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MARIÁNSKÉHO* 1967/66

Svätý Otec Ján Pavol II. prekvápil 1. 1. 1967 sv^t ďalšou iniciatívou:
vyhlásil mariánsky rok od Turíc 1987 do sviatku Nanebovzatia Panny Márie 1988.
Svätý Otec vyzval jednotlivé miestne cirkvi k vypracovaniu náplne tohto roku
podľa vlastných podmienok a iniciatív. Menovite však vyzval Boží ľud k putova
niu do mariánskych svätýň. Neskoršie založil komitét na usmerňovanie marián
skeho roku /pravdepodobne hlavne v Ríme/. Sám zrojme chce otvoriť tento ma
riánsky rok v Ríme pred odchodom /8. júna/ na tretiu púť do svojej vlasti.
25. 3. t.r. už bola publikovaná /Sv, Otcom 1. 1. 1987 ohlásená/ encyklika
o Panne Márii "Redemptionis Mater" /Matka Vykupiteľa/. Rímska kongregácia pre
Boží kult a sviatosti vydala materiál s 46 omšovými formulármi z rôznych sveto
vých mariánskych pútnických miest,* tieto sv. omše sa po schválení prekladov bu
dú môcť cez mariánsky rok používať v celej Cirkvi a prekladajú sa už aj do slo
venčiny .
Nám, slovenským katolíkom, je táto iniciatíva Sv Otca veľmi milá a vítaná, vecí my máme k Panne Márii zvláštny vzťah, Ona ako 3cd5.rt.brlostná je hlavná
Patrónka nášho národa.
Ako je už iste známe mnohým našim čitateľom, zástupcovia katolíckych hnu
tí na Slovensku navrhli, aby sa v jednotlivých mesiacoch mariánskeho' roku spo
ločenstvá všetkých typov /od rodí ., cez duchovné spoločenstvá podľa možnosti a?, k
farským resp. aj diecéznym spoločenstvám/ zaoberali nasledujúcimi témami:
Mária a Lucii Svätý
1967, jún t
Prehĺbme svoje zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
júl:
august:
Mária a Božie slovo /Písmo sv./
september:Sedembolestná-Patrónka nášho národa a najmä chorých
október: Ruženec _ zdroj sily
november: Mária a obnova mládeže
december: Mária a obnova rodín
1988, január:
Mária - Matka jednoty /ekumenizmus/.
február: Mária a obnova rehôľ a sekul, inštitútov
Mária a naša živá viera
marec:
aprí1:
Maria a obnova kňazov
máj:
Mária - Matka misií /Fatima «.«/
jún:
Mária - Matka biskupov a najmä pápeža
Mária - Matka celej Cirkvi
júl:
august:
Zavŕšenie časov - víťazstvo Panny Mário
Každá téma bude rozpracovaná do 2-stránkového materiálu, ktorý by sa mal
meditovať, študovať, diskutovať a aplikovať do praxe. Súčasne by daná téma bola
hlavným úmyslom modlitieb v príslušnom mesiaci. Prvá téma "Mária a Lach Svätý"
už bola publikovaná v časopise "Rodinné spoločenstvo" a okrem toho sa šíri ako
samostatný elaborát. Ďalej boli - v súlade t výzvou Sv. Otca - vytipované ma
riánske pútnické miesta, na ktoré sa v jednotlivých mesiacoch odporúča pred
nostne putovať. Okrem týchto vybraných miest je na Slovensku samozrejme ešte
rad ďalších obľúbených mariánskych pútnických miest, ktoré budú iste v marián
skom roku hojnejšie navštevované než inokedy.

.

Mariánsky rok sa chystá zahájiť Otec biskup J, Gábriš na Turíce 7.6. v ná
rodnej svätyni v Šaštíne. Liturgický program začne už v sobotu 6 6. večer /
a bude pokračovať celú noc. Sviatok Navštívenia Panny Márie /2. júla/ chystá
me sa osláviť 4/5. júla v Levoči. Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie chceme
solidaritou potešiť bratov gréckokatolíkov účasťou na ich púti 22/23. augusta
v Lutine /okres Prešov/. Na slávnosť Sedembolestne j Panny Márie, našej hlavnej
Patrónky, odporúčame zase púť do šaštínskej baziliky 19/20. septembra. V októb
ri je /7. 10./ spomienka Ružencovej Panny Márie - pre okolie Bratislavy odporú
čame 11, 10. púť do Marianky, pre východniarov do Obišoviec. 21. novembra na

Obetovanie Panny Márie vrcholí novéna v Trnave. Novéna sa začína 13. 11.
a nočná pobožnosť tam bude zo soboty 14. na nedeľu 15* novembra. Na ďalšie
mariánske sviatky /v studenom období/ odporúčame ísť na sv. omšu do najbliž
šieho mariánskeho kostola. Sú to sviatky:
8, decembra - Nepoškvrnené Počatie Panny Márie
1. januára 1588 - Bohorodičky Panny Márie
2. februára - Obetovanie Pána /prv Očisťovanie Panny Márie/
25, marca - Zvestovanie Pána /prv Zvestovanie Panny Márie/.
V apríli nie je mariánsky sviatok; namiesto toho odporúčame /tým, ktorí
sa môžu uvoľniť/ účasť na omši svätenia olejov a obnovy kňazských sľubov v die
céznych katedrálach na Zelený štvrtok 31. marca odpoludnia. Je to povzbudzujú
ci prejav jednoty kňazov a laikov so svojim diecéznym biskupom /ordinárom/.
13. mája je výročie fatiaského zjavenia Panny Márie; odporúčame západ
niarom púť 15. mája do Marianky a východniarom do- Kružicvskej Huty /okres
Eardejov/. 11. juna na sviatok. Nepoškvrneného Srdca Panny Márie- odporúčame
púť na Staré Hory, prípadne obnovenie zasvätenia farnosti Jej Srdcu. Pannu
Máriu. Kármelskú chceme uctiť 16/17* júla 1988 púťou do Gaboitcva /okres Ear
dejov/. Mariánsky rok odporúčame uzavrieť púťou na Kalváriu v Nitre, kde je
kostol zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie.

Bolo by pekné, keby vyššie uvedené témy boli aj náplňou kázni a nočných,
pobožností v príslušných mariánskych' pútnických kostoloch. V tomto zmysle by
sa malo vyvinúť úsilie o spoluprácu kňazov, zodpovedných za tie púte /resp.
kostoly/ a laikovi
Tieto návrhy pochopiteľne netreoa chápať
né. Každá ďalšia dobrá iniciatíva je vítaná!

ako vyčerpávajúce a nemeniteľ

0 čo nám. pôjde v mariánskom roku?

V prvom rade o osobná posvätenie každého z nás. V tomto úsilí nám Panna
Mária môže byť vzorom a chce byť orodovníčkou.
Po druhé nám ide o posvätenie nášho národa, jeho jednotlivých skupín,
ako to stanovujú uvedené mesačné témy, Nositeľom obnovy národa môže byť je
dine naša miestna-slovenská cirkev. Ale vieme, že táto cirkev je ohrozená
zvnútra mnohými slabinami a zvonka štátnou mocou, ktorej cieľom je ateizá®ia
vyhubenie nielen Cirkvi, ale všetkého; náboženstva. Dôsledkom toho .je
dlhotrvajúca nenormálnosť náboženskej situácie u nás. Kardinál Tomášek to
výstižne vyjadril vo svojom podaní ministrova kultúry ÔSR M. Kiusákovi
z 30, 4, 1986. Za zvlášť naliehavé problémy, ktoré treba riešiť, vo svojom
liste označil a predložil požiadavky cirkvi na zmeny terajšieho nenormálneho
stavu- v/ oblastiach:
-

náš právny poriadok v oblasti nábožensKej
vyučovanie náboženstva
problém zabezpečovania kňazského dorastu
trvalý diakonat
štátne súhlasy pre duchovných
rehoľné spoločnosti
náboženská tlač
exercicie pre laikov
nebezpečenstvo právnej neistoty veriacich
obsadenie diecéz ČSSR riadnymi diecéznymi biskupmi.

Sederabciestná Panna Maria, Patrónka nášho národa, vypros nám bohaté duchovné
ovocie v/ nastávajúcom Tvojom roku.
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b i s k u p o v .. Svätá Stolica by nám rada rennvala dcorých bis
kupov , ale štát nadáva súhlas k takému menovaniu. Štát by azda súhlasil ;» . < vani m za biskupov, tých, ktorí z hľadiska Cirkvi sa to nie sú vhodní. A bez súhlasu štátu vykonávať hocakú duchovnú funkciu je v nm cm štáte trestné /§ 176 Xr.
zák,/. Preto z našich 7 diecéz /6 rímskokatolíckych a 1 gréckokatolícka/ 4 die
cézy sú bez biskupa už desaťročia. X; biskupstvá spravujú biskupi vyše 75-roôní,
ktorých abdikáciu by Sv. Otec za normálnejších okolností iste prijal a trnavské
arcibiskupstvo prakticky už neriadi chorý biskup, ktorý okrem toho v decembri
1988 tiež dovŕši vek 75 rokov, kedy diecézni biskupi podľa cirkevného práva mu
sia ponúknuť Sv. Otcovi svoju abdikáciu. V českej republike je situácia obdobná)
20 6 diecéz len dve riadi biskup* Pritom v CSR sú dvaja biskupi /Otčenášek a Ma
toušek/, ktorým však štát dovoľuje vykonávať ba funkciu farára. Podobne na Slo
vensku sú dvaja biskupi, z ktorých jeden /P. Dubovský/ je farárom v malej far
nosti a druhý /J, Ch. Korec/ je dôchodcom, ktorý až do důchodku pracoval ako ro
botník.
Vo veci obsadenia biskupských stolcov je cirkevná politika nášho štátu nie
len krikľavo nenormálna v porovnaní c prvým /západným/ n tretím /rozvojovým/ sve
tom, ale najtvrdšia v porovnaní s ostatnými s 0v.iaiis tickými krajinami s výnimkou
Albánie, Susedné socialistické štáty: MDR, Po ľa
a Maďarsko majú obsadené všet
ky biskupstvá sídelnými biskupmi, mne h i. z ai h majú aj avyon jedného svätiaceho
biskupa, v týchto krajinách je Svätou Stolicou zriadená riadna biskupská konfe
rencia. U nás dočasné tzv, "zbory ordinárov" nemajú žiadnu kánonickú právomoc,
V prevažne katolíckej Litve, súčasti 33R, je úž tiež zriadená biskupská konfe
rencia na Čele’ s arcibiskupom Povilonisom, ktorý má aj svätiaceho biskupa. V Lo
tyšskej- SSR biskupstvo v Rige spravuje kardinál J. Vajvods a v jeho seminári sa
vychovávajú kňazi pre katolícke farnosti v diaspóre v celom zvyšnom Sovietskom
zväze, ¥ Rumunsku a Bulharsku, kde je nepatrné percento katolíkov, tiež sú bis
kupi, V socialistickej1 Juhoslávii je tiež riadna cirkevná správa a dokonca sú
nadviazané diplomatické styky so Sv, 3,toliccu«
U. nás mladá generácia, ktorá sa narodila za týchto cirkevných pomerov, si
nenormálnosť tejto situácie často ani neuvedomuje. Urobme si. predsavzatie, že
v mariánskom roku budeme
- šíriť informovanosť o tejto spásu duši ohrozujúcej situácii,
- modliť sa - súkromne i verejne v kostoloch sa to, aby na príhovor našej národ
nej Patrónky Sedembplestnej Panny Kárie nám Sv, Stolica mohla vymenovať dobrých
biskupov pre osirelé diecézy, viacerých pomocných /svätiacich/ biskupov a arci
biskupa pre Trnavu - našu cirkevnú metropolu!
Ak nájdeme v sebe odvahu modliť sa často a všade za naše duchovné potreby,
potom sa iste dočkáme ich splnenia!
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Odpoveď •
xu-a í lán’-u pi" DVIHin&i 2á C;/5' 3ľJ2’-ViN8K£J -HIlTÓRil r.
ktorú posial Hilarius Morav.ua /MaS 4/1986/
Hilarius Morav-us a ja, autor Slánku "Pczsvihasme ?á A rtu
v. zasade
nie sme ďaleko jeden od druhého. Je dobre počuť, že on ai váži slovenský ná
rod a rešpektuje jeho svojbytnosť. Tiež správne uznáva, že slovenský národ
bude spravodlivo hľadať i svoju reflexiu v dejinách. A tento môj článok mal
práve túto úlohu. On chcel "byť v. službe pravdy". Aj keď táto historická
pravda niekedy láme navyknuté tradovaná hypotézy, aéže ďalej "zbližovať a in
špirovať k bratskému spolunažívaniu" naše f ssne národy. Článok nevychádza
z nejakej horkostí alebo zatrpklosti voči Český* alebo maďarským historikom,
ale len 20 zákoniteji obrany slovenskej identity, čo nemôže nikomu škodiť. Po
kúsim sa teda pokojne upresniť tézy, ktorých, tm sa dotkol v článku a ktoré
sa zdajú "fantastickými novo tvarmi",
Vynechávam' otázku Kvádov, len poznamenávam, že podľa Sv. Izidora Semil
ského A 6 36/ tí Suebi, ktorí v V. storočí za', tŽil;; auebskú ríšu v. severozá
padnom. Španielsku, prišli tam; od "Suebskej h;ry", ktorou-sa označujú Vysoké
Tatry. /!/
Opomínam tiež otázky okolo. Samové j rišé a chcem "pozdvihnúť záclonu" čo
do udalosti Veľkomoravskej' ríše,
Fon&jprv treba poznamenať, že poc Meravou ;-:a vtedy rozume .a nielen dneš
ná Morava, ale aj Slovensko. Jasne to čítame vo I¥, knihe Aventinovej Annaies
Soiorum: "Arnuif znova vtrhol na Moravu .a po prerazení zásekov pri rieke Hron
a Švábskej /správnejšie Suevskej/ hore cpať poslal Kusa .u, kráľa Maďarov, prs
ti Moravanom. Celá Morava sa znova napi n-..ia vraždením, lúpežou, požiarmi
a žiaľom". /2/ Z toho vidíme, že Arnuif operoval pod Te.tramí a na Hrone, čo
sa. vyjadruje slovami "Arnuif vtrhol na Moravu".
Obyvatelia tohto územného
celku sa volajú Moravania, ale aj Slávení, pričom názvy sa zamieňajú, V Živo
te Konštantínovom čítame, že "Rastislav poradí'; ea s Moravanmi” /3/. V Živote
Metodovom Rastislav hovorí: "My S lovená.". A /

Tiež "moravský" a "slovenský" sa zamieňajú. ¥ Živote Konštantínovom je
"Rastislav, knieža moravské" /5/ a v Živote Metodovom "Rastislav, knieža slo
venské"
/b/.Äeprávom sa to prekladá "knieža u: jvaneké", lebo on nepanoval
nad Slovanmi všeobecne. Ani ten přívlastek ne treba mrzačiť "slovenské", "slováenske", lebo to je vymyslené len na to, aby 1.0 nebolo "slovenské".
Povedať "Rastislav, knieža slovenské" pre mnohých je vec neslýchaná,
tabu, ako bolo tabu v. minulom storočí povedať pred Maďarmi! a niektorými Čech
mi, ba aj Slovákmi /Kcllár/ "slovanský jazyk", alebo ešte nedávno "slovenský
národ" a najma "slovenský štát". Ale ako tieto výrazy prestali postupne byť
akýmisi tabu, tak nim prestane byť po hlbšom- uvážení a skúmaní aj výraz
"Rastislav;, knieža slovenské", ‘Svätopluk, kráľ slovenský" a podobné výrazy,
kde moravský a slovenský sa zamieňajú, Ked bolo vtedy české knieža, ruské
knieža, bulharské,, poľské, chorvátske, srbskí , prečo oy nebolo aj' slovenské,
keď sa výslovne takto, spomína? Bola by ťo historická samovražda, keby sa ná
rod ľahkomyseľne zriekol ešte aj spomien&y r.a svoju slávnu minulosť.
Politické preskupenie rozdelili Veľkú Moravu, sie spoločný zmysel adjetiv "moravský-siovenský, Sloven-Slovák-Moravan" pretrvávajú ďalej. Tak na
dnešnej Morave obyvatelia najmä okolo stredísk Veľkomoravskej', ríše volajú
sa Slovákmi aj po tisícročnom! rozdelení. A na Slovensku sa spomína ľudová
reč pod menom "moravské", Spišský misál, za KÍV. storočia nariaďuje kázať ľu
du moravskou, rečou. ./?/ Bratislavský kódex predpisuje kázať a recitovať spo
vednú formulu "v reči moravskej" na Zelený štvrtok. /%/ íía Slovensku je mno
ho zemepisných názvov od Moravy: Moravany, Moravce. Tiež v severnom Maďarskunázvy Marot. Pri vstupe na slovenské územie smerom od Krakova je neďaleko Noreh'c Targu obec Mcrav/c-zina. A tak to bele aj s výra- :m "moravský” skôr. Pri
bina, hoci sídlil v. Sitne, volal sa moravským kniežaťom, /9/

Čechy boli súčasťou Veľkomoravské j. ríše asi šesť rok or, R q Vu 894 sa oď

nej odtrhli a spola s NäiJcaed- bojovali proti nej. Ale v niotoriografii sa čes
ká účasť neprimerane zdôrazňuje. Následkom toho niektorí cudzí historici značne
skresľujú skutočnosť, Mimoriadne obdarený cirkevný historik no-ínai predsa aj
takúto vetu: "Roku 84b nastúpil, na český trón Katišlav /! , • r oho tam posadil
ludoví t‘ Nemec v; nádeji, že takto bude kontrolovať tento ueber>.".c«ý susedný
štát". /10/
Či nie'je našou povinnosťou uviesť'veci na správnu sienu? č nie je prime
ranejšie povedať o Rastislavovi, že n&stú; Íl na s.lo:
:ens.ký^trón,"kecže sídlo, je
ho krajiny bolo, ako som to uviedol, v Nitre? ííútúrne centrá v tej dobe Kcli
xe •iobe spomína, bol na Sobore nad Mit
kláštory, A jediný kláštor, ktorý sa
rou. K roku 894 píše Český kronikár Kosmas: "Svätopluk, kráľ moravský - ako sa
všeobecne rozpráva - zraížôl uprostred svojHr vojska
sa polnočného temna sa
dol, nikým nepozorovaný, na koňa., prešiel svojím- táborom a uchýlil sa na jedno
miesto na úpätí vrchu Zabor, kde kedysi s jeho podporou a pomocou vystavali treja pustovníci vo veľkom a neprístupnom lese kostol ,,, A pokiaľ žil /ako mních/,
zostal nepoznaný, a až kecS v.idel, že sa blíži smrť, vyjavil mníchom, kto je,
a ihneä nato zomrel". /II/
Historik Timon uvádza podobnú tradíciu, ale ju pripisuje synovi Svätoplu
kovmu, Svätoplukovi II. Tvrdí, že Mojmír II. bol v boji zabitý a tak vládu pre
vzal roku 910 Svätopluk II. Ale odrazu odišiel na vrch Zobor, kde sa prihlásil
nikým nepoznaný medzi pustovníkov a strávil tam pätnásť rokov.. Svojim spoloční
kom mníahora sa dal poznať. Umrel 11, marca 925, Pochovali ho v chráme Sv. Emerama. Benediktíni ho ctili ako svätého, /12/
Kláštor na Zobore niesol mena Sv, Bypolita. Je pravdepodobné, že Sv. Cyril
a Metod ho už našli založený a že v ňom potom vyučovali svojich učeníkov, kandi
dátov na kňazstvo. A je možné, že aj "sobornaja crki", v ktorej je Metod pocho
vaný', bola vlastne "zoborská"./13/ Robiť tam nejaký prieskum je skoro nemožné,
lebo pred stavbou, kamaldulského kláštora roku 1691 "stredoveké rumy pôvodného
kláštora boli zrovnané so zemou a čiastočne azda i zasypané novovzniknutými te
rasami" /14/ Je zaujímavé, že po Cyrilovi máme na Slovensku priezviská /Čurila,
Kúrila/, nie tak už po Metodovi, Je možné, že jeho nepriatelia aj jeho hrob zne
uctili tak, ako hroby pápežov v Ríme v tom istom čase /Formozus +896/, Ako Nitra
je prvé biskupstvo v strednej Európe /slová Jána Pavla II. biskupovi Pásztorovi/,
tak Zobor je najstarší kláštor v týchto krajoch. Aj po rozbití Veľkomoravskej
ríše zachoval si veľký duchovný význam syntézou východného mníšstva so západným,
lebo Sv. Svoľád zachovával regulu. Sv. Zosimu A 550/, palestínskeho opáta,
v prostredí benediktinských mníchov, Zosimas sa cez pôst živil 45 datľami a Svonáď 40 orechami, /15/
Sv. Metodom označený nástupca Gorazd nemohol nastúpiť a ujať sa úradu. Pre
kazil mu v tom Viching, ktorý sa dostal na stolec Metodov./I6/ Pri tom sa však
nehovorí, že by bol opustil Mitru. Gorazd sa pravdepodobne predsa stal arcibis
kupom. roku 899, keá Mojmír II. dostal pre svoju krajinu arcibiskupa a troch bis
kupov.
Gorazd sa potom uchýlil, asi d© Krakova. Vis lánsko patrilo totiž do nit
rianskej diecézy, keá ho Svätopluk dobyl. Masiel sa totiž v Poľsku kalendár
z Wislice, zo 14, storočia, v ktorom sa na
júl uvádza sviatok Sv.Gorazda.
/17í/ Okrem toho krakovskí biskupi sa od počiatku volajú arcibiskupmi, hoci Bo
leslav Chrabrý založil len hniezdenské arcibiskupstvo /krakovskí arcibiskupi:
969 Prochor, 986 Prokulf, 1027 Ypolitus iste so vzťahom k zoborskému kláštoru/.
Roku 1046 krakovský arcibiskup Áron na naliehanie hniezdenského arcibiskupa mu
sel sa vzdať tohoto titulu a ostať biskupom, Historička lanekronska je tej mien
ky, že Gorazdcm bolo tam prenesené veľkomoravské biskupstvo, /18/ Gorazd sa po
važuje za potomka veľmožov z okolia Mitry,
Z:' týchto dvoch úvah vidno, že tvrdiť "Mitra, hlavné mesto Veľkomoravskej
ríše" sa nerobí bezdôvodne a lacno.

„Ešte by bolo treba vyzdvihnúť údaj- o Vratislavovi, ktorý obnovil roku
805 mesto na Dunaji a nazval ho Yr&tislavia, 713/ Roku 907 sa už volalo
Hraslaveapurda, /20/
Caeterum autem cenaeo "Pozdvihnime zác o#» slovenskej histórie!"
/!/ Isidoims Kispalensis: Etymplogiamim iibri XX, Migne. PL Tomus 82,
stĺpec 338 "Siati autám Súeýi putaatur a, morte Suevo, qvsi or ti* initium
Gerataniae facit"

,

/ 2 / Aventinove Anály Bavano v , Xn, IV., P e te r fiatko š t Pramene k dejinám
Veľkej Moravy, Bratislava 1968, s, 170=>•
/ 3 / Tanrtxež, s , 224

/ A / Tamtiež, s , 237
75.7 ľan:tiež, s, 224
76/ Tamtiež, s, 237
/T/ Missále CapituXi Scepusiensir-, 4, s t, fbl 96: "ad populum sermo do
be t‘ fieri omnáno ydiom&te moravicali.", K»gnec fbntes historici III,, Brno
1969, s, 442
/8/ Bagin: Som Sv, Martine a bratislavskí slováci: V kódexe /zo 14,st»7
je známe, že na Zelený štvrtok vyjdu krm, v kostole pred ľud, prednesie ká
zeň a predrečie 'spovednú formulu v. 'i'sši moravskej'"
79/ Ioannis Aventíni Annalium Sir.■•rum Libri VII, leipzig 1710 s. 352:
"Ludovious rex Boiorujn ,,, Brynonsm, qui et Priuina quoque Moraucrum regulum,
qui trans Sanuibium in Aquilonari rips babi teba.t
benígne suscepjt ,
Erent Brynonis urbes Kitxrava, Pisoaiun q ume- et Yratislaburgium, et BryMtt
quae adhuc ab eo nomen servat, Adelraaius urahiflamen iu&uensis Ki travine
templům dedicat"

710/

Daniei-Rops, Ľlgliee des tempe

barbareP, Paríž 1950, s* 582

/XI/ Kosmas , Kronika Seská 14,. bi,
/12/ limem 5,, Imago amtiquae Kumgari&e, Viedeň 1754, s, 196, "Memoriam
eius aď V. Idu* Martii Qrdin, Benediktini Manoimgium hisce verbis rocolit:
Im fímibxw Ungariae deposxtio saneti Svatoempii Regis Moravian"
/i3/ Ján Stanislav, Staraslovd-easky ja styk, ■ Bratislava 1978, s, 74*
"Môže dakto prísť s názorom, že s 'bornaja or'ky bola azda pri tomto kláôtore; a tu by bol hrob arcibiskupa Metoda" ,,, "Poaoaoiť tu možno, že sa Wiafcing uvádza ako ""moravský biskup*" /Marehavenmis episoopua/, Annales Fuldensas, Perta, s, 133
/14/ Súpis pamiatok, na Slovensku 2, Bratislava 1968, s, 374
/157 Pr oprium _Šlouaciae, TrnavaI977-, s« 54 uvádza životopis Sv, Sveradá a Beňadika od pätikos tolaéh • M-; kupa Ms.ua. "Ctů» autem quadragesim&Ie terapus adveniret, aď exeoplu® vitae regularis-, sub qua Zosimas abbas degebat,
ubi quAdragimta quinque dactiliš quis-que cmdrag.esimara deduxit ipse a patra;
Philippo, a quo habitom religiooi^ peroepematu quadraginta nuc.es accepit et
eo existeas vie tu eonťentus disa sane.tas resurreotionis' cuit gauďio exspectavit"
/16/ Život Klementov VII: "A pozbavili ho /dorazda/ biskupskej moci
a nejakého Vichinga
privádzajú na /aŕOibdškupský/ stolec, lepôie škrte
neho stolec znižujú* A nakoľko on, vďaka Metodovi, bol slávnym a nad mnohých
vynikal, natoľko pre Víchinga do priepasti neslávy upadol", Ján Stanislav,
Dejiny slovenského jazyka•, Bratislava 1967, s, 63

/18/ Tamtie ž s* 440: "Krakov; se stal dědicem, moravského arcibiskupství

vo rozoadu Velké Moravy,. Gorazďem t&m br.1.o z Moravy prenesená sídlo' 'arcibiskup
ské"

"" ***

'

/1S/ Ján Stanislav: Starosloviensky jazyk c.ď.s, 81 uvádza Aventínovo roz
právanie' o Vratislavovi z roku 805 za Karola Veľkého
/20/ Salcburské anály z roku 907.
,V

ľ

.

ci. ■

Í.UDSKÝ ŽIVOT A JEHO HODNOTA V NAŠEJ DOBE
Odovzdávanie života v manželstve je zdrojom veľkých radostí, ale často
1 útrap spojených s úzkosťou plnenia rodičovských povinností.
Kedysi, a v niektorých kultúrach až dodnes je veľká rodina požehnaním, le
bo deti sú prijímané ako Boží dar a od ich veľkosti závisí aj sociálna sila rod xny *
V modernej' dobe sa hromadí strach z pribúdania obyvateľstva nielen kvôli
výžive, ale i z následkov; celkového preľudnenia zemegule. Biologická rovnováha
medzi prírastkom a úbytkom obyvateľstva sa narušila civilizačnými vymoženosťa
mi /'likvidácia epidémií, lepšia zdravotnícka pomoc, predlžovanie života a i,/,
čím verejná autorita je v pokušení čeliť tomuto nebezpečenstvu radikálnymi opat
reniami.
Metódy regulácie pôrodnosti sú často v rozpore so základným mravným záko
nom, zvlášť ak máme na mysli umelý potrat /v medicínskej terminológii "interupoia" alebo 'umelé prerušenie tehotenstva-UPT"/, V súčasnej dobe nachádzame v li
teratúre názor, že inťenupcia patrí k metódam modernej antikoncepcie /Havránek,
1981/.
Od vydania zákona Č, 68/1957 počet žiadostí o umelé prerušenie tehotenstva
z roka na rok vzrastá, V nasledujúcej tabuľke sú zachytené aspoň niektoré roky,
ako to vyzerá v našej republike:
Rok

Spontánne
potraty

1958
1960
1964
1974
1983
1984
! 1985'; !
4—
— ;
— _j

27
26
28
30
26
26
25

000
000
414
194
399
367
553

Vykonáné 101raty
na žiadosť - UFU
69
96
79
86
114
119
125

000
000
828
085
743
720
420

Spolu
spontánne + UPT
96
122
108
118
141
146
150

000 /zackr./
000
242
279
142
087
973

Z tohto počtu na Slovensku pripadá na rok
1984
1985;

35 720 potratov
37' 881 potratov - čo predstavuje jednu tretinu.

Dôvody, ktoré sa uvádzali pred interupčnými komisiami iste nie vždy boli
pravdivé, ale v štatistickom porovnaní sa líšili za uplynulé roky; Napr.na
Slovensku klesli zdravotné indikácie k vykonaniu interupcie, nakoľko sa sprís
nili kritériá a ’bol'i menovaní odborníci na ich povolenie /mestský, okresný, kraj
ský odborník/. Postupne klesal aj dôvod troch šijúcich detí v rodine, lebo zá
krok žiadajú viac slobodné, či matky 1-2 detí. Pokiaľ klesol dôvod bytovej

tiesne, značne stúpol dôvod finančnej tiesne /na druhej strane sa fchvátime
väčším počtom áut, chát, vlastných domov i bytových vybavení/.
Vykonané gotrat^ na^žiadcsť^coriľa_dovodov
/vyjadrené v %, uvedené sú len niekter; 5úvody,
kde za posledné roky boli výraznejšie rozdiely/

i
1964

Zdravotné
jdôvody

18,0

1973

j

20,1

2985

19,1

18,8

23,2

30,8

j
20,7

15,4 j

15,0

30,8

28,5 i

25,5 j

1
> 16,4 |
1
i
17,1

11,5

i3, r

47,6

15,9

16,7

10,2

16,4

15,0

15,0

17,1

2,2

5,5

10,5

13,3

4,9

6,9

8,6

9,0

14,0

Finančná tie
seň rodiny

6,8

8,6

16,1

i Bytová tieseň

J 10,4

9,5

7,6

...

1985

1983;

1
í

! Bé vy dá tá žena
:/slab. rozv,/

L-__ —

1973

2 964

2983 j
i
l
1

i

jNajmenej 3
jžijúce deti

i

na Slovensku

v Čechách
r

... . . . . j .... ... . .

1

|

8,5
________ 4

Interupčné komisie sa novelizovaným zákonom o potratoch z 23.10.1986
zrušili, čím sa vylúčil "verejný súd", re
, rait.-nfca ľudí, ktorá aspoň trochu,
resp. niektorých ovplyvnila aj pozitívnym r.-.v.r-i. Uveden m nového zákona,
v platnosť od 1. i, 1987 sa podstatne zvý il počet denne vykonaných irtterupcií /v niektorých nemocniciach, temer dvojnásobok/. V preambule nového zákona
sa hovorí, že umelé prerušenie tehotenstva sa bude vykonávať novým spôsobom,
čím sa zníži počet zdravotných komplikácií. Tieto "vychvaľované miaiinterupcie" sa vykonávajú len na vybraných pracoviskách v republike: a ich zdravot
né komplikácie nit? sú dôsledne sledované. Navyše zachytávajú sa len bezprost
redné somatické komplikácie, kým psychická stavy a neskoršie konzekvencie
nie sú podchytené.
.V minulých rokoch 1960-1970 sa vykonalo niekoľko sledovaní o tom, ako
pôsobia umelé potraty na psychický stav ženy a jej prežívanie /publikované
v Čs. gynekológii/. Hapr. Kondáš, Ponťuch zistili 20 % neurotických porúch
po 13PT: ako emečná labilita, plačlivosť, výčitky svedomia, reaktívne depresie.
Pospíšil uvádza stratu orgazmu po zákroku v 8 %, Čepelák a Šturma zachytili
až 30 % v zmysle zníženého záujmu až odmietania ďalšieho sexuálneho života.
U 24 % skúmaného súboru sa manifestoval vnútorný nepokoj, pretrvávanie poci
tu viny, přecitlivělosti a i* 2eny subjektívne vyjadrovali svoje pocity v tcm
zmysle, že prvý umelý potrat vnímali ako psycha traumu, značne evokoval ich
depresívne prežívanie a pocity viny. Pri druhej a 3al$ej interupcii tieto.vý
čitky strácajú na svojej intenzite a bohatšie je rozvinutá "raeionaliz^sfia",
t.j. vlastné prepracovanie nutnosti zbavenia sa tehotnosti pre rôzn^ý'"
"objektívne okolnosti" tak, aby to bolo pre okolie pochopiteľné, ^ á p . pôso
bivé . Čas to vymýšľaním si nepravých dôvodov klamú ženy seba sam/?,/ čomu ne
skôr uveria. Ďalej možno konštatovať, že intenzita psyahickéhc^konfliktu
pred alebo po zákroku závisí' nielen od typu osobnosti, ale a $ o d citlivosti
vlastného svedomia, ktoré j'e rôznym spôsobom kultivované, fe’/to sa môžeme
stretnúť i s tým, že niektoré ženy vôbec nemusia mať pocií/iny
umelý
potrať, kým iné veľmi trpia už pri náznakoch samovoľného p tratu. Popísanú
problematiku- veltei intímne poznajú spovedníci, psychiatri n psychológovia,
keáže výčitky svedomia niekedy pracujú až po niekoľkých rokoch /napr. význam
ne v prechode u žien, alebo na prelome starnutia/, lekár i s psychickým pre
žívaním ženy se, dostávajú len výnimočne dc kontaktu, preto viac sú zameraní

na sledovanie somatického stavu. V literatúre sa uvádza 20
kácií po umelom prerušení tehotenstva /Havránek, 1981/.

% somatických kompli

Existujú i oalšie negatívne vplyvy,■ktoré sú málo spomínané a stávajú sa
predmetom diskusie lekárov i verejnosti., Zdravotníkom táto neatraktívna práca
prináša nemálo roztrpčenia z toho, že sú na úrovni "komunálnych služieb", kde
zákazník o niečo požiada a musia vyhovieť podľa zákonných noriem. Ako lekári si
uvedomujú /a často aj trpia vnútorným konfliktom/ z Hippokratovéj prísahy o zá
chrane života a prirodzeným rešpektovaním života akc takého, ktorý je od počiat
ku vyjadrený pohybom a požiadavkami štátneho zákona, ktorý povoľuje tento život
likvidovať. /Preto zväčša veriaci ľudia nepracujú na gynekologických oddeleniach./
Systematické vykonávanie' týchto zákrokov vedie k citovej splešteaosti, stráca
sa aj prirodzená, úcta k "nežnému pohlaviu" a napokon i k životu, vôbec, čo je vy
jadrené v profesionálněji deformácii gynekológov.
A ešte niekoľko poznámok k tejto problematike z hľadiska mladých dievčat,
ktoré *sa so. smutnou skutočnosťou" umelého potratu stretli,
V gynokologiokých, psychologických i sociologických štúdiách sa stretávame
so vzrástajúcim skorším zahájením sexuálneho života našej mládeže, Ktoré sa nie
kedy posúva až dó.maioxetosti i3~i4 rokov. Poukazuje sa tiež na rozpor urýchle
ného domatipkého vyzrievania, ktorý ostro kontrastuje s predĺžením psychosociálnej zrelosti, Štatistické údaje z r, 1980 uvádzajú v ČS3H počet interupoií u mla
distvých. /Bo*18 r,/.1,04 % a y r, 1983 na Slovensku dosahuje toto číslo 1,3 %!
Počet pôrodov u mladistvých dievčat dosiahol 5„15 % zo všetkých rodičiek. V mes
tách je situácia zväčša horšia* Anonymita poskytuje mladým dievčatám /často přiš
lým. z vidieka/ neviazaný spôsob života, stratu kontroly rodiny, možnosť odmiet
nutia dodržiavania mravných noriem formovaných rodinou. Mladí ľudia do mesta pri
chádzajú nielen za prácou a štúdiom, ale i pre lákavý spôsob trávenia voľného
času či vlastněji sebarealizácie.
Zo slovenských mie3t je na tom najhoršie Bratislava, kde jie koncentrácia
nielen študujúcej ale i pracujúcej mládeže, dokonca z. rôznych kútov našej zeme
gule /Vietnamci, Kubánci., afbicania a pod,/. Stretaním sa rôznych kultúr, ale
i nevyhranených a neformovaných názorov na život resp. deformovaných vzniká ne
málo problémov, ako v priateľstve tak x v eroticko-sexuálnom vzťahu mladých.
Bratislavské dorastové gynekologické ambulancie evidujú každoročne 4-5- %
mladistvých tehotných. Z celkového počtu zachytených tehotných ich osud vyjadruje
nasledovná tabuľka:
1984

1985

818

772

817/

22

22

28

354

349

3T5

1194

1143

1220

1983
Počet tehotenstiev ukončených riadnym
pôrodom
Spontánny potrat u dievčat
Umelý potrat na žiadosť /UPT/
S p o l u

Percentuálne vyjadrenie žiadosti o umelý potrat vyjadruje äalšia tabuľka
podľa vzdelania dievčat.
1983
Odborné učilištia
Gymnáziá
Stredné odborné školy
Vysoké školy

30,5. %
2,2
11,3
56,0

1985

1984
23,0
4,0
9,4
63,6

%

25,1
5,1
8,9
60,9

%

Tehotenstvá y učňovskej a stredoškolskej mládeže skôr končia pôrodom,
u vysokoškolskej potratom. Sile je zriedkavosťou aj fakt, že kým mladistvá
dievčatá otehotneli a chceli dieťa porodiť, ich rodičia žiadali o potrat
a nútili vlastné dieťa, aby požiadalo cm, keďže ich nepovažovali za dostatoč
ne psychicky zrelé ani ekcňoaieky samostatné* Mladé dievčatá sú často zapále
né pre myšlienku "slobodnej matky", ktorej postavenie obnása nemálo problé
mov, hlavne v neskoršom živote. Neuvedomujú si ani. potrebu trvalého manželské
ho vzťahu pre dieťa a neraz im. chýba aj zrelosť materinského citu, takže po
rodené dieťa vlastne vychovávajú starí rodičia alebo spoločnosť /dojčenecké
ústavy/. Správne názory nielen r.a sexuálny ale i rodinný a manželský život
majú byť formované v pôvodnej rodine poučením a hlavne osobným príkladom ro
dičov, ktorí prinášajú denne mnohé obete pre svojich členov.
Predložené čísla c prirodzenom prírastku obyvateľstva i o počte UFT
a pôrodnosti v ČSSR boli získané zo štatistických ročeniek /čs» zdravotnic
tví, 1-985 a roky citované/. Holé fakty sú na naše zamyslenie sa nad dôsledka
mi, ktoré ešte nepoznáme a ktoré nasledujúcu generáciu čakajú, Možno, že by
nebolo od veci, ak by sme častejšie premýšľali o živote ako Božom dare a tie
to meditácie by nás viedli k intenzívnejšej modlitbe za tých, ktorí sa nachá
dzajú v krízovom stave rozhodovania medzi ponechaním života alebo jeho likvi
dovaním, Nemala by nám byť ľahostajná ani verejná mienka; naša osobnostná zre
losť je vyjadrená i tým, že dokážeme v prostredí, v ktorom žijeme, povedať
aj opačný názor, lezanedbávajme ani vlastnú formáciu- svedomia, ktorá môže
ovplyvniť naše okolie, Napokon pomáhajme i vlastnými rukami a všetkými pro
striedkami, ktoré máme k dispozícii k zachovaniu života,
Prirodzený prírastok obyvateľstva v Československu
za r. 1985 podľa krajov
K r a j

Prírastok

Praha
Středočeský kraj
Juhočeský kraj
Západočeský kraj
Severočeský kraj
Východočeský kraj
Juhomoravský kraj
Severomoravský kraj

- 4 408
- 2 540
242
521
2 034
35
2 800
6 449

Bratislava
Západoslovenský kraj
Stredoslovenský kraj
Východoslovenský kraj.

2
8
11
14

Počet UPT na žiadosť
12 108
9 205
5, 965
7 109
12 004
9 106
13 765
18 277

216
341
813
774

4
11
11
9

733
347
850
951

Hlavné demografické údaje z niektorých: krajín
/na ICO 000 obyv,/
Štát
ÍSSR
Bulharsko
Juhoslávia
Maďarsko
XDRPoľsko
2SSR-

Pôrodnosť.
14,9
13,7
16,6 ‘
11,9
14,0
19,7
20,1

Úmrtnosť
12,1
11,4
9,6
13,9
13,3
9,5;
10,3

Prirodzený
mrastok
2,8
2,3
7,0
- 2,0
0,7
10,2
_____ M
_________

Kojenecká
umr tnos t
14
16
32
19
11
19
-

stát

FÚrodnosť

branců zs te
Japonska
ÍS®
lakúsko
švajčiarska ■
Paliánsko
äfeľfeá Británia
3A.

13 fr
12,T
9, T
11,9
11,4
10,6
12,8
______________. ... 15,5 _

Úmrtnosť

• 10,2
6,2
11»T
•12,1
9,1
. 9,9
.11,9
8,6

Prú rod zeny
pr irartok
3,5
6,5
- 2,0
- 0,4
?,.l
0,7
0,9
6,9

'"rjeneckfi

-’
-virtnos
9
£

10
12
-

11
10
U

HUŠKÁ- S ÍRKE V TO R. i 31
Nasledujúci historický prehľbď voľna nadväzuje na "Krst knie
žaťa Vladimíra”. Prinášame ho pri príležitosti milénia krstu
ICyjevskej 'Rusi r, 988.
Húská národná cirkev, ktorej strediskom bol Kyjev a od r, 1328 Moskva,
hierarchicky cez: celý stredovek, závisel®, cá Carihradu, pretože kresťanstvo sa
dostalo áo Ruska i Carihradu,‘Keď sa grécka cirkev na 2. lyonskom sneme r, 1274
zjednotila s rímskou, zjednotenie prijali aj Rusi, ale čoskoro ho, podobne ako
Gréci, prerušili. Sa Florentíaskem sneme r. 1439 vážne na usiloval o úniu kyjev
ský metropolita Izidor., ale jeho snahy zmaril ruský klérus.

Pre politické zmeny v 15i storočí sa zmenil pomer ruskej národnej cirkvi
k Carihradu., Kel Byzantskú ríšu! zaujali Turci r, 1453 a Rusi sa zbavili nadvlády
Mongelov, ktorej podliehali od r.,'1250, dozrievalo v nich presvedčenie, že po pá
de Byzantská ochrancom pravoslávia má' byť Rusko a ža cirkevné práva Carihradu
prešil na Moskvu: * "tretí Rím'”, Absolutistický pane vnik Ivan IV. Hrozny
/1523-1584/, ktorý dopomohol Rusku k politickej nezávislosti a sám sa nazval cá
rom. snažil’ sa aj
ocirkevnú nezávislosť, ^plnilo ga to r. 1589. Vte
hradský patriarcha Jeremiáš II, udelil moskovskému, metropolitovi nioboví hodnosť
patriarchu.. Tak vznikla ruská autokefálna cirkev. Carihradská synoda r, 1591 uzná'
la moskovský patriarchát ako piaty medzi patriarchátmi gréckej pravoslávnej cirk
vi, Súčasne ustanovili;, že moskevského patriarchu bude voliť synoda ruských bis
kupov, a výsledok voľby sa má ohlásiť ekumenickému carihradskému patriarchovi,
ktorý prejaví' súhlas. í táto malá závislosť od Carihradu prestala za cára Alexe
ja Michajlovdéa r. 1660, keď Ruhi dostali právo ustanoviť nezávislého patriarchu.
Cár Alexej vo svojom politicky Kativovansm réfoŕnnaom úsilí /1653-166.Q/ sa
usiloval tiel o uvedenie ruských; cirkevných obradov a textov bohoslužobných kníh
do súladu so. súčasnou obradovou gréckou praxou a nov.ovytlačenými gréckymi boho
služobnými knihami;. Vykonávateľo» cárovho zámeru sa stal Nikon, inštalovaný cá
rem r, 1652 do funkcie patriarchu* Požiadavka zrieknuť sa obyčajov a obradov po
svätených vekmi sa však bolestne dotýkala národného cítenia mnohých Rusov., čo
viedlo .hlavne pod vplyvom- vidieckeho pŕotcpopa Avvakuma a iných k oddeleniu sa
starovercov, v ktorých väčšinu tvorili sedliaci. Btarcverci rozhodne odmietali
všetky novoty s fajčenie, pitie kávy, holenie brady ... Napriek veľkému prenasle
dovaniu bolo ich pomerne mnoho, Po vymretí starých starovereckých kňazov časť
starovercov. prijala kňazov zo štátnej cirkvi a utvorila sektu popovcov. Zvyšná
časť vyhlásila kňazstvo za zrušené a utvorila sektu bezpopovcov; miesto kňazov
sa volili laici za starších.
Keďže úrad moskovského patriarchu si ľud veľmi vážil a u ľudu mal i značnú
politickú moc, rozhodol sa absolutistický cár Peter' Veľký /1689-1725/ úplne od
strániť patriarchálnu, dôstojnosť, Po smrti patriarchu Sadriána r, 1700 za dvad
sať rokov nedovolil obsadiť moskovský patriarchát. Keď ľud na to navykol,

r. '1721 zrušil ho aj formálne a miesto neho- za najvyšší cirkevný úrad; označil
"svätú synodu". Skladala sa z ruských biskupov a iných duchovných hodnostá
rov /12 členov/ a so svetského prokurátora, ktorý zastupoval cára. Všetkých
členov "svätej synody" vymenoval sár; tak sa stal. vlastne duchovnou hlavou
ruskej cirkvi. Cirkevný poriadok, ktorý ustálil Peter Veľký, sa podstatne
nezmenil až po revolúciu r, 1917,
Katarína II, /I762-1796/, ktorá bola pôvodne protestaatka /princezná
z Aiihalt-Zérbat/, len navonok sa pridržiavala ruských obradov, v skutočnosti
však bola voľnomyšlienkárka, Za nej: sa dovŕšila nadvláda cára nad ruskou cirk
vou.* Všetky cirkevné majetky vyhlásila za majetok koruny, aby "zbavila duchov
ných starostí o hmotné veci"; duchovných platil štát.
Cársky despotizmus v ruskej cirkvi vyvolával početné sekty, Holi zväčša
reakciou ľudu na utláčanie cirkví a prejavom nespokojnosti s náboženským; for
malizmem, do ktorého pravoslávna cirkev upadala čoraz viac, V 18, storočí obe
sekty starovercov sa rozdrobili na menšie sekty, ktoré sotva možno nazvať
kresťanskými. Sú to gnostická rojkovia* "chlystovia", ktorí' sa bičujú,
"škopci" s najhoršími mravnými výstrednosťami; "molokáni", ktorí v pôstnom
čase proti zákazu pravoslávnej cirkvi požívajú mlieko; "ďuchoborci" zavrhujú
učenie o sv, Trojici; "štundisti", ktorí zmýšľajú komunisticky,
náboženské utláčanie, s ktorý® rovnobežne kráčalo aj sociálne, vyvolalo
okrem- rozsiahleho sektárstva veľa horkosti, anarchistické hnutie /nihilizmus/
a krvavé revolúcie, I kea tu a tam urobili ruskí' cári nejaké ústupky cirkvi
a národu /cár Alexander II, r, 1861/, vcelku pomery sa do konca 19, storočia
nezmenili, V tomto storočí malo Rusko niekoľko spisovateľov svetového mena,
ktorých vplyv i z náboženského hľadiska zanechal v ruskom človekovi hlboké
stopy. Fjodor M, Dostojevskij /1821-1881/ zveleboval rustvo a pravoslávie
oproti "západnej skaze". Gróf Lev S, ToIstoj /1828-1910/, spočiatku slávny
románopisec, stal sa neskôr rojičivýnr sociálnym, reformátorom. Propagoval myš
lienky proti každému, pozitívnemu náboženstvu, proti vojne, proti štátu
a súkromnému majetku. Náboženský filozof Vladimír Soiovjov /1853-190G/ dôvtip
ne písal o cirkvi a poslaní Východu na ateistickom Západe,
Zbačnejšia zmena nastala v ruských vnútorných pomeroch len r, 1905, keď
sár Mikuláš II, poskytol ruskému národu- konštfitucionálnu ústavu a slobodu
svedomia, Lenže tieto opatrenia, ktoré i tak neboli dosť úprimné, nezabráni
li už blížiacej sa revolúcii, Koku 191? zrútil sa cárizmus a s ním padla aj
Štátna cirkev. Všeobecná ruská synoda obnovila moskovský patriarchát, ktorý
Peter Veľký zrušil. Patriarchom sa stal Tychxm, moskovský metropolita.
Literatúra j
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TRNAVSKÉ ABCIBISffiJPSTVO
Dejiny trnavského arcibiskupstva siahajú až dc čias uhorského kráľa
sv, Stefana, Tfen- zriadil ostrihomskú diecézu, do ktorej patrilo tiež územie
-terajšej trnavskej arcidiecézy.
V r, 1526 po bitke pri Moháči obsadili Turci aj Ostrihom-, Ostrihomský
svatiacx biskup Ladislav de Macedónia sa prsta v r, 15.31 presťahoval do
Trnavy s úmyslom presťahovať celú''ostrihomskú kapitulu. V r, 1543 prišiel
do Trnavy aj novovymenovaný arcibiskup Pavol de Warda, čim sa Trnava stala
náboženským centrom celého Uhorska,: Vzniklá historická situácia mala pre
Trnavu obrovský význam aj po stránke kultúrnej, keď sa stal trnavským
arcibiskupom Mikuláš Dláh, V r, 1554 založil v Trnave prvé gymnázium, na

ktorom' sa ako povinný predmet učila aj slovenčina* Založil tiež kňazský semi
nár a teologická učiliště.
Významný arcibiskup kardinál Poter Pázmány z*loži! v Trnave v r. 165i
univerzitu, ktorá mala pôvodne filozofickú a teologická fakultu, neskoršie
aj právnickú a lekársku.

Až v r, 1820 sa vracia arcibiskupský úrad opäť do rtrihomu. Presun sa vy
konal sa pôsobenia arcibiskupa kardinála Alexandra fiudhas ho, ktorý po svojom od
chode zriadil v Trnave trvalá sídlo pre arcibiskupských vikárov. Za celé obdo
bie od r. 1531 až do r. 1922 pôsobilo v Trnave 26 arcibiskupov, resp, vikárov.
Posledným arcibiskupským vikárom bol František Richard Osvald. Ním končí práv
ne i fakticky jestvovanie vikariátu. Dna 29, mája 1922 prevzala Svätá stolica
do vlastnej správy tú časť ostrihomskej arcidiecézy, ktorá patrila do územia
Československej republiky a ustanovila tam svojho apoštolského administrátora.
Prvým; bol biskup Pavol Jantausch.
Zjeho menom je spo
fakulty v Bratislave v r, 1936. Zomrel 29. júna 1947, Druhým bol biskup Ambróz
lazík, ktorý sa aktívne zúčastnil na zasadnutiach II. vatikánskeho koncilu.
Zomrel 20. apríla 1969. Terajším, v poradí tretím apoštolským administrátorom
je biskup Július Gfábriš,
Historickým medzníkom trnavského arcibiskupstva a celých cirkevných dejín
na Slovensku je 30, december 1977. Vtedy Sv. Otec Pavol VI. konštitúciou
"PRÄESORIPTIOiíUií 3ACR0SANCTI" oddelil územie trnavskej apoštolskej administrá
tory od arcidiecézy ostrihomskej v súlade so štátnymi hranicami medzi Sloven
skom a Maáarskom a apoštolskou konštitúciou "QUI DIVINO" povýšil trnavskú administratúru na stupeň diecézy a zároveň ju vyzdvihol na hodnosť metropolitného
sídla.
Trnavskej arcidiecéze boli podriadené sufragénne diecézy nitrianska, bansko
bystrická, spišská, košická a rožňavská.
s i e k o Lk o
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V celkovej situácii Cirkvi na Slovensku naáalej pokračuje negatívny trend
v počte diecéznych kňazov v pastorácii. Ročne u. nás zomiera priemerne 50 kňa
zov, vysvätených býva 30. Počet prijatých, uchádzačov na CMBF od roku 1933 je
vyšší akc dovtedy, čo dáva nádej na relatívne zlepšenie situácie po roku 1990,
kedy by malo byť vysvätených 45-50 novokňazov a tiež po návrate časti novoknazov zo Základnej vojenskej služby
0 konkrétnej situácii v stave kňazov svedčia nasledujúce tabuľky;
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/ vŕýrszný rozdiel v trnavskej diecéze je spôsobený kňazmi na odpočinku
v CH.D. Pezinok, Beckov, Piešťany, V predchádzajúcich rokoch je podobný pomer/
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1. Počet obyvateľov
2. Počet katolíkov

3. Počet farnosti
4. Počet kňazov v pastorácii

5. Priemerný počet veriacich
na i kňaza

Súčasný drastický úb,y tok kňazov a :r r* <•v nie ... ;tu neobsadených farnosti
teďa stále ešte narastá. Ďalším důležitým aspektom pri určovaní situácie je aj
zarážajúco vysoký vek kňazov. Y reku 1980 bol 69,83 roka, k 1. 1. 1987 je to
61,9 roka. Najvyšší priemerný vek má diecéza prešovská - 63,7 roka, relatívne
"najmladšia" je košická diecéza - 56,9 reka, V praxi vysoký vek znamená, žc
napr. spišská diecéza má 13? kňazov v pastorácii, z ktorých 96 je v dôchodko
vom veku nad 60 rokov, ba dokonca 49 kňazov nad 70 rokov.
Ktosi povedal, žo národ má toľko kňazov, koľko si* ich dokáže vyprosiť. Náš
národ podľa uvedenej štatistiky tvorí 80,2 % katolíkov. Je to počet, ktorý na
priek všetkým negatívam jasne hovorí, že sme národ katolícky a taký aj chceme
naďalej zostať. Vieme, že nám chýba cirkevná hierarchia, veď od zriadenia cir
kevnej provincie /197T/ nám chýba arcibiskup, aj mnohé biskupské miesta sú už
desaťročia neobsadené. Uvedomujeme si však silu modlitby, ktorou môžeme premôcť
všetky nástrahy zlého ducha, ktorý í takým, spôsobom chce v nás udusiť plameň
viery. Preto v tomto nastávajúcom Mariánskom, roku zapôjiae sa do modlitieb' za
kňazská a rehoľné povolania, prosme aj za dobrých pastierov pre načo osirelé
dirh.ézy v. duchu. Kristových slov; "Proste Pána žatvy, aby posial robotníkov na
svoju žatvu!" /Lk 10,2/
KATOLÍCKE NOVINY - ako ďalej?
V poslednom čísle sme uverejnili článok o situácii katolíkov v Číne a zárovrn sme poukázali na dezinformáciu danej problematiky v našich Katolíckych
novinách. Keďže čoraz častejšie sa objavujú v našich KS správy, ktoré podobne
mylne informujú, ba v poslednom čase opäť sa naširoko rozpisujú c zakázanom
združení Pacem in terris - a tak vedú na scestie - prinášania na porovnanie
autentické správy podľa zahraničnej tlače.
Katolícke noviny č, 2 z 11. 1. 1987 uverejnili na str, 7 informáciu pod
názvom Za Apoštolský Stolec. Citujeme;
"Na Konferencii o bezpečností a spolupráci v Európe, ktorá pokračovala kon
com minulého roka zasadaním vo Viedni, prehovoril aj vedúci delegácie Apoštol
ského Stolca Mons. Achille Silvestrini. Podčiarkol skutočnosť, že Apoštolský Sto
lec využíva každú príležitosť k podpere mierových iniciatív. Dosvedčuje to aj
účasť na konferencii v Helsinkách /1975/, na pokračovaníeh zasadaniach v Madri
de a
Belehrade. Z dohodnutého sa však splnilo iba málo, povedal
Mons. Sllvestrini, a nad Európou - rovnako ako nad celým svetom - stále visí hrozba jadro
vej' vojny."
A. Silvestrini na schôdzi 4. 11. 1986 vo Viedni povedal i. toto:
"...
najmä na poli slobody svedomia a náboženských slobôd nebol doteraz: dosiah
nutý
takmer žiaden pokrok, hoci každý z 35 štátov, účastných na Konferencií
v Helsinkách a Madride podpísal príslušné záväzky. Apoštolský Stolec sa nikdy
nezmieri s tým, aby ľudia trpeli a boli diskriminovaní' pre ich náboženské pre
svedčenie ... A, Silvestrini predložil zoznam požiadaviek, bez splnenia ktorých
náboženské spoločenstvá nemôžu vôbec jestvovať; možnosť spoločného praktizova
nia náboženského života, zamedzenie diskriminácie v zamestnaní a v spoločenskom
živote pre príslušnosť ku kresťanskému náboženstvu, neprekážať náboženskej vý
chove mládeže, ak pc nej túžia samí mladí' ľudia alebo ich rodičia, nerobiť pre
kážky tým, ktorí sa chcú stať kňazmi alebo viesť rehoľný život, neobmedzovať
biskupov a kňazov v uskutočňovaní ich duápastierskej služby, umožniť Sv. Stoli
ci menovať biskupov a slobodne s nimi udržiavať kontakty, neprekážať kontaktom
s kresťanmi z iných krajín a konečne prístup ku všetkým masovokomunikačným
prostriedkom ... Arcibiskup vyjadril presvedčenie, že otázka ľudských práv nie
je menej' dôležitá než problém bezpečnosti a odzbrojenia a musí byť prejednáva
ná s rovnakou starostlivosťou.

O tom, že sa chystá na jeseň tohto roku synoda "Q POVOLANÍ A POSLANÍ
LAIKOV. VO SVETE" sa vie už dlho/Aj naše KN sa o nej' zmienili v dvoch sprá
vičkách, ktoré samy svedčia o tom, aké nebezpečné je slove L A I:K, Frvá
správa je v KN č, 8
z 22,
2,1987 na str. 4 /Stručne zc s
"Synodu, ktorá sa má zísť t,r, v jeseni pripravujú naslovovzatí teoló
govia. Biskupská synoda bude klásť na úlohu Božieho ľudu v súčasnom svete
s dorazem na ozdravenie rodinného života".
Ešte majstrovskejšie sa vyhli KN nepríjemnému, slovu v č, 15 z 12,4.1987
na str* 4 v tej istej rubrike. Citujeme:
"Pred siedmou synodou vyzval Ján Pavol II. veriacich k modlitbám za jej
úspech. Synoda sa má zísť na jeseň tohto roku a má zdôrazniť povolanie všet
kých - nielen kňazov - k životu čnosti."
Na áalšiu, zaujímavosť nás tiež upozornili niektorí naši čitatelia: Spo
mínané Kl č. 8 na str, 4 uverejnili odstav*ek "Aj v Taliansku":
"Y chudobnejších farnostiach u nás nie je nijakou zvláštnosťou,, že kňaz
si aj sám zv.oní. Zavolá veriacich na bohoslužby, zazvoní im na poslednú ces
tu. Niekomu sa to zdá niečím nekaždodennýa a tak aj talianska tlač - akiste
v nedostatku iných správ - napísala, že v lombardskom Giussiane sám zv.oní na
bohoslužby farár Agostino Cerri. - Čo je na tom senzačné?"
Na správe nie je senzačná nič. Skôr je zarážajúce, že v čase, keá sa
u nás podpísal potratový zákon, KN akoby o ničom nevediac, - mlčali - určite
nie z nedostatku iných správ. Veá každý katolík vedel o čo tu ide.
Aby sme do veci uviedli svetlo, odcitujieme článok, ktorý preberáme zo
zahraničného časopisu:
"Agostino Cerri, farár v meste Giussano v Taliansku, môže i naáalej kaž
dý utorok o 14,oo hodine zvoniť pohrebným zvonom svojho farského kostola, keá
sa v naproti položenej nemocnici uskutočňujú umelé potraty. Šéf miestnej polí
cie ho poď tlakom verejnej mienky oslobodil od zaplatenia pokuty 800 000 lír
za rušenie: verejného poriadku a odvolal svoj zákaz, zvonenia v spomínanej situ
ácii. Predvolaní svedkovia - obyvatelia mesta - pri vyšetrovaní jednomyseľ
ne ťvrďili, že zvonenie im neprekáža, Na zakončenie pojednávania povedal fa
rár’ Cerri: "Som obžalovaný, že som dal zvoniť pohrebným zvonom na znak pro
testu proti potratom, uskutočňovaným v nemocnici naproti kostola. Tak to však
nie je. Moje zvony sú v službách života. Nikoho neodsudzujem, ani zaintereso
vané ženy, ani lekárov. Snažím sa im iba pripomenúť zodpovednosť za život ne
vinných deti."
Farár Cerri dostal na znak solidarity mnoho listov z Talianska i iných
krajín sveta. V jednom sa hovorí:
"Iniciatíva kňaza na obranu, života sa ma hlboko dotkla. Nedajte sa
odradiť a nezanechajte začatú iniciatívu, pretože Boh je s Vami."
Podpísaný Franco Zeffirelli, známy filmový režisér, autor filmov
Ježiš z lazare+a, Brat Slnko, sestra Luna a i,"
Citované podľa prekladu v časopise Rodinné spoločenstvo ô. 12
Nechceme polemizovať, ani jatriť rany. Vieme v akých podmienkach žijeme.
Ale práve preto si uvedomujeme, že jedine pravda nás oslobodí, A o túto
pravdivosť prosíme pre seba i pre redaktorov v Katolíckych, novinách., Aby
sme dokázali žiť i pracovať podľa vzoru Toho, ktorý je Cesta, Pravda a Ži
vot.

BÁS U K A NÁRODOVEC fO FRANTIŠKÁNSKOM HASÍTE
e

P a m i a t k e O, Rudolfa H
L O N C A
/I905-1986/
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7* apríla 1986 v Pittsburgu, Pennsylváaia, zomrel O,Rudolf A. Dilong,
Otec Rudol Dilong pochádzal zo severného Slovenska, z Oravy, kde sa narodil
v Trstenej 1, augusta 1905. V rodnom mestečku vychodil ľudovú školu a nižšie
triedy gymnázia. Tam poznal aj duchovných, synov sv. Františka, ku ktorým sa
rozhodol" pripojiť. Vyššie triedy gymnázia a teológiu študoval už ako mladý
františkánsky klerik na učilištiach svojej, rehole. Za kňaza bol w s v ä t e n ý
29, júna 1929í Ako kňaz- pôsobil vo viacerých františkánskych *J.áRu-r
oa Slo
vensku-, a to najviac ako profesor náboženstva na meštianskych skoiácn, gymná
ziách a učiteľských ústavoch.
líž od študentských čias zaujímala Dilonga literárna a osobitne básnická
tvorba, do ktorej sa čoskoro sám činne zapájal, Jeho drobné básnické prvotiny
sa objavovali vo františkánskom časopise- "Priateľ dietck", Ho už'v r. 1931 vy
šla v Kremnici knižne jeho prvá zbierka "Budúci ľudia”. Onedlho nasledovali calšie: "Slávne na holiach" /1932/, "Dýchajte lazy" ,/'1933/, "Helena nos i ľaliu"
/1935/, "Mladý svadobník" /1936/, "Muškát" /194Q/, ’Konvália" /1941/.,
Jeho východiskom boli moderné literárne smery poetizmus , surrealizmus
a azda aj symbolizmus, pre ktoré získal-viaceré mladé talenty, On sám sa však
trvalo nepripútal k žiadnemu z týchto smerov, ale šiel vlastnou cestou a volil
si výrazové prostriedky, ktoré sa mu videli
istejšie na vyjadrenie hlbo
kých. ľudských a národných citov poznačených, františkánskou- duchovnosťou.
Vojnové roky boli pre 0. Rudolfa rušné ako pre mnohých, iných., Za istý Čas
bol vojenským, kaplánom na východnom fronte., Po vojne pokladal G. Dilong za odô
vodnené odísť do zahraničia.
Cez Rakúsko sa dostal do Ríma- kde býval vo františkánskom kláštore, ale
pritom sa činne zapájal do rušného života slovenskej emigrácie. Na jednej stra
ne s pomocou rehoľných, spolubratov miernil hlad slovenských bezdomovcův-, no na
druhej strane sa neodtahoval ani od ostrých politických diskusií, ktoré vtedy
nepriaznivo poznaôovali vzťahy medzi rôznymi skupinami slovenských •*.y stahovaXeov»
M roku 1947 odišiel. 0, Dilong z Ríma do Argentíny, kde z františkánskeho
kláštora v Buenos Aires viedol duchovnú službu medzi slovenskými emigrantmi. Pri
tom, prirodzene, aj písal a vydal niekoľko publikácií. Avšak po sľubnom začiat
ku sa v/ priebehu niekoľkých rokov situácia v tejto- juhoamerickej krajine veľmi
zhoršila. ¥ búrlivých nepokojoch vyhorel aj františkánsky kláštor, v ktorom bý
val 0, Rudolf, Podarilo sa mu zachrániť iba holý život. Inak v, ohni stratil
všetko čo mali knihy, rukopisy, korešpondenciu, ba aj dokumenty#
Za istý čas žil u priateľov a keá sa mu naskytla možnosť vycestovať dc Spo
jených štátov, využil ju, ¥ r, 1965 zakotvil v- kláštore americkoslovenských fran
tiškánov v Avalone pri Pittsburgu, kde ostal až do konca života. Vypomáhal
v duchovnej- službe, dlhší čas bol redaktorom časopisu "Listy sv, Františka"
a - písal. Bolo to najplodnejšie obdobie jeho básnickej a spisovateľskej' činnos
tí,
.

‘-

’

y

..y-';

■••• f J* f

-

Literárne dielo 0. Dilonga je veľmi obsiahle, Pozostáva z viac ako 50 zbie
rok básni, ku-ktorým sa priradujú romány, drámy, lyrická próza, zbierka aforiz
mov.
Za 80 rokov 0, Rudolf Dilong poznal život z mnohých strán a v mnohých situ
áciách: na slovenskej dedine i v svetových veľkomestách, v idyle milujúcich sa
ľudí, aj v bezohľadnom boji politikov alebo rozvášnenej masy, v tichu kláštornej
oely aj v drsnej spoločnosti vojakov v kasárňach alebo medzi výbuchmi granátov.

Zo vše ,
d?v •
te* Sám tá;fn i. ■ •
n>:..
k hriešnikom a % ion mene h
žom", ktorá vyšla v Ríme /i. ;'12
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4
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Išla za nim tá dlhá sekven; ;
.:;s.
Okrádal? zbíjal? vraždil?
chce do raja?! Ale on nahlas
už vtedy v, temnom zraku, v Šerej Vískej vine
mal trocha plaču, lak vždy prichy
• ~ba
pri slzách, kec sa kniha života ■ -ara.
Najprv; nás nad vodou niesli agáty,
bolo nám tepla v hriechu, kožuch V;-';.- pohľaduzohrieval druhých hriešnikov. 'A? ... Teraz
keá ide smrť,'i ’jeden výkrik zmýv.-:
od záplav
A "Rozjímanie na záver" tej istej zk-i, y

láek.e a dobro
. rso pripája
. -zbierke "Pod kri
•rc.n na Kalvárii
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zakončuje takto:

Ježišu Kriste ukrižovaný,,
my, tridsať strieborných-,
hľaá, ako rozsýpaní sme na drobné
po tvojej ceste krížovej,
neodsúa nás a milosrdne
na naše hriechy zabudni.
Teras pod krišen daj nám veľkosť života,
Golgotou posväť, čas náš krátky!
Samoty horkosť preruš, pri á, Pane Ježišu!
Teda napriek životným zákrutám a otrasom nestratil smer, V zbierke ly
rickej prózy "Letieť a doletieť", ktorá výšia v roku 1982 v Pittsburgu, to
vyjadruje takto:
•
Máme vidinu, že krásne je všetko okolo nás,
len ísť.
ísť áaiekc? Kde až?
Vecí.konca nemá človek, len smrťou, A vale j?
Ano, ale aj za smrťou sú paše zakopané diamanty.
K Bonu je óalej, ako raz zomrieť,

KRÍŽOVÁ CESTÁ PÁKA JEŽIŽA S íh tž: /?

CESTOU NENAROBENÝCH

1. Pár. Ježiš je odsúdený na smrť
Odsudzujú ma na smrť skôr, ako som sa nerodil.
Nesplodila ma láska, a preto rna nikto nemiluj e,
2, Pán. Ježiš

berie kríž na svoje plecia

Prekliatie nechceného
Musím byť odstránený.

väzí na mne a všetci mi preklínajú.

3. Pán Ježiš prvýkrát padá pod krížom
Ja som len "prípad" - nie som človek, s o k prípad nechceného.
Nepríjemný prípad neželaného tehotenstve, ktorý možno odstrániť.

4, Pán Ježiš sa stretáva so svojou Katkou
Tvoje stretnutie, Pane, bolo bolestné, ale ja nemám matku, ktorá by
ma oplakávala. Som zatvorený v lone ženy, ktorá ma chce zavraždiť.

5.* Šimon Cyrenejský pomáha. Pánu Ježišovi niesť kríž
Tebe jeden človek pomáhal niesť kríž, mne nik nepomáha• Dokonca lekár
podá žene narkózu, aby netrpela, kecí ja budem zomierať.
6* Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník
Ach, keby aj mňa mohla potešiť jedna Veronika v mojej bezmocnosti! Či nikto
nepozná moje ľudské nešťastie? Prečo mlčia zákony? Prečo mlčia kresťania?
7, Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom
Pokiaľ som taký malý, môžu. ma ľahko zničiť. Mcj otec počíta, koľko by som
ho stál. Moja smrť je lacnejšia a preto zahyniem.
8, Pán Ježiš napomína plačúce ženy
nepomohli Ti* Ježišu... plačúce ženy, Nepomohli zabrániť Tvojej smrti. Saco
sú mi zákony, ktoré moju smrť uzákoňujú.
9, rán Ježiš tretí raz. padá pod krížom
Prípad je jasný. Musím padnúť. Ľudské plánovanie zaistilo: Práve pre mne.
nie je miesta ani chleba na veľkej zemi. Musím; zomrieť!
10, Pánu Ježišovi zvliekajú šaty
Tebe pri kríži vzali odev, ja ešte vôbec nemám odev, mám len. svoju košu,
za ktorú ma pevne zdrapia.
11* Pána Ježiša pribíjajú na kríž
Teba pribili na kríž, mňa rozrežú na kusy a všetky tie kusy dobre spočítajú,
aby nedošlo k infekcii.
12, Pán Ježiš na kríži zomiera
Ty zomrieš - aj ja zomriem, Ty si nevinný - ja tiež. Rozpamätaj sa,Pane,
aj na mňa, keá prídeš do svojho Kráľovstva večného života.
^■3. Pána Ježiša skladajú z kríža
Ako mŕtvy si mohol spočívať v lone, z ktorého si sa narodil. Ale ja - ja
som len prekliatie, bremeno, ktoré bude na ťarchu, ktoré bude obťažovať
svedomie.
14, Pána Ježiša pochovávajú
Ty dostávaš hrob, ja popolnicu.
Budem čakať na súdny deň a budem musieť svedčiť proti "svojim rodičom".
x
x
x
xxxxxxx
x

"SEDEMBOĽESTNÁ PANNA MÁRIA, PATRÓNKA SLOVENSKÉHO NÁRODA, ORODUJ ZA NÁS !"

