
CHOĎTE... A  UČTEJ
(Mt 28, 19)

i
To je príkaz a prianie Božského 

Spasiteľa. To je jedna z hlavných na
šich povinností. Spasiteľ založil svoju 
i našu Cirkev. Dai jej všetko, čo bude 
potrebovať v svojom jestvovaní na ze
mi. Dal jej v prvom rade svoje slová, 
svoje učenie, pravdu. Dal jej aj svoje 
sviatosti. Aj seba dal Cirkvi svätej. 
Splnil to, čo jej prisľúbil, že ostane 
s nami do konca sveta aj mimoriad
nou prítomnosťou v Sviatosti oltárnej, 
aj prítomnosťou svojej zvláštnej ochra
ny a lásky. To nie je len moje vlast
níctvo. Ja som len sluhom a rozdáva- 
teľom pokladov Spasiteľových. To bola 
veľká milosť, keď ma povolal za svoj
ho sluhu a za rozdávateľa tých po
kladov, ktoré nám zaslúžil a zhro
maždil v svojej svätej Cirkvi. V Cirkvi 
katolíckej je významné miesto Boho- 
stánok, kde On ako kedysi v lodičke 
medzi apoštolmi odpočíval, prebýva, 
žije, potešuje, povzbudzuje, je aj ka- 
zateľňa s jeho slovami a náukou. Ka- 
zateľňa nám predstavuje v Cirkvi uči
teľský úrad, ktorý ustanovil sám bož
ský Spasiteľ. A kňaz Kristov je reční
kom slova Božieho, hlásateľom viery, 
učiteľom poctivosti, spravodlivosti a 
kresťanského života. Ako sv. Pavol ho
vorí o Timotejovi: „a Timoteja, nášho 
brata a služobníka Božieho pri hlá
saní blahozvesti Kristovej, poslali sme 
upevniť vás a povzbudiť vo viere" 
(I Sol 3, 2).

Z podstaty kňazského povolania vy-
povinnosť kázania slova 

Podľa príkladu božského 
Spasiteľa, ktorý povolal apoštolov, dal 
im príkaz hlásať svoju vieru, rozširo
vať ju slovom, aj Cirkev od svojho 
začiatku hlásanie slova Božieho, roz
širovanie a upevňovanie pokladala za 
hlavnú povinnosť. Behom dvoch tisíc
ročí dejín Cirkvi Kristovej vidíme v prá
ci aj v úspechoch, že hlásanie slova 
Božieho bolo vždy na prvom 
medzi povinnosťami kňazov, 
mu kázaniu slova Božieho sa pripiso
val vždy najväčší úspech Cirkvi. Pozo
rujme v duchu svet Boží v nedeľu. 
Ozaj každú nedeľu a sviatok každý 
chrám Boží, pri ktorom je Kristov kňaz,

(Dokončenie na str. 9)

plýva tiež 
Božieho.
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6. júna -  Nedeľa VŠETKÝCH SVÄ
TÝCH (1. po Sv. Duchu) — (Žid 11, 
33 -12 — 2; M t 10, 3 2 -3 3 ;  37, 38;
Hl. 8).

7. júna Sv. TEODOR, biskup a 
mučeník.

8. júna — Sv. TEODOT, biskup a 
mučeník.

9. júna -  Sv. CYRIL, arcibiskup 
alexandrijský a sv. TEKLA, MARTA a 
MÁRIA, mučenice, ktoré z popudu od- 
padlého kňaza Pavla boli mečom sťa
té. Nazývame ich panny a mučenice 
perské. K nim patrí a j sv. MARIANA 
a ENEIMA.

10. júna - Sviatok Najsv. EUCHA- 
RISTIE -  Božieho Tela. (1 Kor 11, 
23 — 32; J n &, 48 — 55). A j keď sviatok 
ustanovenia najsv. Eucharistie spomí
name na Veľký, čiže Zelený štvrtok, 
jeho radostná oslava si vyžiadala pre 
vážnosť a smútočnosť Veľkého týždňa 
zvláštnu oslavu.

11. júna -  Sv. BARTOLOMEJ a 
BARNABÁŠ, apoštoli.

12. júna — BI. ONUFER, pustovník 
egyptský, neskôr mních thebaidského 
kláštora. V Rímskom martyrológiu sa 
o ňom uvádza, že žil 60 rokov v egypt
skej púšti a písal o ňom aj sv. Pafnú- 
cius. Zomrel ku koncu IV. stor.

13. júna -  2. NEDEĽA PO SV. D U 
CHU (Rim 2, 1 0 -1 6 ;  M t 4, 1 8 -2 3 , 
Hl. 1). Spomíname aj sv. Akvilinu, mu
čenicu a pannu v bithynskom meste 
Byblos (podľa niektorých vo fénickom 
Byblose na brehu Stredozemského mo
ra). Za prokonzula Volusiana na kon
ci 3. stor. predvedená k súdu pre svo
ju vieru a kruté mučená. M ala iba

(Autorom snímky na titu lne j strane 
tohto čísla Slova je o. J. Cverčko. 
Snímka zachycuje priečelie chrámu v 
Topoľanoch pri Michalovciach. Prítom
ná snímka predstavuje vežu far. chrá
mu v Belži.)

12 rokov, keď padla pred vykonaním 
rozsudku mŕtva k zemi.

14. júna Sv. ELIZEUS, prorok 
' 15. júna — Sv. AMOS, prorok.

16. júna — Sv. TICHON, biskup v Li- 
misse na ostrove Kypros Už od det
stva vynikal neobyčajnou láskavosťou 
k všetkým ľuďom. Keď ako dieťa roz
dával chlieb chudobným a jeho vlast
ný otec mu to vytýkal ako nerozumný 
rozmar, obhájoval sa tým, že ich iba 
požičal Pánu Bohu. Žil v 5. stor.

17. júna Sv. MANUEL (tiež Man- 
suet), SABEL a OZMAEL, boli rodnými 
bratmi, ktorí prišli pravdepodobne z 
Perzie do Chalcedónu na cisársky dvor 
Juliánov ako vyslanci. Pre odpor k 
uctievaniu pohanských bohov obžalo
vaní a sťatí okolo r. 362.

18. júna — Sv. LEONCIUS, vojvod
ca, umučený spolu s dôstojníkom Hy- 
páciom a vojakom Theodulom vo fé 
nickom Tri pol i se v rokoch 69 — 70 za 
cisára Vespasiána.

19. júna — Sv. JUDÁŠ, apoštol a 
sv. ZOSIM, mučeník-vojak, umučený 
za Trajana alebo Dominitiána v Pi- sjcj.j

20. júna -  3. NEDEĽA PO SV. 
DUCHU (Rim 13, 1 1 -1 4 , 4; Lk 1, 1 -  
25; 5 7 -6 8 ;  76, 80; Hl. 2) -  Tiež sv. 
METOD, biskup patarský, nazývaný 
Eubulos, čo znamená dobročinný, bla- 
hovoľný. Umučený za Décia. Niektorí 
ho stotožňujú s Metodom olympským 
alebo Tyrským.

21. júna — Sv. JULIÁN z Tarzu.
22. júna — Sv. EUSEBIUS, biskup 

v sýrskej Samosate, blízky priateľ sv. 
Bažila Veľkého a sv. Gregora Nazian- 
skeho. Obhajoval čistotu viery proti 
ariánom. Za Valenciána poslaný do 
vyhnanstva, odkiaľ sa vrátil až za c i
sára Teodózia r. 378. Zomrel násilnou 
smrťou trafený tehlou, ktorú na jeho 
hlavu hodila akási príslušníčka arián- 
skej sekty.

23. júna -- Sv. AGRIPINA, pochá
dzala z bohatej rímskej rodiny a za 
svoju vieru prija la  za cisára Va leriá 
na mučenícku smrť. V prvej štvrtine
3. stor.

24. júna — Narodenie sv. JÁNA 
KRSTITEĽA, predchodcu Pánovho. (Rim 
5, 1 - 1 0 ;  M t 6, 22- 33).

25. júna — Sv. FEBRÓNIA, mníška 
sibapolského kláštora v Sýrii. Vynikala 
znalosťou kresťanskej literatúry a v 
kláštore predčítavala spolusestrám z 
Písma sv. Pri prenasledovaní kresťa
nov ťažko chorá zostala v materskom 
kláštore so svojimi družkami Briennou 
a Thamais. Po statočnom odolávaní 
ponuky k sobášu s istým Lisymachom 
nepodľahla ani ťažkému mučeniu a 
na rozkaz veliteľa Selena bola r. 310 
mečom popravená.

26. júna — Sv. DÁVID, solúnsky 
pustovník. Žil do r. 540.

27. júna -  4. NEDEĽA PO SV. D U 
CHU. (Rim 6, 1 8 -2 3 ;  M t 8 ,5 -1 8 ;  
Hl. 3) a BI. SAMPSON, pôvodom z 
Ríma. Zaoberal sa lekárstvom a žil 
v obetavej službe Bohu i blížnym v 
Carihrade, kde po kňazskej vysviacke 
ošetroval chorých, pre ktorých vybu
doval nemocnicu. Zomrel okolo r. 530.

28. júna — Ostatky sv. CYRA a 
JÁNA. Prvý z nich bol mníchom a sv. 
Ján vojakom. Patria spolu s Teoktis- 
tou, Eudoxíou a Atanáziou k mučení

kom v egyptskej Kanope. Umučení na 
konci 3. stor.

29. júna -  Sv. PETER a PAVOL, 
apoštolské kiežatá. (2 Kor 11, 22 — 12,
9, M t 16, 1 3 -1 9 ).

30. júna — Zbor 12 apoštolov.
1. jú la  -  Sv. KOZMA a DAMIÁN, 

podľa legendy pochádzali z Arábie 
a vychovaní boli v Sýrii. Ich matka 
Teodora mala okrem nich ešte troch 
synov: Antima, Leoncia a Euprepia. 
Vyučili sa v lekárstve, ktoré vykoná
vali s neobyčajnou láskou. Boli uve
domelými kresťanmi a svoju vieru ne
zapreli ani pred cisárskym námestní
kom Lysiášom, ktorý ich za tento po
stoj odsúdil na trest smrti. Podľa le
gendy boli najprv hodení do mora, 
ktoré ich vrátilo  na breh a keď im 
neublížili ani horiace plamene ohňa, 
boli usmrtení mečom.

Úcta týchto svätcov je a j u nás 
veľmi rozšírená a ich pamiatke je za
svätených veľa chrámov prešovskej 
diecézy. Najstaršia česká Kolegiátna 
kapitula v Starej Boleslavi je posvä
tená ich pamiatke. Staroboleslavský 
kapitulný chrám sv. Kozmu a Damiá- 
na je miestom mučeníckej smrti sv. 
Václava. V latinskej Cirkvi sa sviatok 
sv. Kozmu a Damiána slávi 27. sep
tembra.

2. jú la  — Položenie rúcha Bohoro
dičky.

3. jú la — Sv. HYACINT, mučeník. 
Bol komorníkom cisára Trajana. Pri 
pohanskej modloslužbe odmietol účasť 
a používanie obetného mäsa. Tak 
vyšlo najavo jeho kresťanstvo. Po vy
čerpávajúcom bití zomrel od vysilenia 
a hladu r. 115.

Iný svätec tohto mena zomrel ako 
mučeník v Terracinu tiež za vlády Tra
jana. Ďalší svätec bol poľského pô
vodu (tiež Jacek), nar. r. 1183, bol 
dominikánom a nazývali ho apoštolom 
severných národov. Zomrel r. 1257. Iný 
sv. Hyacint zomrel spolu s Luciou, 
Quintom a Feliciánom v Ríme okolo 
r. 180. V službách sv. Eugénie žili a 
pracovali sv. bratia Protus a Hyacint, 
umučení v Ríme okolo r. 258.

4. jú la -  5. NEDEĽA PO SV. DU
CHU (Rim 10, 1 - 1 0 ;  M t 8, 2 8 -3 4 ; 
Hl. 4). Tiež sv. ANDREJA KRÉTSKEHO, 
zv. Kalybitu, mnícha. Umučený "pre 
obranu posvätných ikon r. 761. Zo
mrel na následky vykrvácania, keď mu 
odrezali pri neľudskom mučení obe 
nohy.



z í m  ta :
„Ktorý kat je ludskcjší? Ten, ktorý vás zabije v niekoľkých minú

tach, alebo ten, ktorý vám cicia zo života mnoho rokov?“ — tak 
sa pýta A. P. Čechov vo svojej známej poviedke Stávka. Mohli by 
sme túto otázku preformulovať a pýtať sa: akým katom je človek 
sám voči sebe bez ohľadu na to, či sa zabije v niekoľkých minú
tach, alebo sa zabíja po celý život?

Človek môže byť katom života iných. Človek môže byť sám sebe 
katom, ale človek nesmie byť katom. Nikdy. Ani sebe, ani iným!
Princíp ľudského života musí byť princípom lásky. V mierumilov
nosti, vzájomnej úcte, porozumení, solidarite s inými, pochopení 
a odpustení, vo všetkých týchto vlastnostiach musí žiariť láska ako 
lúče jasného a teplého letného slnka a má sprevádzať človeka od 
kolísky až po hrob.

„Nevieme, aký bude náš zajtrajší deň, nevieme, kedy príde smrť.
Múdry človek prosí iba o to, aby jeho zajtrajší deň bol dobrý." — 
tak bystro a múdro uvažoval vo svojom Poučení neznámy autor 
z dávnej doby Ptolemajovcov. Niekoľko tisícročí nás delí od vzniku 
či napísania tejto myšlienky, ale ešte aj dnes nás s ňou zbližuje 
jej pravdivosť a hlavne, jej citeľná potreba.

Prosiť však o to, aby zajtrajší deň bol dobrý, znie sluchu našich 
čias predsa len trochu nekonkrétne a vzdialene. Preto je treba nie
len prosiť, ale predovšetkým pracovať. Pracovať už dnes a bolo 
treba obetavo pracovať už včera, aby zajtrajší deň, aby celý náš M  
zajtrajšok bol dobrý.

Princíp života je princípom lásky a túto lásku je treba uskutočňo
vať v tomto svete a v tomto živote. Kresťanská láska musí zvlášť 
vynikať vo svojej opravdivosti, úprimnosti, presvedčivosti a účin

ní nosti. Národný umelec J. Seifert v epilógu ku knihe Morový stĺp
^ ^  napísal: „Verím, že hľadať ľudské slová je lepšie než zabíjať a 

/V' vraždiť!" Povedal tým pravdu, ktorú treba domyslieť a rozvinúť.
Ak sme pochopili, že princípom života je láska, potom by sme 

nemali dovoliť, aby od pochopenia k uskutočňovaniu bola príliš 
veľká vzdialenosť. Dr. EMIL KORBA

g r "

Myšlienky na všedné dni
Nasledovať Krista znamená mať účasť aj na jeho úde

le — na odmietaní, pohŕdaní a rovnako aj na nenávisti, 
ktoré ho priam stíhali. .  .

Po kresťansky žiť, znamená pripraviť sa na druhý Kris
tov príchod. A to pre každého, osobne!

Len práve na výročie alebo na sviatok mena dokážem

preukázať voči druhému vďačnosť, pochopenie a lásku? 
A čo, keď to vo všedné dni ešte viac potrebuje???

Kristovo premenenie na hore Tábor bolo pre apoištolov 
znamením. Podľa neho mali poznať, že je naozaj Mesiá
šom , aby mu ostali verní aj vtedy, keď ho uvidia na 
kríži. A j my potrebujeme posilu. A Pán nám ju zavše 
aj dáva ako povzbudenie a vždy nový impulz pre všed

nosť našich dní. Len srdce treba mať úprimné a vní
mavé. (V yb ra l a prel. M . S K A L A )

M RAVNÁ H O D N O T A  PRÁCE
(Dokončenie z min. čísla)

Prácou a utrpením je dokonané naše vykúpenie. Prácou 
a utrpením sa šíri slova svätého evanjelia, prácou a náma
hou pracujeme na svojej dokonalosti, utrpením a bolesťou 
a v smrteľnom pote tváre lúčime sa s týmto svetom. Kristov
zákon lásky žiada obeť láskavého slova i dobrého skutku. 
Tento zákon lásky prežíva apoštol národov a z úst jeho derú 
sa slová najkrajšej hymny na lásku. Bez práce, bez našej
snahy a spolupôsobenia s Bohom je nemožný postup na ceste 

. do neba.
Každá naša práca má mať svoj vzor v Nazarete. Každý 

náš bôľ má sa odrážať v Ukrižovanom. Spasiteľova práca 
v Nazarete je práca robotníka i práca Mesiáša, Uzmierova- 

* teľa Boha medzi Bohom a ľuďm i! Je vzácnou školou pre náš 
zmier medzi nami a Bohom. Práca spojená s nevýslovným
bojom, bolesťou a utrpením je  predmetom zmieru Kristovho,
hlavy mystického tela. Rovnako a j naša práca je  výkonom
údov Jeho tela — tela Kristovho. Môže a má byť uzmierením.
Tak činí láska Kristova, tak majú robiť aj jeho údy láskou 
vykúpené.

Prečo si vyvolil cestu k vykúpeniu ľudstva prácou, bolesťou 
a utrpením? Ostáva iba jedno uspokojivé vysvetlenie — Jeho

l á s k a  ! Láska k ľudstvu bola príčinou toho, čo nás privádza 
do úžasu a nepochopiteľnosti!

A preto i to, čo sa nám javí ako tŕpke, bolestné, ťažké 
a nemožné, všetko to  smeruje k nášmu dobru. O všetkom 
vie Láska Božia. Všetko riadi Láska Božia. Dovolávam sa a j 
výrobku Emila Bougauda: „Trpme, pracujme, umierajme nie 
z nutnosti ako otroci, a le slobodne a z dobrej vôle, aby tí, 
ktorí nás uvidia na smrteľnom lôžku, boli nútení povedať, 
ako sa povedalo o Kristovi:” ,»obetoval sa, lebo sám chcel!" 
flz. 53, 7)

Takto potom vyzneje náš život ako život druhého Krista, 
ktorým má byť každý z nás. Boh volá k činnému kresťanstvu 
každého z nás a posiela nás na tento svet, „aby ľudia mali 
život a mali ho v hojnosti." Boh dáva každému možnosť, aby 
v časnom poriadku reprezentoval Krista svojím životom a prí
kladom. Len takto splníme svoje poslanie na tomto svete 
a môžeme očakávať sľúbenú odmenu, pripravenú nám Bo
hom od večnosti.

Vo svetle našej viery je  práca naozaj krásnym odznakom, 
našej prirodzenosti. Týmto je  povýšená a povznesená nado 
všetko malé a nízke. Je nevyčerpateľným bohatstvom pre 
dušu. Ňou sa zušľachťujeme, ňou sa upevňujeme, posväcu
jeme, zdokonaľujeme, modlíme, milujeme seba i blížnych. Je 
nepreberným prameňom zásluh, milostí, čností a priazne Bo
žej a napokon a j najvzácnejším odkazom Božej dobroty.

o. M. Ďurkáň
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K otázke úcty svätých
(Odpoveď na čitateľský dotaz)

Odpovedám na žiadosť redakcie k 
dotazu čitateľa Slova, ktorý napísal: 
„Tak som počul, že Východná cirkev 
nemá po rozkole svätých.”

Isteže hlavný zástup svätcov východ
nej cirkvi tvoria svätci a svätice z ob
dobia nerozdelenej cirkvi, spoloční 
katolíckej i ortodoxne} cirkvi. Po roz
kole zaviedli vo východnej cirkvi úctu 
svojich nových svätých. Niektorých z 
nich by mohla akceptovať aj Cirkev 
katolícka, niektorých by asi nemohla.

Všimnime si napr. ruskej východnej 
cirkvi: „Ruskí nekatolícki svätci, má
me na mysli naozaj vysoko duchov
ných askétov, duchovne sa živili vý- 
chodne-katolíckymi prvkami svojej cir- 
kevnosti; žili z dogiem a sviatosti spo
ločných katolíkom i pravoslávnym, bo
hoslužbami teologicko celkom katolíc
kymi, východne-katolíckymi tradíciami 
zbožnosti a zvláštnymi formami boho- 
pocty, ktoré vyrástli z týchto tradícií. 
Nikto z veľkých ruských hrdinov mi- 
lostiplnej zbožnosti neživil sa duchov
ne separatistickými vrstvami v pravo
sláví, ani náukami nezlučiteľnými s 
katolíckym učením. Stačí len zoznámiť 
sa so životopismi takých svetlých po
stáv ruskej zbožnosti, akými boli sv. 
Sergej Radonežský, Nil Sorský, Dimit- 
rij Rostovský, Tichon Zadonský, Sera
fín Sarovský a iní; všetko, čo bolo ich 
duchovnou stravou, • fakticky obsahuje 
praktický život katolíkov, alebo aspoň 
vyplýva z katolíckych duchovne-teolo- 
gických princípov. Nikto z týchto svä
tých mužov nerástol duchovne popie
raním autentického pápežstva, prvo- 
počiatočnej svätosti Matky Božej alebo 
očistného utrpenia po smrti; inakšie 
ani nemôže byť, pretože púhe popie
ranie, ako také, nemôže nikoho živiť, 
ono môže len vysiľovať dušu.” (S. Tyš- 
kievič, Cerkov Bogočeloveka, 1958, s. 
370-371).

Medzi svätcov sa dostávali zbožné 
osoby na Rusi alebo tak, že ich ľud 
začal uctievať, alebo vyhlásením zo 
strany cirkevnej vrchnosti, alebo spoje
ním prvého a druhého spôsobu.

Cirkevný historik E. Golubinskyj na
písal „Dejiny kanonizácie svätých v 
ruskej cirkvi." (1903, 1913). Medzi rus
kými svätcami uvádza aj päť žien, z 
ktorých však len u jednej, Juliany La- 
zarevskej (z. 1604), katolícky profesor 
o. I. Kologrivov nachádza doklady 
hrdinskosti kresťanského života. (Očer- 
ki po istorii russkoj svjatosti, 1961, str.

V dobe popetrovskej, od zavedenia 
posvätného Synodu 1721, otázka ka
nonizácie nejakej ženy v ruskej cirkvi 
ani nebola položená. Zvlášť slávne 
bolo vyhlásenie za svätého Serafíma 
Sarovského (1759—1833) za prítom
nosti vladárskej rodiny a veľkého 
množstva veriacich 19, júla 1913 (Ko- 
íogrivov, 405).

V najnovšej dobe pravoslávna cir
kevná vrchnosť vyhlásila za svätého 
japonského arcibiskupa Mikuláša dňa
10. apríla 1970. (Žurnál moskovskej 
patriarchii; 7 (1970). Stalo sa to v sú
vislosti s vyhlásením autonómie pre 
pravoslávnu cirkev v Japonsky.

o. dr. J. Mastiliak

„Môžeš robiť, čo len chceš, ale nikdy ťa nebudú obdivo
vať tak, ako keď uvidia, že si tichý, mierny a vľúdny v sprá
vaní. Nič tak nezíska srdce ako láska. Zázraky a znamenia 
ti budú ľudia závidieť, ale pre tieto čnosti ťa budú obdivo
vať a milovať.”

(Sv. Ján Zlatoústy)

REDAKČNÉ O D K A Z Y
J. O. — Na Vašu otázku: „H ľadám  vysvetlenie zo Zjavenia sv. Jána 20 kap. 

o tisícročnom kráľovstve Krista a o prvom vzkriesení a aj o druhom. Tam sa 
píše, že tu bude kráľovať — či ako a či budú dve vzkriesenia?” — chceme! Vás 
predovšetkým upozorniť, že spomínanú stať Apokalypsy sv. Jána môžeme správ
ne pochopiť len vo svetle celého kompletného učenia Cirkvi. V prvom prípade 
nejde o vzkriesenie, či zmŕtvychvstanie tela, ale o život duše vo večnej blaže
nosti u tých, ktorí pred Kristovým príchodom žili v duchu jeho príkazov alebo 
obetou vlastného života dokumentovali svoju vernosť Kristovi.

Problematika tisícročného kráľovstva je jednoducho a prístupne vysvetlená 
v každom katolíckom vydaní Nového zákona. Tisíc rokov tu skôr znamená dlhý 
čas a nie dôsledne vymedzený časový úsek. Podľa cirkevných otcov (sv. Hiero- 
nýma, Augustína) to môže znamenať celé obdobie kresťanských dejín. Boli takí, 
ktorí nesprávne vysvetľovali pojem tisícročného kráľovstva. V cirkevnej histórii 
ich označujeme ako chiliastov (tisícročníkov) a v oblasti vieroučnej ako pomý- 
lencov. Chiliastickú éru totiž mnohí z nich líčili ako čas duchovných alebo zmys
lových radostí a pôžitkov.

Dr. J. K. — Ďakujeme za úprimne mienené pripomienky k výtvarnej stránke 
Slova. Snažíme sa ozaj úprimne aj v te jto oblasti s porozumením vyhovieť roz
dielnemu a nikdy nie jednotnému vkusu našich čitateľov.

V. S. — Na Vašu otázku: „Tak som počul, že Východná cirkev po rozkole ne
má svätých” — odpovedá na stránkach tohto čísla o. dr. Mastiliak.

Š. B. — Vašej žiadosti o bližšie objasnenie pojmu ordinár azda vyhovieme 
vysvetlením, že toto slovo znamená v cirkevnej oblasti predstaveného, ktorý je 
vybavený právomocou. Ordinár diecézy znamená predstaviteľa diecézy, biskup
stva. Ordinár farnosti je  farár (tiež správca fary, administrátor), ktorý od ordi
nára diecézy, v ktorej sa jeho farnosť nachádza, vykonáva z jeho poverenia duš- 
pastiersku činnosť. Je to teda cirkevná funkcia.

Inou otázkou je obsah významu a pojmu biskupa. Biskup znamená plné kňaz- 
stvo a moc udeľovať, vykonávať plnosť sviatostných úkonov. Je to predovšetkým 
hodnosť, ktorá môže a nemusí byť spojená s funkciou.

Ak ste boli vojakom, tak isto veľmi dobre rozumiete hodnosti generála, ktorý 
obyčajne stojí v čele vyššej jednotky. Ale viete, že ani to nie je vždy podstatné.
V čele jednotky môže stáť i dôstojník s nižšou hodnosťou, pritom jeho funkcia 
je väčšia. Z toho vyplýva, že funkciu ordinára vykonáva ten, kto bol ňou pove
rený a vôbec nezáleží na tom, či s touto funkciou mu bola udelená aj primeraná 
hodnosť. Konkretizujme si to na praktickom príklade: Na kňaza v službe nie
ktorej diecézy môže byť vysvätený iba ten, ktorého k tomu určí ordinár tejto 
diecézy. On dáva súhlas k vysviacke. Vieme však, že kňazskú vysviacku môže 
udeliť iba biskup. V tomto prípade nezáleží či príslušný ordinár ním je alebo 
nie je. On poveruje biskupa, ktorý nemusí byť ordinárom, ale je biskupom svä
tiacim, pomocným čiže auxiliárnym, ktorý z moci svojho biskupského svätenia 
vykoná kňazskú vysviacku, ale vždy na základe súhlasu a z poverenia prísluš
ného' ordinára.

O. D. — Uverejnením prekladov niektorých liturgických textov nezavádzame 
žiadne novoty ani nepredchádzame činnosti liturgickej komisie. Uvádzame sna
živé záujmy mnohých našich veriacich, ktorí v listoch i osobne prejavujú o tieto 
otázky pozoruhodne veľký záujem. Prijímajte tieto príspevky ako predkladateľské 
pokusy a návrhy, ktoré nikoho k ničomu nezaväzujú, ale prístupne vysvetľujú 
obsah napr. našich liturgických hymien. Táto činnosť, ktorú chápeme ako objas
ňovanie obsahu a zmyslu východnej liturgie, stretla sa s veľmi živým a veľmi 
pozitívnym ohlasom u citeľne veľkej skupiny čitateľov.

J. K. — Vašej žiadosti o zaslanie Liturgie sv. Bažila Veľkého nemôžeme vyho
vieť. Vyčkajte s trpezlivosťou vydanie pripravovanej modlitebnej knižky, ktorá 
bola schválená a odovzdaná do tlače.

M. K. a mnohým iným, ktorí posielajú svoje objednávky Spolku sv. Vojtecha 
do Trnavy, oznamujeme na základe prípisu Riaditeľstva SSV, že kniha Krížová 
cesta je rozobraná a Vašim objednávkam toho času v Trnave nemôžu vyhovieť.

S. Sch. — Váš úprimný list a otvorené otázky i poznámky k titulovaniu du
chovných sú vzácnym prejavom úcty k sviatosti kňazstva. K Vašim skúsenostiam 
a pripomienkam nemáme čo dodať a pokiaľ ide o titulovanie v listoch, myslíme, 
že sme túto otázku zodpovedali v predchádzajúcom odkaze. Text Spasiteľovej 
modlitby v pôvodnom znení Vám zabezpečíme.

MNOHÍ z našich čitateľov pri príležitosti radostných sviatkov Paschy osobitný
mi pozdravmi vyslovili želanie hojnosti Božieho požehnania redakcii Slova i jeho 
redaktorovi. Sú to veľmi milé prejavy úprimnej pozornosti, ktorú s nezmenšenou 
srdečnosťou opätujeme najmä tým, ktorí neuviedli svoju adresu a ktorých sme 
teda nemohli pozdraviť, ani ich milé prejavy dobrožičenia k sviatkom odplatiť. 
Pán Boh zaplať!



pri p r a m e n i  Ž i v o t a
Isteže, každému je známy ten príjemný pocit, kto

rý napĺňa naše srdcia, keď stojíme v tíšine zákutia 
prírody, pri prameni. Z útrob zeme vyviera krištá
ľovo čistá, osviežujúca voda. Malý, nepatrný pra
mienok, ten strieborný pás sa na svojej púti roz
rastá, spája svoje ramená v mohutné rieky i veľ
rieky. Zavlažuje polia, lúky, lesy, rozlieva svoju ži
votodarnú silu živej i nemej prírode. . .  Ako dobre 
je postáť pri prameni, napiť sa, osviežiť sa, odpo
činúť si a nabrať sily.

Život svojjmi tisícorakými spôsobmi nás unavuje, 
vyčerpáva. Život ľudský je neustály pohyb v časo
vom i priestorovom vymedzení. Chtiac — nechtiac, 
náhlime sa za svojimi cieľmi, ideálmi, za vyplne
ním našich plánov, túžob a želaní. Každá minúta 
žitia kladie na nás svoje veľké požiadavky a ne
ustále zvyšuje svoje nároky. Nároky hmotného za
bezpečenia i duchovného využívania chvíľ života. 
Ten stály pohyb a nezastaviteľný tikot hodín času 
žitia nás vyčerpáva a vysiľuje.

V tom zhone, v tej vyčerpanosti, človek sa obze
rá, kde by našiel tiché zákutie, kde by našiel ob
čerstvenie tela i duše. Biologické uspokojenie smä
du nerobí nám väčšie ťažkosti. Moderný človek má 
k dispozícii zdroje prírody na ukojenie smädu, na
občerstvenie, ba vynašiel aj storaké spôsoby uvoľ
nenia vypätej nervovej sústavy. Je známe, že člo
vek skôr prekoná biologický hlad, než smäd tela, 
ktorý spôsobuje muky, ba aj smrť. Aký paradox,
keď si uvedomíme, že väčšia časť našej zemegule 
je pokrytá vodou, že naša atmosféra je vlhká, 
obsahuje vodné pary.

Človek je však aj duševne smädný! Smäd ho

znepokojuje a preto hľadá spôsob ako sa vnútor
ne ukľudniť, ako ukojiť svoj smäd duše.

Niet inej rady, ako hľadať a nájsť čo i len jed
nu cestičku, označenú smerovkou k prameňu ob
čerstvenia a duchovného uspokojenia!

Ten Prameň života je ukrytý tiež v malebnom 
zákutí — v našich chrámoch a kostolíkoch, v Boho- 
stánku!

Ale aké príjemné prekvapenie vie spôsobiť už 
samotný púhy pohľad na tajomnú tíšinu a spokoj
nosť, ktoré vyžaruje nami hľadaný a vytúžený ob
čerstvujúci Prameň života . . .

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa ustávate a ste 
obťažení a ja vás občerstvím . . volá Božský Spa
siteľ. Na sv. Kríži otvorené Srdce sa viac neuza
vrelo! Z otvoreného Srdca Spasiteľa neustále prú
di nevyčerpateľný prameň lásky a milostí, ktorý 
človek toľko postráda a nevyhnutne potrebuje, ak 
chce žiť spokojne, vyrovnane, požehnane!

V mesiaci júni, zasvätenom úcte Božského Srdca 
Spasiteľa, je treba si nám zvlášť uvedomiť, čo nám 
dobrovoľne a ochotne, priam bez výhrad, posky
tuje Božia trpezlivosť, zhovievavosť a nekonečná 
láska! Boh nežiada od nás veľa, alebo nemožné. 
Chce lásku za lásku, vernosť za vernosť. Chce len 
naše dobro, naše blaho, ktoré vie nám zabezpečiť, 
ak budeme hojne načierať do „vôd“ Prameňa ži
vota, aby sme sa nielen občerstvili, ale, aby nás 
získané milosti správne usmernili po všetkých ces
tách nášho životného putovania!

Tibor Fedorenko

(Na hornej snímke reprodukcia mozaiky Božského 
Srdca Spasiteľovho v chráme farnosti Lackovce pri 
Humennom, autor mozaiky akad. maliar Mik. Klim- 
čák)
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Vlastnosti Služby Božej
Nie je málo významné pre praktický náboženský 

život zamyslieť sa nad tým, aké vlastnosti má Služ
ba Božia vo svetle viery, aký je jej pôvod, aký je 
jej cieľ, aké sú jej účinky voči Bohu i voči nám.

1., Jej oficiálny i ľudový názov nám jasne nazna
čuje dve vznešené vlastnosti Služby Božej. Úradne 
sa nazýva „Božéstvenna Liturgia“ =  Božská verej
ná služba. Náš ľud ju menuje všeobecne Služba 
Božia. A naozaj je božská a Božia svojím pôvodom 
i svojim cieľom.

Ustanovil ju sám Spasiteľ v predvečer svojej 
smrti — na Zelený štvrtok večer slovami: „Toto rob
te na moju pamiatku" (Lk. 22, 19). Teda podľa vý
slovnej Spasiteľovej poslednej vôle Služba Božia 
má byť trvalou, večnou spomienkou na jeho pre- 
horké utrpenie za nás, stále živým a opakovaným 
dôkazom jeho nekonečnej lásky k nám.

Ako slnko dennodenne obchádza našu zemegu
ľu (ľudovo povedané!) a rozdáva zo svojich lúčov 
štedro každému, kto sa pred nimi neskrýva, tak náš 
Spasiteľ kráča po zemeguli a každý deň znovu ob
novuje celé dielo svojho vykúpenia pri sv, Omšiach 
konaných dennodenne po celom svete a štedro 
rozdáva z milostí, ktoré^svojím utrpením vyslúžil.

Sv. Liturgia je božská a Božia i svojím cieľom. 
Syn Boží ju ustanovil predovšetkým pre Otca, aby 
sa skrz Službu Božiu dostávalo nebeskému Otcovi 
ustavične dokonalej bohopocty v každom ohľade 
a v každom smere. Ustanovil ju na to, aby skrz 
Neho sviatostného vzdávala sa Bohu Otcu najdo- 
konalejša obeť chvály, poklony, vďaky, zmieru a 
prosieb v každom čase.

Zdrojom všetkých pohnútok, ktoré pohýnali Kris
ta k ustanoveniu Služby Božej, bola jeho nekoneč
ná láska k Bohu Otcovi i k nám.

2. Druhou podstatnou vlastnosťou Služby Božej 
je, že je to nekrvavá obeta Nového zákona, pri 
ktorej obetným darom je Telo a Krv Krista v po
dobe chleba a vína a hlavným kňazom sám Kris
tus, ktorého viditeľne zastupuje úradná osobnosť 
kňaza. Táto obeť má všetky znaky, aké má mať 
obeta a má ich v miere nekonečne dokonalej, tak
že pri všetkej svojej jednoduchosti navonok pred 
Bohom fakticky nahrádza dokonale všetky druhy 
obetí v Starom zákone a nakloňuje Boha ľuďom 
nesmierne viac a dokonalejšie než obety St. zá
kona.

3. Treťou vlastnosťou Služby Božej je, že je ob
novou a pokračovaním Spasiteľovej obety na kríži. 
Je totožná s ňou v hodnote i v účinkoch, ako sme 
už vyššie uviedli. Cieľom tejto obety je vzdať Bohu 
najvyššiu chválu a poklonu, dokonalé poďakovanie 
za všetky dobrodenia, dať plnú náhradu za krivdy 
a urážky ľudstva a vyprosiť ľuďom dary a milosti 
pre časnosť i večnosť.

4. Štvrtou vlastnosťou Služby Božej je, že je to 
sviatosť, čiže viditeľný znak neviditeľnej milosti, od 
Krista ustanovený. Viditeľným znakom pri tejto 
sviatosti je podoba chleba a vína. Silou Kristovho 
ustanovenia viditeľná podoba premeneného chle
ba naznačuje jeho Telo ako Pokrm a víno nazna
čuje jeho Krv ako Nápoj. Nuž silou Kristovej vôle

je to ozaj jeho Telo a jeho Krv, čiže je to ozaj On 
Sám živý, čo prichádza k nám vo sv. prijímaní, aby 
bol Pokrmom a Nápojom našich duší, aby spôso
bil v našej duši tie účinky, ktoré má v tele pokrm 
a nápoj.

A práve v tom je zavŕšenie a dosiahnutie cieľa 
Služby Božej: umožniť skrz obeť a sviatosť Služby 
Božej človekovi také spojenie s Bohom, aké vymy
slieť a uskutočniť môže iba vševediaci, ľudí neko
nečne milujúci a všemohúci Boh!

O. Ján Ďurkáň

« « Ú *-:

LITURGICKÁ GCTA SVÄTÝCH
(Dokončenie z minulého čísla)

Východná liturgia pôsobí dojmom posvätnej tajomnosti, 
kde v popredí stojí osoba Matky Spasiteľa. Byzantský rítus 
čiže obrad, vyjadruje túto úctu dvoma monologickými rysmi:

1. prostredníckou úlohou presv. Bohorodičky vyúsťujú de
jiny spásy a preto dôstojnosť panenskej matky Spasiteľa má 
kristologické základy. Nie je ju možné oddeliť od tajomstva 
života Božieho Syna.

2. Presv. Mária, Matka Božia, je obrazom Cirkvi svojou 
vznešenosťou, vernosťou a láskou ku Kristovi.

Východná liturgia s obľubou používa prirovnaní zo Sta
rého zákona (žalmy, Veľpieseň, proroctvá), ktoré prenáša na 
Bohorodičku v obraze Sionu, ohnivého trónu vo videní pro
roka Daniela a pod. Prekrásnu liturgickú poéziu zdôrazňuje 
a zdôvodňuje verš 6. ódy anafory. sv. Jána z Damašku: 
„ . . .  predobrazy Zákona a náuka prorokov, ktorá si porodilo 
Pána všetkého tvorstva, nech je rozmanité a mnohonásobne 
velebená hymnami.”

V rímskej liturgii okrem sviatkov a bohoslužobných formu
lárov modlíme sa litánie loretánske, ktoré schválil Sixtus 
V. roku 1587. Zaujímavý a časový je návrh francúzskeho te
ológa A. M. Roqueta k ekumenickému priblíženiu marián
skej úcty v tzv. biblických litániách, v ktorých sú invokácie 
vybraté z viac než šesťdesiatich textov Písma sv. Ako napr.: 
Nová, Eva, ktorej Syn zvíťazil nad hadom (Gn 3, 15), Radosť 
Izraela (iud 15, 10), Pozdravená anjelom Gabrielom (Lk 1, 
28), Ty, v ktorej Slovo prebývalo medzi nami (in 1, 14) a iné.

K u l t  a n j e l o v  je ďalším výrazným predmefom litur
gickej úcty. V Starom zákone sú anjeii v úlohe poslov Boha 
k svetu. V Novom zákone sú zvestovateľmi evanjelských uda
lostí a prvými zvonmi narodenia Pánovho. Ukážkou takejto 
nadšenej výzvy je liturgia sýrska sv. Jakuba, V obradoch sýr
skej liturgie preniká kult svätých vedomie kozmickej šírky 
za účasti všetkého súcna, oslavujúceho Boha v jeho stvori
teľskom diele. Chválospev patriarchu Jakuba obsahuje tak
mer univerzálny obsah úcty svätých:

„M od lí sa k Tebe, Pane, zem, oslavujúca Tvoju božskú 
velebnosť vo svätej C irkv i. . .  vešteckou múdrosťou proro
kov, zástupom apoštolov, smrťou mučeníkov, posledným dy
chom vyznavačov, múdrosťou cirkevných učiteľov, čnosťami 
pustovníkov, spevom svätých panien, slzami kajúcnikov..  "

Na záver chcem zdôrazniť, že úcta svätých v liturgii a kult 
svätých vôbec, nie je totiž prvoradým a najpodstatnejším 
bodom ekumenickej spolupráce, ako nikdy nebol podstat
ným dôvodom rozchodu s odlúčenými bratmi. Spasiteľov prí
sľub „svätým” na spoluúčasť pri výkonnej súdnej moci Bo
žej je iste autoritatívnym základom ich úcty.

Dogmatickým základom dovoleného kultu svätých je ob
covanie svätých. Jeho podstatou je spoluúčasť putujúceho 
Božieho ľudu s pomocou tých, ktorí dosiahli spasenie. Je to 
jednota v Duchu Svätom. Kultová úcta podáva zmysel cirkvi 
putujúcej v spojení jednotného „M Y” všetkých v Kristovi 
pokrstených a v Ňom spojených veriacich duší.

ThDr. GUSTÁV ČEJKA *

Z POUŽITEJ LITERATÚRY: C. Vagaggini, Martimert, V. Za- 
leski, J. Tyciak, M. Schmaus a iní.
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(Dokončenie z minulého čísla)

i

t

7. Podľa Otcov púšte duchovný ži
vot má dve štádia: prax (praxis) a 
teóriu. Je tu ponajprv prvá, veľmi na
máhavá etapa duchovného života, za
berajúca väčšinu života, u podakto
rých celý život, plná odriekania a se- 
baumŕtvovania: činná praxis, ktorej 
viac ako približným ekvivalentom je 
askéza.

Druhá etapa, vyššia, u niektorých 
nikdy nedosiahnutá je nazeranie, kon
templácia, teória (theoro — nazerám). 
Možno ju stotožniť s mystikou v šir
šom zmysle.

Praktické i teoretické základy, váb- 
ne ideály i živé vzory zrodili sa pod 
egyptským nebom, v Hhebaide i Nú- 
bijskej púšti, kde pod závanom oživu
júceho Ducha ožili púšte stotisícmi 
obyvateľov. Po dva veky tam boli 
magnetické póly duchovného sveta 
Východu.

Tam sa učili a prežívali svoj novi- 
ciát zakladatelia monachizmu v Pales
tíne a Malej Ázii, Papadócii. Zvesť
o kresťanských hrdinoch egyptských 
vedela otriasť dušami na druhom 
konci rímskej ríše, pri Rýne, ako 
svedčia Augustínove Vyznania.

Palladíova História Lausiaca a ano- 
nymna zbierka Apophtegmata ton Pa- 
téron — Výroky Otcov, obidve diela 
vydal aj Migne, zachycujú živé du
chovné pramene Otcov púšte, ktorými 
sa napájali nastupujúce veky, ba sto
ročia kresťanského Východu. Nimi bol
vytvorený ideál kresťanskej dokona
losti, mníšskej a pustovníckej, uteka
júcej pred svetom a vzdialenej svetu, 
prísnej a umŕtvenej. Tieto diela boli 
východiskom a podnetom rôznych Pa- 
terikov-Otečnikov i Meterikov, abe
cedných, systematických i zmiešaných, 
aj niekoľkozväzkového diela F i I o- 
k a l i a ,  ktoré v ruskom spracovaní 
koncom minulého storočia vydal Pom- 
jalovskij pod názvom D o b r o t o l j u -  
b i e.

8. Kritici vyčítali východnému ideálu 
kresťanskej dokonalosti, že sa stotož
nil s ideálom mníšskym, odvráteným 
od sveta. Fedotov, historik duchovných 
dejín predtatárskeho Ruska, ľutoval,

že v Rusku od prvopočiatku bol zave-' 
dený ideál kresťanského života v po
dobe mníšskeho ideálu, ktorý sa od
vracal od stávajúcej reality života a 
nepretváral ju.

Jednako treba zdôrazniť, že východ
ní Otcovia nebudovali ideál dokona
losti pre mníchov zvlášť. Oni sa len 
intezívne podoberali na dosiahnutie 
jediného spoločného ideálu kresťana. 
Pre nich s p á s a  (sotería, zdravie, in
tegrita) znamenala i d o k o n a l o s ť  
(teleiosis). To presvedčivo preukázal I. 
Hausherr. (Orientalia Chr. Analecta 
153, 1958, str. 15 an. a OCA 183, 
1969, str. 315 a n., ale zvlášte tamže 
str. 403 — 485).

Pravda, i západná spiritualita stre
doveká k takémuto stotožneniu kres
ťanského a mníšskeho ideálu gravito
vala v prospech ideálu mníšskeho, že 
začiatkom 17. storočia koncepciu re
alizácie kresťanskej dokonalosti pre
niesol z kláštorských múrov do sveta, 
do hradov a zámkov a mestských do
mov vytvorením predstavy bohumilého 
života vo svete. (Dielo F i I o t e a, 
čiže Bohumilá). Sv. Alfonz v pol. 18. 
storočia spopularizoval ideál kresťan
skej dokonalosti a svätosti a roznie
sol ho svojimi spismi a svojím misio
nárskym podujatím do najzapadlejších 
dedín a samôt.

9. Keď východní apoiegéti mníšske
ho ideálu dokonalosti tvrdia, že mníš
sky ideál je ideálom kresťanskej do
konalosti vôbec, podstatne, bezpochy
by, majú pravdu v zásade; ale for
málne neboli do neho integrované
niektoré dôležité zložky bohoľudskej 
kresťanskej skutočnosti.

Vo všeobecnosti povedané, východ
ná askéza kladie veľký dôraz na 
umŕtvovanie vonkajšie, telesné (posty, 
bdenie, poklony) fakticky väčší ako 
to, vo všeobecnosti povedané, robí 
askéza západná, hoci aj na Západe 
platí výrok sv. Jána od Kríža: Kto po- 
hrdá vonkajším umŕtvením, tomu sa 
nemá veriť, aj keby zázraky robil. 
Východ, zdá sa, menej doceňoval vý
znam umŕtvenia vnútorného, umŕtve
nia vôle v poslušnosti, hoci pre samý 
mníšsky život v Rusku „poslušanie” on 
znal však tiež spôsob mníšskeho živo

ta „idiorythmie" podľa vlastného po
riadku.

O charakteristike východnej ruskej 
spirituality napísal v tridsiatych rokoch 
obsiahlu štúdiu o. S. Tyszkiewicz. 
Ostatné rázovité čiastkové prejavy vý
chodnej spirituality podstatne nevybo
čujú zo širokého rámca spirituality „sv. 
otcov": Postníctvo, stylitstvo (státie na 
stĺpoch), akoimétstvo, (konanie noč
ných bohoslužieb), ako mnísi sv. Te
odora Studitu), tiež „bláznovstvo pre 
Krista’1 (napr. sv. Bažil Blažený) a 
starectvo. (Poznámka: Známy je sta
rec Sozima v Bratoch Karamazovových 
od Dostojevského, pre spisovateľa bol 
živým vzorom starec Amvrosij zo skita 
Optima Pustyň. O starcoch uverejnil 
knihu I. Smolič (r. 1936) a píše o nich
I. Kologrivov (1953).

Jedine palamizmus v 14. st. nad
väzujúc na starších messalianov a he- 
sychastov-kvietistov, so svojím opako
vaním Spasiteľovej modlitby (Pane, 
J. Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado 
mnou hriešnym) a so zvláštnou psy- 
chotechnickou praktikou, upomínajú
cou orientálnu yogínsku prax, zname
ná význačné nové špecifikum. (V na
šom storočí snažil sa palamizmus re
habilitovať arcibiskup Vasiľ Krivošein, 
ktorý r. 1936 vydal ako jeromonach o 
ňom štúdiu. Náš názor viď v Kalen
dári gr.-kat. 1969, str. 104 — 105).

Končíme prvým výrokom sv. Antona 
Veľkého z Otečníka abecedného, vy
daného už pred sto rokmi biskupom 
Ig. Brjančaninom: „Bratia! Budeme 
veriť v Pána nášho J. Krista a klaňať 
sa mu. Pokorme sa pred ním a popo
náhľajme sa plniť jeho vôľu v každom 
okamihu. V iného Boha okrem neho 
nebudeme veriť: On je Boh veľký, 
Pán panujúcich. Budeme ho oslavovať 
v pravde a spravodlivosti; nepripo- 
dobníme ho nikomu z tvorov, pretože 
všetko je stvorené od neho a on je 
pred všetkým, a bude trvať večne a 
nebude mať nijaký koniec. Budeme 
veriť v neho a klaňať sa mu, aby sme 
s ním kraľovali a vo večnosti sa ko
chali v jeho dobrách! Budeme veriť v 
neho z celého srdca svojho a žiť pod
ľa jeho prikázaní, pretože viera bez 
skutkov je mŕtva. (Jk 2, 20 a 26); a 
on sa zmiluje nad nami, až vyjdeme 
z putovania, určeného nám na tejto 
zemi.” (PG 40, 963 964).

Dr. Ján Mastiliak

Za jednotnú výslovnosť!
Pre jednotnú výslovnosť na Verím v jedného Boha by som 

odporúčal tieto prestávky: 1. ...zeme, ...neviditeľných, 2. 
... Božieho, ... vekmi. 3. ... pravého, ... stvorené. 4. ... z nebies, 
... sa stal. 5. — pochovaný, ... Písma. 6. — Otcovej, a jeho 
kráľovstvu nebude konca. 7. — Syna, ... prorokov. 8. — C ir
kev, ... hriechov. 9. — mŕtvych, ... Amen. — Na viacerých 
miestach vynechávajú spojku „ a ” pred slovami: ,,jeho krá
ľovstvu” . Táto spojka je  aspoň taká dôležitá ako predchá
dzajúce: A vtelil sa, a bol pochovaný, A na tretí deň, A 
vstúpil, A  zas príde... Ď a le j: vstal zmŕtvych podľa Písma 
a nie Píšem. Sv. písmo máme len jedno: Starého a nového 
zákona, a le  je to jeden dvojdielny celok.

Pozor pri výslovnosti v Otčenáši: a odpusť nám naše viny 
a nie vinný, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a nie 
našim vinníkom. Pre jednotnosť ustáliť si sila a či moc. 
„Lebo tvoje je  kráľovstvo, sila (moc) a sláva . . .  ako viem 
text novoschválenej knihy má „kráľovstvo, moc a sláva 
O tc a . .

Bohorodička Panna zdravas’. Rodička mäkké ď, Panna 
dv© „n M. Rodička rodí a nie rody, Panna je podstatné meno

ženského rodu v prvom páde, Pana je  zasa mužského rodu 
v 2. a lebo 4. páde; a to je  veľký rozdiel! Východniari oby
čajne krátko vyslovujú dlhé samohlásky. Spasiteľa a Vykupi
te ľa : prípona —teľ je  mäkká, teda vyslovujeme Spasiťeľa, 
Vykupiťeľa, učite ľa atď.

V S lá v a . . .  i te ra z . . .  zlučovacia spojka nemá čo hľadať! 
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu (nie Duchu Svätému)! 
Kedy? Teraz i vždycky a na veky vekov a nie i teraz. Staro- 
slavianska reč to znesie, slovenčina nie.

Svätý vyslovujme radšej s „ a ” veď máme sviatosť, sviatky. 
Svet-svety je  podst. meno a svätý zasa prídavné meno. Aby 
bolo zjavné, že je to prídavné meno vyslovujeme toto e tupo 
a nie jasne; s úžasnými ústami a nie na široko otvorenými.

Záverom ruženca spievame: Dästojné je  zvelebovať ťa. Na 
konci je dlhé, teda tvrdé e, nie dôstojne. Kde po ď, ť, ň, ľ, 
nasleduje mäkké e alebo i, vyslovujeme mäkko; teda zve- 
ľebovať ťa. Škoda, že sa prikláňame k českej výslovnosti. 
Česi nemajú ľ, no u nás je  to  zvláštna ľubozvučnosť, mäk
kosť reči. Ba a j vola som počul miesto' vôľa. Nebojme sa 
mäkko vyslovovať slová ako: alebo, lebo, len atď.

\

Jozef Erby
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z n á šh o  Ž iv o ta
NA HLAVNÝ SVIATOK PASCHY, v nedeľu, 11. apríla t. r. slúžil v prešovskej 

gr.-kat. katedrále za hojnej účasti našich veriacich archijerejskú Sv. Liturgiu 
otec biskup dr. Bažil H o p k o  a kázal otec ord inár Ján H i r k a .

Dňa 20. apríla t. r. sa farníci Vyšného Nemeckého rozlúčili so svojím duchov
ným otcom Jánom H i č o m, ktorý náhle zomrel vo veku 56 rokov. Za bohatej 
prítomnosti kňazstva a veriacich rozlúčil sa so zosnulým a pohrebné obrady vy
konal otec Ordinár.

NA TOHOROČNÚ KVETNÚ NEDEĽU zavítal do bardejovského farského chrá
mu medzi bardejovských gréckokatolíkov otec ordinár Ján H I R K A .  Po archi- 
jerejskej sv. Službe Božej a povzbudzujúcej kázni otec Ordinár spolu s miest
nym duchovným a správcom bardejovského dekanátu o. Štefanom S i m k o m 
posvätili bardejovským veriacim kvetnonedeľné ratolesti. Naša snímka zachycuje 
radostné okamihy tradičného svätenia bahniatok pred ambonom ikonostasu v 
bardejovskej cerkvi sv. Petra a Pavla.

n

O. TH. LIC. J Á N  S E M  A N , riaditeľ kancelárie Gr.-kat. ordina- 
riátu v Prešove a duchovný správca v Rakovci n. O., sa s úspechom 
podrobil dňa 21. apríla t. r. záverečnému rigorózu a obhájil svoju 
dizertačnú prácu na tému: Východné obrady a ich liturgia (histo- 
ricko-liturgicko-dogmatická štúdia) pred examinátorským zborom 
profesorov pražskej CM bohosloveckej fakulty v Litoméŕiciach.

Nášmu novému doktorandovi úprimne a zo srdca blahoželáme. 
K tomuto významnému úspechu nášho kňaza sa ešte vrátime po
drobnejšou správou o promócii v budúcom čísle nášho časopisu.

I K O N Y  — je názov publikácie prom. historika Alexandra F r i c k é h o (na
šim čitateľom veľmi dobre známeho z obsiahleho príspevku o východosloven
ských ikonách v Kalendári Slova na tento rok). Knihu vydalo Východoslovenské 
nakladateľstvo v Košiciach. Má 172 strán a cena vkusne viazaného a bohato 
ilustrovaného výtlačku je 26 Kčs. Ku knihe sa vrátime podrobnejším príspevkom 
v budúcom čísle Slova.

NOVOSAD — Sviatok svojho chrá
mového a farského patróna sv. Ju 
raja dôstojne spomínali a oslávili 
miestni veriaci v nedeľu po jeho 
sviatku, dňa 25. apríla t. r. účas- 
fou na slávnostnej sv. Liturgii, kto
rú za asistencie obetavého miestne
ho duchovného správcu o. Ondreja 
Berča slúžil osobný dekan a košic
ký gr.-kat. farár o. Bartolomej Dem- 
ko. V Liturgii slova zdôraznil svia
točný celebrant snaživým novosad,- 
ským farníkom ich veľké povinnosti 
vo všetkých oblastiach nielen nábo- 
žensko-duchovného, ale i spoločen- 
sko-verejného života. Vo všetkých 
našich úsiliach musí vyžarovať na
ša úprimná viera, nezištná láska k 
všetkým bez rozdielu, ale aj posil
ňujúca nádej, že vlastným vytrva
lým úsilím a s Božou pomocou do
siahneme tieto vznešené ciele. 
Za úprimné* a povzbudivé slová sa 
o. B. Demkovi poďakoval v mene 
celej roAostne oslavujúcej farnosti 
je j duch. správca, konzist. radca 
o. Ondrej Berč.

POŽEHNANÚ SEDEMDESIATKU svoj
ho života oslávi v predvečer sviatku 
sv. apoštolských kniežat jeden z vý
znamných diecéznych liturgických prie
kopníkov a autor veľmi rozšírenej a 
bohato vybavenej gréckokatolíckej 
modlitebnej knižky: Chváľme Boha 
otec P a v o l  S P I Š Á K, kanonik, 
dekan-farár na odpočinku, žijúci v 
rodnom Švermove.

So želaním úprimného a požehna
ného „mnoholitstvija” nášho vzácneho 
jubilanta pri jeho životnej sedemde
siatke pozdravujeme a želáme mu od 
Najvyššieho hojnosť tvorivých síl a 
pevného zdravia do ďalších rokov ži
vota.

O DESAŤ ROKOV MLADŠIE životné 
jubileum oslávi uprostred tohto me
siaca otec ThDr. Myron PODHAJECKÝ 
(t. č. pôsobiaci v Prešove), bývalý 
dlhoročný spirituál, profesor bohoslo
veckej školy a autor populárnej mod
litebnej knižky Bdite i molitesja.

KLEČENOV -  Klečenovskí far
níci sa pri slávnostnej nedeľnej sv. 
Liturgii dňa 25. apríla t. r. rozlúčili 
so svojím duchovným správcom o. 
Jánom Válkom, ktorý v súvislosti s 
menovaním na iné pôsobisko od
chádza z tejto farnosti. Za jeho 
obetavú dušpastiersku a budovateľ- 
sko-reštaurátorskú činnosť poďako
val o. J. Válkovi okresný dekan ko
šický o. arcidekan Viktor Skoroden- 
ský.

KALENDÁR SLOVA na budúci 
rok bol už uzavretý koncom febru
ára t. r.

VIAZANÝ ROČNÍK vlaňajšieho 
S l o v a  možno objednať na Ordina- 
riáte v Prešove (ul. SSR č. 8), ale
bo v redakcii Slova (Košice, Moy-

LITURGIU SV. JÁNA ZL. mož
no taktiež objednať na Ordinariáte, 
v redakcii Slova alebo v košickej 
predajni Spolku sv. Vojtecha.
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NAŠI ABSOLVENT! BRATISLAVSKEJ CM B FAKULTY Štefan I v a n
(nar. 5. augusta 1927 v Radave), Cyril J a n č i š i n (nar. 26. janu 
ára 1948 v Legnave) a Štefan I š t v a  n i k (nar, 24. novembra 1929 
v Závadke) úspešne dokončili svoje teologické štúdiá a so sústre
denou pozornosťou sa pripravujú na svoju kňazskú vysviacku a 
primičnú sv. Liturgiu, ktorú každý z nich odslúži v poslednú toho
ročnú júnovú nedeľu. K ich chirotónii (kňazskej vysviacke) i primič- 
ným sv. bohoslužbám sa vrátime v augustovom čísle Slova.

z d e j í n  n a š i c h  f a r n o s t í
BEL Ž A

(Dokončenie z minulého čísla)

Opravy belžianskeho chrámu si vy
žiadali náklad dvestotisíc korún vte
dajšej meny. 27. decembra r. 1945 
bola posviacka nového zvona, ktorý 
venovala pi. Sýkorová z Ostravy. Za
ujímavý je na ňom pamätný nápis, 
radostne oznamujúci upevnenie vzá
jomného bratstva Čechov a Slovákov 
v oslobodenom Československu.

Nad Belžou sa rozprestiera ako po
zostatok niekdajšieho veľkého dubo
vého lesa tzv. Prvý dub („perší dub”). 
Košatý, mohutný a krásny, Čo všetko 
musel vidieť! Tento košatý, velebný a 
mohutný strom je nemým svedkom 
dávnych čias, ale aj našej mladosti, 
keď v mladistvom nadšení sme mu 
vzdávali svoj prostý, ale nežný veršo
vaný hold:
„Keď slávik robil nám klavírny dopro- 
vod od „paceroch” do polnoci 
zdalo sa, že sveta problém a zvod 
rozriešiť nie je v našej moc i . . .
A ten dub jediný 
hrdosť a vzdor 
rozsieval
do mojej dediny . . .”

Vráťme sa však k dávnej histórii. 
Prvá písomná správa o Belži pochá
dza z roku 1257, v ktorej sa spomína 
ako dedina troch zemanov Mikuráta, 
Michala a Adriana. Z novších to boli 
Borbélyovci, Kormošovci, Márciovci a 
Meškovci. Pôvodný názov dediny bol 
Belsa, Bilsa a neskôr Bolžey. Svoj pô
vodný slovanský ráz stratila v stredo
veku. V r. 1569 je v Belži 16 podda
ných s priezviskom Tóth. V cirkevnom 
súpise Abovskej stolice z roku 1746 
sa uvádza náboženstvo obyvateľov v 
Belži gréckokatolícke s poznámkou, že 
v obci sotva-kto vie po maďarsky.

V 17. storočí trpela obec tureckými 
vpádmi, ktoré smerovali predovšet
kým na Košice. Vznik dnešnej obce

spadá do druhej poloyice minulého 
storočia a uskutočnil sa zlúčením nie
koľkých samostatných obcí. Ešte roku 
1839 mala Kapolna Belža svoju vlast
nú pečať s erbom. (Zelená pažiť, z 
ktorej vyrastá rozvetvený košatý strom, 
pred ktorým stojí do prava obrátený 
vôl).

Táto pečať nachádza sa dodnes v 
budapeštianskom národnom múzeu, 
ako ma na to láskavo upozornil p. 
Kozák, ved. okresného archívu.

Z podnetu rodiny Kormošovej po
stavili r. 1761 s pomocou ostatných 
občanov kostolík ha mieste, kde pred
tým stál drevený chrám. Vtedajším 
farárom bol otec J. Kozma. Faru vy
budovali o 40 rokov neskoršie. Bel- 
žiansky chrám i fara patria k najstar
ším v našom biskupstve. Farský archív 
a písomné pamiatky chýbajú, lebo 
farnosť do vzniku prešovského grécko
katolíckeho biskupstva patrila pod 
biskupstvo mukačevské, kde sa far
nosti týkajúce materiály nachádzajú.
Terajšia budova fary (stará fara bola 
v parcele Vrbincových) bola postave
ná r. 1920 za pôsobenia o. J. Sobo
tu.  ̂Náklady na jej vybudovanie niesli 
veriaci a patrón chrámu zemepán z 
Hanisky Zichy.

V obecnej kronike zaznamenali, že 
v r. 1910—13 vysťahovalo sa z Belže 
do Spojených štátov 28 mužov a 19 
žien. V r. 1919 prebiehali v okolí Bel
že a Seni (na pahorku Čipka) troj- 
dejiné boje medzi maďarskou revo
lučnou Červenou armádou a českoslo
venským vojskom. V r. 1938 po vie
denskej arbitráži obec pripadla k hort- 
hyovskému Maďarsku. Matriky viedli 
od r. 1791. Od najstarších záznamov
o obci sa vo farnosti vystriedalo 17 
kňazov a najdlhšie, 41 rokov, pôsobil 
o. Peter Habina, ktorý je v Belži aj 
pochovaný.

A na záver dovoľujem si uviesť ešte 
úprimný rodácky pozdravne-pripomien- 
kový dodatok:

CHOĎTE.,. A  UCTE.J
(Dokončenie z tit. str.)

sa premení na školu viery, čností, 
pravdy a života. Koľko dobrého Cir
kev Kristova vykonala tou výchovnou 
prácou kazateľskou na celom svete!

Na II. vatikánskom koncile v pred- 
prípravnej lehote prišlo z rozličných 
strán sveta 768 návrhov a želaní, kto
ré sa týkali kňazského života a účin
kovania. Z týchto návrhov a želaní 
treba bolo urobiť tri predlohy, ktoré 
treba bolo spojiť, aby vznikol z nich 
len jeden dekrét, týkajúci sa ducho
venstva. Pri hlasovaní väčšina Otcov 
schému zavrhla. Nová predloha bola 
hotová neskôr a mala titul „O Službe 
a živote Kňazov”. Aj o tejto predlohe 
prišlo ešte 523 poznámok od viac ako 
od 200 koncilových Otcov z 30 štátov. 
Ešte sa robili úpravy, kým došlo k 
schváleniu 7. decembra 1965 2394 
koncilovými Otcami. Po tom Sv. Otec 
Pavol VI. na tom istom zasadnutí 
schválil a potvrdil dekrét o kňazskom 
účinkovaní a živote. V druhej kapitole 
toho dekrétu sú tieto slová o povin
nosti kňazov: „Ľud Boží sa zhromaž
ďuje ponajprv slovom Boha živého, 
ktoré všetci právom žiadajú z úst kňa
za. Prvou povinnosťou kňazov ako 
biskupských spolupracovníkov je zves
tovať všetkým Božiu blahozvesť, aby 
plnili príkaz Pánov: „Choďte do ce
lého sveta a kážte evanjelium všetké
mu stvoreniu” (Mk 16, 15), a tak utvá
rali a zveľaďovali ľud Boží. Kňazi sú 
teda povinní zvestovať všetkým prav
du evanjelia, ktorej sú sami účastní 
v Pánu. Kňazská kazateľská činnosť 
nesmie vysvetľovať slovo Božie iba vo 
všeobecnosti a abstraktne, ale aby 
lepšie zaúčinkovala na mysle poslu
cháčov, má aplikovať večné pravdy 
Evanjelia na konkrétne životné okol
nosti. Tieto slová sú úprimným a otvo
reným hlasom Cirkvi tak veriacim, ako 
aj kňazom. Z nich, ako aj z predchá
dzajúcich slov vyplýva povinnosť pre 
veriacich počúvať kázne, vzdelávať sa 
vo viere, a pre kňazov pripravovať 
svedomite kázne a modliť sa zároveň 
k Duchu Svätému o pomoc pri vyko
návaní tejto práce, aby sme ju konali 
najsvedomitejšie pre seba i pre veria
ci Boží ľud.

o. POLIKARP OLEÁR

/

Belžania, keď tak v nedeľu vchá
dzate do chrámu Božieho, načúvajte 
tej tajomnej a nemej reči chrámových 
stien, ktoré načúvali vzdychom vašich 
predkov. Spomeňte na nich vďačnou 
modlitbou, vážte si veľkú a tvrdú mi
nulosť, tešte sa radostnej prítomnosti 
a s nadšením pracujte pre nie menej 
radostnú a krásnu budúcnosť!

o. VIKTOR SKORODENSKÝ



ívX\vX*Z|

M i/oval Bulharsko — o my jeho..
(Bu itarské stretnutia A. G. Roncalliho)

Vlani uplynulo 45 rokov, čo bol Angelo Giusseppe Roncalli vysvätený 
za biskupa a súčasne ho vymenovali za apoštolského vizitátora v Bulhar
sku. Prežil tam takmer 10 rokov nezvyčajne plodnej činnosti v rozkvete 
svojho života. Keď Angelo Roncalli odchádzal do Bulharska, mal 44 ro
kov. V tomto období venoval sa diplomatickej, dušpastierskej a charitatív
nej činnosti a štúdiu histórie, ľudových obyčajov a poznávaniu bulharskej 
spoločnosti. Možno, že práve tu začali sa formovať jeho náhľady, hodnote
nia a životný štýl, ktorý postihujeme neskôr v jeho encyklikách Mater et 
Magistra a Pacem in terris, v mierových posolstvách a v gigantickom 
riele II. vatikánskeho koncilu. Sú početné doklady, ktoré dovoľujú takto 
súdiť. Tu na Balkáne stretol sa arcibiskup Rancalli s ľudom, ktorý i na
priek vlastnej bohatej kultúre, po celých šesť storočí nachádzal sa pod 
tureckým panstvom. V čase príchodu Angela Roncalliho sa Bulharsko ne
tešilo ešte ani 50 rokov zo svojej samostatnosti, no aj vtedy bolo rozorvané 
vnútornými protirečeniami, medzinárodnými a diplomatickými machinácia
mi. Bola to krajina v tom čase s dosť nízkou životnou úrovňou.

Roncalli blahodarne pôsobil na poli národnej zhody, zmierenia a spolu
práce v bulharskom spoločenstve i napriek rozdielným spoločenským a ná
boženským náhľadom. Vyprosoval pre túto krajinu mier a rozvoj vo všet
kých oblastiach života, tak ako sa to neskôr zračí z jeho encyklík 
a pápežských dokumentov, keď mal na mysli najmä mladé národy v Afrike 
a v Ázii.

Kto dnes putuje po Bulharsku, môže nájsť veľa stôp po činnosti arci
biskupa Roncalliho spred 45—35 rokov; môžeme tu stretnúť ľudí, ktorí sa 
pamätajú na jeho pastiersku dobrotu a starostlivosť a aj tých, ktorí boli 
jeho spoločníkmi v každodennej práci. Je  to apoštolský exarcha bulharských 
gr -katolíkov, biskup Msgre Cyril Štefan K u r t e v  — jeden z jeho najbliž
ších spolupracovníkov na bulharskej pôde. Tohto ctihodného hierarchii 
navštívil redaktor poľ. časopisu „Spoločenská myseľ“ v Sofii, v sídle exar- 
chátu. Radi by sme našich čitateľov oboznámiť s podstatnými časťami toh
to nadmieru zaujímavého rozhovoru. Rozpráva otec biskup Cyril Štefan 
Kurtev.

Moje prvé stretnutie s arcibiskupom 
Roncallim, neskorším pápežom Jánom 
XXIII., odohralo sa vo veľmi vznešenej 
a slávnostnej chvíli. Takej slávnostnej, 
ako môže byť len zvítanie sa s pred
staviteľom Svätého Otca v krajine, 
ktorá už 6 storočí nehostila oficiálne
ho pápežského vyslanca takého vyso
kého postavenia a v ktorej veriaci ka
tolíckej cirkvi a duchovenstvo toľko 
rokov túžili v horlivosti svojej viery 
byť čo najužšie spojení s hlavou svo
jej cirkvi. Súčasne bolo to privítanie 
veľmi skromné a odohralo sa na sofij- 
skej železničnej stanici. V očakávaní 
na príchod Orient-Expresu zhromaždi
la sa nás hŕstka predstaviteľov kato
líckeho bulharského duchovenstva a 
veriacich.

Arcibiskup Roncalli poctil ma oso

bitnou pozornosťou — čo, ako sa pa
mätám — robilo ma nesmelým, lebo 
v skupine ho vítajúcich cítil som sa 
iba skromným kňazom. Spomenul, že 
v Ríme mu hovorili o mne a prejavil 
vôľu ubytovať sa v mojej „rezidencii”. 
Ale akáže to rezidencia! Malý dom
ček hneď vedľa nášho uniátskeho kos
tola Nanebevzatia P. Márie, vtedy 
ešte nedokončeného, dve izbietky s ku
chyňou, kde som viedol svoje .úbohé 
„hospodárstvo". Pamätám sa, šli sme 
tá fiakrom a keďže bolo treba pre
chádzať takmer celou Sofiou, slúžil 
som súčasne arcibiskupovi za sprie
vodcu, odpovedal som mu na mnohé 
otázky o histórii a význame jednotli
vých historických budov. Otázok bolo 
veľa, osobitný záujem vzbudila uňho 
stará, pamätná mešita, kráľovský pa

lác a pravoslávny sobor s lesknúcimi 
sa kupolami. I napriek odporu dôstoj
ného hosťa dohodli sme sa, že on za
ujme obidve izbičky a ja sa so svojou 
posteľou presťahujem do kuchyne.

Tento domček už nejestvuje, bol zni
čený cez vojnu a na jeho mieste stoja 
teraz detské jasle. Arcibiskup býval 
v ňom jeden rok. Potom sa na dlhší 
čas ubytoval vo väčšom a pohodlnej
šom dome, ktorý je na druhom konci 
mesta, až konečne r. 1931 sa prenie
sol do rezidencie apoštolskej delega- 
túry hneď vedľa pravoslávneho sobo- 
ru sv. Alexandra Nevského.

To, že arcibiskup Roncalli sa ubyto
val u mňa, zdalo sa mi osobitným 
a šťastlivým riadením Prozreteľnosti. 
Tento fakt mal svoj určitý, dôležitý 
význam, najmä z perspektívy rokov. 
Vyznamenal nielen mňa osobne, čo 
som sa nikdy nesnažil vyzdvihovať, 
ale predovšetkým dával pochopiť všet
kým mojim spolubratom a veriacim, 
tvoriacim v Bulharsku pomerne malú 

> náboženskú skupinu, že i napriek svo
jej maličkej početnosti, je veľmi dra
há materskej cirkvi.

Katolíci východného obradu boli 
zväčša Bulhari, utečenci z Macedón
ska, ktorí sa pred tureckým prenasle
dovaním uchýlili do Bulharska. Na
chádzali sa v ťažkých hmotných pod
mienkach. Niektorí sa usadili v nábo
ženských strediskách latinského obra
du, iní našli ochranu v pravoslávnych 
dedinách. Konečne iní žili osamotene, 
roztrúsení na rozličných miestach, ale 
tiež bez väčšej duchovnej väzby. Keď 
prišiel arcibiskup Roncalli, nemali sme 
nijakej vlastnej cirkevnej hierarchie, 
kňazov bolo málo. Srdečne a s lás
kou ujal sa našej skupiny. Už nasle
dujúci deň po príchode prijal delegá
tov utečencov, ktorí boli priam očarení 
jeho srdečnosťou. Čoskoro odobral sa 
do oblastí, kde žili naši veriaci, na
vštevoval roztrúsené skupinky najmä 
v oblasti Jambola, Svilengradu a po
bral sa aj do Malko Tyrnova až na 
samé hranice Turecka, kde žila pomer
ne početná a horlivá skupina veria
cich. Zaviedol tradíciu každoročných 
rekolekcii pre kňazov východného ob 
radu. Zorganizoval I. kongres kňazov 
a veriacich v Jambole a vymohol po
volenie založiť bulharský seminár pre 
obidva obrad/. Často som mal šťastie 
sprevádzať arcibiskupa na jeho mno
hých vizitačných cestách po krajine. 
Prvý raz, pamätám sa, pobrali sme sa 
práve do Malko Tyrnova. A tu sme 
zažili arcibiskupom i mnou dlho spo
mínanú noc. Do dediny sme ešte ne
dorazili, keď sa začalo zmrákať a my 
sme sa nachádzali na akejsi poľnej 
ceste. Našťastie povozník poznal ces
tu a vedel o akomsi zájazdnom hos
tinci, kam nás skutočne zaviezol. Pri
pravili nám tam ubytovanie v neveľkej 
podstrešnej izbietke, kde sme strávili 
dosť nervózne hodiny, pretože zdola 
pod nami ozývali sa ozveny hlasnej 
muziky, pri ktorej sa zabávala po celú 
noc podgurážená spoločnosť. To by 
sa bolo dalo ešte zniesť. Len čo sme 
sa však usalašili a zhasli svetlo, na
stala priam invázia nepríjemného hmy
zu — bích a ploštíc. Sadli sme si na 
postele a usilovali sme sa, pravda, 
nadarmo, oslobodiť sa od týchto ne
priateľov. — Tí dole, ako vidieť, sa 
príjemne zabávajú, a my, otie m ôj...?



THEOFILOS, doterajší arcibiskup harrarský, bol zvolený 
zhromaždením duchovných a laikov za nástupcu patriarchu 
etiópskej cirkvi Bazilia, ktorý zomrel v minulom roku. Etiop- 
ský cisár Hailé Selassié voľbu nového patriarchu potvrdil.

BOHOSLOVECKÁ FAKULTA Humboldtovej univerzity v Ber
líne (NDR) bola zriadená v marci t. r. a jej prvým dekanom 
sa stal prof. d r. Bernhardt.

BANGALORSKÝ BISKUP Šimon Lourdasamy zúčastnil sa 
ako úradný pozorovateľ Sv. Stolice svetovej konferencie rôz
nych náboženstiev, ktorá sa konala do 2. apríla t. r. v Sast- 
hamcotte, v Štáte Kerala.

V BERLÍNE bola ekumenická farská konferencia. Usporia
dateľom bolo ekumenické pracovné spoločenstvo, v ktorom 
sú zastúpené všetky protestantské cirkvi NDR a ku ktorému 
patrí aj stály zástupca katolíckej cirkvi.

KARDINÁL WILLEBRANDS požehnal nový kostol v Las Pal- 
mas na Kanárskych ostrovoch. Novovybudovaný chrám má 
podobu lode a je  k dispozícii aj pre nekatolíckych veriacich.

„Red zvážime, co vytrpeli desiatky generácií pred na
mi, aj my sami, kedykoľvek sme sa nechali ovládať ne
kresťanským duchom úzkoprsého partikularizmu, ktorý 
naplňuje človeka zásadnou nechuťou a tvrdošijným vzdo
rom voči komukoľvek, kto prichádza z iného tábora, mu
síme vítať tento obrodný prúd širokého rozhľadu a veľ
korysej ochoty ku koordinovanej spolupráci ako 
skutočné oslobodzovanie cirkví i národov pravým du
chom Kristovým. Ak sme v minulosti ďakovali Bohu, 
keď vymanil cirkev z nekultúrneho jozefinizmu a podob
ných nebezpečí, domnievam sa, že oveľa väčšou vďač
nosťou sme mu povinní dnes, keď zdravým ekumenic
kým duchom II. vatikánskeho snemu a stálym úsilím 
nášho pápeža Pavla za spravodlivé a spokojné vyrovna
nie najrôznejších problémov celej ľudskej rodiny vracia 
svojej cirkvi univerzálnu otvorenosť pre všetko dobré.(C

(Otec biskup dr. Št. Trochta, DP 1971, č. 3 )

„Cítime, ako je dnes veľmi potrebné, aby cirkev bola 
stále viacej veľkonočnou, aby sa vzdala všetkých mocenských 
prostriedkov a verne aj vierohodne svedčila o evanjeliu, 
ktoré robí ľudí slobodnými. Chceme Krista osláviť v Eucha- 
ristii, v ktorej sa spoločne podieľame na jeho živote. Chce
me Krista osláviť tým, že budeme milovať cirkev láskou, kto
rá zapáli oheň na zemi. Chceme osláviť Krista v človekovi, 
svojom bratovi."
(Z veľkonočného posolstva mladých v Taizé).

Nadnárodnost ortodoxnej cirkvi
Ustanovizeň, ktorú zriadil kardinál König vo Viedni a má názov „Pro oriente<e, usporiadala v decembri minulého 

roku svoje IX. ekumenické sympózium. Stredobom programu tohto sympózia bol prejav grécko-ortodoxného met
ropolitu miest Kissamos a Seynon na ostrove Kréta E I R I N A I O S A .  na tému „Nadnárodnosť v ortodoxnej cir
kvi“, v ktorom jednoznačne a dôrazne odsúdil výpady proti vedeniu cirkvi motivované národným egoizmom. Orto
doxná cirkev uznáva národnú individualitu a má ju v úcte, čoho dôkazom sú národné jazyky v liturgii i v tom 
ostatnom, čo do náplne jej pôsobenia náleží, avšak ani jedna cirkev nemôže ostať vernou svojmu poslaniu, ak sa 
odlúči od Tela Kristovho a nechá sa stotožniť s niektorým ojedinelým národom alebo štátom. Ako príklad uviedol, 
že cirkev na nijaký pád nemôže podporovať národnostnú nevraživosť, šíriť rasistické rozpory alebo inak sa anga
žovať za skupinové záujmy. Cirkev sa nijako nemôže podrobiť požiadavke, aby sa láska k blížnemu vzťahovala len 
na ľudí jednej krajiny, v rámci hraníc jedného štátu, alebo dokonca, aby sa obmedzila len na určitú skupinu ľudí, 
a rovnako sa nikdy nesmie dať zneužiť na podporovanie nepriateľstva, vybičovávanie vášní aj voči prípadným 
ozajstným nepriateľom národa, ani nesmie nenávisť hlásať alebo ju dokonca posväcovať. Bolo by to zlyhanie v tom 
najzákladnejšom. V spoločnosti ponímanej po kresťansky sa neopovrhuje národnou individualitou, ale sa ona pozdvi
huje do novej, vyššej polohy. Pred nami je naliehavá úloha oslobodiť Kristovu cirkev od všetkých nánosov mi
nulosti i súčasných nacionálnych obmedzení.

Záverom metropolita vyhlásil, že v časoch, keď ľudskú rodinu na kusy trhajú rôzne a silné zoskupenia, môže ná
dej budiť jedine ekumenická Cirkev a jedine ona môže a dokáže poskytnúť spasiteľnú službu zmierenia.

J. P E TR Á K

— obrátil sa vtedy ku mne arcibiskup 
Roncalli. Humor a životná radosť nik
dy ho neopúšťali.

Tieto početné návštevy mali veľmi 
prostý a bezprostredný charakter. Arci
biskup uvítaný veriacimi svoje prvé 
kroky vždy namieril do chrámu. Obra
dy začínal adoráciou Najsv. sviatosti, 
poklonami a pobozkaním ikon — po
dľa zvyklostí v našej liturgii. Potom 
kázal. Vetu za vetou som prekladal ja  
alebo niektorý iný bulharský kňaz. 
Veľmi rád asistoval pri slovanskej li
turgii. Tam, kde naše spoločenstvá 
žili pohromade vo forme zorganizova
ného náboženského života, vždy sa 
stretával s neobyčajne slávnostným a 
oduševneným, i keď prostým prijatím. 
Vedel si získať ľudí každým slovom i 
úsmevom. S veľkou úctou a sympatiou 
sa voči nemu správali všetci v Bulhar
sku, a to nielen katolíci. Pomáhal to
tiž každému bez rozdielu ako len mo
hol, duchovne i hmotne, odovzdával 
pápežove i osobné dary chudobným, 
pre utečencov z Macedónie organizo
val pomoc v potravinách, takisto pre 
deti obetí tragického zemetrasenia, 
ktoré r. 1927 postihlo niektoré oblasti 
Bulharska. Jeho dielom bolo okrem 
iného aj vybudovanie troch kostolov 
v dedinách, ktoré dnes tvoria obec 
Rakovski Grád. Miloval Bulharsko —

i my sme ho milovali ako svojho 
pastiera a dobrodincu.

Arcibiskup Roncalli boi mojím spo
ločníkom vo vzrušujúcej chvíli môjho 
života, keď som mal prijať biskupskú 
vysviacku v rímskom kostole sv. Kli- 
menta, ktorý je nám Bulharom taký 
drahý, keďže tam odpočíva prach sv. 
Cyrila, apoštola Slovanov.

Pamätám sa na veľa rozhovorov a 
diskusií, ktoré sme spolu viedli pred 
mojím vysvätením na biskupa. Cez 
prázdniny r. 1926 vzal ma so sebou 
do Talianska, boli sme aj v Bergame 
v jeho rodnej diecéze. A konečne v 
Ríme. Keď mi kardinál Tacci 5. de
cembra 1926 udeľoval biskupskú hod
nosť, pociťoval som na sebe ustavič
ne jeho pohľad dodávajúci mi odva
hu. Neskoršie boli sme spolu v mojom 
seminári v Kadikop a v Istanbule. Pri 
mojej intronizácii povedal vzrušujú
cu kázeň v našom sofijskom chráme, 
keď ma predstavoval ako nového 
pastiera vo všetkých farnostiach vý
chodného obradu.

Pamätám sa na jeho rozlúčkovú 
kázeň, ktorú povedal v bulharskom 
jazyku v kostole latinského obradu sv. 
Jozefa v Sofii. Lúčili sa s ním všetci 
so slzami, za ktoré sa nikto nehanbil 
a zachovali sme jeho pamiatku hlbo
ko vo svojich srdciach po všetky roky.

Teraz prednášame Bohu horúce pros
by, aby bol čím skôr povýšený na 
oltár. Kiež by sa to stalo čím skôr. 
Presvedčení sme totiž o jeho autentic
kej svätost?.

V Bulharsku je okolo 60 tisíc kat. 
veriacich a v tom asi 16 tisíc gr.-ka- 
tolíkov. Títo veriaci sú roztrúsení po 
celej krajine, väčšie spoločenstvá sa 
nachádzajú v Sofii, Burgase, Jambole, 
Varne, Malko Tyrnovo a okolo Plovdi- 
va. Majú 18 kostolov. Exarchálnym 
chrámom je sofijský kostol Nanebe- 
vzatia P. Márie. Vo farnostiach gr.-kat. 
obradu pracuje vyše 20 kňazov.

Nezávisle od toho jestvuje aj oso
bitná cirkevná organizácia katolíkov 
latinského obradu, ktorá sa delí na 
dve provincie: sofijsko-plovdivskú s 
biskupským sídlom v Plovdive pri ka
tedrálnom kostole sv. Ľudovíta. Na jej 
čele stojí teraz biskup Simeon K o kov. 
Druhou provinciou je tzv. nikopolská 
diecéza, ktorá má svoje sídlo v Russe.

Podáva: T. M. RASLAVICKÝ
POZNÁMKA REDAKCIE. Prítomný prí

spevok bol spracovaný a redakcii do
ručený koncom februára. Medzitým v 
mesiaci marci, ako sa mnohí naši č i
tatelia dozvedeli zo správy v Katol. 
novinách, zomrel otec biskup Cyril 
Štefan Kurtev. Jeho nástupcom sa stal 
biskup koadjutor Metod Stratiev,
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SV. OTEC PAVOL VI. vo svojej reči k bohoslovcom rímskych se
minárov zdôraznil význam a poslanie kňazstva v dnešnej dobe. Vy
jadril poľutovanie nad množiacimi sa odpadmi kňazov a tieto úka
zy prirovnal k známemu javu v Getsemanskej záhrade, kde učeníci 
„opustiac ho, utiekli" (Mt 26, 56). Bohoslovcov vyzval, aby sa nebáli 
a aby s dôverou v pomoc Presv. Bohorodičky, ktorá Spasiteľovi bola 
najbližšie, radostne prijali svoje poslanie. Pápež pri tejto príleži
tosti upozornil aj na tri kladné stránky celibátu. Je to predovšetkým 
nutnosť sebaovládania, ktorá jediná môže z človeka urobiť lekára 
duší, ďalej úplná dispozícia k pastoračnej službe a na koniec 
okrem všeobecnej lásky k blížnemu láska k jedinému Kristovi.

KARDINÁL RENARD, arcibiskup Lyonu vo Francúzsku, zdôraznil 
na medzinárodnom kongrese zväzu katol. rodín v Paríži, že každý 
potrat je zločinom proti životu. „Budeme azda uzákoňovať smrť ne
vinných detí v matkinom lone vo chvíli, keď sa snažíme zabrániť 
vojnám, ktoré zabíjajú ľudí?, povedal medziiným a odsúdil aj 
úsilie o povolenie zákona za rozluku manželstva po trojročnej skúš
ke a bezdetnosti.

VYNIKAJÚCI KRISTOLOG kardinál P. Parente vydal na sklonku
minulého roku knihu „Kristova teológia", ktorú odborné kruhy oce
ňujú ako dielo, ktoré prevyšuje najznámejšie a najslávnejšie Pa- 
rentovo dielo „Kristovo ja “ , vydané v Bresci r. 1951. Za zvlášť vy
nikajúce označujú autorove meditácie o Kristovom božstve a ľud 
skej prirodzenosti.

KARDINÁL V. SCHERER, arcibiskup v brazílskom meste Porto Alegre, sa vo 
svojom rozhlasovom prejave postavil na obranu súčasnej vatikánskej politiky 
k socialistickým štátom a veľmi kladne sa vyjadril o návšteve arcibiskupa Casa- 
roliho v Moskve.

SV. OTEC PAVOL VI. menoval za biskupa diecézy Vinh vo Vietnamskej demo
kratickej republike otca Petra Nguyena Nanga. Vo VDR je desať katolíckych 
biskupstiev. 1 ;

O. CAUBERT ISTURBE v kritickom vydaní publikoval jeden z najstarších evan
jeliových textov v jazyku arabskom, evanjelium sv. Matúša.

KŇAZ KRESŤANSKEJ SPOLOČNOSTI bola téma XI. teologicko-pastoračného 
týždňa v Záhrebe, na ktorom sa zúčastnilo vyše 700 kňazov a popredných teoló
gov ako a j  niekoľko juhoslovanských biskupov.

CENTRUM SOCIÁLNYCH ŠTÚDIÍ vydalo zaujímavé komentáre k encyklike 
Pavla VI. Humanae vitae z biskupských konferencií celého sveta. Toto centrum 
vedie o. G. Perici v Miláne.

KARDINÁL TISSERANT, ktorý je 87-ročný a ktorý pôsobil dlhé roky ako sekre
tár Posvätnej kongregácie pre východnú cirkev, s odvolaním sa na svoj vysoký 
vek zriekol sa všetkých cirkevných funkcií.

Trpezlivá trpítel'ka
Margita Mária de Chardin, sestra 

svetoznámeho bádateľa, mysliteľa a 
vedca, je azda málo známou vo 
svete. Je j  životný údel a jeho ob
divuhodné znášanie si zaslúži našu 
pozornosť, ktorú chceme prejaviť 
práve touto stručnou životopisnou 
poznámkou.

Margita Mária de Chardin sa na
rodila ako piate z jedenástich detí 
starousadlíckej šľachtickej rodiny v 
južnom Francúzsku. Otec bol vzde
laný muž a matka pochádzala z 
buzenského okruhu rovnako sveto
známeho francúzskeho mysliteľa 
Voltaira. Pomerne veľký majetok 
rodičov a prosperujúce hospodáre

nie poskytovalo všetkým deťom tej
to rodiny všetko potrebné pre teles
ný a duševný rozvoj a rovnako prí
jemné prostredie pre hry a zotave
nie.

Margita Mária, ako malé dievčat
kot bola veľmi čulá a živá. Časom 
však sa dostavovali u nej stavy ne
vysvetliteľnej únavy a vyčerpanosti, 
ktoré ju nútili okamžite zaľahnúť 
do postele. Vysvetľovalo sa to je j 
rýchlym rastom a nepripisovali to
mu nejaký zvláštny význam, ani 
nevenovali vari dostatočnú pozor
nosť. V roku 1907, keď mala 24 ro
kov, objavili sa u nej veľmi prudké 
bolesti v krížoch, končatinách a bo

lesť zvierala celé telo. Z času na 
čas opäť prestali a znova sa vyno- 
rovali v rovnako prudkej miere. 
Dokonca viackrát aj celkom stratila 
zrak, a celé mesiace musela byť 
udržiavaná pri živote umelou výži
vou, pretože bolesti sa prenášali aj 
na zažívacie ústrojenstvo. Po celé 
týždne nemohla niekedy ani písať 
ani hovoriť. Ustavičné striedanie ú- 
ľavy a vždy nový návrat bolestí 
znamenal vyčerpávajúci vnútorný 
boj. V takomto rozpoložení raz na
písala: Tieto ťažké stavy ma nauči
li porozumieť aj tomu, ako sa z vy
hladovania možno stáť zlodejom . . .  
A inokedy zas: Pripadám si ako za 
živa pochovaná. Tento ťažký údel 
trval takmer celých tridsať rokov. 
Jedine viera je j bola oporou v tom
to bezvýchodiskovom položení. Vie
ra živá a vždy obnovovaná úkonmi 
zbožnosti ju chránila pred zúfalst
vom a dávala je j silu všetko preko
nať a byť aj v tomto stave osož
nou aj pre iných.

Prihlásila sa do Združenia cho
rých a dokonca prevzala vedenie 
spolkového časopisu, ktorý je vlast
ne osobitným spojivom medzi všet
kými chorými a najmä medzi tými, 
čo sú pripútaní stále na lôžko. Po 
nejakom čase si ju zvolili aj za ve
dúcu tohto združenia. V tejto funk
cii prichádzala do styku s veľkým 
počtom rovnako spolutrpiacich pro
stredníctvom výmeny listov a j prí
hovormi v spolkovom časopise. Vo 
všetkých svojich príspevkoch a lis
toch sa im prihovárala slovami po
vzbudenia a posily. Zo všetkej sily 
sa snažila prepracovať a pomáhať 
k tomu a j ostatným — ku kresťan
skému chápaniu bolesti a nemoci. 
Bolesť a nemoc patrí k podstatným 
zložkám života — ale že toto pocho
piť je nie ľahká úloha, vedela a 
cítila to sama najlepšie. Keď v ro
ku 1933 ležala takmer celé tri me
siace v hrozných bolestiach, doru
čili je j správu o smrti je j najmlad
šieho brata. A čoskoro nato zomreli 
je j a j ďalší súrodenci. Dá sa pove
dať, že to boli ozaj Jóbove rany, 
jedna za druhou. Prežila v tomto 
období tažkú skúšku krízy svojej 
viery, po niekoľkohodinovom vnú- 
odvahu vyrovnať a odovzdala znova 
vyrovnať a dovzdala znova seba i 
seba i všetko a všetkým do Božích 
rúk.

Vo veku 53 rokoch sa priblížil ko
niec je j utrpenia. Zomrela a je j po
sledné slová boli: „Náš Otec na ne
bi je taký dobrý . . . "

Je j  slávny brat neskôr napísal o 
nej toto:

„O, Margita, sestra moja drahá, 
zakiaľ som ja  ako bádateľ konti
nentov a morí svetom prechádzal, 
aby som poodhalil tajomstvá stvo
renia, ty si bola bez pohnutia vy
stretá na svojom lôžku a prežívala 
si tmavú noc svojho údelu. V tvo
jom srdci sa však najtemnejšia noc 
sveta premenila na jasné svetlo. Po
vedz mi, Margita, kto z nás dvoch 
pred tvárou Božou si tú lepšiu čiast
ku vybral?“

(Z nem. J. PETRÁK)
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Už pri stvorení človeka povedal Boh o mužovi a žene, že 
budú jedným telom. (Gen. 2, 24) Na toto sa odvoláva náš 
Spasiteľ a tvrdí: A tak už nie sú to dve telá, ale iba jedno 
telo. (Mt. 19, 6) Sv. Pavol píše, že mužovia sú povinní mi
lovať svoje ženy ako svoje vlastné telo, lebo kto miluje 
svoju ženu, seba samého miluje. (Ef. 5, 28)

Dnešný kresťanský mysliteľ Dankelman hovorí, že v man
želskej láske možno rozoznať dva aspekty: zjednocujúci 
aspekt, t, j. to, že oná je trvalým osobným vzájomným odo
vzdaním a jednotou a tvorivý aspekt, t. j. to, že z nej stále 
môže pochádzať potomstvo.) Christsein ín dieser Zeit, Frei- 
burg 1967, I, 458) Tieto dva aspekty manželskej lásky skvele 
vyjadril II. vatikánsky cirkevný snem.

Dôverné spoločenstvo manželského života a lásky vzniká 
manželskou zmluvou, čiže neodvolateľným osobným súhla
som. Týmto úkonom sa manželia obapolne dávajú a p rijí
majú a vzniká ním z Božieho ustanovenia trvalý zväzok. 
(Gaudium et spes 48)

Koncil povzbudzuje manželov, aby svoje manželstvo živili 
a udržovali nerozlučnou láskou. Táto láska sa zvlášť preja
vuje a uplatňuje vlastným manželským úkonom. Preto akty, 
ktorými manželia medzi sebou dôverne a bezúhonne obcujú, 
sú mravne dobré a ušľachtilé. (Gaudium et spes 49)

Koncil nás často napomína, aby sme si osvojili i svetské 
vedy, najmä psychológovia, že v je j svetle lepšie vyniknú 
zjavené pravdy. Všimnime si, čo o  te jto  jednote učí svetová 
kapacita na poli sexuality, Schwarz.

Tento píše, že v spomenutej láske vystupuje najprv väčšmi 
túžba vlastniť druhého. Mladík chce, aby milované dievča 
patrilo len jemu, bolo jeho. Čím je  bližšie k dosiahnutiu 
tohto vlastnenia, tým viac už tá to túžba ustupuje a nastu
puje túžba patriť sám dievčaťu, chce byť sám ním vlastnený, 
byť jeho. Vytúžená jednota nastáva, keď obaja sa navzájom 
vlastnia i navzájom jeden druhému patria. (Psychology of 
Sex, Penguin Books 1965, 104)

Druhý je tvorivý aspekt lásky. Ten sa už do istej miery 
prejavuje v tom, že láska obohacuje oboch manželov. No, 
výraznejšie ho badať v plodení a výchove potomstva. Koncil 
učí: Deti sú najvzácnejším darom manželstva a prispievajú 
k dobru samých rodičov. Už na počiatku, keď Boh stvoril 
ľudí ako muža a ženu, chcel im dať účasť na svojom stvo
riteľskom diele. Preto im požehnal slovami: Ploďte sa a 
množte. (Gn. 1, 28) Takto manželská láska smeruje k tomu, 
aby manželia spolupracovali s láskou Stvoriteľa, ktorý ich 
prostredníctvom stále rozširuje a obohacuje svoju rodinu.

Dietky sú plody manželskej jednoty, v ktorej sa rodičia 
navzájom vlastnia i navzájom si patria. Tá istá jednota lásky 
nastáva medzi rodičmi a deťmi. Rodičia ich vlastnia až 
žiarlivo sa usilujú, aby patrili im. To isté hľadia dosiahnuť 
aj dietky. Ale spolu rodičia chcú patriť svojim deťom a deti 
im. Ba, rodičia žijú viac životom svojich dietok ako vlast
ným a v tom sú šťastní.

Z tejto jednoty lásky pochádza znova je j tvorivosť. Veď 
dietky treba živiť a vychovávať. A to  vie vzpružiť rodičov 
k najvyšším výkonom. Každý dobrý rodič snaží sa pripraviť 
svojim deťom krajší život než mal sám.

Koncil učí: Prácou si človek zaobstaráva živobytie rodičov
i dietky. Obohacuje dietky, ktoré sa z ovocia tejto práce 
vzmáhajú, rastú napredujú telesne i duševne. A obohacuje 
rodičov práve tým, že sa dietky vzmáhajú a stávajú sa tak 
pre nich stáíe cennejším pokladom.

V každej spoločnosti láska utvára podobnú jednotu 
ako v rodine. Čhceme patriť spoločnosti a zas chceme, aby 
spoločnosť patrila nám. Preto sme hrdí na svoju spoločnosť, 
do ktorej patríme. A tá jednota nás značne obohacuje. Veď 
spoločným úsilím môžeme dosiahnuť to, na čo sami izolova
ne nemohli by sme ani myslieť. Tvorivosť našej námahy stúpa 
mnohonásobne. No, rodina predovšetkým v tom má byť vzo
rom spoločnosti, že ako v rodine všetko je  pre členov rodi
ny, tak v spoločnosti všetko má byť pre členov spoločnosti. 
Koncil to vyzdvihuje slovami: Tvorom, stredobodom a cieľom 
hospodársko-sociálneho života je človek.

Konečne posledným cieľom nášho života je  Boh. Vo več
nosti — ako píše sv. Tomáš — budeme s Ním spojení je d i
ným a neustálym činom našej mysle. Bude to jednóta lásky, 
v ktorej my budeme patriť jemu a On nám. V te j jednote 
budeme nekonečne šťastní, tá láska nás najviac obohatí. 
(Sum, theol. í, II, 3, 2)

Láska zjednocuje a obohacuje. Pestujme ju v rodinách, 
v spoločnosti i k nášmu nebeskému Otcovi.

Dr. Ján Bubán

Otče na nebi, ty si nás určil jedného pre druhého.
Vo sviatosti manželstva si nás nerozlučiteľne spojil, 
a chceš, aby sme si boli verní až do smrti.
Nevedel som, Pane, že aj ľudia, ktorí sa navzájom milujú, 
a majú sa milovať už zo svätej povinnosti, vyplývajúcej 
z tohto posvätného zväzku, 
môžu si navzájom spôsobovať toľko bolesti. . .

Pomôž môjmu srdcu, Pane,
pretože ty ho chceš práve týmito bolesťami
priviesť k väčšej miere slobody,
k plnšiemu odpútaniu sa od seba,
od vlastnej malosti a sebeckosti.
Spoznávam to zo dňa na deň stále
a vždy viac a viac,
aké veľké, ťažké a zodpovedné je
povolanie k manželstvu,
a aké slabé a malé je moje vlastné srdce.

Učiň ma veľkorysým, aby som dokázal odpúšťať.
Nauč ma skôr vidieť brvno vo vlastnom oku, 
ako hneď aj vyberať triesočku z oka toho druhého.
Učiň ma trpezlivým až po mieru,
ktorú ty v trpezlivosti voči mne preukazuješ.
Nedopusť, aby slnko zapadlo nad mojím hnevom, 
aby som neupokojený, neudobrený a nezmierený 
ľahol na nočný odpočinok.
Dožič a pomôž mi, aby moja láska 
v denných skúškach sa očisťovala, dozrievala 
a rástla až po mieru, s ktorou budeš ty spokojný 
a my šťastní.

Pane, chceme byť tebe aj sebe vernými, 
tak a dovtedy,
ako sme si to pred tvojou tvárou sľúbili.
Pomôž nám, aby sa to tak stalo, 
aby sme to dokázali. Amen.

Marián SKALA

„Je  Božím dielom, aby dve bytosti tvorili človeka, aby 
dvaja boli jedno a aby v spoločenstve manželskom vzni
kal nový človek, aby tak nebola narušená odlišnosť, ale 
tiež, aby zo spojenia nevznikal zmätok. Prečo v oných 
tak všedných podobenstvách svojho kráľovstva dáva Pán 
vystupovať mužovi a žene? V tejto všednosti, bratia, je 
skryté tajomstvo, ktoré vyjadruje apoštol: „Je  to veľké 
tajomstvo, hovorím to však so zreteľom na Krista a Cir
k e v ( E f  5, 32).

(Sv. Peter Chrysologus)

„A j v manželstve treba odovzdať cisárovi, čo je cisáro
vo a Bohu, čo je Božie“

(H . Haluscka: Hovory)
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Ranná modlitba Jána XXI
Nebeský Oíče! Ďakujem Ti, že som sa po odpo

činku znovu prebudil, čo je tiež Tvojím darom. Ce
lý nasledujúci deň chcem všetko robiť tak, ako to 
robil Tvoj jednorodený Syn, keď chodil po zemi 
a všade dobre robil.

Každého človeka, ktorého stretnem, posielaš mi 
Ty, aby som v ňom videl brata. Nech sa v mojich 
slovách i skutkoch prejavuje voči každému Kristo
va láska.

Nech nikto odo mňa neodíde bez toho, aby som 
mu nepovedal aspoň dobré slovo. Dopraj, aby som 
sa vedel vžívať do situácie druhých a zabúdať na 
seba. Aby som nikdy nebol neprívetivý, urážlivý, ale 
príjemne srdečný. Nech je vo mne aspoň iskierka 
humoru, ktorý je tak veľmi potrebný.

K tomu všetkému prosím o milosť pomáhajúcu 
prostredníctvom Sv. Ducha. Dovoľ mi, aby som 
každého, hoci iba trochu, priblížil prostredníctvom 
presvätej Bohorodičky k Tvojmu Synovi. Amen.

MATKA veľkého svätca
' Všetci poznáme veľkého učiteľa Cirkvi sv. Jána Zlato

ústeho. Spomíname ho pri každej liturgii a okrem vlast
ného sviatku uctíme ho na sviatok Sv. troch svätiteľov 
so sv. Bazilom a Gregorom. Menej je známa jeho matka, 
ctihodná Anthusa, žena obetavá, múdra a svätá.

Ovdovela veľmi mladá po krátkom, šťastnom manžel
stve. Sekundus, otec sv. Jána, bol popredným cisárskym 
dôstojníkom. Zanechal po sebe značný majetok. Anthusa 
sa mohla znova snadno vydať. Bola mladá, pekná a bo
hatá. Aj príbuzní ju k tomu nútili.

Ale príliš milovala svojho zosnulého manžela. Nechcela 
porušiť jeho pamiatku novým manželstvom. Celý svoj 
ďalší život zasvätila Bohu a dobrej výchove svojho syna. 
Preto budila obdiv a úctu u všetkých, ktorí ju poznali.
I slávny pohanský učenec, veľký nepriateľ kresťanov, Li
bamos, učiteľ sv. Jána Zlatoústeho, s obdivom sa o nej 
vyjadril: „Aké to ženy majú kresťania!“

Ale najlepší obraz nám načrtol sám sv. Ján  vo svojom 
spise „O kňazstve“. Ján  skončil vysokoškolské štúdiá s 
vynikajúcim úspechom. Matka si žiadala, aby ostal pri 
nej a venoval sa úradníckej kariére v cisárskych služ

bách. Jeho srdce túžilo po duchovnom živote. Matka vy
naložila všetko úsilie, aby ho odvrátila od tohto úmyslu.
S plačom mu dohovárala: „Milé dieťa, nemala som šťas- 
tie, aby som sa dlho tešila z tvojho vynikajúceho otca. 
Po tvojom narodení zomrel. Teba zanechal ako sirotu a 
mne predčasné vdovstvo a starosti, ktoré môžu pochopiť 
len tí, ktorí to prežili.“

Ťažko opísať slovami tú búrku a vlnobitie doliehajúce 
na ženu, ktorá len nedávno opustila tichý prístav rodi
čovského domu bez životných skúseností a náhle upadne 
do najbolestnejšieho smútku. Zavalia ju starosti o dom 
a majetok i o ľahkomyselné služobníctvo, odrážať úklady 
chamtivých príbuzných, brániť sa nadutosti a útlakom 
úradníkov, trpezlivo znášať krivdy. . . “ Ale tieto ťažkosti 
ma nedonútili, aby som sa druhý raz v>ydala. Vydržala 
som v búrkach. Boh mi pomáhal. Aj pohľad na tvoju 
ľúbeznú tvár mi dával silu a odvahu. V tebe som videla 
obraz svojho nezabudnuteľného manžela, lebo si mu do
konale podobný. Veľa radosti si mi robil, keď si bol ma
ličký. Nemôžeš ma viniť z ľahkomyseľnosti, že som tvoj 
otcovský majetok zmenšila alebo premrhala. Celý som ti 
ho zachovala. Všetky veľké výlohy, spojené s tvojím 
vzdelaním. som hradila zo svojho vena. Nemysli si, že 
ti to vytýkam. Za všetku starosť o tebe prosím len za 
jednu milosť, nevrhaj ma do nového sirotstva. Ešte prvá 
bolestná rana sa nezacelila, nezasadzuj mi druhú. Doč
kaj do mojej smrti. Nebude to už dlho trvať. Keď moje 
telo uložíš ku kostiam svojho otca, potom sa vydaj na 
ďaleké cesty, plávaj po šírom mori. Nik ti prekážať ne
bude. Dokiaľ však žijem, ostaň pri mne.(t

Dohodli sa. Ján  sľúbil, že ju neopustí, ona zasa nena
liehala, aby sa venoval úradníckej dráhe. Dovolila, aby 
sa venoval svojim duchovným záľubám . teologickému 
štúdiu a službám v chráme. Keď však neskôr mu hrozilo 
vážne nebezpečenstvo, že bude násilne posvätený na bis
kupa pre nedostatok iných schopných kandidátov, utiekol 
z domu a odišiel do vzdialeného kláštora, kde viedol veľ
mi prísny kajúci život. Až po štyroch rokoch sa vrátil 
ťažko chorý s podlomeným zdravím k matke, ktorá ho 
starostlivo ošetrovala a vyliečila.

Nevieme presne, kedy táto sv. matka zomrela, ale mô
žeme predpokladať, že sa ešte dožila jeho slávy ako vy
nikajúceho kazateľa a spisovateľa. Podľa všetkého sv. Ján  
býval v rodičovskom dome obklopený jej materinskou 
láskou a starostlivosťou až do svojho odchodu za cari
hradského biskupa r. 397.

o. Štefan Lazúr

Naša pošta vydala sériu poštových známok, ktoré zvýraz
ňujú bohaté kult. dedičstvo minulosť! — naše vzácne ikony.
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povedať, že v nás niet nič dobrého, lebo sme vystrojení i dobrými 
vlastnosťami, ale v hĺbke našej prírody ukrýva sa koreň, ktorý svo
jimi výhonkami môže všetko, čo zasadíme,, zahlušiť a zničiť. A to je 
pýcha, ktorá nám zostala ako veľmi smutné dedičstvo po našich 
prarodičoch.

Pýcha sa v nás neprejavuje hneď v tom najhoršom svetle. Spo
čiatku sa v nás prebúdza ako malý hnev, keď nás niekto urazí, ale 
keď sa zakorení a zosilnie, ukáže svoju pravú tvár: nepozná žiadnu 
šľachetnú povinnosť a pohnútky okrem svojej žiadosti. Pyšný sa 
sám sebe klania a robí, čo sa jemu páči. Načas to ide, ale po
maly všetko a každý ho opustí.

Kto sa zavčasu rozhodne chrániť sa proti tomuto zlu, môže bvť 
ubezpečený, že svoj boj vyhrá. Žiada to od nás sebazaprenie a veľ
ké sebapremáhanie, ale pevnosť charakteru a naša šľachetnosť za 
to stojí, aby sme sa tomu plne venovali. Nech sa stane tvojím 
predsavzatím toto odhodlanie: Chcem byť pánom nad svojimi zlými 
náklonnosťami, chcem byť hrdinom a víťazom nad sebou samým 
a tak chcem prispieť k dobru svojmu i dobru blížnych.

Otec Viktor



NASA MLAĎ
V

Katechizmus v číslach
(Pokračovanie)

4 NÁM PRIPOMÍNA

štyri rieky v raji (Eufrat, Tígrts, Gehon 
a Fišon),
štyroch veľkých prorokov (Izaiás, Jere- 
miáš, Ezechiel a Daniel),
svätých evanjelistov (Matúš, Marek, 
Lukáš a Ján),
známky pravosti sv. matky Cirkvi (jed
na, svätá, obecná a apoštolská),
vlastnosti viery (obecná, pevná, živá a 
stála),
hlavné čnosti (opatrnosť, spravodli
vosť, statočnosť a miernosť),
do neba volajúce hriechy (úmyselná 
vražda, sodomský hriech, utláčanie 
chudobných, vdov a sirôt),
posledné veci človeka (smrť, súd, ne
bo, peklo).

5 NÁM PRIPOMÍNA

päť kníh Mojžišových zo Starého zá
kona,
hlavné dôkazy súcnosti Božej (vid iteľ
ný svet, poriadok v svete, svedomie, 
presvedčenie všetkých národov a zja
venie),
rany nášho Spasiteľa a Vykupiteľa
(pravá a ľavá ruka, pravá a ľavá no
ha, bok),
účinky svätého prijímania (rozmnože
nie milosti posväcujúcej, oslabenie 
zlých náklonností, dáva silu k dobru, 
očisťuje od všedných hriechov a chrá
ni pred hriechmi ťažkými, je zárukou 
večného života a slávneho vzkriesenia 
tela),
päť cirkevných prikázaní
náležitosti dobrej a hodnej sv. spove
de (spytovanie svedomia, ľútosť, pred
savzatie, vyznanie hriechov a zadosť
učinenie).

6 NÁM PRIPOMÍNA

že v šiestich dňoch stvoril Boh svet,

základné pravdy (je jeden Boh, Boh 
je spravodlivý sudca, v Bohu sú tri 
božské osoby, druhá božská osoba sa 
stala človekom, aby nás smrťou na 
kríži vykúpila, ľudská duša je nesmr
teľná, k spaseniu je nevyhnutná mi
losť Božia),

hriechy proti Duchu Svätému (úmysel
ne na Božie milosrdenstvo spoliehať 
sa, nad Božím milosrdenstvom zúfať, 
poznanej kresťanskej pravde odporo
vať, milosť Božiu inému závidieť, voči 
spasiteľnému napomínaniu mať za- 
tvrdilé srdce a v nekajúcnosti zotrvá
vať),

šesť evanjelných čností (hľadať na j
prv kráľovstvo Božie, zaprieť sám se
ba, niesť svoj kríž, nasledovať Krista, 
byť tichým a pokorným, milovať ne
priateľov a dobro robiť všetkým, ktorí 
nás nenávidia).

(Pokračovanie v bud. čísle)

„Keď teda večerali, vzal chlieb, požehnal ho, lámal a, dával uče
níkom svojim, hovoriac: „Vezmite a jedzte, toto je Telo moje!" 
A vzal kalich, vďaky vzdával a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho 
všetci, toto je totiž Krv moja Nového zákona, ktorá bude vyliata za 
mnohých na odpustenie hriechov. Ale hovorím vám, že odteraz ne
budem piť z tohoto viničného plodu až do onoho dňa, keď ho bu
dem piť s vami nový v Kráľovstve svojho Otca."

(Matúš 26, 26-29)

Týmito slovami ustanovil náš Spasiteľ najsvätejšiu Eucharistiu. Jej 
sviatok uprostred tohto mesiaca je zvláštnou oslavou uctenia pa
miatky na jej ustanovenie. Prvý raz zaviedli sviatok Najsv. Eucha- 
ristie, (tiež Božieho Tela), na podnet sv. iuliany z Luttichu roku 1246 
a od roku 1317 sa oslavuje v celej Cirkvi.

Pripomienka z katechizmu: Najsvätejšia Eucharistia je opravdivé 
telo nášho Spasiteľa pod spôsobmi chleba a opravdivá Jeho krv 
pod spôsobmi vína. Slová: „Toto čiňte na moju p am ia tku ..."  ob
sahujú Spasiteľov príkaz, aby aj apoštoli robili to isté, čo robil Pán 
pri poslednej večeri. Týmito slovami dal im moc konať najsvätejšiu 
obetu — sv. liturgiu, ktorá je tým istým úkonom, ktorý vykonal Kris
tus pri Poslednej večeri.
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T V O JE  H R D IN S T V O
Túžba vyniknúť a niečo dokázať je dobrá a budí sa v každom 

mladom človekovi. Má veľký význam. Má pomáhať rozvíjajúcemu 
sa mladému človekovi, aby sa vedel prebojovávať prekážkami a 
nebezpečenstvami, ktoré na neho v živote čakajú. Má ho hnať 
vpred, aby sa neuspokojil, dokiaľ nedosiahne rovnováhu ducha 
a vytýčený cieľ. Tomuto úsiliu treba dať správny smer a rozvíjať 
cestu k nemu všetkými silami, lebo kto hľadá iba vonkajšiu slávu, 
ten sa sklame.

Napoleon raz povedal: Najväčšie víťazstvo je zvíťaziť nad sebou. 
Toto je najvážnejšie. To je podmienka, aby sa mladý človek neskla
mal a zbytočne nenamáhal. Kto sa bez tohto víťazstva pustí za slá
vou a za svojím ideálom, ten prehrá boj a zahanbený opustí bo
jisko . . .

Najväčší nepriateľ je v nás samých. Kto si myslí, že v ňom niet čo 
plieť, udúšať a mierniť, ten nemá vedomosti o tom, koľko nízkosti, 
sebeckosti a pokrytectva je v nás! Kto má o sebe veľmi dobrú 
mienku, ten ani zďaleka nepozná seba samého. Tým nechceme



-- -----------KULTÚRNE R O Z H Ľ A D Y ----------------
ZVON SV. JÁ N A , ktorý bol súčasťou československej expozície na svetovej 
výstave Expo 70 v Osake, postavili opäť na pôvodné miesto pred Výcho
doslovenské múzeum v Košiciach. Zvon váži 2 tisíc kg a z Japonska ho 
priviezli loďou Blankenburg do Rostocku v NDR a odtiaľ vlakom cez Pra
hu do Košíc.
INDEX THOMISTICUS, prvý ukazovateľ z diel sv. Tomáša Akvľnského 
bol automaticky spracovaný a fotograficky reprodukovaný zo 405 záznamov 
IBM (americký samočinný počítač) a potom r. 1951 vytlačený ofsetom. 
Tento malý zväzok bol podnetom k dielu Index Thomisticus, ktorý spra
coval o. Róbert Busa so svojimi spolupracovníkmi. Je  to prvý pokus auto
matického počítača v humanistike a lingvistike. Index bude mať 60 zväz
kov. Otec Busa je zakladateľom a priekopníkom talianskej lingvistickej 
kybernetiky a prednášal u nás v Prahe a v ZSSR (Jerevan).
SESTRA SLNKO, BRAT MESIAC je názov nového filmu o sv. Františkovi 
z Assisi, ktorý začal nakrúcať v rodnom meste svätca známy taliansky re
žisér F. Zefirellí.
DNIPRO, ukrajinské nakladateľstvo v Kyjeve, pripravilo päťdielne Spisy 
Tarasa Ševčenka, z ktorých prvý diel už vyšiel a obsahuje básnické dielo 
Ševčenka z rokov 1837—47. Úvodnú štúdiu napísal člen-korešpondent Aka
démie vied ZSSR P. Kyryljuk.
LENINGRADSKÝ KRITIK  V. Dneprov zaoberá sa v knihe Literatúra
i nravstvennyj opyt čeloveka, otázkami morálky v diele súčasných sveto
vých spisovateľov, napr. Brechta, Bolia, Saint-Exupéryho, Sartra a iných. 
Kniha vyšla v Leningrade.
ENCYKLOPÉDIA VEDY O KNIHE je názov monumentálneho * diela poľ
ských autorov B. Kocowského a J. Trzynadlowského, ktoré nedávno vyšlo 
v PĽR a v ktorom je okolo 6 tisíc hesiel o knižnom umení, polygrafií, zbe
rateľstve, knižnom obchode a všetkých odboroch, do ktorých zasahuje 
kniha.
ŠTYRI SÉRIE ZNÁMOK vydá v tomto roku vatikánska pošta a bude 
medzi nimi zvlášť zdôraznený medzinárodný rok boja proti rasovej diskri
minácii.
VYDAVATEĽSTVO OBZOR vydá v priebehu štyroch rokov ojedinelé vlas
tivedné dielo SLOVENSKO, v ktorom budú zhrnuté najnovšie poznatky 
o slovenskej prírode, dejinách, kultúre. Prvý zväzok Dejiny vyjde už kon
com tohto roku a bude obsahovať dosiaľ najúplnejší obraz historického 
vývinu Slovenska od najstarších čias až po prítomnosť. Celé dielo bude 
mať 6560 strán a 2000 obrazových príloh. Plánovaná cena jednotlivých die
lov je 120 Kčs.
V PUŠKINOVOM MÚZEU V MOSKVE objavili 14 obrazov významného 
talianskeho maliara 14. str. Francesca ď  Antónia z Ankony, ktorého diela 
doteraz nenašli ani v Taliansku. Taliansky majster, ktorého objavil výtv. 
historik, člen korešpondent Akadémie vied ZSSR Lazarev , patril k chýrnej 
sienskej škole.

540 rokov od upálenia Panny orleánskej, sv. Jany z Arcu — 400 rokov od na
rodenia slávneho nemeckého pedagóga a školského reformátora W. Ratkeho 
a od smrti vynikajúceho maliara náboženských motívov a žiaka Tizianovho Pa- 
risa Bordone —; 375 rokov od narodenia Bohdana M ichajloviča Chmelnického — 
370 rokov od smrti slávneho pražského hvezdára Tycha de Brache — 290 rokov 
od smrti Španielskeho spisovateľa-dramatika s nábožensko-vlasteneckými námet
mi Caldercna de la Barca — 180 rokov od narodenia Václava Hánku, popred
ného slávistu obrodeneckých čias — 170 rokov od smrti poľského básnika a a r
cibiskupa v Hnezde Ignáca Krasického — 160 rokov od smrti nášho vynikajú
ceho ľudovýchovného pracovníka a vlasteneckého kňaza Juraja Fándlyho — 
155 rokov od smrti klasika ruskej poézie G. R. Deržavina — 150 rokov od na
rodenia F. M. Dostojevského — 120 rokov od smrti Fr. Lad. Čelakovského, auto
ra Ohlasu písní ruských a Mudrosloví národu slovanského — 115 rokov od smrti 
ruského mysliteľa a autora Filozofických listov P. J. Čaadajeva — 100 rokov od 
narodenia ukrajinského spisovateľa V. Stefanyka — 100 rokov od narodenia 
francúzskeho básnika P. Valéryho a sto rokov od smrti českého archeológa 
a spisovateľa J. E. Vocela — 70 rokov od smrti hudobného skladateľa G. Ver- 
diho — 50 rokov od smrti bulharského národného básnika Ivana Vazova — 20 
rokov od smrti národnej umelkyne Timravy a stupavského keramikára nár. umel
ca F. Kôstku.

S L O V O  — časopis gréckokatolíkov. Vychádza raz mesačne. Redakcia a admi
nistrácia Košice. Moysesova 50. Vydáva spolok sv. Vojtecha v Trnave v CN. 
Rediguje dr. Emil Korba. Uzávierka čísla je 1. 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. 
Objednávky do zahraničia prijíma Ústredná expedícia tlače, Bratislava, Gofcíwal- 
dovo nám. Cena jedného výtlačku 2 Kčs.

MATRIČNÝ SLOVNÍK pomôcka 
pre zapisovanie do cirkev, matrík. Vy
dal Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1970 
v CN Bratislava. Cena brož. 16 Kčs. 
Matričný slovník prináša tri zoznamy 
krstných mien slovensky, latinsky a 
maďarský (str. 5 — 60) od prof. Th a 
Ph dr. St. Danišoviča. Ďalej dva zo
znamy povolaní čiže profesií tiež la 
tinsky a slovensky (str. 61—84) od 
prof. dr. Petra Esterleho. Napokon sú 
v diele dva zoznamy chorôb (str. 85 — 
105) od MUDr. Alexandra Durčeka 
tiež slovenský a latinský.

Slovník v nemalej miere pomôže 
matričným pracovníkom, aby ich zá
znamy do matrík stali sa dokonale 
jasnými o príčine smrti. Slovník zvlášť 
sa uplatní pri vystavovaní matričných 
listov zo starších matrík, ktoré boli ve
dené až do konca minulého storočia 
po latinsky a miestami aj po maďar
sky a nateraz je treba z týchto inoja
zyčných matrík vystavovať matričné 
listy slovensky. Matričný slovník pri
chádza veľmi vhod, lebo predošlé po
dobné d ie lo je už dávno- rozobrané.

SPOLOK SV. VOJTECHA v Trnave 
(Radlinského ul. 4) ako aj predajne
S SV majú ešte na sklade tieto publi
kácie:

Dedičstvo otcov, ktorá je  spomien
kou na storočnicu SSV (cena 74 Kčs);

Krásy slovenských pamiatkových kos
tolov, reprezentačný súbor farebných 
umeleckých reprodukcií najznámejších 
slovenských chrámov (cena 45 Kčs);

Dokumenty II. vatikánskeho koncilu, 
dokumentárna publikácia o najvý
znamnejšej udalosti v živote našej 
Cirkvi posledných čias (cena 15 Kčs).

Uvedené publikácie budú vzácnym 
darom pre vašich priateľov a známych 
a nemali by chýbať ani vo vašej kniž
nici.

Zo Spolku sv. Vojtecha nás upozor
nili, že kniha: Krížová cesta je už ro
zobraná a toho času žiadostiam mno
hých, ktorí sa odvolávajú na správu 
o vydaní te jto  knihy v našom časo
pise, nie je možné vyhovieť.

EPOS O GILGAMEŠOVI, jedna z 
najstarších pamiatok svetovej litera
túry a významný pamätník starej me
zopotámskej kultúry vydala v prekla
de prof. dr. L. Matouša M ladá fronta 
v Prahe. Str. 128. Cena 20 Kčs.

RUKOPISY Univerzitnej knižnice v 
Bratislave je názov dokumentačného 
študijného pramenného materiálu pre 
rôzne vedné odbory, ktorý zostavil dr.
I. Kotvan. Dielo sústreďuje materiál 
k dejinám Slovenska, Rakúska a Uhor
ska, k náboženským dejinám, genealó
gii šľachtických rodcv, hudobného sve
ta, knižníc ako i hospodárskych a po
litických pomerov. Kniha vyjde v nakl. 
Slovenskej akadémie vied. Str. 544. 
Cena viaz. 52 Kčs.

BARABÁŠ od Švédskeho spisovateľa 
P. Lagerkvista je  jedinečnou novelou, 
v ktorej sa autorovi podarilo postaviť 
do protikladu problémy dnešného mo
derného človeka s dávnou minulosťou. 
Kniha vyšla v nakl. Vyšehrad v Prahe. 
Str. 120. Cena viaz. 14 Kčs.


