
Cena 2 Kčs

S n a m i  B o h  . . .
Sväté evanjelium na vianočné sviatky nám vo svo

jich čítaniach predstavuje mesto Betlehem a tú sku
točnosť, ako Panna Mária so sv. Jozefom hľadali mies
to, kde by prenocovali. Sv. Lukášovi neunikla okol
nosť, akou bola nevšímavosť a ľahostajnosť obyvate
ľov Betlehema, ktorí sa nezmohli na pohostinstvo pre 
matku v pokročilom stave tehotenstva. A keďže u nich 
nenašli miesto, uchýlili sa za mesto do prázdnej maš
tale. A v tú noc Panna Mária porodila Syna, dlhoočaká- 
vaného Mesiáša a nášho Spasiteľa. Jeho narodenie 
ako prvým oznamuje anjel betlehemským pastierom: 
„Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude 
patriť všetkým ľuďom; Dnes sa vám v Dávidovom 
meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude 
znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a ulo
žené v jasliach“ (Lk2, 10— 12).

Podstatou vianočnej radosti je teda zvesť, ktorú 
oznámil anjel betlehemským pastierom: Boh prišiel k 
nám v podobe človeka. Stal sa jedným z nás, stal sa 
naším bratom. Pre nás a pre našu spásu. V tom je teda 
základná pravda našej viery, ktorú si každoročne pri
pomíname slovami evanjelia.

Toto radostné posolstvo je adresované aj nám, pre
tože pre nás sa narodil, pre všetkých. Preto vianočné 
sviatky sú sviatkami duchovnej radosti, v ktorých sa 
my kresťania tešíme z príchodu nášho Spasiteľa, 
ktorý pre nás a pre našu spásu zostúpil z nebies. Náš 
veriaci ľud túto svoju vieru, radosť z jeho príchodu 
medzi nás, že zostal s nami, vložil do krásnych vianoč
ných piesní — kolied, ktoré sa ozývajú v našich chrá
moch po celé vianočné obdobie.

Túto radostnú náladu pozorujeme i v našich rodi
nách okolo vianočného stromčeka. Tešíme sa zo žia
riacich očí našich detí, s nežnou pozornosťou dávame 
a prijímame darčeky od svojich drahých a blízkych.

Láska Boha Otca, z ktorej Boh Syn prišiel na svet, 
zohrieva v týchto dňoch každého veriaceho človeka. 
Naše rodiny po tieto dni sú dňami rodinného šťastia. 
Jeden druhému sme si blízki, milí, ohľaduplní. Spomí
name si s láskou na tých, ktorí už nie sú medzi nami, 
alebo nemôžu byť s na mi . . .

Vianočné sviatky nám vlastne pripomínajú deň, 
kedy Boh prišiel medzi nás, je tu, je s nami. „S nami 
Boh! Čujte všetky národy! A kajajte sa, lebo s nami 
Boh!“ — spievame uprostred tichej vianočnej noci. 
Snáď preto si betlehemskí pastieri povedali v onej 
noci: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa sta
lo . . .  (Lk 2,15). A keď tam prišli, „našli Máriu a Jozefa 
i dieťa uložené v jasliach“ (Lk 2, 16). Ich radosť bola 
veľká. Preto keď sa vrátili, „oslavovali a chválili Boha

K a ľ  anjeli odišli o d  nich do  nebu. p:tsli‘ >: si povedali: ..ľoď ine  leda do Bet
lehem a a p o zr im e , čo sa to sialo, a ko  nám  o zn á m il ľá n . " ľonáh ítili sa a 
našli M áriu a Jo ze fa  i dieťa u ložené  ľ  jasliach t L k  2. 15-16)

za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané“ 
(Lk 2, 20).

Potešení radostným posolstvom evanjelia o naro
dení Spasiteľa sveta, ktorý prišiel na tento svet pre 
nás a pre našu spásu, vracajme sa aj my z našich chrá
m ov do svojich domovov plní pokoja, lásky a šťastia. 
Aby nás neopanovala radosť len z dní voľna, stromče
ka, darčekov či dobrých jedál. To má cenu len vtedy, 
keď to vidíme vo veľkej súvislosti spásy, s Kristom. Je 
to vedomie, že Boží Syn zostúpil z neba, prijal na seba 
podobu človeka a stal sa naším Vykupiteľom. Boh pri
šiel medzi nás, je s nami, v našom živote i práci. Práve 
táto blízkosť Boha, jeho dôvernosť a zdielnosť — to je 
to pravé čaro Vianoc, ktoré nás každoročne uchvacuje 
a ktoré dáva tomuto sviatku jedinečnú náplň.

o. František D a n c á k , vedúci redaktor
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December

1. S Naum, prorok

2. N 26. nedeľa po ZSD. — Hl. 1. Utr. ev. 4. Habakuk, 
prorok

3. P Sofoniáš, prorok
4. U Éarbora, mučenica. Ján Damascénsky,

prepodobný
5. S Sáva, prepodobný
6. Š Mikuláš, arcibiskup; divotvorca
7. P Ambróz, biskup. Prvý piatok
8. S Nepoškvrnené počatie presv. Bohorodičky.

Patap, prepodobný

9. N 27. nedeľa po ZSD. —  Hl. 2. Utr. ev. 5

10. P Mínas, Ermogén a Eugraf, mučeníci
11. U Daniel stípnik, prepodobný
12. S Spiridon, biskup; prepodobný
13. Š Eustrat a i., mučeníci. Lucia, panna a mučenica
14. p Tyrs a i., mučeníci
15. s Eleutér, mučeník

16. N 28. nedeľa po ZSD. — Hl. 3 Utr. ev. 6. Aggeáš,
prorok
Nedeľa sv. Praotcov

17. P Daniel, prorok
18. U Šebastián a i., mučeníci
19. s Bonifác, mučeník
20. š Ignác Bohonosec, mučeník

Príprava na sviatok Narodenia Pána
21. p Juliána, mučenica
22. s Anastázia, mučenica

23. s Nedeľa pred Narodením Pána. — Svätých
Otcov. —  Hl. 4. Utr. ev. 7. Krétski mučeníci

24. p Predvečer Narodenia Pána
Eugénia, mučenica

25. u NARODENIA PÁNA. — VIANOCE
26. s ZBOR PRESVÄTEJ BOHORODIČKY

A SV. JOZEFA
27. š Sv. prvomučeník Štefan
28. p Nikomedskí mučeníci
29. s Betlehemské deti, zavraždené Herodesom,

mucemci

30. N Nedeľa po Narodení Pána. —  Hl. 5. Utr. ev. 8.
Anísia, mučenica

31. P Melánia Rímska, prepodobná
Zakončenie obdobia po Narodení Pána

m  ip /ien & Ŕ  n a  /  <<:U/íf </((len

„Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o 
dedičstvo“ (Lk 12,13).

Svojho času sa robila zbytočná reklama vdove po zavraždenom 
prezidentovi USA Johnovi Kennedym, Jacqueline. Sklamala. 
Nechcela ž iť ako vdova po človekovi, ktorý bol zavraždený pre 
svoje ideály. Vydala sa za starého, ale veľmi bohatého Gréka, 
Onassisa. Opus tila vieru, len aby mohla ž iť v  prepychu. Netrvalo 
to dlho. Starec zomrel a nastali nechutné spory o majetok.

I z evanjelia sa dozvedáme o spore dedičstva medzi dvoma 
bratmi. Pán však nechce zasiahnuť do sporu. Možno predpokla
dať, že v práve bol brat, ktorý prosil o jeho zásah. Ježiš však chcel 
ukázať, že má na svete vyššie poslanie: Volať hriešnikov (Lk 5, 
32), zachrániť zblúdilých a stratených (Lk 19,20), dať život ako 
výkupné za mnohých (Mk 10, 45) a priniesť svetu v hojnosti Boží 
život (Jn 10, 10).

„Ona sa hned vzpriamila a oslavovala Boha“ (Lk 13, 13).
Sv. František Assiský, keď počul, ako ráno spievajú vtáky, svo

jim  rehoľným bratom povedal: „ Hľa, ako chvália naši okrídlení bra
tia svojho Stvoriteľa a ďakujú mu za deň, ktorého sa znovu dočka
li. Mali by sme sa dať od nich zahanbiť?!“

Zhrbená žena, ktorá osemnásť rokov trpela, prišla vo sviatočný 
deň do chrámu. Tam ju  Ježiš uvidel a uzdravil ju. A ona, keď sa 
vzpriamila, ..oslavovala Boha“. To je  príklad pre nás, aby sme aj 
my za všetko boli Bohu vďační, „lebo to je  Božia vôľa v Kristovi 
Ježišovi“ (1 Sol 5, 18). Z  tejto príčiny radi navštevujeme Boží 
chrám. Tu je  najlepšie miesto pre modlitbu, aby sme sa poďako
vali nášmu dobrému a milému Pánu Bohu. A máme mu začo 
ďakovať! - .

„Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým 
ľuďom . . (Lk 2, 10).

Sv. Terézia z Avily sa prihovára kresťanovi, ktorého ustavičný 
zápas s ťažkosťami v živote unavuje, alebo ktorému sadá na dušu 
tieň strachu z budúcnosti, týmito slovami: „Z  ničoho si nerob 
úzkosti a ničoho sa ne ľaka j. . ,  Kto má totiž Boha, tomu nič nechý
ba, Boh sám mu postačí

Vianočné sviatky nám vlastne pripomínajú deň. kedy Boh je 
tu . . .  S nami Boh!“ — spievame vo vianočnej noci v našich chrá
moch. Boh je  tu, je  tu s nami. Pre nás a pre našu spásu zostúpil z 
nebies —  aby bol s n a m i. . . Preto radostne znejú slová anjela v 
onú svätú noc betlehemským pastierom  — a rovnako aj nám: 
, Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán" 
(Lk2, 11).

„ Narodil sa Kristus Pán: Veseľme sa! Z  ruže kvietok skvitol nam: 
Radujme sa! Z  života čistého, z rodu kráľovského. Kristus Pán. 
narodil sa !“ (Modlitby a piesne, 20).

-id-
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Pokojné, požehnané a milostiplné Vianoce 
a hojnosť Božej pomoci v novom roku všetkým 
svojim čitateľom a spolupracovníkom

Želá R E D A K C I A
J?



i Ik o n o g r a fia  K r is t o v h o  n a r o d e n ia

Prototyp klasickej ikonografii Kristovho narodenia 
pochádza z 5. a 6. storočia. Nachádzame ho na ampul
kách, v ktorých si pútnici odnášali olej zo Svätej zeme. 
Tento prototyp sa rozpracoval do klasického typu iko
ny. Kompozícia je rozdelená do troch scén. Prvá cen
trálna korešponduje s kondákom sviatku: „Dnes 
Panna rodí večného Boha. Zem ako dar Neprístup
nému ponúkla jaskyňu. Anjeli s pastiermi ho oslavujú. 
Mudrci s hviezdou k nemu putujú, lebo večný Boh z 
lásky k nám sa narodil ako Dieťa.“ Ostatné scény, zalo
žené na tradícií, sa zobrazujú v dolných rohoch ikony.

Obraz Kristovho narodenia stmeľuje v sebe dve 
základné myšlienky. Prvou je odhalenie podstaty uda
losti, nezamlčateľný fakt vtelenie Boha. Ikona nás sta
via pred viditeľné svedectvo základnej dogmy kres
ťanskej viery, že Slovo vzalo ľudskú prirodzenosť a 
stalo sa človekom.

Druhá myšlienka nám ukazuje efekt tejto udalosti na 
prirodzený život sveta. Podľa slov sv. Gregora Boho- 
slova, Kristovo narodenie „nie je sviatok stvorenia, ale 
znovustvorenia“, obnovy, ktorá posväcuje celý svet 
(veniens mundum consecrare, — hovorí Martyrolo- 
gium Romanum — prišiel posvätiť Univerzum). Skrz 
Božie vtelenie celé stvorenie nadobúda nové zname
nie, ležiace v konečnom cieli svojho bytia — v svojej 
konečnej premene. Celé stvorenstvo má takto účasť 
na udalosti narodenia Božieho Dieťaťa. Vidíme tu rep
rezentantov celého stvoreného sveta. Každý ponúka 
svoju službu, alebo ako hovorí cirkev — každý vzdáva 
vďaky svojím spôsobom: „Kriste, ako sa ti odvďačím  
za milosť, že si zostúpil na zem a stal sa človekom? 
Každá zo stvorených bytostí ti vzdáva vďaky svojím  
spôsobom: Anjeli ti piesne spievajú, nebesia hviezdu 
posielajú, mudrci nesú dary, pastieri obdivujú zázrak, 
zem ti ponúka jaskyňu, púšť jasle obetuje a my sme ti 
dali panenskú Matku. Zmiluj sa nad nami, večný Bože“ 
(z večierne sviatku).

Z hľadiska významu ako aj kompozície centrom iko
ny, v ktorom všetky detaily ústia do jedného celku, je 
Dieťa, zabalené do plienok. Leží v jasliach. Pozadie 
tvorí čierny otvor jaskyne. V homílií pripisovanej sv. 
Gregorovi Nysskému nachádzame analógiu vo vykre
slení Kristovho narodenia v tmavej jaskyni a duchov
ným svetlom svetiacim v tieni smrti, ktorá znepokojuje 
ľudstvo. Čierny otvor jaskyne za jasliami znamená v 
symbolickom význame svet zasiahnutý hriechom 
skrze ľudský pád, v ktorom zasvietilo „Slnko pravdy“.

Podrobnosti o narodení Krista by sme vo Svätom 
písme ťažko hľadali, pretože len evanjelista Lukáš sa 
jemne dotýka tejto udalosti. Jeho evanjelium hovorí o 
jasliach a plienkach: „Zavinula ho do plienok a uložila 
do jasieľ“ (Lk 2, 7). Druhú zmienku nájdeme pri zjavení 
anjela pastierom: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú 
radosť, *ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa 
vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. 
A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté 
do plienok a uložené v jasliach“ (Lk 2, 10— 12).

Stichira sviatku hovorí, že jasle darovala Božiemu 
Dieťaťu púšť. Význam tohto daru objasnil sv. Gregor 
Bohoslov. Púšť (prázdne neobývané miesto) ponúka 
miesto Spasiteľovi, ktorého svet od samého narodenia

BU diozvesť dnes ohlasuje. B o ž í  p o so l Márii, že sa začne vykúpenie, celej 
ľudskej rod iny . . <M odlitby  a piesne,- / ). Mikuláš Klimčák: Svätá Rodina 
—  perokresba.

neprijíma. Je to naplnenie obrazu Starého zákona — 
púšT, kde bol daný symbol Eucharistie — manna. On, 
ktorý dal pršať manne — nebeskému chlebu — na izra
elský národ, sám sa stáva eucharistickým chlebom. 
Baránkom daným na oltár, ktorého symbolom sú jasle 
prinesené púšťou Nového zákona ako dar Dieťaťu.

Jaskyňa, plienky, jasle — sú indikácie Božieho poní
ženia, úplnej skromnosti toho, ktorý neviditeľný vo 
svojej prirodzenosti prijal ľudskú prirodzenosť pre 
ľudské spasenie, narodil sa v jaskyni, zabalený do 
plienok.

V jaskyni pri jasliach stojí osol a vôl. Evanjelium o 
nich nehovorí. Ale na všetkých obrazoch narodenia 
Krista sú v bezprostrednej blízkosti Božského.Dieťaťa. 
Ich umiestnenie do samého centra ikony samo o sebe 
hovorí o dôležitosti tohto detailu. „Vôl pozná si gazdu 
a osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, ľud môj nepo
chopí“ (Iz 1, 3). Prítomnosťou zvierat nám ikona pripo
mína Izaiášovo proroctvo a volá nás k poznaniu a 
porozumeniu tajomstva Božieho odpustenia.

Keď sa pozeráme na ikonu Kristovho narodenia, 
prvá vec, ktorá zaujme našu pozornosť je poloha Božej
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.Y c  'ho so zem ou , neho  s o zem ou  teraz oslavujú; anjeli s ľuďmi, anjeli s 
ľuďm i spolu sa radujú: Kristus zrodil sa, lioh  stelesnil sa. anjeli spievajú, 
králi ho vítajú, vrúcne sa klaňajú, pastieri nut hrajú , divné zvesti vyprávajú  
(M odliihx a piesne. 2 h

Matky a miesto, ktoré zaberá. V tomto „sviatku znovu- 
stvorenia“ je „obnovením všetkých narodených na 
zemi“ nová Eva. Ako prvá Eva sa stala matkou všet
kých žijúcich ľudí, tak nová Eva sa stala matkou všet
kého obnoveného ľudstva posväfeného skrze vtelenie 
Božieho Syna. Touto obetou v osobe Bohorodičky 
padnuté ľudstvo dáva súhlas k svojej spáse skrze vte
lenie. Ikona narodenia graficky podškrtáva túto úlohu 
Bohorodičky a tým ju zvýrazňuje pri Dieťati, ale zvy
čajne pred jaskyňou na poľnej posteli, ktorú Izraeliti 
nosili so sebou pri svojich cestách.

Zobrazovanie Bohorodičky je vždy plné hlbokého 
významu priamo spojené s dogmatickými probléma
mi, ktoré povstali v rôznej dobe a mieste. Preto zobra
zovanie polosediacej Bohorodičky upozorňuje na 
absenciu zvyčajných pôrodných bolestí. Tým sa zdô
razňuje panenská prirodzenosť narodenia a Božský 
pôvod Dieťaťa (Proti bludnému učeniu Nestora). Ale 
na väčšine ikon Kristovho narodenia Bohorodička leží 
v posteli. Celkovo je z jej postavy cítiť hlbokú únavu.

Okolo centrálnej skupiny — Božie Dieťa a jeho 
Matka — sú zoskupené všetky ostatné zložky kompo
zície ikony, ktoré svojou prítomnosťou potvrdzujú 
samotné vtelenie a jeho dôsledky pre celé ľudstvo.

Skupina anjelov na ikone účinkuje v dvojitej úlohe: 
oslavujú narodenie Krista a prinášajú svetu dobrú 
zvesť. Táto dvojitá úloha je zobrazená v postoji anje
lov. Niektorí svoj pohľad upierajú na nebo a spievajú 
Bohu na slávu, ostatní prichádzajú medzi ľudí a zves
tujú im veľkú radosť. Títo ľudia sú pastieri. S úžasom 
počúvajú anjelskú zvesť a často sa k anjelskému 
chóru oslavujúcom Boha pridáva aj ľudské hudobné 
umenie — hra na píšťalu, ktorou sa jeden z pastierov 
pripája k anjelom.

Inou skupinou sú mudrci vedení hviezdou. Sú zobra
zení s darmi. Dlhý lúč od hviezdy mieri presne na jas
kyňu. Tento lúč spojuje hviezdu s imaginárnou sférou, 
z ktorej ikona zachytáva len malý kruhový výsek. Je to 
symbolické znázornenie nebeského sveta. Hviezda nie 
je kozmickým fenoménom, ale je tiež poslom sveta na 
výsostiach, ktorý prináša svetu dobrú zvesť o naro
dení Dieťaťa. Je to svetlo, ktoré bolo podľa slov Leva 
Veľkého skryté pred Izraelitmi, ale svietilo pohanom. V 
skupine pastierov, prvých synov Izraela, ktorí sa prišli 
pokloniť Spasiteľovi, cirkev vidí začiatok židovskej 
cirkvi. Mudrci zobrazujú „začiatok národov“ — vznika
júcu cirkev z pohanov. Na jednej strane sú pastieri, 
jednoduchí nevzdelaní muži, s ktorými svet na výsos
tiach vstupuje do komunikácie uprostred ich každo
denného pracovného života. Na druhej strane sú 
mudrci, muži poznania, ktorí podnikli veľkú cestu od 
poznania, čo je relatívne k poznaniu čo je absolútne 
skrz objekt, ktorý študovali.

V adorácii mudrcov dosvedčuje posvätnosť všet
kých ľudských vied, v ktorých možno adorovať záble
sky Absolútna. Človek vedený svetlom kresťanského 
zjavenia nemôže na tejto ceste chybiť. Zobrazení 
mudrci sú rôzneho veku, čo symbolicky vyjadruje 
potvrdenie faktu, že Božie zjavenie je určené všetkým 
ľuďom bez rozdielu veku a životných skúseností.

V spodnom rohu ikony dve ženy umývajú Dieťa. Táto 
scéna je založená na tradícii prameniacej z apokryf- 
ného evanjelia pseudo-Matúšovho a pseudo-Jakubov-

ho. Zobrazené ženy sú pôrodné babice, ktoré sv. Jozef 
priviedol k Márii.

Naľavo je umiestnený detail, ktorý potvrdzuje, že v 
narodení Krista bol prirodzený poriadok narušený. Je 
to postava sv. Jozefa. Je mimo ústredných postáv. Nie 
je otec Dieťaťa, preto nepatrí do centrálnej skupiny 
postáv. Pred Jozefom stojí diabol v podobe starého 
muža a pokúša ho. Na niektorých ikonách má aj malé 
rožky. Prítomnosť diabla a jeho úloha v pokušiteľskej 
činnosti má hlboký význam v spojení s týmto „sviat
kom znovustvorenia“. Tu, podľa tradície, ikona vyja
druje význam istých liturgických textov, ktoré hovoria 
o Jozefových pochybnostiach, a o jeho problematic
kom stave duše. Je to viditeľné zo skrúšeného postoja 
Jozefa. Ikonografická tradícia čerpajúca z apokryfných 
spisov zobrazuje pokúšanie jozefa. Diabol tvrdí, že 
panenské narodenie je proti zákonom prírody, že nee
xistuje. Tento argument zahŕňa v sebe všetky formy 
opakujúce sa v rôznych dobách v cirkvi. Je to základ 
mnohých bludov. V osobe Jozefa ikona zobrazuje nie 
iba Jozefovu osobnú drámu, ale drámu všetkého ľud
stva, ktoré má ťažkosť s prijatím toho, ktoré je „pred 
slovami alebo dôvodami“ — vtelenie Boha.

Pohľad Bohorodičky väčšinou je uprený na Jozefa. 
Je to súcitný pohľad, plný pochopenia a lásky. Nie je 
však adresovaný len Jozefovi, ale celému ľudstvu.

Ikona Kristovho narodenia je veľmi bohatá na rôz
nosť symbolických významov. Nedá sa obsiahnuť jed
ným pohľadom. Učí tolerancií a súcitu nad ľudskou 
biedou, neverou a pochybnosťou. Zobrazuje hlboké 
tajomstvá našej viery. Pozorný divák s otvoreným 
srdcom po krátkej chvíli pocíti, ako sa prepadáva do 
nekonečnej hĺbky Absolútna, ktorého záblesk je 
zachytený na tejto ikone. •

(Podľa The meaning of leons —  o. Mirón K. K.)

Čo sa teda bojíš vziať na seba kríž, keď je to cesta do 
Kráľovstva? (Nasl. Krista, II, 12, 6)
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Požehnanie
t

Počas sv. liturgii —  Služby Božej alebo počas iných litur
gických obradov v našej východnej —  byzantskej cirkvi 
kňaz alebo biskup častejšie požehnáva svojich veriacich. 
Niekedy to robí malým ručným tzv. prestolným krížom (na
pr. na Paschu a iné veľké sviatky), alebo bez neho, jedno
ducho rukou. Žehnať môže len ten, kto má na to moc a prá
vo. Stále požehnáva vyšší nižšieho a nie naopak. To 
hovorí i sv. apoštol Pavol v liste Hebrejom: „A  je nesporné, 
že väčší požehnáva menšieho“ (7, 7).

Kňaz alebo biskup z ľudského hľadiska nie je väčší od 
ostatných veriacich, avšak kňazským svätením dostal od 
Boha okrem iného i milosť a osobitné právo požehnávať 
ostatných ľudí a rozdávať takto milosti a nadprirodzené 
poklady Ježiša Krista. Sv. Bažil Veľký (329— 379) v 27. 
pravidle vyslovil myšlienku, že biskup alebo kňaz vo svo
jom požehnaní akoby rozdával ďalej svoje posvätenie, 
ktoré dostal vo sviatosti kňazstva. Laici, ktorí nedostali túto 
sviatosť a s ňou i mimoriadne, z nej vyplývajúce milosti, 
nemôžu ich ani odovzdávať ďalej cez požehnanie. Ani 
kňaz kňaza a biskup biskupa nepožehnáva, lebo sú rovní, 
čo do stupňa prijatých darov a milostí.

Požehnanie sa udeľuje pravou rukou tak, že nad veria
cimi sa robí veľké znamenie sv. kríža, pričom prsty žehna
júcej ruky sú zložené zvláštnym spôsobom. Kňaz udeľuje 
požehnanie nie z vlastnej moci, ale z moci a z nariadenia 
Ježiša Krista. Preto ma prsty zložené v takom tvare, aby 
zobrazovali najsladšie meno Ježiša Krista — meno Osoby, 
ktorej autoritou a mocou kňaz odovzdáva prítomným 
ľuďom prenesmierne bohatstvo nadprirodzených darov.

Vystretý ukazovák vo zvislej polohe a 
mierne ohnutý prostredník vytvárajú dve 
písmená gréckej abecedy „ I“ a „C “ .
Palec preložený krížom cez stred prste- 
níka formuje písmeno „X “ . Meno Ježiša 
Krista (Isusa Christa) uzatvára mierne 
ohnutý malíček, ktorý predstavuje pís
meno „C “ .

Štyri grécke písmena „IC XC“ predsta
vujú starobylý monogram Ježiša Krista (z 
gréckeho „IsuC XpictoC“ —  Isus Chris- 
tos), ktorý sa používa u kresťanov od najstarších čias (obr. 
1)-

Byzantský kňaz dávajúci veriacim svoje požehnanie, 
takto viditeľným spôsobom stále pripomína skutočnosť, že 
to nerobí z vlastnej moci, ale z moci Ježiša Krista —  
Božieho Syna — lebo jeho menom prišla na svet milosť a 
láska. Meno Ježiša Krista má takú silu, že nás všetkých 
posväcuje a ospravedlňuje, ako to hovorí sv. Pavol: 
„ . . .  obmyli ste sa, boli ste zasvätení, boli ste ospravedl
není v mene Pána Ježiša Krista . . .“ (1 Kor 6, 11). Od 
tohto mena podľa prísľubu Pána Boha závisia všetky naše 
dobrá. Všetky naše modlitby budú vypočuté jedine vtedy, 
ak sú prednášané v mene Ježiša Krista. „A urobím všetko, 
o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený 
v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to 
urobím“ /(Jn 14, 13-14).

„Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca 
v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v 
mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola

úplná“ (Jn 16, 23-24). Týmto menom apoštoli robili divy a 
zázraky, vyháňali diablov a kriesili mŕtvych. „A  tých, čo 
uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene 
budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, 
hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuš
kodí im: na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú“ (Mk 
16, 17-18).

Východná cirkev od dávnych čias užíva toto tzv. „meno- 
slovné“ požehnanie, o čom svedčia vyobrazenia na sta
rých biskupských sakkosoch, omoforoch, ikonách a pod.

Toto typické východné 
menoslovné zloženie 
prstov pri požehnávaní 

užívala i rímskokatolícka 

cirkev až do minulého sto
ročia —  vidieť to napr. v 

i

bazilikách Večného mesta
—  Ríma. Mnohé staršie

obrazy a sochy, na kto
rých je zobrazená žehnajúca postava, majú prsty zložené 
východným spôsobom. Napr. bronzová socha sv. apoštola 
Petra vo svätopeterskej bazilike v Ríme z 12. storočia od 
Arnolda (obr. 2). Ďalej pomník Pia VII. (1800— 1823) z 19. 
storočia s detailným pohľadom na jeho žehnajúcu ruku 
(obr. 3), tiež z baziliky sv. Petra v Ríme. V oboch prípa
doch ide o nepresné, čiatočné skomolené menoslovné 
požehnávanie, pretože mnohí umelci, sochári a maliari na 
Západe v neskorších storočiach už nerozumeli hĺbke 
východnej symboliky.

(Mário est)
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Svätý otec Mikuláš
(Niekoľko nových faktov ohľadom sv. Mikulá
ša, čudotvorcu, Mir-Likijského episkopa)

Medzi gréckokatolíkmi je sv. Mikuláš najobľúbenejším 
svätým po presvätej Bohorodičke. Vidíme ho na každom 
našom ikonostase (v cerkvách). Priblížime si o ňom nie
koľko nových faktov:

Zomrel 6. decembra medzi rokmi 345— 352. Bol pocho
vaný v cerkvi v Mirách (Malá Ázia). Tu sa jeho ostatky 
nachádzali až do roku 1087, tešiac sa veľkej úcte veria
cich. Vtedy boli totiž prevezené (ukradnuté) do talianskeho 
mesta Bari.

Svätý Mikuláš nebol na Západe až tak poznaný a uctie
vaný, ako na Východe. Ale po prevezení jeho pozostatkov 
do Bari, jeho kult sa veľmi rozšíril po celej Západnej Euró
pe. V južnom Taliansku bol sv. Mikuláš obľúbený i pred 
rokom 1087. Úctu k nemu veľmi rozširovali grécki mnísi, 
ktorí žili podľa pravidiel sv. Bažila Veľkého (+ 379), a žili 
vo veľkom počte v celom južnom Taliansku (i v meste Bari) 
a na Sicílii. Dnes ešte žijú v monastieri Grotta Ferrata, 
neďaleko od Ríma. Je to jediný monastier, ktorý sa zacho
val (funkčne) z tej doby. Títo mnísi sa dnes označujú, že 
sú mníchmi —  baziliánmi italo-gréckeho pôvodu. Dlhé sto
ročia tieto oblasti boli pod veľkým vplyvom byzantskej kul
túry a obradu. A takmer všetko obyvateľstvo od Neapola 
nadol sa hlásilo k obradu byzantskému (gréckemu).

Podľa historických správ z 11. storočia, ktoré nám zane
chali archidiakon Ján a benediktínsky mních Nikeforus, 
celá akcia prevezenia sa diala námorníkmi z Bari. Títo, 
keď sa vracali z Antiochie, po vyložení obilia, pod vedením 
dvoch kňazov z Bari: Lupa a Grimoalda, rozbehli celú 
akciu. Celé vyloženie obilia v Antiochii bolo iba krycím 
manévrom.

V jednom z dokumentov z 12. storočia (Codice diploma- 
tico barese, V., Bari 1902, pp. 279— 281) sú zapísané 
mená všetkých námorníkov, ktorí sa zúčastnili na expedí
cii. Išlo o prenesenie ostatkov svätého z územia, ktoré už 
bolo niekoľko rokov pod mocou Turkov. (Mesto Mira sa 
dnes nachádza v Turecku; je to vlastne dnes dedina, ktorá 
sa volá Dembre).

Námorníci z Bari sa museli poponáhľať s výpravou, lebo 
sa šírili správy, že podobný úmysel majú aj námorníci z 
Benátok.

Už v prístave mesta Adriaco, vyslali výzvedačov, ktorí 
mali zistiť, ako najľahšie ukradnúť ostatky svätého. Dozve
deli sa, že ostatky svätého sa nachádzajú mimo mesta Mir, 
v jednej cerkvi.

V noci sa ich vylodilo 47. Všetci boli po zuby ozbrojení. 
Pod rúškom tmy vnikli do spomínanej cerkvi. Boli sprevá
dzaní kňazmi: Lupom a Grimoaldom. Našli štyroch mní
chov (baziliánov), ktorí sa starali o cerkov. (Turci spočiatku 
nebránili kresťanom vyznávať ich vieru). Ponúkli im penia
ze, len aby im povedali, kde v cerkvi sa nachádzajú ostatky 
svätého Mikuláša. Mnísi peniaze odmietli . . . Barskí 
námorníci prešli k hrozbám . . .

Ešte pod rúškom tmy opustili malý monastier spolu s 
ostatkami. Niesol ich kňaz Grimoaldo. Nasadli na loď a 
rýchlo sa vrátili do rodného Talianska —  do Bari.

Do Bari priplávali 9. mája 1087. Celé mesto im vyšlo v 
ústrety do prístavu, aby prijalo so všetkými poctami ostatky

sv. Mikuláša —  ochrancu chudobných a patróna námorní
kov . . . Dnes na Západe sv. Mikuláša volajú: sv. Mikujáš z 
Bari. Málokto z ľudí v Taliansku vie, že sv. Mikuláš je 
typicky byzantským svätým, patrónom gréckokatolíkov a 
vôbec všetkých východných slovanských národov . . .

Je zaujímavé, že na všetkých umeleckých zobrazeniach 
do konca 12. storočia na Západe, je sv. Mikuláš zobrazo
vaný v odeve byzantského episkopa, s omoforom a 
pod . . .  Od 12. storočia ho v Taliansku a inde v západnej 
Európe začali zobrazovať ako latinského biskupa . . .

Ostatky sv. Mikuláša, Mir-Likijského episkopa sa nachá
dzajú nielen v talianskom Bari, ale i v mnohých iných cerk
vách a kostoloch po celom svete (ide o malé zlomky).

V noci z 5. na 6. mája 1953 boli ostatky sv. Mikuláša 
prehliadnuté kánonickou komisiou, ktorú zostavil pápež 
Pius XII. (1939— 1958). Bolo zistené, že kostra svätého nie 
je kompletná. Chýbajúce časti boli neskôr upresnené ana- 
tomicko-antropologickou komisiou roku 1957. Predpok
ladá sa, že niečo z ostatkov ostalo v pôvodnom hrobe v 
Mirách. Z jeho kostí ešte dnes vyteká zázračne myro . . .

V celej východnej Európe a v niektorých oblastiach juž
ného Talianska, 6. december je dňom, keď sv. Mikuláš pri
chádza k deťom a obdarúvava ich sladkosťam i. . .

V krajinách anglo-hovoriacich (Anglicko, Severná Ameri
ka) sv. Mikuláš dostal meno: Santa Claus (je to zkomole- 
niná slov Sanctus Nicolaus). Tento však prichádza k 
deťom až 24. decembra —  teda na Svätý večer (Predvečer 
Narodenia Pána nášho Ježiša Krista —  Navečerje Rož- 
destva Hospoda našeho Isusa Christa).

Podľa rôznych prameňov pripravil Vladimír Marián
sky, OSBM

K aplnka  sv. M ikuláša  v K rttilovc  r. / W . i  (Sn ím ka: ľ .  D .)

Kto nenašiel nebo tu dolu, nenájde ho ani tam hore 
(Dickinson)

Nie je  v tvojej moci predĺžiť si život, ani ho rozšíriť, ale 
iba prehĺbiť (Fock)
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Sviatosť zmierenia 
IV.

Spovedať sa nebolo nikdy ľahké a príjemné. Vyznávať 
svoje hriechy druhému, aj keď ten druhý je kňaz, je 
ponižujúce. Vyvstáva tiež otázka u mnohých: z čoho 
sa vlastne spovedať, čo vľastne treba dnes považovať 
za hriech? Či jestvuje nejaký presný zoznam hrie
chov? Má ešte dnes opodstatnenie rozlišovať medzi 
ťažkým a ľahkým hriechom?

Ďalší problém je v tom, že hriech má dvojaký roz
mer, ktorý zodpovedá dvojitému vzťahu človeka, totiž 
vzťahu človeka k Bohu a vzťahu človeka k blížnemu. 
Dnešný človek sa zaujíma predovšetkým o vzťah hori
zontálny, teda o vzťah k druhému človeku a k prírode. 
Mnohí hovoria: treba budovať nový, spravodlivejší 
svet. Zlo a hriech je predovšetkým to, čo sa protiví 
tejto úlohe človeka a to možno ľahko zistiť a určiť. Ale 
že by hriech bol i urážkou Boha?

Táto úvaha má i svoje kladné stránky, ale na druhej 
strane vieme, že z hľadiska viery má prvenstvo vzťah 
k Bohu. Teda hriech je predovšetkým urážkou Boha. 
Samozrejme to nevylučuje vzťah človeka k druhému 
človekovi. Oba rozmery sa navzájom zahrňujú a 
doplňujú, ako to vyjadruje dvojitý a predsa jediný 
zákon lásky (Mk 12, 28).

Aký je teda správny pojem hriechu?
Hriech nie je prirodzeným pocitom našej ľudskej 

nedostatočnosti a nemohúcnosti plniť životný ideál. 
Nie je pomýleným krokom, ktorý človek môže napraviť 
vlastnými silami. Ani nie je iba čírym prekročením  
zákona, alebo len urážkou blížneho, nespravodlivos
ťou voči druhým ľuďom. Skutočnosť, podstatu a váž
nosť hriechu možno poznať iba z Božieho zjavenia. 
Hriech predpokladá vieru v Boha. Je porušením jeho 
zmluvy lásky s nami (iste z našej strany). Je treba obja
viť Božiu lásku, zahľadieť sa na Ukrižovaného, aby 
človek pochopil vážnosť a rozmery hriechu. Hriech má 
osobný charakter. Je porušením vzťahov medzi člove
kom a Bohom, medzi človekom a cirkvou, medzi 
ľuďmi navzájom.

Pritom ťažký hriech nepozostáva iba vo formálnom  ̂
a priamom odmietnutí Boha a jeho príkazu lásky. 
Ťažký hriech je aj v tom odmietnutí pravej lásky, ktoré 
je obsiahnuté v každom uváženom prestúpení akého
koľvek mravného zákona vo vážnej veci. Človek teda 
ťažko hreší nielen vtedy, keď jeho skutok vychádza z 
priameho pohŕdania Bohom a blížnym, ale aj vtedy, 
keď vedome a dobrovoľne si volí niečo, čo je ťažko 
nezriadené (napr. niektoré hriechy proti šiestemu 
Božiemu prikázaniu). V tejto voľbe je už totiž obsiah
nuté pohŕdanie Božím príkazom: človek sa vzdiali od 
Boha a stratí lásku.

Dnešnému človekovi je treba tiež pripomenúť, čo ■ 
konečne i sám cíti, že napriek osobnej slobode a túžbe 
po sebestačnosti, je vo svojej prirodzenosti

neschopný zmazať svoj zlý skutok a svoju vinu. Zby
točne by sa snažil zabudnúť alebo zmalicherňovať 
svoju chybu. V duši sa mu znovu a znovu bude ozývať 
výčitka. Z kresťanského hľadiska táto nemožnosť 
zmazať svoju vinu, svoj hriech, je ešte hlbšia. Veď 
hriech znamená porušiť priateľstvo s Bohom, ktoré 
nemožno znovu nadviazať iba jednostrannými 
pokusmi človeka. Nadviazanie priateľstva vyžaduje 
predovšetkým Božiu iniciatívu, Boží záujem. A tento 
zo strany Boha nechýbal a nechýba, ako to dokazujú 
celé dejiny spásy (pozri Mt 18, 12 — podobenstvo o 
stratenej ovci; Lk 15, 11— 32 — podobenstvo o márno
tratnom synovi).

Výzva k pokániu, k zmiereniu sa a hlásanie Božieho 
odpustenia (pozri Iz 55, 7; Jer 31, 34; 2 Kor 5, 20 a i.) sú 
centrálnou témou nielen Starého ale hlavne Nového 
zákona. A aby proces zmierenia dostal v novom 
Božom ľude, v cirkvi svoju konkrétnu podobu, ktorá 
by zodpovedala ľudskej prirodzenosti a jej potrebám, 
Ježiš Kristus ustanovil i osobitnú sviatosť, sviatosť 
zmierenia (svätú spoveď). V nej Božie odpustenie je 
nám viditeľne naznačené a účinne udelené prostred
níctvom služby kňaza uprostred cirkevného spoločen
stva, čím sa zmierujeme s Bohom a s cirkvou.

(Podľa Jozefa Zlatňanského pripravil M. M.)

Po ich odchode (m udrcov) sa J o ze fo v i vo sne zjav il P ánov anjel a povedal: 
„Vstaň, vezm i so sebou dieťa i jeh o  m a tk u , ujdi do Egypta a zostaň tanú 
k ým  ti nedám  vedieť, lebo H erodes bude hľadať dieťa, aby ho  zm á rn il." On 
vstal, vzal za noci dieťa i jeh o  m a tku  a odišiel do Egypta . . . (M t 2 t 13-14)

Choroba a utrpénie

Hovorí - sa, že keď učeníka jedného starca postihla 
telesná choroba, starec vidiac jeho utrpenie, sa ho opýtal:

—  Chceš, aby som sa pomodlil k Bohu, aby ti uľahčil túto 
chorobu?

Vtedy mu jeho učeník odpovedal:
—  Hoci mi je ťažko, preťažko, vidím v sebe ovocie z tejto 

námahy; pros preto Boha, aby mi dal utrpenie.
A starec mu na to odpovedal: 9
—  Teraz som spoznal, že prekonávaš a predbiehaš aj 

mňa.
Takými sú tí, ktorí sa chcú opravdu spasiť!

(sv. abba Dorotej —  okolo r, 620. Rada 89; Dobrotoľubie 
II., str. 448. —  Pripravil V. Mariánsky, OSBM)
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Na okraj Jedného tohtoročného výročia

30 rokov od mučeníckej smrti biskupa 
Pavla Petra Gojdiča, OSBM 
(17. júl 1960 ---- 17. júl 1990)

Prešlo tridsať rokov od smrti pre
šovského biskupa Pavla. Zomrel 
krátko po polnoci zo 16. na 17. júla 
1960 v nemocnici Leopoldovskej väz
nice (nachádza sa na západnom Slo
vensku).

Zomrel ako skutočný mučeník za 
vieru, za jednotu s Rímom. M alm ož- 
nosť vyhnúť sa ťažkému väzeniu, mal 
možnosť výberu: alebo sa stane pra
voslávnym biskupom, alebo pôjde do 
väzenia. Vybral si to druhé —  radšej 
dobrovoľné utrpenie, ako odtrhnutie 
sa od Ríma. Vo väzení dostal tuber
kulózu a rakovinu, na ktoré potom 17. 
júla skonal (v deň svojich narodenín).

Jeho utrpenie trvalo plných desať 
rokov. Uväznili ho ako 62-ročného 
roku 1950, zomrel ako 72-ročný roku 
1960.

Vďaka aktivite amerických grécko
katolíckych biskupov, predovšetkým 
pitsburského arcibiskupa Štefana 
Kočiška, Svätá kongregácia pre svä- 
torečenie, začala roku 1986 proces 
vyšetrovania vo veci blahorečenia 
Božích služobníkov: Teodora Romžu, 
Pavla Gojdiča a Vasila Hopku.

Pre bližšie vysvetlenie: Teodor 
Romža, bol mukačevským biskupom, 
so sídlom v Užhorode (Podkarpatská 
Rus) a bol zavraždený v nemocnici v 
Mukačeve 1. novembra-1947 krátko 
po polnoci.

Vasil Hopko, bol pomocným bisku
pom prešovského biskupa Pavla Goj
diča. Dlhé roky bol väznený vo viace
rých česko-slovenských väzniciach, 
kde mu jeho mučitelia podlomili zdra
vie. Zomrel v piatok 23. júla 1976 v 
Prešove.

Život svätých nie je až tak odlišný 
od života „normálnych“ ľudí. I svätí 
mali svoje každodenné problémy, 
podobne, ako ich máme aj my. Odli
šovali sa však od nás niečím iným: 
nevýslovnou snahou nasledovať 
Božiu vôľu; láskou k Bohu i k svojim 
blížnym a svojím životom podľa 
Evanjelia.

Aby sme si mohli vytvoriť dokonalý 
obraz o živote svätých, musíme 
poznať ich život z rôznych stránok, z 
rôznych bodov pohľadu. Musíme si

vytvoriť o ich živote čo najkompletnej
šiu mozaiku. Každá mozaika je zlo
žená z drobných, rôznofarebných 
kamienkov. Podobne i život každého 
človeka, je zložený z drobných život
ných príhod či príbehov.

Aj život nášho Vladyku —  muče
níka Pavla Gojdiča, je zložený z 
takýchto „kamienkov“ —  príbehov; 
len ich čím skôr pozbierať a vytvoriť si 
z nich čo najdokonalejší obraz o ňom.

V tejto spomienke pri príležitosti 
tridsiateho výročia jeho mučeníckej 
smrti, by som chcel odhaliť niekoľko 
takýchto kamienkov —  drobných 
kamienkov veľkej zlatom ozdobenej 
mozaiky.

Biskup Pavol a malý chlapec

Bolo to v čase druhej svetovej vojny 
alebo tesne po nej. V Prešove —  v tej 
bašte gréckokatolicizmu v Česko-Slo- 
vensku, v tom čase okrem biskupa 
Pavla Petra Gojdiča, OSBM, sídlil 
(dočasne) aj rímskokatolícky biskup 
košickej diecézy —  Jozef Čársky. Prí
činou jeho núteného pobytu v Pre
šove bolo to, že Košice v tom čase

boli zabraté hortyovským Maďar
skom.

Biskupa Pavla Gojdiča i biskupa 
Jozefa Cárskeho ľudia videli často na 
spoločnej prechádzke po meste.

Raz keď sa prechádzali, videli 
malého chlapca, ktorý stál pod bránou 
jedného domu a naťahoval sa za 
zvončekom. Ako sa naťahoval, tak sa 
naťahoval —  chýbal mu ešte riadny 
kusisko, aby mohol zazvoniť. Biskupi 
zastali a so záujmom pozorovali 
chlapca.

Po nejakom čase pristúpil k nemu 
biskup Pavol, chytil ho okolo pása a 
zdvihol ku zvončeku. A chlapec začal 
zvoniť. Zvoní, zvoní —  neprestáva. 
Už toho bolo pridlho aj biskupovi, 
preto ho zložil na zem a hovorí mu:- 
„No, a teraz utekajme . . .!“ Chlapec 
sa rozbehol a už ho nebolo. Biskupovi 
bolo všelijako; ako sa mal teraz 
zachovať. Veď on to povedal chlap
covi zo žartu, a chlapec to vzal 
doslovne . . .

Zostal pred bránou a čakal. Pani 
domu vybehla na balkón — pozrieť 
sa, kto tak zúrivo zvon í . . .  a koho 
nevidí? Pod bránou stojí biskup 
Pavol. Po vysvetlení celého nedoro
zumenia sa obaja zchuti zasmiali, 
samozrejme, že sa smial aj obďaleč 
stojaci biskup Jozef Čársky . . .

Biskup Pavol a dievčenský 
internát na Francisciho ulici 

v Prešove

Internát na Francisciho ulici v Pre
šove, bol známy v celom meste. A to 
nielen tým, že ho viedli naše grécko
katolícke sestričky —  baziliánky (veď 
podobných v meste bolo viac), ale 
predovšetkým kvalitou výchovy a 
zdravým gréckokatolíckym duchom, 
ktorý sa dal cítiť všade, kdekoľvek ste 
sa v budove nachádzali. Samozrejme, 
príčinou toho boli tí, ktorí v budove 
pracovali.

Do roku 1938 to bola jednoposcho
dová budova. Potom ju dal biskup 
Pavol Gojdíč prebudovať na dvojpo



schodovú. Bolo veľmi dojímavé, ako 
biskup Pavol sa denne chodil pozerať, 
ako pokračujú práce na rekonštrukcii. 
Najviac ho zaujímala stavba kaplnky 
na druhom poschodí.

Internát spravovalo najprv päť 
sestier baziliánok, potom iba štyri. 
Starali sa o 45 dievčat vo veku od 10 
do 18 rokov. Teda v podstate to bol 
internát, v ktorom žili dievčatá od 
meštianky až do maturity. Do školy 
chodili mimo budovu, a to samozrej
me, ako to bolo vtedy zvykom vždy v 
doprovode „gardedámy“ .

Vždy na začiatku nového školského 
roku. rodičia privážali, či privádzali 
svoje deti na výchovu —  každý ako 
mohol. Jedni peši, iní na vozoch tzv. 
rebriňákoch. Pred internátom sa 
každý rok vždy v tej jstej dobe odohrá
vali srdcervúce rozlúčky medzi 
rodičmi a malými „chovankami“ . Mno
hokrát sa ešte i zo vzdiaľujúcich 
vozov ozývali príkazy budúcim ško
láčkam („A še se budzeš učic . . .  Že 
ce nevyruca . . ., a pod.).

V tom čase prichádzal aj biskup 
Pavol privítať deti. Biskup Pavol veľmi 
miloval deti —  vždy hovoril, že sú 
našou budúcnosťou. Preto sa snažií 
zabezpečiť im čo najlepšiu výchovu. 
Preto vždy prišiel na začiatku škol
ského roku do internátu a hovorieval 
deťom: „Ditočky moji, d itočky. 
Vždy to opakoval a strašne sa im tešil. 
Tu jedno, tu druhé pohladil po hlave, 
či privinul k sebe . . .

Raz keď takto prišiel, jedno z 
novoprišlých dievčat vytiahlo z batoha 
buchty a začalo mu ich núkať, len aby 
ich bral a bral. Biskup ich zdvorilo 
odmietol, že nemá hlad . . . Ale diev
čatko naliehalo — len aby si ich vzal a 
vzal, veď sú dobré, mama ich napiek
la, na cestu . . .

Biskup i tak nechcel, že nie je hlad
ný . .  . Ako sa tak otočil ku druhému 
dievčatku —  to prvé, čo mu ich núka
lo, začalo mu pchať buchty do vrecák 
jeho čierneho habitu.

Sestričky znehybneli . . . Stratili 
hlas, úplne onemeli. Aká blamáž, čo 
teraz . . . Mysleli si, že im biskup vyna
dá, ako to vychovávajú deti, že sa 
nahnevá . . .

Keď biskup spozoroval, že má 
vrecko plné buchiet a celé zamaste
né, veľmi do smiechu mu nebolo . . .  
Išiel do kuchyne a tam ich vyberal na 
s tô l ..  . Celé popučené a vrecko dole- 
pené, pomastené . .  .

Pribehla i igumenia (predstavená). 
Všetky sa ospravedlňovali otcovi bis
kupovi. Ten ich však upokojoval:

„Viem, viem, že žiadne dieťa sa tak 
nedá skoro vychovať, veď tie dievčatá 
tu prišli po prvýkrát . . .  A za jeden deň 
sa nedajú vychovať.“

A dievčatko? Ani nedostalo nijaký 
trest. Na svoje ospravedlnenie 
sestričkám povedalo: „A ja som mu 
chcela nabaliť buchty na cestu, lebo 
ho mám rada

Biskup Pavol bol veľmi prísny, 
najmä čo sa týkalo morálky. Veď to 
bolo hlavnou príčinou, prečo založil 
krúžok sv. Anny. Pre dievčatá —  slúž
ky, ktoré v nedeľu dostávali od svojich 
domácich „voľno“ . Vtedy vychádzali 
do mesta a ponevierali sa. Biskup 
Pavol si to všimol. Práve pre tieto pre
šovské dievčatá založil Spolok sv. 
Anny, kde sa pravidelne stretávali 
každú nedeľu popoludní —  pod vede
ním sestričiek —  Služobníc. Nepo
škvrneného počatia Panny Márie.

Raz prišiel celkom neočakávane do 
internátu na Francisciho ulici. Diev

čatá spolu s mladými sestričkami 
baziliánkami sedeli na lavičkách na 
dvore. Spoločne spievali všelijaké 
ľudové piesne. A viete, aké bývajú 
neraz tieto ľudové piesne; aj dvojzmy- 
selné . . . Biskup sa započúval . . . 
Práve spievali jednu takúto . . . Biskup 
sa veľmi nahneval. Bdel nad čistotou 
svojho gréckokatolíckeho národa a 
videl, že i tieto piesne sa môžu stať 
zdrojom zlých myšlienok, ktoré potom 
veľmi často vyvrcholia v uskutočnení 
hriechu . . .

Vtedy si pozval sestričky nabok a 
vážne im dohováral: Prečo nespievajú 
piesne nábožné, alebo aspoň nezá- 
vadné. A k tomu, sú ešte sestry — 
baziliánky, vychovávateľky, a pritom 
podporujú mladé dievčatá v ich zlo
zvyku . . .

Išiel za predstavenou a tej sa spý
tal, prečo dáva mladým dievčatám aj 
mladé vychovávateľky. Avšak pred
stavená im staršie nemohla dať, lebo 
ich nemala . . .

(Podľa rozhovoru s jednou sestričkou z 
rádu sv. Vasila Veľkého, pripravil: J. T.)
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Byť pekným
K aždý z  nás tú ži p o  kráse. Je to niečo prirodzené, pretože  

pekná vec lahodí oku. K to  by nechcel byť pôvabným ? Ja  
ale nemyslím na fyzickú  krásu, k to rá je  dočasná. Isteže a j 
táto je  dôležitá. Oveľa viac zá va ží krása, ktorá nikdy 
nepominie. Naopak, vekom č i rozumom nadobúda na 
hodnote. Byť pekným  vo svojich očiach  —  to  j e  najľahšia 
vec na svete! Vyzerať pekne v očiach toho druhého, to je  
už ťažšie. Páčiť sa Tomu na Kom  m i m á najviac záležať, 
to j e  najťažšie. Treba aby som zaprel sám seba a rozdáväl 
sa iným. Egoizmus tu nemá m iesta! Je to ťažké, ale dá  sa  
tomu naučiť. Musím sa zriecť predovšetkým  toho, čo vyho
vuje iba mne. M al by som zabudnúť na seba a vidieť iba  
svojho blížneho. Optimálny spôsob ako to urobiť existuje. 
Netreba nato ani zvláštne školy. Rob tak, ako by s i robil, 
keby s i bo! tým druhým! Skús sa vžiť do situácie svojho 
brata a uvidíš! Možno sa takto zapáčiš a j Tomu na Kom  
najviac záleží.

Občas stretávam starších manželov, k to rí na p rvý  
pohľad upútajú pozornosť. M usel to byť niekedy krásny 
pár. On odkázaný na invalidný vozík, ona pekná zdravá  
žena. Náhodou som sa dozvedela ich tragédiu. Peter m al 
hneď p o  svadbe pracovný úraz. Následkom toho bo! 
ochrnutý. Keď  sa to  dozvedel, povedal manželke: „Nikdy 
itepohladíš naše dieťa a ja  t i  budem iba na obtiaž. S i voľ
ná, živo t m áš ešte p red  sebou! Ja sa už dáko pretlčiem . “ —  

„Nebrala som s i ťa pre krásu, ktorá je  dočasná a rýchlo 
pominie. Vždy som videla v tebe niečo pekné, čo na prvý  
pohľad nikto nezbadal. Svoj m anželský sľub dodržím  a

nikdy ťa neopustím !“ —povedala Júlia. Ona zabudla na 
seba, aby pom ohla znášať jeh o utrpenie. On z  veľkej lásky 
sa j e j  chcel zriecť, aby ona mohla začať odznova. .  . 
Koľko je  tu utrpenia, ale o koľko viac lásky, úcty a  vzá
jom ného pochopenia! Naozaj, pekný p á r i  keď poznačený 
velkou tragédiou. Krása, ktorá lahodí viac srdcu než oku 

—  zvíťazila!
Mária
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Kto je môj blížny?

Príbehy ktoré píše život sú obyčajne nudné pre toho, 
koho sa nedotýkajú. V tom je ľudská tragédia. Na utrpenie 
druhých sa obyčajne pozeráme len cez prsty, zvedavo, ale 
málokedy sa o nich skutočne zaujímame . . . Akosi sa nás 
to netýka a ak pri tom niečo cítime, je to okrem poľutova
nia, strach. Tŕpneme, aby sa niečo podobné neprihodilo 
nám alebo naším blízkym. A tak často sledujeme mrazivú 
nevšímavosť vládnucú v našich vzťahoch. Ospravedlne
nie, že ich vlastne ani nepoznáme, prináša myšlienku: „Kto 
je môj blížny?“

Láska k Bohu a blížnemu bola obsiahnutá v Starom 
zákone. Židia ale pojem blížneho úzko vymedzili. Za blíž
neho považovali len príslušníka vyvoleného národa. Ale 
Ježiš Kristus roztrhol obruče tohto vymedzenia a ukázal, 
že toto prikázanie lásky sa vzťahuje na všetkých ľudí, vrá
tane nepriateľov.

Nedôslednosť pri plnení tohto prikázania sa nám 
odzrkadľuje vo zväčšenej miere vo veľkých bolestiach sve
ta. Rasová diskriminácia, národnostná neznášanlivosť, 
vojenské konflikty, ale aj domy dôchodcov a sirotince. 
Nepochopenie, alebo nenapĺňanie prikázania lásky odsu
dzuje mnohých ľudí k samote, k drogám, dokonca i k 
samovražde.

Sv. Bažil Veľký hovorí: „Kto miluje blížneho, plní priká
zanie, ktoré dostal od Boha, t. j. milovať Boha.“ Nemilovať 
blížneho, znamená stavať sa chrbtom k Bohu.

Na otázku: „Kto je môj blížny?“ Ježiš Kristus odpovedá 
podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi, ktoré dáva 
otázku: „Komu si ty blížny?“ Úprimná odpoveď vedie k cie
ľu.

Maxim Vyznávač hovorí: „Láska k Bohu znamená sprá
vať sa ku každému Božiemu obrazu viac-menej rovnakým 
spôsobom ako k Bohu samému.“ A na inom mieste radí: 
„Rob čo môžeš, aby si mal rád každého človeka. Ak toho 
nie si ešte schopný, aspoň nemaj nikoho v nenávisti.“

Spojenie kresťanov vyžarujúce nezištnú lásku k Bohu a 
blížnemu je tou najistejšou cestou k zdokonaleniu celého 
sveta.
. „Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a 
každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto 
nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska“ (1 Jn 4, 7—B).

o. Mirón Keruľ-Kmec
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O bdivuj to, čo t i  Boh ukazuje, a nebudeš mať kedy hľa
dať to, čo t i  skrýva (Dumas)
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Naakciu „M“ bubnovaním!
/?■

Návrat
(Pri založení a otvorení Gréckokatolíckej bohosloveckej 
fakulty (JPJŠ v Prešove. Venované gr. kat. kňazom a boho
slovcom)

A keď ich všetkých vyhnali 
na záhumia a za múry cudzích miest 
noční šakaly,
zdalo sa, že všetkému je koniec.
Stromy spievali panychídu 
a ľudia p laka li. .  .
Lež aká by to bola skala, 
čo by sa vetru len tak poľahky, 
sťa lístie jesenné, 
čo by sa mu vzdala!
Nad sprievodom do zajatia, 
do vlastného Babylonu 
matka matiek, 
katedrála stála!
Len zvony nemé boli.
Nespievajú ústa, 
keď ich srdce bolí!
A zrná, čo šakaly zaorali, 
po jeseni a zime 
potichu a bez slov 
ako novonarodené deti 
nečakane vs ta li. . .
A ozvali sa zvony 
a vystúpil Ktosi z katedrály 
a namiesto kliatby 
a namiesto nenávisti 
duneli všade piesne chvály.
A Ktosi z týchto brán 
zavelil všetkým: čelom vzad!
A tak sa poslední prví stali, 
objímali sa v bránach katedrály, 
spievali pieseň Na návra t. . .
Ach, ty ostrovček Byzancie, 
ty malý ostrov v rímskom mori, 
nikto ťa nikdy nepokorí, 
ty slnečná, krásna Grécia!
Hľa, prišli tvoji učitelia:
Cyril a Metod, 
už otvárajú brány 
a nový Rastislav 
a nový rektor školy 
sú ako tvoji bratia, 
sú ako apoštoli.
Ty slnečná, krásna Grécia,
Vo imja Otca i Syna . . .
Ábel je tu a žije . .. 
i Svjataho Ducha 
Amiň.
Len Kain zomrel,
Kain,
Amiň.

Prešov 3 .1 1 .1 9 9 0  Jozef Tóth
V

Pred 40 rokmi, 8. októbra 1950 bola nedeľa. V ten deň mala 
vyvrcholiť akcia „M “ alebo „veľký sviatok pravoslávia“ — 
vysviacka michalovského biskupa, bývalého gréckokatolíckeho 
prešovského kanonika V. Michaliča na pravoslávneho biskupa 
Alexandra.

V každom okrese v bývalom košickom a prešovskom kraji 
zabezpečovali akciu „M “ národné výbory, ich cirkevné oddelenia 
a najmä okresné akčné výbory Národného frontu. Vo svidníckom 
archíve sa zachoval rotaprintový obežník OAV NF, adresovaný 
MNV v okrese. Podobné obežníky boli aj po iných okresoch. Dato
vaný je 3. októbra 1950, č. j. 296/1950, formát A/4. Nazvali ho 
„Pravoslávia na Slovensku stojí pred veľkým sviatkom“ . Príslušní 
predsedovia MNV mali v nedeľu ráno 8. 10. 1950 urobiť budíček 
bubnovaním, aby sa „nestalo, že niektorí účastníci by náhodou 
zaspali a nedošli by včas k autobusu“ .

Aká dojemná starostlivosť štátnych orgánov o cirkevnú sláv
nosť! Aká faloš, keď o pár rokov neskôr natrvalo a systematicky 
zabraňovali v účasti veriacich na podobných slávnostiach a mobi
lizovali na oplátku celú armádu cirkevných tajomníkov, učiteľov, 
eštebákov a dôverníkov, aj televíziu s kamerami, aby „dokumen
tovali“ veriacich. Možno pre potreby zabezpečovania pramennej 
základne pre naše cirkevné dejiny? Práve tu sa prejavovala naj
viac „demokratická cirkevná politika“ exsocialistického štátu.

Pravda, pravoslávna cirkev bola —  ako obyčajne —  výnimkou. 
Pravoslávie zabezpečovalo predsa —  svetový mier, čo vyplýva z 
citovaného dokumentu: „Ako už zaiste mnohí viete, 8. októbra 
toho roku bude v Michalovciach vysviacka pravoslávneho biskupa 
Michaliča. Je to veľká udalosť vskutku historického významu. Zna
mená začiatok nového rozkvetu a slávy pravoslávnej cirkvi u nás. 
Je želaním nás všetkých a iste tak aj bude, že sa tento deň veľkej 
cirkevnej udalosti a slávnosti stane aj našou národnou púťou, na 
ktorej vyznáme verejne, že svojím návratom do pravoslávnej cirkvi 
chceme tiež prispieť rozkvetu republiky Československej, k posil
neniu nášho bratstva a spojenectva so Sovietskym zväzom a 
konečne k zabezpečeniu svetového mieru, ktorý je túžbou všet
kých skutočných vlastencov a kresťanov.

V dôsledku toho žiadame predsedov MNV, aby dali aspoň dva 
razy v obci vybubnovať, že do Michaloviec a z Michalovciec 
domov bude doprava ľudí autobusmi úplne zdarma.“

Ľudovodemokratická, v skutočnosti komunistická vrchnosť takto 
zaktivizovala svoj štátny „laický apoštolát“ . V inom obežníku sa 
uvádza, že do Svidníka prídu štyri autobusy s 8 šoférmi a sprie
vodcami už 7. októbra 1950 a MNV sa malo postarať o ich nocľah. 
Najzaujímavejší bol záver: beda predsedom MNV, ak by nezabez
pečili účastníkov na „veľký sviatok!“ Mali byť voči nim „vyvodené 
trestné následky“ . Nuž, takto sa u nás zabezpečoval nový rozkvet 
a sláva pravoslávnej cirkvi, zabezpečovalo naše bratstvo so ZSSR 
a svetový mier —  akciou „M “ .

Pravoslávni sa teraz k tomu nehlasia! Dobre vedia prečo. 
Kýžený rozkvet a sláva totiž nenastali. Za nich to konštatoval 
materiál bývalého Sekretariátu pro veci cirkevní Ministerstva kul
túry ČSR z roku 1976, nazvaný Církve a náboženské společnosti 
v ČSFR v medailóne Pravoslávna cirkev, spracovaný okrem iného 
„pracovníky Sekretariátu pro veci církevní MK ČSR v rámci kolek- 
tivního záväzku na počesť 30. výročí osvobození Česko-Sloven- 
ska Sovétskou armádou“ , v ktorom sa hovorí na strane 23: „Pra
voslávna cirkev stále vétší mérou vékové stárne, počet véŕicích 
mladších generací je nepatrný.“

To už nepotrebuje komentár, lebo realita faktov vravi sama za 
seba.

(ja)
Buďte verní v málom a Boh vám dá  moc nad mnohými 

vecami (sv. František Saleský)
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Cesta k Bohu
(Pokračovanie)

V NAJSVÄTEJŠEJ EUCHARISTII SA NÁM DÁVA SÁM JEŽIŠ 
KRISTUS

Kristus Pán vystúpil na nebesá, ale chcel ostať spolu s nami aj 
na zemi. Preto urobil veľký zázrak. Pripravil nám pokrm, ktorým 
môžeme živiť v sebe božský život. Tento duševný pokrm je Naj
svätejšia Eucharistia (Oltárna sviatosť), v ktorej sa nám cláva sám 
Pán Ježiš.

Raz boli s Pánom Ježišom tisíce ľudí. Prišli za ním až na púšť, 
aby ho počúvali. Ostali s ním viac dní a potom už nemali čo jesť. 
Jeden chlapec mal päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo to 
bolo pre toľkých? Tu Pán Ježiš vzal chlieb, zázračne ho rozmnožil 
a rozdal zástupu. Všetci sa nasýtili.

Ľudia prišli za ním aj nasledujúci deň, lebo sa chceli zase na
jesť. Vtedy im Pán Ježiš povedal: „Nezháňajte sa za pominuteľ
ným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život 
(Jn 6, 27). „Moje telo je  pravý pokrm a moja krv je  pravý nápoj. Kto 
je  moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v  ňom . . .  Ako mňa 
poslal živý Otec a ja  žijem z Otca, a j ten, čo mňa je, bude ž lť zo 
mňa (Jn 6, 55-57).

Toto povedal Ježiš v meste Kafarnaum, keď po prvý raz zjavil 
svetu tajomstvo Najsvätejšej Eucharistii.

Pri Poslednej večeri, ktorú mal Pán Ježiš so svojimi učeníkmi 
pred svojím umučením, vzal chlieb, požehnal, lámal, dal svojim 
učeníkom a povedal: „Vezmite a jedzte: toto je  moje te lo“ (Mt 26, 
26). Potom vzal kalich s vínom, požehnal a podal im ho so slova
mi: „Pite z neho všetci: toto je  moja krv zmluvy, ktorá sa vylieva za 
všetkých na odpustenie hriechov“ (Mt 26, 27-28). Týmito slovami 
Pán Ježiš ustanovil Najsvätejšiu Eucharistiu.

Apoštoli robili podľa Kristovho rozkazu (1 Kor 11, 25). Premie
ňali chlieb a víno na jeho telo a krv a dávali ich prijímať veriacim.

Dnes to robia ich nástupcovia, kňazi. Aj my prijímame toto 
zázračné telo a krv vo svätom prijímaní, aby sme sa posilňovali. 
Svätá cirkev nám prikazuje, aby sme išli na sväté prijímanie čo 
najčastejšie. Ustanovenie Najsvätejšej Eucharistie si pripomí
name na Veľký štvrtok pred Paschou. Avšak kresťan, ktorý chce 
dobre žiť, má prijímať Pána Ježiša čím častejšie, pokiaľ možno 
každý raz, keď ide na sv. liturgiu.

Vyjadri svoju túžbu po Pánu Ježišovi týmto spevom: '
„Srdce moje láskou žiari, keď  Ježiša prijať mám. Otvorili sa 

nebesá, prichádza Boh ku mne sám. — Prídi, príd i čakám teba, 
ako pokrm nebeský. Ježišu, len tebe chcem žiť, čistý život anjel
ský" (Modlitby a piesne, 72).

Kedy premieňa kňaz chlieb a víno na telo a krv Krista Pána?
Kňaz premieňa chlieb a víno na telo a krv Krista Pána pri sv. 

liturgii. *
Ako často máme prijímať Krista Pána v Najsvätejšej Eucharistii?
Pána Ježiša máme prijímať v Najsvätejšej Eucharistii čím 

častejšie, ale najmenej raz do roka, vo veľkonočnom čase.

VO SV. LITURGII SA OBETUJE PÁN JEŽIŠ
Pán Ježiš nás tak vykúpil, že sa stal človekom a umrel na kríži. 

Obetoval svojmu Otcovi svoj život, svoje telo a krv, aby sa nám 
odpustili hriechy a otvorila brána do neba. Pán Ježiš chcel, aby sa 
táto obeta opakovala medzi nami, ktorí sme nemohli byť na Golgo- 
te. Ustanovil nekrvavú obetu —  svätú liturgiu.

Preto pri Poslednej večeri premenil chlieb a víno na svoje telo a 
krv a prikázal apoštolom, aby to opakovali:

„Toto robte na moju pamiatku“ (Lk 22, 19).
Vo sv. liturgii kňaz premieňa chlieb a víno na telo a krv Pána 

Ježiša slovami: „Toto je  moje telo . . . Toto je  moja k r v . .  .„ Cel
kom tak ako to urobil Pán Ježiš pri Poslednej večeri.

Po týchto slovách premenenia Pán Ježiš je prítomný na oltári 
pod spôsobom chleba a vína. Spolu s kňazom a veriacimi sa obe
tuje nebeskému Otcovi. Takto sa znova opakuje obeta kríža 
nekrvavým spôsobom. Každý kresťan katolík má sa pripojiť k tejto 
obete Pána Ježiša a obetovať nebeskému Otcovi aj svoj vlastný 
život.

Chodievaj často na sv. liturgiu (Službu Božiu), pripoj sa k Pánu 
Ježišovi a obetuj Bohu aj seba samého a všetko, čo máš a konáš.

Nauč sa túto pieseň:
„Spasiteľ náš premilý, —  sláva, vďaka ti, že si s nami v Svia

tosti —  vo dne i v noci. — Ó, zostaň, zostaň u nás, — priateľ, veľ
kňaz náš, —  neopusť nás v živote —  ani s smrti čas. —  Pokrm 
duší a nápoj, —  lekár nemocných, —  priprav duše nám na boj — 
v chvíľach úzkostných“ (Modlitby a piesne, 71).

Z a p a m ä t a j  s i :
Čo je svätá liturgia?
Svätá liturgia je obeta Pána Ježiša na kríži, obnovená 

nekrvavým spôsobom na oltári.
Ako často máme ísť na svätú liturgiu?
Na svätú liturgiu máme ísť každú nedeľu a zasvätený svia

tok.

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Veľkosť egyptských mníchov

Raz prišiel jeden bohatý človek do istého monas- 
tiera v Egypte a priniesol veľa zlata. Jedného mnícha 
požiadal, aby zlato rozdal ostatným mníchom. Ten mu 
však hovorí:

— Oni to nepotrebujú.
Vtedy boháč vzal košík so zlatom a postavil ho pri 

dverách chrámu. Kňaz vidiac tam zlato, povedal mní
chom:

— Kto potrebuje zlato, nech si vezme.
Hoci všetci mnísi prechádzali okolo, nikto sa zlata 

ani nedotkol. Vtedy starec povedal boháčovi:
— Boh prijal tvoju obetu, iď a rozdaj to chudobným!

(Výroky Otcov púšte — vybral V. M.)

Z a p a m ä t a j  s i :
Čo je Najsvätejšia Eucharistia? N ie ste  kaza te lom . A le  teš te  sa, aj pre vás jes tvu je  veľm i
Najsvätejšia Eucharistia je telo a krv Krista Pána, ktoré nám účinný spôsob  ako kázať, je  to d o b rý  prík lad , ktorý dávate

on dáva za pokrm. b lížnem u  (sv. F ran tišek S a leský)

12 t



S p o m í n a m e  .  .  .

M i r o n  P e t r á š o v i č

k ň a z ,  o t e c ,  m u č e n í k  . . .

V nedávnych dňoch sme si pripomenuli 100. výročie narodenia 
o. Mirona P e t r á š o v i č a ,  jedného z  gréckokatolíckych kňazov 
našej eparchie, ktorý zomrel ako obeť represálií päťdesiatych 
rokov pred 31 rokmi vo výkone trestu v Leopoldove.

Keď sa 28. septembra 1890 v rodine dedinského kňaza Alexeja 
Petrášoviča vo východoslovenskej dedinke Medvedie, v kraji pod 
legendárnou Makovicou narodil syn, dali mu meno Miron. O jeho  
celoživotnej ceste rozhodli už pri jeho narodení: Bude kňazom; 
ako otec . . .  Toto povolanie sa totiž v tom čase dedilo z  otca na 
najstaršieho syna. Preto teda Miron, najstarší syn z piatich detí 
dedinského kňaza, bol na svoje povolanie pripravovaný od útleho 
veku. V jeho rodnej dedinke na prelome storočia nebola však 
žiadna škola. Preto musel už ako 6-ročný odísť od rodičov. V roku 
1896 prichádza do Prešova, do „veľkého sveta“, aby získal 
potrebné vedomosti. V Prešove absolvoval celé štúdiá. Zakončil 
ich kňazskou vysviackou 21. septembra ,1913. Primičnú sv. liturgiu 
slávil 5. októbra 1913 v Stakčíne. kde v tom čase pôsobil jeho otec 
ako farár.

Prvým miestom kňazského pôsobenia o. Mirona Petrášoviča bol 
Stročín v svidníckom okrese. Prežil tu 15 rokov. Od r. 1928 pôsobil 
ako správca farnosti v Prešove. R. 1947 bol vymenovaný za titu- 
lárneho kanonika. V tejto funkcii si však nepožil dlho. Prišiel rok 
1950 a s ním súvisiaca likvidácia gréckokatolíckej cirkvi. V noci z 
27. na 28. apríla 1950, v predvečer smutne prestávaného „P re
šovského soboru“ do prešovskej fary vtrhla skupina mužov —  prí
slušníkov ŠtB a o. Mirona odviedla. Bol teda medzi prvými grécko
katolíckymi kňazmi, ktorých v tých dňoch zatkli. Bol deportovaný 
do tábora nútených prác v No vakoch. Nasledovala internácia v 
Hlohovci, Podulínci, Močenku a vBáči. V priebehu niekoľkých dní 
po jeho zatknutí bola z fary vysťahovaná aj jeho rodina a 6 detí 
prepustených zo zamestnania.

Po prepustení z „výchovných zariadení“ dostal o. M. Petrášovič 
zákaz pobytu v Prešove. Zákaz v plnej miere rešpektoval do roku 
1954, kedy mu zomrela manželka, ktorú pochovali na prešovskom  
cintoríne. Vtedy sa vrátil do Prešova — bližšie k svojim blízkym, 
ku svojim veriacim^

Že tento jeho čin nebol po vôli vtedajším mocipánom, potvrdzuje 
skutočnosť, že v apríli r. 1958 ho znovu pod rúškom noci, z provi
zórneho bytu (prílepku na múre cintorína, kde žil), odviedli prísluš
níci ŠtB. V tom istom roku mu bolo v súdnom procese dané za 
vinu, že, citujem: „Nechcel sa zm ieriť s usporiadaním pomerov 
gréckokatolíckej cirkvi v Česko-Slovensku a pripravoval je j obno
venie. “ Takto bol odsúdený: Za podvracanie republiky! Trest si 
odpykal vo väznici v Leopoldove, v blízkosti svojho arcipastiera, 
otca biskupa Pavla Gojdiča. Doba, na ktorú bol odsúdený, bola 
dlhšia, než vládal prežiť. V auguste r. 1959 zomrel vo veku 69 
rokov vo väzenskej nemocnici. Jeho telesné pozostatky vydali p rí
buzným. Títo ich uložili k večnému odpočinku na prešovskom cin
toríne. Na poslednej rozlúčke so správcom prešovskej farnosti sa 
okrem najbližších príbuzných zúčastnilo iba niekoľko farníkov. 
Ukázalo sa, že strach bol silnejší, než pocit spolupatričnosti.

Otec Miron Petrášovič sa počas celého svojho života venoval 
službe Bohu a veriacim. Okrem vzorného plnenia kňazských 
povinností venoval veľa úsilia kultúrnemu a vzdelanostnému 
pozdvihnutiu gréckokatolíckych veriacich. Pôsobil ako učiteľ 
náboženstva na prešovských školách. Bol redaktorom nábožen
skej tlače pre gréckokatolíkov, z  čoho najvýznamnejšia bola jeho 
práca na redigovaní'a vydávaní časopisu DA PRIJDET CAR- 
STVIJE TVOJE. Bol horlivým propagátorom kultu Najsv. Eucharis- 
tie, a aby podchytil mládež pre túto úctu, v Prešove založil Ligu sv.

Tarzícia —  mučeníka najsv. Eucharistie. Bol činný v organizovaní 
duchovno-spoločenského života v celej prešovskej eparchií.

Prosíme čitateľov, aby pri príležitosti 100. výročia narodenia 
tohto nášho významného kňaza, venovali mu v pietnej spomienke 
krátku modlitbu.

V. P.

Ich meno žije z pokolenia na pokolenie. .  .

K viacerým publikáciám, ktoré v posled
ných mesiacoch obohatili našu knižnú pro
dukciu s cyrilometodskou problematikou, 
pribudlo veľmi hodnotné dielo Jána Hnilicu:
Svätí Cyril a Metod, horliví hlásatelia 
Božieho slova a verní pastieri cirkvi.

Kniha prvýkrát vyšla v slovenčine r. 1988 
v Ríme. Je venovaná pamiatke autorovho 
priateľa, slovenského historika, príslušníka 
nášho obradu, prof. Michala Lacku, SJ 
(1920— 1982), s ktorými ho spájali spo
ločné záujmy o našu históriu, hlavne cyrilo- 
metodského obdobia.

Autor —  Ján Hnilica —  je bratom otca biskupa Pavla Hnilicu, 
pôsobiaceho v Ríme, a aj on sám od r. 1968 žije v tomto meste. 
Svoje štúdia zavŕšil na univerzite v Padove doktorátom a postupne 
sa prepracoval na znalca cyrilometodskej tematiky, čo sa odzrka
dlilo aj v jeho publikačnej a prednáškovej činnosti.

Úvod do knihy napísal prof. František Vnuk (Austrália). Pred
chádza ho báseň Gorazda Zvonického (Rím) Stáť pred Metodom. 
Po úvode nasleduje vlastný text Jána Hnilicu (str. 11— 160). Autor 
chronologicky sleduje život a dielo sv. solúnskych bratov. Pozor
nosť venuje aj ich žiakom, najmä sv. Gorazdovi, prvému sloven
skému svätcovi zo slovenského územia. Záverom sa venuje osu
dom hrobu a pozostatkom sv. Cyrila.

Hnilica vykresľuje sv. Cyrila a Metoda komplexne, nielen ako 
kultúrno-politických činiteľov, ako ich v minulosti chceli jedno
stranne u nás prezentovať ideologickí mocipáni, ale predovšetkým 
ako zanietených rozširovateľov Kristovho evanjelia. Pritom zdô
razňuje slovenské národné hľadisko.

Druhá časť knihy (str. 161— 241) obsahuje prílohy. Uvádza ich 
úryvok z encykliky pápeža Jána Pavla II. Apoštoli Slovanov. 
Nachádzajú sa tu príležitostné listy, prejavy, kázne a vyhlásenia 
Svätého Otca a ohlas slovenských biskupov v zahraničí na cyrilo- 
metodskú tému v r. 1984— 1986, hlavne však k 1100. výročiu smrti 
sv. Metoda, r. 1985. S prevažnou väčšinou sa čitateľ môže oboz
námiť po prvý raz. Pre nás osobitne vzácna je slovenská kázeň 
Svätého Otca Jána Pavla II. pri príležitosti posviacky základného 
kameňa slovenskej gréckokatolíckej katedrály Premenenia Pána 
v Markhame, Ontario, Kanada, dňa 15. septembra 1984.

Spomienka Jána Hnilicu na spolubrata Michala Lacku, SJ (str. 
242— 250) a menný register (str. 251—257) dielo uzatvára.

Jeho pôsobivosť zvyšuje veľké množstvo (66) farebných a čier
nobielych ilustrácií. Medziiným zachytávajú zobrazenia sv. Cyrila 
a Metoda v Ríme a Taliansku, ktorých výskumu sa autor dlhšiu 
dobu venoval.

Svieži a zrozumiteľný štýl vytvára predpoklady, že Hnilicova 
kniha čitateľa zaujme, informatívne a duchovne ho obohatí.

Veľkým prínosom je aj knižočka slovenského historika, kňaza- 
saleziána, profesora slávnej paduánskej univerzity, dr. Milana S. 
Ďuricu Slovenský národ a jeho štátnosť, ktorú spolu s predchá
dzajúcou pohotovo pripravilo bratislavské vydavateľstvo Alfa. Obe 
vyšli vo vysokom náklade 50 tisíc exemplárov.

-sák-
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•  V dňoch od 1. do 10. septembra 1990 Svätý Otec Ján 
Pavol II. vykonal svoju 49. zahraničnú apoštolskú cestu, 
ktorá je už jeho siedmou návštevou afrického kontinentu. 
Navštívil Tanzániu, Rwandu, Burundi a pobrežie slonovi
ny. Zúčastnil sa na osobitnom zasadaní Biskupskej 
synody pre Afriku a posvätil nový chrám v budúcom hlav
nom meste Pobrežia slonoviny Dodome, ktorý je zmenše
nou kópiou Svätopeterskej baziliky v Ríme.
•  V roku 1991 Svätý Otec Ján Pavol II. navštívi Poľsko 
dvakrát. V júni to bude jeho štvrtá púť do jeho otčiny. Dru
hýkrát to bude 14. a 15. augusta na sviatok Nanebovzatia 
Panny Márie, keď sa bude v Čenstochovej konať 6. sve
tový deň mládeže, ktorý sa bude niesť v znamení slov sv. 
ap. Pavla: „Dostali ste ducha Božích detí.“ Pri tejto príleži
tosti vydal Svätý Otec posolstvo k Svetovému dňu mláde
že.
•  Dňa 24. septembra 1990 Svätý Otec Ján Pavol II. prijal 
v Apoštolskom paláci v Castel Gandolfo na súkromnej 
audiencii prezidenta ČSFR Václava Havla s manželkou a 
jeho spievod.
•  Z iniciatívy gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine usku
točnilo sa v dňoch od 6. do 12. septembra 1990 stretnutie 
mládeže pod heslom: Ukrajinská mládež Kristovi. Bolo to 
prvé stretnutie od roku 1933, kedy podobné stretnutie 
uskutočnil metropolita Andrej Septický, arcibiskup ukrajin
ských gréckokatolíkov, pri príležitosti vyhlásenia Svätého 
roku pápežom Piom XI. Vyvrcholenie tohtoročného stret
nutia, na ktorom sa zúčastnilo vyše 40 000 mladých, bolo 
na športovom štadióne v Ľvove. Slávnosť bola otvorená 
moleberiom k presv. Bohorodičke, ktorý slúžil arcibiskup 
Vladimír Sterniuk. Pri tejto príležitosti Svätý Otec Ján 
Pavol II. poslal účastníkom tohto stretnutia osobitný list.
•  300 000 ukrajinských gréckokatolíkov v nedeľu 19. 
augusta 1990 zaplnilo katedrálu sv. Juraja v Ľvove, nádvo
rie a okolité ulice, aby boli prítomní na sv. liturgii, ktorú slú-

_žil arcibiskup Vladimír Sterniuk a päť biskupov po 44
rokoch, pri príležitosti vrátenia katedrály gréckokatolíkov. 
Ľudia plakali od radosti. Ľvov takýto deň ešte ciezažil.
•  Holos ukrajinskej cerkvi (La voz de la Iglesia Ukrania) 
je kultúrno-náboženský mesačník, ktorý už osem rokov 
vydáva Ukrajinská gr. kat. cirkev v Argentíne v španiel
skom a ukrajinskom jazyku. Na šiestich stránkach pravi
delne informuje o živote tamojšieho gréckokatolíckeho 
spoločenstva. Vedúcim redaktorom je P. Luis Glinka, 
OFM.
•  Vyše 5000 katolíkov, pravoslávnych a mohamedánov 
z juhoslovanskej republiky Bosna-Hercegovina podalo 
petíciu so žiadosťou, aby rúhanie bolo trestané zákonom. 
Iniciatíva údajne vyšla od mohamedánskeho intelektuála 
Mumiba Maglajlice zo Sarajeva, hlavného mesta republiky. 
Žiadal, aby „verejné rúhanie Bohu a svätým, ako aj urážka 
náboženských citov“ bolo zakázané.
•  IV. Medzinárodné stretnutie predstaviteľov veľkých 
náboženstiev sveta bolo v dňoch 25. a 28. septembra 1990 
v talianskom meste Bari. Modlitbou za pokoj vo svete otvo
ril ho poľský prímas kardinál Jozef Glemp.

•  Svet kresťanskej symboliky je kniha, ktorú vydalo 
poľské vydavateľstvo PAX. Autorkou knihy, ktorá má vyše 
500 strán je Dorothea’y Forstner OSB z rakúskeho opát
stva sv. Gabriela.
•  Dňa 17. septembra 1990 priletel do Prahy pápežský 
nuncius Giovanni Coppa. Nuncius je diplomatický 
zástupca Vatikánu, ktorého diplomatická hodnosť zodpo
vedá hodnosti veľvyslanca.
•  Prezident ČSFR Václav Havel vymenoval za nového 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca ČSFR pri 
Svätej stolici p. Františka X. Halasa.
•  Chrámový sviatok Ochrany presv. Bohorodičky.oslávili 
ukrajinskí gréckokatolícki veriaci v Mníchove v nedeľu 14. 
októbra 1990 veľmi slávnostne. Slávnostnú sv. liturgiu, pri 
ktorej koncelebrovalo 12 kňazov, slúžil preosv. vladyka 
Platón Kornyliak. Medzi prítomnými kňazmi boli napr. o. 
archimandrita Jozef Johannes Peters (studita), o. jeroma- 
nach Josif Ivan Miľan (studita), predstavený katedrálneho 
chrámu sv. Juraja z Ľvova, o. František Dancák, vedúci 
redaktor našich časopisov, a i. Slávnostnú kázeň prednie
sol o. Eugen Nebesniak z Ríma.

Z  l i s t o v
Púť do Lúrd . . .  „Mária volá nás“

Jozef Matta z Humenného nám napísal obšírny list, v ktorom 
zdieľa svoju radosť nad vydarenou púťou gréckokatolíckych veria
cich z Humenného do francúzskeho pútnického miesta —  Lurdy 
(Lourdes). Tento zájazd organizovalo KDH v Humennom a viedla 
ho p. Ing. Vlasta Pančáková pod hlavičkou: Mária volá nás . ..

Zájazd sa začal ráno 10. augusta 1990. Autobusom cez Rakús
ko, Taliansko a Monako až na posvätné miesto — Lurdy.

Lurdy sú pútnickým miestom vo Francúzsku (diecéza Tarbes). 
R. 1858 sa tu viac ráz zjavila Panna Mária sv. Bernadete Soubi- 
rousovej, ktorá mala vtedy 14 rokov. Pri jednom zjavení predsta
vila sa jej Panna Mária ako „Nepoškvrnené-Počatie“ . Objavil sa 
tam prameň, ktorého voda mala mimoriadne účinky. Veriaci tam 
začali putovať v obrovských zástupoch, obsiahli okamžité uzdra
venie. Bol tam zriadený osobitný ú rad 'v  ktorom lekárski odborníci 
zaznamenávajú uzdravenie. Dnes je v Lurdoch nádherná bazilika 
a prúdenie pútnikov neprestáva. Bernadeta vs.túpila do kláštora. 
Zomrela ako rehoľnica r. 1879.

Toto posvätné miesto bolo aj cieľom veriacich z Humenného. 
Po prehliadke pútnického miesta sa zúčastnili na modlitbe sv. 
ruženca, na procesii s Najsv. Eucharistiou a na sviatok Zosnutia 
presv. Bohorodičky aj na medzinárodnej sv-. liturgii, ktorú slúžilo 
osem biskupov a vyše sto kňazov.

Redakcia poznamenáva, že v Lurdoch je aj gréckokatolícka 
cerkov Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorej správ
com je ukrajinský gréckokatolícky kňaz. Jeho adresa: o. Vasil 
Pryjma, 8-bis Rue de l’Ukraine, 65100 Lourdes.

Úmysel Apoštolátu modlitby na december

Aby kresťania konkrétne dokázali svoju solidárnosť s 
rozvojovými národmi a štátmi a pričiňovali sa o nasto
lenie spravodlivejšieho medzinárodného hospodár
skeho poriadku.

Srdce Ježišovo, odporúčame ti kňazov chudobných, 
starých, chorých a odkázaných na pomoc iných.
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Homiliu o odkaze Panny Márie pre praktický život kresťana 
predniesol o. Peter Rusnák. správca farnosti Prešov.

Vhodné je  tu pripomenúť, že taký malý počet veriacich svojou ■ 
obetavosťou, prácou a finančnou podporou za tri roky obnovili-cer- 
kov zvonku i zvnútra a postavili novú farskú budovu, ktorá je  pred 
dokončením. Nech Pán Boh na prihovor patrónky farnosti pre
svätej Bohorodičky ich obetavosť bohato odmení nepominuteľ
nými darmi.

o. F. Fedor

Kronika otca biskupa
Dňa 2. septembra 1990 J. E. Mons. Ján H Í r ka ,  pre

šovský  biskup, sa zúčastnil na odpuste v Čirči, kde slúžil 
slávnostné bohoslužby. —  Dňa 4. a 5. septembra 1990 sa 
zúčastnil na zasadaní federálnej Biskupskej konferencií v 
Bratislave. — Dňa 8. septembra 1990 posvätil obnovený 
chrám v Geraltove. — Dňa 9. septembra 1990 viedol sláv
nostné bohoslužby na odpuste v Košiciach. V popoludňaj
ších hodinách navštívil farnosť Belža, kde pozdravil o. 
Andreja Vološina pri príležitosti jeho 50. výročia kňazskej 
vysviacky. — Dňa 13. septembra 1990 v katedrálnom 
chráme v Prešove udelil ôsmim bohoslovcom subdiakonát.
— Dňa 14. septembra 1990 v katedrálnom chráme v Rre- 
šove vysvätil ôsmich bohoslovcov na diakonov. — Dňa 15. 
septembra 1990 v chráme sv. Cyrila a Metoda vysvätil 
štyroch kandidátov na kňazov (Vojtech Biačko, Peter 
Fedor, Polykarp Štefan Jacoš, OSBM, Vasil Jozef Kundrát, 
OSBM). — Dňa 16. septembra 1990 v katedrálnom 
chráme v Prešove vysvätil štyľoch kandidátov na kňazov 
(Miron Keruľ-Kmec, Pavol Nižník, Marek Petro, Igor 
Zimovčák). — Dňa 17. septembra sa zúčastnil na otvo
rení Cirkevnej zdravotníckej školy v Prešove. Popoludní o 
16. h pri tejto príležitosti v katedrálnom chráme slúžil sv. 
liturgiu, pri ktorej kázal košický biskup Mons. Alojz Tkáč. — 
Dňa 20. septembra. 1990 prijal americkú delegáciu, ktorú 
viedol biskup Mons. J. Adamec. Pre týchto 160 amerických 
veriacich slovenského pôvodu slúžil otec biskup sv. liturgiu 
v katedrálnom chráme v Prešove. — Dňa 22. septembra 
1990 v katedrálnom chráme v Prešove sa zúčastnil na pri
míciách novokňaza o. Mareka Petra. — Dňa 23. septem
bra 1990 v Tichom Potoku posvätil zvnútra obnovený 
chrám. — Dňa 29. septembra 1990 navštívil farnosť 
Radvaň nad Laborcom, kde pri príležitosti 200-ročného 
postavenia chrámu posvätil jeho obnovenie. Pri tejto sláv
nosti pozdravil správcu farnosti o. Michala Stanka ml. pri 
príležitosti 50. výročia jeho životného jubilea. —  Dňa 30. 
septembra 1990 v Ruskej Bystrej posvätil reštaurovaný 
ikonostas v drevenom kostolíku.

W  :W  " W

Posviacka obnoveného chrámu v Geraltove

Malá farnosť Geraltov (obce Geraltov, Žatkovce a Závadka) v 
okrese Prešov, s počtom obyvateľov do 200, zažila 8. septembra 
1990 milú slávnosť. Medzi veriacich prišiel otec biskup Mons. Ján 
Hi r k a ,  aby posvätil obnovenú cerkov, ktorá je  zasvätená sviatku 
Narodenia Panny Márie. Pred posviackou i po sv. liturgii prihovoril 
sa k prítomným veriacim, medzi ktorými bolo a j mnoho rímskoka- 
tolíkov a povzbudil ich k plnosti kresťanského života všade tam, 
kde ich Boh postavil. Poďakoval sa im za prácu a obety pri obno
vení chrámu.

f  \  
V Prešove bola otvorená pjvá cirkevná zdravotnícka škola

V pondelok 17. septembra 1990 otvorili strednú zdravotnícku 
cirkevnú školu v priestoroch gymnázia na Revolučnej ulici v 
Prešove.

Záujem dievčat, ktoré chcú po ukončení školy pomáhať cho
rým bol veľký. Prihlásilo sa 250 dievčat. Po prijímacích skúš
kach bolo prijatých 36 dievčat pre štvorročné štúdium s maturi
tou a 36 dievčat sa bude pripravovať v dvojročnom nadstavbo
vom type. Vzhľadom na to, že nie sú ešte zabezpečené priesto
ry. vyučovanie bude iba v popoludňajších hodinách. A kde 
budú dievčatá bývať? Podnájom ihi ochotne poskytli kresťan
ské rodiny v Prešove.

Riaditeľkou .strednej zdravotníckej školy je  rehoľná sestra 
rádu sv. Bažila Veľkého lekárka MUDr. Oľga Nikolaja Mydlíko- 
vá, ktorá je  zároveň predstavenou rádu sestier sv. Bažila Veľ
kého. Pedagogický zbor na tejto škole sa bude skladať z rehoľ
ných sestier a tiež cirkevných pedagógov —  veriacich. Škola 
bude existovať na cirkevnej pôde, pod záštitou a s požehnaním 
gréckokatolíckej cirkvi v osobe otca biskupa Mons. Jána Hirku 
a rímskokatolíckej cirkvi v osobe otca biskupa Mons. Alojza 
Tkáča.

Oficiálna slávnosť otvorenia cirkevnej školy sa začala 17. 
septembra v obradnej sieni MsNV v Prešove. na ktorej sa 
zúčastnil a j prešovský gr. kat. biskup Mons. Ján Hirka.

Na záver riaditeľka školy MUDr. O. N. Mydliková sa poďako
vala za pomoc a ochotu pri zakladaní školy. O. i. povedala: 
„Budeme v modlitbách prosiť za stonásobnú odmenu pre všet
kých, ktorí sa o zriadenie školy pričinili, ale aj za tých, ktorí 
uskutočnili novembrovú revolúciu, lebo bez nej by nebolo ani 
dnešného slávnostného dňa. “

-fd -

Naši jubilanti

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

Michal Čižmár, správca farnosti Andrejová —  40 rokov 
od ordinácie (1. 12. 1950);

Andrej Gyurkovics, správca farnosti Veľké Slemence
—  40 rokov od ordinácie (19. 12. 1950);

Mikuláš Magyar, správca farnosti Zbehňov —  85 rokov 
od narodenia (19. 12. 1905);

Michal Szerdy, správca farnosti Stankovce —  80 rokov 
od narodenia (14. 12. 1910).

Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov vo svo
jich modlitbách.
Mnohaja ľit, blahaja ľit!
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(Pokračovanie)
Niet divu, že nejedna mladá mamička, ktorá je od rána do 

večera na nohách a sústavne sa vrtí okolo svojho malého nezbed
níka, nemá večer náladu pre svojho manžela. Môžeme Vám čosi 
poradiť? Nedajte to často najavo. Ukážte partnerovi, že hlavou 
rodiny je on, nie dieťa. Doprajte mu, aby sa občas mohol venovať 
svojim záľubám, aj keď ho zavše vylákajú z domu. Strata slobody 
je v mladej rodine nebezpečný pocit. Ani jeden z partnerov by ho 
nemal zažiť. Vy, milá, mladá mamička, viete už zaobchádzať s 
deťmi, váš manžel vás v tom ťažko napodobní. Preto uznajte jeho 
úsilie dvojnásobne. Možno si musíte ináč rozvrhnúť svoj denný 
plán, najmä ak chcete byť pre muža svieža a pekná. Aj to patrí k 
nášmu receptu. Žena, ktorá sa chce páčiť, dáva najavo svoju pria
zeň. Nezabudnite na to.

‘i- '!•
Neznepokojujte sa, ak má vaše dieťa chybu. Iste nie ste so svo

jím problémom sami. Hádam vás povzbudí aj vedomie, že veľa 
rodičov prežíva podobný osud. Výmenou skúseností sa neraz 
obohatíte o cenné poznatky. Predovšetkým sa musíte pokúsiť 
vymaniť malého pacienta z jeho nevládnosti a pomôcť mu i napriek 
jeho utrpeniu byť samostatným. Vaším stálym, trpezlivým povzbu
dzovaním nájde silu nahradiť svoje nedostatky v iných oblastiach. 
K tomu potrebujeme veľa jemnosti. Ale veď vy poznáte svoje dieťa 
už dlho, a sami viete, čo najviac potrebuje. Vašu lásku.

Postihnuté deti potrebujú ešte čosi naviac: dôveru k svojmu oko
liu. Preto musíte svojmu malému dávať čo najviac príležitosti 
poznávať iných ľudí. Púšťajte ho bez obáv medzi zdravé deti.

Všeličo od nich preberie a iste nebude dlho stáť bokom. V tomto 
veku sa ešte v hre nedostatky stratia.

Iste ste si už dávno odvykli citlivo reagovať na netaktné 
poznámky iných ľudí. Váš vecný postoj sa raz prenesie aj na die
ťa. Ak chcete, aby vaši príbuzní a susedia rozumeli vašim problé
mom, nesmiete sa uzatvárať. Hovorte otvorene o svojich staros
tiach. To je najlepší liek! Platí aj pre rodičov zdravých deti. 
Nesnažte sa vyrovnať 6 trápením sami, ale podeľte sa oň so svo
jimi najbližšími.

Práve teraz, keď dieťa podnikavo nadväzuje prvé vzťahy k oko
litému svetu, je domáce ovzdušie dôležité. Dieťa musí cítiť rodi
čovskú ochranu; len potom má pevný bod, z ktorého môže zdolá
vať svoj detský svet.

Rodičia so svojím porozumením a účasťou, so svojou dobrotou 
a prísnosťou, spoľahlivosťou a rozvahou sú súčasne zárukou pre 
dieťa, že Boh nemôže byť menej spoľahlivý, menej dobrý a menej 
milý. V dôvere k rodičom rastie dôvera dieťaťa k Bohu!

j !j

Dvojročné dieťa začína rozumieť, že je majetkom Boha a že sa 
oň Boh postará. To je jeho druhá véľká skúsenosť v jeho vzťahu k 
Bohu. Boh nie je len všemocným vládcom, je aj pomocníkom a 
ochrancom. Dieťa už cíti, že mu patrí akýmsi nepochopiteľným 
spôsobom.

Nepotrvá dlho, a dieťa povie: „Veľký Bože, Petrík ťa má rád. 
Amen.“ Dozvie sa, že Boh, ktorý ho miluje, chce, aby ho aj ono 
milovalo. Že jeho láska je odpoveďou na Božiu lásku. Jeho rozho
vor s Bohom je rozhovorom lásky, neovplýva slovami, ale prináša

skúsenosť. Dieťa sa učí ďakovať Bohu. Učí sa od neho prijímať, 
ale i dávať.

Dvojročné dieťa je ešte primalé, aby porozumelo niečo z príbe
hov Boha a ľudí, z príbehov zo Svätého písma. Ale o svojich vlast
ných zážitkoch s Bohom vie už celú kopu. Vie, že Boh dáva rast 
kvetom na lúke, ktoré ono trhá svojimi nemotornými rúčkami a z 
ktorých sa teší. Počuje, že rodičia ďakujú Bohu zajedlo.

Aj naše dieťa je spokojné, tlieska rúčkami, ďakuje. Možno už - 
tuší, že s Bohom súvisí nielen radosť. Pamätá sa, ako sa matka 
za neho modlila, keď bolo choré. To bola pre dieťa útecha. Útecha -s 
a radosť sa úzko spájajú s Bohom —  naše dieťa to síce ešte 
nechápe rozumom, ale túto skúsenosť už srdcom spoznalo. Čo-_ 
skoro porozumie, že Boh je vždy nablízku, aj vtedy, keď rodičia 
nie sú pri ňom.

Koncert v Bardejovských Kúpeľoch
Vystúpenia gréckokatolíckeho zboru pri katedrálnom chráme 

sv. Jána Krstiteľa v Prešove sa ľ  poslednom období neobme
dzuje len na účinkovanie pri bohoslužbách a iných cirkevných 
udalostiach, ale zbor je  stále častejšie pozývaný aj k vystúpe
niam pri rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach.

Dňa 23. septemra 1990 vystúpil na pozvanie Šarišského 
múzea v Bardejove v samostatnom koncerte venovanom 
pacientom a návštevníkom Bardejovských Kúpeľov. V takmer 
hodinovom programe zbor prezentoval diela najvýznamnejších 
skladateľov cirkevnoslovanskej zborovej hudby — R. Korzako- 
va, D. Bortňanského, A. Dubinina, S. Verbického, ale aj prešov
ského skladateľa Juraja Cimboru. Liturgické spevy a piesne 
prednesené v staroslovienskom jazyku, ktoré patria do reperto
áru zboru boli vhodne uvedené doprovodným slovom moderá
tora koncertu Ing. Michala Dudiča, ktorý pútavo komentoval 
liturgický obsah a duchovný odkaz jednotlivých skladieb.

Napriek nepriaznivému počasiu pre ktoré bolo vystúpenie 
preložené z pôvodne zamýšľaných priestorov skanzenu ľudo
vej architektúry do kúpeľnej kolonády, sa koncert stretol s veľ
kým záujmom návštevníkov a pacientov kúpeľov, ktorí odmenili 
vystúpenie spevokolu dlhotrvajúcim potleskom. Podobne ako 
organizátori koncertu sa vyslovili za častejšie organizovanie 
podobných kultúrnych podujatí.

dr. Peter K r a j ň a k

„ Všemohúci večný Bože, plný milosrdenstva a dobroty, 
skláňame dnes svoje kolená pred tvojou Velebnosťou a 
vrúcne ďakujeme za všetky milosti, ktoré si nám v uplynulom 
roku dožičil. Ďakujeme ti, že si nás zachoval pri živote a uch
ránil od náhlej a nečakanej smrti. Ďakujeme ti za všetky 
dobrodenia duše i tela, za ochranu a pomoc vo všetkých 
potrebách, za radosti, ktorými si obdaril naše srdcia i za veľké 
milosti, ktorými si obohatil naše duše. Ďakujeme ti aj za tvoje 
milosrdenstvo a zhovievavosť, že si nás netrestal za naše 
nespočetné hriechy a poklesky, ale dal si nám čas na pokánie 
a veľkomyseľne si nám odpustil, keď  sme ťa o to pokorne žia
dali . . . “  (Modlitba na zakončenie roka).
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lava. V e d ú c i  r e d a k t o r :  František Dancák. R e d a k c i a :  086 04 Kružlov 76, č. t. 952 41. A d m i n i s t r á c i a :  815 21 Bratislava, 
Kapitulská 20, č. t. 331 717 a 333 056.
Tlačia: Duklianske tlačiarne, š. p., Prešov. Sádzané fotosadzbou. Uzávierka časopisu je 2 mesiace pred vydaním čísla. Rukopisy 
nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu rukopisu. R o z š i r u j e :  PNS, objednávky prijíma každá pošta a doručovateľ. 
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