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SV. OTEC PAVOL VI. prijal na 
zvláštnej audencii delegátov vyše 50 
organizácií bývalých vojakov, čle
nov hnutia odporu, deportovaných 
vojnových zajatcov a iných obetí 
druhej svetovej vojny z 18 krajín 
Európy, ktorí mali v Ríme celoeu
rópske stretnutie. Pri tejto príleži
tosti pápež Pavol VI. vyhlásil, že je 
treba, aby nové generácie sa aktívne 
zapojili do práce na zabezpečovaní 
mierovej budúcnosti.

V RÍME vydali v pápežskej tla
čiarni prvý zväzok publikácie, kto
rá obsahuje správy o Svetovom dni 
mieru, ako aj prejavy štátnych pred
staviteľov, vedúcich nekatolíckych 
náboženských spoločností aj pred
sedov medzinárodných organizácií, v 
ktorých podporujú iniciatívu Pavla 
VI. v záujme organizovania Sveto
vého dňa mieru. Kniha vyšla vo 
francúzskej, anglickej a španielskej

v «reci.

AK CHCEŠ MIER, usiluj sa o 
spravodlivosť — táto prenikavá for
mulácia, ktorá nadväzuje na slová 
proroka Izaiáša: „Účinkom pravdy 
bude pokoj a dielom pravdy mier 
a bezpečnosť navždy“ (32,17), je čí
rym protikladom trochu ľahkomyseľ
ne prijímanej axiómy: „A k chceš 
mier, pripravuj vojnu,“ onoho zná
meho starorímskeho hesla: „Si vis 
pacem, para bellum“ . TJrčite ju ne
prijmú bez prekvapenia, ba možno i 
rozpakov; napriek tomu predsta
vuje tému, ktorú Svätý otec Pavol 
VI. predložil ľuďom na rozjímanie 
pri príležitosti V. svetového dňa 
mieru — 1. januára 1972.

PAVOL VI. a patriarcha Jakub 
III. z Antiochie po svojom stretnutí 
vydali komuniké, v ktorom vyzývajú 
vedúcich štátnikov, aby zvýšili úsi
lie o nastolenie trvalého mieru me
dzi národmi a na odstránenie pre
kážok, zabraňujúcich ľuďom plne sa 
tešit z plodov spravodlivosti.
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2. februára STRETNUTIE PÁNA (Žid 7, 7—17; Lk 2, 22 -40)

„Keď sa pominuli dni jej očisťovania podľa zákona Mojži
šovho, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, 
ako predpisuje zákon P ánov ..,“ Týmito slovami začína evan
jelista Lukáš popis stretnutia Pánovho v jeruzalemskom chrá
me, ktoré vyvrcholilo v nadšenom chválospeve starca Simeona 
„Teraz prepustíš, Pane, služobníka svojho podľa slova svojho 
v pokoji, lebo moje oči uvideli Tvoju Spásu, ktorú si pripravil 
pred tvárou všetkých národov, svetlo na osvietenie pohanov 
a slávu Izraela, ľudu Tvojho."

Spasiteľova matka prekvapená chválou na Syna, ale i vý
strahou „A  tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby sa zjavilo 
zmýšľanie mnohých sŕdc." Starý prorok Simeon odhaľuje jej 
budúcnosť, ktorá sa nejaví v ružových farbách. V duchu zno
vu opakuje a tým aj nás povzbudzujúco učí odriekať s vie
rou a nádejou: „Staň sa mi podľa Slova Tvojho!"

6. februára NEDEĽA MÄSOPÔSTNA (1 Kor 8, 8—9, 2; Mt 25, 
31—46, Hl. 3)

„Keď príde Syn človeka vo svojej velebnosti a všetci anjeli 
s ním, vtedy zasadne na trón velebnosti svojej. I zhromaž
dia sa pred ním všetky národy . . . "

Pripomienka posledného súdu znie varovne. Nie je dôle
žité myslieť na to, kedy posledný súd bude, skôr nám bude 
úžitočnejšie uvedomiť si, že bude. Príde čas konečného úč
tovania, kedy i nám pripomenie Večný sudca slová z dneš
ného evanjelia: „Veru, hovorím vám, čokoľvek ste neurobili 
jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili." Zá
väzok z toho plynúci: robiť dobro, všade a všetkým. Vedo
mie vzorného plnenia tohto Božieho príkazu nás naplní ne
ochvejnou istotou, že blízka i ďaleká budúcnosť nás nebude 
naplňovať obavami a strachom.

13. februára NEDEĽA SYROPÔSTNA (Rím 13, 11—14, 4; 
Mt 6, 14—21, Hl. 4)

Výzva k odpúšťaniu je výzvou k uskutočňovaniu praktickej 
lásky k Bohu I blížnemu „Lebo ak odpustíte ľuďom ich po
klesky, i Otec váš nebeský odpustí vám, ale ak vy neod
pustíte ľuďom, ani Otec váš neodpustí vám poklesky vaše."

Odpustiteľské gesto, vyplývajúce z uvedomelého kresťan
ského náboženského presvedčenia, by mali sprevádzať všetky 
naše myšlienky, slová i činy, aby sme nimi vždy zvýrazňovali 
čistotu a dobrotu svojho srdca. Človek, ktorý nevie odpúšťať, 
nevie milovať ukazuje, že jeho viera je zmenšená o naj
väčšiu čnosť — lásku. „Kde je tvoj poklad, tam bude i tvoje 
srdce!" Kde upierame svoje dychtiace zraky? Nie sú to hod

noty, ktoré postačia iba našej smrteľnosti a s nepomíňa- 
júcimi hodnotami večnosti nemajú nič spoločného?

20. februára 1. NEDEĽA PÔSTNA (Žid 11, 24—26, 32—40,
12, 1—2; Jn 1, 43—51, Hl. 5)

Výzva Božieho Syna Filipovi: „Poď za mnou!" — je vý
zvou, ktorá sa dotýka každého kresťana. Pán volá každého 
z nás. Nie je to výzva k pohodlnej prechádzke po Galilei, ale 
výzva k nasledovaniu. Naučme sa s Natanaelom aj my uve- 
domelo a úprimne vyznávať „Učiteľu, ty si Syn Boží!" a ako 
takého nielen ho uznávať, ale jeho príkaz zachovávať a prí
klad nasledovať!

27. februára — 2. NEDEĽA PÔSTNA (Žid 1 ,10—2, 3—7; Mr
2, 1—12, Hl. 6)

„Tu prišli k nemu s istým porazeným človekom, ktorého pri
nášali štyria. Ale keď ho pre zástup nemohli priniesť až k 
nemu, odkryli strechu na mieste, kde bol a dolu otvorom spu- 
tili posteľ, na ktorej ležal porazený.“ Podľa výsledkov báda
nia dnešnej lekárskej vedy išlo v prípade chorého o Landry- 
ovu obrnu, ktorá sa prejavuje v niekoľkých formách. V tomto 
prípade ide pravdepodobne o akútny prejav tejto choroby, 
ktorá začína na dolných končatinách, postupne sa šíri celým 
telom a pôsobí degeneratívne zmeny v odľahlých nervoch tela 
a miechy. Syn Boží uplatňuje svoju vyššiu moc, ktorá nespočí
va iba v uzdravovaní telesných nedostatkov, ale predovšet
kým v oblasti duchovnej dosahuje najvyššieho stupňa.

„Synu, odpúšťajú sa ti hriechy tvoje!" Ľudskému synovi toto 
ubezpečenie mohol dať len Syn Boží. Koľkým z nás by v na
šich duchovných ťažkostiach chcel túto vetu znovu a znovu 
zopakovať?

5. marca — 3. NEDEĽA PÔSTNA (Žid 4, 14—5, 6; Mr 8, 34—
9, 1; Hl. 7)

„Ak chce kto za mnou ísť, nech zaprie sám seba, vezme 
svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto si bude chcieť zachovať 
život, stratí ho, kto by však stratil svoj život pre mňa a pre 
evanjelium, zachová si." Jasná reč na svetlú cestu následo- 
vania evanjelia. „Veď čože by osožilo človekovi, keby celý 
svet získal, ale duši svojej by uškodil?" Naše úsilia musia vy
chádzať vždy z tejto pravdy, ktorá nám ukazuje cieľ i pro
striedky. K večnému dobru a k večnej láske môžeme kráčať 
len s dobrými skutkami lásky a tak ukázať, že naše nasledo
vanie Krista je cestou v šľapajach Jeho príkazov a nie obchá
dzaním Jeho zákona i príkladu!
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Február

1. — Tryfon
2. STRETNUTIE PÁNA -  boho

služby podľa miney. Na lítii — utier- 
ni zbor okrem iného spieva zvele- 
bovanie: Zvelebujeme ta, životodar- 
ca K riste . . .  Evanj. podľa Lukáša 8. 
Na sv. Liturgii — ap. zač. 316, evanj. 
podľa Lukáša 7. Namiesto Dôstojné 
je zvelebovať t a . .. zbor spieva Bo
horodička, Panna, nádej kresťa
nov . . .  Na večierni na Pane, volám 
k teb e . . .  zbor spieva 3 medziverše 
sviatku a 3 Simeonovi. Po piesni 
Teraz prepustíš . . .  nasleduje tropár.

3. — Simeon
4. — Izidor
5. — Agáta a 1. zádušná sobota, t. 

j. spomienka na mŕtvych.
6. -  MÄSOPÔSTNA NEDEĽA -  

Hl. 3. Na utiemi na polyjelej zbor 
spieva Na riekach babylonských . . .  
Evanj. podľa Marka 3. Na sv. Litur
gii — ap. zač. 140, evanj. podľa Ma
túša 106. Zbor spieva aj tropár ne
dele aj sviatku. Na večerni — ako 
je uvedené v minei.

I 7. — Partén.
8. — Teodor, Zachariáš
9. — Nicefor
10. — Charalamp
U. -  Blažej
12. — Melet
13. -  SYROPÔSTNA NEDEĽA -  

Hl. 4. — Na utiemi — ako je uve
dené v minei. Na sv. Liturgii
— ap. zač. 112, evanj. podľa Matúša 
17. Na večierni je kňaz v červenom 
epitrachile. Zvláštnosťou večierne je 
vchod s kadidlom. Kňaz po proki- 
mene Neodvrát tvár svoju od slu
žobníka svojho . . .  zloží felón, zavrie 
kráľovské dvere. Po piesni Teraz 
prepustíš. . .  zbor spieva tropár Bo
horodička Panna, raduj sa . . .  — po 
ňom i po ďalších dvoch medziver- 
šoch (Krstiteľu Kristov a Modlite sa 
za nás) veriaci robia úklony.

14. — Auxent — začiatok veľkého 
predveľkonočného pôstu. Veriaci v 
tento deň majú zachovať prísny 
pôst.

15. — Onizim
16. — Pamfil
17. — Teodor

18. — Lev, pápež
19 — Archip
20. -  PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA -  

Hl. 5. Na utiemi evanj. podľa Luká
ša 5. Počas veľkého pôstu sa odba- 
vuje Sv. liturgia podľa sv. Bažila 
Veľkého. Ap. zač. 329, evanj. podľa 
Jána 5. Namiesto Dôstojné je zve
lebovať ť a . .. zbor spieva Z teba sa 
raduje. . .  Na večierni — ako je u- 
vedené v minei.

21. — Timotej
22. — Augenskí mučeníci
23. — Polykarp
24. — Nájdenie hlavy Jána Krsti

teľa
25. — Taras
26. — Porfýr a 2. zádušná sobota, 

t. j. spomienka na mŕtvych.
27. -  DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

— Hl. 6. Na utiemi evanj. podľa 
Lukáša 6. Na sv. Liturgii sv. Ba
žila Veľkého ap. zač. 304, evanj. po
dľa Marka 7. Na večierni je vchod 
s kadidlom.

28. — Bažil, vyzn.
29. — Kasián

Zostavil o. Ján Fircák
‘  t  '  >  4 *
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„Sme ľuďm i a občanmi, a preto aj ako kresťania máme sa za
myslieť nad odchádzajúcim rokom a každým dňom. Naučme sa 
spytovať svoje svedomie, aby sme zistili, v čom sme chybili a čo 

osožného na slávu Božiu sa nám podarilo vykonať. Príchodom 
posledného dňa v roku zhrňujme poznatky všetkých mesiacov a dní.
Úprimne nás mrzí zistenie, že sme sa dopustili neprávosti, chýb 
i ľudských omylov. Nechceli sme vykonať zlé veci, ani dobré úmysly 
sme nechceli pokaziť."

„S oprávnenou spokojnosťou, ale s hlbokou pokorou a úprimnou 
vďačnosťou voči Bohu, zisťujeme aj úspechy, ktoré sme s pomocou 
Božou dosiahli. Uvedomujeme si, že ani to najväčšie vypätie síl 
a našich schopností by neprinieslo želaný výsledok, keby nás ne
sprevádzala priazeň Božia a Jeho milostiplné požehnanie. Vieme

a cítime, že na každom kroku sprevádzala nás a pomáhala nám 
naša drahá Matka, presvätá Bohorodička. Poďakujme im za to 
úprimne na konci roku. Len takto sme dosiahli určité duchovné na
predovanie, rast osobný i náboženského spoločenstva, stabilizáciu 
našej gréckokatolíckej cirkvi. **

Ak sme doteraz obracali svoju pozornosť, na materiálne zabez
pečenie a tu musíme konštatovať, že naozaj vďaka štátnym orgá
nom, ale aj vám, drahí spolubratia a veriaci, takmer všetky naše 
chrámy a farské budovy sú opravené a obnovené.”

„Nechcime žiť v neprítomnosti a v našich neskutočných predsta
vách. Každého z nás život tvrdo a neúprosne núti pozrieť pravde 
a skutočnosti do očí. Nesmieme zatvárať oči, aby sme nestratili 
správny smer a cestu k Bohu v našom putovaní. V každom podujatí 
musíme stáť pevne na tejto zemi, avšak bezvýhradne a neochvejne 
celým srdcom žiť v rukách Božích.

Mýliť sa môžeme vo formálnostiach, ale nemôžeme si dovoliť do
púšťať sa tragických omylov v zásadných otázkach duchovného ži
vota. Nikto z nás nie je neomylný. Preto musíme s detinskou dôve
rou prosiť o dary a milosti Ducha sv., aby nás svojím riadením us- 
usmernil a naše úsilia spojil v pokorných, úprimných a neustálych 
našich modlitbách.

Duch Kristov chce, aby sme nežili v m i n u l o s t i ,  ani v b u 
d ú c n o s t i ,  ale v p r í t o m n o s t i."

„Posilnení duchom Kristovým nemusíme sa báť ťažkostí a neúspe
chov. Zúfalstvo, znechutenia nie sú našou základňou, lebo chceme 
pevne stáť na pozíciách viery, nádeje a lásky. Chceme byť dobrými 
ľuďmi, občanmi i kresťanmi! Každý z nás, ale musí v tomto smere 
splniť svoje dielčie poslanie. Úsilie aj najmenšieho a najposled- 
nejšeho z nás je cennou hrivnou duchovného bohatstva, ktoré 
chystáme Pánovi pri konečnom zúčtovaní v deň najposlednejší.

Prvým a základným sprievodným znakom duchovného života je 
úprimná modlitba. Bola to neustála modlitba otcov a matiek všet
kých generácií, korá nám pomohla udržať duchovné dedičstvo sv.
Cyrila a Metoda. Naši otcovia po stáročia skrášľovali náš východný 
obrad a my sa dnes k nemu obetavo a hrdo hlásime. Naša láska 
a úcta k obradu len zvyšuje a podporuje jednotu viery v katolíckej 
cirkvi Kristovej.”

„S ukľudňujúcim pocitom sebadôvery a istoty pozerajme do bu
dúcich dní, lebo: Pán je môj pastier, nič mi nechýba. . .  dušu moju 
občerstvuje. . .  nebudem sa báť zlého, lebo so mnou si (Žalm 22, 
1 -4 ).

(Z posolstva k novému roku 1972, ktoré vydal najd. Ordinariát 
v Prešove a ktoré v plnom znení čítali pri novoročných boho
službách vo všetkých gr.-kat. chrámoch nášho biskupstva.)



CESTY K STRETNUTIU S P Á N O M
II. Cesta nádeje

Pojem slova n á d e j  vo všeobecnom zmysle je očakávaním 
nejakého dobra. Táto čnosť nám dáva impulz k optimistic
kému pohľadu na neznámu budúcnosť. Nádej vylučuje de
presívny prvok ľudského nazerania chápať životnú cestu ako 
slepú osudovosť čiže fatalizmus. I prosté ľudové príslovie 
pochopilo silu tejto čnosti a vraví, že posledné, čo v nás 
umiera, je práve nádej.

V náboženskom učení má nádej poslanie v sile viery vo 
vyslobodenie z ťažkostí pre dôveru v Prozreteľnosť. Kresťan
ská nauka spresňuje podstatu nádeje ako očakávanie usku
točnenia Božieho prísľubu a nazýva ju čnosťou dôverujúcou 
v záruku Božieho slova, potvrdeného konkrétnymi hoci nevy
spytateľnými zásahmi a činmi nadprirodzeného rázu v dejinách 
našej spásy. Vo Sv. písme sa vinie nádej ako ústredný prvok 
očakávaniu Vykupiteľa a jeho dvoch príchodov. Nie je utó
piou ani citovým snením, lebo má potvrdenie autority Boha 
Abrahámovho, Izákovho a Jakubovho. Prežíva čas z perspektí
vy hľadiska do absolútnej budúcnosti. Apoštol Pavol podáva 
v 11. kapitole listu k Židom stručnú chronologickú schému 
dôvery starozákonných postáv, „ktorí umierali a verili, aj keď 
sa nedočkali splnenia toho, čo bolo sľúbené“ (verš 13).

Nádej je dôvera v Boha v otcovskom chápaní pre zásluhy 
nášho Vykupiteľa i. Krista. Bohoveda učí o tejto čnosti, že 
disponuje ľudskú vôľu v očakávaní plnej dôvery v nadpriro
dzenú blaženosť, t. j. patrenie na Božiu podstatu ako odme
nu za vieru v Božie zasľúbenia.

Tvorí teda článok medzi večnosťou a časom, ktorý sa kon
kretizuje v pokornej odovzdanosti vzťahu človeka k Otcovi, 
vzťahu kresťana k Bohu. Zaujíma popredné miesto v troch 
náboženstvách, ktoré vyznávajú osobného Boha (židovské, 
mohamedánske a kresťanské). Preto môže byť spojovacím 
motívom ekumenickej modlitby, dialógu a spolupráce.

Podľa súčasného katolíckeho moralistu K. Hormanna kres
ťana vychováva nádej v budúcnosť, v budúce prisľúbené 
dobra, plánované od začiatku so splnením osobného stretnu
tia s Bohom na večnosti. Možno to vyjadriť slovami U Ž a 
EŠTE N I E  I

Nádej vylučuje „privilégium “ veriacich, že ich nemôže 
stretnúť žiadne utrpenie, strasti a nedostatky života. Iba učí, 
a to je dôležité zdôrazniť, rozumieť týmto zložkám a zdolá
vať ich protivenstvá bez stagnácie a deistického poňatia, 
akoby Boh bol iba Stvoriteľom a nie Prozreteľnosťou. Tým je 
nádej prínosom konštruktívnej zložky v ľudskej spoločnosti. 
Vylučuje zúfalstvo i opovážlivé spoliehanie sa na Božiu dob
rotu. Eschatologické učenie o posledných veciach každého 
jednotlivca práve na základe živej nádeje splýva do teolo
gického traktátu o zásluhe a odmene. Spasiteľov sľub v zá
vere Matúšovho evanjelia (28, 20), že je s nami po všetky 
dni až do konca sveta, ako aj existencia Cirkvi ako v id ite ľ
ného znamenia Jeho pôsobenia je nám posilou pre každo
denné, často všedné a ťažké plnenie náboženských i občian
skych povinností.

Stredoveký mystik sv. Bernard z Clairveaux ( f  1153) porov
náva vzťahy nádeje k viere takto: „Viera učí: Veľkosť a ne- 
meniteľnosť všetkých dobier sú pripravené od Boha všetkým 
v Neho veriacim. Nádej učí: na základe mojej dôslednosti 
dúfam, že sú pripravené pre mňa. Inými slovami povedané 
je nádej obsiahnutá v hĺbke živej viery, ako celý život ľudský, 
je stretnutím s Pánom a očakávaním Jeho zásahov a zasľú
bení v intímnom priblížení sa k Nemu, ktorý podľa slov bás
nika bol a zostáva k o t v o u  m i l i ó n o v .  (J. V. Sládek).

ThDr. Gustáv Čejka

P O Z N A J M E  S V O J U  C IRKEV
Kristus je nielen pôvodcom nového náboženstva — nábo

ženstva kresťanského — ale aj zakladateľom novej nábožen
skej spoločnosti, líšiacej sa od starozákonnej synagógy. Je 
však pravdou, že Kristus pred obyčajným ľudom nikdy neho
voril o Cirkvi, ale len o „kráľovstve božom", o „kráľovstve 
nebeskom" alebo vôbec o „kráľovstve". Totiž: obyčajný ľud 
v tom čase nebol by porozumel slovu „cirkev". Slovo „Cirkev" 
nepoužíval ani pred apoštolmi. Apoštolov však pomaly na to

pripravoval. Keď neďaleko Cézarey Filipovej prijal vyznanie 
Petrovo, v odpovedi prvýkrát použil výraz „cirkev". „Ty si 
Peter — povedal Pán Petrovi — a na tejto skale (aramej- 
sky „kefas", grécky „petra" — skala) vystavím Cirkev svoju 
a brány pekelné ju nepremôžu" (Mt 16, 18 a). Druhýkrát po
užil Kristus slovo „cirkev", keď dával poučenie o bratskom 
napomenutí — napomenutie medzi štyrmi očami, pred dvoma 
či tromi svedkami. . .  „Ak ich neposlúchne, povedz Cirkvi" 
(Mt 18 17 a) „Ak však neposlúchne ani Cirkev, nech ti je ako 
pohan a mýtnik" (Mt 18, 17 b). Cirkev má teda vyniesť po
sledný súd.

Vyvstáva pred nami otázka: Kedy vlastne bola založená 
Cirkev?

Rozlišujeme tri obdobia: 1. pred smrťou Krista, 2. pri smrti 
Krista, 3. po zmŕtvychvstaní Krista.

Pred smrťou Krista boli položené základy Cirkvi. Bolo ohla
sované evanjelium, boli vybraní dvanásti apoštoli, bola usta
novená eucharistická obeť. Učiteľský úrad Cirkvi ešte nefun
goval, lebo v tomto období pôsobila ešte synagóga a platil 
Mojžišov zákon.

Druhá etapa Cirkvi nastala pri smrti Krista na Golgote ne
ďaleko Jeruzalema. Vtedy právne prestala jestvovať synagó
ga, aby uvoľnila miesto Cirkvi. Prestal Starý Zákon a nastal 
Nový Zákon. Symbolickým ukončením Starého Zákona bolo 
to, že „opona chrámová roztrhla sa vo dvoje" (Lk 23, 45 b).

Poslednou etapou zrodu Cirkvi je jej promulgovanie apoš
tolom Petrom v päťdesiaty deň (Zoslanie Sv. Ducha). Sú to 
narodeniny Cirkvi. Vtedy totiž ku hlučku asi 12 veriacich pri
stúpilo okolo 3000 nových členov, čím zväčšili počet božieho 
ľudu.

Je zrejmé, že Kristus založil len j e d n u  Cirkev. Dnes však 
jestvujú zvlášť tri veľké kresťanské komunity: katolícka, orto
doxná a protestantská.

Na základe toho Puseyisti v Angín vynašli teóriu „cirkví — 
sestier", ktoré, — i keď sú navzájom nezávislé — majú byť 
pokladané za rovnocenné. Naproti tomu evolucionisti tvrdia 
toto: katolicizmus — rímska forma kresťanstva, protestantiz
mus — nemecká forma kresťanov a pravoslávie — slovanská 
forma kresťanstva. Indiferentisti zase vravia, že všetky cirkvi 
sú si rovné . . .

O jednej veci môže však byť len jedna pravda, práve tak 
aj do neba môže byť len jedna cesta, aj Kristus je len jeden.

Je zrejmé z evanjelia, zo svedectiev apoštolov, z cirkevných 
dejín . . ., že Kristus založil len jednu Cirkev.

Svedectvá evanjelia svedčia jasne o j e d n e j  Cirkvi. — 
„Ty si Peter (jeden) a na tejto skale (jedna) vystavím svoju 
Cirkev (jednu), nie „ c i r k v i  s v o j e  !" Aj svedectvo: „Bude 
jeden ovčínec a jeden pastier" (Jn 10 ,16) svedčí o jednej 
cirkvi. — Svedectvá apoštolov výrazne vravia o j e d n e j  
cirkvi. Sv. ap. Pavol Cirkev volá mystickým telom Kristovým", 
snúbenicou Kristovou", sv. Lukáš hovorí o Cirkvi v jednotnom 
čísle, keď používa grécky výraz „he ekklesía". Nie menej 
vážne sú svedectvá cirkevných dejín.

Cirkev možno bezpečne poznať podľa štyroch základných 
známok. Tieto boli stanovené vtedy, keď Cirkev bola j e d n a
— na II. všeobecnom cirkevnom sneme v Carihrade r. 381. 
Cirkevní otcovia vtedy takto vyznali svoju vieru: „Veríme v 
jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú cirkev". Tieto známky 
pravej Kristovej Cirkvi čerpali koncilní otcovia z evanjelia.

Kristova Cirkev je j e d n a .
Je to výslovným prianím Kristovým. — „Aby všetci jedno 

bo li!" (Jn 10, 20). Je to výrok Kristov (ktorý nemôže byť myl
ný). — „Bude jeden ovčínec a jeden pastier." (Jn 10, 16). 
Cirkev Kristova je jedna — v hlave (jedna), vo viere (jedna), 
v kulte (jedna).

Kristova Cirkev je s v ä t á .
Cirkev je totiž svätým ustanovením, lebo vlastní posväcujú

ce prostriedky. Je svätá, pretože svätý je jej zakladateľ. Je 
svätá v učení, svätá v prostriedkoch (modlitba, sviatosti, 
obeť . . . ) ,  svätá vo svätých, svätá v zázrakoch.

Kristova Cirkev je v š e o b e c n á .
Je totiž pre všetky zeme na základe slov jej zakladateľa: 

„Iďte do celého sveta" (Mk 16, 15), pre všetky národy (kato- 
líckosť etnografická) podľa nariadenia: „ . . . k á ž t e  evanjelium 
všetkému stvoreniu" (Mk 16, 15), pre všetky časy, keďže Kris
tus s ňou bude „  . . .  po všetky dni až do skončenia sveta" 
(Mt 28, 20).

Kristova Cirkev je a p o š t o I s k á.
Kristus rozkázal apoštolom hlásať evanjelium, dal jm gir*



POSLEDNÁ NEDEĽA UPLYNULÉHO MESIACA bola vyhra
dená sviatku T r o c h  s v ä t c o v ,  t. j. sv. Bazilovi Veľkému, 
sv. Jánovi Zlatoústemu a sv. Gregorovi Bohoslovcovi. S ich 
významom a životným odkazom i dielom sme sa už stretli aj 
na stránkach nášho časopisu, aj v našich kalendároch. V to 
horočnom kalendári, aj keď úprimne, ale nie presne uvádza 
o. M. Magyar nesprávne závery najmä o osobnosti sv. Gre
gora Bohoslovca. Mnohí si často a ľahko pletú vynikajúce 
osobnosti sv. troch Kapadočanov (sv. Bažila, sv. Gregora Na- 
ziánzskeho a Nyssanského).

Sv. Gregor Bohoslovec z trojice sv. troch svätiteľov je sv. 
Gregor Naziánzsky, priateľ a spolužiak sv. Bažila. Aj keď ne
vylučujeme vrúcnu zbožnosť v spomínanom kalendárovom prí
spevku, nemôžeme jej dať prednosť pred historickou pravdou

a touto poznámkou chceme uviesť do správneho svetla najmä 
osobnosť sv. Gregora Bohoslovca. Narodil sa okolo roku 326 
v Kapadocii z veľmi zbožnej rodiny. Jeho otec stal sa neskôr 
biskupom v Nazianze. Študoval v Cezarei, Alexandrii a Até
nach. Pokrstili ho po návrate zo štúdií roku 359. Na kňaza 
ho vysvätil jeho otec okolo r. 362. Keď sa sv. Bažil stal met
ropolitom, vysvätil Gregora za biskupa pre mesto Sasima. 
Gregor stal sa proti svojej vôli biskupom, preto ani nena
stúpil na pridelený biskupský stolec, ale utiahol sa do samoty. 
Neskôr pomáhal otcovi pri správe naziánskeho biskupstva. Na 
žiadosť biskupov a Cirkvi dobroprajného cisára Teodózia I. 
stal sa roku 381 biskupom carihradským. Istý čas riadil vše
obecný carihradský koncil, ale keď v otázke meleciánskej 
schizmy narazil na odpor, vzdal sa carihradského biskupstva 
a vrátil sa do Nazianzu. Po krátkom čase vzdal sa i tohto 
biskupstva a odišiel do samoty, kde sa plne venoval asketi
ke a literárnej činnosti.

Zomrel okolo roku 390.
Náš vynikajúci cirkevný historik prof. dr. J. Špirko charak

terizuje povahu tohto svätca týmito výraznými slovami „Bol 
pravou protivou svojho priateľa sv. Bažila. Bažil bol člove
kom činu, rozhodný a rázny; Gregor mal záľubu v kontemp
lácii, bol bojazlivý a váhavý. Verejnému účinkovaniu sa vy
hýbal, kde len mohol a boja sa stránil. Trpel od svojich pria
teľov, keď žiadali od neho, aby zanechal svoj kontemplatív
ny život. No viac trpel od tých, ktorí nepochopiac vznešenosť 
jeho ducha, alebo ho obdivovali, alebo očakávali od neho 
rázny zásah v boji, čo sa jeho povahe vonkoncom protivilo. A 
jednako neodoprel verejne vystúpiť, keď cítil, že je to potreb
né pre dobro Cirkvi. Vynikal ako rečník; v tom prevýšil svoj
ho priateľa Bažila a všetkých rečníkov kresťanského starove
ku. Nebol špekulatívny; jeho ideálom bolo verne sa pridržia
vať sv. Písma a ústneho podania. Preto je najlepším svedkom 
tradície vtedajšej gréckej cirkvi. Už vlastní rovesníci, najmä 
však neskorší svet, pomenovali ho Teológom. A právom." 
(Patrología, Trnava 1950, str. 209.)

Literárne dielo sv. Gregora predstavujú jeho reči, listy a 
básne. Z rečí najznámejším dielom je 5 prejavov o teológii, 
v ktorých obhajuje učenie o najsv. Trojici, chváloreč o sv. 
Bazilovi a dve reči proti cisárovi Julianovi. Z jeho listov sa 
zachovalo 243. Z básní považujú odborníci za najpodare
nejšiu a najdôležitejšiu autobiografické dielo De vita sua 
(O svojom živote).

V teologických názoroch doplňuje svojho druha Bažila Veľ
kého najmä v učení o Duchu sv. V náuke o Kristovi ho do
konca predstihol. Matku Božu nazýva Bohorodičkou a tvrdí, 
že kto by to popieral, je ďaleko od Boha. O Gregorovom 
učení v otázke dedičného hriechu sa všeobecne uznáva jeho 
dôležitosť, ale priznáva aj to, že nie je bezchybné.

(Autorom pôvodnej kresby sv. troch svätiteľov, ktorú na
tomto mieste uverejňujeme, je akad. maliar Mikuláš
K I i m č á k.)

kevnú moc a prisľúbil večnú asistenciu Svätého Ducha. — 
„A ja budem prosiť Otca a dá Vám iného Utešiteľa, Ducha 
Pravdy, aby s vami zostával na veky „(Jn 14, 16).

Apoštolskosť Cirkvi sa prejavuje v rímskom Veľkňazovi 
a biskupoch — (nástupca sv. ap. Petra, nástupcovia apošto
lov), v učení (to samé, čo u apoštolov), vo sviatostiach. (Ako 
apoštoli krstili, udeľovali sviatosť myropomazania. . .  tak sa 
to všetko praktizuje aj dnes v Kristovej Cirkvi.)

ThDr. Ján Seman

Apoštolom rovní a celého sveta učitelia, proste Vládcu 
všetkých, aby daroval pokoj celému svetu a našim dušiam 
udelil milosť.

Neúnavných a Boha hlásajúcich kazateľov a najvyšších 
svojich apoštolov prija l sif Pane, do večnej blaženosti a po
koja. Ich bolesti a smrť si prija l s väčším zaľúbením, ako 
všetky ostatné obetné dary, Ty jediný, ktorý poznáš tajomstvá 
ľudských sŕdc.

(Tropár a kondák na sviatok Troch svätcov — sv. Bažila 
Veľkého, Jána Zlatoústeho a Gregora Bohoslovca)



o  k r e s ť a n o c h  v  k e r a l e
Kerala je j&dnýtn zo šestnástich štátov Indickej republiky 

a je je j najľudnatejšou krajinou. Na rozlohe 38,8 tisíc km2 
žije vyše 18 miliónov obyvateľov. (Pre porovnanie: Slovensko 
je väčšie o vyše 10 tisíc km2 a má iba 4 a pol milióna oby
vateľov!) Podľa niektorých historikov Kerala bola krajinou, 
ktorú hľadal Kolumbus, keď objavil Ameriku, nazdávajúc sa, 
že medzi Áziou a Európou leží iba Atlantický oceán. Táto 
krajina bola známa už v staroveku. Lode kráľa Šalamúna do
vážali odtia ľ kadidlo a myrhu, Féničania a Gréci zasa čierne 
korenie (piepor), ktoré sa tam i teraz pestuje na veľkých roz
lohách a odtia ľ putuje do celého sveta. Sem sa priplavil por
tugalský moreplavec Vasco de Gama už r. 1498, keď objavil 
cestu do Indie okolo mysu Dobrej nádeje. Treba aj to vedieť, 
že táto krajina dosahuje vyše 50 % gramotnosť, najväčšiu 
z celej Indie (celkový priemer je iba 23 % !).

Kerala pre svoju výbornú zemepisnú polohu, s nikdy nemiz
núcou zeleňou, sa nazýva aj večne zelenou krajinou. Obyva
telia okrem čierneho korenia pestujú ryžu, zázvor, búrske 
oriešky, bavlnu, kávu, kokosové orechy, čaj a ťažia kaučuk. 
Pracujú tu konzervárne na ryby a niekoľko papierní. Priemysle 
je vcelku málo rozvinutý. Krajina je síce bohatá, ale dosiaľ 
sa je j bohatstvo málo využíva, preto sa tu odohrávajú často 
tvrdé zápasy o radikálne zmeny v usporiadaní hospodárstva 
a o zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva. Kerala leží na ju 
hozápadnom pobreží Indie a tvorí súvislý prímorský pás 
zeme, tzv. Malabarské pobrežie, husto pokryté dedin
kami rybárov, tvoriacich takmer súvislý obývaný pás. Aj ná
rodnostne je krajina jednotná, 94 % obyv. tvoria Malaja- 
lamovia a hovoria starým, krásnym drávidským jazykom, ma- 
lajalamčinou. Väčšina obyvateľov vyznáva hinduizmus, ale vy
še 30 %  obyvateľov tvoria kresťania, čo je na ázijské pomery 
iste pozoruhodné.

Odkiaľ sa v Kerale vzalo kresťanstvo? Aká je jeho história 
a perspektívy? S keralskými kresťanmi tvoríme jedno spolo
čenstvo, preto nás musia zaujímať život a osudy našich ďa
lekých bratov aj vo večne zelenej Kerale.

Styky so západnou kultúrou v Kerale sa tradujú takmer od 
prvých čias kresťanstva. Podľa tradície tu už v prvom storočí 
nášho letopočtu hlásal Kristovo učenie apoštol sv. Tomáš, 
ktorý sem údajne prišiel v roku 52 a tu asi o 20 rokov neskôr 
našiel svoju mučenícku smrť neďaleko dnešného mesta Mad- 
rasu, na východnom pobreží Indie. Predtým sv. Tomáš ohlaso
val evanjelium v Perzii.

Avšak bez ohľadu na historickú pravdivosť tohto podania 
je faktom, že už v 4. storočí boli na Malabarskom pobreží 
početné kresťanské obce kresťanov-utečencov zo Sýrie a Me
zopotámie. Keď roku 1500 prišli na Malabarské pobrežie 
Portugalci zistili — na svoje veľké prekvapenie — že v štáte 
Kerala vyznáva veľká časť tamojšieho obyvateľstva kresťanskú 
vieru. Kresťanskí misionári oznamovali, že na Malabarskom 
pobreží žije okolo dvestotisíc kresťanov. Najsilnejšími stre
diskami kresťanstva boli mestá Trivandrum, Tiruvalla, Ernaku- 
lum, Kothamangalam, Trichur a Kottayam. Už vtedy jestvovali 
tam dva obrady, liturgie: sýromalankarský a sýromalabarský. 
Obidva obrady nadväzujú na sýrsku cirkev a po dlhé stáročia 
udržovali s ňou úzke kontakty a organizačné zväzky. Pôsobe
ním portugalských a iných misionárov v priebehu niekoľkých 
storočí hlboko zapustila korene tu aj katolícka cirkev. Takmer 
40 %  katolíkov Indie býva v tomto štáte. Medzi všetkými kres
ťanskými spoločenstvami jestvuje úzka spolupráca vo všetkých 
spomínaných oblastiach, vystupujú spoločne ako kresťanská 
časť národa.

Cirkev malabarského obradu organizačne patrila k baby
lonskému patriachátu a odlúčila sa od Ríma r. 431. I na
priek mnohým ťažkostiam šťastlivo sa zachovalá až do 16. 
storočia, keď opätovne nadviazala styky s Rímom. Pápež Lev 
XIII. ustanovil malabarskú katolícku hierarchiu. Veriaci majú 
dve provincie so sídlami metropolitov v Changanacherry a Er- 
nakule. Maiabarská cirkev má vyše milióna veriacich.

Sýromalankarský obrad má asi 160 000 veriacich a takisto 
siaha svojimi obyčajmi a liturgiou do čias sv. Tomáša, ale na 
rozdiel od malabarského obradu je malankarský domáceho 
pôvodu, ktorý vznikol na malabarskom pobreží. Táto cirkev 
dosiaľ nepodlieha rímskej jurisdikcii, ale jestvujú silné prúdy, 
usilujúce sa o zjednotenie s Rímom. Táto cirkev má svoje 
stredisko v Trivandrume.

Činnosť Cirkvi v tejto krajine má celkom odlišný charakter 
a spoločenské podmienky ako v iných indických diecézach. 
Na metódy jej činnosti silno vplýva minulosť, živé, každoden
né kontakty s obyvateľstvom iných vyznaní, a konečne aj fakt,

že v kresťanských školách v Kerale študuje mládež bez ohľa
du na vyznanie, teda aj značné percento detí patriacich do 
rodín vyznavačov hinduizmu.

V Kerale cirkev, povedľa úzko dušpastierskej práci, venuje 
veľa pozornosti aj rozvoju sociálnych a charitatívnych inštitú
cií. Katolíci organizujú vyučovanie v základných školách a na 
peknej úrovni je aj stredné a odborné školstvo. V charitatív
nej oblasti duchovenstvo ako aj svetskí činitelia venujú veľa 
pozornosti organizovaniu sirotincov, jaslí, nemocníc, starobin
cov, lekární a organizáciám spoločenskej, sociálnej pomoci.

Na tomto úseku osobitnú zásluhu si získal arcibiskup Mar 
Gregorious. Jeho zásluhou jestvuje úzka spolupráca medzi 
troma cirkvami v oblasti charitatívnych a osvetových akcií. Z 
jeho iniciatívy sa konajú pravidelné konferencie s obidvoma 
cirkvami, spoločne sa vydávajú modlitebné knihy, časopisy a i.

Na formovanie tejto atmosféry vplývala aj činnosť popred
ných duchovných v Kerale, spoločenských a charitatívnych či
niteľov, ale predovšetkým znamenitých publicistov a organizá
torov. K tejto skupine patria okrem iných kňazi, ale aj svetskí 
činitelia: Jozef Vadakkan, Zachariáš Vashapilly, Beda Groffits 
a Jozef Proksch. Najmä posledný si získal veľké zásluhy pri 
prispôsobovaní latinskej liturgie k indickým obyčajom a je 
preslávený ako organizátor súboru spevákov a indických ta
nečníkov, ktorí účinkujú pri bohoslužbách. Vedel do nich citli
vo vkomponovať gracióznosť pohybov s charakteristickou 
orientálnou zbožnosťou indického človeka. Táto zložka sv. li
turgie mocno pôsobí na cit a myseľ účastníkov bohoslužieb, 
hĺboko vyplýva z mentality indického človeka, (viď náš obrá
zok!) Pre Cirkev v Kerale procesy, ku ktorým dochádzalo vô
bec v Cirkvi po II. vatikánskom koncile, boli čímsi prirodzeným 
a prijímali sa všeobecne ako samozrejmé vo všetkých diecé
zach. Cirkev v Kerale riadi hierarchia domáceho pôvodu.

Cirkev v Kerale má svoju osobitnú tvár, sformovanú prie
behu niekoľkých storočí, ale získala si aj svoju niekdajšiu ži
votnosť, a to najmä po dosiahnutí nezávislosti Indie v r. 1947, 
za ktorú bojovalo aj kresťanské obyvateľstvo Keraly. Križova
nie sa rozličných spoločenských i náboženských názorov, kon
takty s predstaviteľmi niekoľkých kresťanských obradov vplý
vali aj na prehĺbenie procesov, ktoré živo spájali Cirkev 
s kultúrou a životom indickej spoločnosti. Nepochybne na



liruRGícký živor
Liturgia Slova Katechumenov

(Pokračovanie)

4. Terajšia forma liturgie slova a jej jednotlivé 
zložky zďaleka nie sú tie, aké boli v prvých storo
čiach, ani nie také, aké boli v časoch sv. Bažila 
Veľkého alebo sv. Jána Zlatoústeho. Rozborom his
torických dokumentov liturgickí experti došli k pre
svedčeniu, že do 8. storočia táto časť Služby Božej 
začínala tzv. malým vchodom. Až po 8. storočí táto 
časť ako aj iné časti Služby Božej začali nadobú
dať dnešnú podobu. Spis Pseudoprokla kladú od
borníci do 11. storočia a autorovi tohto diela prip i
sujú snahu vtedajším formám sv. Liturgie dodať 
vážnosti tým, že svoj spis preniesol do 5. storočia. 
Tvrdil v ňom, že jestvujúce liturgie vo svojich for
mách pochádzajú od sv. apoštola Jakuba, sv. Ba
žila a sv. Jána Zlatoústeho.

Historickými dokladmi o tom, že liturgia slova 
začínala pred 8. storočím malým vchodom, čiže 
slávnostným vchodom biskupa alebo slúžiaceho 
kňaza do kňažišťa -  za spevu nejakej piesne alebo 
hymny -  sú spisy „Apoštolské konštitúcie“ , „Puto
vanie” od známej nám Heterie i niektoré homílie 
sv. Jána Zlatoústeho. — Dodnes jestvujúcim dokla
dom je spôsob, akým slúži ešte aj dnes Službu Bo
žiu biskup: — Do malého vchodu sedí uprostred 
chrámu na svojom tróne, mlčky počúva modlitby 
a spevy a až po odspievaní antifón zostupuje z tró
nu a v sprievode asistencie vstupuje do kňažišťa, 
okiadza oltár a začína svoju aktívnu účasť na Služ
be Božej.

5. -  Poslednou všeobecnou poznámkou nemalé
ho významu je, že upravovatelia liturgií gréckeho 
typu po 8. storočí si uvedomele vytýčili ako cieľ zo
staviť všetko tak, aby Liturgia bola dôstojnou drá
mou, symbolicky znázorňujúcou celý život Spasiteľa 
od jeho predobrazov, od proroctiev o ňom až po 
jeho nanebovstúpenie. Pri gréckych divadlách ne
chýbal orchester a zbor spevákov. Svojimi výkonmi 
dopĺňali dielo hercov. Medzi hercami vedľa hlavnej 
osoby drámy bol vždy aspoň jeden taký, ktorý bol 
sťa by hýbateľom všetkými a všetkým. — Preto nie 
je sa čo diviť, že organ vznikol na Východe, že vo 
východných chrámoch sú tzv. krilosy, že kantori ma
jú takú veľkú úlohu pri východných bohoslužbách 
a že východné liturgikony ako normu uvádzajú slú-

tento postoj veľmi silno vplývali domáce cirkvi, ktoré vytvorili 
silný ekumenický prúd, hnutie, vyznačujúce sa otvoreným po
stojom voči iným vyznaniam a snahou po vedeni dialógu. 
Cirkev v Kerale hrá veľmi vážnu rolu v ekumenickom hnutí 
a je považovaná za model pre všetky tvorivé pokoncilné kres
ťanské skupiny v Ázii. Takýmto symptónom je napr. v posled
nom čase založenie benediktínskeho monastiera sýrskomala- 
barského obradu. Benediktíni v Kerale prijali obyčaje indic
kých mníchov. Nosia žlté oblečenie, chodia bosí, hlavy majú 
oholené, živia sa iba zemskými plodmi, bez mäsitej stravy 
atď.

Cirkev v Kerale je i naďalej chudobnou a Cirkvou chudob
ných, ale to jej neprekáža v rozvoji jej organizácie a zviaza
nia sa so spoločenstvom, pre ktoré prácu a celé svoje úsilie 
pokladá za podstatný cieľ svojej činnosti a jestvovania.

ženie Liturgie biskupa alebo kňaza s diakonom ale
bo diakonmi. Keď však pri oltári vystupuje iba kňaz 
sám a keď niekedy alebo niekde musí ešte nahrá
dzať aj kantora, nuž ozaj je bohoslužba okyptená, 
o svoje vonkajšie skvosty. Preto Východ dodnes nie 
je celkom zmierený s tichou alebo čítanou službou 
Božou, ktorú slúži iba kňaz a azda ešte aj bez mi
ništranta.

Dnešné zložky liturgie slova sú tieto: 1. Okiadza
me oltára, ikon i ľudu v lodi chrámu; 2. — vstupné 
modlitby; 3. — ekténia veľká-mírna; 4. — antifóny; 
5. — ekténie malé medzi antifónami; 6. -  hymnický 
spev „Jednorodený"; 7. — malý vchod; 8. — Tropá- 
ry, kondaky; 9. — hymnický spev „Svätý Bože"; 10. 
— prokimen; 11. — čítanie apoštola; 12.— čítanie 
evanjelia; 13. — kázeň; 14. — ekténia trojnásobná 
(suhuba); 15. — ekténia katech umenov.

Dnes sami kňazi východného obradu uznávajú, 
že je toho viac než dosť, že táto časť bohoslužby 
zaberie najviac času. Preto od nepamäti sami kňa
zi h ľadali zákonmi prípustné formy skrátenia týchto 
zložiek. Avšak s poľutovaním musíme konštatovať, 
že k všeobecne platnému a autoritatívnemu skráte
niu nedošlo dosiaľ takmer nikde. Autorita spisu 
Pseudoprokla zapustila hlboko a naširoko korene 
na celom Východe. Verilo sa mu a verí, že tak, ako 
je dnes, bolo už za sv. Bažila Veľkého a Jána Zla
toústeho, že sa nič nemenilo, ani sa nič meniť ne
smie.

Tento všeobecne rozšírený a hlboko zakorenený 
názor je kameňom úrazu pre všetkých tých, ktorí či 
dávnejšie, či v súčasnosti sa pokúšali o nejaké ro
zumné reformy. V skutočnost však ide o zjavný 
omyl. Veď práve táto časť liturgie je naskrz cirkev
ného pôvodu. Kto má právo zákon dávať, má právo 
aj zákon rušiť.

Každý rozumný a vzdelaný veriaci vie, že Cirkev 
má moc od Krista zákony dávať i rušiť a že toto 
právo práve vo veciach liturgických už dávno po
užívala a neprestáva ho uplatňovať ani v súčas
nosti. Veď celý svet je svedkom veľkých liturgických 
premien v latinskom obrade, že sa Cirkev na Zá
pade modernizuje na nepoznanie, len aby neza
ostala za vývojom a aby nebola nie dosť mladá 
a časová. —

Asi takým istým tempom sa diali veľké liturgické 
premeny na Východe do 11. storočia. Potom ustali, 
lebo sa tam zmocnil vlády pomýlený názor, že sa 
siedmym všeobecným snemom vývoj dogiem dovŕšil, 
a po roku 1054 zámerne mnohí na Východe sa usi
lovali urobiť verejnou mienkou a spoločným pre
svedčením, že sa nesmú meniť ani liturgické veci, 
lebo sú súčasťou pokladu viery. — Odvtedy sa stále 
pokrikuje, že v liturgii sa nesmie nič meniť. O d
vtedy mohutnela snaha konzervovať staré formy l i
turgického života.

V liturgii slova u gréckokatolíkov viac ako storoč
nou praxou sa udomácnili tieto zmeny a odchýlky 
od písanej litery: .Po okadení a vstupných modlit
bách je ekténia veľká, niečo málo z antifón, „Jed
norodený" a hneď malý vchod. Ostatné sa modlí 
kňaz potichu sám medzi spevom ľudu.

T. M. RASLAVÍC KÝ O. Ján Ďurkáň
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KORUNKOVÁ — v prvej polovici no
vembra minulého roku zavítal medzi 
miestnych gréckokatolíkov Otec biskup 
dr. Bažil H o p k o, aby posvätil ich 
obnovenú cerkev a slúžil archijerejskú 
sv. Liturgiu. Veriaci z Korunkovej a 
blízkeho okolia Vladyku medzi sebou 
veľmi srdečne privítali a zo svojej mi
lej cirkevnej slávnosti, pri ktorej spo
menuli aj 196 rokov trvania svojho 
chrámu, nám prostredníctvom p. J. 
Vrabľa poslali prítomnú snímku, ktorá 
zachycuje privítanie Otca biskupa v 
ich obci.

TORYSKY — Koncom mesiaca no
vembra min. roku zomrel náhle vo ve
ku 71 rokov miestny kostolník gr.-kat. 
farnosti v Toryskách p. Michal Kaš -  
p e r, ktorý v tejto funkcii skoro pol 
storočia verne, obetavo a nezištne slú
žil Bohu a Cirkvi.

Veriaci farnosti spolu so svojím du
chovným správcom o. I. Šimonom pri 
pohrebe zosnulého vzdali úprimný hold 
úcty a vďačnosti svojmu príkladnému 
strážcovi farskej svätyne. Nech Všemo
húci Boh udelí jeho nesmrteľnej a 
šľachetnej duši večný pokoj a večnú 
pamiatku!

BRUSNICA — V poslednú novembro
vú nedeľu minulého roku zavítal do 
farnosti Otec ordinár Ján H i r k a, aby 
tu odslúžil sv. Liturgiu a slovom Božím 
posilnil birmovancov farnosti ako aj 
ostatných veriacich.

Vďačným výrazom uznania Otcovi or
dinárovi boli slová miestneho duchov
ného správcu o. M. Gladyša, ktorý ich 
z úprimného srdca tlmočil za seba i za 
svojich duchovných zverencov.

KOŠICE — Za všetkých čitateľov, 
prispievateľov a priaznivcov našich ča
sopisov Blahovistnik a Slovo odslúžil 
dňa 11. decembra 1971 v košickom 
farskom chráme sv. Službu Božiu pri 
oltári presv. Bohorodičky vedúci a zod
povedný redaktor dr. E. Korba.

SLOVENSKÁ MIEROVÁ RADA a čs. výbor afroázijskej solidarity v spolupráci 
s redakciou časopisu Život organizoval vianočnú zbierku pod heslom „V čase 
sviatkov mieru myslíme na bojujúci ľud Afriky a Ázie'1.

Získané prostriedky určili na zakúpenie liekov, obväzového materiálu, šatstva 
a pod. Túto humánnu akciu vrelo odporúčal aj náš najd. Ordinariát, ktorý k pod
pore tohto úsilia vyzval všetkých správcov gr.-kat. farností a prostredníctvom ich 
aj všetkých našich veriacich. Akcia sa stretla u našich duchovných i veriacich 
s uvedomelým porozumením, šľachetnou a štedrou podporou.

SVIATKY BOŽIEHO NARODENIA v prešovskej gr.-kat. katedrále vy
zneli ako radostný hold lásky a vernosti kňazov i veriacich betlehemskému 
Dietatu.

Obrady Povečeria odslúžil o. dr. Myron Podhajecký. Polnočnú sv. liturgiu 
slúžil a povzbudzujúce posolstvo lásky a mieru všetkým ľuďom dobrej vôle 
predniesol Otec ordinár Ján Hirka. Sviatok Božieho narodenia dňa 25. de
cembra 1971 oslávili v prešovskej katedrále slávnostnou archijerejskou sv. 
Liturgiou, ktorú slúžil Otec biskup dr. Bažil Hopko a pri ktorej slovo Božie 
kázal Otec ordinár Ján Hirka.

NOVOSAD — Dňa 20. decembra min. roku zavítal do novosadskej far
nosti Otec ordinár a pri večernom molebene v miestnej farskej cerkvi sa 
stretol s horlivými miestnymi veriacimi spolu s ich duchovným otcom 
Andrejom Berčom a okresným dekanom trebišovským o. Imrichom Vasil- 
čákom, aby po zbožne vykonaných modlitbách povzbudil príkladnú obeta
vosť a horlivosť novosadských gréckokatolíkov. Pri tejto príležitosti poprial 
miestnemu správcovi farnosti o. Andrejovi Berčovi v predvečer jeho život
ného jubilea (50 rokov života) hojnosť Božej milosti, požehnania a vzdal za
slúženú úctu jeho vytrvalej a trpezlivej pastoračnej práci, horlivému a prí
kladnému konsolidačnému úsiliu.

Vyšiel kalendár SSV Pútnik svätovojtešský 1972
V zodpovednej redakcii šéfredaktora vydavateľského odd. Spolku sv. Vojtecha 

v Trnave o. Františka M a r k a  vyšiel na začiatku tohto roku Pútnik svätovojteš
ský, kalendár na rok 1972, ktorý pre slovenských katolíkov tradične v Cirkevnom 
nakladateľstve vydáva Spolok sv. Vojtecha.

Bohatá a pestrá úprava, hodnotný obsah, vkusné ilustrácie a hojné snímky 
vyplňujú 160 strán tejto pozoruhodnej publikácie, ktorá si získa srdce každého 
čitateľa.

Z bohatého a zaujímavého obsahu zvlášť vynímame príspevky otcov kapitul- 
ných vikárov Štefana Onderku (Pomníky lásky, hrdinstva a vďaky) a dr. Júliusa 
Gabriša (Dôstojnosť ľudskej osobnosti). Ďalej sú to príspevky poslanca prof. dr. 
h. c. A. Horáka (Veže a vežiaky), opáta Zoltána Beláka (Cirkev a úsilie o bez
pečnosť a mier), dr. M. Krovinu (Akou rečou rozprával Pán?), dr. Fr. Kutlíka 
(Ochrana pamiatok a prírody), C. A. Radványiho (Ako vznikali zemepisné a iné 
názvy), dr. S. Šoku (Človek a ľudia vo svete) a iných.

Publikáciu vytlačili Polygrafické závody n. p. Bratislava-Krasňany. Cena výtlač
ku je 18 Kčs.

O. JÁN FEDOROŇKO, bratislavský gr.-kat. kaplán, po krátkej chorobe náhle 
zomrel a dňa 22. decembra minulého roku ho s dôstojnou úctou pochovali za 
mimoriadne veľkej účasti kňazstva a veriacich na bratislavskom cintoríne v Slá
vičom údolí.

Pohrebné obrady v chráme sv. Ladislava i nad hrobom zosnulého vykonal Otec 
ordinár Ján Hirka za asistencie duchovenstva. Otec ordinár sa so zosnulým roz
lúčil slovami hlbokej ľútosti a vďačného uznania za jeho príkladne obetavú 
a vzornú kňazskú službu a statočnosť. K spomienke na zosnulého mladého kňa
za sa ešte vrátime osobitným nekrológom.

V i e č n a j a  j e m u  p a m j a ť !



„Do ďalšej práce nastupujeme v pevnom zväzku Národného frontu, v jednote Čechov a Slovákov i všet
kých národností. S plným oprávnením môžeme na prahu nového roku vyhlásiť: každý čestný občan na
šej republiky má dnes pevnú životnú istotu. Istotu budúcnosti, spokojnej a plodnej práce, bezpečnosti 
a právneho poriadku. Istotu, že za dobrú prácu budeme dobre žiť.
Nech dokážeme tento rok úspešne nadviazať na to, čo sme dosiahli. Pracovať obetavo a múdro. S elá
nom i s otvorenou hlavou. Nech dokážeme smelo prekonávať a odstraňovať nedostatky. Nech je to rok
nového rozkvetu bohatstva krásy našej drahej vlasti!"

(Z novoročného prejavu prezidenta republiky Ludvíka Svobodu)

Mierovou cestou dnes i zajtra
„V súhlase a v jednom šíku so všetkými mierovotvornými silami pripájame svoj 

hlas k tým, ktorí žiadajú zvolanie konferencie o európskej bezpečnosti a mierovej 
spolupráci národov a urgujú zvolanie celosvetovej konferencie o odzbrojení.

Pamätáme sa dobre, že aj Svätý otec, pápež Pavol VI. navštívil jedno z pre
došlých zasadnutí Valného zhromaždenia OSN a niet človeka dobrej vôle, ktorý 
by sa nepripojil k jeho plamennej výzve za pokoj a spravodlivosť vo svete.

Dnes na prahu roku 1972 — už nik na svete nemôže povedať, že vec odzbro
jenia, bratstva a mieru sú iba vecou akejsi propagandy. V dokumentoch Druhého 
vatikánskeho koncilu, v pápežských encyklikách a v iných prejavoch nájdeme 
dosť dôkazov na to, že toto sú aj ciele našej Cirkvi, ciele všetkých ľudí dobrej 
vôle.

V duchu betlehemskej blahozvesti lásky a pokoja podávame ruky všetkým 
mierovým silám sveta v borbe za spravodlivejší a lepší svet, svet bez vojny a bie
dy. Tu doma aj so svojimi veriacimi urobíme všetko, aby toho naše spoločné 
úsilie bolo korunované plným úspechom. Pre toto sa budeme modliť a svedo- 
mite pracovať.“

(Z novoročného posolstva Federálneho združenia kat. duchovných v ČSSR Pa- 
cem in terris.)

.  v *  . v  v .  ; . w > v

Radostné sviatky Božieho narodenia, sviatky lásky a štedrosti pomi
nuli . . .
Nech nikdy nepominie radosť, láska a štedrosť v našich domovoch 
a v našich srdciach!

NOVÝ RUSKOV — patrí k staroby
lým gr.-kat. farnostiam Trebišovského 
okresu. Farská cerkev, zasvätená Po- 
krovu-Ochrane presv; Bohorodičky, po
chádza z roku 1790. Matriky vedú od 
r. 1732.

Správcami tejto farnosti v minulosti’ 
boli: o. J. Bundzák (do r. 1801), Peter 
Baluďanský (do r. 1831), Jozef Damja- 
novič (do r. 1852), v rokoch 1852—53 
faru administroval Juraj Gulovič, do 
r. 1881 bol miestnym farárom Jozef 
Gulovič, Pavol Kutka do r .1899, M i
chal Szabadoš do r. 1907, do roku 
1915 farnosť spravovali T. Manajlo, 
J. Poľanský a D. Jeney, do r. 1935 fa 
rárom bol Konštantín Bačinský, po ňom 
Viktor Damjanovič a Ján Malinič. Te
rajším správcom farnosti je o. Pavol 
D a n c á k.

Prítomné snímky Fr. Capa predsta
vujú hlavný oltár farskej cerkvi v No
vom Ruskove (Obraz na prestole ma^ 
ľoval známy chrámový maliar J. Bok- 
šay) a nový betlehem, ktorý si veriaci 
zriadili k posledným vianočným sviat
kom, aby im čo najživšie sprítomnil ra
dostnú skutočnosť a podstatu vianoč
ných sviatkov: Spasiteľovo narodenie.

9



GENERÁLNY SEKRETÁR BIS
KUPSKEJ SYNODY biskup Rubin 
vyhlásil na tlačovej konferencii, že 
je veľmi pravdepodobné, že v do
hľadnom čase vydá Svätý otec roz
hodnutie o zvolávaní synody každé 
tri roky a nie každý druhý rok, ako 
tomu bolo doteraz. Už v priebehu 
posledného zasadania v novembri 
minulého roku viacerí členovia dali 
najavo, že dvojročná lehota je príliš 
krátka i na prípravu nového zasa
dania i na uvádzanie do života prí
padných jej záverov, ktoré vyžadujú 
dôkladné štúdium a všestranné vy
hodnotenie.

PAVOL VI. VYMENOVAL NO
VÝCH ČLENOV KONGREGÁCIE

pre veci duchovenstva. Stali sa ni
mi biskup Ján Vonderach zo Švaj
čiarska a biskup Dávid Maloney zo 
Spojených štátov amerických.

ZNÁMY KATOLÍCKY BIBLISTA 
Wolfgang Trilling sa stal vedúcim 
katedry Nového zákona v evanjelici 
kom seminári v Lipsku v NDR. Se
minár v tomto meste je tretou usta
novizňou tohto druhu v Nemeckej 
demokratickej republike a študuje 
na ňom okolo 150 poslucháčov.

VO FRANCÚZSKU -  v meste 
Chatenay-Malarby — sa konalo eku
menické stretnutie na tému Duch 
Svätý v slovách a sviatostiach a zú
častnili sa ho zástupcovia episkopá

tu katolíckeho, pravoslávneho a 
predstavitelia regionálnych cirkví 
lutherských vo Francúzsku ako aj 
delegát cirkvi anglikánskej.

NOVÝMI KONZULTORMI pápež
skej komisie pre reformu kanonické
ho práva sa stali z rozhodnutia Sv. 
otca arcibiskup Mansourati sufra- 
gán syrského patriarchu v Antiochii 
a biskup J. Spence, ordinár v meste 
Chartlotetown v Kanade.

BOLÍVIJSKÝ EPISKOPÁT sa ob
rátil na vedúcich predstaviteľov štá
tu, aby po zmene politickej situácie 
vydali amnestiu pre politických väz
ňov. Spoločnú prosbu odovzdal pre
zidentovi kardinál J. C. Maurer.

Upevňovateľ lásky k Bohu a blížnym
(Sv. Šarbel Jussuf Machluf 1828—1898)

Narodil sa v roku 1828 v Bekaa Kafra v severnej oblasti 
Libanonu. Libanon je jediným arabským štátom, v ktorom sú 
kresťania vo väčšine. Otec Šarbel patril k bratom z rádu l i
banonských marenitov. Väčšinu svojho života prežil v mona- 
stieri Anaya, ktorý leží asi 70 km od Bejrutu. Je to kraj ne
úrodný, hornatý a chudobný. Žil utiahnutým, skromným živo
tom a pritom nezabudol a nezobúdal na potreby svojich blíž
nych. Vyhľadával chudobných a všemožne ich podporoval. 
Navštevoval aj chorých a ošetroval ich s najväčšou láskou.

Jeho životným heslom bolo: Dajme prvé miesto Pánu Pohu, 
od ktorého pochadza všetká moc, velebnosť a pokoj! Ako to 
robil? Láskou! Láska nespočíva v tom, alebo lepšie poveda
né iba v tom, že Boha neurážame a blížnym nerobíme zle. 
Láska je plnenie vôle Božej a obetovanie sa v prospech blíž
neho. Ak chceme, aby náš pozemský život bol pre nás šťast
ný a priniesol nám blaho, musí medzi nami vládnuť láska. 
Láska, ktorá je prístupná, otvorená každému, dôverná, sta
rostlivá, ochotná a účinná.

Otec Šarbel vedel, že Boh nežiada od nás viac ako lásku 
k Nemu a blížnemu.

Zomrel roku 1898 v Anayai. Bo! dvakrát exhumovaný. Dru
hýkrát to bolo v roku 1950. Jeho telo znovu našli neporuše
né. Jeho hrob v hornatom kraji Anaya navštevuje denne 
mnoho pútnikov z Malej Ázie, Južnej Ameriky i ostatných kon
čín sveta. Prichádzajú kresťania i mohamedáni, ľudia rôznych 
vierovyznaní.

Za svätca ho vyhlásili v deň ukončenia II. vatikánskeho 
koncilu 8. decembra 1965. Je označovaný a uznávaný za jed
ného z najväčších divotvorcov-svätcov Blízkeho východu po
sledných čias. Kiež nám tento svätec vyprosí u Všemohúceho 
milosť odhodlaného šírenia lásky k Bohu a blížnym!

o. Augustín Leukánič

Reforma modlitby sv. Ruženca
V jeseni uplynulého roku ustanovili v Bologni osobitnú ko

misiu, ktorá sa zaoberá otázkami reformy modlitby sv. ružen
ca. Tvoria ju predstavitelia rehoľných spoločností aj laických 
zoskupení a za predsedníctva otca dominikána R o s e t t i h o  
majú vypracovať návrh reformy a postúpiť ho potom ako do
kument príslušným ustanovizniam na preštudovanie a schva
ľovacie pokračovanie.

Podľa predbežných správ sa uvažuje o zmene štruktúry 
tejto modlitby. Tak napríklad sa navrhuje, aby namiesto de
siatich Zdravasov pri každom tajomstve ich zostalo iba päť, 
tri alebo dokonca len jeden. Navyše ale, aby sa pridalo roz
jímanie nad textom sv. Písma, ktorý sa týka tajomstva, ktoré
mu sa ten-ktorý desiatok venuje. Rovnako sú návrhy, aby sa 
tajomstvá tejto modlitby rozšírili a pojali sa do nej aj iné 
a ďalšie udalosti z verejného účinkovania a života nášho 
Spasiteľa. V tejto súvislosti sa pripomína najmä krst a za
čiatok verejného účinkovania Pána, ustanovenie Najsvätejšej 
Eucharistie a predovšetkým tajomstvo očakávania jeho druhé
ho príchodu v sláve, ako vyvrcholenia a zakončenia jeho vy
kupiteľského diela. Cieľom reformy tejto tak rozšírenej mod
litby kresťanov-katolíkov nie je rezignácia a zrieknutie sa 
tohto dedičstva starej tradície, ale jej obohatenie o nové, 
hlbšie a širšie ponory do ducha Evanjelia a tak isto do ta
jomstiev vykúpenia i podielu Matky Božej na diele spásy 
ľudského pokolenia, ako to zvýrazňuje aj obnovená liturgia 
podľa záverov II. vatikánskeho koncilu.

V zhode s tradičným chápaním tejto modlitby má ona byť 
aj po uskutočnení reformy každodennou spoločnou modlitbou 
najmä kresťanských rodín a spoločenstiev. Podľa zámeru pá
peža Jána XXIII., ktorý dal impulz k tomuto zámeru, má mod
litba obnoveného sv. ruženca zaujať svoje miesto v Cirkvi 
ako modlitba ľudu Božieho popri posvätnej liturgii a modlit
be breviára záväzného pre kňazov a rehoľníkov. Nepochybu
jeme, že sa tomu tak stane v dohľadnom čase, a že to 
prinesie svoje požehnanié ovocie. Marián SKALA

Jed nou vetou
Sv. Otec Pavol VI. prijal člena medzinárodného mierového 

hnutia R. Purohiho z Indie, ktorý pešky sa vydal na cestu, 
aby bezprostredne hlásal zmierenie medzi ľuďmi — Písmo sv.
preložili do 1431 jazykov, takže je dostupné 95 percentom 
ľudí — Kard. Duval z Alžíru pri svojej nedávnej návšteve vo
Francúzsku verejne odsúdil systém liberalistického kapitaliz
mu, ktorý vykorisťuje krajiny tzv. Tretieho sveta — Kat. Cirkev 
vo Švédsku sa stala od Nového roku právoplatným členom 
švédskej Ekumenickej rady — Arcibiskup G. A. Beck z Liver
poolu vo svojom pastierskom liste, ktorý čítali vo všetkých 
diecéznych chrámoch, zaoberal sa nezamestnanosťou, ktorá 
je v protive s ľudskou dôstojnosťou. — Kapitalistický systém 
ostro odsúdil mexický biskup S. M. Arceou v týždenníku 
Siempre — Kard. J. Króla, arcibiskupa vo Philadelphii, ktorý 
je poľského pôvodu, zvolili za predsedu biskupského zboru 
USA — V Káhire uviedli koncom novembra min. roku sláv

nostne nového koptického patriarchu Chenouda do jeho úra
du — Korhogo je nové biskupstvo, ktoré zriadili prednedáv
nom na Pobreží slonoviny — Posledná konferencia francúz
skych biskupov prebiehala v Lurdoch a predsedal jej parížsky 
arcibiskup kard. Marty — V Santiagu medzi verejnými čini
teľmi, ktorí na letišti vítali Fidela Castra boli aj arcibiskupi 
R. Silva a S. Sanz. — 14 misijných kňazov, pôsobiacich v 
Paname, osobitným listom sa obrátilo na prezidenta Nixona, 
ktorého žiadali, aby zóne pozdĺž panamského prieplavu vrá
tili nezávislosť — Biskupská konferencia v Peru obrátila sa 
na biskupskú konferenciu Francúzska s prosbou o interven
ciu, aby francúzska vláda prestala so skúškami nukleárnych 
zbraní v Pacifiku — Synodálne dokumenty (o kňazskej službe 
a o spravodlivosti vo svete) výjdu z rozhodnutia pápeža Pavla 
VI. tlačou — Tehlová mozaika, znázorňujúca bl. Maximiliána 
Kolbeho, je vo františkánskom chráme v Štajerskom Hradci
— o. J. Schuette, podtajomník pápežskej komisie Justitia et 
pax, zahynul koncom novembra min. roku pri automobilovej 
nehode.



II. CIRKEV A  p r i t o m n :o s ta
Náš obraz Cirkvi by bol neúplný, keby sme ju videli len 

v minulosti. Cirkev je realitou, ktorá je vo svojej plnosti prí
tomná, aktuálna a zakotvená i v dnešku. Spása sveta bola 
raz získaná pre všetkých na Golgote, ale vykúpenie sa jed
notlivcom aplikuje osobitne každý deň. Minulosť a prítomnosť 
sa navzájom preniká. Minulosť sa aktuálizuje pred našimi 
očami. Pascal povedal, že „Kristus je v agónii po stáročia“ , 
preto nesmieme zaspať. V rovnakej miere je aktuálne stále 
aj evanjelium. Cirkev žije v minulosti, ale rovnako intenzívne 
sa upína na prítomnosť, ktorej je adresované jej pôsobenie. 
Ponúka posolstvo Božie ako dobrú zvesť, ktorá si zachováva 
svoju sviežosť a mladosť pre každú prichádzajúcu generáciu. 
Lacordaire kedysi veľmi výstižne definoval kresťana jedineč
nými slovami: K r e s ť a n  je č l o v e k ,  ktorému zveril Spasiteľ

ľudia včerajška, ale ľudia dneška: naši susedia na ulici, 
v bloku, naši priatelia, naši rovesníci a znám i. . .

Úcta k minulosti neznamená nehybnosť vzhľadom na dne
šok ani archeologizmus. Cirkev musí neustále čerpať zo svoj
ho pokladu „nova et vetera" — nové so starým. Musí sa stá
vať stále aktuálnou, pritomnou v každom ľudskom dianí a v 
každom ohľade. Keď sa pýtali kazateľa K. Bartha, ako sa 
pripravuje na nedeľnú kázeň, povedal, že vezme do jednej 
ruky Písmo a do druhej ranné noviny. Chcel tým povedať, že 
Písmom chce odpovedať na najaktuálnejšie otázky dňa, kto
rý každý poslucháč jeho kázne prežíva. Cirkev musí dávať 
pozor, aby nekanonizovala prítomnosť, ale musí sa rovnako 
zriecť každej formy primitivizmu, ktorý by bol zrejmý veľmi 
zjavne, keby sme chceli vzkriesiť niektoré z minulých storočí 
ako ideálne, ktoré by malo byť normou. Nejestvuje zlatý vek, 
ktorý by bolo možné obnoviť a rovnako netreba živiť nostal
giu po návrate do prvotnej Cirkvi. Nesmieme sa klamať. Ob
raz prvých kresťanov nepredstavuje nič idylického a je veľmi 
pestrý podľa tohoktorého prostredia, či už helenistického ale
bo židovského. Má mnohé sympatické črty, ale bolo aj tam 
dosť toho aj ťažkého aj neidylického. Čítanie Skutkov apoš
tolských poukazuje, akí sa cítili apoštoli slobodní na svojich 
cestách a ako všetko prispôsobovali svojmu poslaniu.

Niekto si snáď myslí, že by bolo dobré vrátiť sa z dôvodov 
ekumenických do XI. storočia pred východnú schizmu alebo 
do XVI. storočia pred schizmu západnú, aby sme nadviazali 
dialóg tam, kde sa skončil. Netreba. Duch svätý neprestal 
byť prítomný v Cirkvi nikdy pri je j práci a poslaní. Treba vy
chádzať z dneška a usilovať sa o zjednotenie vo viere znovu
nájdenej, kedy všetci môžu prispieť zo svojho podielu bo
hatstva milosti. Nášou úlohou nie je vytvoriť dielo obnovy, 
ktoré by doslova transponovalo minulosť cez prítomnosť do 
budúcnosti. Skutočný rozvoj v Cirkvi predpokladá rast v kres
ťanskej dospelosti. Keď totiž rastiem, dospievam, moja mi
nulosť zostáva stále mojou, ale s odstupom času ju vidím po 
novom. Som už čosi iného ako len prídavok k tomu, čo tu už 
bolo. Autentická tradícia na rozdiel od pseudotradícií nie je 
nadvládou minulosti nad prítomnosťou, ale je živou asimilá
ciou minulosti v prítomnosti. V dnešku Cirkvi je minulosť sú
časne obsažená aj prekročená. A tak ako nesmieme podlie
hať pokušeniu kanonizovať minulosť, rovnako sa nesmieme
dať oklamať preludom „prezentizmu", ktorý by bol istým 
druhom kanonizácie prítomnosti. Toto pokušenie hrozí tomu, 
kto zdôrazňuje povinnosť prítomnosti Cirkvi vo svete tak, že 
zabúda alebo minimalizuje to, čo je prvoradé, bezpodmie
nečne nutné a večne vlastné kresťanstvu. Keď v konštitúcii
Gaudíum et spes Koncil žiada, aby sme rozoznávali zname
nia času, nežiada aby sme zosvetštili Cirkev a prispôsobili sa 
móde. Bolo to len pozvanie, aby sme preložili posolstvo všet
kých čias do zrozumiteľného jazyka. Bola to výzva, aby sme
znova čítali Evanjelium vo viere a vo svetle Ducha Svätého 
pre ľudí našej doby. Ide len o nové čítanie adresované no
vým poslucháčom, o čítanie slova Božieho, stále živého a 
aktuálneho.

Cirkev zostáva vernou sebe samej len vtedy, keď ostane 
v každom okamžiku otvorená vplyvu Ducha Svätého, tomuto 
nebadateľnému pôsobeniu Božiemu, a to v nej aj na ňu. 
Dnešní ľudia — či už uvedomele alebo neuvedomele — oča
kávajú, že Cirkev im ukáže Evanjelium, pretože túžia stretnúť 
sa s Kristom, ktorý žije dnes. Túžia ho vidieť vlastnými očami, 
dotknúť sa ho vlastnými rukami. Rovnako ako vtedy, keď pri
šli k Filipovi a povedali mu, že chcú vidieť Krista. Aj dnešný 
človek ho chce stretnúť rovnako. Nešťastím pre dnešných 
kresťanov je práve to, že si žiadajú vidieť a stretnúť Krista

Katolícke spoločenstvo vo Fínsku je najmenším na sve
te, pretože je to krajina takmer úplne evanjelická. Žije tu 
2500 katolíkov, ktorí sú zväčša nemeckého a poľského pô
vodu. Katolícka cirkev vo Fínsku má 5 farností, z kto
rých dve sa nachádzajú v Helsinkách. Jediná katolícka 
diecéza, takisto so sídlom v Helsinkách, podlieha ešte 
Kongregácii pre evanjelizáciu národov. Takisto ako sám 
biskup Pavol Verschuren tak aj kňazi a rehoľníci, pôso
biaci v tejto diecéze, sú skoro všetci zo zahraničia, hlavne 
z Holandska a z Francúzska. Od čias reformácie iba v 
roku 1961 bol vysvätený prvý fínsky kňaz. Fínsko je je 
diným štátom severnej Európy, ktorý udržiava oficiálne 
diplomatické styky s Apoštolskou stolicou.

V Nemeckej spolkovej republike, Švajčiarsku a Rakúsku 
vyšlo prvé vydanie Ekumenickej biblie v nemeckom ja
zyku. Biblia má názov „ Dobrá novina — Nový zákon v 
súčasnom nemeckom ja z y k u J e  to ovocie 2-ročnej spo
lupráce katolíckych a evanjelických teológov.

Brat Roger, prior protestantskej komunity v Taizé, vy
menoval brata Maxa Thuriana za stáleho predstaviteľa 
protestantského rehoľného spoločenstva pri Apoštolskej 
stolici. Max Thurian bol svojho času pozorovateľom na
II. vatikánskom koncile, je autorom mnohých prác a štú
dií i článkov s teologickou tematikou. Protestantská re
hoľná spoločnosť vznikla za II. svetovej vojny v Taizé 
vo Francúzsku, prvá od čias reformácie.

T. M. R.

Bibliotéka svätých
Vlani (1971) vydal Ústav Jána XXIII. pri pápežskej Laterán- 

skej univerzite v Ríme a vydavateľstvo Citta Nuova Encyklo
pédiu svätých Cirkvi: Bibliotheca Sanctorum.

Toto 12-zväzkové dielo spracovalo 300 autorov a obsahuje 
30 000 encyklopedických hesiel, doplnených vyše 3000 umelec
kými reprodukciami. Encyklopédia opiera sa o vedecké kri
tériá a je kompletným prehľadom rozličných kresťanských 
osobností vo svetle ich životného historického kontextu a s 
udaním patričných personálií.
Hodnotu tohto diela zväčšujú rozličné indexy, napr. kom
pletný index svätých v Cirkvi, index, svätých patrónov (patró
nov krajín, miest, profesií, umení atď.). (T. M. R.)

v každom z nás. Chcú, aby sme ním boli preniknutí ako kriš
tá ľ slnečným lúčom.

Všetko, čo je v nás temné a zahmlené, znetvoruje Spasi
teľovu podobu z Evanjelia a neveriaci človek nám vyčíta, že 
nie sme kresťanmi, alebo že nimi nie sme dosť. V tom je celá 
naša tragédia.

G a n d h i po čítaní Evanjelia bol tak pohnutý, že sa roz
hodoval stať sa kresťanom. Stretnutie s kresťanmi ho v tom 
zastavilo a spôsobilo, že sa ním nakoniec nestal. V tom je 
naše ťažké položenie a naša veľká zodpovednosť.

(Z diela kard. Suenensa vybral a prel. M. Skala)
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NEDOROZUMENIE

Chcel som vedieť, ako deti dávali pozor cez ká
zeň v nedeľu, a preto som sa ich opýtal na hodine 
náboženstva:

O čom bo-la v nedeľu kázeň?
Zdvihlo sa viac rúk, no, najpriebojnejšie sa hlá

sil Marián. Vyvolal som ho.
O tom, aby chlapi čítali v krčme sv. Písmo.
Veselým detským smiechom zabúracala celá 

miestnosť. Ruky sa zdvihli zas. Milan, povedz, ako 
to bolo.

O tom, aby chlapi nevysedávali cez zimné večery 
v krčme, ale aby zostali doma a čítali s v. Písmo, 
alebo iné poučné knihy.

Teraz sa Marián rozosmial na široko a spľasol 
rukami. Prekvapilo ho, ako sa mohol tak zmýliť.

Ale história omylu sa tým neskončila.
O pár dní som cestoval (vlakom. Na jednej sta

nici nastúpilo niekoľko ženičiek. Dve z nich si sad
li naproti mne a začali rozhovor:

Predstav si — hovorí jedna — čo môj starý chcel 
včera večer vyparatiť. Chytí sv. Písmo pod pazuchu 
a už sa aj rezko poberá.

Kde si sa to vybral takto? — pýtam sa ho.
Do krčmy.
Pozerám na neho ako ohúrená. A či sa to sv. 

Písmo nosí do krčmy? Sadaj tu a tu ho čítaj.
Aby si vedela, že jeden farár rozprával na kaza

teľnici, aby chlapi čítali večer sv. Písmo v krčme. 
Hovorili mi to tí, čo to počuli od jedného chlapca, 
ktorý bol na tej kázni.

Vytrhla som mu sv. Písmo a odsekla: Mohol si 
si niečo šikovnejšieho vymyslieť, ak si sa chcel do
stať do krčmy.

Neviem vylíčiť, ako som bol rád, že sa to takto 
skončilo.

Nuž pozor na nedorozumenie. Lebo čím je ďalej 
od miesta svojho vzniku, tým je ďalej od pravdy.

POTRESTANÁ NEPOSLUŠNOSŤ

Bolo to vtedy, keď na dedinách ešte nebolo 
elektrického osvetlenia.

Malý Jurko povedal mamičke. Ja by som chcel na 
večeru fazuľu na kyslo.

Dobre, synáčik — odpovedala matka — tu máš 
fľašu i korunu na ocot. Ale aby si nezostal hrať sa 
s chlapcami, pred večerom mi niečo pomôžeš.

Hneď som tu, riekol Jurko. Chytil fľašu, strčil 
korunu do vrecka a utekal.

Vtedy sa práve začínal u nás futbal. Šťastným a 
povýšeným sa cítil, kto sa dostal k lopte. Jurko bol 
šikovný; volali ho Šidlo, lebo sa vynašiel v každej 
situácii a gól dal aj vtedy, keď na to nikto nepo
čítal.

Len čo ho zbadali, malí futbalisti vzali ho hneď 
medzi seba. Ba aj škriepili sa oň, lebo obe stránky 
ho chceli. Jurko sa pustil do hry celou dušou. Vý
sledok toho bolo päť bránok, za ktoré prizerajúci 
vždy zatlieskali. Na ocot zabudol.

Už sa stmievalo, keď prestali hrať.
Jurko chytil fľašu a bežal k obchodu. Tam už sta

lo niekoľko ľudí, čo kupovali petrolej. Jurko sa po-

korunu. Obchodník mu ju naplnil petrolejom a 
chlapec bežal domov.

Keď vstúpil do pitvora, svietila už lampa. Mamič
ka práve miešala v hrnci. Vzala od neho fľašu a 
poriadne z nej naliala do fazule, aby to chlapče
kovi chutilo čo najlepšie. Potom ochutnala, zostala 
zarazená a pýta sa: Čo si to kúpil?

Petrolej, odpovedal veselo Jurko.
A čo som ti povedala kúpiť?
Chlapec sa na ňu pozrel, udrel sa dlaňou po če

le a hovorí: Ocot.
Tak na fazuľu na kyslo si počkáš na inokedy, 

keď pôjdeš na ocot rovno do obchodu a nie na 
futbal.

Kto neposlúcha otca, matku, škodí sebe.

ZLATÝ MLADÍK

Cestoval som električkou v Košiciach. Na jednej 
zástavke nastupovala stará zhrbená ženička s ba
tohom na chrbte. Ťažko jej to šlo, nemohla sa do
stať dnu. Blízko dverí sedel mladík, pohotové vstal, 
vzal jej batoh a položil ho na svoje mesto. Potom 
zostúpil, vzal babičku za rameno a pomohol jej 
dostať sa do električky. Chytil batoh a ponúkol že
ničke svoje miesto.

Ona sa posadila, položila batoh na kolená a
vzdychla si:

Ďakujem tvojej mamičke, že vychovala takého
zlatého syna.

Zraky všetkýóh sa obrátili na mladíka a z niekoľ
kých úst bolo počuť ako by ozvenu: Ozaj, zlatý 
š uháj.

Mnohí z prítomných, čo to nevyslovili, aspoň si to 
pomysleli.

Mamičky, takých synov vychovajte, aby vám ľudia  
ďakovali za vašu námahu tam, kde vás niet a i 
vtedy, keď už vás nebude.

UDIVENÁ

Maňka mala ostrý jazyk. Popichala ním kde-ko- 
ho. Neušetrila ani vlastného manžela.

Ach, susedka, to je už na nevydržanie -  poveda
la Anke, postavila sa k plotu a pokračovala. Je to 
strašné s tým mojím Mirom. Trpím, slova nepoviem.

Ale tvojho Mira si všetci vážia pre jeho milú po
vahu.

Lebo ho nepoznajú — odsekla jej. -  Je to čerto
vo kopýtko. Cele dni ma sužuje, všetko musí byť po 
jeho. Už aj opitý prišiel, ba aj nad ránom.

Tak hovorila, keď sa povadila s manželom.
Ale onedlho pohádala sa aj s Ankou a chcela ju

potupiť čo najviac.
Nehanbíš sa, že máš chromého muža. Tak chodí, 

aha — pritom ohla koleno jednej nohy skoro po
zem.

Môj muž dostal úraz v statočnej práci. Ale ani 
ma nesužuje, ani sa neopíja, ani nechodí po no
ciach, ako si mi tvrdila o svojom.



Že ja som proti svojmu poctivému manželovi po
vedala jediné slovo, odpovedala Manka celá udi
vená. Aspoň sa takou robila.

Veru si povedala, ozval sa jej manžel, čo načúval 
zvade oboch žien na dvore. — Počul som v stodole 
na vlastné uši, ako si ma nazvala čertovým kopýt
kom.

Manka sa skutočne zadivila až teraz. Zmocnila 
sa jej zlosť, ale nemala ju na koho vyliať. Cítila sa 
porazenou vlastným jazykom.

Pozor na jazyk. Hovorme o každom tak, ako by 
sme ho videli pri sebe. A neporaníme sa vlastným 
jazykom, ani sa nebudmeme diviť vlastným výro
kom.

TVORCA POKOJA

Čo to hľadáš? -  pýta sa dolný sused Betky, mat
ky malého dvojročného Mariánka.

Narobil mi synček starosti. Vybral susedom kľúč 
z dvier a stratil ho. Hľadám ho všade, ale niet ho 
nikde. A suseda sa mrzí, bojím sa, aby z toho ne
vznikol hnev -  odpovedala Betka.

Počkaj, ja mám doma niekoľko kľúčov.
0  chvíľu sa vrátil, v hrsti mal niekoľko kľúčov. 

Oprobovali, jeden z nich pasoval.
Chvála Bohu, vydýchla si Betka a chcela zaň za

platiť. No, sused nevzal nič.
Ten istý deň odpoludnia stretol som ho v meste 

v železiarskom obchode. V ruke držal zámok a skú
šal kľúče, ktorý by sa hodil.

Čo kupujete, prihovoril som sa mu.
Chcem, aby bol medzi nami pokoj. Dal som Bet- 

ke kľúče a miesto strateného pasoval práve kľúč z 
mojich dverí. Daroval som jej ho. Teraz som vybral 
zámok, reku, kúpim si nový kľúč a bude všetko v 
poriadku. Ale, prosím vás, o tom ani muk — a pri
ložil si prst na ústa.

Hľa, pravý tvorca pokoja v malom. Ale z malých 
kvapiek skladajú sa oceány.

Dr. Ján Bubán

TKjô tddí ú-qtô-bkíj.
Sotva kto dnes pri zahryznutí do chutného bieleho kraj

ca chleba rozmýšľa, koľko ľudí musí priložiť ruku k die
lu, kým vyrastie pšenica, kým sa vymláti, dostane do sý
pok, padne medzi mlynské kamene, vyjde z nich ako 
bieľučká múka, kým sa uhnetie cesto, vykysne a upečie 
chlieb, žemľa alebo rožok. Kedysi rodičia viac učili deti 
vážit si chlieb. Po spadnutí na zem museli ho ihned zo
dvihnúť a pobozkať. Chlieb nazývali božím darom. Dnes 
by sme chlieb mali nazývať aspoň spoločenským darom, 
drahým spoločenským výrobkom, vyrobeným za pomoci 
úrodnej zeme, hrejivého božieho slnka a dažďa. Za na
šich detských čias sme kupovali za jednu korunu päť rož
kov. Vážili sme si ich oveľa viac ako dnešné deti, lebo 
tú korunku sme od rodičov len tak ľahko nedostali.

Čo sa dnes na mnohých miestach robí s chlebom, s rož
kami, i koláčom? to isté a ešte vo väčšej miere sa robí

v duchovnom zmysle s darom viery a všetkým, čo do
stávame od kolísky po hrob. Od narodenia sme božie deti. 
Boh — náš dobrotivý otec — sa nám postaral a stará o 
všetko. Dal nám do daru vieru a svojej sv. Cirkvi pri
kázal, aby prostredníctvom kňazov šírila slovo božie. 
Mnohí z nás však nestoja o chlieb slova božieho. Príliš 
sme si zvykli na hotové výrobky a zabúdame, že sú boží
mi darmi.

o. Ján Ď urkáň

Zm ierenie nad hrobmi
V meste Maršala na Sicílii, kde sa prednedáv- 

nom tri malé dievčence stali obeťou zákerného vra
ha, bola dojímavá slávnosť nad ich hrobmi. Tisíce 
miestnych veriacich vybralo sa s miestnym ducho
venstvom a rodičmi zavraždených na cintorín. Po
zvali aj manželku vraha, sestru matky jedného zo 
zavraždených dievčat. Keď položili vence na hrob, 
rodičia zavraždených dievčeniec obja li nad hrobmi 
svojich detí manželku vraha, ktorá pre túto tragé
diu tak veľmi duševne trpí, že o nej hovoria už ako 
o štvrtej obeti a otec jedného z dievčat povedal 
slová plné ľudskosti a Kristovej lásky: „Anna, vy 
nemáte vinu na tom, čo sa stalo . . Potom ju po
zval do svojho domu. Napokon don Giuseppe G ia- 
ratano vysvetlil prítomným význam tohto stretnutia 
nad hrobmi troch obetí: „Touto návštevou sme 
chceli dať kresťanskú náplň žia ľu rodičov, na kto
rom má účasť celé mesto.“ (slov. KN)
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'VóLa n i t
Na prielome dvoch rokov 
prekročil si čas, ktorý pominul 
a vstúpil do času, 
ktorý prichádza. . .

Nádejou zdravíš jeho smelý štart 
Túžby a želania lemujú príchod chvíľ, 
od ktorých všetci žiadame: 
šťastie a pokoj.

Bude takým, akým ho chceme mať?
Naplní naše sny a nádeje?
V závetrí myšlienok znie tichá melódia Vianoc 
Spieva o božom Dieťati a Jeho láske,
ktorá dávno vstúpila do tohto sveta 
a klope aj na bránu Tvojho srdca.

Chce horieť i v tvojej roztúženej duši. . .
V  mrazivom polnočnom čase
na veži chrámov bijú vežné hodiny 
Počítaš majestát tvrdých úderov.

Velebný zvuk sa mocne nesie zasneženým krajom
Kovové srdcia zvonov
chcú preraziť kov stuchlých ľudských sŕdc

Všetkým zvestujú teplo betlehemských jaslí 
Posolstvo ľuďom dobrej vôle 
zvoní aj na hranu Tvojej duše

Čuješ jeho tichý nežný hlas?
Odpovieš?

Vojtech Plameň
VVX\XXXXXXX\X\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXV
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Otče náš, sú vonku 
a ja ich nemôžem chrániť.

Čím sú väčšie,
tým menej času sa mi uchádza, 
aby som mohol byť s nimi.

Chodia po svojich vlastných cestách 
a mne neostáva nič iného, 
ako ich denne a stále 
zverovať do opatery Tebe 
a snažiť sa im rozumieť a radiť.

Dopraj im
a pošli v ústrety dobrých kamarátov. 
Aj dobrých dospelých ľudí okolo

nich,
ktorým by na nich záležalo. 
Ochraňuj ich,
aby sa ničím nedali opantať 
a aby si sami
nezapríčinili a nespôsobovali

nešťastie.

Ochraňuj ich,
aby nevykonali nič nesprávneho,
keď sú sami medzi sebou,
a predovšetkým daj,
aby sa radi vracali domov,
aby sa tešili na rodičovský domov
a aby ho milovali.

Dožič tiež,
nech sa mi darí v úsilí
urobiť tento náš dom a náš rodinný

kruh
milým,
a nech im ho takým zachovám 
čo najdlhšie.

A im dožič,
aby na svojich rodičov
nemysleli so strachom
ani vtedy, ak niečo vyvedú . . .
Zachovaj v nich dôveru,
že tento ich domov
je pre nich stále otvorený —
napriek všetkým ich hlúpostiam.

A všetkým nám pomáhaj, 
aby sme spolu dokázali, 
aké vzácne je to, 
byť doma, 
tam,
kde aj Ty si doma,
byť doma s Tebou na zemi
aj pri stole v Tvojom večnom

kráľovstve. Amen.

(Prevzaté z českých KN 36/71 —
prel. J. Petrák)

Bez falošnosti
Falošník je nebezpečnejší ako zlomyseľník. Pred zlomyseľníkom si 

dáme pozor na slová a nevybľaboceme mu svoje tajnosti. Falošník 
nám začne lichotiť, zdôveríme sa mu a o deň dva poriadne nás za- 
močí. Tým milší je nám úprimný človek, ktorý nechce nám škodiť 
a hovorí s nami otvorene.

V Božom Synovi a našom Vykupiteľovi nebolo ani za mak faloš
nosti, — píše o ňom apoštol Peter. Ako hovoril, tak i robil. Túto jeho 
vlastnosť zbadali i jeho prví učeníci, inak by sa neboli oduševnili za 
neho.

Pán žiadal i od svojich, aby nezakrývali svoje myšlienky, ale vždy 
len pravdu hovorili. — Vaša reč nech bude: áno, áno, nie, nie! — 
Prekrúcanie a zavádzanie je od zlého ducha. Spasiteľ smelo pove
dal: — Ja som pravda! — Keby ho boli prichytili čo len v jednej ve
ci, že nepovedal pravdu, boli by ho pred ľuďmi vyhlásili za klamára 
a neboi by mu nikto veril.

Keď pomaly prezrádza, že ho Boh poslal, odvoláva sa na svoje 
skutky. Keď jeho slovám nechcú veriť, nech veria skutkom. Tie jasne 
dokazujú, že Boh je s ním.

Farizejom vytýka ich falošnosť. Komára preciedzajú, ale ťavu pre
hltnú. Maličkosti zachovávajú, ale Božie príkazy prestupujú. Iných

v

odťahujú od neho a Boha, hoci ako horlivci a vodcovia národa ma
li by ľud k nemu viesť. Jeho odsudzujú, že v sobotu uzdraví cho- 
r .ho, hoci sami odvažujú vôla a idú ho napojiť.

Spasiteľ vedel, že nahnevá farizejov, keď im povie pravdu, ale 
nemohol konať ináč. Keby bol zakrýval ich chyby, bo! by sa odchý
lil od svojej úlohy: svedčiť o pravde. Nehľadal s nimi hádky a zráž
ky, ale keď bol nútený, urobil to. Spojil sa proti nemu, ale dlho ne
mohli ho dostať do svojich rúk. Keď však prišla oná hodina, sám sa 
im vydal do rúk . . .

Nezaslúži, aby si mu veril?
Otec Viktor



Myšfienky na všedný deň
Spasiteľ dobre vedel, čo sa dá od človeka očakávať. A predsa vyžaduje 

od nás život dôsledný podľa viery. Všetko môžeme a zmôžeme v tom, ktorý 
nás posilňuje, ako to Pavol napísal.

•
Spasiteľ aj to vie, že napriek našej dobrej vôli a ochote byť dobrými ob

čas zlyháme a budeme nedôslední. Ale práve preto, že to vie, je stále aj 
pripravený odpustiť. Len nesmieme zabudnúť na tú našu prosbu v modlitbe, 
ktorú on sám nás naučil: A odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame. . .

•
Cez všetko a nadovšetko sa nám treba usilovať uskutočňovať v živote 

prikázanie lásky.

Vykúpenie nie je našou záležitosťou. Je darom Božím a robí z nás no
vých ľudí, deti Božie, ak ho — pravda — s vďačnosťou prijmeme.

Z prirodzených potencií nášho tela sa vymyká schopnosť alebo i len teore
tická možnosť spasiť sa a prísť do spoločenstva s Bohom. Boh sám musí 
obdarovať darmi svojho Ducha. Len tak dokážeme potom žiť duchovne a v 
spojení s ním ako jeho ľud. Ľud Boží. A niet nič vzácnejšieho pod slnkom, 
ako tento vzťah.

Láska Boha k ľuďom je dôsledná. Jej miera je najvyššou možnou mierou. 
Až tak nás miloval, že svojho jednorodeného Syna obetoval za nás. Neobáva 
sa ani toho „najhoršieho“ , ak ide o našu záchranu. A my sme často takí 
malicherní...

0
Aj ked navonok nevidieť moje konanie a moje správanie sa, azda nezare

gistrovali ani tí najbližší, sotva sa mi deje krivda. Boh vždy vidí moje činy, 
a to vždy práve vtedy, keď ich konám.

(V ybra l a prel. M. Skala)

M Á R I E
V Indii žijú ženy, ktoré si dali meno 

Márie. Nie je ľahko pochopiť tieto že
ny. Niektoré z nich sú mladé a pekné, 
a predsa si za svoj ideál vyvolili život 
medzi najbiednejšími na perifériách 
mesta. Známa je napr. periféria v Da- 
ravi a kolónia malomocných v Borivli.

Márie chodia po perifériách po dve. 
Majú oblečené jednoduché biele sárí 
— odev z nezošitého kusa látky, aký 
nosia obyčajné indické ženy. Nechodia 
s kyslou tvárou, ale chodia s príjem
ným úsmevom, hrejivými očami, láska
vými slovami a nápomocnými rukami. 
Chodia a konajú dobro. Neobídu ani 
nehybnú formu chorej alebo umierajú
cej osoby, neodtiahnu sa od zmrzače
nej tváre malomocného . . .  Občas im 
čiesi ruky položia na prah ich dverí 
vychudnuté novorodeniatko. Zúfalá 
matka, ktorá to urobila, vie, že Márie 
sa postarajú o jej dieťa. Keď trochu 
zosilnie, zanesú ho do sirotinca.

Odkiaľ berú tieto ženy takú silu? 
Ťažko pochopí, kto nepozná ich prácu. 
Tieto ženy vidia Krista v každom člo
vekovi. Ich obetavosť je výsledkom ich 
hlbokej viery a nezištnej lásky. V Do
move sv. Kataríny je sirotinec, v kto
rom je vyše 700 detí. Aj o ne sa sta
rajú Márie,

Márie žijú vo veľmi skromných pod
mienkach. Keby ste sa ich opýtali, či 
by im nebolo lepšie, keby sa lepšie 
zariadili odpovedajú.

— Nemôžeme predsa žiť v pohodlí 
medzi biednymi. Neprijali by nás. Nič 
by sme nedosiahli. Kážeme nie slova
mi, ale našou prácou, naším spôsobom 
života. My napr. nechceme vodovod, 
kým ho nemajú oni.

A tak Márie žijú jednoduchým ži
votom chudobných. Ale majú vplyv na 
svoje okolie a ľudia im dôverujú. 
Chceli by mať medzi sebou aj ďalšie 
Márie, už vyškolené za ošetrovateľky. 
Ich práca by tým bola účinnejšia.

Začali pracovať medzi malomocnými. 
Tí sú vždy osamotení. Preto sa pote
šili, keď ich navštívili a prosili ich, aby 
prišli bývať do ich kolónie. Postarali 
sa im aj o dom. Zo surovej tehly, po
krytý palmovými listami. Dve miestnosti 
a to je všetko. V jednej je ošetrovňa, 
v druhej bývajú dve Márie. Je to na
ozaj skromné obydlie, ale medzi chatr
čami malomocných pôsobí impozantné.

❖
Sestra Mária Hyacinta navštevuje 

chorých po zapadlých dedinách a roz
dáva lieky. Neskoro večer sa dozvede

la, že vo vzdialenej dedine je chorá 
žena. Pozbierala svoje veci, uložila ich 
do kufríka a sadla si na vozík. Cesto
vala takmer celú noc. Hneď po prí
chode umyla ženu a ošetrila ju. Keď 
skončila, stal tam už zástup iných, kto
rí tiež potrebovali je j pomoc. V tom 
okolí nemajú lekára.

Večer jej prišiel povedať miestny 
gur — pohanský kňaz — že v dedine 
niet domu, kde by ju mohli prijať na 
nocľah. Nech spí v chráme, lebo je 
zasvätená Bohu. Sestrička Hyacinta 
nechcela uraziť pohanského kňaza a 
prijala ponuku.

❖
Začiatky týchto Márii sú veľmi za

ujímavé. Chcú sa obetovať pre svojich 
bližných. Spočiatku nemali ani dom, 
ani pravidlá. Ich prvý dom bol vyčiste
ný kurín . . .  Matka Huberta je z tých, 
ktoré sa podpísali na papier vlastnou 
krvou, že budú slúžiť iným z lásky k 
Bohu. A robieva to veľmi rada, ako 
všetky indické Márie, ktoré robia prí
kladné skutky lásky pre svoje sestry a 
bratov. o Michal Potocký

Poľská katolícka 
encyklopédia

V prvom štvrťroku t. r. vyjde prvý 
zväzok poľskej Katolíckej encyklopé
die. Je to udalosť veľkého kultúrneho 
významu v bratskom Poľsku a celá ka^ 
tolícka poľská verejnosť sa už na to 
veľmi teší. Kompletná encyklopédia 
bude mať 12 zväzkov, ktoré budú vy
chádzať podľa harmonogramu ich 
spracovávania.

Encyklopédia bude obsahovať súbor 
problémov týkajúcich sa katolicizmu, 
kresťanstva a náboženstiev vôbec — 
pokiaľ možno s najúplnejším spraco
vaním. Iné problémy, len druhorado 
súvisiase s náplňou a zameraním Ency
klopédie, budú mať len aspekčný cha
rakter, alebo nebudú zahrnuté do En
cyklopédie.

Problémové heslá budú obsahovať 
krátky historický úvod do daného pro
blému a podá sa aktuálny stav po
znatkov o predmete s osobitným zrete
ľom na zmeny, ku ktorým dochádza 
ako v teologických vedách, tak aj v 
činnosti Cirkvi po II. vatikánskom kon
cile.

K jednotlivým heslám bude pripoje
ná aj príslušná literatúra, ktorá umož
ní používateľovi orientáciu v špeciál
nej literatúre, resp. siahnuť po patrič
nej publikácii na prehĺbenie problé
mu, ktorý ho zaujíma.

Encyklopédia bude kolektívnym die
lom početných teológov, ale aj vedcov 
iných špecializácií, ktorí pracujú na vy
sokých školách v Poľsku. Autori hesiel 
sú totiž odborníci z jednotlivých ved
ných oblastí.

Redakciu Encyklopédie tvorí 45-člen- 
ný kolektív odborníkov, ktorí vedú re
dakciu im zverených redakčných častí 
podľa odborov. Lexikografickú úpravu 
vypracovaných hesiel má na starosti 
15-členný redakčný kolektív odborní- 
kov-lexikografov. Všetky práce vedie 
4-členná hlavná redakcia. Nad celým 
dielom dozerá redakčný výbor.

T. M. R.
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Kto by mal a mohol poskytnúť re
dakcii nášho časopisu tieto čísla S I o- 
va  z roku 1969 dvojčíslo 1—2, z roku 
1970 dvojčíslo 3—4, — boli by sme 
mu úprimne vďační.

Spolok sv. Vojtecha v Trnave, Rad
linského ul. 4. oznamuje, že v nedáv
nych dňoch Polygrafické závody vy
skladnili hľadanú príručku latinskej ka-

*33

tolíckej morálnej teológie, ktorú zosta
vil prof. dr. C. Dudáš. Príručka vyšla 
na 208 stranách skriptového A—4 for
mátu a prináša naozaj všetko, čo tre
ba z morálky poznať. Príručka má ná
zov Conspectus theologie moralis, 
stojí 35 Kčs a možno ju objednať na 
uvedenej adrese.

Objednávky kníh, o ktorých píšeme 
v našom časopise, neobjednávajte v 
našej redakcii, ale priamo v naklada
teľstve, ktoré príslušnú knihu vydalo.

Hľadám už dávnejšie v Spolku sv.
Vojtecha vydanú knihu príbehov zo
študentského života pod názvom Mám
sa výborne. Autor Ércé. Adresa v re
dakcii Slova.

Viaz. ročník Slova 1971 možno ob
jednať v našej redakcii. Viazané roč
níky 1969, 1970 už nemáme.

Liturgiu sv. Jána Zlatoústeho možno 
objednať na gr.-kat. ordinariáte v Pre- 
šove, ul. SRR č. 8.

o  V  o
Mesačník gréckokatolíkov v ČSSR. R e- 
d a k c i a Košice, Moysesova 50. A d- 
m i n i s t r á c i a  Prešov, ul. SRR č. 8. 
Vydáva Spolok sv. Vojtecha, Trnava 
v CN Bratislava. Rediguje redakčná 
rada. Vedúci a zodpovedný redaktor 
dr. Emil K o r b a .
Uzávierka 6 týždňov pred vydaním čís
la. Neobjednané rukopisy nevraciame 
a nehonorujeme.
Povolené SÚTI 245/69 — sekr. z 20. VI. 
1969.
Tlačia Dukelské tlačiarne, n. p., Pre
šov.
Rozširuje Poštová novinová služba. O b
jednávky do zahraničia prijíma Ústred
ná expedícia tlače, Bratislava, Gott- 
vvaldovo nám. 48. Cena jednotlivého 
výtlačku 2 Kčs.

kulxÚRwe RozhlhbY
KNIHY PRIATEĽSTVA bol názov výstavy ruskej a sovietskej literatúr 

ry, ktorú usporiadal Slovenský knižný veľkoobchod a Slovenská kniha — 
Bratislava. Výstava bola otvorená v Mesiaci priateľstva v Závodnom klube 
ROH pri Chemických závodoch J. Dimitrova v Bratislave. Boli na nej slo
venské a české preklady sovietskej literatúry spolu s knihami v origináli.

SPOVEĎ BÁSNIKOV nazýva sa kniha prozaičky rumunského pôvodu P. 
Bibesco, kde pomocou dosiaľ nevydanej korešpondencie sprítomňuje osob
nosť abbé Magniera, básnika J. Cocteaua, spisovateľa Prousta, Valéryho 
a iných. Kniha vyšla v Paríži.

VÝSTAVU V OLOMOUCKEJ KATEDRÁLNEJ KRYPTE od konca mája 
minulého roku navštívilo vyše 25 000 záujemcov. Medzi exponátmi bolo 27 
vzácnych relikviárov, gotické, renesančné a barokové liturgické rúcha, kar
dinálsky klobúk Leva Skrbenského, cyrilometodská arcibiskupská berla ako 
aj bohatý listinný materiál. Je tu napr. list sv. Jána Bosca arcibiskupovi 
Stojanoví, rukopis skladateľa L. Janáčka, ktorým venuje svoju Glagolskú 
omšu arcibiskupovi dr. L. Prečanovi a i.

V DOME, kde prežil posledné roky svojho života básnik Ivan Franko, 
vybudovali vo Ľvove literárne múzeum, o ktorom nakladateľstvo Kamenjar 
vydalo zaujímavú publikáciu.

V PRAŽSKOM MALOSTRÁNSKOM CHRÁME SV. MIKULÁŠA predvá
dzajú každú nedeľu o 11. hod. skladby starších i novších skladateľov, pri
čom účinkujú naši poprední umelci ako O. Novák, I. Ledvinová, K. Hron 
a iní.

PRI REŠTAURAČNÝCH PRÁCACH v chráme sv. Leonarda pri Tam- 
swegu objavili neskorogotické fresky. Niektoré sú v takom dobrom stave, že 
odborníci ich zaraďujú medzi najlepšie fresky salzburského arcibiskupstva.

KYJEVSKÉ NAKLADATEĽSTVO DNIPRO vydalo bohatý výber z lužic- 
ko-srbskej lyriky. Antológia prináša básne predstaviteľov rôznych generácií 
ako aj ukážky lužickosrbského folklóru.

OLEG HONCAR, jeden z najznámejších súčasných ukrajinských spisova
teľov, vydal zborník svojich poviedok z vojnového a súčasného života Ukra
jiny v nemeckom a anglickom preklade pod názvom Novelly.

100. VÝROČIE NARODENIA P. VALÉRYHO, vynikajúceho francúzskeho 
básnik a, filozofa a dramatika oslávilo Francúzsko literárnymi stretnutiami 
znalcov jeho diela a výstavami. Z výstav najväčšiu uskutočnila Národná 
knižnica v Paríži.

PAMÄTI VZRUŠENEJ DOBY — je názov prvého dielu spomienok slávneho 
sovietskeho admirála N. G. K u z n e c o v a .  Začínajú skúsenosťami mladého 
dobrovoľníka v bojoch proti interventom. Veľmi dramatické sú autorové zážitky 
z občianskej vojny v Španielsku, z nepokojných časov 1937—1938 pri japonsko- 
sovietskom konflikte u jazera Chasan a iné. Hlavná pozornosť knihy sa upiera 
k vzrušujúcim udalostiam pred vznikom II. svetovej vojny, kedy autor zastával 
vysokú funkciu komisára vojnového loďstva a bol v priamom styku s najvyššími 
štátnymi činiteľmi sovietskeho štátu.
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