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Zo srdca pozdravujeme trpezlivých čitateľov, prispievateľov, 
vylepšovateľov, dobrodincov, radcov a kritikov. Hneä na začiat
ku treba priklincovať, že úsilie  všetko vylepšiť nám nechýba.
V stojatých vodách našej spoločnosti a pri dúchaní do pahrieb 
nič prekvapivého, svižného a rázneho ako cvengot 3piežovca 
nečakáme. Je jasné, že naraz nemôže vyskočiť v novom rúchu kva
lita , ale iba pomalé brnenie v nástrojoch myslenia, pomalý ná
rast nového, čitateľného a zaužívaného slova do našich dní, náš
ho života. Iste nejednému príde na um otázka: kto ste vlastne, 
ako ste starí, ako ste vzdelaní, v ktorom meste ste medzi Mo
ravou a Tisou? Otázka namieste! A odrcved až ošumelá: "Sme t í ,  
čo spolu s ostatnými VATRY NIETLA . . .

Pri átvrťročenke ťažko sa profilovať. Skúsime, čo sa dá: 
do šírky a hĺbky. Toto č ís lo , po zrelej úvahe: ŽO VYSUPICVAf 
Z ľSSZSÍKCy Y CIRKVI A V N&tCLS. venujeme oslave nášho zako- 
renenia sa v kresťanstve: SV. ľYRIIOVI A ľ.TTODOVI. Tisícsto 
rokov od ich príchodu sme tu dona nemohli osláviťj napokon vieme! 
kam vrchnosť chcela akanalizovať VELEHRAD. Aby sme roz n ie tili 
vatru, venujeme pri tohoročnom 1125. výročí tri okruhy príspev
kov:
I .  vfP 2R Z ľEŽKCľiXRAVSrfcH LEGIEND

i i .  oslavy rai n oo rcSnici sy. cyrila k  metóda, v r£.ie. v európe.
V AMERIKÁCH. KANADE A V AĽSľRjCLII 

III.KYTICU Z 3Xsľif SLCV5NSKÍCH a/SNDCCV V ZAHRANIČÍ

Sme si vedoní toho, že pokresťančené alovienske obyvateís+r. 
v spojených kniežatstvách na strednom Dunaji urobilo v ná

boženské j a kultúrnej sfére veľký skok dopredu najmÄ po prícho
de Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy. 0 tom mlčia 
nemeckí h istorici a analisti západu, ľŕnom v oku im boli pre
dovšetkým o o lit i oké dôsledky účinkovania Cyrila a Metoda /v la s t 
ný episkopát, odovzdanie krajiny pod ochranu sv. Petra, domá
ca liturgická reč, svetský zákonník pre krajinu, literatúra 
v domácej reči, rozvoj umenia, kultúry/, byzantskí /g réck i/ 
h istorici neuvádzajú nič, lebo ľyril a Vetod pracovali a umre-



l i  na území rímskej Juristikcie. A to bolo až priveľa nre Gré
kov po rozkole v roku 1050. Preto títo  slávni Gréci z macedónske 
ho Soluna neboli celé storočia v gréckom kánone svitých. Do zoz
namu BVÄtcov ich grécka cirkev uviedla až po vzájomne: zrušení 
exkomunikácie 7. 12. 1965. V Solúne im postavili skvelý chrám.

Preto sú pre poznanie našich najstarších dejín tak dôleži
té aj pôvodne preložené písomné pamiatky z týchto čias, dôkazy 
rozsiahlej a vyspelej slovesnosti, ktorá sa mohla rozvinúť a 
dosiahnuť taký stupen dokonalosti vŽaka novej abecede -  glago- 
llke . Literárne pamiatky nie sú svedectvom len o misionárskej 
činnosti Cyrila a Metoda a ich učeníkokov, ale aj o spoločens
kom zriadení, o vyspelom štátnom a správnom usporiadaní, o do
mácej i  zahraničnej politike Velkej Moravy.

Liturgická i oslavná literatúra staroslovienska nie je 
"výslovne náboženského charakteru. V legendách niet zveličených 
vymyslených zázrakov. V dišputách sa zachováva vecne podložené 
konštatovanie a replika, ale pritom vynikajú bohatosťou vyjad
rovania, prekvapujúcou štylistickou uhladenosťou a dokonalosťou 
jazyka -  dovtedy literárne nepoužívaného.

Tieto pamiatky vynikli na základe hodnoverných trad ícií 
& tak sú skutočne spoľahlivým prameňom poznania historických 
skutočností, čo vyplýva z historickej komparatietiky.

Po tisíc8todvadsiatichpiatich rokoch riadením božím vyšli 
v peknej slovenčine Konštantínove skvosty: LITlTTrlKON nre slo 
vanských grékokatolíkov. PERIKOTY na nedele a sviatky, RITUÁL 
-  Vysluhovanie sviatostí a svgtenín /Bucholcgion,- Trebnik/. 
Liturgika a Modlitebník. To sú naozaj prekrásne dary k toho
ročnému jubileu. Bodaj by nás f̂ro nepotešilo!

Zo srdca Vám žičíme duchovný a j intelektuálny zážitok, 
hlboké dojmy, upevnenie i rozšírenie vedomostí o našich vrašte
ných koreňoch vo všeobecnej Cirkvi. Naozaj: UBI PZľRUS - IBI 
ECCL5SIA -  KDE JE PETZR. TAM JE CIRKEV. Obaja apoštoli Slo- 
vlenov a Slovanov to dohre vedeli. Metod jasne odsekol na c i -  
sér skon: súde: APOŠTOLUJE:.: Kí E NA VAŠC.V tiZEU.f -  JE  ľC fe::TE 
SVITÉHO PETĽA1

Redakcia



APOŠTOLI SLOVIEMOT

Dnes je až neuveriteľné, akú údernú silu  mala u Slovákov 
t sedemnástom, ale hlavne ▼ osemnástom a ▼ prvej polevici de
vätnásteho storočia myšlienka cyrilometodějská a spomienka 
na Veľkú Moravu. Ved vlastne slovenské národnostné a národné 
uvedomenie sa v ideologickej oblasti opieralo iba o nostalgic
ké vzdychy nad zánikom dávnej slovenskej slávy v Časoch Veľkej 
Morevy. Napr. pre štúrovcov bol Ján Hollý znamenitým básnikom 
hlavne preto, lebo ospieval dávny vek Slovákov. Ked Íudovít 
Štúr hovorí o tom, ako uvažovali o kodifikácii spisovnej s lo 
venčiny, uvádza ako veľmi dôležitú vec: "V pohnutí nožom nad 
drahým k—menom a ľudom slovenským navštív ili sme toho spevca 
tam, Čo 88 i duchom i postavou svojou pochodiť zdá tam, z tých 
starých našich veľkých časov, bo tek je s nimi obeznámený, ake 
keby sám v nich bol ž il  a so synmi i správcami ich obcoval, tak 
ich rád v id í, ako keby sám bol veľkosť a slávu ich zažil a 
blesk ich i jeho o sv ie t il."  A musíme si uvedomiť, že vtedy ne
mali Slováci v rukách nič iba niekoľko skúpych historických 
údajov/ zaviatych prachem zabudnutia mnohých storočí.

Ale ešte s j dnes, ked si svoju národnú existenciu memusí- 
me zdôvodňovať oduševnenými rečami o starej sláve, má pre nás 
Veľká Morava a všetko to, čo s nou súvisí, osobitné čaro.
Ikies, pravdaže, e Veľkej Morave vieme podstatne viacej ako 
n8Ši predkovia.

Areheologia mám cdkrývo pevnosti, paláce, chrámy, obyd
lia , hroby bohatých i chudobných, dielne, výrobky. Rekonštruu
je nám život veľkomoravských S l o v & o v, ich boje a budovanie, 
ich hmotnú kultúru, ich spoločenské zriadenie. Dopĺňa a vy
svetlil j  e skúpe a niekedy nejasné historické pramene. Pravdaže, 
i sama história získala od tých čias podstatne bohatšie pra
mene zdrojov pre sveje výklady.

Ale eni veľkrmcrevská literatúra neostáva už veľkou ne
známou. Minuli sa už časy, ked sa úloha solúnskych bratov 
videla iba v ton, že chodili po slovenskej vlasti a hlásali



slovo božie. Vinuli sa už časy, ked veľkomoravská literatú 
ra patrila len do oblsati fantázie, ked pokladať niečo za 
literárnu pamiatku z čias 9* storočia rovnalo sa neserióznemu 
táraniu.

Ved keä roku 1900 uverejnil ruský vedec A.I.Sobolevskij 
prvú zo svojich štúdií c veľkomoravských literárnych pamiat
kach /Cerkovno-slavianskije teksty moravskago proischoždenija/, 
nevzbudil ani veľkií pozornosť, hoci šlo v te jto  disciplíne 
o prevratnú vec. O jeho názoroch sa vážne neuvežovalo. Trebs 
pritom zdôrezniť, že metódu, ktorú Sobolevskij použil na roz
poznávanie vzácnych pamiatok veľkomoravského pôvodu od zápla
vy cirkevnoslovanskej literatúry inej proveniencie, treba ako 
správnu uznať aj dnes. Iš lo  v podstate o jednoduchú vec: 
Sobolevskij, ktorý intímne poznal cirkevnú slovenčinu ruskej 
redakcie -  najmi je j  slovnú zásobu -  si všimol, že v niekto
rých testoch sa vyskytujú slová, ktoré pre cirkevnú slovenči
nu ruskej redakcie nie sú charakteristické, ale ktoré sú 
zrejme alebo západoslovenské alebo latinské či nemecké /alebo 
doslovné preklady z latinčiny elebo nemčiny/. Do filozofických  
výkladov sa tu púšťať nebudeme, lebo konkrétne filozo fick á  e- 
nalýza nie je zase až natoľko jednoduchá, ale namiesto desia
tok a desiatok príkladov uvedieme aspoň jeden. Na Veľkej Mo
rave sa ako stopa po starších talianskych alebo nemeckých 
misiách ujalo slovo CmŠa /čes.m še/, z latinského misse, kým 
u južných a východných Slovanov je tu slovo Li turgie /  z gréc
keho le itu rg i8 /. Konštantín a Metod pri svojej pastoračnej 
a učiteľskej práci na Veľkej Morave prevzali kresťanskú termi
nológiu, ba i kresťanské texty /základné modlitby, krstnú fo r 
mulu, spovednú formulu/, ktoré tam už boli zo staršej misio
nárskej činnosti talianskej a nemeckej.

Takéto fakty donútili Sobolevského pozrieť sa na viaceré 
cirkevnoslovanské texty podrobnejšie. Sám určil trinásť textov 
veľkomoravskej proveniencie. Jeho určenie ostáva v podstate 
v platnosti, ibaže pri nevšom výskume pribudli dalšie texty. 
Pravdaže, nešlo to ani naraz ani chytrc. Akýsi pohyb sa tu 
naznačil v tridsietych rokoch. Mnjho sa ^ rcjilo  cez druhú sve
tovú vojnu, ale hlavne po n ej. I>ies sa nám slovanská lite ra -
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túra na Veľkej Morave predstavuje ako úctyhodný útvar, na kto
rý Bdieme byť právom hrdí, lebo aa zrodila zo dna na de£ a 
ta niekoľko málo rokov svojej existencie sa zečala staveť po 
bok vtedajších dvoch euro'pskych lite ra tú r, gréckej a latinské 
Zakladateľmi 8 hlavnými tvcrcsmi te jto  literetúry boli Konštan
tín a Metod. Keď si mních Chrabr /usudzuje sa, Že tc bol pseu
donym Neuma, jedného zo spolupracovníkov Konštantína a Metoda 
na Veľkej Morave/ po rokoch pri Ochridskom jazere vo svojej 
Obrane slovanského písma spomínal na tie  Časy, hrdo zaznačil: 
"Taký rozum, bratia, Boh daroval Slovienom."

Veľkomoravské texty sú písané pôvodne po starosloviensky, 
v menšej miere po grécky a/latinsky, z ktorých veľké vičSina 
charakterizuje solúnskych bratov. Z textov môžeme vyčítať 
nielen hlavné dáta toku ich života. Odráža sa v nich aj pova
ha, temperament, citové a rozumové založenie. Dozvieme sa 
z nich o veľkej úcte a láske, ktorú k nim ich spolupracovníci 
a žiaci c í t i l i ,  ba trochu sa nám poodhalí závoj aj z ich vlast
ných pocitov, ktoré prežívali medzi naSimi predkami.

Vedúcou osobnosťou tejto dvojice bol zrejme KonStantín9 
hoci bol vekom podstatne mladší. ” . . .  neodťahoval sa, ale 
š ie l a svojmu mladšiemu bratovi s lú ž il ako sluha a podriaďo
val sa mu", píše sa v Metodovom živo te . Metod bol pekného 
chlapského výzoru, ale Konštantín, telesne slabší a chorľavý, 
ho prevyšoval intelektom. "On / t . j .  Metod/ modlitbou a Fi
lozo f však slovami ich premohol a zahanbil ich ,"  hovorí sa 
v Metodovom Živote a ich dišputách u Kozarov. V živote Konštan
tínovom sa dosť obšírne spomínsjú viaceré učené Konštantínove 
dišputy. Ve všetkých sa prejavuje jeho bystrý um, pohotovosť, 
vysoké vzdelanie a rétorická obratnosť. Nie náhodou ho všetky 
slovanské premene spontánne nazývajú Filozofom. Pre celé veľ
komoravské účinkovanie oboch bratov je  najdôležitejšia  Kon
štantínova dišputa v Benátkach, kde " z iš l i  sa proti nemu bis
kupi a kňazi i mnísi ako havrany na sokola a pozdvihli tro j
jazyčný blud", ale on "ich lž i  rozboril jasnými podobenstvami* 

Obhájil práve každého národa ne to, aby sa mu kresťanské uče
nie hlásalo vo vlastnom jazyku^inačilo v podmienkaor. raného 
stredoveku vlastne hlásanie demokratickej požiadavky, če každý

C 
i.



bez rozdielu má právo na vzdelanie. "či nadýchame na vzduchu 
rovnakc všetci? To ako vy se nehanbíte len tri jazyky spomínať 
a neriadi ť , aby ostatné národy a kmene bcli sje^é 8 hluché?" 
Myšlienku epoštole Pavla: "Radšej poviem piť/írbzum iteľných 
pre poučenie iných, než t is íc  slov jazykem neznámým" potom 
rozvádzal aj vo svojej básni Predslov k svitému Evanjeliu.

Ale medzi oboma bratmi boli rozdiely sj v spôsobe styku 
s ľudmi. Konštentín l  pri všetkej svojej nekompromisnosti mal, 
aka sa zdá, srdečnější, vľúdnejší prístup k ľudom. Preto ho 
jeho žiaci spomínajú s mimoriadnou láskou a vrelým citovým 
zanietením. Pre zachovávanie kresťanskýcíjprikézaní získaval 
ľudí vľúdnosťou, láskavým napomínaním, prosbou a uvádzaním 
vhodných príkladov. Porov. napr. v kap. XII. jeho presviedčania 
a tom, že nie je vhodné klaňať sa stromu. Aj v diskusiách a 
polemikách sa usiloval byť neuréžlivý vo vyjadrovaní, hoci 
vždy pevne bránil svoje stanovisko. Metod naproti tomu vždy 
vystupoval ako prísny právnik. Stroho vyžedovsl dodržiavanie 
kresťenských noriem a prikázaní, pričom nedbal na to, že 
v takom mladom kresťanstve, ako bolo ne Veľkej Morave, ne
možno neraz zavádzať normy, aké boli bežné v Byzancii. Napr. 
v jeho živote sa medzi proroctvami uvádze zákaz manželstve 
medzi ľudmi spriaznenými kmotrovstvom. Tá istá vec sa opskuje 
s j v Zákone súdnom a v jeho Napomenutí k vladárom. Pre by
zantského kresťana bolo manželstvo medzi ľudmi spriaznenými 
kmotrovstvám ťsžkým hriechom, ale pre vtedajšieho moravské
ho kresťana, najmfi ke<J tu konkrétne šlo c vysokého vládneho 
hodnostára, nebolo pochopiteľné, prečo es nemôžu zosobášiť 
ľudis, medzi ktorými nie je  pokrvné príbuzenstvo. Ani Metodo
va dišputa s bmvorskými biskupmi nie je práve vzorom diplo
matického vyjadrovania /Ž ivot Metodov, kap. IX ./. Ale Metod 
bol prísny ej voči sebe. Ked bol ešte mníchom, podľa Chvélo- 
reči "bol poddeným všetkým a pokorou e poníženosťou pri bedle- 
ní aj modlitbe, v oddychu i v robote ... telesného pokoje vô
bec nepcznal... usiloval s8 ž i ť  ako svfttí otcovia. Jednými 
z nich prekonal tichosťou a mlčaním, iných pôstom e bdením..."

Konštantín si dobre uvedemevel svoje vodcovské postave
nie s  svoju úlohu zekladateľe európskej vzdelanosti na Veľkej



Morave. Badať to zo všetkých jeho vystúpení. Brata Metoda za- 
prisehal na smrteľnej posteli, aby neopustil začaté d ie lo . Po
vedal m u : "Hľa,brat, boli sme obeja záprahom, čo ťahal jednu 
brázdu; ja na ornici padám, den svoj som dokončil. Ale ty mi
luješ veľmi Horu, jednako neopúšťaj pre Horu svoje učiteľstvo, 
lebo čím môžeš byť skorej spasený?" A Metod, ktorý vflčšmi 
túžil po kontemplatívnom kláštornom živote než po vzrušenom 
zhone a politických zápasoch, ho poslúchol. /C yril tu obraz
ne nazýva Horou kláštor, v ktorom Metod už bol pred odchodom 
ne Veľkú Moravu./. Niesol trpezlivo "všetok zhon e sta rostli
vosť" /kap. XV/ až do svojej smrti.

Ale i keá obaja veľmi horlivo vykonávali svoje poslanie, 
jedneko epomínali neustále na svoju domovinu. Ťažko n iesli 
svoj život v cudzom k ra ji. Aj v ich Chváloreči sa spomína, že 
•steli sa presídlencemi do krajiny cudzej. Zákon však dostali 
od Boha nie pre svoje plemeno ako Abrahám, ale pre ľud, kto
rý nepoznal pravicu ani ľa v icu ..."

Be v Ifánone ne počesť sv. Dtmttre, patrone svojho rodného 
mesta Solúna, vyslovujú svoje pocity otvorene. Príslušný text 
88 totiž pokladá za ich d ie lo . Tam sa vyznávajú otvorene 
t túžby po domove. To je jediné miesto, na ktorom sa prejavu
jú ako krehkí ľudia, ž ijú ci v chladnej a n ežičlive j cudzine a 
túžiaci po teple, domove, bezpečnosti a láske.

Môžeme zakončiť slovami Chváloreči:
•Mnohí budú velebiť ich rozum; a nevyjde nezmar na veky. 

Pamiatka ich nezanikne a ich meno bude ž iť  od pokolenia do 
pokolenia. Múdrosť ich budú hlásať národy.*

Tak sa i stalo a tak sa i deje.

E.P.



ŽIVOT KONŠTANTÍNA -  CYRILA

Kapitole XIV
Ked se F ilozof vese lil v Bohu, vynorils se iná vec 8 úlo

ha nemenšie od prvých. Lebo Rastislav, morevské knieže, kečl 
dostal vnuknutie od Boha, poradil se s kniežatami svojimi a 
8 Moravanmi a vyslal posolstvo k cisárovi Michalovi, ktorá 
hovorilo: Kedže náš ľud pohanstvo odvrhol a kresťanského zá
kona sa drží e nemáme učiteľa takého, Čo by nám v našej reči 
pravú vieru kresťanskú vysvetlil, aby aj iné kraje, ke<3 to 
uvidia, nás napodobnili. Pošli nám biskupe e učiteľa takého. 
Lebo od vás na všetky strany vždy dobrý zákon vychádza.

Cisár zvolal synodu, pozval nenu Konštantína Filozofa e 
dal au počuť túto reč. I riekol: Viem, F ilozof, Že si ustatý, 
ale treba ti tam ís ť ,  lebo túto vec nemôže nikto iný vykonať 
iba ty. Odpovedal F ilozof: I ustatý som i chorý telom, ale 
s radosťou pôjdem ta, ak majú písmená pre jazyk svoj. A pove
dal mu cisár: Ded môj i otec môj i mnohí iní to hľadeli, ale 
nenašli, ako to teda je môžem nájsť? F ilozof odpovedal: Kto 
môže na vodu reč napísať a meno bludára si získať?

Odpovedal mu zasa cisár aj s Berdom, ujom svojím: Ak 
ty chceš, tak to Boh môže tebe dať, lebo on aj dáva všetkým 
prosiacim bez pochybovania a otvára klopejúcim. Odišiel teda 
F ilozof a podľa starej obyčaje oddal sa modlitbe aj s inými 
pomocníkmi, čoskoro potom zjav il sa mu Boh, ktorý vyslyšiava 
modlitby svojich sluhov, 8 ihned z lož il písmená e zsčal písať 
slová evanjelia: Na počiatku bdr slovo a slovo bolo u Boha 
a Boh bolo slovo a dalšie. Zaradoval sa cisár a velebil Boha 
aj so svojimi radcami i poslal ho s mnohými darmi e napísal 
Rastislavovi takéto písme: Boh, ktorý prikazuje každému dos
pieť k poznaniu pravdy 8 dosiahnuť vflčôiu hodnosť, videl tvo
ju vieru a horlivosť, učinil a: teraz, za našich čias to, čo 
odprvu nebývalo, ale iba v prvé roky, e z jav il písmená pre



jezyk váš, eby ste sa ej vy p ripočíta li k národom veľkým, kto- 
rí Boha slávia svojim rodným jazykom. A tak aae ti poslali to
ho, komu ich z ja v il , muŽ8 vzácneho a pravoverného, učeného veľ
mi a f i lo z o fa . A hľa, prijmi dar vščší a hodnotnejší ned všet
ko zl8to i atriebro a ksmenie drahé e pominuteľné bohetatvo. 
Pousiluj sa a ním smelo upevniť dielo a z celého srdce hľadať 
Bohe, ani spásu pospolitosti nezavrhni, ale všetkých povzbuč, 
aby melenošili a nastúpili cestu pravdy, eby si aj ty, ak ich 
svojím usilovaním privedieš k poznaniu Boha, prijal svoju 
mzdu za to v tomto i budúcom živote , za všetky duše, čo uveria 
v Krista, Boha nášho, odteraz i na veky zanecháš pamiatku svo
ju budúcim rodom podobne ako veľký cisár Konštantín.
Kapitola XV

Keč priš ie l na Moravu, s veľkou úctou prijal ho Kasti slav 
a keä zhromaždil učeníkov, oddal au ich na učenie. A onedlho 
preložil celý cirkevný poriadok, naučil ich raňajšej službe 
božej, hodinkám, večiem i, povečem ici i tajnej službe /omši/ 
e tam nechal u čiť aj iné náuky, gramatiku a muziku. I otvoria 
l i  sa, podľa slov prorokových, uši hluchých a počuli slová Pís
ma a jazyk jachtavých jasným ae a ts l. Boh aa však tomu radoval 
a diabol zahanbil.

Keí rástlo Božie učenie, odprvu zlý závistník, prekliaty 
diabol, nezniesol toto dobro, ale vošiel do svojich nádob, za- 
Čel mnohých popudzovať a hovoril im: Neoslovuje ss Boh takto. 
Lebo keby au to bolo milé, či by nebol mohol učiniť, aby aj 
títo odprvu p ísa li 6voje reči písmenami a sláv ili Boha? Ale 
iba tri jazyky vybral: hebrejský, grécky a latinský, ktorými 
sa patrí Bohu chválu vzdávať. Boli to však, Čo tak hovorili, 
latinskí a franskí duchovní, archipresbyteri / jš p r iš t i /  s kňaz
mi a učeníkmi. Bojoval s nimi ako Dávid s cudzozemcami, slova- 
®i Písma ich premohol a nazval ich trojjazyčníkmi a pilátnik- 
■ i, lebo Pilát tak písel v nápise na k ríži Pánovom.

Ale nielen toto jediné h ovorili, lež u čili ej iné bezbož
ná veci a h ovorili, ie  pod zemou tývojú veľkohlaví ľudia a kaž
dý plaz, Že je diablovým stvorením; a kto zabije rmiju, pozba
ví sa za to devfiť hriechov, ak Človeka zabije niekto, r.ecra



eb to devfiť hriechov, ak Človeka rabi je  niekto, nech za tri 
mesiece p ije  z drevenej češe a sklenej nech sa nedotýka. A 
nebránili obetu konat* podľa dávnej obyčaje, ani nezékonité 
manželstvá uzavierať nebránili.

VSetko toto ako tŕninu vysekal, ohňom slova spálil a po
vedal s prorokom, ktorý o tom povedal: Obetuj Bohu chválu za 
obeť e oddaj Najvyššiemu modlitby svoje, ženu však mledosti 
svojej neprepusť, lebo ak ju znenávidenú prepustíš, nečesť 
pokryje žiadostivosti tvoje, hovorí Pán všemohúci . A chráňte 
sa v duchu svojom, aby nikto z vás neopustil manželku mladosti 
svoje j. A to, Čo som nenávidel, ste rob ili tskže Boh svedčil 
medzi tebou a ženou mladosti tv o je j, ktorú si opu stil, hoci 
bola spoločnica tvojs a manželka podľe zmluvy. A v evanjeliu 
hovorí Pán: Počuli ste, Že starým sa povedalo: nescudzoložíS, 
ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s hriešnou 
túžbou, už scudzoložil s nou v srdci svojom. A zase: Hovorím 
vám, že kto prepustí Ženu svoju, okrem príčiny cudzoložstva, 
dovoľuje je j  cudzoložiť, a kto prepustenú od muža pojme, cudzo- 
l o ž í . čo Boh s p o ji l ,  Človek nech nerozlučuje.

Ked pobudol ne Morave Štyridsať mesiacov, vybral sa svfltiť 
svojich učeníkov. Prijal ho cestou penosky knieža Koceľ i ob
ľúbil si slovienske knihy veľmi a naučil sa im a del mu do 
pflťdesiat učeníkov, aby sa im tiež naučili. Preukázal mu veľkú 
úctu a vyprevadil ho. A nevzal ani od Rastislava, ani od Ko- 
ceľa ani zlata, ani striebra, ani iné veci a predniesol slovo 

evanjelia bez pláce. Vyprosil si len devšťsto zajatcov od oboch 
m prepustil ich .

Kapitola XVII
Xed sa dozvedel o nom rímsky pápež, poslal ponho• A keď 

došiel do Ríme, vyšiel mu oproti sám apoštolský Hadrián so 
všetkými mešťanmi, so sviecami, lebo prinášal ostatky svátého 
Klimer.te, mučeníka a pápe?a rímskeho. A Boh hned zázraky 
preslévne tu urobil. Lebo sa tu Človek porazený v y lie č il ,  aj 
iní mnohí rozličných neduhov sa pozbavili, ako aj zajatci



ne vzyvenie Kriste e svfitého Klimenta pozbevili se tych, Co 
ich z a ja li .

Keá pépež p ř ije l slovienske knihy, posvfltil ich e polo
ž i l  v chróme Svfitej Márie, ktorá se volá Fatné /Při je s l i č 
kách/, s spieveli nad nimi svfitá liturgiu . Potom káral pá
pež dvom biskupom, Formosovi e Gsuderichcvi, vysvfltiť s lo -  
vienskych učeníkov..A ako ich vysvfitili, hne<3 spievali l i tu r 
giu v chráme svátého Petre epofitole slovienskya jazykom. A 
v druhy den spievali v chráme svfitej Petronily. A v třetí 
den spieveli v chróme svfitého Andreje a potom ras v chráme 
veľkého učiteľa svete, Pavla epofitole, a celá noc spieveli 
chválospevy po sloviensky, a ráno tas liturgiu nad jeho sv i
tým hrobom e mali ne pomoc biskupa Arrénia, jedného ro sied
mich biskupov, e Anastázia bibliotekárs.

A F ilozof neprestával vzdávať Z8 to so svojimi uče
níkmi dôstojná chválu Bohu. Rimania vfiak neprestajne chodi
l i  k nemu a vypytovali se ho o vfietkom e prijímali od neho 
dvojnásobné i trojnásobné vysvetlenie. Aj Žid 8kysi chodil 
k nemu a Škriepil sa s ním. F8Z mu povedal: NepriSiel eSte 
Kristus pod ľ 8 počtu rokov, o ktorom hovoria proroci, že sa 
z Panny má nerodiť. F ilozof mu porát8l vfietky roky od Adama 
podľe rodov e presne mu dokázal, že pri Šiel 8 Že od toho ča
su do terajfika je toľkoto rokov. Poučil e prepustil ho.



ŽIVOT METODA

Kapitola IV
Ke3 sa udiala také príhoda, Že cisár poslal Filosofa, 

br8ta jeho, ku Kozárom, on pojal ho do sebou na poaoc. Lebo 
boli tam Židia, čo 88 kresťanskej viere veľmi rúhali. On 
však riekol: Hotový sem sa kresťanskú vieru umrieť, a neodťe- 
hovel sa, ale Šiel a svojmu mladšiemu bratovi slúžil e pod- 
riaáovel se mu.

On modlitbou a F ilosof však slovami ich premohol a za
hanbil ich . Keč cisár a patriarcha v ideli jeho dobré usi
lovanie na božej ceste, nútili ho, aby sa dal vysvStiť sa 
arcibiskupa na dôstojná miesto, kde treba takého muža. Ke3 
nechcel ustúpiť, nútili ho a postavili ho sa igumena /opáta/ 
do kláštora, ktorý sa nazýval Polychron, a jeho príjem je 
ne dvadsaťštyri spudev siata a otcov je  v nom viac ako se
demdesiat.

Kapitola V
I stalo sa v tieto dni, Že Rastislav, knieža slovienske, 

so Svitoplukom posla u t r u  cravy k cisárovi Michalovi a hovori
l i  tekto: Z milosrdenstva božieho sme sdraví. A prišli k nám 
kresťanskí u čitelia  mnohí s Vlách i Grécka a s Nemiec a učia 
nás rozličné, ale my Slovieni sme prostý ľud a nemáme, kto by 
nás naučil pravdu a vysvetlil nám smyeel. A tak dobrý vladé- 
ru, pošli nám takého muža, ktorý by nás upravil k všetkej 
spravodlivosti.

Vtedy cisár Michel hovoril k F ilozofov i, Konštantínovi s 
Či počuješ, F ilozof, túto reč? CVram tebe ecto iný remčče vy
konať. Tu, hľa máš dary mnohé, pojmi brata, svojho, opáta 
Metoda, a chc3. Lebo vy ste Solúrsnia a Lolúnania včetci



čisto sloviensky rozprávějí}* Terez se neopovážili p rotiv iť 
eni Bohu, sni cisárovi, podle slov apoštola Petre: Bohe sa 
bojte, cisára c t ite . Ale ked počuli veľká reč, pohrúžili sa 
do modlitby aj s inými, Čo boli toho semého ducha eko aj on i. 
A tu vnukol boh Filozofovi slovienske písmo, tekže hned zos
t r o ji l  písmená, zostavil reč 8 vydal sa ne morevskú cestu; 
aj Metóde vzal. I zečal znova pokorne poslušný slúžiť F ilo 
zofovi e učiť sa s nim. A ked prešli tri roky, v rá tili sa 
z Morevy, ked už boli vyučili učeníkov.

Kapitola IX
Po tomto sterý neprieteľ, závistlivec dobre a protivník 

prevdy, podráždil srdce nepriateľa moravského kráľa so všet- 
kými biskupmi proti nemu, ktorí h ovorili: V nešej oblesti UČÍŠ! 
On však odpověděl: Je veru, keby som vedel, že je ve§8, vyhol 
by som sa je j ,  lenže on8 je svitého Petra. A neozaj, ak vy 
pre nevraživosť a lakomstvo prestupujete dávne hranice v pro
tivé s kánonmi a zabraňujete ustanovenia božie, avšak verujte 
sa, žeby .ste s i ,  sk chcete prebiť horu železnú kosteným teme
nom, nevyliali mozgy svoje. Pověděli mu a nehnevaní h ovorili: 
Zle obíde*. Odpovedal on: Prsvdu hovorím pred cisármi a ne
hanbím se, ale vy si počínate oproti mne svojvoľne. Lebo nie 
som lepší ako t í ,  čo pravdu hovor l i  a v mnohých mukách aj 
život u tra t il i .

Po mnohých Škriepkach, ked mu nemohli p rotirečiť, pove
dal kráľ s účasťou: Netrápte môjho Metóde, lebo sa už ako pri 
peci sp otil. On povedal: Hej, vladáru, Filozofa spoteného 
raz s tre tli ľudia a hovorili mu: Co sa potíš? On povedal: S ne
rozumnými ľudmi som sa prel. Pre toto slovo sa pohádali a ro
z iš li  sa; jeho všpk poslali do Švábska a pol treťa roka ho 
držali uvflzneného.



Kapitole X
P rišie l posol k Apoštolskému a keci tento poznal vec, 

poslal kliatbu na nich, aby nespievali omšu, to jes službu, 
všetci kráľovi biskupi, kým ho držia vo vfizení. A tak ho 
pustili a Koceľovi povedali: Ak tohto budeš mať u seb8, nez
bavíš sa nás tek ľahko. Ale oni neušli súdu svätého Petra, le 
bo Štyria z tých biskupov zomreli.

Stalo sa vtedy, že Moravania, kedí poznali nemeckých kňa- 
sov, čo ž i l i  u nich že ia neprajú, ale nástrahy stroja proti 
nia, všetkých vyhnali a Apoštolskému posla li: Pretože prvej 
naši otcovia od svgtého Petra p r ija li krst, to daj nás Meto
da za arcibiskupa e učiteľa, A hne<! ho poslal Apoštolský.

Ke<3 ho prija l knieža Svätopluk so všetkými Moravanmi, 
odovzdal au všetky chrámy a duchovných vo všetkých mestách. Od 
toho dna veľmi začalo učenie božie rásť a duchovní množiť sa 
pe všetkých hradoch a pohania veriť v opravdivého Boha a od 
svojich bludov sa odvracať. Tým viacej ej moravská oblasť 
rozrastať sa začala na všetky strany a nepriateľov bez vá
havosti premáhať, ako aj sami vždy hovorili*

Kapitola XVII
Takto všetky obvinenia odvrátil na všetkých stranách 

a ústa mnohovravným zavrel, beh zavŕšil, vieru zachoval a oča
kával veniec spravodlivosti. A pretože sa zaľúbil Bohu, stal 
sa jeho miláčikom. Približovať ss začal čas p rija ť pokoj od 
strastí a mzdu za mnohé roboty. I opýtali sa ho e h ovorili:
Koho ČujeŠ, otče a učiteľ ctihodný, z učeníkov svojich, aby 
v učiteľstve tebe nástupcom bol? I ukóz8l im ne jedného zo 
známych učeníkov svojich, nazývaného Gorazdom, a povedal:
Tento je vašej zeme slobodný muž, učený dobre v latinských 
knihách, pravoverný. To bu<5 vôľa božia, i vaše láska, ako i so -
á® e



-  15 -
A ke3 ae z iš ie l t  Kvetnú nedeľu všetok ľud, vošiel do 

chrámu, hoci zoslabnutý, kázel požehnať cisára i knieža i du-•í
chovenatvo i všetok ľud. A hovoril: Opatrujte ma deti, do tre
tieho dna; ako sa aj stalo. Keä sv ito l tretí deň, povedal po
tom: Do rúk tvojich , Pane, dušu svoju odovzdávam. Na rukách 
kněžských spočinul Šiesteho dňs mesiaca apríla, v tretej 
in d ik cii, roku 6393 od stvorenia sveta / 6 . apríla 885/.

Keä ho učeníci jeho op a tr ili, vzdali mu dôstojné pocty, 
službu cirkevnú vykonali po latinsky i grécky a po sloviensky 
a u lož ili ho do hlavného chrámu. A bol priradený k otcom svo
jim i patriarchom i prorokom, apoštolom, učiteľom, mučeníkom. 
Cudie však, nesčíselný národ, čo sa poschádzal, odprevádzali 
ho so sviecami, oplakávali dobrého učiteľa a pastiera, ž ia l i 
l i  muži i ženy, malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní 
i nevoľníci, vdovy aj siroty, cudzinci aj tuzemci, neduživí 
aj zdraví, v šetci, lebo všetkým bol všetko, aby získal všet
kých.

Ty však z výše, svitá a ctihodná hlave, hlacl modlitbami 
svojimi na nás, túžiacich po tebe, zbevuj od všelijakého ne
bezpečenstva učeníkov svojich a náuku rozširuj i bludy prenasle
duj, aby sme s i ,  keí budeme ž i ť  tu dôstojne podľa povolania 
svojho, sta li s tebou, tvoje stádo, po pravej strane Krista 
Boha nášho a p r ija li od neho večný ž iv o t . Lebo jeho je sláva 
i Česť na veky vekov. Amen.



YYTVCREKX NA VTÍXEJ MORAVĚ

Literárnu tvorbu veľkomoravského u čiliš ťa  môžeme d e liť  
podľa pôvodu na prekladovú e pôvodnú spisbu, rozdelenie pod
ľa obsahu je č le n ite jš ie . Sú to:

A. Preklady:
1. Biblické texty:
a / výňatky evanjeliových čítaní na nedele a sviatky 

/evanjelistáre, ako je hlaholský evanjelistér Assemeniho, od
pis s jedenásteho sto roč ia /1;

b / žaltár /že la y /, ktorý sa používal pri každodenných po
vinných spoločných službách /o f f íc ié e h /,  ako je  žsltár S i- 
najský /hlaholský odpis z jedenásteho storočia , resp. I Pražské 
zlomky z jedenásteho s toroč ia /;

c /  celé evanjeliá, ako je Stvorevenjelium Zogrefské a 
Herianske /hlaholské odpisy z jedenásteho storoč ia /;

d / celá b iblie  okrem kníh Mekebejských.
Treba pripomenúť, že Konštantín a Metod pri preklade sta

rozákonnej časti používali grécky prekled Akvilu z prvého sto
ročia, ktorý je  doslovným prekladom tejto Časti b ib lie ,

2. Preložené texty bohoslužobné: i
a / omšové knihy východného ©bradu, ktorého jedinou sta

rou pamiatkou sú hlaholské Sinajské zlomky^
b/ podľa západného obradu, ktorého jedinou pamiatkou sú 

hlaholikou písané Kijevské zlomky / l i s t /  z desiateho storočia ;
3. legendy, Služby, Pochvslné slová e reči potrebné pre 

•časoslov" /breviár/ sú vSčšinou prekladové texty. Pôvodnými 
textami, ktoré vznikli ne Veľkej Morave, sa budeme zaoberať 
zvlášť. Tieto texty sa nachádzajú v menclógiu Služieb, ako je 
staroruský cyrilský text /vyd. V. Jagičca/ ako i hlaholský z lo 
mek /G legolita Clozianus z jedenásteho s to ro č ie /;

4. náboženské úvahy e kázne /vfičšmou prekladové texty /. 
Fôvcdnou veľkomoravskou homíliou je Nepcmenutie vladárom, za- 
chcvecé v Gleg. Clczianus, ía le j letir.kou zapísaný text



Frizinských pemietok II . z desiateho storočia, ktorý môže po
chádzať aj spred r . 863. Inéč kázne premiešsné Čítaniami sú 
zachované v cyrilskom Suprasľskom kodexe z jedenásteho sto
ročie e majú azdB pôvod veľkomoravský;

5. obradné texty: príležitostné modlitby, rožehnúvecie 
a spovedné formuly -  "trebnik" sú zachované v hlaholskom 
Euchologiu sinajskom z jedenásteho storočie . Sem patria mj 
predcyrilometodovské spovedné formule I .  a III Frizinských 
pamiatok /odpis latinkou z desiateho storočia /.

6. Próvne texty, a to:
a/ Zákon súdny pre laikov, zachovaný v Usťjužskej 

Kormčej knihe -  cyrilský rukopis z dvanásteho storočie;
b / Nomokánon /výňatok z byzantského práva, preložený 

Metodom/;
c /  Zepoviedi svátých otcov /pem itenciál/ predcyrilo- 

metodovského pôvodu, ktorého hlaholský text je v Euchologiu 
sinejskom, a cyrilský text v Usťjužskej Kormčej knihe.

7. Texty zv. "p8tem ik", t . j .  Životy svfltých otcov spomí
na Život lletoéev, kap. XVI, ale dodnes nie je jesné, o aké 
texty ide, hoci by mohlo ís ť  o menologium Cítení /pozri sku
pinu 4 /.

Pôvodné literárne texty: 1
1. Predhovor Konštantína k evanjelistáru /zachovaný ako 

zlomok zvaný Hilferdingov makedonský cyrilský l is t  z 11. s to r ./  
ktorý predtým sa pripisoval Jánovi Exarchovi Bulharskému.

2. Proglas k štvoroevanjeliu -  Báseň Konštantína v dva- 
násťslabičných veršoch cenzúrou v strede /zachcvená v c y r il
ských odpisoch z 13. -  16. storočia ; najstarší pochádza z kláš
tora Chilandar ne Athose/, predtým pripisovaná Konštantínovi 
Bulharskému, Metodovmu žiakovi, ktorý z lo ž il báseň zv. Abe
cedná modlitbe.

3. Deviata báseň v kánone k úcte Demetre /zachovaná 
v rukopisoch z 11. -  13. storočia /.

4. Z p rílež itosti nájdenia ostatkov Klimenta Konštantín 
po grécky napísal a / históriu nájdenie, ktorej odrež môže 
reprezentovať časť Rímskej legendy v latinskom preklade, b / 
reč /Sermo declamatória/ zachovanú v cirkevnoslovanskej re-



dekcii t !  zo 16. stor. e známu eko Cherscnská legenda e 
c / hymnus, ktorého text je  zatiaľ neznámy.

5. Napíše ie o pravej viere /traktát zachovaný v dvoch 
rukopisoch zo 14. -  16. sto r . / .

6. Vičšinu teologických polemických diel Konštantína- 
-Cýrile, a to polemiku a patriarchom Jfennesom o uctievaní 
obrazov, dišputu s arabskými učencami, dišputu s islemnský- 
ai a najmi židovskými učencami /Nepísanie o pravej viere,
ŽK, X/, polemiku s benátskym duchovenstvom o slovenskom 
liturgickom jazyku e menšie záznamy o stretnutí s Uhrami, o 
nápise na tzv. Šalamúnovom pohári, o obrátení Fulov a i .
2ivot Konštantíne-Cyrila je  zachovaný v tridsiatich  dvoch 
rukopisoch pochádzajúcich z 15^17. storočie.

7. Metodovým pôvodným dielom je kázeň Napomenutie vladá
rom /zachovaná v zlomkoch zborníka minejí -  Čítaní o živote 
svitých, ktorý sa nazýva Glegolita Clozianus z 11. s t o r . / .

8. Metodovi žiaci zostavili za života Metodovho
a/ Pochvalu k úcte Konštantíne-Cyrile. Jej autorom bol pravde
podobne Konštantínov žiak Kliment, b/ po Metodovej smrti 
Pochvalu k úcte Konštentína-Cyrila a Metoda /v  skutočnosti 
Metoda/, ktorej tvorcom bol prevdepodobne žiak Sáva, a c /  
Službe Metodovi, ktorú zostavil Metodov žiak Konštantín zv. 
Bulharský /za svojej cesty do Carihradu ho Metod prepustil 
pre bulharské u č iliš tě  v Preslávi/. Zachované sú v rozličných 
mladších rukopisoch z 12. -  17. storočia.

P.R.



VÝBE Z APOŠTOLSKÉHO LISTU PíCpeZa PAVLA VI.
Úvodné slová

Pripomínať si s nadšením staroslávne vznešené činy vlastných 
národov a s pozornosťou oživovať deje minulosti i  význačné udalos
t i  zaznačené v dejinách, je posvätným záväzkom, ktorý vy, c t i 
hodní bratia a milovaní synovia, plníte s chvalitebnou ochotou.
V r . 1963 sa iba zjavnejšie zvýraznilo, čo ste v minulosti 
už častejšie konali. Vtedy totiž bolo HOC rokov, čo slovanskí 
apoštoli sv. Cyril a I^etod p riš li na Veľkú ľoravu ohlasovať 
evanjelium. Najmä vo vašej v lasti, ale a j v zahraničí, kde bý
vajú vaši krajania, konali sa oslavy, usporiadali sa veľké 
zhromaždenia, zrodili sa a dozreli podujatia, ktoré zanechali mi
lú nehynúcu spomienku a trvalo prinášajú nemalý úžitok. Medzi
iným pri tej p rílež itosti p riš li do Večného mesta zástupy nábožných 
pútnikov, akoby nasledovali príklad oboch svätých bratov. Tote- 
š i l i  sme sa, ked sme ich mohli c otcovskou láskavosťou prijatý 
najnrv Čechov, potom Slovákov, ktorí vo veľkom počte z te j 
is te j pohnútky sa vydali na cestu do Díma. To výročie sme 
akoby korunovali, keä sme počas slávnostnej bohoslužby a za ú- 
časti veľa Otcov II . Vatikánskeho koncilu odovzdali bazilike sv. 
Klementa vtedy objavené telesné pozostatky sv. Cyrila. K te jto  
p rílež itosti náš predchodca slávnej pamäti Ján XXIII. bol poslal 
slovanským národom apoštolský l i s t  začínajúci sa slovami Ma^ni- 
f i c i  eventus, v ktorom jasne vyložil aj dnes časovú náuku a po
naučenia sv. Cyrila a Metoda a vrúcne povzbudzoval k práci za 
zjednotenie kresťanov. Fotom prijal zástupcov viacerých slovanských 
národov a rozehnal základný kameň Slovenského ústavu cv. Cyrila 
a Metoda, určeného pre kandidátov na knažstvo a za stredisko 
náboženskej a kultúrnej činnosti.

Dobre vieme, že t í ,  ktorí chcú ž iť  zbožne v Kristu Ježišo
v i, nevyhnú sa úzkostiam a nástrahám.



Nikdy však nestrácajte odvahu. Konať mužne, trpieť ako siIn í, 
zachovať si bezpečný pokoj, očakávať pod záštitou Čistého sve
domia, že rozvírené búrky sa premenia v ľahký vánok: všetko 
toto nie je azda zdedeným odznakom čnosti, ktorá je vám vlastná? 
Táto čnosť sa stane znovu prameňom zásluhy a přebohaté j odme
ny, pod záštitou a ochranou Panny Kárie, líatky» Kráľovnej, pra
podivnej, vždy nápomocnej Ochrankyne. Vaše národy, sledujúc 
tradície otcov, v je j uctievaní nikdy nebudú chcieť zaostávať 
za nikým; a vy zakúsite milostivý pohľad je j  tváre, ktorej 
úsmev rozjasňuje búrky.

Vyslovujúc, ctihodní bratia, tieto priania, vyprosujeme 
vám plnosť nebeskej m ilosti, nevýslovný pokoj, neklamnú po
silu bezpečnej nádeje, ktorá sa opiera o trvalú ochranu Vše
mohúceho.

EURÓPA

V Európe vyvrcholili cyrilonetodské oslavy v dnc-ch 13. 
až 15. septembra 1963 v Ríme za hcjnej účasti slovenských 
skupín z viacerých európskych i zámorských krajín. Ale spo
mienkové cyrilometodské slávnosti usporiadali slovenské sku
piny aj v iných krajinách, takmer všade, kde žijú Slováci 
vo vÄčšom počte.

V ANGLICKU -  LONIffN 7. júla 1963, po bohoslužbách z iš li  sa 
Slováci na slávnostnú cyrilometodskú akadémiu v kláštore ľ.ilo- 
srdných sestier. 0 cy r ilometodskej misii u našich predkov 
hovoril Peter Prídavok. Na programe boli a j príležitostné re
citácie . Rev. Strečanský premietal tu svetelné obrázky, ku kto
rým podal aj príslušný výklad. Slávnosť vyznela ak c úprimný 
hold sv. bratom. V

V 3ELGICKU -  WATERLOO 16. augusta 1963 ziš lo  sa tu asi }C 

slovenských sestier z rádu kanoničiek sv. Augustína z Belgicka, 
Francúzska a Holandska a po zakončení duchovných cvičení oslá
v il i  pamiatku slovenských vierozvestcov sv. Cyrila a etoča. 
Kazateľom pri te jto  p rílež itosti bol Rev. Strečanský.



BRUSEL 20# ok t obra 1963 usporiadali v Bruseli všetky slovanské 
národnosti spoločné cyrilocetodské oslavy# V Národnej bazilike 
Božského Srdca v Koekelbergu bola slávnostná omša v byzantskom 
obrade. Pri bohoslužbách účinkoval byzantský spevokol z Utrechtu 
/Holandsko/. Na slávnostnej akadémii o diele ev„ Cyrila a kató
da hovoril prof. Janecký. Na programe sa podieľali viaceré 
slovanské skupiny. Slovenská krojovaná skupina, ktorú viedol 
Rev. Strečanský, vystúpila sc zborovou recitáciou.

VO FRANCÚZSKU - PARÍ? 3* novembra 1963 boli v Paríži dôstojné 
slovenské cyrilometodské oslavy za účasti biskuppa Andreja 
Grutku a riaditeľa Ústavu svätého Cyrila a Ketoda V Ríme,
Msgr. Štefana Nahálku. V kostole sestier Panny Ilárie bola pon- 
tifikálna glagolská omša, ktorú za účasti parížskeho generálne
ho vikára, fcsgr. De Provenchéresa, zástupcu kardinála Poltina, 
celebroval biskup A. Grutka. Biskup Grutka povedal aj dojíma
vú slovenskú kázeň, v ktorej iiodnotil význam cyrilonetcdskéko 
roku. Pri bohoslužbách miešaný spevokol Jacques Grintert spie
val štvorhlaanú glagolskú omšu, ktorú z lož il Rev. L. Gašparík. 
Pri obede sa biskup Grutka postretal s rodinami mnohých slo 
venských usadí ík o v vo Francúzsku a každému daroval obraz sv. 
Cyrila a Hetoda s vlastnoručným podpisom.

V NE.'ECKll -  ĽKÍCHOV 5. Júla 1963 u c t i l i  miestni Slováci r  Kni~ 
chove pamiatku sv. Cyrila a ketoda pri bohoslužbách v kaplnke 
Aolpinghausu. Omšu slúžil Rev. Dr. V. Bucko, ktorý povedal
aj príležitostnú kázeň. Počas bohoslužieb spievali V. ^kvgdo- 
len a Br. J. Šrámek. V

V RAKÚSKU -  VIEDEŇ -  8. decembra 1963 z iš l i  sa viedenskí Slo
váci na dobre pripravenej slávnosti, která mala impozantný ráz. 
Slávnosť otvoril známy národný pracovník Jozef Janotka. 0 die
le sv. bratov a ich význame pre Slovákov hovcril Hev. Vojtech 
Daniä. Ján Mikesek recitoval báseň Rudolfa Dilonga Sv. Cyril
a Ketod a Ján Drink a rremietal dokumentárny film o slovenskej 
púti a slovenských cyrilcnetodských oslavách v ^ire. Viedenskí 
Slováci p r iš li na slávi; os f  vo veľkom ro ,te , aly dokument cval i



svoju věrnost? cyrilometodskému dedičstvu & v b lízkej slovenskej 
v lasti.

AMERIKA A KANADA

V Amerike a Kanade boli to zvléšt? slovenskí katolícki hod
nostári, menovite biskup A. Grutka, opát ľeodor J. Kojiš,
Msgr. Kiloš K. Klynarovič, ale aj in í, oslej predstavitelia 
slovenských organizácií a tiež niektorí jednotlivci, ako vzác
ny Stefan Roman z Kanady, ktorí sa mimoriadne p r ič in ili  o ús
pech slovenských cyrilom e t od akých osláv na pôde Spojených Štá
tov a Kanady. Velký záujem o tieto oslavy prejavili však aj 
jednoduchí ľudia, k ato líci i  grécko-katclíci, ktorí sa na nich 
zúčastňovali v obdivuhodnom počte. Dokumentovali tak vernosť 
cyrilometodskej trad ícii a vernosť viere svojich otcov.

Riektorá pozoruhodná cyrilometodske slávnosti v Amerike 
spomenul som už v prvej časti svojej štúdie. Žiada sa však 
doplniť tieto údaje a zaznačiť, pokiaľ ncžno, všetky vÄčšie 
cyrilometodské oslavy, na ktorých v jubilejnom roku 1963 vzdá
vali Slováci úctu svojim apoštolom; jedno, v ktorej krajine 
na nalej zemi. Treba poznamenať, Že tieto oslavy na niektorých 
miestach začali už roku 1962 a ich dozvuky prejavili sa zas 
až v roku 1964.

BEDFCRD, OHIO 8.' júla 1962 boli tu pri svÄtyni Panny Márie 
Levočskej prvá slovenské cyrilometodské oslavy na pôde Ameri
ky. Biskup A. Grutka a opát Teodor J. KojiŠ o tvorili pri te jto  
p ríležitosti cyrilometodský rok v Amerike. Súčasne vykonali tu 
verejnú zbierku na Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

W XľrN IFE G, MA K /Ka na da/2 3. februára 1963 ž c l i  v tomto kanadskom 
meste dôstojná cyrilom etodské slávn osti za účasti zástupcov 
a j iných národností. V.sgr. Ján Lekem vyučil túto p r í le ž i t o s ť ,  
aby pcrocou tla če  /Sunday M erali, Pe;. l~ f 1963/ zoznámil a j 
kanadskú vere jn osť s významom cý r ilc : e totsk e j idey v slovenských 
dejinách .



Slávnosti usporiadali miestne slovenská katolícke spolky,, ftrí- 
tomriý ool aj generálny vikár diecézy, Msgr. C. J. Mclnerney, kto
rý slúžil sv, omšu, Kazateľom bol rektor univerzitného kolégia 
H, Kierans S.J, Na bankete slávnostným rečníkom bol poslanec 
provincie L. L.Despardins, ktorý poukázal na pohnuté dejiny Slo
vákov. Redaktor miestneho katolíckeho týždenníka Sunday Kerald 
prečítal tu pozdravný l is t  metropolitu ukrajinských katolíkov 
v Kanade, arcibiskupa Maxima Hermaninka, ktorý dojímavými slo 
vami pozdravoval túto slávnosť a oceňoval zásluhu Slovákov 
na udržaní cyrilometodskej tradície,

BRIDGEPCRT 10. marca 1963 usporiadali tu veľké cyrilometodské 
slávnosti Slováci zo štátu Connecticut za účasti miestneho 
biskupa Waltera W. Curtisa a biskupa A, Grutku. Oslavy mali 
nadšený priebeh hlavne zásluhou duchovného slovenskej osady 
sv. Cyrila a Metoda, Jána Líurcku. Slávnosť telegraficky pozdra
v il  aj pápež Ján XXIII. Tieto oslavy našli zaslúžený ohlas aj 
v americkej t la č i. Pri zbierke na Ústav sv. Cyrila a Metoda 
miestny biskup vyhlásil, Že sár. dá toľko, koľko na slávnosti 
nazbierajú Slováci. Kedže Slováci dali % 11,OCO, Salších 
t  11,000 dal potom biskup Curtis, takže z tridgeportskej slávnos
t i  poslali na Ústav do Ríma % 22,000.

Na mnohých miestach v Spojených štátoch i  v Kanade spo
mínali Slováci významné cyrilometodské jubileum i  pri oslavách 
24. výročia vyhlásenia Matice slovenskej. Kanadský Slovenský 
podnorný spolok spomínal tis ícsté  výročie príchodu sv. Cyrila 
a Metoda na Veľkú Moravu a sté výročie založenia Matice s lo 
venskej na svojej konvencii v dňoch 16. a 17. marca 1963 v To
rontě, Ont. 14. marca 1963, v Porne reprezentantov vo Washinghto- 
ne, D.C., Msgr. Jozef Baran predriekal slovenskú modlitbu, pri
čom spomínal aj t is ícsté  výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda 
k slovenským predkom. V dňoch 5. a apríla 1963 zvolala Slo
venská Liga v Amerike národnú konferenciu do Washinghtonu,
D.C., na ktorej oslávila veľké cyrilometodské a matičné jubileum. 
Bola to manifestácia za jednotu amerických Slovákov a prejav 
vernuôti t r .ii íc ii  cyrilometodskej a matičnej.



DAWVIILE V dňoch 27. a 26. apríla a 5. mája 1963 u ct ili  tu 
eestry sv. Cyrila a Metoda pamiatku svojich patrónov na slávnost 
nej akadémii. študentky Akadémie sv. Cyrila, oblečené v slo
venských krojoch, predviedli pritom umelecký program s obrazmi 
z dejov Veľkej Moravy a zo života sv. apoštolov. Prograi; do- 
prevódzaný spevmi a tancami mal nielen symbolický význam, ale 
a j umeleckú hodnotu. Text programu pripravila sestra Serafí
na z Wilkes-BarTe, Pa., ktorá bola i režisérkou predstavenia# 
Zásluha za to patrí aj predstavenej Akadémie, matke Krescen- 
cii#  Bol to jeden z najoriginálnejších programov na cyrilo - 
metodských oslavách v Amerike#

FORT WILIAM 28. apríla 1963 oslavovali tu slovenské spolky 
a združenia spoločne veľké výročie príchodu sv. Cyrila a Meto
da na územie slovenských predkov. Na oslavách vo Fort Wiliar, 
kde je najstaršia slovenská farnosť v Kanade, zúčastnili sa 
a j miestny biskup J. Jennings, B.D., mayor mesta E. Reed, pos
lanec Hubert Badanaii, opát T.J. Kojiš, Msgr. ÍQynorovič a 
in í. Slávnosť mala rohatý program a našla značný ohlas aj 
v kanadskej tlači#

i
PITTSBURGH 28. apríla 1963 oslávila cyrilometodské jubileum 
aj slovenská farnosť sv. Gabriela v Pittsburghu#, Pa., a to 
za účasti miestneho biskupa J#J# W righta, početného slo
venského duchovenstva a veriacich.

WILFCES-BARRE V dňoch 14. a 15. mája usporiadalo tu Združe
nie Slovenských Katolíkov v Amerike svoju 42. konvenciu, 
ktorej program sa úplne niesol v duchu velkého cyrilometodské- 
ho jubilea. Bola to vlastne cyrilometodská slávnosť cele j scran- 
tonskej diecézy. Pontifikálnu omšu celebroval scrantonský bis
kup Jerome Hannan a príležitostnú kázeň povedal biskup A. Grut- 
ka.

HAMiILTCN 26. cája 1963 boli v tomto meste mohutné cirkevné 
slávnosti i».arian Dny, na ktorých sa zúčastnil aj miestny 
biskup F. Ryar., : iskur Harrington, torontský ukrajinský grécko
katolícky biskup Borecký, oiát T.J. Kojiš, Msgr. Šuba, predsta-



vi te lia  Kanadskej Slovenskej ligy Ján Lukáč a 1^. J. Kirschbaum, 
ako aj asi 30 COO veriacich rozličných národností z celého 
hamil t onakého biskupstvu. Slovenskú účast na týchto slávnostiach 
ktorá mala jasný cyrilometodaký charakter, pripravil duchovný 
slovenskej farnosti Rev. I. FťLzy. Na slávnosti vystúpil a j 
slovenský alegorický voz s krojovými skupinami a sochami sv. 
Cyrila a Metoda.

VELIAND 26. mája 1963 usporiadali tu pekne pripravenú cyr ilo - 
metodskú oslavu, ktorá mala spontánny slovenský charakter.

SUDBURY 2. júna 1963 mali tu miestni Slováci dôstojnú cyri- 
lometodskú oslavu. Po gréckokatolíckych bohoslužbách, ktoré 
s lú žil Andrej Krafčík ČSSR z Toronta, Ong.f z iš li  sa účastní
c i na bankete, kde o dejinách a význame cyril omet o dak ej misie 
pre Slovákov hovorili predseda Slovenského národného domu 
Juraj Tomša a po ňom Pavol Zamiäka., A. Krafčík ČSSR a in í.
Na programe boli i  slovenské recitácie a spevy.

DANY TLIE 3« júna 1963 graduantky Akadémie sv. Cyrila pripra
v i l i  graduačnú slávnosť, ktorá mala cyrilometodský charakter 
nielen svojím zovňajškom, ale i  obsahom a precítením.

NEW YORK 22. júna 1963 bola v katedrále sv. Patrika velkole
pé cyril omet o dská slávnosť slovenských osád newyorské j die
cézy. Organizátorom slávnosti bol farár slovenskej osady 
sv. Jána Nepomuckého v New Yorku, Msgr. Štefan Rrasuľa. Na 
slávnosti zúčastnilo sa mnoho veriacich a vyše 10C dievčat 
v študentských uniformách, ktoré pod vedením sestry z rehole 
sv. Cyrila a Metoda spievali pri bohoslužbách. Celebroval 
biskup J. ĽcGuire, kázal biskup A. Grutka. Prítomný b o l^  
veľký priateľ Slovákov, biskup Joseph P. Flannelly. Newyorská 
cyrilometodská oslava slovenských osád našla značný ohlas 
a j v americkej t la č i, ktorá pri te jto  p ríležitosti poukazovala 
na kultúrnu a náboženskú starobylosť ^lovákov.



OXFORD 23* júna 1963 bola v tomto meste spoločná cyrilome- 
todská slávnosť Slovákov zo štátu Michigan. Na majetku slo 
venských sestier dominikánok, ktorá už 40 rokov udržujú slo
venského ducha v Amerike, zhromaždilo sa asi 2 000 Slovákov, 
aby u ctili pamiatku slovenských apoštolov, sv. Cyrila a Me
toda. Sv. omšu celebroval detroitský arcibiskup Dearden, ká
zal biskup Grutka. Prítomný bol aj výpomocný biskup Green 
z Lansingu. Sestry, dominikánky vydali k tejto p r íle ž ito sti 
spomienkové pohľadnice a medajlu. Slávnosť mala fo lk lo r is t ic 
ký charakter a povzbudila národného ducha účastníkov,

MONTREAL 24. júna 1963 bol tu slávnostný pochod na počesť 
patróna quebeckej provincie sv. Jána Krstiteľa. V sprievode 
kráčala aj slovenská krojovaná skupina s alegorickým vozom, 
znázorňujúca postavy slovenských vierozvestcov, sv. Cyrila 
a Metoda. Slávnosť usporiadali Francúzi, ktorí si p r ia li, aby 
Slováci v jubilejnom cyrilometodskom roku vystúpili s pri
pomienkou svojich národných apoštolov,*

TCRCNTO V dňoch 29. a 30. júna 1963 boli tu veľkolepá celo- 
kanadské slovenské cyrilometodské slávnosti. Tieto slávnosti, 
na ktoré prišlo okolo 10 000 ľudí, boli zaiste najväčšou slo
venskú cyrilometodskou manifestáciou v zahraničí. Usporiadali 
ich spoločne slovenskí katolíci a gréckokatolíci na čele so 
slovenským priemyselníkom a rodoľubom Štefanom Romanom. 
Zúčastnilo sa na nich 17 arcibiskupov a biskupov na čele 
s apoštolským delegátom arcibiskupom šebastiánom Baggiom 
z Ottawy. Oslavy boli pod protektorátom hlavného guvernéra 
Kanady G.P. Vaniera. Prítomní boli guvernér provincie Ontaria, 
E. Rowe, ako zástupca hlavného guvernéra a kráľovny Alžbety IIn 
minister zahraničia federálnej vlády P. Martin, ministerský 
predseda provinciálnej vlády Ontaria, J. Roberts, minister 
občianstva v provinciálnej vláde J. Yarenko, predstavitelia 
mesta Toronta, zástupci slovenských spclkov a združení v Ka
nade, zástupci rozličných národnosti a početní kňazi a veria
c i zvi Spojených Štátov a Kanady na čele s čestným predsedom 
osiMv ukrajinským biskupom J. Boreckýn a predsedom osláv b is-



kurou A. Grutkon. Slávnosti trvali dva dm a dlho ich sta
rostlivo pripravovali náboženský výbor na čele 8 Rev. h. Rus- 
nákcn, kultúrny výber na čele e ľar. J. Kirschbaumom a sekre
tár J, Puhký.

Bohoslužby v katedrále celebroval 29. júna arcibiskup 
f  m Pocockf kázeň povedal biskup A. Grutka. Po bohoslužbách 
bol veľkolepý banket, na ktorom sa zúčastnilo 1 280 hostí.
Tu odzneli cenné prejavy pri p rílež itosti veľkého slovenského 
náboženského a kultúrneho jubilea, ktoré povedali Štefan
B. Roman, ktorý mal hlavnú zásluhu na usporiadaní týchto veľ
kých slávností, a hlavný rečník dňa, kanadský minister zahra
ničia P. Martin, ktorý vyslovil obdiv slovenskému národu a 
vyzval jeho príslušníkov, aby zostali verní dedičstvu, ktoré 
im zanechali sv. Cyril a Metod. Apoštolský delegát odovzdal 
pri tejto p rílež itosti Štefanovi Romanovi rád sv. Gregora 
Yeľkéko, ktorý mu udelil pápež Ján XXIII. V prestávkach vy
stúpili slovenskí umelci, husľový virtuóz Karol Dobiáš a 
operný spevák Ladislav Pudiš z Ríma.

30. júna, v druhý deň slávnosti, beli na tarontskom 
výstavisku slávnostné byzantsko-slcvanské bohoslužby, kto
ré celebroval arcibiskup Bukatko v cy r ilometodskom staro
slovenskom jazyku za asistencie viacerých biskupov. Kázeň 
povedali apoštolský delegát arcibiskup Baggio, ako aj biskupi 
Borecký a Grutka.

Popoludní bol slávnostný festival slovanských spevov 
a tancov, na ktorom účinkovali tanečné, spevácke a hudobné 
skupiny skoro všetkých slovanských národov.

Torontské cyrilometodské slávnosti, i  so záverečnou 
Garden Party u Št. Romana, boli priam historickou udalosťou 
zahraničných Slovákov, hasli veľký ohlas v kanadskej tla č i, 
rozhlase a te le v íz ii. Kanadský Slovák /orgán kanadskej Slo
venskej Ligy/ z 13. júla 19^3 je celý venovaný torontským 
slávnostiam. Treba tiež poznamenať, že usporiadatelia týchto 
slávností vydali památné programy s cyrilocetodskou ornamen
tikou, s anglickým prekladom básne A^j-ola Kuzmányho "Kto za 
pravdu horí", so stručným, zhcdnotenín cyrilometodskej misie 
u Siovákov a s krátkymi pozdravmi, pre.iavt.i ako i  e fetogra-
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fiami predsedov slávností a účinkujúcich umelcov. Správy 
o torontských cyrilcmetodských oslavách priniesli všetky vý
znamnejšie slovenské časopisy v zahraničí. Nezaznamenali ich 
len tie , ktoré nepochopili národný a kultúrny význam tohto 
veľkého jubilea v živote Slovákov.

WASHINGHTCN 30. júna 1963 zhromaždilo sa vyše 1 20C Členov 
Východnej oblasti Združenia Slovenských Katolíkov v *merike 
na jubilárnej cyrilometodské j púti v Národnej svätyni vo 
Washinghtone, D.C, Bol to jeden z najkrajších cyrilonetodských 
podnikov, aké usporiadalo S SK v Amerike. Bohoslužby v Národnej 
svätyni Nepoškvrneného počatia Panny l«*árie celebroval výpo
mocný washinghtonský biskup Philip M. Hannan, kázeň mal 
Rev. Pavol Pekárik. Slovenskí k a to líc i v Amerike každoročne 
putujú do Národnej svätyne, kde sú tiež  vellcé sochy sv. Cyri
la a Metoda, ktoré sami zakúpili, a kde postavili a j krásnu 
kaplnku Sedembolestne j Panny Márie za vyše t  125 000. Na dru
hý deň účastník púte Rev. Michal Churak otvoril zasadnutie 
Domu reprezentantov modlitbou na oslavu cyrilometodského ju
bilea .

LORA H?, 30.' júna 1963 usporiadali miestne slovenské spolky 
spoločné cyrilometodské oslavy pod vedením svojho duchovného 
otca, Rev. Jozefa Urvvárakeho. Slávnostným rečníkom bol Kagr. 
František Duboš.

V období 1. až 14. júla 1963 viacerí americkí guverné
r i ,  na požiadanie Slovenskej Ligy v Amerike, vyhlásili cyri- 
lometodské týždne alebo cyrilometodské dni, aby aj týmto spô
sobom u ct ili pamiatku svätcov, ktorí pred 1 ICC rokmi pri
n iesli kresťanstvo Slovákom, z ktorých velké percento našlo 
v Amerike svoju druhú vlasť. Guvernér Štátu Pennoylvunia, 
Willi&m W. Seranton, vydal pri te jto  p ríležitosti zvláštnu 
proklamáciu, v ktorej medzi iným oceňuje aj príspevok Slo
vákov k americkému pokroku. /Guvernér William Tí. Seranton 
vo svojej proklamácii zc 6. júna 1963 hovorí: "IVetoŽe štát 
Pennsylvania má medzi svojimi obyvateľmi velký ročet Fenn- 
sylvnnčanov slovenského rôvodu, ktorí v hojnej miere prispeli 
k nášmu pokroku rra.mým výsledkom na v. etkých roliach; pre
tože mnohé spolky, kostoly, škely a iné ustanovizne sa založi
l i  v Pensylvánii sa posledné storočie na počesť Sv. ľyrila



a Metoda, apoštolov slovenského národa, ktorých 1 ICC# výročie  
príchodu na Slovensko sa spomína tohto rokuj a pretože svia
tok ev. Cyrila a ILetoda sa oslavuje na Slovensku 5. a v Sno- 
jtných štátoch 7. júla; teda ja, Williar. W Scranton, guvernér 
Štátu Pennsylvaraa, vyhlasujem týždeň od 1. do 7. iúla 1$63 
za týždeň sv. Cyrila a Metoda v Pennsylvanii.. . M /Slovák 
v Amerike, 19* júna 19&3» str. 1/•
CLEVELAND 4. júla 1963 bola tu spoločná cyril omet o dsk á osla
va slovenských osád z Clevelandu a okolia za účasti vyše 
5 000 Slovákov. Oslavy mali dve časti, a to v Bedforde a 
v Clevelande. V Bedforde, 0. bola slávnosť na pozemkoch sestier 
sv. Vincenta pri svÄtyni Levočskej Panny Márie. bohoslužby 
odbavil opát T.J. Kojiš, kázeň povedal Msgr. Mlynárovič. 
Byzantsko-slovanské bohoslužby odbavili Rev. Nikolaj Ivan 
a K. Iacko S. J. z Rííza, ktorý povedal aj kázeň. Dojímavo 
pôsobili tiež spevy chorú sv. Benedikta pod vedením J. &xri- 
ša«

Na kultúrnej akadémii v Clevelande vystúpili traja prítom
ní slovenskí básnici Ľ..K. Mlynár o vi č, M. šprinc, a K. Strmeň.
Aj táto slávnosť našla pozoruhodný ohlas v americkej tlači 
a te le v íz ii. Zúčastnili sa na nej aj zástupci iných slovanských 
národných skupín v Amerike.

WKITING 60 a 7. júla 1963 boli tu diecézne cyrilo:* etodské 
slávnosti s bohatým náboženským a kultúrnym programom. Gla- 
golskú omšu celebroval tamojší biskup Andrej Grutka za sta
roslovenských liturgických spevov katedrálneho zboru pod 
vedením Rev. J. Gašparíka. ^azateľom bol Ičichal I«icko S.J.
Na kultúrnej slávnosti katedrálny zbor predviedol Ruppeltov 
Staroslovenský Otčenáš a slovenské ľudové spevy. Vystúpili 
tu tiež operný spevák Ietdislav Pudiš z Ríma, americko-slo- 
venský spevák Roman Rižník so svojou tanečnou a sreváckou 
skupinou z Pittsburghu, Pa., a s l .  Puriaková. Prehovorili 
biskup Grutka po anglicky a Msgr. Mlynárovi Č po slovensky*.

Na uchovanie pamiatky na cyriloT.etodské oslavy' v diecéze 
Gary vydali cennú PamÄtnicu s príležitostným anglickým a slo
venským textom.Rev. K. Gašparík pre túto príležitosť zložil 
glagolskú omšu v staroslovenčine.

Osadná škola Najsvfltcjšej Trojice v Gary, Ind., usto-



riadala cyrilometodské oslavy už v júni 196j ,  kedy predviedla 
tiež hru zo života sv. vierozvestcov, nazvanú "Volil som múd
rosť."

Početné slovenské osady# farnosti a spolky osláv ili velké 
cy r ilometodské jubileum 7. júla 1963f kedy sa v Amerike svfltí 
sviatok sv, Cyrila a Metoda.

CHICAGO 7. júla 1963 zaplnilo asi 2 500 Slovákov z Chicaga a 
okolia veľké Brother Rice Auditórium, aby sa zúčastnili na 
oslave c y r ilometodského jubilea. Bola to spoločná oslava slo 
venských osád v Chicagu. Pri bohoslužbách, ktoré celebroval 
biskup Alojz Wyczislo, ako zástupca kardinála Kayera, spievali 
spojené spevokoly slovenských osád pod vedením Rev. R. Škribu, 
Kázeň povedal biskup A. Grutka. Po bohoslužbách prehovoril 
tiež Michal Lacko S . j #f ktorý oboznámil prítomných aj s Ústavom 
sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

DANVILLS 7. júla 1963 usporiadali dojímavé cyrilometodské 
oslavy aj sestry sv. Cyrila a Metoda v Danville. Na slávnosti 
sa zúčastnili tiež sestry z okolitých kláštorov a škôl. Slávnosť 
mala viac interný ráz, preto ju nazvali "slávnosťou cyrilome- 
todskej rodiny." Bola spojená so zlatým jubileom obliečky šty
roch sestier a so strieborným jubileom obliečky ôsmich sestier, 
Bohoslužby celebroval miestny biskup George Leech a kázeň po
vedal biskup G. B. Flahiff, ktorý na príklade sestier cyriliek 
demonštroval význam dedičstva sv. Cyrila a Metoda. Kláštorný zbor 
spieval cyrilometodskú gregoriánsku omšu a na konci slavianske 
Magnificat a cyrilometodskú hymnu Duša kresťanská.

LAKLTAOCD 7. júla 1963 bola cyrilometodskú oslava aj v osade 
sv. Cyrila a Metoda v Lakewoode. Slávnosť bola spojená s osla
vou 60. výročia založenia osady. Miestny farár Ksgr. Fr. Duboš, 
ktorý tu pôsobí už dlhé roky, spojil túto slávnosť 8 cyriloroe- 
todakýr jubileom a dal je j tým slávnostný cy r ilometodeký cha
rakter. Na slávnosti sa zúčastnil aj biskup Ján Whealon, ktorý 
celebroval slávnostnú omšu. Anglickým kazateľom bol Ksgr. Michal 
Ivanko. Predtým slúžil pontifikdlnu omšu lúsgr. Ďubeš, pri kto
re j po slovensky kázal Rev. M. 2princ. Na slávnosti sa zúčastni-



lo  vyše S i  C Slovákov na Čele 8 predstaviteľmi slovenských spol
kov a početných kňazov. Lakewoodské oslavy vyzneli ako krásny 
hold slovenským apoštolom a ako väaka pestovateľovi ich kultu 
ksgr. Fr. Dubo š ovi, ktorého zásluhou s to jí tu najvftčší a naj
krajší 8lcvenský cyrilometodský kostol na svete.

SHAKCKIN 7. júla 1963 oslávila tunajšia slovenská osada Na- 
nebevzatia Panny Márie cyrilometodské jubileum za peknej účasti 
veriacich a za prítomnosti zástupcov iných slovanských národ
ností. Bohoslužby odbavil miestny farár larol Petrášek. Spevo
kol viedla sestra Faschala z rádu sestier sv. Cyrila a iletoda. 
Slovenský kázal mladý diecézny kňaz Tomáš J. Kujovský. Na 
bankete mala hlavný prejav prvá graduantka na Akadémii sv. Cy
r ila  a hetoda v DanvLlle, Pa.f Alžbeta lipovská. Jej výzva, 
aby Slováci zostali verní svojmu rodu, reči a cyril omet odské- 
nu dedičstvu, hlboko zapôsobila na prítomných. Po nej preho
v or ili aj zástupci slovanských národnostných skupín žijúcich 
v meste. Slávnosť sa skončila zaspievaním cyrilometodskej 
hymny Duša kresťanská.

PSRTK ATI-C Y 7. júla 1963 usporiadala tu cyril omet od akú sláv
nosť slovenská osada Najsvätejšej Trojice. í«ayor mesta James
J. Flynn vydal pri te jto  p rílež itosti proklamáciu, v ktorej 
vyhlásil den 7 . júla za cyrilometodský den.

KANSAS CITY 7. júla 1963 na slávnosti s pekným náboženským 
a folkloristickým programem oslávila cyrilometodské jubileum 
aj kansaská slovenská osada.

JCHNSTQVTN 7. júla 1963 bola ťu dojímavá cyrilometodské sláv
nosť za peknej účasti miestnych Slovákov.

CCALDALE 7. júla 1963 osláv ili veľké cyrilometodské jubileum 
aj Slováci v Coaldale. ^ch slávnosť mala pekný rámec.

MONTREAL 7. júla 1963 boli tu pozoruhodné cyrilometodské
slávnosti, na ktoré p r iš li aj početné slovenské krojovanéí <r-' \skupiny sc zástavami slovenských spolkov. Pontifikálnu omšu

oratoriu sv. Jo- .-a celebroval montrealský a rcitisk up



kardinál Paul E. Leger. Slovenskú a francúzsku kázeň povedal 
Msgr. J, Vavrovič, profesor vo veľkon. seminári v Ottawě. Ka 
bankete prehovorili zástupci spolkov a slovenských osád ako 
L. Lukéč za Kanadskú Slovenskú Ligu, Rev. Crendáč, Rev, 
Ferdinand Kondok a in í. Slávnostným rečníkom bol prof. J. Vavro 
v ič , ktorý hovoril o misii sv, Cyrila a Metoda a c cyrilome- 
todskej trad ícii u Slovákov. Na nontreálskyck oslavách zú
častn ili sa aj Slováci z Ottawy. 15. septembra 1963, na spo
ločnej piti do známeho pútnického miesta de Rigaud, Que., za- 
k ľú čili kanadskí Slováci z Kontreálu, Ottawy a Gatineau jubi
lejný cyrilometodský rok.

NEW WSSTMINSTEB. BRIľSSjC KCICT3IA 7. júla 1963 oslávila veľ- 
ké jubileum svojich patrónov i westninsteraké slovenská osa
da sv. Cyrila a Metoda, ktorá lež í na pobreží Pacifického 
oceánu. Je to najzápadnejšia slovenská osada v Kanade a patria 
do nej k ato líci i  gréckokatolíci, čo sa výrazne prejavilo aj 
pri spoločných cyrilometodský ch slávnostiach.

7. júla mali tu náboženské cyriloretod3ké oslavy v rámci* 
Katolíckeho dňa. Katolícku omšu slú žil Ján Žabka S.J. a grécke— 

-katolícke bohoslužby odoavil Rev. Michal Bednár.
Druhý raz si pripomenuli cyrilometodské jubileum na Slo

venskom dni 28. júla, který usporiadal i spoločne miestne slo
venské spolky. Glagolskú omšu slú žil Michal Idcko S.J. z Ríma, 
ktorý povedal aj príležitostnú kázeň.

Obe slávnosti zakončili priliehavým kultúrnym programom 
s recitáciami a spevnými číslami.

WASHINGTON 9. júla 1963 otvoril zasadanie amerického senátu 
Rev. J. Papin modlitbou s pripomienkou cyrilometodského jubi
lea.

PITTSBURGH 11. júla 1963 bol v miestnom Kennywood Parku slo
venský katolícky deň, na ktorom os lá v ili aj 1100. výročie 
príchodu apoštolov sv. Cyrila a Metoda na Slovensko. Slávnostní 
omšu slúžil miestpy biskup Ján Wright, ktorý mal a j anglickú 
kázeň. Slovenskými kazateľom bel Michal Lacko 3.J. z kina. 
Slávnostným civilným rečníkom bol Ján Sciranku. Frede do



pittsburghských slávností bol kanonik Jozef A. Altány. V máji 
roku 1964 mali byť v Pittsburghu celoacerické slovenské cyri- 
lometodské oslavy, ktoré sa bohužiaľ neuskutočnili.

TOUNGSTOWN V dňoch 12. -  19. júla 1963 bol tu 21. slet a 
19* zjazd Slovenského Katolíckeho Sokola, ktorý bol tiež 
poznačený veľkým cyrilometodským jubileom. 12 . a 13. júla bo
l i  atletické preteky a gymnastické cvičenia a 14. júla bola 
veľká sokolská slávnosť. Po bohoslužbách v miestnom kostole 
sv. Cyrila a Metoda, ktoré celebroval youngstownský biskup 
lalah za prítomnosti početného obecenstva, biskup A. Grutka 
povedal anglickú a slovenskú kázeň, v ktorej rozviedol cy r ilo - 
metodskú myšlienku a je j význam v slovenských dejinách. Na 
slávnosti sa zúčastnil aj Róbert Kennedy, minister justície  
vo federálnej vláde vo Washingtone, kongresník Kirwan, opát 
Kojiš, početní miestni č in ite lia , predstavitelia slovenských 
spolkov na čele s Ik. P. Hletkom a in í.

Na bankete prehovoril a j Robert Kennedy, ktorý po vojne 
navštívil tiež Slovensko. V prejave vyhlásil, že jehc brat, 
prezident Spojených štátov, ho poveril, aby povedal, že "Spo
jené štáty budú pokračovať v podporovaní spravodlivých nárokov 
všetkých národov na svete na samostatnosť a slobodu, nárokov, 
ktorých sa domáhajú i  Slováci s mnohými inými ujarmenými ná
rodmi." Zjazd pozdravili tiež biskup Grutka, qpát Kojiš a Ľsgr. 
Mlynár o vi č.

15. júla začal potom 19. zjazd Slovenského Katolíckeho 
Sokola so slávnostnými bohoslužbami, ktoré celebroval opát 
Kojiš v miestnom kostole sv. Cyrila a Metoda. Slet i  zjazd 
Slovenského Katolíckeho Sokola našiel veľký ohlas v americkej 
t la č i, na te lev íz ii i  v rozhlase. Zaslúženú pozornosť venova
la mu tiež americká slovenská tlač.

fINDSOR 14. júla 1963 oslávila cyrilonetodské jubileum 
aj miestna slovenská gréckokatolícka osada sv. Michala.
Zásluha tu patrí menovite miestnemu duchovnému osady Rev. 
Antonovi Zouzalovi. Na byzantsko-slovanský ch bohoslužbách, 
ktoré odbavil Michal Lacko S .J ., zúČactr.ii sa aj biskur Ján
Langlois a viacerí gréckokatolícki duchovní na Čele s dckanor
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slovenských gréckokatolíckych osád z Toronta, Michalom Rusnákom. 
Spieval miešaný gréckokatolícky zbor z Alien Parku, Mich., 
pod vedením Štefana Dergu, a to v staroslovenčine* Kázeň 
o slovenských apoštoloch povedal biskup Ján Langlois a s lo 
vensky kázal Michal lAcko S. J* Krásne prejavy o význame cy- 
rilonetodského jubilea odzneli aj na bankete. Na oslavách 
sa zúčastnilo okolo 500 Slovákov.

MILWAUKEE 21. júla 1963 bol tu 33. Slovenský deň, ktorý 
postavili pod ochranu sv. Cyrila a Metoda. Program dňa bol 
zameraný na cyrilometodské jubileum. Divadelný krúžok Slovakia 
predstavil tu slovenský ľud, ako víta sv. Cyrila a Metoda.
Na význam cyrilometodského diela u Slovákov poukázali viacerí 
rečn íci. Zásluhu za túto slávnosť si získali najmä Martin Ci
gán, predseda miestneho zboru Slovenskej Ligy a Rev. Florián
C. Billy O.F.M. Conv*

AIV INI STON 11. augusta 1963 usporiadala tu cyrilometodskú 
oslavu slovenská katolícka osada za spolupráce II. okresného 
zboru Kanadskej Slovenskej Ligy. Aj v te jto  malej osade z iš lo  
sa na cyrilometodskú slávnosť okolo 500 Slovákov. Glagolskú 
omšu slúžil M. Lacko, S.J. Kázeň povedal biskup C.L. Nelligan 
z Äindsoru. Po ňom prehovoril po slovensky Michal Lacko S .J ., 
ktorý osvetlil význam cyrilometodského dedičstva pre Slovákov.
Na bankete bol slávnostným rečníkom predseda vlády provincie 
Ontario, John P. Robats. Prítomný bol aj minister dopravy 
J. Cathart a štyria poslanci. Hlavným slovenským rečníkom 
bol Rev. Karol Moravčík. Pekný program predviedli slovenské 
spevácke a tanečné s-iupiny. 0 úspech týchto slávností sa mimo
riadne zaslúžil miestny duchovný N. Lefaive, ktorý je fran
cúzskej národnosti.

PHIIADELPHIA 25. augusta 1963 bola tu veľká cyrilometodská 
púť, ktorú pripravila Prvá Katolícka Slovenská Jednota za ú- 
časti asi 2 500 pútnikov. Púť sa konala v rámci zjazdu pra
covníkov IKSJ• Pontifikálnu omšu v katedrále sv. Petra a Pavla 
celebroval philadelphický arcibiskup Ján J. Krol. Slovenskú 
kázeň povedal Msgr. A. Biroš. Počas bohoslužieb katedrálny



rbar spieval latinské piesne* Fo omši arcibiskup Krol zhodnotil 
pôsobenie sv. Cyrila a Metoda. Medzi iným povedal: "Dnes je 
najlepšia príležitosť š í r i ť  správy o Slovensku* Je tu veľké 
cyrilometodské jubileum, ktoré vás na to zaväzuje, ale i  smutne 
postavenie vášho národa za Železnou oponou ••• Nuž neorúsťajte 
tento svoj bohabojný, hlboko veriaci národ, ale bu3te v strehu, 
aby sa mu viac nekrivdilo.. . "

Zjazd pozdravili aj mayor me9ta Tate a b i3kup McDevltt, 
ktorý medzi iným povedal: "Modlime sa, aby sv. Cyril a Metod 
vyprosili Slovákom deň, aby tak slobodne mohli aj na Slovensku 
vyznávať svoju vieru, ako to robíme ny." Na zjazde prehovoril 
a j Jozef C. ^rajsa, ktorý pozdravil dlhoročného hlavného ta
jomníka IXSJ, Jána Sabola, ktorý sa dožil 70 rokov. 0 význame 
cyril omet od akého jubilea pre prácu v Katolíckej Jednote hovo
r i l  Rev. Ján Šenglár. Prehovorili tiež hlavný tajomník IXSJ Ján 
Sabol, kanonik Jozef Altány, Michal Lacko S.J. a in í.

MILWaUKSE V dňoch 15* až 19* septembra 19^3 bola tu 28. kon
vencia I*rve j Katolíckej Slovenskej Ženskej Jednoty, ktorá je 
najväčšou slovenskou ženskou organizáciou na svete. Na konven
ciu prilete l z cyrilometodskýcfc slávností v Ríme aj biskup 
A* Grutka, ktorý priniesol so sebou dekrét pápeža Pavla VI., 
ktorým hlavnej předsedkyni, pani Helene Kočanovej, udelil 
vyznamenanie "Pro Ecclesia et Pontifico". Aj konvencia IKSŽJ 
sa niesla v duchu cyrilometodského jubilea. Konvencia mala bo
hatý cirkevný program. Pontifikálnu omšu celebroval biskup 
Roman Atkielski, kázal hlavný duchovný organizácie, Msgr.
Michal Tondra. Miestny konvencionálny výbor vydal cennú pa- 
nfttnicu s históriou Slovákov, hosťami bolo mnoho slo
venských kňazov, na čele s opátom T. Kojišom, zástupci s lo 
venských organizácií a zástupci rozličných úradov. Konvenciu 
písomne pozdravil aj prezident John P. Kennedy a početní ame
rick í po litick í čin ite lia . IKSŽJ venovala na Óstav sv. Cyrila 
a Metoda v Ríme t  10C,000 a %  10C,000 na štipendiá mládeži.

YAIPARAISO 13. októbra 1963 bola cy r ilometodská slávnosť u 
slovenských otcov františkánov, ktorou chicagský okres KJ
iiskura Stefana koyzesa zakončil ;u tile jrJ  rok.



Bohoslužby celebroval šlsgr. LHynarovič, ktorý povedal aj prí
ležitostnú kázeň o cyriicmetodskom roku. Spieval osadný spevo
kol z Whitingu, Ind. Na bankete prehovoril predseda okresu, 
advokát Eduard Kerpec, predseda Slovenskej Ligy Ik*. T. ľiletko, 
o činnosti oslavovaných apoštolov Cyrila a Ľetoda hovoril 
Rev. Gress a za hlavný úrad KJ hovoril Ed. 2éinarčák, Št.
Kar k oska v anglickou prejave zhrnul zas dojcy z Ríma a zo Slo
venska, ktoré navštívil ako kolísku svojich rodičov. Cslavy 
vo Valparaiso boli dôstojným zavŕšením cyrilometodskéhc jubilea 
v chicagskej oblasti.

WESTMORELAND COUNTY 3» novembra 1963 osláv ili pamiatku slovens
kých apoštolov aj Slováci vo Westmoreland County. Ckres KJ 
Juraj Onda pripravil oslavy s pontifikálnou omšou, ktorú pri 
osade sv. Bruna v South Gréensburg, Pa., slúžil arciopét 
Rembert G. Weakland OSE. Kázeň o cyrilometodskej missi povedal 
Msgr. Biroš. Pri omši cyrilometodske piesne speivali mužský 
spevokol z osady sv. Bruna a školské deti z osady sv. Floriána. 
Na bankete v Mountain View prehovorili predseda okresu Jozef 
Sass, hlavný predseda KJ Ján A. Sabcl, areiopát fceaklari 
0S5, sekretár obchodu v štáte Pennsylvania Ján K. Tabcr, ktorý 
tiež tlmočil pozdrav guvernéra W. Scrantona a in í. Program 
spestril orchester Romana Nižníka. Slávnosť vyznela ako do
jímavý prejav úcty Slovákov apoštolom sv. Cyrilovi a Ketodovi.

To sú však ani zdaleka nie všetky oslavy, ktoré uspo
riadali Slováci v Spojených štátoch a v Kanade na počesť cyri- 
lometodskéhu jubilea. Na mnohých miestach boli tieto oslavy, 
v rámci tradičných slovenských osainých a spolkových dní, 
na ročných schôdzach, púťach, výletoch a pod. Niekde odbavili 
cyrilometodské oslavy pri schôdzach na počesť srolkových 
funkcionárov, miestnych duchovných a pod. Takmer všade pri 
cyrilometodských oslavách spievali americkú hymnu. The Star 
Spangled Banner a slovenskú hymnu Hej, Slováci! ako aj cyri
lometodské hymnické piesne Oslavujme hviezdy' jasné Cyrila 
a ť.ctoda a Duša kresťanská.

Ešte nikdy slovenské jubileum nevyvolalo taký ohlas vo sve
tovej t la č i, ako jubileur cyrilometodské r o 2 9 - 3 «  A ešte nik
dy neprejavili slovenskí k ato líc i, gréckckntrl: ci a miestami



evanjelici tak spontánne svoju oddanosť a úctu národnej tra
d íc ii  a odkazu sv. Cyrila a fcetoda ako v jubilejnou roku 1963* 
Tieto oslavy ukázali mnohým politickým a cirkevným činiteľom 
slávnu stránku slovenských dejín. Zoznámili svet so slovenským 
národom, jeho minulosťou a jeho problémami. Skoda, Že do osláv 
tohto jubilea nezapojili sa dostatočným spôsobom aj slovenskí 
evanjelici v slobodnom svete a ich organizácie, lebo to nebolo 
jubileum jednej konfesie, ale celého národa.

jpZhí akerika

BUENOS AIRES 28. júla 1963 usporiadali Slováci v Buenos Aires 
najväčšie cyrilometodské slávnosti na argentínskej pôde. 
Slávnosti b o li pod protektorátom prímasa, kardinála Antona 
Caggiana. V metropolitnej katedrále boli slávnostné bohoslužby, 
ktoré celebroval apoštolský nuncius Rumberto kozzoni, ktorý 
po omši poukázal na význam cyrilometodského diela v minulosti 
i  v súčasnej dobe. Slávnostnú kázeň o diele vierozvestcov 
Cyrila a lúetoda na pôde slovenských predkov povedal Rev. Ru
dolf Dilong OFľú. Na oslavách zúčastnili sa aj početné skupi
ny niektorých slovanských národností žijúcich v Argentíne.

18. augusta 1963 pripomenuli si Slováci v Buenos Aires 
za spolupráce a spoluúčasti a j iných slovanských skupín, meno
vite Ukrajincov, znovu veľké cyrilometodské jubileum. 0 diele 
sv. Cyrila a t'.etoda hovorili tu Alojz Ľacek a Jozef Javorka,
S.J. ako aj zástupci jednotlivých zúčastnených národov. Kiestny 
Cyrilometodský výbor vydal španielsku brožúru "Sun C irilo y 
San Ketodio" o živote a diele svätých bratov.

Na cyrilometodakú tradíciu spomínali Slováci aj na oslave 
storočnice založenia I»atice slovenskej. 0 matičnú spomienku sa 
p r ič in ili menovite Dr. Stanislav Kečiar, horlivý matičný pra
covník v zahraničí.

LUJAN 15. septembra 1963# na sviatok Sedembolectne; Panny 
Márie, uc-oriadal Slovenský katolícky spolok v Buenos Aires, 
v zastúpení všetkých slovenských spolkov, národnú núť do lu ja -

! í



nu. Bolo to v rámci cyrilometodských slávností argentínskych 
Slovákov. Pri te jto  p rílež itosti posvätili tiež obraz Se- 
den'oolestne j Panny Márie Patrónky Slovenska, ktorý namaľoval 
Juraj Cíger Hronský. Tento obraz Slováci potom darovali Národnej 
bazilike v Lujane. 0 darovanom akte vyhotovili pamätná listinu  
"Pro mezoria aeterna” , ktorú podpísali predstavitelia slovenských 
organizácií a ktorú u lo ž ili do archívu Národnej baziliky.
Kázeň pri te jto  p r íle ž ito sti povedal Rev. Rudolf Dilong.OFM.

SAN PAOIC- 21. apríla 1963 zišla  sa skupina brazílskych Slo
vák ov spolu s inými slovanskými národnosťami v poslednú jú
lovú nedeľu. Pre túto p ríležitosť slovenská skupina pripravila 
tiež cyrilometodskú zástavu, ktorú na slávnosti posvätili.

AUSTRÁLIA

ADSIAIIE 30. júna 1963 z iš l i  sa miestni slovenskí usadlíci, 
aby si pripomenuli dielo svojich vierozvestcov Cyrila a Metoda 
a poklonili sa ich pamiatke. Slávnosť mala pekný priebeh a po
zoruhodnú účasť.

ĽEL30URK5 7* júla 1963 osláv ili cyrilometodské jubileum Slo
váci v Melbourne. Slávnosť mala dojímavý program a bola na 
nej pekná účasť miestpych i  okolitých Slovákov.'

SIDN5Y 21. júla 1963 bola tu veľká cyrilometodská slávnosť 
s bohatým programom. Slávnostná omša bola v kostole sv. Fran
tiška Xaver akého v Izivender Day. Omšu slúžil a príležitostnú 
kázeň povedal Rev. Tibor Strnisko. Účinkoval tiež ukrajinský 
chór z kostola sv. Andreja z Lindcombe. Po bohoslužbách bola 
cyrilometodská akadémia s bohatým programom. IVedniesli tu 
zborovú recitáciu  básne P. Hrtúsa Jurinu ••Slovenské posolstvo" 
a sólovú recitáciu  Hrtúsovej básne "Hold bratom". Miestni d i
vadelníci predviedli potom Hrtúcovu divadelnú hru "rerúnov 
súmrak." Ha programe boli aj spevácke čís la . Slávnostný prejav 
povedal Jozef Kolna jer , ktorý poukázal najmä na kultúrpy význam 
cyrilometodského diela a tradície u Slovákov. C slávnosti sa



ve ľni zaslúžil predseda Združenia austrálskych Slovákov Ing. 
Schwarz.

tî SLZIKY CTHILOľSTOISKŽHO JUBILEJNÍHO BOSU V ŽIVOTE SLOVÍKOV

Veľké  cyrilometodské jubileum roku 1963 nemohlo ostať 
bez vplyvu a ohlasu v slovenskom živote, a to tak na Slo
vensku ako a j v zahraničí. Mnohí Slováci, najmfl starí usadíí- 
c i  v Spojených štátoch, Kanade, Francúzsku a Belgicku navští
v i l i  Slovensko a sta li sa akýmisi z v e s t o v a t e ľ m i  
cyrilometodského ducha, ktorý v jubilejnom roku do veľkej mie
ry ovládol všetkých zahraničných Slovákov. Stefan Nahalka 
v bilancii tohto jubilejného roku zaznamenal, že cyrilometodské 
jubileum prinieslo "silný impulz k jednote, veľké oživenie slo 
venskej obetavosti a uznanie početných príslušníkov iných ná
rodov i  nadnárodných ustanovizní". Duch cyrilometodského roku 
ukázal sa aj v nasledujúcich rokoch, a to nielen v prejavoch 
náboženských organizácií, ale aj v činnosti národných a kul
túrnych spolkov a dokonca aj v súkromnou živote jednotlivcov.

Cyrilonetodaký jubilejný rok 1963 zanechal hlboké stopy 
a j v literárnej a umeleckej tvorbe, a to jak na Slovensku 
-  hoci tu v menšej miere -  tak aj v zahraničí. Známy americký 
spevák Andrej Peľák so svojím spevokolom naspieval k tomuto 
jubileu dve cyrilometodské piesne /Oslavujme hviezdy jasné 
a Iuša kresťanská/ na gramofónovú platnú. Gorazd Zvoničky 
upravil reku 1964 do modernej slovenčiny Konštantínov Proglas 
k Evanjeliám. Dozvuky tohto veľkého jubilea nachádzame aj 
v tvorbe niektorých zahraničných básnikov /Maruša Jusková 
"Mojej Kitre", Gorazd Zvoničky "Záznam", "Mozaika" a in í / .

* Literárny a historický p rofil cyrilometodských čias na
chádzame zas v štúdiách dr. J. K. Kirschbauoa "Literatúre o f 
the Cyrilc-Iethodian Feriod and Slovakia", dr. Henricha Bartka 
"Stra ehe ta, Metodovo slovenské meno", Michala La c ku S. J. "^lo
ve nsko-r^ce donské vzťahy v cyr i lome t o ds.*: cm období", dr. Arvéda
Grébcrta "úle Slow-ken und das grosznährischr Iteich*



a v iných prácach. Pri uzávierke našich riadkov sa dozvedáme, 
že do tlače pre revue "Most" bola daná dlho pripravovaná prá
ca unelecko-historického a archeologického významu o biskupskej 
berle zachovanej z čias cyrilouetodských v lokalite s chrámami 
cyrilometodskými -  ktorých steny ešte stoja / ! /  v oblasti po
horia Latry na Btarom južnom Slovensku. Ide o prácu ľ r .  J. 5. 
Cincíka "The Early Medieval Crosier o f FeldehrB-Debrev" -  
-  A S tylocritica l and fcorphological Re-evaluation of a Cyrillo- 
-Methodian Monument s kritickým a da para tom /najmä cadarske; 
umeleckej a archeologické j vedy "millenárne j " / .

Dozvukom cyrilometodského jubilejného roku bolo i  ozná
menie vatikánskeho denníka Osservatore Romano / 18 . júna 1964/9 
že Slováci majú nového biskupa v osobe Msgr. Pavla Hnilicu,
S .J., ktorý je titulárnym biskupom rusadenským. Ksgr. Hnilica 
ž i l  už predtým niekoľko rokov v Ríme. Radosť z tohto oznámenia 
bola medzi zahraničnými Slovákmi mimoriadne veľká. Nového 
slovenského biskupa pozdravili takmer všetky slovenské časo
pisy v zahraničí. Veršom ho pozdravil Marián íia r . Ksgr. Pavol 
Hnilica bol za biskupa vysvätený už dávno predtým, ale správu 
na verejnosť sa o tom dostala až roku 1964.

Šolšou ozvenou cyrilometodského jubilea roku 1963 bolo 
oznámenie, že pápež Pavol VI. vymenoval Rev. Michala Rusnáka, 
ČSSR, dekana slovenských gréckokatolíckych osád v biskupstve 
Toronto, Ont.f Kanada za gréckokatolíckeho biskupa. Z obežníka 
pre slovenských gréckokatolíkov / č .  4 zo 7 . okt. 1964/ ,  kto
rý vydáva Slovenské katolícke ústredie v Ríme, sa dozvedáme, 
že biskup Michal Rusnák sa súčasne stal apoštolským vizitátc- 
rom pre slovenských gréckokatolíkov v ce le j kanade. Aj meno
vanie tohto biskupa vyvolalo radostný ohlas v slovenskej zahra
ničnej t la č i.

Bezpochyby ako dôsledok cyrilometodského jubilejného re
ku 1963 treba zaznačiť aj menovanie Štefana Romana pápežom 
Pavlom VI. za pozorovateľa na II. vatikánskom koncile. Štefan 
Roman je známy ako š ír ite ľ  cyrilometodského kultu medzi s lo 
venskými gréckokatolíkmi v Kanade. Roku 1963» ročas cyrilo - 
cetodakých osláv, dostal pápežské vyznamenanie radu veliteľa 
rytierov sv. Gregora Veľkého. Štefan Roman stul sa jedným



z Ôsmich laikov, ktorých menoval pápež zápororo vate ľa koncilu.
Cyrilometodského ducha medzi Slovákmi v zahraničí bude 

trvale udržovať najmä Ústav sv. Cyrila a Metoda v Kĺže, ktorý 
sa zrodil z lásky a obetavosti Slovákov roztratených po ce
lom svete. Mimoriadne velkými darmi prispeli na ístav menovi
te Slováci v Spojených štátoch. Na 43« konvencii Združenia 
Slovenských Katolíkov v New-Yorku, v cá ji 1965, oznámil r ia 
d iteľ Ústavu Msgr. 5t. Nahálka, že americkí Slováci darovali 
Ústavu t  500,000. To je najpresvedčujúcejší dôkaz, aká hlboká 
a Živá je náboženská i  národná tradícia sv. Cyrila a Metoda 
u amerických Slovákov.

Cyrilometodské jubileum roku 1963 zapísalo sa trvalé nie
len do pamätí súčasných slovenských generácií, ale aj do 
slovenskej histórie ako živý a nezmazateľný odkaz minulosti 
a ako prameň všestrannej duchovnej sily  národa.

K. I.

DUCHOVNÉ STREDISKO SLOVÍKOV ŽIJÚCICH V CUDZINE -  ÚSľE.RÍ:.:
.  -

UMELECKÉ VZHĽAD KAPLNKY ÚSTAVU SV. CYRILA A !STOLA V RÍME

R"! stavbe kaplnky a celého Ústavu sv. Cyrila a Metoda 
v Ríme bolo treba rozhodnúť, č i stavba má byť len zopakovaním 
niektorého z doteraz obvyklých staviteľských štýlov, alebo 
novým originálnym výrazom nášho poňatia úcty našich apošto
lov a nášho vzťahu k Bohu. Bez veľkého váhania, hoc aj napriek 
niektorým opačným návrhom, správa ^stavu so staviteľom oriento
vali sa na nové riešenie. Každá doba totiž má hovoriť aj v ná
boženskom ohľade svojou rečou, ktorá je je j vlastná a najpri- 
meranejšia. Ines, keä je kaplnka hotová hodno si všimnúť, 
čo hovorí je j architektonický tvar a je j výzdoia.

Architektonika našej kaplnky zvýrazňuje, ie ide o miestnosť
i I



ktorá má byť obetným priestorom seminářské j komunity, a o pries
tor, kde sa budú konať adorácie sviatostného Krista Pána, me
ditácie, duchovné čítania a duchovná farmácia seminaristov vô
bec. Pravda, kaplnka je prístupná aj širše j verejnosti, a to 
tiež prichádza do úvahy pri je j stavbe.

Ústredným bodom ce le j kaplnky je hlavný oltár. Tento fakt 
je veľmi dôrazne vyjadrený. Celá štruktúra lapínky je v službe 
hlavného oltára. Povala kaplnky od vchodu až po lín iu  oltára 
stúpa a nad oltárom- dosahuje vrcholnej výšky, v ktorej sa aj 
končí. No práve nad oltárom sa stretáva s oblúkom, ktorý je 
predĺžením steny, uzatvárajúcej priestor za oltárom. Tento 
oblúk má však vyššiu polohu ako sama povala. Tak vzniká medzi 
povalou a nadoltárnou klenbou priestor pre široké okno, ktoré 
má dôležitú funkcu pre oltár a pre hlavnú mozaiku. Osvetľuje 
ich širokým prúdom svetla z výšky, čím sa dosahuje veľmi silné
ho efektu. Svetelný účinok tohto horizontálneho okna sa zvyšu
je z oboch strán oltára dvoma vertikálnymi oknami, ktoré sú 
však tak isto  ako horné okno z priestranstva kaplnky nevidi
teľné. Ide teda o nepriame osvetlenie veľkej intenzity. Po 
každej strane kaplnky sú okrem toho štyri okná. Múr, v ktorom sú 
okná, je zvnútra tak stavaný, aby okná vrhali svetlo tiež sme
rom k oltáru; dosahuje sa to tým, Že otvor pre okno zo strany 
oltára má šikmý rez.

Sama kaplnka je nižšia ako ostatná časť budovy Ústavu.
Aby sa je j význam zdôraznil -  ide totiž o najhlavnejšiu časť 
ce le j stavby -  zo severnej strany, čiže zo strany hlavného 
vchodu do budovy, pridružuje sa ku kaplnke veža moderného tva
ru. Dva p iliere ako dva prsty čnejú do výšky akc najvyšší útvar 
ce le j stavby. Nad p iliere  sa vypína kríž, umiestený v priestore 
medzi dvoma pilierm i. Dolné rameno kríža je zasadené do kovo
vej mrežovej súnravy na konci nižšieho p iliera , ktorá bude niesť 
zvon. Veža a kríž umocňujú kaplnku veľmi účinným spôsobom na naj
markantnejšiu časť ce le j budovy.

Motív kovovej ohrady okolo vrcholca nižšieho vežového 
piliera  sa opakuje v kovovej ochrannej súprave vedľa hlavného 
vchodu do ústavu na te j is te j strane ako je veža. Vchod vedie 
do átria, ktoré v rrínade rotreby môže predĺžiť pj iestor ká
pl nJ:y, leto hrana kanlnky je Čiroká na celú stenu a dá sa



celkom odsunúť.
Ckrer. hlavného vchodu cez átrium dá sa dc kaplnky vo;, s ť  aj 

priamo bočným vchodom, který je určený pre vonkajších veriacich, 
čo hudú prichádzať na bohoslužby do Ústavu. Vedľa tohto vchodu 
je vrurevaný pamätný základný kameň budovy, posvätený Svätým 
Otcom Jánom XXIII. dna 13* mája 1963*

Vnútorné zariadenie kaplnky pozostáva z viacerých cenných 
ume 1e ckých prvkov.

Hlavný oltár je svojím tvarom a svojou polohou výrazným 
centrom v priestore kaplnky. Už pódium, ktoré je z tmavého 
nrameru, sa markantne odráža od svetlého mramoru podlahy kňa- 
Sišťa. 2 pódia sa dvíhajú dva nosné stĺpy, na ktorých spočíva 
oltárna menza z bieloskvúceho mramoru. Xedže nosné stĺpy sú z to— 
hoho istého tmavého mramoru ako pódium a vyrastajú z plochy 
pódia znenáhla v miernej krivke, .oltár je zrejme stvárnený len 
z dvoch prvkov: z tmavého podstavca a z bieleho obetného stola. 
Tým nadobúda tento stred kaplnky zreteľnú symboliku: predsta
vuje spojenie prírody /tmavé pódium a nosné stĺpy / s nadpriro
dzenými darmi /b ie la  renza/, ktoré sa z cltára budú rozdávať. 
Citár je v strede kňažišťa umiestený tak, že celebrant bude 
obrátený tvárou k veriacim. Pri požehnaní Sviatosťou Oltárnou 
bude však kňaz zo strany veriacich, ako je to doteraz zvykom. 
Oltár je taký veľký a pódium také rozsiahle, že bude ľahko 
možná pri istých príležitostiach konceletrácia viacerých kňa
zov, ako to predvídajú rozhodnutia Druhého vatikánskeho c ir 
kevného snemu. Svätostánok je umeleckým dielom, vyzdobeným ori
ginálnym spôsobom liturgickými symbolmi podľa návrhu skupiny 
umelcov z Hnutia za jednotu v Bime. Svätostánok sa otvára jed
nak zo strany celebrujúceho kňaza kvôli rozdávaniu sv. p r i j í 
mania, jednak zo strany veriacich kvôli pobožnostiam, spoje
ným so sviatostným požehnaním.

Mimoriadnej ceny dodávajú kaplnke umelecké mozaiky, kto
rých ideovým autorom je Ik. Jozef Cincík. Ide o tr i mozaikové 
obrazy: za hlavným oltárom obraz sv. Cyrila a Metoda s výjavmi 
z ich života, na pravej strane celebranta, obráteného k ľudu, 
obraz Božského Srdca a na ľavej strane obraz Sedembolestnej 
Patrónky llovenska. Každý obraz si zaslúži osobitnú rozcrnosť. 
/Vyše 1 CC C OGC kúskov mozaik cvých kamierrJcov/.



Hlavná mozaika za hlavným oltárom priliehavo zvýrazňuje 
dielo našich apoštolov: sv. Cyril a Metod, naši apoštolovia 
a zakladatelia nasej písomnosti, privádzajú do stredu kres
ťanstva, do Ríma, svojich učeníkov a s nimi náš národ i  ostat
né slovanské národy. Rím, sídlo sv. Petra a jeho nástupcov, 
je symbolizovaný svftopeterakými kľúcami a kostolom, vystave
ným na skale, ako aj nápisom U3I PET3US, IBI ECCLESIA -  KDE 
JE PETER, TAM JE CIRKEV. /Biskup, hoslo protektara ústavu, 
o.b. Andreja Grutku -  pôvodom zo Spišskej Starej V si/.
Kľúče a prvá časť tohto nápisu sú nad hlavami našich apošto
lov. Kostol na skale a druhá časť uvedeného nárisu sú pod 
postavami sv. Cyrila a Metoda. Na ce le j mozaike ústrednými pos
tavami sú sv. Cyril a Metod; prvý znázornený v mníšskom rúchu 
s knihou v rukách a s pútnickou palicou; druhý ie v biskupskom 
šate a má v rukách biskupskú berlu. Štíhly dvcjkríž vyčnieva 
nad obe postavy a dodáva im dôstojného hieratického rázu.
Pod nohami našich apoštolov pohanská modla v ležiacej polohe 
vyjadruje víťazstvo kresťanstva nad pohanstvom, ku ktorému 
došlo u našich predkov hlavne pričinením sv. Cyrila a Metoda.
Po bokoch hlavných postáv je po šesť učeníkov so sviecami 
v rukách a vystrojených na knažskú vysviacku. Ide o sprievod, 
ako naznačuje kríž v rukách prvého z učeníkov na ľavej strane 
/vzhľadom ku pozorovateľovi mozaiky/. Učeníci sú znázornení 
v menších postavách ako ich u čite lia , čím sa dodáva obrazu 
•v. Cyrila a Metoda veľkého dôrazu. Učitelia a ich žiaci 
sú zobrazení na jasnejšom pozadí ako je ostatná Časť mozaiky* 
následkom čoho vzniká veľký kríž, členiaci hlavnú mozaiku na 
Štyri polia. Polia, ktoré vznikajú medzi ramenami kríža, sú 
vyplnené štyrmi obrazmi zo života našich apoštolov. Y ľavom 
hornom poli je obraz, ktorý predstavuje uvítanie sv. Cyrila 
a Metoda s relikviami sv. Klementa, prinesenými našimi apoštol
mi, pápežom Hadriánom II . pri bránach Ríma. Pravé horné pole 
vyplňuje obraz, ktorý znázorňuje schválenie slovienskeho prekla
du Písma sv• a liturgických kníh v prítomnosti našich apošto
lov, ako prijímajú kňažskú vysviacku. Pravý dolný obraz predsta
vuje sv. Metoda ako napomína slcvienske kniežatá ku vernosti 
Rímu pri vyhlásení buly Iriustriae Tuae. Celý .:orrrlex hlavnej



mozaiky sa jedinečne hodí do e e vinárskej kaplnky, v ktorej sa 
pripravujú na knažstvo mladíci, čo majú pokr .čovuť v diele 
bv. Cyrila a Metoda. Dr. Jozef Cincík vytvoril tcutc mozaikou 
nádherné dielo v slovenskou posvätnom umení.

Bočný oltár na pravej strane celebranta, obráteného tvárou 
k ľudu, je zasvätený Božskému srdcu Krista rána. Oltárna menza 
z bieleho mramoru s to jí  na dvoch stĺpoch, z ktorých každý je 
ozdobený dvoma silnými pruhmi z tmavéhc mramoru. Iczaika predsta
vuje Krista Pána s vyloženým srdcom v úlohe dobrého pastiera. 
Utieka sa k nemu ovečka z hrubého tŕnia a z pozadia prichádzajú 
k nemu äalšie ovečky. Autor mozaiky, Ik. Jozef Cincík, chcel 
zvýrazniť Krista Pána ako záchrancu Slovákov roztratených po 
svete. Námet sa veľmi dobre hodí do Ústavu, ktorý Svätý Otec 
Pavol VI. označil za duchovné stredisko Slovákov.

Ikuhý bočný oltár je zasvfltený Sedenbolestnej Panne Márii, 
patrónke Slovenska. Oltárna menza je taká istá ako pri prvom 
bočnom o ltá r i. Mozaikový obraz predstavuje Pannu Máriu, ako drží 
v náručí mŕtve telo svojho Syna. Pri nohách Madony sú nástroje 
umučenia Krista Pána a v tŕňovej korune slovenský znak, ktorý 
zvlášť vyzdvihuje myšlienku, že ide o Patrónku Slovenska.

Fárebné predvedenie mozaikových obrazov je veľmi vkusné. . 
Farby sú jemné a priliehavo zvolené pre všetky podrobnosti 
obrazov i  pre ich celkové poňatie.

Dôležitým umeleckým prvkom v kaplnke Ústavu sv. Cyrila 
a Metoda sú äalej farebné okná, vyhotovené tiež podľa ideových 
návrhov Ik. Jozefa Cincíka firmou Barillet v Paríži. Na oknách 
sú zobrazení t íto  svfttci: sv. ĽLinent, pápež a mučeník, ktorého 
relikvie našiel sv. Cyril na Kryme a priniesol do Ríma; sv. 
Gorazd, žiak našich apoštolov slovenského pôvodu, ktorý bol 
určený za nástupcu sv. Metoda, sv. Bystrík, biskup a mučeník; 
sv. Andrej-Svorad; sv. Befiadik; tr i pcstavy blahoslavených ko
šických mučeníkov; svfltý Tomáš Akvinský, patrón katolíckych 
škôl a zvlášť aerinárov; sv. Ján Vianney, farár arský. Nad 
postavami svätcov sú ich symboly s nápismi ich rien. Pod obraz
mi svfltých oú znázornené symbolickým spôsobom sviatosti a zvlášť 
kn&ž&ké účinkovanie.

Vžaka a uznanie sa hodnotné umelecké rrrky, kteří ose v tc: -  
to článku len atručne vypočítali, patria hluvr.o iôervéru r ľ -



vodcovi mozaikových obrazov a farebných oblokov, Dr. Jozefovi 
Cincíkovi, ako aj iným umelcom, ktorí sa o jednotlivé časti 
umeleckej výzdoby zaslú žili. No nie menšie uznanie a väaka 
patria aj dobrodincoiL a priaznivcom ístavu ev. Cyrila a Metoda, 
ktorí svojím porozumením a svojou obetavosťou umožnili toto die
lo  utvoriť.

Kaplnka ešte čaká na umeleckú krížovú centu a prípadne 
na äalšiu výzdobu, ktorá bude závisieť hlavne od toho, či 
sa nájdu podporovatelia slovenského cirkevného umenia.

Správa ústavu sa rozhodla umelecky vyzdobiť aj veľkú 
predsieň kaplnky. Hlavnú stenu -  8 m dlhú a vyše 3 m vysokú -  
špeciálne upravili pre umiestnenie rozmernej dekorácie tým, 
že zrušili pôvodne plánovaný oblok proti hlavnému vchodu do 
budovy.

Po inštalovaní mozaík a farebných oblokov v kaplnke Cincík 
v lete  1964 vypracoval a j plány na výzdobu veľkej predsiene 
Ústavu. Za hlavnú dekoratívnu tému použil tu 1100 -  ročnú 
cyrilometodskú tradíciu Slovákov. Jadrom je tu arcidiecéza 
sv. Metoda na Veľkej Morave, ktorú Cincík predstavuje ako 
symbol slovenskej štátnosti, založenej a rozšírenej dynastiami 
Pribinovcov a Mojnírovcov. Na veľkej ploche steny /od povaly 
až po dlažbu/# pokrytej panelmi zo svetlejšieho talianskeho 
orechového dreva, bola navrhnutá a vyrezaná silueta Veľkej 
Moravy za kráľa Svatopluka /v  dobe je j najväčšieho rozsahu/ 
a za arcibiskupa Metoda. Do tejto kompozície pojal Cincík aj 
územia misijnej Činnosti sv. Metoda, a to v Povlslí nad Kar
patami a v oblasti Hornej Tisy. Tým naznačil poslanie sv. Me
toda ako pápežského legáta, ktorý mal š í r i ť  kresťanskú vieru 
aj susedným slovanským národom.

V strede obrazu Velkomoravskéj ríše  umiestnil zas obrys 
dnešného Slovenska. Ku te jto  ploche, akoby zo srdca Veľkej 
Moravy, vyčnievajú bronzové re lie fy  katedrál na dnešnom Slo
vensku, a to v Trnave, Kitre, 3anskej Bystrici, Rožňave,
Spinkej Kapituli, Košiciach a gréckokatodíckej katedrály v Pre
šove. cele j dĺžke steny, nad štylizovaným útvarom, skvie 
sa náris z liatych veľkých bronzových nísnen: SLOVACCHLA 
CCR ARCIETISCCPATľS SCTI 2ETHC3I1.



Po oboch stranách dekoratívnej maľby Veľkej Moravy sú, 
podľa Cincíkovho návrhu, umiestené dve veľké mramorové tabule 
pastelovej hnedej farby /ondagata/. Na jednej, 8 pamätnými 
citátmi z prejavov pápežov Jána XXIII. a Pavla VI., ktoré 
povedali pri zakladaní Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda 
v Ríme, je pripevnený bronzový r e l ié f  tváre Jána XXIII. a 
Pavla VI. Na druhej tabuli je bronzový r e l ie f  sv. Cyrila a Me
toda a pod ním text, ktorý vysvetľuje okolnosti vzniku Ústavu 
sv. Cyrila a Metoda a jeho zasvätenie kresťanstvu a slovenskej 
kultúre.

Mestá, osady, hrady a sídliská známe z histórie na území 
arcibiskupstva sv. Metoda sú tiež vykladané plastickými, 
z bronzu liatymi písmenami, ako aj dôležité archeologicky obja
vené lokality až do roku 1965. Vysvetlivky sú tiež vyložené 
bronzovými písmenami v latinskom, slovenskom a anglickom jazyku.

V oktobri 1964 dal Cincík za svojho pobytu v Ríme odliať 
bronzový r e l ié f  protektora Ústavu, biskupa A. Grutku. R eliéf 
má podobu medajlonu, o priemere 30 cm, a je pripevnený na 
ta b lic i z orechového dreva. Pod ním je nápis, ktorý vyzdvihu
je zásluhy vyobrazeného biskupa andreja G. Grutku.

N. §.



Táto slobodná slovenská poézia, ktorú inšpirovalo t i s í c -  
storočné jubileum príchodu svätých vierozvesecov na územie na
šich slovenských predkov, je svedectvom ľudským a básnickým.
Ak je pravdou, že slovenskí básnici /hodní tohto prídavného 
mena so všetkým, čo ono znamená v zdravom a neprekrútenom zngrs- 
le  nášho národa/, spievali vždy o najhlbších a najtytostnejších 
túžbach svojho národa, je to mimoriadne pravdou práve dnes, 
keä slovenskí básnici doma musia ospevovať kadejakých lapajov, 
cudzincov a surovcov, kadejakých donášačov a rozsievačov plíV, 
kadejakých trávi č ov slovenských studní. No nemôžu a nesení spie
vať o svätých vicrozvestcoch našich otcov, ktorí svojou činnosťou 
navždy poznačili dušu národa a včlen ili ho do veľkej rodiny 
kultúrnych a kresťanských národov.



DESIŽSTVC OTCCV

Tu prichodí nám zastat?, kde bol našej zeme sen, 
kde Boh cez zory roztrhnuté Tatry budoval 
a dal im svitania, dal právo a dal voľný dych,

Tento kút otčiny,
zdvihnutý v klasoch, v pozdvihnutí zbožných rúk, 
je naše t is ícroč ie ,
tento hlas procesie života a procesie dlaní robotných,
ktorý sa z každého dňa vylúpne, je naša skyva predrahá,
je našich tvrdých grúňov modlitba,
my nepoznáme plaču, ani strání kamenných,
tŕň chudoby nás neporaní smrteľne,
z hrnčúška kvetovaného nás láska uživí,
i  púpava, i hrášok na poli, i  v hore jahody,
i  chodník s margarétkami, i  kryštál vody v prameni,
tam, kde má gazda záhon svoj a vieru v Boha pokornú,
tam oči k nebu povznáša a prosí, aby roľa rodila ,
tento kút otčiny, t ie  ruky pracujúce, táto zaľudnenost?,
t ie  pokropené kostolíkmi dolinky,
tá k vieskam usadená sladká nálož včie l,
i  ten hlas svátých nedieľ -  to sme ny,
my, pokrstení v t is íc ro č í!

la jte  nám, bratia, krizmu vašich rán, 
tie  svoje kňazské šípy lásky,

dajte nám Rastislava,
čo v úseku tých časov tmy vám znova dvere otvorí!

Rudolf Dilong



BuŽte nám pozdravení, 
poslovia vekov svitu, 
žiar svätých pokrstení* 
jas tatránského Štítu, 
o, plameň rodných polí* 
dni božích prisľúbení! 
Poslovia -  apoštoli, 
buäte nám pozdravení!

Dávno je , čo ste s ia li  
v nás večnej pravdy semA, 
z äalekých dial’ny ch d ia li 
ste zrnom tejto zeme* 
čo do dní božích rastie 
a nehynie ni za tmy, 
storočí jedenásť je* 
čo ste nám v Bohu bratmi.

Milosť vás ku nám viedla* 
je j anjelov ste mali* 
otvoril Tvorca žriedla* 
na púáti zo skaly* 
stekala po t okami 
pre silu  zeme živnú* 
začínal stebielkami* 
kto zbieral k hrivne hrivnu.

Volám vás, otcov, predkov* 
vás* poslov jasných zrakov, 
a volám dávnych svedkov 
dne s v dobe pekla drakov: 
strážte nám chrámu dvere 
a dajte mocných driekov* 
nech v našej svätej viere 
je viera vašich vekov!

R udolf Dilcrv:



3AIA2A

Keby tak p r i š l i . . .  Bájka. Pravdu máte,.
No keby predsa p r iš li  medzi rás 
t í  posli Boží v liturgickou šate 
/poznáte ich, sú rodu nášho stráž/ 
a keby p r iš li , čo i  na príťaž -  
nie k tým, čo veria vo svrab svojho tela 
a nepriateľa, pred červené teľa 
padajúc na tvár smiešni, zúfalí, -  
k nám keby p r iš li  sami, bez anjela, 
k nán by sa oni priznali?

Nemusí človek hl upnúť v dia-mate, 
vodkou ho zapíjať a t is íc  ráz 
meniť svoj názor, zaprieť otca-mater 
zo strachu síce , ale v mene más 
a verne nadchýnať sa /na príkaz/, 
vlastných sa detí báť, veä vedia veľa, 
veä čo bys Čo dal strane, viacej chcela, 
pamätník si len, teda bývalý.
Nás, priatelia , tá hrôza obletela.••
No či k nám by sa prizna li?

Cyril a Ketod, vy nás nepoznáte; 
máme byť svä tí, svätí týchto čias, 
ale čo zlé je , nadosť neprekliate, 
to je náš tich ý , stá ly  zlatckla3.
Sprašiveli sme, splesneli až až, 
no sväté roky Pán Boh neposiela 
stále, len keä už premenu si želá 
a znudil ho svet nedokonalý.
Ste svätí, zrobte zázrak. Nech zem celá 
žasne, Že k nár. vy ste sa priznali.

Karel Strmen



Je sv«tý Cyril dobrý mníchf 
hodinky koná, ž ije  ako anjel, 
ja som len la ik , jeden z najhorších 
ale na chráni tajný Boží anjel,

aby som vedel, čo je Boží anjel, 
a le~ si tříbím čnosť a stále neviem, 
ako by ž iť  mal anjel, 
lebo ja nesiem

svedectvo svojho tela , svojej sysle 
a svojej pýchy; ja som divný anjela 
Regula učí. To je slovo prísne, 
ja nie som anjel,

preto ja hľadám, lebo som sa mýlil 
-  a v nebi si to píše jeden anjel.
Ty sa ma ujmi, dobrý svÄtý Cyril, 
ty si môj biely anjel.

Karol Strmeň

Pr i  cestách k r íž e  p o s t a v i l i ,  

tud ia  sa žehnajú p r i  n ich .

Po domoch k r íž e  v y v e s i l i ,  

tu d ia  sa m odlia  p t i  n ich

A d ie lo  r á s t l o ,  veľké, vznešené, 

k o s t o ly ,  k ň a z i , šk o ly ,  vzdelanosť.

I  r í š a  r á s t l a ,  obdiv  je j  a s lá v a .

I  pápež v Ríme c nej už rozpráva.

*.ž.



lakoSi be Slovo .1 Slovo te u Boga bé Slovo, 
zvelebujeme ťa dedičstvo Cyrilovo, dedičstvo Metodovo.

Bože náš, Otče národov, aká je tvoja opatera podivná 
a tvoja pravda čistá.

Aké sú krásne kroky tých, čo prinášajú pokoj 
a vieru v Ježiša Krista.

Cyril a Metod prešli Dunaj -  rieku a šliapu hlavu 
pekelného hada.

T ie íc  ráz Satan hlavu dvíha, t is íc  ráz ho zažehnali a 
t is íc  ráz padá.

Prekvitá Nitra slovenská ako strom zasadený pri vode ž ive j, 
prináša načas ovocie vernosti opravdivej.

Kresťania sejú pravdu so slzami, 
a bezbožníci sejú lož a plevu.

Cirkev má kádre v Mučeníkoch, 
a bezbožníci kádre vražedného hnevu.
Ešte aj teraz so Satanom zápasia svati bratia, 
ešte a j teraz, v každú chvíľu Boha prosia a znova sa 
ná Slovensko vrátia.

Lebo je Pán Boh na nebi a on je Pánoir. dejín, on zničí 
čeľ&i zradnú.

A my e Nim žijeme a ž iť  budeme, kei posmeškári Boha 
nášho padnú.

Prekvitá Nitra slovenská, a Cyril, sv#tý mních, v nej 
rc zlovonaky hlása 
Božie slovo,



a svätý Metod, dobrý pastier svojho stáda, spravuje srdce 
Slovákovo®

5áš zbožný Cyril umiera, mních je to kresťan dckonalý, 
ve3 preto sme mu hne5 po smrti aj svätožiaru dali.

A svfltý Metod, to je biskup pevný, po tvrdých rutách
sme ho rozpoznali.

i

Bože náš, Otče národov, nauč nás prejsť i  touto ťažkou 
školou,
teraz, keJ v dobe krutej skúšky osláviť chceme príchod 
našich apoštolov.

Vypusť Ducha svojho, Bože, a precení sa podoba 
slovenskej zeme.

Pamätaj Pane, na náš národ, lebo ak teba opustíme, 
do muža zahynieme. *

Vypusť, vypusť IXicha svojho, Pane, nič nedbaj na slabosti 
a viny naše.

Pre svoju veľkú dobrotivosť zjav sa a naše dedičstvo 
vráť nám zase.

Počuj nás, ako voláme5 to volajú ťa Bože, tvoje deti, 
nás počuj, ako voláme, ale ešte hlasnejšie a tvrdšie volajú 
naši svätí.

Počuj náa, Otče národov, a vypusť na nás sväté svoje 
lúče.
Pamätaj, °tče , pamätaj, na svoje deti k Tebe volajúce.

Bohu Otcovi nášmu i  Bohu Jeho Synu i  Bohu Duchu 
Svätému sláva
nechže sa teraz i na večné veky vrdáva. Amen.

-rcenKare. S:



o sl a v a

7áetko je akc kvety poľné 
a všetko zvädne ako tráva: 
nad ružou s to jí jeseň bôlne 
a hladí ako dokonáva.
Blažený bude človek múdry 
a nesmrteľná jeho sláva, 
bo srdce, ktoré vernosť ľúbif 
nad časom nestrovené pláva.
Len svätí veky prežiť vedia, 
ich zimozeleň večne svieža 
a z belasosti ako pelikáni 
zletujú ku nám na pobrežia.

To Slovo, ktoré na počiatku bolo u Boha, 
z ktorého vyvrelo a ešte vyvrie všetko bytie, 
to Slovo, v ktorom večne zrkadlí sa obloha 
a hviezdy bez konca sa hmýria na zenite.
To Slovo, najvznešenejší a živý štep 
zaštepili ste, svätí bratia, rodu nášmu do duše. 
To Slovo, od večnosti Boží číry č in , 
čoho sa kedy dychom svojím dotklo, 
so sebou hralo premenené do výšin.

Tak cez stáročia v žírnom srdci Slovenska 
do klasov ťažkých ako klasy pšenice 
sypalo zrno s chuťou Božích hĺbok 
a na d krajinou v ohni, ktorý šľahal jasne, 
slávilo nebo s nami osobitné Turíce.

Dvojaké rástli k hviezdam katedrály: 
z kameňu jedny ak c kvety po chotári 
a drahé neviditeľné lež skutočné 
s freskami, čc J>ich Svätý maľoval 
ohnivým štetcom svojich darov sedmorých 
na steqy duši slovenských a do ich tvári.
A iristus ž il  t3*k predĺžený pod Tatry,



Kráľovstvo jeho pravdy, spravodlivosti a m ilosti, 
kde z hĺbok Večná pokoj večný vyvieral 
a nad životom nebom umocneným vznášali sa 
ak c vzduch perlivý a Duchom prehriaty, 
cloněné modrým plášťom Sedembolestnej 
slovenská radosť, vznešenosť a dobrota* 
Blahoslavené ústa, z ktorých vytryskli, 
blahoslavené pery Cyrila a Ketoda:

Buch veje, kam len chce, a nevieš, odkiaľ vanie, 
a závan Jeho každý ako oheň zpaľuje a tavíj 
po čom raz prejde, stopy svoje na tom nechá 
a po nich idú srdcia ticho ako v noci lane.
Tak š l i  sme za Tebou vždy cez stáročia, Pane, 
tak sklenbila sa mocne rodná naša strecha, 
a bol si svetlom očí našich priezračných 
a v lesoch našich voňavých a blažených 
v ž iv ic i c í t i l i  sme vždy Tvoj dych -  
medlil sa za nás v Ríme svätý Cyril mních.

A Metod mečom slova hlavy drakom stínal, 
muž zákona a práva, mučeník a svätý posol, 
keä Teba, Pane, Cestu, Pravdu, Život 
jak svetlo večer položil nám na stô l, 
na náš stôl biely s chlebom a so soľou.
Keä v zime stúpal z chalúp našich dym, 
i srdcia naše stúpali s ním pod nebesá, 
z ktorých k nám z diaľok sústav slnečných 
sv ie t ili predsa nevýslovné oči Spasiteľa 
a slzy č isté , sväté slzy č is te j radosti 
kanuli z očú Metodových, tvorcu Tvojho diela.

Nemožno piesok na pobreží morskom porátať, 
nemožno ľudsky vyúčtovať Z Božích m ilostí, 
nemožno lásku Božiu merať slovami.
Ale to Ježišovo nebo klenúce sa nad nami, 
tá dúha Zmierenia, tá pieseň, ktorá znie



z času a k vecnosti po náhla saf vzrušená, 
tá Baránkova svadba b dušou nášhc národa -  
to večné, svtté dielo Cyrila a Metoda!

Mikuláš š princ

PAKXTlff POČIATOK 

"Ja, knieža Rastislav,
stanem sa kresťanom a ľud môj k dobrým pridá sa. 
Lež našským slovom Čujme pravdu spasenia ; 
my pokoj chceme, čo nám Ježiš prináša: 
slobodu, právo déme rodu do vena."

Slovenské rody svfltých poslov dočkali, 
keä hradiskami záples vzbíkal posvttný; 
keä zjavné boli nových časov prívaly, 
keä blud sa plazil krajom v ducha zatmení.

Cyril a Metod, mená vzácnej pamiatky, 
slovutných bratov z Carihradu vítame.
Cez nich sa národ Kristu navždy zasvttí, 
veä ináč život v krutbe dejín prehráme•

' * ?'y ' -
Temián drahocenný, vôňa poklony -  
u nás tým v platnosť vošla Nová úmluva.
Tak Božia milosť staršiu bolesť zacloní 
a celý národ Slovo Božie počúva.

Našim ten prízvuk našskej reči lahodil, 
do svftto núkal bohoslužby rodar.ia, 
vieru i trávnej náuky večné hcdmľty: 
a národ krstom dal sa Kristu dc ;tron.

Dominik Valko
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V slnečnom svete cyprusov a mora 
tbroaené ruky mladíkov 
s taktovkou myšlienok a nepokoja 
sa blýskali a chveli ako motýle. 
•Barbarské diaľky, chlapci k ler ic i, 
spod vzpurnéj štice vymetajte!
Solún je sladký, more slané 
a svetlo*mesačné na vlnách rozhojdané 
sa neopakuje, 
neetiakuje sa nikde..*
A školj i  súsošia, mramor stĺpov 

* v priečeliach palácov,
bratanci Sokrata v diškurse na trotoári, 
to sa neopakuje!
To je Solún.
Jemnost a uálachtilosť 
a storočiami vybrúsený intelekt, 
to je Solún."

Pod šticou oči travé, 
roztopašné a usmievavé 
*vážneli
a ako kŕdeľ divých husí
hlbokou oblohou tiah li na sever...

•Solún je krásny, námestia i, mraky, 
olivy v záhradách ako strieborniaky 
a more, Bože, more, 
spenené a hrdé
v severných nociach špliechať bude 
o naše sny. . .
Však prudšie ako sentiment
a hlbšie ako tiché studne
nám v duši zvonia modlitby a žalzy.
Keä srdcia dozrejú
a ťažké budú ako hrozno, 
nanadneme na polárku



a barbarské ruky severu 
ohmatávať budú naše idey a lásku 
a presovat z nich víno omšové*"

"Mladí ste, chlapci, túžty mladšie, 
však po rokoch širšie a vzdelanejšie 
štrngá t  si budeme s pohárikmi 
múdrosti a skepsy."

Pod šticou oči mladé, 
roztopašné a usmievavé 
dospelým ohňom zahrali.

"Po rokoch hore na severe 
barbarských Slávov chatrče i  srdcia 
otvárať bude nebo.
Nie oji , y
Teraz aze vo vyhni ■' *
a anjeli i svati 
kujú z nás kľúč..."

Pero Zobar
 ̂ -gr-

a keby som sa akri v il pred Perúnom 
zoškrabte mi z čela mene vášho žiaka!

Gor&zd Zvoničky



CYRIL k  METOD 
/Historická poéma/
Rastislav múdry, kráľ svojho národa, 
poslúchol radu veľmožov -  i  vôľu svoju -  
a pozval do r íše , zvanej Moravskou, 
solúnskych bratov, Cyrila a Metoda.

Už kráča v ústrety kráľ múdry Rastislav 
poslom kráľovského domu.
Ka čele zástupu -  hľa, za ním veľmoži 
a dookola húfy usmiateho ľudu.

Deň je slnečný, voňajú vody IXínaja.
Od viníc karpatských vanie tichý vánok.
V záhradách bzučia už medonosné včely. 
Polia sa r o z lia li  na pestrých kobercoch. 
Škovránok rozsieva na zem požehnanie.

Hore Dunajom tiahne tichý sprievod. 
Vpredu zbrojnoši na koňoch.
Za nimi na vozoch vážení muži.
Vzadu zbrojnoši na koňoch.

Ticho je vôkol, ako pri zrode dieťaťa. 
Chvíľa veľkého, božieho zázraku, 
čo bude? čo Boh dá? čo len čaká ťa,
kráľ? čo si tu ľudia želajú?

ij
ftríchodzí, i  t í ,  čo ich vítajú.

Pod hradom Devínom zastane Rastislav, 
húta múdra hlava a myslí äaleko.
Ha roky pred sebou, na budúce veky, 
akoby chcel bežať 8 časom o preteky.

Ha bielom dni číta  z knihy života 
kapitolu o stvorení ľudského veku.
Otvára rovy čas, roztĺna uzol £<>rdický



a vraví hlasom na bratov upretý:
"Vítan vás, poslov-blahozvestov,
Svetla nositeľov, hlásateľov Pravdy, 
vítam vás, zvestovatelia Boha pokoja*
Nech slovo vaše, nech dielo vaše
zostane v zemi te j zákonom božím, biblickým."

Cyril prvý predstúpi pred kráľa, 
s hlbokým úklonom ruku mu podáva, 
k nohám jeho kladie veľké knihy*
Predstaví potom brata Metoda 
a Sal š í ch mužov, pomocníkov.
/Chvíľa posvätná: dejiny tvoria okamihy/.
K ľudu nato vraví hlasom tichým:
"V mene Boha, ktorý žehná národom, 
prichádzajú k vám sluhovia vaši.
Slovo vám prinášajú, ľuiom So k osohu, 
prinášajú vám Písmo tiaž , 
by duše vaše cestu našli k Bohu.
Kráľ a j ľud, by našli zaľúbenie v ňom."

Považím, Ponitrím až dolu k Devínu, 
celým krajom šírym kde len ľudia ž ijú , 
všetci rozprávajú tú veľkú novinu, 
že až srdcia pritom radostnejšie b ijú : 
Kňaz už omšu slúži v slovenskom jazyku!

Pútnik čo krajom týmto prechádza 
na sviatok piateho júla, 
ozveny  svÄtcov všade nachádza, 
nyšlienky ku nim sa túlia*

Marián žiar



T.P R x L O H A  o osude starej Cirkvi gréc
keho obradu na Slovensku. Táto Cirkev bo
la zriadená za sv. Metoda pod rímskou juris  
dikeiou a v polovici 14. storočia bola prever* 
deaá pod uhorských latinských biskupov. Bo
la to uhorská in ic ia tív a . A nedarilo sa to 
dobrovoľne ale pod nátlakos zemepánov.

OBNOVA GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU 
A JEJ OHLAS V EKUMENICKOM HNUTÍ

Michal Lacko, S. J.

Medzi najvážnejšie výsledky Dubče- 
kovho obdobia roku 1968 patrí nepo
chybne obnova gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku, a vôbec v Česko-Slo- 
vensku. Vládnym nariadením č. 70/68 
bola znovu povolená činnosť tejto 
cirkvi, ktorú boli zrušili roku 1950. 
Táto udalosť mala veľké praktické 
dôsledky v nažívam s pravoslávnymi, 
a široký ohlas v medzinárodnom eku
menickom hnutí. O tom by som chcel 
krátko písať.

Zrušenie gréckokatolíckej cirkvi.

Roku 1948 bolo v celej Česko-Slo- 
venskej republike 305.645 gréckokato
líkov, z čoho asi 250.000 na východnom 
Slovensku. Pravoslávnych v tom čase 
bolo v celej ČSR asi 35.000, z čoho 
na Slovensku asi 10.000. Aj tí boli až

do prvej svetovej vojny gréckokatolík
mi, prešli Však na pravoslávie po vojne 
pod vplyvom ruských pravoslávnych 
mníchov emigrantov, ktorí sa usadili 
vo Vladimírovej (pri Svidníku), a nie
ktorých navrátilcov z Ameriky, ktorí 
tam prešli na pravoslávie. Po druhej 
svetovej vojne sa presťahovalo zo 
zničených oblastí okolo Dukelského 
priesmyku veľa ľudí do českého po
hraničia. To vyvolalo mnoho vážnych 
pastoračných problémov. Prešovské 
biskupstvo sa prakticky rozprestieralo 
po celom území ČSR. Prešovský' 
biskup Otec Pavol Gojdič žiadal preto 
od Svätej stolice pomocného biskupa. 
Stal sa ním Dr. Vasiľ Hopkó; vysvä
tili ho dňa II. mája 1947 v Prešove. 
Obidvaja biskupi sa dali do práce v ťaž
kých okolnostiach, nie však nadlho.

Keď sa vo februári roku 1948 zmocni-



li vlády, komunisti, křesťanské spolo
čenstvá a hlavne katolícka cirkev 
začali cítiť ťarchu tvrdej ruky zo strany 
vlády. V tejto súvislosti došlo dňa 28. 
apríla 1950 k zrušeniu gréckokatolíckej 
cirkvi. V ten deň usporiadali vo veľkej 
sieni hotelu aČierny or oh  v Prešove 
pod rúškom «manifestácie za mier», 
takzvaný «sobor gréckokatolíckeho 
duchovenstvám Za predsedníckym 
stolom sedelo päť gréckokatolíckych 
kňazov, ktorých už predtým získali 
na pravoslávie, a okrem nich asi desať 
laikov ako zástupcov úradov, teda 
komunistov a ateistov. Na «sobore» 
vyhlásili, že zrušia cirkevnú úniu 
s Rímom, uzavretú r. 1646. Všetkých 
veriacich gréckokatolíkov prehlásili za 
pravoslávnych a celé cirkevné spolo
čenstvo podriadili ruskému pravo
slávnemu patriarchovi v Moskve. 
Vláda ČSR potvrdila toto «rozhodnu- 
tie» dňa 27. mája 1950. Podľa tohoto 
nariadenia gréckokatolícka cirkev 
prestala úradne jestvovať. Majetok 
gréckokatolíckej cirkvi (chrámy, farské 
budovy, atď.) prebrali pravoslávni.

Bol to začiatok prenasledovania 
gréckokatolíkov. Obidvaja biskupi 
boli hneď uväznení. Biskup Gojdič 
bol odsúdený na doživotný žalár a 
v leopoidovskom žalári aj zomrel 17. 
júla 1960.2 Biskup Hopko bol väznený 
bez formálneho odsúdenia v Ilave a 
inde, a roku 1963 ako nemocný bol 
prevezený na nútený pobyt do zruše
ného kláštora v Oseku, v Čechách. 
Kňazi si smeli vybrať medzi prestupom 
na pravoslávie a stratou všetkého. 
Veľká väčšina kňazov si zvolila to dru
hé, a tak museli s rodinou opustiť fary, 
mnohí z nich boli za istý čas interno

vaní v Hlohovci a inde, a neskoršie 
vypovedaní na nútený pobyt do Čiech, 
kde museli prijať tie najnižšie a naj
ťažšie práce, aby mohli tak zaistiť 
aké-také živobytie pre svoje rodiny. 
Dobre sa zachovali aj veriaci: napriek 
všetkému nátlaku ostali verní grécko
katolíckej cirkvi. Hoci do farnosti pri
šiel aj pravoslávny kňaz (narýchlo 
vysvätený spomedzi kántorov a podob
ne), gréckokatolíci viac nenavštevovali 
svoje zabraté chrámy, ale kde to bolo 
možné, chodili do rímskokatolíckych 
kostolov. V 27 farnostiach nikdy ne
pripustili do svojho chrámu pravosláv
neho duchovného, lež sa sami schádza
li bez kňaza, spievali nábožné piesne 
a modlili sa spoločne. Táto smutná 
situácia trvala 18 rokov.

Dubčekovo obdobie demokratizácie.

Toto obdobie charakterizuje na jed
nej strane snaha odstrániť násilie sta
linských metód, a na druhej strane 
úsilie uskutočniť «socializmus s ľud
skou tvárou.» Početní obyvatelia 
ČSSR, ktorí boli ukrivdení za stalin
ských čias, žiadali si «rehabilitáciu», 
ktorú im aj vskutku priznali. Takto 
vznikla medzi gréckokatolíkmi my
šlienka žiadať tiež o rehabilitovanie 
svojej cirkvi, ktorá bola násilne zruše
ná, čím boli poškodené ľudské práva 
stotisícov občanov. Otec biskup Vasiľ 
Hopko poslal vláde v tomto zmysle 
žiadosť 19. marca 1968.3 Hneď nato 
kňazi a veriaci poslali tisícky podob
ných žiadostí vláde, predsedníctvu 
komunistickej strany, o čom informo
vali aj pražského Apoštolského admi
nistrátora biškupa Františka Tomáška.4



Dňa 29. marca i 968 «Východosloven
ské noviny» uverejnili spoločnú žia
dosť viacerých gréckokatolíckych 
kňazov.5 Tým vec gréckoicatolíkov 
prenikla do tlače. Boli uverejnené 
opisy neblahých udalostí z roku 1950,6 
verejná mienka odsúdila násilné zruše
nie gréckokatolíckej cirkvi a dožado
vala sa jej rehabilitácie. Pod tlakom 
tejto verejnej mienky a v duchu «de- 
mokratizácie» vláda dovolila zvolať 
do Košíc schôdzu zástupcov grécko
katolíckej Cirkvi na deň 10. apríla 
1968. Zišlo sa 200 zástupcov: medzi 
nimi boli 134 duchovní (spolu s Otcom 
biskupom V. Hopkom) a 66 laici. Na 
schôdzi bola schválená a uverejnená 
«Rezolúcia» o obnovení gréckokatolíc
kej cirkvi; ustanovil sa tiež «Akčný 
výbor», ktorý sa skladal z 19 členov 
a jeho zloženie: O. biskup V. Hopko, 
16 kňazi a 2 laici, bolo oznámené 
Štátnym úradom. Tieto ho uznali za 
právoplatného reprezentanta grécko
katolíckej cirkvi, s ktorým vláda bude 
pokonávať o obnovení. Nakoľko 
Otec biskup Hopko nebol ešte rehabi
litovaný, «Akčný výbor» si zvolil troch 
členov za výkonných zástupcov, kňa
zov: Jána Murína, Štefana Ujhelyia 
a Andreja Zimu. Sídlom výboru boli 
Košice. Na žiadosť vlády Akčný výbor 
vypracoval «Memorandum» o obnovení 
gréckokatolíckej cirkvi a dňa 29. 
apríla 1968 ho predložil patričným 
orgánom. V ňom žiadali, aby grécko
katolícka cirkev bola reštituovaná do 
«status quo» 28. apríla 1950, nakoľko 
samo zrušenie a všetky ďalšie počiny 
boli protiprávne.

Medzitým sa pravoslávna Cirkev 
ocitla vo veľmi nemilom položení.

Tlač a verejná mienka jej pripisovali 
spoluúčasť na násilnom zrušení grécko
katolíckej cirkvi, odsudzovali ju za 
protiprávne držanie majetku zrušené; 
cirkvi a za kolaborantku so stalinským 
režimom v SSSR a v ČSSR. Na jej 
obranu dekan pravoslávnej bohoslo
veckej školy v Prešove Andrej Mihaľov 
napísal článok: «Keď rehabilitovať
gréckokatolícku cirkev, tak očistiť aj 
pravoslávnu cirkev*/ V tom článku 
tvrdí, že za zrušenie gréckokatolíckej 
cirkvi nenesie zodpovednosť pravosláv
na Cirkev, nakoľko to zrušenie bolo 
rozhodnutie «zhora», totiž štátnymi 
úradmi, a pravoslávna cirkev bola po
stavená pred hotový* fakt. Štyria pra
voslávni kňazi z Čiech dali do tlače 
prehlásenie, v ktorom vyslovili poľu
tovanie nad násilím, spáchaným na 
gréckokatolíckej cirkvi a jej duchoven
stve a prosili za odpustenie.4 Predsta
vitelia pravoslávnej cirkvi ich však 
čoskoro zahriakli a prešli do protiútoku: 
25. apríla 1968 verejne prehlásili, že 
pravoslávna cirkev sa roku 1950 nedo
pustila krivdy na gréckokatolíckej 
cirkvi, lež vláda jej legitímne odovzda
la majetok zrušenej gréckokatolíckej 
cirkvi, a preto, ak vláda chce obnoviť 
gréckokatolícku cirkev, nech vezme za 
základ «status quo» z I. januára 1968.9 
Bola tým daná odpoveď na žiadosť 
«Akčného výboru* o status quo» 
z 28. apríla 1950.

Ak vláda chcela obnoviť grécko
katolícku cirkev, mala rozhodnúť 
medzi týmito dvoma žiadosťami. 
Hoci celá verejná mienka považovala 
žiadosť gréckokatolíkov za jedine 
správnu a spravodlivú, predsa ju vláda 
neprijala v celom rozsahu, ale sa roz



hodia na kompromis: v každej farnosti 
má sa previesť plebiscit, či ľudia 
chcú byť gréckokatolíkmi, alebo 
pravoslávnymi. Ktorá stránka bude 
mať väčSinu, tej pripadne chrám a 
ostatný cirkevný majetok.

Obnovenie gréckokatolíckej cirkvi.

Vláda ČSSR v snahe odčiniť 
krivdu, spáchanú na gréckokatolíckej 
cirkvi roku 1950, vydala dňa 13. júna 
1968, nasledujúce vládne uznesenie:10

Vznesenie vlády republiky ČSSR. 
Vláda

L súhlasí s povolením činnosti 
gréckokatolíckej cirkvi, a vydáva 
v prílohe obsažné vládne nariadenie 
o hospodárskom zabezpečení tejto 
cirkvi.

2. ukladá ministrovi financií uvol
nit na prevedenie tohto nariadenia 
v r. 1968 z rezervy na mzdové politické 
opatrenia Kčs 1,500.000,00 zahrnúť 
do plánu a rozpočtu na rok 1969 prime
ranú čiastku na hospodárske zabezpe
čenie gréckokatolíckej cirkvi;

3. poveruje povereníka SNR pre 
kultúru a informácie vydať smernicu, 
ktorou budú stanovené podmienky pre 
zriaďovanie duchovenských miest 
gréckokatolíckej cirkvi a pre udeľo
vanie Štátneho súhlasu k výkonu du- 
chovenskej činnosti duchovnými tejto 
cirkvi
Prevedie: Ing. Bohumil Sucharda,
min. fm.
Doc. Stefan Brenčič, pover. SNR 
pre kultúru a informácie.

Vládne nariadenie č. 70i 68 o hospo
dárskom zabezpečení cirkvi gréckoka
tolíckej štátom.

Vláda ČSSR nariaďuje podľa zákona 
č. 218 *5 Zb. o hospodárskom zabezpe
čení cirkvi (gréckokatolíckej cirkvi) 
a náboženských spoločností štátom:

§1
Pre hospodárske zabezpečenie cirkvi 

gréckokatolíckej štátom platí obdob
né vládne nariadenie č. 219/49 Zb., 
o hospodárskom zabezpečení cirkvi 
rímskokatolíckej štátom.

§2
Majetok, ktorý je  ku dňu počiatku 

účinnosti tohto nariadenia považovaný 
za majetok pravoslávnej cirkvi v Čes
koslovensku sa rozdelí dohodou medzi 
oboma cirkvami, ktorá podlieha schvá
leniu KS V; pokiaľ nedôjde k dohode 
do 6 mesiacov odo dňa počiatku účin
nosti tohto nariadenia, rozhodne o ma
jetku na Slovensku Povereníctvo SNR 
pre kultúru a informácie, o majetku v 
Českých zemiach ministerstvo kultúry 
a informácii.

§3
1) Pre vyriešenie otázok súvisiacich 

s činnosťou gréckokatolíckej cirkvi 
zriaďujú KNV podľa ustanovenia §57 
zákona č. 69/67 Zb. o národných výbo
roch správne komisie zložené tiež 
z predstaviteľov oboch cirkví.

2) Do pôsobnosti komisie náleží:
— rozhodovať o udelení súhlasu k zria
deniu duchovenských miest gréckokato
líckej cirkvi,
— rozhodovať o udelení štátneho 
súhlasu k výkonu duchovenskej činnosti 
duchovným gréckokatolíckej cirkvi L 
a II. stupňa,
— napomáhať pri uzavření dohody 
o rozdelení majetku a schvaľovať 
uzavreté dohody, príp. predkladať 
Ministerstvu kultúry a informácií



(Povereníctvu SSR pre kultúru a in
formácie) k rozhodnutiu prípady, 
v ktorých nedôjde k dohode. 11

§4
Toto nariadenie nadobúda účinnosti 

dňom vyhlásenia.
Podpredseda vlády 
Dr. Gustáv Husák v.r.

Ako z textu uznesenia vidno, grécko
katolícka cirkev nebola reštituovaná 
do stavu z roku 1950, ale bola jej iba 
povolená činnosť; nehovorí sa však 
v akom rozsahu.

Čo sa týka hospodárskeho zabezpe
čenia, ide tu o obyčajný postup, platný 
voči ostatným náboženským spoloč
nostiam, zvlášť voči katolíckej cirkvi.

Veľký význam však má §3 vládneho 
nariadenia o zriadení zvláštnych komi
sií pri Krajských národných výboroch, 
ktorých členmi okrem predstaviteľov 
štátnych úradov mali byť aj predsta
vitelia oboch cirkví. Prakticky týmto 
komisiám bolo zverené prevedenie vlád
neho nariadenia. A nakoľko skoro všet
ci gréckokatolíci žijú vo Východoslo
venskom kraji, prakticky iba v tom kraji 
bola zriadená vyššie spomenutá komi
sia. Ona pozostávala zo štyroch zástup
cov štátnych úradov a po jednom zá
stupcovi oboch cirkví. Do jej pôsobnos
ti patrilo aj dovoľovať plebiscity, rati
fikovať ich výsledky a takto rozhodnúť 
a odovzdať cirkevné budovy tej cirkvi, 
ktorá pri plebiscite získala väčšinu. 
Okrem toho mala rozhodovať o zriade
ní duchovenských miest, čiže grécko
katolíckych farností, dávať súhlas 
gréckokatolíckym kňazom, a napomá
hať pri rozdelení majetku medzi obce 
cirkvi. Jej činnosť mala trvať 6 mesia
cov; ako uvidíme trvala potom jeden

celý rok.
Prevedenie vládneho uznesenia a 
nariadenia.

Len čo vyššie uvedené uznesenie 
a nariadenie nadobudlo platnosť, 
gréckokatolícka cirkev sa začala hlásiť 
k životu s nevídaným oduševnením. 
Na Akčný výbor do Košíc prichádzali 
delegácie z miest a dedín, žiadajúc 
čím skôr plebiscit. Krajský národný 
výbor v Košiciach dával k tomu povole
nie a vysielal niektorých členov komi
sie, aby plebiscitom predsedali. Ple
biscity sa odbavovali každú nedeľu 
na viacerých miestach a len čo komisia 
schválila výsledok, biskupský úrad 
(ktorý viedli traja vyššie spomenutí 
kňazi) menoval tam farára a po ob- 
držaní štátneho súhlasu ho tam aj uvá
dzal.12 Boli to dni oduševnených sláv
ností. Pri každej takejto príležitosti 
schádzalo sa tam množstvo ľudu a 
početné duchovenstvo, aby s miestnou 
farnosťou začali nové obdobie nábo
ženského života. Tá cirkev, o ktorej 
pravoslávni tvrdili, že nejestvuje, naraz 
vyšla z katakomb a zjavila sa ako 
mohutné masové hnutie.

Hoci plebiscity a preberanie chrámov 
prebiehali vo všeobecnosti v poriadku 
a pokoji, kde-tu vyskytli sa aj nemilé 
prípady. Plebiscity vo veľkej väčšine 
farností vyzneli jednohlasne za grécko
katolícku cirkev.13 V niektorých obciach 
z rôznych príčin malá menšina zostala 
pri pravoslávnom kňazovi a niekde táto 
menšina napriek rozhodnutiu vyššie 
spomenutej komisie odoprela grécko
katolíckej väčšine odovzdať chrám 
a farské budovy (napr. Cejkov, Strop- 
kov, Kuzmice, Malé Zalužice). V ta
kých prípadoch gréckokatolíci zavolali



zámočníka, otvorili dvere, vyhodili 
z chrámu tých, čo sa zdráhali otvoriť, 
prevzali chrám a vymenili zámok na 
dverách. Inde zase napr. (Stropkov, 
Litmanová) pravoslávny kňaz sa nechcel 
vysťahovať z fary, aj keď mu grécko
katolíci a obec núkali poriadny byt 
inde. V takých prípadoch zasiahli 
ženy, robili hluk okolo fary, aby odtiaľ 
vyStvali pravoslávneho kňaza. Ak to 
nepomohlo, vnikli do fary a pekne rúče 
preniesli nábytok farárov do bytu, ktorý 
mu bol určený.

Ešte nepríjemnejšie veci sa však 
stali zo strany pravoslávnych. V Cej- 
kove počas prvej gréckokatolíckej 
bohoslužby hádzali cez okná kamene 
do chrámu; v Zemplínskom Hradišti 
pravoslávne ženy hádzali pokazené 
vajcia do gréckokatolíckeho kňaza, 
keď bol uvádzaný do úradu. V Kolo- 
nici došlo to až tak ďaleko, že pra
voslávny kňaz Jozef Halgaš na smrť 
popichal gréckokatolíckeho kurátora 
Michala Lenka;14 aj v Petrovej bol 
poranený jeden gréckokatolík.13 Boli 
to však výnimky a nemožno z toho vy
vodzovať, že obnovením gréckokato
líckej cirkvi vypukla na východnom 
Slovensku náboženská vojna.

Výsledok plebiscitov.

Od vydania vládneho uznesenia 
a nariadenia (13. júna) až do soviet
skej invázie (21. augusta) plebiscity 
sa odbavovali v takom počte, ako to 
len bolo možné uskutočniť zo strany 
vyššie spomenutej komisie. Invázia 
sovietskych a iných vojsk Varšavského 
paktu na určitý čas celkom zastavila 
odbavovanie plebiscitov. Bolo to odô
vodnené. Údajne sovietske vojsko pri

šlo hľadať kontra-revolucionárov. Pra
voslávna stránka mohla označiť snahy 
obnoviť gréckokatolícku cirkev za 
kontrarevolucionámy čin, a preto bolo 
lepšie zaujať vyčkávacie stanovisko. 
Boli prípady, že pravoslávni kňazi 
vítali sovietskych vojakov ako oslo
boditeľov, ba medzi ľudom na vý
chodnom Slovensku šírilo sa pre
svedčenie, ako by boli zavolali soviet
skych vojakov pravoslávni s úmyslom 
prekaziť obnovu gréckokatolíckej cir
kvi. Aj keď je to prehnané, predsa to 
malo za následok, že sa sympatie k pra
voslávnym zmenšili aj v tých farnos
tiach, kde sa predtým zdalo, že nadŕ
žajú pravoslávnym; teraz úpenlivo 
prosili o čím skorší plebiscit. Po nie
koľkých týždňoch plebiscity skutočne 
pokračovali, hoci už nie tak okázalo 
ako predtým. Do 13. novembra 1968 
(teda 6 mesiacov od vydania nariade
nia) plebiscit urobili asi v 200 farnos
tiach; asi v 40. farnostiach ho nestihli 
urobiť. Akčný výbor požiadal patričné 
úrady, aby predĺžili lehotu tých ple
biscitov a patričnej komisie. Lehota 
bola síce predĺžená, ale čím ďalej 
tým viacej bolo jasné, že sa postoj štát
nych úradov k otázke obnovenia gréc
kokatolíckej cirkvi menil k horšiemu. 
Podarilo sa ešte urobiť plebiscity asi 
v 10. farnostiach, potom však úrady 
začali veci preťahovať, kým nakoniec 
asi v 30. farnostiach plebiscit nedovolili 
previesť.

Konečný výsledok vyzerá asi takto: 
Prešovské biskupstvo pred zrušením 
(r. 1950) malo 241 farností. Plebiscit 
sa mohol odbaviť asi v 210 farnostiach.
Z toho počtu pravoslávni mali väčšinu



iba v 5 farnostiach.1* Napriek žia
dostiam veriacich plebiscit nebol po
volený asi v 30. farnostiach. Na otázku, 
prečo sa plebiscit nepovoľuje, úrady 
dávali iba vyhýbavú odpoveď s pouka
zom na pravoslávnych, ktorým vraj 
treba ponechať niečo. Bola to však ne
spravodlivosť, ktorá dodnes trvá.

Vyššie spomenutá plebtscitná komi
sia pri Krajskom národnom výbore 
v Košiciach prestala svoju činnosť 
30. júna 1969. Ako posledný akt vydala 
zoznam farností zriadených pre grécko
katolíkov, a pre pravoslávnych. Grécko
katolíkom bolo zriadených 205 far
ností,17 a pravoslávnym 87. Zvlášť 
toto posledné číslo vzbudilo všade veľ
ké prekvapenie, prečo im bolo zriade
ných tak veľa farností. Vysvetlenie je 
asi v tom, že u pravoslavných ostalo 
asi 100 kňazov, ktorí 27. júna 1968 sa 
stretli v Prahe a tam demonštrovali 
pred samým prezidentom Ludvikom 
Svobodom, že ostali bez zamestnania, 
aby im teda štát dal ich vzdelaniu pri
meranú prácu.18 No zaiste sú aj iné 
príčiny, pre ktoré štát favorizoval a aj 
teraz favorizuje pravoslávnych.

Prehľadne môžeme obnovenú gréc
kokatolícku cirkev predstaviť takto: 
Prešovské gréckokatolícke biskupstvo19

1948 31. XII. 1968 I. XI. 1971

Farnosti (parochie)
Kňazi (diecézni a rehoľní)
Veriaci

241 197 201
328 229 264
305.645 — 315.000

Ako z tohoto prehľadu vidno, počet 
farností a kňazov je tern menší než

roku 1948 (pre vyššie spomenuté 
činy), ale počet veriacich prevv 
už počet z roku 1948. Ide o prirod 
prírastok. Podľa úsudku tých, 
poznajú situáciu, iba asi 15.000 t 
dajších gréckokatolíkov ostalo u 
voslávnych.

Niektoré vnútorné záležitosti gré 
katolíckej cirkvi

Najväčším problémom obnov 
gréckokatolíckej cirkvi bolo to, h 
mala hlavu-biskupa. Otec biskup > 
Hopko žil síce, aj sa vrátil do Preš 
ale z jednej strany nebol ešte reha 
tovaný, a z druhej strany strád 
pretrpené v žalároch a konfinácii ) 
lomili mu zdravie, takže nemohol 
vziať vedenie obnovenej cirkvi, 
sme vyššie naznačili, právnym pred 
viteľom cirkvi pred štátom bol A) 
výbor, a jeho exekutívnym orgánom 
^Biskupský úrad* ktorý viedli t 
kňazi. Svätá stolica nechcela nič 2 
niť, kým Otec biskup Hopko ose 
neprišiel do Ríma, čo sa stalo kom 
roku 1968. Až potom sa hľadalo 
šenie. Konečne dňa 2. apríla 1969 
predbežnom obdržaní štátneho sú 
su, bol ustanovený za Administrát* 
Ordinára slovenský kňaz Otec Ján 1 
ka.20 On zaujal svoj úrad 23. ap 
1969. Tým samým dňom prestal jest 
vať Akčný výbor, a správa biskup* 
prešla do normálnych koľají. Bisk 
ský úrad bol prenesený do Preše 
Keďže však pravoslávni aj naď 
držali a držia biskupskú rezidem 
biskupský úrad sa nachádza v dv< 
malých miestnostiach farského do 
(Ulica Slov. Rep. Rád č. 8).

Druhým problémom bolo doplne



kňazských radov a výchova nových. 
Je pochopiteľné, že rady gréckokato
líckeho duchovenstva za 18 rokov zm 
ienia poriadne zredli, a tí čo sa dožili 
obnovy, už neboli v mladom veku. 
Tu treba pripomenúť, že počas obnovy 
spolu s veriacimi pekný počet kňazov 
od pravoslávnych sa hlásil do gréckoka
tolíckej cirkvi. Spolu ich bolo 78. 
Z nich 36. boli takí, čo už pred rokom 
1948 boli gréckokatolíckymi kňazmi, 
ale potom zo slabosti podpísali roku 
1950 pravoslávie; iní 42. boli však už 
vysvätení počas 18 rokov pravoslávny
mi biskupmi, hoci pochádzali z grécko
katolíckych rodín. Tí kňazi po patrič
nej príprave boli ustanovení na far
nosti, a veľmi pomohli riadne účinko
vanie cirkvi. Okrem toho hneď roku 
1968 prihlásili sa do služby cirkvi via
cerí z tých kandidátov, ktorí roku 1950 
boli práve bohoslovcami, a už mali 
skoro hotové bohoslovecké štúdiá. 
Nakoľko gréckokatolícka crikev vy
sviaca aj ženatých kandidátov, z tejto 
stránky nebolo ťažkostí. Ťažkosť 
bola však dostať pre nich štátny súhlas. 
No aj to sa podarilo, a tak 11. mája 1969 
Otec biskup Hopko vysvätil 8 z nich za 
kňazov. Aj to bol vzácny prínos.21

Avšak bolo treba hneď myslieť na 
výchovu mladých kandidátov na kňaz- 
stvo. Napriek všetkému nástojeniu, ne
podarilo sa dostať dovolenie zriadiť 
gréckokatolícky seminár v Prešove, 
a tak kandidáti bohoslovci sa prihlásili 
do bratislavského seminára. Roku 
1968 a 1969 boli prijatí v peknom 
počte; avšak roku 1970 iba dvaja, roku 
1971 nikto a roku 1972 tiež iba dvaja. 
To je veľmi málo, keď vezmeme do 
úvahy, že gréckokatolícke duchoven

stvo je v pokročilom veku, takže za 
roky 1968-~ľ zomreli 24 kňazi. Tento 
akútny problém teda aj naďalej zostá
va.

Obnovena cirkev musela čeliť ešte 
mnohým mym problémom a nedostat
kom, ako napr. nedostatku modliteb
ných knižiek,22 problému liturgického 
jazyka atď. No tie veci sa časom ľahšie 
vyriešili.

Ďalší vývoj udalosti.

Ako som už spomenul, príchodom 
sovietskych vojsk sa celková atmosféra 
začala meniť, a postoj štátnych úradov 
k obnovene} gréckokatolíckej cirkvi sa 
stále zhoršoval. V novinách sa čím 
ďalej tým viacej začali objavovať 
útoky na obnovenú cirkev,23 že je 
výtvorom Dvbčekovho obdobia, a že 
ako iné výdobytky toho obdobia aj ju 
treba znovu zrušiť. Medzi veriacimi 
to vyvolalo nedôveru a paniku. Za ta
kých okolností ťažko bolo skonsolido
vať pomery, čo však štátne úrady od 
predstaviteľov cirkvi žiadali. Preto sa 
predstavitelia biskupstva obrátili na 
vládu s otazicou, či je pravda, že vláda 
hodlá zrušiť znovu gréckokatolícku 
cirkev.

Ministerstvo kultúry SSR v prípise 
zo dňa 18. októbra 1971 konštatuje, 
že správy o údajnej likvidácii gréckoka
tolíckej cirkvi v ČSSR sú neopodstat
nené a šína ich zlomyseľné a neštáto- 
tvomé elementy. Sú to ^skupiny a 
jednotlivci, ktorí sa snažia vnášať 
nespokojnosť medzi veriacich grécko
katolíckej a pravoslávnej cirkvi s poli
tickým proosocialistickým zámerom, 
narušujúcim v podstate konsolidované
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pomery v oblasti vzťahov medzi cirkva
mi a veriacimi na východnom Sloven
sku... Ministerstvo kultúry upozornilo 
aj vedenie pravoslávnej cirkvi, aby ne
umožnilo šíriť takéto názory ani veria
cimi ani duchovenstvom pravoslávnej 
cirkvi, lebo by to narušilo občianske 
spolunažívanie a celkovú politiku kon
solidácie na východnom Slovensku*.
— Podobný prípis prišiel na biskupský 
úrad v Prešove aj z Ústredného výboru 
Komunistickej strany ČSSR v Prahe.
— Na uspokojenie veriacich boli hlavné 
časti tých prípisov čítané pri boho
službách v kostoloch. To hodne uspo
kojilo hladinu života gréckokatolíckej 
cirkvi.

Hlavným vnútrocirkevným problé
mom týchto rokov bola otázka spolu- 
užívania chrámov. Vyššie som spome
nul, že štátne úrady zriadili pre pravo
slávnych 87 farností. Okrem niekoľ
kých, kde pri plebiscite získali väčšinu 
(asi 5) a tých, kde nebol povolený 
plebiscit (asi 30), boli to farnosti pre 
veľmi malý počet veriacich (obyčajne 
príbuzenstvo kňazovo). Tá malá skupi
na nemohla sa pustiť do stavby nového 
kostola, a ani štát by im to nebol povo
lil. Z toho vznikla myšlienka spolu- 
užívania chrámu, čo bol plebiscitom 
prisúdený gréckokatolíkom. V zásade 
je to dnes (po II. vatikánskom koncile) 
možné, a v rôznych krajinách sa to 
praktizuje. No vždy treba dbať na to, 
či to prispeje utuženiu bratského 
spolunažívania, alebo to bude novým 
dôvodom škriepok. Lebo ináč vec vyze
rá, ak ide o dávny rozkol medzi kresťan
mi, kde dnešná generácia na tom ne
nesie žiadnu vinu, a ináč ak ide o čer
stvé a nezacelené rany. A to bol práve

prípad u nás na Slovensku. Tie chrámy 
pred rokom 1950 patrili gréckokatolí
kom; vtedy sa ich bezprávne zmocnili 
pravoslávni; teraz (r. 1968-69) na
základe plebisitu sa vrátili gréckokato
líkom. Veriaci ľud nijako nechcel ani 
počuť o spoluužívaní dôvodiac, že 
ide o tých, čo bezprávne tie chrámy za
brali, a za 18 rokov nikdy katolíkom 
v nich nedovolili slúžiť; v hĺbke bola 
tiež obava, že pravoslávni takto sa chcú 
znovu zmocniť tých kostolov. No 
štátne úrady zaujali protivnú mienku, 
totiž boli za spoluužívanie, a tlačili 
na gréckokatolíkov, že to musia prijať. 
Tak došlo ku vzájomným vyjednáva
niam medzi predstaviteľmi gréckoka
tolíckej a pravoslávnej cirkvi. Tam, kde 
bolo v mieste viacej kostolov (ako napr. 
v Košiciach a inde) katolíci boli ochot
ní jeden z nich dať do užívania pravo
slávnym; títo však toto riešenie odo
preli. Ďalej sa gréckokatolíci snažili 
jednať na základe reciprocity (jednako 
z obidvoch strán) chcejúc pomôcť 
hlavne veriacim v tých obciach, kde ne
bol povolený plebiscit. No dohoda sa 
rodila veľmi ťažko; viackrát sa stalo, 
že štátne úrady jednoducho rozkázali 
spoluužívanie od takého a takého 
dňa.24 Výsledok celej tej záležitosti je 
tento: spoluužívanie je v 47 grécko
katolíckych chrámoch, ale iba v 15 
pravoslávnych. Táto vec spôsobila 
veľa nespokojnosti, roztrpčenia, ba aj 
nepríjemných chvíľ na oboch stra
nách,25 a preto bolo by bývalo lepšie 
hľadať iné riešenie; teraz sa pomaly 
aj v tejto veci hladina uspokojuje.



Vzťahy medzi gréckokatolíkmi a 
pravoslávnymi.

Z toho, čo sme doteraz povedali, 
vysvitá, že vzťahy medzi obidvoma 
cirkvami hneď od roku 1968 boli hodne 
napäté. Gréckokatolíci považovali pra
voslávnych aj ak nie za priamych pô
vodcov, tak za spoluvinníkov toho, 
čo sa roku 1950 a potom cez 18 rokov 
stalo. Teraz žiadali reštitúciu svojich 
práv a cirkevného majetku. Pravoslávni 
zas, ktorí za mnoho rokov tvrdili, že 
gréckokatolícky problém je vyriešený, 
že niet už gréckokatolíkov, považovali 
obnovu gréckokatolíckej cirkvi ako 
priamy útok na seba, a keď videli, 
že skoro všetok ľud sa hlási ku grécko
katolíkom, a štátne úrady im odovzdá
vajú chrámy a iný majetok, začali 
kričať, že katolícka cirkev chce zničiť 
pravoslávnu cirkev. To, ako uvidíme 
nižšie, malo veľký ohlas v ekumenic
kom hnutí.

Keď počas plebiscitov a po nich na
sledujúcom preberaní chrámov a iných 
farských budov dochádzalo na niekto
rých miestach k výtržnostiam a nesvá
rom, predstavitelia obidvoch cirkví, ako 
aj zástupcovia rímskokatolíkov sa 
stretli 2. novembra 1968 a zverejnili 
spoločnú výzvu, z ktorej tu citujeme:

...«Drahí veriaci! Zástupcovia oboch 
cirkví gréckokatolíckej a pravoslávnejf 
vychádzajúc zo situácie, ktorá vznikla 
na mnohých dedinách a farnostiach 
nášho Východoslovenského kraja pri 
náprave krívd a deformácií, ktoré 
spôsobil násilný zásah do života grécko
katolíckej cirkvi v r. 1950, a ktoré 
postihli duchovných a veriacich tejto 
cirkvi, vedení teraz snahou napraviť 
krivdy, urovnať spory a normalizovať

náboženský život v našich farnostiach, 
rešpektujúc slobodu vyznania na zákla
de Ústavy ČSSR, podporení uznese
niami II. vatikánskeho koncilu o eku
menickom spolunažívaní, rozhodli sa 
vydať tento spoločný ohlas k veriacim 
oboch cirkvi.

Dosť bolo krívd, prenasledovania 
a nepokoja v minulosti, ale ani sú
časnosť nie je taká, akú by sme chceli 
mať v náboženskom živote. Vyskytli 
sa prípady, že veriaci na mnohých 
miestach sami chcú si vysluhovať 
svoju spravodlivosť svojvolne a nie 
v zmysle kresťanských zásad, ale skôr 
podľa slov: aOko za oko, zub za zub h. 
Keby sme takto chceli pokračovať, 
potom nielenže sa vzdalujeme od vzo
ru Večnej lásky, ale dostávame sa aj 
do rozporu so zákonmi našej vlasti. To 
si treba uvedomiť!...

Drahí veriaci! toto naše spoločné 
vyhlásenie nech je svedectvom živej 
kresťanskej lásky a dobrej vôle, ktoré 
majú panovať medzi kresťanmi žijú
cimi v našej drahej vlasti, ktorým je  
nadovšetko drahý pokoj prinesený 
našim Spasiteľom.*26

Napriek tejto výzve, vzťahy medzi 
oboma cirkvami nielenže sa nezlepšili, 
ale sa ešte zhoršili. Príčinou bol ne- 
konciliantný postoj pravoslávnych, 
ktorí vediac, že majú za sebou štátne 
úrady, nielenže neodovzdali gréckoka
tolíkom to, čo im patrilo, ale kládli vždy 
väčšie a neoprávnené požiadavky, 
hlavne pre spoluužíváme chrámov. 
V rukách pravoslávnych ostali tri naj
väčšie budovy v prešovskom biskup
stve: biskupská rezidencia a seminár 
v Prešove, a kláštor Otcov redempto- 
ristov s krásnym chrámom v Michalov-
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ciach. Gréckokatolíci si mysleli, že 
sa aj o týchto budovách dohodnú, 
ale doteraz sa to neuskutočnilo. Okrem 
toho gréckokatolíkov veľmi sa dotkli 
nesprávne očierňovania, ktoré praven 
slávni šírili pri rôznych príležitostiach 
v zahraničí,27 že im gréckokatolíci 
«ukradli» katedrálu a iné chrámy, že 
prenasledujú ich duchovných, keď ich 
vypovedajú z farských budov, atď. 
Nikde však nespomenuli ako sa 
postupovalo roku 1950, keď grécko
katolícki kňazi nemilosrdne boli aj 
s rodinami vyhodení na ulicu a potom 
zavretí do koncentračných táborov. 
Slovom, to robenie zo seba provosláv- 
nych «mučeníkov», a očierňovanie 
gréckokatolíkov v ekumenických 
kruhoch — o čom si hneď povieme —, 
neprispelo k uvoľneniu napätia.

Ohlas v ekumenickom hnutí

Obnovenie gréckokatolíckej cirkvi, 
tak pre «vnju povahu, že ide o jednu 
katolícku miestnu cirkev východného 
obradu, ako aj pre vyššie spomenuté 
medzicirkevné ťažkosti malo veľký 
ohlas v ekumenickom hnutí. Sem tam 
vyskytli sa aj katolícki ckumenisti, 
ktorí nepovažovali obnovenie grécko
katolíckej cirkvi za vhodné za dneš
ných okolností a v dnešnom ekumenic
kom ovzduší. Je totiž známe, že nie
ktorí ekumenisti považujú jestvovanie 
východných katolíckych cirkvi za pre
kážku zblíženia s pravoslávnymi, a 
preto vyslovili mienku, že keď už raz 
gréckokatolícka cirkev na Slovensku 
bola zrušená (r. 1950), nevyplatí sa ju 
obnovovať. No boli to iba ojedinelé 
hlasy. — V pravoslávnych kruhoch zase

pod vplyvom informácií, čo dodával do 
zahraničia pražský pravoslávny metro
polita, obnovenie gréckokatolíckej cir
kvi bolo odsúdené ako útok katolíckej 
cirkvi na pravoslávie, v rozpore s eku
menickými zásadami.

Predvídajúc tie ťažkosti, predseda 
Akčného výboru vdp. Dr. Ján Murín 
už v máji 1968 dal do verejnosti nasle
dujúce prehlásenie:21

Ohlas Akčného výboru gréckokatolíc
kej cirkvi v Československu k předsta
vitelo m a priaznivcom ekumenického 
hnutia.

Gréckokatolícka cirkev v Česko
slovensku bola 28. apríla 1950 násilne, 
proti vôli veriacich štátnym zásahom 
zničená. Veriaci boli proti ich vôli 
a presvedčeniu prehlásení za pravo
slávnych a všetok majetok cirkevný 
bol daný pravoslávnej cirkvi. Odvtedy 
bola gréckokatolícka ^ukev úradne 
mimo zákona. So velká väčšina tak 
duchovenstva ako aj veriacich ostala 
verná svojmu presvedčeniu, napriek 
všetkým ťažkostiam a prenasledo
vaniu.

Teraz po 18. rokoch utrpenia, v pro
cese demokratizácie prebiehajúcej 
v Československu aj gréckokatolícka 
cirkev je na žiadosť veriacich obnovená 
a rehabilitovaná.

Ak niekto z predstavitelov a pria
znivcov ekumenického hnutia povafu- 
je  tento počin ako protiekumenický, 
týmto slávnostne prehlasujeme:

M y sme za ekumenické hnutie, ako 
je  načrtnuté v Dekréte o ekumenizme 
II. vatikánskeho koncilu. So v tom 
samom čase sme aj za Dekrét o nábo
ženskej slobode, vydaný týmže Konci
lom.



Ak nás niekto za roky 1950-1968 
>ovaŽoval za pravoslávnych, mýlil sa. 
'ciká väčšina sme ostali verní kato
líckej cirkvi aj napriek prenasledo- 
aniu. A preto teraz my neopúšťame 
ravoslávnu cirkev, ani katolícka
irkev nás z nej neťahá, ale my iba 
rrejne znovu sme tým, čim sme vidy 
oli. Nám je túto, ked musíme pove
sť, že bola to pravoslávna cirkev, 
t or á proti vôli nášho ľudu, so súhla- 
>m vlády, zaujala naše cirkevné budo- 
r. Ak ich teraz musia opustiť, je  to 
a spravodlivosť.
M y prehlasujeme, že všetci tí, čo 
dobrom presvedčení chcú patriť 

? pravoslávnej cirkvi, nielen že 
mtrpia z našej strany žiadne príkorie, 
e budú mať našu úctu. No aspoň takú 
tú slobodu svedomia a náboženstva 
adame pre tých, čo chcú patriť do 
ttolíckej cirkvi. Až potom, ked 

každý slobodne rozhodne, sme 
hotni s pravoslávnymi spolupraco- 
]ť pre dobro kresťanstva. 
iDr. Ján Murín, 
edseda Akčného výboru

Obavy Dr. Murína neboli máme. 
avosiávny pražský metropolita Do- 
tej, už 25. júna 1968, poslal Kardi- 
íovi Augustínovi Beovi, předsedo- 
Sekretariátu pre zjednotenie kresťa- 
v pri Svätej stolici list tohoto zne- 
*:*

Praha, 25. júna 1968 
tše Vysokopreosvjaščenstvo.
V spojení s naším posledným pis- 
7m dávame Vám na vedomie. Že 
ickokatolici v Československu, 
d vedením Vašich kňazov chovajú 
nedôstojným spôsobom voči pravo

slávnej cirkvi.
Ešte 6. apríla tohoto roku bolo medzi 

mnou a Jeho Preos\jaščenstvom 
gréckokatolíckym episkopom Dr. Va- 
sitom Hopkom a niekolkými jeho kňaz
mi stretnutie, na ktorom sme uvažovali 
o utvorení jednej komisie, ktorá by sa 
mala zaoberať riešením otázok nasta
lých v obidvoch cirkvách. v duchu 
ekumenizmu, na zásadách Evanjelia 
a zjednotenia veriacich, v tomto pokon- 
cilovom období. Kto z veriacich by 
chcel ostať gréckokatolíkom, mohol 
by sa bez prekážky navrátiť a vyzná
vať tú vieru, a to isté platilo aj pre 
pravoslávnych. No boli sme hlboko 
rozčarovaní, ked niekolko dní po 
tomto našom stretnutí s Jeho Pre- 
osvjaščenstvom Dr. V. Hopkom, prišla 
k nám jeho delegácia, a tá nám oznámi
la, že nesúhlasia s tým, aby zasadali 
spolu s nami za jedným stolom. Boli 
sme prekvapení a pýtali sme sa, ako 
došlo do tej zmeny v postoji, a to sa 
nám skoro stalo jasným.

Za posledné mesiace isté skupiny 
gréckokatolíkov (t.j. uniatov) duchov
ných a svetských, žiaľbohu napomáha
ní niektorými rímskokatolíckymi kňaz
mi a veriacimi, vyvinuli silné akcie pro
ti našej cirkvi, farnostiam, duchovným 
a veriacim. Na ilustráciu, na základe 
niektorých informácii, prinášame na
sledujúce príklady: Na viacerých mies
tach boli zorganizované silné Akčné 
výbory, pozostávajúce z římsko- a 
grécko-katolíkov (uniatov), a vedené 
kňazmi oboch obradov. Mnohí naši 
kňazi a ich rodiny boli terorizovaní, 
vyhrážalo sa im životom, boli vysmie
vam ako schizmatici, ba niektorí boli 
aj fyzicky napadnutí. Cirkevné veci,



medzi nimi aj antimensiä s reliquiami 
boli spálené; ba aj sv. Eucharistia bola 
odstránená, ak bola posvätená pravo
slávnymi.

Pero sa nám zdráha, keď máme po
drobne opísať tieto a mé príklady 
stredovekého pokračovania, ktoré má 
jediný cieľ: týmto nekresťanským
postupom, ak je možné, úplne zničiť 
pravoslávnu cirkev, alebo doviesť 
ju na minimum veriacich členov.

S bôľom v srdci nad týmito udalosťa
mi, a očakávajúc zlepšenie situácie, 
doteraz sme mlčali; no teraz sme pri
nútení’ aby sme dali na vedomie hla
vám autokefálnych pravoslávnych 
cirkví’ ako sa chovajú biskupi, kňazi 
a veriaci z jurisdikcie rímskokatolíckej 
cirkvi voči pravoslávnej Cirkvi v Čes
koslovensku.
S úctou
Metropolit Dorotej 
Predseda biskupskej synody 
pravoslávnej cirkvi v Československu.

Prepis tohoto listu posiela sa vysoko- 
cteným hlavám autokefálnych pravo
slávnych cirkvi pre informáciu a zášti
tu.

Poznáme iba odpoveď bulharskej 
pravoslávnej cirkvi, ktorú metropolitovi 
Dorotejovi dňa 18. júla posLai bulharský 
patriarcha Kyrii.30 V or sa hovorí, 
že list metropolitu Dorotra bol prečí
taný na zasadnutí synody bulharského 
patriarchátu, že prítomní boli hlboko 
otrasení utrpeniami pravoslávnej 
cirkvi v ČSSR, a modlia sa k Bohu, 
aby učinil koniec jej utrpeniam a udelil 
jej pokoja.

Metropolita Dorotej napjal podobné 
sťažnosti na gréckokatolíkov aj samé
mu Svätému otcovi Pašioví VI. Svätý

otec mu raz listom odpovedal Tátc 
korešpondencia doteraz nebola zverej* 
nená. Metropolita Chrysostom, tajom
ník posvätnej synody carihradského 
patriarchátu sa o nej vyslovil, že pre
javuje «naozaj otvoreného a kresťan
ského ducha*.31

Medzitým Svätý otec bol informova
ný aj predstaviteľmi gréckokatolíkov 
o udalostiach na Slovensku, a prejavil 
svoju radosť nad obnovením prešov
ského biskupstva 32 a povedal povzbu
divé slová gréckokatolíkom, čo sa vtom  
čase zúčastnili na audienciách v Ríme. 
Najvýraznejšie to bolo 19. februára 
1969, keď do Ríma došli zvláštnym 
vlakom pútnici z K ošíc33

a N a tejto audiencii. dodávajúc jej 
zvláštneho nádychu horlivosti, je prí
tomných okolo 500 slovenských pútni
kov z Košíc na východnom Slovensku. 
Prišli do Ríma, hoci s oneskorením, 
aby sa zúčastnili na oslavách 1100 vý
ročia smrti sv. Cyrila, apoštola svojej 
vlasti a iných slovanských národov. 
S nimi sú aj iné skupiny, ktoré s úctou 
prišli si uctiť hrob svojho veľkého 
apoštola v Ríme. Prišli sem, napriek 
nepríjemnému počasiu, hnaní akoby 
vnútorným zápalom, čo sa nebojí zimy. 
A medzi nimi chceme zvlášť pozdraviť 
skupinu gréckokatolíkov. Svojou
prítomnosťou dokazujú tú vzácnu 
skutočnosť, že ich cirkev nielen žije 
a je  vitálnou, ale je aj verejne priznaná 
a zorganizovaná. A toto je pre nás 
veľkou útechou.»

Vývoj našich udalostí v Českoslo
vensku mal ohlas aj na vše-pravoslávnej 
konferencii v mestečku Chambésy pri 
Ženeve (Švajčiarsko. 8.-15. júna 
1968). Metropolita pražský' Dorotej



nezúčastnil sa tej konferencie, ale 
poslal predsedníctvu prípis, v ktorom 
sa ospravedlňoval a informoval konfe
renciu o situácii v ČSSR. Zápisnica 
zasadaní takto zaznamenala celú zlo
žitosť:*

•Archiepiskop pražský Dorotej oz
námil, že mu bolo nemožné sa zú
častniť. Neprítomnosť delegátov (pra
voslávnej) cirkvi v Československu 
sa vysvetľuje napätou situáciou v tej 
krajine následkom nepriateľských ak
cií uniatov (gréckokatolíkov a rímsko- 
katolíkov: oni napádali pravoslávne 
chrámy a násilím sa ich chceli zmocniť. 
Za takej situácie metropolita Dorotej 
nevidel možnosť zanechať svoje stádo. 
...Podkomisia (ktorá mala študovať 
možnosť dialógu s katolíkmi) ne
podnikla nové kroky, aby sa začal teo
logický medzicirkevný dialóg s ka
tolíkmi. Príčinou toho uzavretia sa 
bolo zistenie, že katolíci na viacerých 
miestach podnikali akcie, ktoré sú 
škodlivé vytvoreniu nevyhnutných pod
mienok pre teologický dialóg a teda sú 
prekážkou toho dialógu. Počas diskusie 
o tomto texte vyšlo najavo, že pod tými 
«akciami zo strany katolíkov* sa rozu
mejú hlavne násilenstvá, ktoré uniati 
(gréckokatolíci) spáchali na pravo
slávnych v Československu. Katolícka 
hierarchia tie násilenstvá trpela (to
lerovala), ba ich aj podporovala, a 
Vatikán mlčal.*

Ako z toho vidno, udalosti okolo 
obnovenia gréckokatolíckej cirkvi v 
Československu boli príčinou, že 
nebola ustanovená medzícirkevná 
komisia pre teologický dialóg: pravo- 
slávni-katolíd. A dôvodom toho boli 
informácie, ktoré podal metropolita

Dorotej. Podobné informácie podávali 
pravosláví- rôznym časopisom v zahra
ničí. Preto pisateľ tohoto článku pova
žoval si zi povinnosť podať viackrát 
opravu tých jednostranných informácií 
a nespravedlivých očierňovaní grécko
katolíkov.^

Pozrime sa na postoj metropolita 
Doroteja. Z jednej strany vo vyššie 
citovanom uryvku z ohlasu veriacim 
(4. XI. 19tě) uznáva, že sa roku 1950 
stali gréckokatolíkom krivdy. Taktiež 
uznáva, že tie krivdy treba napraviť. 
Z druhej smany však volá násilenstvom 
a nekresťanským postupom tie kroky, 
čo boli podujaté na nápravu tých krívd. 
Zvlášť je nespravodlivou obžaloba, 
že gréckokatolíci napádali pravoslávne 
chrámy a rasilím sa ich chceli zmocniť. 
Ponajprv treba vyzdvihnúť, že grécko
katolíci si nerobili nárok na žiaden 
chrám postavený pravoslávnymi, ale 
išlo o chrámy, čo roku 1950 pravoslávni 
nespravodlivo uchvátili od gréckokato
líkov. Po druhé: prisúdenie chrámu 
išlo demokratickou cestou plebiscitu, 
a nie násilím ako r. 1950. Po tretie: 
ak na niektorých miestach došlo k ná
silnostiam. neboli vinovatí gréckoka
tolíci, ale pravoslávni, ktorí napriek 
plebiscitu nechceli chrám odovzdať.

Metropol:: Dorotej v liste kardinálovi 
Beovi vyčíta gréckokatolíkom, že ne
slušne zachádzali s najsv. Eucharistiou, 
že pálili pravoslávne antimensiá s re
likviami svirých, cirkevné rúcha, atď. 
K tejto vec predseda Akčného výboru 
Dr. Ján Murín prehlásil: Nikde sa ne
stalo, že by sa boli gréckokatolíci cho
vali neslušre k najsv. Eucharistii. Tak 
isto antimersiá posvätené pravoslávny
mi biskupnu. boli pravoslávnym vráte-



né. Čo sa týka cirkevných rúch, keď 
sa po prevzatí chrám a sakristia čistili, 
na niektorých miestach (napr. 2ipov, 
Poša) našli sa staré, špinavé a roztrha
né cirkevné rúcha. Aby ich nehodili 
medzi smetie, tie rúcha práve z úcty 
k bohoslužobnému predmetu boli 
spálené. V Stropkove k bývalému 
gréckokatolíckemu chrámu pravoslávni 
pristavali vežu, a na ňu umiestili troj
ramenný kríž. Po prevzatí chrámu 
gréckokatolíci ten kríž. ktorý považo
vali za symbol pravoslávia, sňali z veže 
a umiestili tam iný kríž, aký oni pova
žovali za syml-oí svojej viery, teda aj 
• •• nciiu o zneuctenie «pravoslávneho 
kríža», ale o výmenu. Podobne by sme 
mohli vyvrátiť aj ostatné tvrdenia 
a obžaloby pravoslávnych. Z nich 
najťažšou je tá, že katolícka cirkev 
pri obnovení gréckokatolíckeho pre
šovského biskupstva chcela «úplne 
zničiť pravoslávnu cirkev, alebo 
doviesť ju na minimum veriacich 
členov».36 Aj toto tvrdenie je nespra
vodlivé, lebo sa zakladá na nespráv
nom predpoklade, že 400.000 veria
cich, ktorých si pravoslávna cirkev 
v rokoch 1950-1968 nárokovala, boli 
vskutku pravoslávni. Ako plebiscity 
dokázali, asi 90 %  tých veriacich boli 
a ostali grécko-katolíkmi, a to, že sa 
oni hlásili k životu a chceli sa cirkevne 
zorganizovať, nemožno nazvať «ná- 
silenstvom» voči nikomu.

Ak sa stali počas prechodného obdo
bia na niektorých miestach nedôstoj
né výčiny, to každý kresťan musí od
súdiť. No, aj tu to mohlo zaobísť bez 
tých výčinov celkom hladko, keby pra
voslávni boli konali podľa vôle veria
cich prejavenej pri plebiscitoch . Tak

isto dnešné napätie by sa mohlo uvoľ
niť, keby sa s gréckokatolíkmi dohodli 
o užívaní troch najväčších budov v 
biskupstve: biskupskej rezidencie a
seminára v Prešove ako aj kláštora 
Otcov redemptoristov s priľahlým 
chrámom v Michalovciach.

Záver.

Ako sme poukázali, obnovenie gréc
kokatolíckej cirkvi na Slovensku malo 
veľký ohlas v ekumenickom hnutí a to 
ohlas viacej menej negatívny. Nielen 
slovenskí gréckokatolíci, ale aj celá 
katolícka hierarchia v ČSSR, ba aj 
Svätá stolica v Ríme je obžalovaná, 
že nezabránila obnoveniu tej cirkvi 
a tomu, čo z toho obnovenia nasledo
valo. Nepoznáme doteraz odpoveď 
Svätého otca Pavla VI. na listy metro
politu Doroteja, ale Sekretariát pre 
zjednotenie kresťanov pri Svätej 
stolici dal najavo či už písomne, alebo 
ústne, že v tejto našej otázke stojí 
na nasledujúcich zásadách:
1) Sloboda svedomia každého veria
ceho musí byť úplne rešpektovaná 
všetkými, čo majú v tejto otázke záu
jem.
2) Aj cirkev katolícka aj cirkev pra
voslávna na základe dávnych cirkev
ných predpisov (kánonov) držia náuku, 
že nemožno považovať za autenticky 
konciliárne a platné rozhodnutia, uči
nené bez účasti a schválenia biskupov, 
ktorých Duch Svätý ustanovil za 
nástupcov apoštolov a pastierov bo
žieho stáda. Tento znak konciliámosti 
chýbal zhromaždeniu v Prešove roku 
1950. Preto je pochopiteľné, že veľký 
počet veriacich gréckokatolíkov za



choval si v srdci ducha spoločenstva 
(communio) s Rímskou apoštolskou 
stolicou, a ho dal aj najavo, keď zme
nené okolnosti to dovolili.
3) Prostriedky na zaistenie slobodné
ho rozhodnutia, ktoré sa zakladá na 
náboženských dôvodoch a nie na 
iných, treba hľadať v spolupráci všet
kých, čo majú záujem na tejto otázke. 
Taktiež riešenie problémov, ktoré 
môžu vzniknúť medzi katolíkmi a 
pravoslávnymi, treba hľadať a nájsť 
v atmosfére, ktorá zaistí rešpekt každej 
osoby, ktorá prejaví lásku, čo má pano
vať medzi bratmi, a ktorá úplne zamiet
ne akúkoľvek formu násilia alebo nátla
ku, na vynútenie prihlášky veriacich 
do tej či onej cirkvi.
4) Ak niekde značný počet kňazov 
a veriacich slobodne sa rozhodol aj 
viditeľne vyjadriť svoje spoločenstvo 
(communio) s Rímskou apoštolskou 
stolicou, tak je potrebné zriadiť zod
povedajúcu cirkevnú organizáciu, nie
len na zaistenie riadnej duchovnej 
správy tej skupiny, ale tiež na pesto
vanie pravého ekumenického ducha 
medzi veriacimi, a na riešenie praktic
kých problémov spolunažívania medzi 
obidvoma cirkvami, podľa zásad 
naznačených vyššie.

Zdá sa nám, že tieto zásady sa zho
dujú s tými, čo vo vyššie citovanom 
prehlásení vyjadril predseda Akčného 
výboru Dr. Ján Murín. 2e totiž v celej 
tej otázke treba dbať na dva Dekréty 
II. vatikánskeho koncilu: Dekrét o eku- 
menizme, ale taktiež Dekrét o nábožen
skej slobode, čiže o slobode svedomia 
a vierovyznania. Kto si myslí, že by 
sa bolo pomohlo ekumenizmu, keby sa 
nebola obnovila gréckokatolícka cirkev

na Slovensku, ale by sa bolo držalo 
vyše 300.000 veriacich v duchovnej 
neslobode, ten sa mýli. Zaiste obnove
nie tej cirkvi prinieslo so sebou mnoho 
praktických a delikátnych problémov. 
Je však možné vyriešiť ich iba vzájom
ným rešpektovaním slobody svedomia 
každého veriaceho a vzájomnou láskou. 
Iba takto sa pomôže ekumenizmu. * 1

POZNÁMKY '
1) Podrobnejšie o zmieni viď: M. Lacko. Grécko
katolíci na východnom Slovensku bezprávni: Most 
Vili (Cleveland 1961) str. 105-128.
2) Jeho telesné pozostatky boli dfta 29. októbra exhu
mované. preložené do novej truhly a prevezené a ulože
né v gréckokatolíckej katedrále v Preiove. Aj počas 
svojho pobytu v Preiove, aj počas väznenia bol viet- 
kými, čo ho poznali, považovaný za ivátca.
3) Katolícke novinv. Bratislava 1968. č. 15. str. 4.
4) Text tých listov znel takto: Apoštolská administra- 
túra v Prahe. Hradčianske námestie. My občania 
C SSR. gréckokatolíckeho vyznania. obyvatelia ...
okr....  obraciame sa na Vás. otec biskup, s prosbou.
aby ste tuto žiadosť predložili kompetentným úradom. 
Žiadame, aby nám bol navrátený náš gréckokatolícky 
chrám a k nemu patriaca farská budova, ktoré postavili 
naši predkovia a my sami pre seba. Sáš chrám a ostat
né movitosti boli v čase hrubého porušovania zákonnos
ti v roku 1950 administratívnym spôsobom, proti naše’ 
vôli prevedené do administratívy pravoslávnej cirkvi. 
Mame právo ako všetci občania našej republiky na svoj 
chrám a na kňaza nášho vyznania. Pripojujeme naše
podpisy .... Ako odpoveď, otec biskup Fr. Tomáiek
napísal gréckokatolíckym vena a m povzbudzujúci
list. uverejnený" Katolícke noviny. 28. apríla 1968.
5) V nej vyslovili svoje žiadosti v piatich bodoch. 
Východoslovenské noviny. 29. marca 1968, str. lal.
6) Medzi nimi najvážnejšie veci uverejnil Ladislav 
H o Ido š, ktorý bol roku 1950 Povereníkom pre cirkev
né záležitosti. Viď jeho rozhovor s Dr. Jánom Murínom: 
ĹUD, 14. apnla 1968. str. 1 a 3: a taktici jeho spomien
ky K̂apitolky z najnoviích cirkevných dejín»: Kul
túrny život. Bratislava. 17. mája 1968. str. 3.
7) Andrej Mihaľov. Keď rehabilitovať gréckokatolíc
ku arkev. tak očistiť aj pravoslávnu arkev: Odkaz 
sv. Cyrila a Metoda X i  V. (1968X Mimoriadne číslo, 
str. 7-10.



8) « Prosíme o odpustenie*: Kultúrny Hvot. 1968. 
č. 16.
9) «Vyhlásenie Akčného výboru pravoslávnej arkvi 
na východnom Slovensku*: Odkaz sv. Cyrila a Metoda 
XIV. (1963)L Mimoriadne číslo. str. 1-3.
10) Správy ČTK. i 13. júna 1968: Pravda, 15. júna 
1968.
11) V Dodatku k tomuto bodu sa hovorí, že vláda 
dala mitrukau Krajskému národnému výboru v Ko
šiciach. aby pn ustanoven: lej komisie jej predsedom 
bol vedúa oddelenia kultúrnych záležitostí tohože 
Výboru, potom dvaja členovia tohože Výboru, a vedúa 
finančného oddelenia, a po jednom zástupcovi z oboch 
drkví.
12) Obyčajne kňazi boli menovaní na tú farnosť, 
kde sa nachádzali roku 1950.

' tjf Via napi. zápisnicu z pleoiscitu v obci Cirč. 
okres Prešov. Prítomných bolo 120 osôb. «Verejné 
hlasovanie za obnovenie gréckokatolíckej cirkvi: a) 
Kto je za? — Všetci; Kto je proti? — Nikto; Kto nechce 
hlasovat? — Nikto*. Viď: Práca, 3. júla 1968.
14) Udalosť je všeobecne známa. Písali o nej noviny: 
Východoslovenské noviny. 2. júla 1968; Smená, 3. júla 
1968; Práca, 24, júla 1968; zmieňuje sa o nq aj pravo
slávny časopis: Odkaz sv. Cyrila a Metoda, 1968. č.9, 
na tretej strane obálky.
15) Viď. Sove Zít t ja (ukrajinské noviny) 7. decem
bra 1968, str. 3.
16) Niekde rudia chceli ostať pri pravoslávnom kňa
zovi z osobných dôvodov, ale niekde gréckokatolíci 
podali obžalobu pre machle v počítaní hlasov atď.
17) Neskoršie ministerstvo kultúry v Bratislave zruii- 
lo gréckokatolíkom 4 farnosti.

v;<f* Odkaz sv. Cyrila a Metoda XIV. (196S) 
str. 193-IV*.
19. Štatistika pre rok 1971 bota uverejnená. Vid: 
Schematizmus slovenských katolíckych diecéz. Vydal 
n̂olok sv. Vojtecha, Trnava 1971 str. 379-420.

20) O. Ján Hirka narodil sa 16. novembra 1923 v Ab- 
ranovaach. okres Prešov. Za kňaza bol vysvitený 31. 
júla 1949. teda krátko pred zmienim gréckokatolíckej 
arkvi. Počas zmierna najprv bol s inými kňazmi interno
vaný. a potom pracoval ako robotník elektrikár ai do 
1968. Po vrátení prešovskej katedrály stal sa tam paro- 
chom.
21) Okrem nich iných 15 kandidátov, čo než začali 
študovať pred 1950. hlásilo sa do služieb cirkvi, aj bol 
pre nich zorganizovaný osobitný kurz v Košiciach, aby 
si mohli doplniť vzdelanie; ten však bol po niekoľkých 
mesiacoch zakázaný a kandidáti nedostali súhlas k vysviacke.
22) Ja sám som s pomocou S v* t q stolice vydal r. 1968

v Rime malú modlitebnú knižku Chváľme Boha (vý
ťah z knižky O. Pavla Spišáka). ktorá výdatne prispela
k obnoveniu liturgického života.
23) Viď napr. -Skončiť s Uberá lístie kým postojom vo
či arkvám*: Východoslovenská Pravda, Košice, 7. IL 
1970; «Dôsledky pseudodemokracie roku 1968*: Vý
chodoslovenské noviny. Košice. 25-26. XI. 1970.
24) Napr. v Košiciach bolo rozkázané spoluužíváme 
od 6. septembra 1970.
25) Známy je prípad v Jakubanoch, kde veriaci ľud 
kameňmi zahnal komisiu, čo mala previesť spoluuží
váme. Ako následok, štátne úrady zavreli kostol pre 
obidve stránky.
26) Z rozmnoženého obežníka, čo boí rozposlaný 
všetkým farnostiam.
27) Napr. v Obežníku, čo rozposlali po Amerike (po 
rusky «Vozzvamjc» a po anglicky «An appeal*) pýtajúc 
pomoc pre ich cirkev; alebo v interview, ktoré dal me
tropolita Dorotej pre nemecký časopis «Publik* vychá
dzajúci vo Frankfurte. Odtiaľ potom prevzal taliansky 
časopis «La Chiesa nei mondo*. roč. IV. (Napoii 21.1. 
1970), str. 171-172. — Ja som na to reagoval a moje 
poznámky boli uverejnené v čísle z 11. februára 1970. 
str. 321.
28) Francúzsky preklad viď: Documentation cathoti- 
que. 1. sept. 1968. stĺpec 1535-1536.
29) Originálny text mi je nie známy. Tu citovaný 
slovenský text je mojím prekladom z bulharčiny: Ctr- 
koven Vestnik, Sofija, 21. septembra 1968. str. 1-2.
30) Tamže, str. 2.
31) Taliansky text viď v: nOrtodossia oggf*. Zvlášt
ne číslo časopisu «Ekklesia», roč. IV.. č. 4 (Rím, sept.- 
okt. 1970) str. 88.
32) Napr. v Âpoštolskom liste na 1100. výročie smrti 
sv. Cyrila*. Slovenský preklad vyšiel vo Vatikáne, 
roku 1969. O našej vea viď str. 27.
33) Pôvodný taliansky text viď v Osservatort Romano, 
20. februára 1969. Slovenský preklad: Hlasy z Ríma. 
roč. XVIII. (Rím 1968) č. 2-3, str. 24.
34) «Conférence Pan-Orthodoxe a Chambésy*: Mé- 
ssarer de ľ Exarchat du Patriarcha russe en Európe 
occidentale, XVI. (Pans 1968) Nr. 64, str. 191-208.
35) Viď vyššie poznámku 27. Okrem toho moje práce: 
•The re-establishment of the Eastem Catholic Church 
in Czechoslovakia*: Dtakoma IV. (New York, 1969) 
str. 136-155: «!1 nsubilimento delia Chiesa grcco- 
cattolica in Cecoslovacchia*: Unitas 26 (Roma 1971) 
str. 271-286; 27 (Roma 1972) str. 19-28; a iné.
36) Vo vyššie citovanom liste Kardinálovi Beovi.
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ORIENT/CIA a P R I P O M I E N K Y  

8/
Toto č í s l o  chceme p u s t iť  dc sveta  k s v ia tk u  sv. O M .  T l a č i l  

nás až pr iveľm i čas a nedodané p r íspevky  presne termínované. 

Přete sme n e s t ih l i  ce lé  č í s l o  poct ivo  prehliadnuť a poopra-  

voV8ť preklepy a iné š k r ia t k y ,  k to ré  vždy vy skoč ia  pr i v e ľ 

kom zhone. Prepáčte nám to* Vjaka!

b/
Č í s l o  bolo takmer na kolene p r ich y s tan é ,  keJ 88 nám naraz  

v r ú t i l  dc našej  redakčnej "z e m 1 i a n k y* posol od ne

bohého rim. pro f.  M icha la  Lacku e udychčaný nám zača l mávať 

pred nosem s PRÍLOHOU č. 1, Nemohli sme mu nevyhovieť, keJ-  

le  to dc č í s l a  dobre "p a su je "  č iže  tam riadne dosad lo ,

c /
KeJ sme z a č a l i  č í s l o v a ť  strany -  e b o l i  sme na 7 zámkov za

v r e t í  e pavúzom p o is te n í  -  keJ tu neraz nám J e l š í  pesol z Mar

t in a  dc " lu f tovného  " ekienôčka zhúko l,  Že nás Česi pod zub 

zasúva. V očakávaní dobrého zájedku sme p reb ra l i  b a l íč e k  

-  e v ncm sme o b j a v i l i  PRÍLOHU 1 ,2 .  Aj to tem 'patr f .

Pripomíname všetkým, čo nám p o s l a l i  pripomienky, že ich  e v i 

dujeme a pokúsime sa postupne podľa n ich  o r ien tovať .  Predo

všetkým čakáme nové p r íspevky ,  a to také , které fry všetkých  

p o t e š i l i ,  p o u č i l i  a z o r ie n to v a l i  do n a š ich  J e l š i c h  d n í .  

Nabrúste  s i  b r k á . , , !



-

1. S loec  ne cestu  /1 -2 /

2. A p o š to l i  S lc v ie n c v  / 3 - 7 /

3. Ž iv o t  K on štan t ína  -  C y r i l e  /8 -1 1 /

4. ž ive  t Metoda / 1 ? _ 1 V
5. L i t e ra t ú ra  vytvorené na VM /16 -18 /

6. S loven. C*M o s la vy  v j u b i l e j .  roku 1963—4 /19 -39/

7. Dôsledky CM roku v ž iv o te  S lovákov  / 39- 41/  j
8. Umelecký vzhľad kaplnky sv .  C-M v Pime /41-47/

9i Na cestu • poézia /4 8 -6 2 /

10. P r í lo h e  ô . l  -  Obnova g ré cko ka to l íck e *  c i rk v i  

na S lovensku  /63-79Z

21. Abeceda: GLAGOLIKA ♦ CYRIL IKA /80/

22. Abecedná m odlitba  K on štan t ín a  Preslavskéhc /81^82/

13. P r í lo h a  ô . 2 -  Vydanie MS k Metodove* smrti /83 -94 /

14. Doslov  / 9 V

15. OBSAH /9 6 /

•Kto môže všetky podobenství povedať, 
ôc národ bez kníh obžalujú, usvedčia,
že nehovorí hlasom zrozuaiteľnymt 
______ .*2-
odsúdené ad večnej muke za korisť*
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