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Sv. Andrej Svorad
Svorad bol Poliak a pochádzal z Poľska, kde sa narodil okolo roku 980. Jeho slovanské meno je
Svorad (po poľsky Świerad),
), kým Andrej je jeho rehoľné meno, ktoré dostal na Zobore v Nitre. Tradícia
v dedine Tropie nad Dunajcom (okres Nowy Sacz), neďaleko slovenskej hranice, zaznamenáva,
že Svorad tam žil v mladých rokoch ako m
mních.
ních. Už z 13. storočia sa zachovala zmienka, že tamojší farský
kostol bol a až dodnes je zasvätený sv. Svoradovi.
V južnom Poľsku v tom čase jestvovala metropolia v Krakove, ktorá podľa novších výskumov
bola pokračovaním veľkomoravskej metropolie so star
staroslovienskou
oslovienskou bohoslužbou (tzv. glagolskou, čiže
rímsko-slovanskou).
slovanskou). V duchovnosti sa udržiavali početné stopy východných, čiže byzantských vplyvov,
ktoré k nám priniesli sv. Cyril a Metod a ich učeníci.
V roku 1022 vznikli v Poľsku nepokoje. Kráľ Boleslav Chrabrý totiž z rôznych príčin vystúpil
proti tým, čo sa pridržiavali staroslovienskej bohoslužby, a chcel ju odstrániť. Vtedy mnohí, čo sa jej
nechceli zriecť, odišli z Poľska buď do Kyjevskej Rusi, buď do Čiech, alebo na Slovensko. Takto roku
1022 prišiel
el na Slovensko aj Svorad. Jeho životopisec nehovorí, či sa cestou zastavil na Slovensku
aj inde, ale zaznamenáva iba jeho konečnú zastávku – keď došiel do Nitry do kláštora sv. Hypolita
na Zobore. Tu ho prijal opát Filip a dal mu meno Andrej. Zoborský kláštor sa v tom období držal tiež
cyrilometodskej tradície s východnými vplyvmi. Išlo o kláštor, kde sa okrem spoločného života (cenobiti)
mohlo praktizovať aj pustovníctvo (eremiti). No podľa východnej tradície pustovník musel mať viac ako
40 rokov. Preto aj náš Svorad, teraz mních Andrej, sa až po istom čase spoločného života so súhlasom
opáta Filipa utiahol do samoty a tu viedol pustovnícky život. Ten život pozostával v uplatňovaní hesla
„Modli sa a pracuj!“
Ľudová tradícia hovorí, že Andrejova pustovňa bola na Skalke pri Trenčíne, nad riekou Váh.
Autor
utor J. Milik zastáva mienku, že to muselo byť bližšie k Nitre. Keďže v životopise nikde nie je zmienka,
že by mních Svorad bol kňazom, musel kaž
každú
dú sobotu prísť do kláštora na Zobore, aby sa v nedeľu
zúčastnil na eucharistickej liturgii, poprípade si vzal niektoré veci potrebné na živobytie. Je tiež možné,
že na Skalku pri Trenčíne sa pobral až vtedy, keď v starobe dostal mladého pomocníka a učeník
učeníka mnícha
Benedikta. Totiž podľa východnej tradície mladší mnísi dostávali staršieho mnícha za duchovného otca.
Keď Andrej cítil, že sa mu blíži koniec života, poslal po opáta Filipa a prítomným nakázal, aby sa
nedotkli jeho šiat, kým nepríde opát. Ten vsk
vskutku
utku aj prišiel, a neskôr rozprával Maurovi nasledovné veci:
Keď mŕtve telo zobliekali a šli umývať, našli na ňom reťaz, ktorá sa hlboko zaryla do mäsa. Musela mu
spôsobovať ustavičné muky. Polovicu tejto reťaze Maurus vypýtal od opáta Filipa a s úctou ju
prechovával na Panónskej hore. Keď sa však začalo svätcovo verejné uctievanie, daroval ju kniežaťu
Gejzovi, ktorý o ňu veľmi prosil. Svorad zomrel asi roku 1034.
Životopisec nakoniec zaznamenal aj dva zázraky, ktoré sa stali na príhovor Andreja Svorada. P
Prvý
zázrak sa stal v lese neďaleko jeho pustovne. Zbojníci, ktorí sa tu skrývali, sa medzi sebou pohádali
a jedného svojho druha zabili. Jeho mŕtve telo zavliekli do Andrejovej pustovne a tu ho chceli zasypať
zemou. Vtedy však mŕtvy ožil a oni prestrašení utekali preč. On za nimi volal, a keď prišli naspäť,
rozpovedal im, že sa vrátil k životu na príhovor sv. Andreja Svorada, a že z tohto miesta neodíde,
ale ostatne tam robiť pokánie. Tak sa aj stalo a kajúci zbojník tam žil až do svojej smrti.
Druhý zázrakk rozprával opát Filip, lebo sa stal v Nitre. Tu obesili jedného zločinca. Ten však po
istom čase prišiel osobne k opátovi a rozprával mu, že kým visel na šibenici, videl vedľa seba Andreja
Svorada, ktorý ho tak podopieral rukami, že nezomrel. A keď sa ľud
ľudia
ia rozišli, odviazal ho zo šibenice
a oslobodil ho. Nie div, že keď sa rozšírila zvesť o týchto zázrakoch, Andreja začali uctievať ako svätca.
Kde bol pochovaný Andrej Svorad hneď po smrti, presne nevieme. No po istom čase jeho telesné
pozostatky, ako aj pozostatky
ozostatky jeho učeníka Benedikta, preniesli a uložili v nitrianskej katedrále, kde sa
uctievajú aj teraz. Polooficiálny kult sa začal už roku 1064 na žiadosť kniežaťa Gejzu. Najstarším
zachovaným svedectvom kultu je omšový formulár na česť sv. Andreja (a oosobitný
sobitný tiež na česť svätého
sv

Benedikta). Tieto formuláre vznikli pravdepodobne v Nitre, no ich text sa nám zachoval v Záhrebskom
sakramentári (bohoslužobnej knihe) z roku 1091.
Roku 1083 na prosbu kráľa Ladislava pápež Gregor VII. potvrdil kult piatich uhorských svätých:
kráľa Štefana, jeho syna Imricha, biskupa Gerarda a mníchov Andreja a Benedikta. Všetci boli vyhlásení
za patrónov Uhorska. Sviatok posledných dvoch bol ustálený na 17. júla. V nitrianskej katedrále sa slávil
ich sviatok ako sviatok katedrálnych a diecéznych patrónov s liturgickým stupňom „prvej triedy“.
Po obnove románskeho kostolíka vedľa katedrály v rokoch 1930-31 uložili v ňom ich pozostatky
v striebornom relikviári.
V dedine Tropie (dnes diecéza Tarnow) v Poľsku je sv. Andrejovi Svoradovi zasvätený farský
kostol, ktorý sa spomína už v 13. storočí. Tu treba dodať ešte zaujímavý fakt. Medzi Nitrou a Tropiem
jestvovala dlhotrvajúca tradícia, že majú spoločného patróna sv. Andreja Svorada. Zoborský kláštor
posielal farárovi do Tropia každoročne voz s ôsmimi sudmi vína, a to z vinice, ktorú podľa tradície
nasadil ešte sv. Andrej Svorad. Dozvedáme sa to zo záznamu o kánonickej vizitácii z roku 1608.
Mimo Uhorska a Poľska je kult oboch svätcov Andreja a Benedikta rozšírený v mníšskych rádoch
benediktínov, kamaldulov a paulínov. Tie rády ich považujú za svojich svätcov. Tak sa stalo, že aj
v kláštornom chráme v meste Arezze v Taliansku máme fresku znázorňujúcu našich svätcov. Slováci
v Amerike okrem niekoľkých kostolov zasvätili sv. Andrejovi Svoradovi benediktínske opátstvo
v Clevelande založené roku 1927. Na Slovensku sa úcta sv. Andreja Svorada a sv. Benedikta začala šíriť
až po prvej svetovej vojne.
(Rajmund Ondruš – Blízki Bohu i ľuďom, 1991)

Sv. Benedikt Stojislav
Sv. Benedikt (Beňadik) bol učeníkom sv. Andreja Svorada. O jeho živote toho vieme veľmi málo.
Je isté, že Benedikt je jeho rehoľné meno a že predtým mal slovanské meno. Poľskí autori hovoria, že sa
krstným menom volal Stojislav. Poľský kronikár Ján Dlugoš vo svojej kronike k roku 998 uvádza
obidvoch svätcov ako Poliakov: „odišli z Poľska a prišli do Panónie“. Zdá sa však pravdepodobnejšie,
že Dlugošova správa sa opiera o neskoré pramene, a preto jej nemožno prikladať veľký význam.
My považujeme sv. Benedikta za Slováka zo Slovenska, ktorý zrejme vstúpil najprv do zoborského kláštora a až neskôr bol daný sv. Andrejovi Svoradovi za pomocníka v starobe a za učeníka.
No prežil svojho učiteľa iba o tri roky. Asi v roku 1037 ho napadli zbojníci a žiadali od neho peniaze.
Keďže im nemal čo dať, mysleli si, že má peniaze skryté a chce ich zatajiť. Preto ho odviedli k Váhu,
tam ho zviazali a hodili do vody. O rok našli jeho telo vo vode.
„Ľudia dlho hľadali jeho telo, ale nemohli ho nájsť. Zbadali však, že orol cez celý rok sedával na
brehu Váhu, akoby čosi pozoroval. To bol znak, že na tom mieste treba hľadať telo. Istý muž sa teda
ponoril do vody a našiel Benediktovo telo. Bolo neporušené, akoby bol iba nedávno zomrel. Pochovali ho
v bazilike sv. Emeráma mučeníka, v tom istom hrobe, kde ležali kosti jeho duchovného otca sv. Andreja.“
Podľa tradície pustovňa sv. Benedikta (a teda aj sv. Andreja Svorada) bola na Skalke pri Trenčíne.
V stredoveku tu vzniklo jemu zasvätené benediktínske opátstvo. Opátstvo neskôr zaniklo a ostali z neho
iba zrúcaniny a kostol, ktorý dal v tridsiatych rokoch obnoviť nitriansky biskup Dr. Karol Kmeťko.
Benedikta pochovali v Nitre v Katedrále sv. Emeráma v hrobke sv. Andreja Svorada. Odvtedy obidvoch
svätcov uctievali spolu.
(Rajmund Ondruš – Blízki Bohu i ľuďom, 1991)

OZNAMY NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
16.7.
17.7.
22.7.

Pondelok
Utorok
Nedeľa

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka
Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka
ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 Od 1. septembra je možnosť zamestnania sa na polovicu úväzku – upratovanie – ide o cirkevné priestory,
nie farské. Záujemcovia sa môžu prihlásiť p. dekanovi.
 Zbierka na opravu interiéru farského kostola, ktorá sa konala minulú nedeľu, činila 2 525,- €.
Za posledné dni bolo na účet farnosti poslaných 550,- € a v hotovosti ste priniesli na faru 450,- €. Spolu
Vaše milodary činili 3 525,- €. Všetkým Vám Pán Boh zaplať!
Kancelária je otvorená:
tel.: 048/ 412 45 31

Pondelok až štvrtok: 8.00 – 12.30 hod.
Piatok: 8.00 – 12.30 a 15.00 – 19.00 hod.
mobil: 0911 880 298
e-mail: bb.mesto@fara.sk
web: www.bbmesto.fara.sk
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