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VEĽA ĎALŠÍCH ROKOV,
VEĽA ŠŤASTNÝCH KROKOV,
VEĽA DOBRÝCH VECÍ
A VŽDY DOBRÚ NÁLADU
ŽELÁ VŠETKÝM NAŠIM VČELÁROM, ČLENOM SVSJČ A PRIAZNIVCOM
Výkonná Rada SVSJČ
7. decembra si v kalendári pripomíname meno Ambróz. V kresťanskom kalendári
je meno Ambróz spojené s cirkevným učiteľom, milánskym biskupom - svätým
Ambrózom.(339-397)
Svätý Ambróz pochádzal z vtedajšieho Trevíru, mesta v juhozápadnom Nemecku. Bol synom
vysokého cisárskeho funkcionára, prefekta v tomto meste, kde sa Ambróz narodil pravdepodobne
v roku 339. Keď bol Ambróz ešte mladý zomrel mu otec a matka. Ešte so staršou Ambrózovou
sestrou Marcelinou a bratom Satyrom a Ambrózom sa presťahovali do Ríma. Z jeho mladosti sa
nezachovali podrobnejšie záznamy. Vie sa len, že pravdepodobne študoval gramatiku a rétoriku.
Štvrté storočie n.l., v ktorom Ambróz žil sa vyznačovalo rýchlejšími spoločenskými zmenami,
najmä kresťanskej viery. On sám pôsobil ako katechét a šíriteľ tohto učenia. Toto obdobie sa
vyznačovalo už vo väčšej miere šírením kresťanstva, ale na strane druhej ešte prevládala bludná
náuka arianizmu. Kresťanské učenie ovplyvňovalo i Miláno a rozširovalo sa na okolité provincie,
napriek biskupskému stolcu, ktorý v Miláne zastával biskup Auxenius. Ako vysoký cirkevný
hodnostár z tejto funkcie presadzoval arianizmus a bol jeho vyznávačom. V roku 374 však Auxenius
zomiera a uvoľňuje sa biskupská stolička.
Ambróz v tom čase zastával funkciu správcu severoitálskych provincii Ligúrie a Emílie, kde patrilo
i v tom čase Miláno. Z tejto jeho funkcie mu prináležala povinnosť dozerať na riadny priebeh
cirkevnej voľby nového biskupa. Rozbúrený ľud na tomto zhromaždení prítomný Ambróz vyzýval
k rozvážnosti. Nakoľko sa prítomní nevedeli dlho dojednať na novom biskupovi niekto z davu
navrhol, aby novým biskupom bol práve Ambróz. Výsledok bol nečakaný. Zhromaždenie prijalo
tento návrh a Ambróz bol jednohlasne zvolený za nového Milánskeho biskupa.
Prečo sa stal tento svätec patrónom včelárov?
Tak ako mnohé legendy i tá o sv. Ambrózovi je spojená s jeho životom. Podľa tejto legendy ho ako
malé nemluvňa dala matka spať vonku do kolísky. Jednému zo včelárov v okolí uletel včelí roj. Tento
náhodou sa usadil na spomínanú kolísku i na spiace nemluvňa. Niekoľko včiel mu do úst vložilo
kvapky medu a po krátkej chvíľke celý roj uletel bez toho, že by ho čo len jedna včielka uštipla.
Táto legenda ho preto predurčila, ako patróna včelárov a včiel. Jeho podobizeň je v podstate vždy
zobrazená so včelím úľom a práca včiel sa stala jeho celoživotným krédom: svedomitosť,
pracovitosť a v neposlednom rade súdržnosť s pospolitým ľudom.
Pochovaný je v krypte v Milánskej Bazilike, ktorú dal za pôsobenia na biskupskom stolci vybudovať
a po jeho smrti ju Milánčania pomenovali Bazilikou San Anbrogio.

