V duchu velkonočného pokoja a lásky!
Uvedomujem si, že jednou z mojich základných povinností je nadviazať
a udržiavať osobný, bezprostredný, živý kontakt s vami, s ľudom Božím. Len
tak môžem splniť svoje poslanie. Je pravda, že som na vás vo svojich mod
litbách a prácach ani dosiaľ nezabúdal, aj to, že sme vzájomne duchovnocirkevne spojení prostredníctvom vašich kňazov. Bol by som však rád, keby
nás spájalo duchovné puto, keby sa medzi nami vytvoril vzťah vzájomného
chápania, spolupráce. Ubezpečujem vás, že zo svojej strany vykonám všetko,
aby sa toto predsavzatie stalo skutkom.
Vy, milí a vážení príslušníci staršej generácie gréckokatolíkov, tlvoríte základné
jadro Božieho ľudu našej Cirkvi. Vo svojich dušiach i vo svojich srdciach ste
preniesli vieru i obrad našich otcov z jedného brehu na druhý. Tvoríte teda
most medzi otcami i synmi. Vo vás je naša tradícia. A ešte jedno treba vidieť
a priznať: podávate mnoho dôkazov o svojej ľudskej, duchovnej i náboženskej
zrelosti. Viete myslieť — a dokážete za Cirkev prebrať aj zodpovednosť.
Citím, že chcete mi adresovať mnoho otázok. Viem aj to, že ja sám mám
veľa čo povedať. Dnes však môžeme hovoriť iba o niekoľkých základných prob
lémoch. Už som spomenul, že vaše zaujatie za gréckokatolicizmus povzbudzo
valo celú Cirkev. „Radujte sa, že vaše mená sú zapísané v nebesiach!” (Lk
10, 20). Vaše podvedomie vás nutkalo, aby ste sa snažili obnoviť spravodlivosť.
Viem, že vaše úmysly boli a zostávajú úprimné. Viem však aj to, a viete to
aj vy, že jé k nám mnoho pripomienok. Vidíme, že nie všetko sa darí. Pozo
rujeme, že komplikácie sa množia, že konfliktové stavy sú na dennom poriadku.
V
mene ideálov, ktoré chceme dosiahnuť, musíme Cirkvi i svetu dať dôkazy
o svojej duchovnej zrelosti. Nesmieme sa riadiť iba falošnou spravodlivosťou
(„zub za zub”). Nesmieme presadzovať iba svoje predstavy, iba svoju mienku,
uskutočňovať iba svoje zámery.
Nemienim sa pridať k tým, ktorí iba pripomienky majú. Pretože, a vy to naj
lepšie viete, tým sa iba znervózňuje, človek sa vháňa do neistoty, privádza do
nežiadúcich psychologických stavov.
Čo máte robiť? Ako sa javia naše povinnosti?
Všimnime si, že konflikty a nedorozumenia vznikajú preto, lebo v našich
myšlienkach, slovách a skutkoch nie je na prvom mieste Kristus, Jeho Cirkev,
starosť o spásu našich duší. Všetko iné je prvšie. Stručne povedané, na prvom
mieste našich snažení sú naše egoistické chúťky: iba my chceme mať pravdu,
my chceme byť na prvom mieste, my chceme byť víťazmi, my chceme z druhých
vytvárať porazených. A tak postupuje každý. A tak vznikajú tábory, ktoré často
stoja proti sebe. Nejednota hrozí tak nášmu duchu ako aj nášmu telu, Cirkvi
ako aj spoločnosti.
Jednota je nám potrebná, a to v mnohých smeroch. Budem ešte o nej ho
voriť. Teraz sa vráťme k otázkam duchovným, náboženským,
Kristus prišiel na svet, aby spasil naše duše. Založil Cirkev, aby viedla ľudí
ku spáse. Dal nám svoje učenie — Evanjelium, blahú zvesť. V hlavnom pri
kázaní zhrnul všetko: spása človeka je podmienená tým, že budeme milovať
Boha i blížneho (por. Mk 12, 28-34). Nadarmo by sme stavali nové chrámy,
nič nám to bez lásky Božej nebude osožiť.
Treba teda spolublížnym i svetu dať svedectvo o tom, že Boh je centrom
všeflkých našich snažení.
Kristus prostredníctvom svojej Cirkvi ponúka nám sviatosti ako prostriedky
milosti. Máme k dispozícii sviatosť pokánia. Máme Eucharístiu. Máme liturgiu.
Zomknúť sa teda okolo oltára a okolo kňaza! Hneď v inom svetle sa nám
ukáže vlastná hodnota i hodnota spolublížnych!
Nie náhodou chcem venovať väčšiu pozornosť otázkam jednoty. Cirkev totiž
vytvára jednotu, jedno telo, Mystické Telo Kristovo. Celé účenie Krista — i jeho
veľkňazská modlitba má v centre jednotu. K jednote nás vyzýva aj súčasná
Cirkev. Konečne, všimnime si, celý súčasný svet smeruje k jednote. Iba my

(Pokračovanie na str. 3)

Priblížila sa velebná a svätá chvíľa
najbolestnejšieho dňa nielen celého
roku ale celých d ejín ľudstva.
U plynulo u ž viac ako 1900 rokov
od vted y, čo B ožský Spasiteľ dokon
čil najsvätejšie dielo božskej lásky
na hore Kalvárii.
S ln ko m ôže svietiť a predsa sa
n á m ta k zdá, akoby sa slnko za
tem nilo a ze m sa zatria&la. S m u tn é
sú bohoslužby, trúchlivé sú spevy
C irkvi a m lčia zvony. Preto, že m á 
m e veľkého m ŕtveho: zom rel náš
drahý V yku p iteľ. Neodchádza od
nás po pohodlnom živote, nedokon
čil svoj živo t na m ä k k e j posteU,
m ed zi svo jim i m ilým i, ale zom rel
na kríži pri škodoradostnom posm e
chu nepriateľov, opustený.
K rva vý križ , krvavá obeta nás
napom ína, ako nás On, náš drahý
Spasiteľ vrele m iloval. Na Golgote
vyšľahla láska Božia. U m iera tu za
spásu sveta. Dobrovoľne obetuje
svoj život, aby sm e m y žili. Do po
slednej k v a p k y vy p ije horký ka
lich, aby sm e m y n em u seli ho pif.
Keď n iekd e v dom e leží chorý,
vte d y všetci ticho chodia, u pravujú
m u vankúš, pozorujú ho ako dýcha,
aké m á o č i. . .
(Pokračovanie na str. 3.)

Christos voskrese!,
V
tom to dôstojnom liturgickom pozdrave nie je iba x^ývazný prejav sta 
robylosti, tradície a zv y k u . Jeho m yšlien k o vý význ a m dotvára odpoved
nie m en ej znám a, starobylá a liturgická: V oistinu voskrese! O pravdu vstal
z m ŕtvych ! V tejto odpovedi je vyja d ren ie súhlasu. Je v nej potvrdenie
viery. Je v n ej spojený obdiv s vernosťou, radosť zlúčená s láskou. Je to
vyzvanie, ktoré sm e p rija li a neodm ietli.
P ozdrav bez odpovede stáva sa výra zo m nesúladu, nepochopenia, roz
delenia, nedôvery. A k by sm e na radostné veľkonočné Christos voskrese
neodpovedali, alebo odpovedali bez u ved o m en ia , len tak ako nám d ik tu je
pam äť a vedom ie, že m ám e riecť V oistinu voskrese, zbavili by sm e m y š
lienku je j podstaty. Pozdrav Christos voskrese by zostal obyčajnou neroz
vitou oznam ovaciou vetou, duchovne n ep režitým a n ep režíva n ým om ieľa
n ím naučenej pozdravovej fo rm u lky. Náš veľkonočný pozdrav v odpoveď
naň žiadajú podstatne viac, žiadajú ducha, vrúcnu duchovnú i liturgickú
uvedom elosť, žiadajú svedectvo živé a žijúce, žs K ristus vstal z m ŕtv yc h
„sm ertiju sm erť poprav i suščim vo hrobi živo t d a ro v a l. . . “
Radostná oslava Jeho vzkriesen ia nech je pre nás záväznou príležitos
ťou k tom u, aby sm e vzkriesvli p red o všetkým v sebe lásku, vieru a nádej
k pravdám , ktoré božský Víťaz nad sm rťou nám, odkázal preto, aby sm e
aj m y vedeli v pevn o m vnútornom spojení s N ím víťaziť a zvíťaziť nad
svojím vla stn ým životom i smrťou!

LI TURGICKÝ KALENDÁR
15. marca. Piata nedeľa pôstna (Žid.
9, 11-14; Mr. 10, 33-45, Hl. 1)
Sv. Pavol nás upozorňuje na roz
diel obety svetskej a obety Krista
na kríži. Kristova bezúhonná obe
ta nám očisti svedomie od mŕ
tvych skutkov, aby sme mohli slú
žiť živému Bohu.
V evanjeliu Kristus predpovedá
svoje blízke utrpenie. Napomína
svojich učeníkov, aby navzájom
nesúperili, ale ak sa chce medzi
nimi stať niekto prvým, nech je
sluhom všetkých.
22. marca. Kvetná nedeľa (Filip. 4,
4-9; Jn.12, 1-18)
Začína sa Veľký týždeň. Nech sa
naše srdcia naplnia radosťou a
keď budeme ku všetkým láskaví,
vtedy pokoj Boží bude v nás pre
bývať. Ježiš oceňuje gesto Márie,
Lazarovej sestry, ktorá akoby vy
cítila, že Pán onedlho odíde a
pomaže ho vzácnou masťou.
25. marca. Zvestovanie Panny Márie
(Žid. 2, 11-18; Lk. 1, 24-38)
To, že Kristus prišiiel na svet mô
žeme vďačiť okrem Božej lásky
Panne M árii, ktorá sa bezvýhrad
ne oddala do vôle Božej, keď
zvestujúcemu anjelovi G abrielovi
povedala: „A jh ľa dievka Pána,
staň sa mi podľa slova tvojho!”
26. marca. Veľký štvrtok
27. marca. Veľký piatok
28. marca. Veľká sobota
29. marca. Veľkonočná nedeľa-Pascha
(Sk. 1, 1-8; Jn. 1, 1-17)
Pán po zmŕtvychvstaní sľubuje
svojim učeníkom, že keď vstúpi
na nebesia príde Duch Svätý,
ktorý ich pokrstí a dodá im od
vahu a silu na účinkovanie a h lá 
sanie evanjelia.
Sv. Ján Evanjelista veľkolepe uvá
dza večné bytie Ježiša Krista, je 
ho božskú prirodzenosť a jeho
vtelenie. Všetko, čo na svete jes
tvuje povstalo skrze Slovo Božie.
Ona bolo Životom a Svetlom,
30. marca. Veľkonočný pondelok (Sk.
1, 12-17, 21-26; Jn. 1, 18-28)
Apoštolovia zvolia do svojich ra-

(Pokračovanie na str. 4)

SVETLÁ V LA S TI__________
Dívame sa na sveta život pohľadom našich svätcov
III. BLAHOSLAVENÁ, ANEŽKA
Jej sviatok slávi sa každoročne 2. marca. Nie táto časová vhodnosť, ale pre
dovšetkým vždy príťažlivý, lákavý a ušľachtilý zjav, nás vedú k tomu, aby sme
si priblížili životný profil veľkej dcéry bratského národa. 2. marca r. 1972 bude
tomu 680 rokov, čo vo veku 77 rokov zomrela oplakávaná celým svojím ná
rodom
Ako najm ladšie dieťa Pŕemysla O takara I. a Konštancie Uhorskej sa v kľudnom doksanskom zátiší pripravuje na svoje životné poslanie dcéry kráľovskej.
Týmto epitetom ju výrazne poznamenal vo svojom románe spisovateľ F. Kŕelina.
Zásnubné zámery, najprv s poľským vojvodcom Boleslavom, potom so synom
nemeckého cisára Fridricha II. a iných, sa neuskutočnili. Anežka dala prednosť
rýdzo duchovným záujmom, v ktorých prevládala túžba vzdialiť sa svetu a po
svätiť svoj život v tej dobe tak silnému a živému ideálu sv. Františka z Assisi,
o ktorom sám veľký spisovateľ M. G orkij vo svojich spomienkach napísal, že
bol „praotcom veselých svätcov” . Tak nastúpila Anežka Premyslovna cestu
pokornej, láskavej a hlavne vernej nasledovníčky sv. Františka a sv. Kláry.
Zakladá povestný špitál sv. Františka pre chudobných a nemocných. Na sviatok
sv, M artina r. 1234 sama vstupuje do kláštora klarisiek. Na príkaz pápeža
Gregora IX. a so súhlasom svojich splolusestier stáva sa ich prvou opátkou. Pozdejšie sa zrieka honosného titulu, nechtiac byť v spoločenstve sestier
ničím iným než staršou sestrou.
V
ťažkých dňoch vlády Otu Braniborského, keď vedľa jeho žoldnierov vládol
v Čechách hlad a neskôr aj mor, s neum dlievajúcim zápalom stará sa na
Františku, na Starom meste pražskom, o tých najúbohejších a najopustenejších
Bola opravdu anjelom strážnym svojmu ľudu a dobrou rádkyňou svojmu bratovi
Václavovi I. a neskôr ai synovcovi Pŕemyslovi Otokarovli II. Skutkami prejavo
vala svoju nesmiernu lásku. Činrrŕi vyznávala svoje kresťanstvo. Touto charakte
ristikou možno najplnšie vyjadriť je j požehnané pôsobenie na Františku, kde
vytvorila pevnosť nových ideálov, pevnosť lásky, súcitu a účinnej pomoci.
Náš stručný pohľad do jej života a diela stačí na to, abv sme pochopili
ako majstrovský dokázala BI. Anežka uplatniť čistú kresťanskú lásku vo všednom
živote biedy, hladu, nemoci a iných ľudských utroení svojej doby. Neuzatvá
rala sa v úzkom priestore kláštornej cely, ale celou silou úprimnosti vyrazila
z kláštorného prostredia, aby vstúpila do nízkych chaluDiek na brehu Vltnvy,
do tých najbiednejších príbytkov, medzi tých, o ktorých sa nestaral nikto,
ktorým nikto nepomáhal, ktorých nikto netešil. Dnešné zmeny na pražskom
Františku nám však stavajú pred zrak úplne iný pohľad a privádzajú iné my
šlienky. Dnes tam nenájdeme chudobných príbytkov hladujúcich ľudí, ľudí bez
práce. Pri vnímaní tefto radostnej skutočnosti cítime veľkú historickú zmenu,
ktorá nás naplňuje hrdosťou, ale i túžbou, aby naša reminiscencia na skvelú
osobnosť kráľovskej dcéry, odhodlanej priekopníčky assiského odkazu a obe
tavej robotníčky vo vinici Pánovej, povzbudila každého k nezištnej borbe za
upevnenie blíženeckej lásky medzi ľuďm i.
BI. Anežka Česká je často nazývaná sväticou prítomnosti. V nezmenšenom
rozsahu zostane ňou i v budúcnosti, pretože vo svojom žWote a diele, od kto
rého nás delia stáročia, statočne bojovala za nesebeckú lásku medzi ľuďm i.
Rozvíjať požehnané plody tohto šľachetného úsilia v našej prítomnosti je úlo
hou, ktorú prenášame z minulosti cez prítomnosť do budúcnosti. Je to dedič
stvo, ktoré čistému ľudskému srdcu nikdy nemôže a nesmie ani zostarnúť, ani
zovšednieť!

Dr. EMIL KORBA

V ‘ duchu veľkonočného pokoja a lásky!
(Dokončenie z titulnej strany)
máme ísť opačným smerom? Nie, pôjdeme po stopách Kristových, vypočujeme
volanie Cirkvi, nedáme svetu pohoršenie!
Chceme byť jednotní v rámci našej Cirkvi, v rámci našich farností.
Ak sa hlbšie zamyslíme na diferenciami na našich dedinách, farnostiach,
konštatujeme, že vznikli z toho, že každý chce presadzovať svoju mienku, vkus,
predstavu, návrh. Že jednotlivec nechce ustúpiť zo svojho. Pýcha zastiera
zdravý úsudok, nechce vidieť záujmy celku. A potom sa nič nedosiahne —
jedine rozdiely sa prehĺbia, hriech nejednoty sa zväčšuje. — Pokora, obeto
vanie „svojho” pre farnosť i pre Cirkev prinesie požehnanie.
V
minulých rokoch si ľudia svoj vzťah k našej Cirkvi upravili podľa vlastného
uváženia. Vytvorili sa skupiny. Každý si na ospravedlnenie svojho počínania
vymyslel dôvody
Jednota vzniká z veľkodušného odpúšťania!
Historické okolnosti spôsobili, že v našej diecéze je viacej národností. N e
dôsledné pochopenie Kristovej náuky a učenia Cirkvi umožnilo, že si jednotlivé
národnosti nárokujú buď na celú Cirkev, buď na vedúce postavenie. A tak
— vo veľkom — sa naštrbuje naša jednota. Vzájomné podozrievania narušujú
aj bratskú lásku. Dozrel čas, aby sme si aj v tejto otázke zodpovedali, komu
patríme. Náboženstvo a národnosť sa nemôže zmiešavať, prepletávať, zneužívať
v prospech alebo neprospech. Každý človek má nárok na to, aby sa mu o Bohu
hovorilo jeho jazykom.
Vo výzve, aby sme strážili jednotu, ešte nemôžem prestať. Predošlé etapy
nám zanechali zlé dedičstvo aj v inej oblasti. Neprítomnosť gréckokatolíckych
kňazov spôsobila, že mládež nepozná obrad svojich otcov. Tiež to, že otcovia
v mnohých smeroch nepoznávajú svojich synov. Medzi nimi sa vytvorila nežiadúca clona. Otcovia chcú dokumentovať svoju vernosť starootcovskému
obradu tým, že sa chcú pridržiavať aj zvyklostí, aj nepodstatných vecí. Obvi
ňujú každého zo zrady. Synovia zase si žiadajú, aby aj gréckokatolíci boli
„na úrovni”. A to po každej stránke: tak v liturgii, ako aj v pastoračných
oblastiach.
Nie je to prvý prípad napätia medzi synmi a otcami. Lenže sa odohráva
v jedinečných okolnostiach. Otcovia by si mali uvedomiť, že od väčšieho
pochopenia pre spravodlivé nároky mladých závisí, či sa starootcovská tradícia
udrží. A mladí by mali mať pochopenie pre otcov, pre ich postoje, mali by
mať úctu k ich investícii.
Aj medzi generáciami teda potrebujeme jednotu.
Nie raz a nie v jednom prípade príčinou vytvárania sa skupín, mienok,
frontov je aj niektorá dobre myslená zmena v obradoch. Argumentácia sa
zveličí — a máme nežiadúci stav.
Gréckokatolíci musia vystupovať jednotne, sporiadane aj navonok.
S bratmi rímskokatolíkmi tvoríme jednu všeobecnú Cirkev, máme jedno uče
nie, sviatosti. Či je teda ospravedlniteľné presadzovať iba „vlastné” záujmy?
Nejednota pri tomto vzťahu pohoršuje a zásadne znižuje účinok Evanjelia.
Vzťah k bratom pravoslávnym má niekoľko stránok. Najprv si musíme priznať,
že aj tu je množstvo názorov, mienok, návrhov —aj konkrétnych krokov, ktoré
sa nevyznačujú jednotou. Mnohí si nárokujú mať rozhodujúcu mienku. Z jednej
stránky je tento postoj pochopiteľný: v nedávnej1 minulosti každý mal svoj
osobný vzťah k pravosláviu, osobné skúsenosti. V tomto zotrváva aj teraz, kedy
je potrebné, aby jedna gréckokatolícka Cirkev mala iba jeden zásadný vzťah.
Od jednotlivcov sa teda vyžaduje, aby svoje subjektívne názory podriadili zá
ujmom celku. Nebudú „poškodení” : pri vypracovávaní stanoviska sa riadime
dokumentárni II. vatikánskeho koncilu s prihliadaním na naše podmienky. Je
len prirodzené, že ani pravda, ani spravodlivosť — ale ani láska nesmú utr
pieť.
Milí veriaci!
Skúmavo sa na nás díva svet i neprajníci; nie s malou ustarostenosťou nás
pozoruje Cirkev. Čaká sa1 od nás, aby sme vydali svedectvo o Kristovi. Dlhšie
obdobie naša organizačná štruktúra bola porušená. Dnes sa duchovná niť
obnovila. Zato nikdy nedokážeme byť Pánu Bohu dostatočne povďační. Tým
väčšia je naša povinnosť vykonať všetko, aby Božie dielo, Kristova Cirkev mohla
nehatene plniť svoje poslanie. Od každého sa vyžaduje, aby sa vystríhal
všetkého, čo v akomkoľvek zmysle rozdeľuje. Aby pridal svoju silu i možnosť
— do spoločnej pokladnice. To znamená, aby zjednocoval: tak v modlitbách
k Bohu, tak vo vzťahu k ostatným gréckokatolíkom, tak vo vzťahu k svetu; tak
v slovách ako aj v skutkoch. Záujmy Krista, Jeho Cirkvi i spása svojej duše
i duší blížnych sú východiskom. Rozširujme optimizmus, dôveru!
Toto všetko som chcel zdôrazniť v radostnom ovzduší veľkonočných sviatkov
— sviatkov Kristovho vzkriesenia. Sú pre nás zvláštnym dôvodom k duchovnej
oslave, obrode, vzájomnému posilneniu.
Prosme Vzkrieseného, aby vzkriesil v nás pevné odhodlanie:
— nasledovať Ho s väčšou vierou,
— milovať Ho s väčšou láskou,
a dúfať v Jeho božskú silu s väčšou nádejou!
V
duchu veľkonočného pokoja a lásky Vás všetkých, drahí bratia a sestry,
pozdravujem a zo srdca želám, aby veľkonočný pokoj a láska zmŕtvychvstalého
Spasiteľa naplnila naše duše, aby sme z nej nielen často čerpali, ale aj štedro
dávali: vždy, všade a všetkými
Váš ordinár o. JÁN H l R K A

(Dokončenie z titu ln e j strany.)

A j m y sm e spravili posteľ pre
chorého: posteľ kríža. Dali sm e m u
vankúš, lenže z tŕňového venca.
M iesto lieku ocot a žlč, m iesto ti
chej m odlitby hrozné preklínanie.
„Ach, drahý náš Spasiteľ, práve
ta kto sm e »a T i odvďačili, že sm e
Ťa u križovali?“
Keď zd v ih li jeho kríž na K a lvá 
rii, On, S yn Boží, Vládca neba i
zem e visel m ed zi nebom a zemou.
S klo n il svoju h lavu na tŕň o vý va n 
kúš a sm utne hľadel očam i za lia ty
m i krvou na nebo a tic h ým šeptom
prosil o m ilosrdenstvo: „Otče, odpusť
i m . . . „Nestará sa o seba. Hľa, ako
nesm ierne nás m iloval!
Spom edzi
d u ševných
u trpení
C hristových m ožno práve to bolo
najťažšie , že na jeh o krva vej ces
te sprevádzala ho aj jeho m atka.
Tam stála pod krížo m a hľadela na
hrôzu m učenia.
Bolelo ho, že ho apoštoli opustili.
Bolelo ho, že m ožno aj ten chrom ý
a n em ý kričí na neho, ktorého On
uzdravil. No najviac ho bolelo, že
ho vid í jeho m atka.
Keď m u strhli šaty a jeho holé
telo vy sta vili pohľadom, ktoré boli
plné nenávisti, bolelo ho to. Ale,
keď jeho m atka, ktorá ho v B etle
hem e do plien o k zavila, ktorá trid
saťtri rokov priadla, šila pre neho
a teraz Ho nem ohla zakryť, to ho
veľm i bolelo.
Bolelo ho, keď m u klince rozdra
pili svaly, keď kríž rezal jeh o telo,
keď v še tk y n ervy boli napäté do
prasknutia. A le keď jeho m a tka
nem ohla vziať do rú k jeh o ruky,
nem ohla pohladkať jeho zvíjajúce
sa údy, nem ohla poutierať jeh o k r
va vý pot, ako každá iná m a tka m ô 
že spraviť pre svoje um ierajúce
dieťa, to ho veľm i bolelo.
K eď ho octom a žlčou napájali,
to ho bolelo. Keď m u jeh o m atka
nem ohla podať ani vody, to ho veľ
m i b o le lo . . .
On sám chcel trpieť za hriechy
ľudí, ale že aj jeho m a tka m á tr 
pieť, že toto m usela prežiť, to ho
veľm i b o le lo . . . A predsa urobil
to, lebo nás všetk ýc h veľm i m ilo 
val . . .
A ona nehybne, bez vý kriku , ti
cho trpela, lebo vedela, že na Golgote odohráva sa najväčšia udalosť
dejín. Vedela, že teraz zom rel Boh,
ktorý sa stal človekom , aby n a veky
m ohol žiť človek v láske božej. A
tejto veľkej láske chcela sa klaňať
svojou nevýslovnou bolesťou!
Á no, na kríž sa dá pribiť, otvorí
svoje rany a svojou svätou rukou
objím a ma. Pod krížom otvorím
svoju dušu, nech božská krv očistí,
spáli m oje hriechy. Chcel by som
slzy roniť, ale nie je to m ožné, le
bo Spasiteľ m a núti, aby som sa
pozrel na neho a počul jeho slová:
Hľa ,ta k som ťa m ilo v a l ..
K ľaknim e pred kríž a prosm e
nášho Spasiteľa, nech zíde z kríža
a nech príde k nám , nech nás p ri
tú li k svo jm u srdcu. Nech nás
uzdraví, osvieti, zohreje svo jím p o 
hľadom. Daj, aby sm e v Tebe Spa
siteľ u verili, v Teba d ú fa li a Teba
vrúcnejšie m ilovali, s Tebou a v
Tebe žibi a u m iera li a v T vojom
náručí boli raz oslávení.
o. Ladislav Hučko

Nebo a peklo medzi, nami
Istý misionár v Ázii chcel svojím poslucháčom lepšie priblížiť a charakteri
zovať nebo a peklo. Keďže Ázia je oblasť, kde dennou potravou je ryža,
ktorá sa má jesť pomocou dvoch paličiek, vybral si toto prirovnanie.
Predstavme si, že sme vošli do siene, kde okolo stola plného ryže sedia
hladní ľudia. Nemôžu sa však nasýtiť. Prečo? Nuž rukami jesť nesmú a paličký, lepšie povedané palice, s ktorými jedine môžu jesť sú dlhé. Príliš dlhé na
to, aby nimi dosiahli s potravou do úst. Preto sú veľmi nespokojní a nahne
vaní. Zo zlosti začínajú jeden druhého nenávidieť, že sa dostali do takej sítuácie.V sieni vládne beznádej a malomyselnosť. Vyzerá to tu podobne ako
v pekle.
V druhej sieni, do ktorej sa dostaneme po opustení tej prvej, je to celkom
ináč. Ľudia, ktorí sú v nej zhromaždení, sa nachádzajú v takej istej situácii,
ale na rozdiel od prvých, je tu každý sýty. Pýtate sa ako je to možné? Nuž
každý používa palice na to, aby nimi dával svojmu susedovi ryžu do úst. Nikto
nikomu nezávidí, ale naopak, každý každému dopraje čo najviac. Preto sú
spokojní a šťastní. Také sú aj duše v nebi.
Prirovnanie sa môže zdať niekomu veľmi zjednodušujúce a skresľujúce. Iste
bude mať pravdu. Ale predsa nám len v niečom osvetlí rozdiel medzi dušami
v nebi ä pekle.
Do prvej siene sa dostali tí, ktorí vždy mysleli iba na seba, na svoje dobro,
na svoj prospech. Nikdy sa nestarali o to, či má ich brat čo jesť, aké má
ťažkosti, ako mu môžu pomôcť. Preto ani nemohli nájsť východisko zo situácie,
v ktorej sa ocitli a museli hladovať, trpieť.

CHRÁM PÁNA
Istý staroveký filozof napísal: „N ie
ktorí ľudia nechcú chrámy, lebo do
chrámu sa nedá umiestniť velebnosť
božia!" Pre nás veriacich sú však chrá
my potrebné. Písmo sv. nám pripomí
na, že chrám je domom modlitby, do
mom pravdy, obety a lásky.
Chrám je pre nás útočišťom, lebo
hlas živého Boha prihovára sa a znie:
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa lopo
títe a ste obťažení a ja vás občer
stvím I” (Mt 11, 28) Spasiteľ, ktorý
nás takto vyzýva je naším najbezpeč
nejším útočišťom vo všetkých protiven
stvách. Volajú nás Jeho ruky, rozpäté
na dreve kríža. Volá nás Božia náruč
chrámu otvorená pre každého.
Prichádzame tam pre posilu slova
Božieho, pre duchovný pokrm, pre lás
ku Božiu. Z Písma vieme, že aj do
jeruzalemského
chrámu
prichádzali
pútnici z Palestíny aj iných vzdiale
ných končín. Bolo to najväčšou túž
bou veriacich Izraela, aby oslávili as
poň raz sviatky v Jeruzaleme. Aj náš
Spasiteľ ako 12 ročný prišiel do chrá
mu. I neskôr Ho tam stretávame. „Učil
v ich synagogách a všetci ho oslavo
vali.” (Lk 4, 15).
Nech je aj pre nás chrám tým, čím
veriacemu naozaj má byť. Domom
modlitby, domom Božím. Keď doň
vstupujeme, odložme svoje sebectvo,
márnosť, hriešnosť, aby náš život bol
úzko spätý s chrámom Božím. Žiť
s chrámom Božím, znamená žiť s Bo
hom!
Text: P. M. MERVA
Snímka: O. P. Čech

LITURGICKÝ KALENDÁR
(Dokončenie zo str. 2)
dov
namiesto
Judáša Mateja,
jedného z Kristových učeníkov.
Sv. Ján Krstiteľ odpovedá na
otázku farizejov, že on nie je
Mesiáš, ale za ním prichádza
ten, ktorému nie je hodný rozvia
zať ani remienky na obuvi.
31. marca. Veľkonočný utorok (Sk. 2,
14-21; Lk. 24, 12-35)
Kristus sa zjavuje na ceste do
Emaus dvom učeníkom.

V druhej sieni boli zhromaždení ti, ktorým nikdy nebolo ťažko pomôcť blíž
nemu. Z toho dôvodu nebolo pre nich problémom vynájsť sa v nepredvídanej
situácii.
Podobne je to, hoci si to mnohokrát ani neuvedomujeme, aj v našom po
zemskom živote. Sami si veľaráz robíme v živote „peklo” len preto, lebo myslí
me na vlastné Ja.
A také jednoduché, ale zároveň ťažké je všetko napraviť. Ťažké pre toho,
kto sa neopiera o Krista, jednoduché pre toho, kto Ho nasleduje.
Stačí dobrý úmysel pomôcť blížnemu, stačí trochu lásky k tomu najmenšie
mu, aby sme zapreli sami seba a nasledovali Toho, ktorý je Cesta, Pravda
a Život.
Ladislav SLOVINSKÝ

M A T K A BOL ESTI
V pôstnej dobe zamýšľame sa nad utrpením Spasiteľa, ktorý
pre našu spásu a vykúpenie vzal na seba ťarchu utrpenia. Zo slov
sv. evanjelia dobre poznáme tú tŕnistú cestu na Kalváriu, ktorou
kráčal Ježiš Kristus, Syn Bož í . . .
V tom hlúčku verných nasledovníkov, ctiteľov i zvedavcov, krá
čala na Golgotu a j matka Spasiteľa, Panna M á ria . Ubôleiná, utrá
pená! Jej šľachetné materinské srdce v plnej miere preciťovalo
bolesti a utrpenia milovaného Syna. Jedine O n a najlepšie vedela,
kto je jej Syn! Veď anjelským zvestovaním je j prvej z ľudí bol
daný na vedomie príchod Syna Božieho, prisľúbeného Messiáša
na tento svet. Pri Jeho pôsobení a slávnom účinkovaní, jej myseľ
nezaťažovali výhrady a pochybnosti. Teda ona najlepšie vedela,
že medzi odsúdenými lotrami je nevinný obetný Baránok, poslušný
vôli Otcovej až na smr ť . . . ! M aterinské srdce zvieralo sa bolesťou
pri každom pohľade na umučenie Syna. Avšak, ako poslušne a o d 
dane prijala blahozvesť o svojom počatí, ako blahosklonne sledo
vala jeho úspešné účinkovanie, tak pokorne a odovzdane prijala
z rúk Božích i ona svoj diel utrpenia. Stála tam pod Krížom, aby
sa stala svedkom vykúpenia ľudstva! O n a , milujúca M atka, stala
sa spolutrpiteľkou a priamou účastníčkou na veľdiele milosrden
stva Božieho, voči hriešnemu udstvu! O n a , Nepoškvrnená, žena
bez hriechu a viny, priniesla spolu so svojím Synom tú zmierujúcu
žertvu nášho spasenia.
Preto, keď vzdávame poctu Ježišovmu utrpeniu, nezabúdam e ani
na M atku bolestí a utrpenia! Skrze ňu predkladám e svoje žiale
a útrapy, naše slzy ľútosti za hriechy, aby náš duchovný život n a
šiel odozvu v milosrdenstve Božom! Tých ťažkostí, toho utrpenia
je v živote vždy dosť! M ám e čo predkladať na slávu Božiu, pre
naše spasenie! Aby náš prínos bol prijateľný pred trónom Božím,
prosme pokorne M atku utrpenia a bolesti, aby spojila naše slzy
a súženie i naše pokorné prosby so svojimi, aj za nás!
Tibor

FEDORENKO

CHIRURG O MODLITBE
ROZHOVOR S PROF. DR. BARNARDOM
Zachránili ste život mnohým ľu 
ďom. Je smrť podľa Vášho ná
zoru niečo hrozné?
— Pre lekára úmrtie je vždy hrozné
sklamanie, pretože on práve úmrtiu
chce predísť. Keď strácam nejakého
nemocného, strácam trochu dôvery
sám v seba. Ale pre mňa osobne smrť
je niečo iné. Nemysfím, že smrť zna
mená koniec. Myslím, že život je ako
energia: je nezničiteľný, mení len
svoju formu.
Ste teda veriacim?
— Áno!
M odlíte sa k Bohu?
— Áno!
M odlíte sa počas operácie?
— Nie počas operácie, ale vždycky
pred ňou. Necítim sa dobre pripra
veným, ak sa nepomodlím. Cítil by
som sa, ako keby som si nebol umyl
ruky.
Pretože smrť vo Vašich očiach
nepredstavuje katastrofu pre tých,
ktorých postihuje a pretože ostat
ne podľa Vašich vyhlásení, trans
plantácia srdca nezaisťuje d e fi
nitívne uzdravenie, človek si môže

právom myslieť, že pre nemocné
ho to nestojí za námahu, aby po
ťažkej operácii znášal ešte bo
lesti a nevoľnosti všetkého druhu.
— Pozoroval som, že všetci moji pa
cienti pocítili enormnú úľavu, keď
príznaky srdečnej choroby náhle pomi
nuli, tó hrozné zadychčanie, ten pocit
dusenia. Bezpochyby, boli trochu skla
maní, že sa necítia celkom vyliečení.
Ale nemyslím, že by niekto z mojich
pacientov (dvaja zomreli, traja ešte
žijú) nepovažovali tento zákrok za
dobrodenie.
Myslíte, že ľudia za sto rokov bu
dú žiť dlhšie ako dnes?
— Ó, áno! Som si tým istý.
Želali by ste si sám žiť dlhšie,
ako, zdá sa, nie je dosiaľ dané
ľuďom ?
— Záleží na tom, či to je pre užitoč
ný život, alebo n ie . . . Ale nech smrť
príde, pokiaľ sa to týka mňa osobne,
nepovažujem to vôbec za zlé. Neverím,
že smrť znamená koniec.
(Podľa K. Dig. — N. D. des Temps
nouveaux Ivan MARIANOV)

DVOJAKÝ ŽIVOT
Pani Blaibergová manželka nebohého zubného lekára v interview s novinármi prezradila, že je j nebohý manžel s tramsplantovaným srdcom viedol vlastne „dvojaký život". Takto opisuje m ilán
sky mesačník „Belležza", že, dr. Blaiberg vystupoval pred verejnosťou
ako človek, ktorý sa teší dobrému zdraviu, a le skutočnosť bola
takáto: z 594 dní „nového života" strávil 248 dní v nemocnici
v prísnej izolácii pod vedením prof. dr. Barnarda, groote-schurska
nemocnica bola prispôsobená pre tohto človeka s novým srdcom,
neustále prehliadky, pozorovania, jeh o život bol vlastne samý výpo
čet a mixáž liekov a preparátov. Jeho srdce bolo neustále v pozo
rovaní, team lekárov bol k dispozícii. C udzie srdce tĺklo, ale ako
bolo späté s jeho duševným životom, jeho mažé'lka neprezradila!
Možno, že ani je j Blaiberg neprezradil! 95 dní, čo bol doma, musel
mať absolútny kľud, kto vie, či vtedy, keď ho fotograf zvečnil s po
három piva, alebo, keď bral dennodenne 32 až 100 rôznych piluliek
bolo pre Blaiberga šťastným dňom? Určitou obdobou takého „dvo
ja ké h o “ života, je i život duchovný.
Ale ináč je to s ľuďmi veriacimi, ktorí síce tiež žijú „dvojaký
život", ten jeden, ktorý z milosti a z dobroty Božej prežívame tu
v akejsi „izolácii" bez videnia z tváre do tváre Boha, ale sú to „dni"
plodné, s ktorými si môžeme vydobyť samého Boha, nebo. Pravda
je, že konečná fáza potrebuje akúsi „životosprávu", potrebuje
akýsi „režim", a to je život kresťana podľa „desatora" k tomu
Eucharistický chlieb,s ktorým potom nie viac v izolácii, nie viac,
v zrkadle, a le v duchovnej plnosti budeme žiť život v Kristovi.
S Ním, podľa N eho a pre N eho!
o. Ján

KRLIČKA

Hora K alvária sa nazýva tiež Golgota. K eď tam sprievod došiel, vojaci
strhli z K rista šaty a železnými* klincam i pribili ho za ruky a nohy na
kríž. Nad hlavu m u pritlklii tabuľku s nápisom : „Ježiš N azaretský, kráľ
žid o vský.“ Potom v y zd v ih li kríž s jeho telom a jeho dolnú časť u p evn ili
v zem i. To sa stalo o d vanástej hodine na V eľk ý piatok. S K risto m u k r i
žovali aj dvoch lotrov, jedného po ľavici, druhého p o - pravici i. Pri kríži
držali stráž vojaci, ktorí sa delili o jeho šaty. Jeho odev rozdelili na štyri
čiastky a o nezošitú su kň u losovali. Z P ánových priateľov boli pod krížom
iba jeho m a tka P. Mária, sv. Ján a niiekoľko žien.
(Z knihy L. Pokorného: První čtení, vydanej na sklonku minulého roku v Prahe,
str. 176).

Milostiplné tohoročné veľkonočné sviat
ky svojím váženým čitateľom, spolu
pracovníkom a priaznivcom úprimne
želá:
REDAKCIA

Naše prosby na tento mesiac
Pane, daj, aby zavládol medzi nami
duch jednoty, obetavosti a služby.
Pane, da j nám sily a milosti, aby
sme čjnifii dobre svojim blížnym do
kiaľ máme čas a sme spolu s nimi.
Pane, nech sa naše srdcia naplnia
dôverou v tvoju dobrotu a milosrden
stvo.
Pane, prosíme ťa, očisť nás od hrie
chu a každej neprávosti.
Pane, naplň nás duchom pokory
a bázne božej.
Pane, zjav nám svoje pravdy a
zmŕtvychvstanie, aby naše srdcia za
horeli ako týmto dvom učeníkom na
ceste do Emaus.

OCEĽOVÉ ZVONY
Na dotazy mnohých českých farností
oznámila
Apoštolská
administratúra
v Prahe v jednom zo svojich posled
ných obežníkov odborné vyjadrenie
kam panologa prof. Jaroslava Dobrodinského.
Zásadne nie je možné mať námietky
proti oceľovým zvonom z hľadiska ma
teriálu tam, kde pomery neposkytujú
nádej na získanie zvonov bronzových.
Oceľ nie je m ateriál, ktorý by nemo
hol dobre plniť poslanie zvonov s vý
nimkou životnosti proti zvonovine. Skú
senosti s tým ito zvonmi z posledných
rokov v cudzine sú z hľadiska kampanologických zásad veľmi priaznivé aj
keď zvonovina zostáva najideálnejšou.
Aj v našich zemiach sa vyskytujú oce
ľové zvony už od 2. pol. minulého
storočia, ktoré primerane dôstojným
spôsobom plnia svoje poslanie.
V
poslednej dobe sa ponúkajú na
veže výrobky, ktoré nemajú s oceľový
mi zvonmi vyššie uvedenými nič spo
ločného. Prof. Dobrodinský vyskúšal
8 takýchto odliatkov a konštatoval, že
ani v jednom prípade nebolo možné

(Pokračovanie na str. 8)

CIRKEV V O

SVETE

SV. OTEC PAVOL VI. si vymenil s grécko-pravoslávnym
patriarchom
alexandrijským
Nikolaosom
VI. vzájomné
pozdravy pri príležitostí patriarchových menín. Patriarcha
je známy svojím úsilím zintenzívniť vzťahy svojej cirkvi
s Rímom i protestantským i cirkvam i.
MIER JE M O ŽN Ý — to bude tém a m edzinárodného kon
gresu Pax Christi, ktorý usporiadajú v októbri t. r. v Lon
dýne.
SVETOVÝ KONGRES teológov bude v septem bri t. r.
v Bruseli pri príležitosti 5. výročia vzniku časopisu „C o nciliu m ". Kongres má za h á jiť kard. Suenens.
CIRKEV JE NA PÚTI, n á d e jip ln e h ľa d í dopredu a nechce
byť podobná Lótovej žene — vyhlásil nedávno význam
ný súčasný teológ prof. dr. B. H äring. Vo feb ru ári t. r.
navštívil tento vynikajúci m oralista a j hlavné mesto na 
šej vlasti.
BUDÚCNOSŤ KRESŤ. CIRKVI' — je názov ekumenického
stretnutia, ktoré sa má uskutočniť počiatkom marca t. r.
v New Yorku. Budú mu predsedať kard. Suenens a a n 
glikánsky arcibiskup Ramsey.
HLAVOU PRAVOSLÁVNYCH PĽR stal sa doterajší vra 
tislavský biskup V asiľ Doroskiewicz, ktorý je známy svo
jím dobrým ekumenickým vzťahom s katolíckym a rcib is
kupom vratislavským dr. Kominkom.
BRAZi'LSKÉHO ARCIBISKUPA H eldera Cam aru navrhlo
hnutie Pax Christi za kan didáta N obelovej ceny mieru
na ten to rok.
V ŠPANIELSKEJ ASTÚRII na dôkaz solida rity so štra jku 
jú cim i robotníkm i uzavreli mnohí kňazi v nedeľu 25. ja 
nuára t. r. svoje kostoly.
SVETOVÁ RADA CIRKVI1 zaslala členským cirkvám z Canterbury obsiahly list, v ktorom okrem iného zdôrazňuje:
„Trvám e pevne na svojej povinnosti usilovať o plnú je d 
notu v je dn ej, svätej a apoštolskej cirkvi. Pracujeme
i_ n a ď a le j spoločne na tom, aby sme prekonali všetko,
čo nám znem ožňuje navzájom sa plne uznať a čo nás
delí pri stole Pánovom.
OSSERVATORE R O M A N O v nekrologu za nedávno zo
mrelým filozofom prof. B. Russelom, veľm i pozitívne zhod
no tila osobnosť to h to význačného bojovníka za svetový
mier a ľudské práva.
KARD. J. WILLEBRANDS p rija l pozvanie k účasti na plenprnom zasadaní Zväzu evanjelických cirkví, ktoré sa
uskutoční v jú l i ' t. r. v Porto Alegre.
BISKUPI V INDII z ria d ili zvláštnu komisiu pre otázky ro 
botníkov. Účelom te jto kom isie bude pôsobiť na stále
zabezpečovanie väčšej sociálnej spravodlivosti.
BL. NIKOLA TAVELIČ, františkán chorvátskeho pôvodu,
umúčený r. 1391 v Jeruzaleme, bude v jú n i t. r. p re h lá 
sený za svätého.
ČESTNÝ DOKTORÁT TEOLÓGIE u d e lila lovaňská boho
slovecká
fa ku lta
brazílskemu
arcibiskupovi
Cam arovi
a M cG rathovi, arcibiskupovi v Paname.
KARDINAL SUENENS bol menovaný Sv. O tcom Pav
lom VI. za predsedu stáleho výboru medzinárodných m a
riánskych a m ariologických kongresov.

CMB fakulta oznamuje
tým, ktorí cítia v sebe povolanie a chcú sa stať kat.
kňazmi, oznamujeme, že prijímanie poslucháčov na Rím.
kat. cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave pre
školský rok 1970/71 bude za týchto podmienok:
1. O prijatie sa môžu uchádzať maturanti stredných
všeobecnovzdelávacích škôl, predovšetkým humanitného
smeru.
2. Žiadosti o prijatie treba podať do konca marca
1970 príslušnému miestnemu farskému úradu.
3. K žiadosti treba priložiť: osvedčenie o št. občian
stve, maturitné vysvedčenie, príp. posledné polročné vy
svedčenie, rodný list, sobášny list rodičov, podrobný ži
votopis, lekárske vysvedčenie, potvrdenie o birmovaní,
odporúčanie miestneho farára.
4. Uchádzači s riadne doloženými dokladmi ku žiadosti
dostanú pozvanie na prijímaciu skúšku. Skúšať sa bude
z náboženstva.
5. Prijatí uchádzači dostanú ubytovanie v kňazskom
seminári.
6. Miestny farský úrad odošle žiadosti do 10. apríla
1970 príslušnému ordinariátu.
7. Po preskúmaní ordinariáty pošlú žiadosti so svojím
•yjadrením tunajšej fakulte najneskôr do 30. apríla 1970.

z

n á š h o

Ž iv o ta

„ P A SC H A K R A S N A J A .. . H O SPO D ŇA . . . VSEČ E S T N A J A . . . “ K ra d o stn ým p reja vo m veľkonočnej
o sla vy p a trí tradičné sv ä ten ie veľko n o čn ých jedál —
paschy. Je v ý ra zo m n a šej vď ačnosti B ohu za dosiah
n u té dary, ale i prosbou, a by zo svo jej nezm ernej
šted ro sti n á m i ďalej požeh n á va l a dával ako m ilu
jú c i O tec m ilu jú c im d ietka m .

Pochvalne o našom kalendári
p íšu v p ra v id eln ej sv o jej ru b rike Z vesti zo SSV, Ka
to lícke n o v in y č. 7/1970 n a str. 6. Č ítam e tam po
v z b u d iv é slová ú p rim n é h o hodnotenia: „Má pestrý
obsah. S tried a jú sa v ň o m nábo žen ské články s časo
v ý m i ú va h a m i, poučné čítania, p ra ktické rady i člán
k y na pobavenie. U ž ú vo d n é slová svedčia, že grécko
ka to líci veria ci si u v e d o m u jú svoje úlohy, ktoré od
n ich čaká B oh, C irkev, ale aj socialistická vlasí.
P reto i n apísali na ú vod kalendára, že svoje dobrožičen ia n e v y s lo v u jú ib a v ú zk o m kru h u čitateľov, ale
,.s úp rim n o sťo u srdca ic h v e n u jú všetkým , našim spo
luobčanom , ab y ju b ile jn ý 25. ro k oslobodenia vlasti
niesol sa v zn a m e n í B ožieho požehnania na tvorivú
prácu a m iero vé úsilie nás v še tk ý c h .“
Po o b v y k le j ka len d á ro vej časti na ro k 1970 nasle
d u je pestrá p a leta je d n o tliv ý c h p rísp evko v, ktoré sú
poznačené d u ch o m a m y šlie n k a m i D ruhého vatikán
sk eh o koncilu, kto ré sa o zre jm u jú z článku „Obroda
v K risto v i“, z člá n ko v o e k u m e n izm e i ďalších. Rok
1969/70 je pre g récko ka to líko v ro k m ariánsky. To
vid n o i z m a riá n sk ej té m a tik y , ktorá nachádza na
strá n ka ch ka len d á ra d o sta to k m iesta.
K len d á r d al m iesto a j za u jím a v e j štú d ii o teológii
všed n éh o d ň a z pera K arola R ahnera, znám eho proce
sora d o g m a tiky, ú va h e o dr. A lb e rto v i Schweitzerovi,
C h a rd in o vej štú d ii „Cez v e sm ír k spoločenstvu s Bo
h o m “, m ilý m sp o m ie n ka m na živ o t sv. T erézky Je
žiško ve j, a ko a j p o zo ru h o d n ým výro k o m veľkých m y
sliteľo v m in u lo sti a j súčasnosti.“

Závistlivý a žičlivý

N A S A M LAĎ
Velkonočné ráno
Nášho Spasiteľa pochovali hneď na Veľký piatok do hrobu
vytesaného v skale, privalili naň kameň a zapečatili. V sobotu
bol pokoj. M aria M ag d alén a , M ária, matka Jakubova a Salome
nakúpili voňavú masť s ktorou natreli Pánovo telo.
V
nedeľu včasné ráno, keď vyšlo' slnko, prišli k hrobu. Pýtali sa
jedna druhej: Kto nám odvalí kameň? Keď však prišli k hrobu,
kameň bol odvalený. Vstúpili doň a našli tam mladého muža v bie
lom rúchu. Zľakli sa ale on im povedaľ: „N ebojte sa! Viem že
hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorého ukrižovali. N ie t ho tu. Vstal
z mŕtvych ako predpovedal. Poďte a pozrite miesto kde ho polo
žili. Povedzte to aj jeho učeníkom, najm ä Petrovi, že ide pred vami
do G aliley, kde ho uvidíte!"
Ženy vyšli von a utekali od hrobu, pretože sa naľakali. Keď to
rozprávali apoštolom, Peter a Ján sa rýchlo ponáhľali k hrobu.
Našli tam plachtu do ktorej bol ich Miajster zabalený . . .

(Podľa Danielovho katechizmu).

Malý svätec — Mariánskym ctitelom
Už od augusta zúrila v Turíne cholera. Noviny deň čo deň prinášali správy
o nových a nových prípadoch. A j počet zomrelých na túto chorobu stále rástol.
Na miestach najviac postihnutých úrady zriadili dočasné nemocnice. Kto však
ta dopraví nemocných, kto ich ošetrí. Don Bosko, vidiac strašný stav úbohých
chorých, vyzval svojich chlapcov, aby sa prihlásili dobrovoľne tí, ktorí sú
ochotní ošetrovať a dopravovať do nemocníc chorých na choleru. Prihlásilo
sa mu ich štrnásť. Dal im na krk agnuštek Panny M árie a p rip o jil pár po
kynov. Uistil ich, že ak zachovajú to, čo im povedal, Panna M ária ich zachráni
od te jto strašnej nákazlivej choroby. Cholera prestala v novembri. Z Don Boskových chlapcov ani len jeden nedostal choleru, hoci sa deň čo deň stýkali
s chorými.
Blížil sa 8. december 1854. V tento deň mal svätý Otec Pius X. slávnostne
vyhlásiť Nepoškvrnené Počatie P. M árie za článok viery. V tento deň bolo
13 rokov, čo Don Bosko začal svoje dielo. V tento deň sa chcel Don Boskó
spolu so svojimi chlapcam i m imoriadne poďakovať P. .Márii za je j zázračnú
ochranu počas cholery.
Už v novembri oznámil Don Bosko chlapcom, že na sviatok Nepoškvrnenej
sa budú pripravovať deväťdňovou pobožnosťou. Každý deň si vypočujú pár
povzbudivých slov o P. M árii, urobia nejaký dobrý skutok alebo sa budú cvičiť
v nejakej cnosti.
Večer pred začiatkom novény počul Don Bosko, ako niekto zaklopal na jeho
dvere, „V o ľn o ” , zavolal. Do izby vstúpil Sávio:
— Dobrý večer, Don Bosko. Prepáčte, že vás vyrušujem.
— Len napred, milý Dominik, povedz mi, čo si praješ.
— Don Bosko, ja viem, že P. M ária udeľuje veľké milosti tým, ktorí si dobre
odbavujú deväťdňové pobožnosti na je j počesť.
— A ty čo chceš urobiť?
— Ja by som chcel pre ňu veľa vecí urobiť.
— A akých?
— Ponajprv si chcem urobiť generálnu spoveď z celého života. Ď alej chcem
splniť všetky ,.kvietky” , ktoré nám budete dávať každý večer.
— A iné?
— Chcem sa tak zachovať, aby som mohol každý deň pristúpiť ku svätému
prijím aniu.
— To je všetko?
— Nie. Chcem na život a na smrť bojovať proti hriechu. Chcem prosiť
Pannu M áriu a Pána Boha, aby ma nechali radšej zomrieť, než aby som mal
upadnúť do hriechu.
Sávio dal potom Don Boskovi lístok, na ktorom boli napísané všetky spomí
nané predsavzatia. Svätý Don Bosko po jeho smrti potvrdil, že ich všetky
zachoval, lebo mu bola P. M ária na pomoci.
8.
decembra večer na radu Don Boskovu šiel do kostola a pred mariánskym
oltárom obnovil svoje predsavzatia, ktoré si bol urobli pri prvom svätom p ri
jím aní a celkom sa zasvätil P. M árii. Z vrúcneho srdca viac ráz opakoval:
— M ária, tebe dávam svoje srdce. Daj, aby bolo vždy tvoje. Ježiš a M ária,
vy buďte vždy mojimi priateľm i. Prosím vás, urobte, aby som radšej zomrel,
než aby sa mi prihodilo nešťastie spáchať hoci len jediný hriech!
Od toho dňa sa život Dominikov stal takým vzorným a cnostným, že Don
Bosko si začal jeho cnostné skutky zapisovať.

Poznal som dvoch výborných štu 
dentov. V žd y boli m edzi p rv ým i a
vzorne sa správali, okrem — že
sa nezhovárali m ed zi sebou. Jeden
z nich bol zá vistlivý. Bol skoro
chorý od toho, že priateľovi s-a ta k
dobre vodí ako jem u. K eď prišli do
života, zá v istlivý ani vted y nem al
pokoja. A k zbadal, že druhý chce
niečo dosiahnuť, všetko urobil, aby
m u to pokazil.
Neraz som si pom yslel: Hodno
s j ta k strpčovať život? Či je to ro
zum né, závidieť druhém u, keď m á
šťastie? Nie je to zn a k n ízkeh o
zm ýšľania a n ízk ej duše, ktorá je
— žiaľ — m edzi nami) ta k silne roz
šírená a zakorenená?
Čo m áš z toho, že in ém u zá v i
díš? Nič, ba hej, ty m áš z toho šk o 
du. Jem u sa preto nič nestane. Od
neho sa Boh neodvráti preto, že sa
ú nepáči, že je bohatší, m údrejší
alebo šťastlivejší.
Závisť je naoko nie veľm i zlá.
Spočiatku iba trocha nepokoja na
robí. A le keď začne v srdci rásť a
m ohutnieť, priberie k sebe iné n e
dobré vlastnosti, ako je zlom yseľ
nosť, pom stivosť, falošnosť a koniec
m ôže byť sm utný. Nastane nepria
teľstvo, ktoré sa. prenáša. Koľké ro
d in y sú u nás, čo jedine pre závisť
n iektorého člena sú rozvadené a
znepriatelené! Koľko ľudí sa do
púšťa denne ohovárania, očerňovania svojho blížneho jedine zo zá
visti ! O travujú sebe i d ru h ým ži
vot svojou nenásytnosťou a nežičli
vosťou.
A toto je sm utné a nepekné. Z a
búdajú, že im Pán Boh ta k štedro
dal všetkéh o ,čo potrebujú. M iesto
toho, aby boli povďační, chceli by
ho na svoju strá n ku pritiahnuť, aby
in ý m nedával, nepomáhal, len im.
Je to ohrom ná nevďačnosť a — zv o 
lávanie hn evu Božieho na seba.
A k o celkom ináč sa m á žičlivý!
Je spokojný s tým , čo má. N epo
zerá na iných, že m ajú viac ako
on, že sa im lepšie vodí ako jem u.
Vie, že všetko prichodí zhora. Uspo
kojí sa, keď je m u horšie ide ako
susedovi. N etrápi ho to. len si čas
tejšie vzdychne, aby Otec nebeský
ho neopustil.
T a kém u sú neznám e všelijaké
hriechy a zlom yseľnosti, akých sa
zá v istlivý dopúšťa voči blížnym . S v e 
dom ie si zachová čisté, m eno v sta
točnosti.
A k ý si ty v tejto veci?
Či ťa už nechytila závisť? Videl
si u kam aráta niečo, už ťa to trá 
pilo, Podarilo sa m u jedno — druhé,
už si m rzu tý na neho a aby si ho
utopil — ako sa hovorí — v lyžici
vody. Žičíš m u v duchu, aby sa
dakde prepadol, aby si ho nem al na
očiach.
č o bude neskoršie , keď už teraz
si nevieš rady s touto nepeknou vla st
nosťou? Budeš sa usilovať škodiť
tom u istém u a vlastne sebe budeš
škodiť najviac. Jem u by si rád p ri
pravil záhubu, ale sám sa do nej
dostaneš.
Je to rozum né, je to ľudské, je
to kresťanské ?
Prem áhaj v sebe závistlivosť čím

(Pokračovanie na str. 8.)

Závistlivý a žičlivý
(Dokončenie zo str. 7.)

skôr, aby nebolo neskoro a ona n e
prem ohla teba!
(Z kn ih y: D vojakí chlapci, vy d a 
nej v B ardejove r. 1946. Jej autor
o. V ikto r Š i c h t a sa v m in. m esia
ci dožil 75. roku svojho pežehnaného života.

OCEĽOVÉ ZVO N Y
(Dokončenie zo str. 5)
použiť meradiel, ktoré obsahujú naše
Smernice pre kolaudáciu zvonov z r.
1956. Okrem toho náklady čin ili azda
viac než polovicu ceny, za ktorú nám
dováža kvalitné zvony zo zvonoviny
kompletne technicky zariadený podnik
zahraničného obchodu Metalimex.
„Katolícka Cirkev si vysoko váži vý
chodné cirkvi so všetkými ich ustano
vizňami i liturgickým i zvláštnosťami.
Rovnako si váži ich tradíciu a osobitný
typ kresťanského životného štýlu. V
týchto hodnotách sa cez ne dostáva
najstaršia tradícia apoštolských čias
cez cirkevných otcov až do našich dní.
Táto tradícia je integrujúcou súčasťou
Božieho zjavenia a tvorí neodcudziteľné dedičstvo všeobecnej Cirkvi. Kon
ci! želá si, aby východné cirkvi sa
znovu stali prekvitajúcim i spoločenstva
mi ľudu Božieho a splňaľi tak im zve
rené poslanie."
(Z koncil, dekrétu o východných církvách)
„H istória, tradície a početné usta
novizne východných cirkví sú výrazným
svedectvom veľkých zásluh týchto c ir
kví o všeobecnú Cirkev. Koncil sa pre
to neuspokojuje iba so vzdaním po
vinnej úcty a náležitej chvály tomuto
cirkevnému a duchovnému spoločen
stvu a jeho dedičstvu, ale slávnostne
vyhlasuje: Cirkvi na Východe rovnako
ako na západe maiú plné právo a po
vinnosť ria diť sa vlastnými pravidlam i
a .vyhovujúcim! zvyklosťami, ktoré sa
osvedčili po stáročia a sú primerané
veriacim v starostlivosti o spásu ich
duší.”
(Z koncil, dekrétu o východných cirkvách)

KNIHY
ANTICKÝ RÍM — sDrievodca po sta
robylých pamiatkach Večného mesta.
Kniha je zároveň skvelou učebnicou
starorímskych reálií. Vyd. na kla date ľ
s tv o Tatran v Bratislave. Cena 115 Kčs>
QUO VADIS, ieden z najslávnejších
románov klasika poľskej ľiteratúrv H.
Sienkiewicza vvšiel v nakl. Vyšehrad
v preklade E. Sojku. Je to už v celko
vom poradí 16. vydanie českého pre
kladu obsiahlei a pútavei románovej
skladby o počiatkoch rozvíjajúceho sa
kresťanstva v rímske! ríši. Cena 35 Kčs.
O OSOBÁCH — Komentár k druhej
knihe Kódexu kanonického práva, A u
torom te ito veľmi potrebnej cirkevno
právnej príručky je profesor kanonic
kého práva na pražskej CMB fakulte
dr. Jaroslav M i c h a l , známy čita te 
ľom nášho časopisu novoročnou úva
hou Knihu prof. dr. M ichala vvdala
pre študiiné účelv CMB fakulty v Prahe-Litomenciach Historicko-orávna ka
tedra te ito fakulty v pražskom ústred
nom cirkevnom nakladateľstve. Táto
štúdia prof. M ichala bv nemala chvbať v knižniri žiadneho kňaza. Str. 172.
Cena 60 Kčs.

V T O M T O R O K U UPLYN IE:
900 rokov
— od vybudovania

povestného

hradu

W artburgu

pri

Eisenachu

— od dokončenia skoro 100 rokov trvajúcej stavby dodnes obdivovaného chrámu
sv. Marka v Benátkach
800 rokov
— od veľkej úpravy vedenia procesov blahorečenia (vyhlásenie za svätého
alebo blahoslaveného), ktoré previedol sv. Otec Alexander III.
— od položenia základného kameňa slávnej francúzskej katedrály v Rouen
700 rokov
— od vystúpenia „anjelského doktora” sv. Tomáša Akvinského, veľkého teológa-filozofa Cirkvi
— od smrti uhorského kráľa Belu IV., ktorého vláda zasahovala i na územie
nášho kraja
600 rokov
— od vstupu študentov zo Slovenska na pražskú univerzitu
— od dokončenia výzdoby svätováclavskej kaplnky u sv. Víta na pražskom H ra
de, kde sú uložené pozostatky sv. Václava
500 rokov
— od ovládnutia novgorodského kniežatstva veľkokniežaťom Ivanom III.
— od zriadenia umeleckých slnečných hodín, ktoré vo Florenci'i vytvoril slávny
Toscanelli na tamojšom mariánskom chráme
400 rokov
— od vystúpenia Johna Knoxa, škótskeho reformátora
— od pokusu Inkov v Južnej Amerike znovu obnoviť pod vedením Tupak Amaru
svoju samostatnosť
300 rokov
— od smrti učiteľa národov a biskupa Jednoty bratskej J. A. Komenského
— od povstania, ktoré v našich krajinách proti Habsburgom viedol Fr. Rákóczy I.
200 rokov
— od objavenia bielych krviniek anglickým vedcom Hewsonom
— od pristátia slávneho cestovateľa J. Cooka na východných brehoch Austrálie
100 rokov
l — od ukončenia 1. vatikánskeho koncilu pápežom Piom IX.
— od dokončenia známej opery Aida skladateľom G. Verdim
— od napísania knihy Deti kapitána G ranta od J. Vernea
— od vyhlásenia Mendelejevovej sústavy chemických prvkov.

„Pod krížom stojím . . . okúzlený ne
konečnou láskou božou. . . v očiach
mám slzy, sklonil by som hlavu, ale
kríž ma priťahuje, núti, aby som naň
pozrel. . . Ach, kto by bol uveril, aby
si taký osud znášal. . . A teraz visíš
tu ako zamrznutá modlitba, ako ska-

menelé volajúce slovo . . .
Ak niekedy, tak predovšetkým teraz
čujte jeho slovo! Úpenlivo z kríža
prosí, aby ste si opatrovali a veľmi
vážili svoju dušu!”
(Biskup O. PROHÁSZKA)

Kultúrne 'rozhľady'
SP IS E R A Z M A R O TTE RD A M SK É H O , vyn ika jú ceh o učenca-teólóga stre
doveku uvádza vo svojom edičnom pláne na te n to ro k náklad. O d e o n .
V yjd e pod názvom : Svedom ie proti násiliu.
B Á S N IK L E S A — je názov b ib lio filskej publikácie, ktorú vydal Z ávodný
klub v U horskom H radišti k pocte nedá vn o zom relého vyn ika jú ceh o m o
ravského grafika kňaza o. A rnošta Hrabala.
N O V Ý M PREDSEDOM m edzinárodného združenia pre duchovnú hudbu
stal sa profesor pa rížskej Sorbonny dr. Chailley.
SP ISO V A T E Ľ J. D O B R A C Z Y N SK Í, kat. autor aj u nás dobre znám y, bol
pri príležitosti 40. výročia svo jej literárnej činnosti vyzn a m en a n ý vyso 
k ý m štá tn ym vyzn a m en a n ím PĽR.
L ID IC K Ý F A R Á R -M U Č E N lK o. Jo zef Š t e m b e r k a , ktorého nacisti za 
strelili spolu s o sta tn ým i spoluobčanm i p ri likvidácii Lidíc, je ústrednou
postavení nového rom ánu spisovateľa Kr. K relinu: K a žd ý své b f í m é . . .

Uzávierka nášho kalendára na rok 1971 pomaly končí. Príspevky posielajte na
adresu redakcie Slova.

S L O V O — časopis gréckokatolíkov. Vychádza dva razy mesačne. Redakcia
a adm inistrácia Košice, Moysesova 50. Vydáva Spolok sv. Vojtecha v Trnave
v CN. Rediguje dr. Emil Korba s red. radou. Zodp. red. prof. L. Hučko. Uzávier
ka čísla je vždy 10. a 25. v mesiaci pre nasledujúce číslo. Neobjednané rukopisy
nevraciame. Tlačia Dukelské tlačiarne, n. p., Prešov. Pov. SÚTI č. 245/69-'sekr.
z 20. VI. 1969. Rozširuje Poštová novinová služba. O bjednávky do zahraničia p ri
jíma Ústredná expedícia tlače, Bratislava, G ottw aldovo nám. 48.

