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Dnes je začiatok nášho spasenia a 
zjavenia večného tajomstva. Syn Bo
ží stal sa synom Panny. Gabriel 
zvestuje Božiu milosť. Preto aj my 
spolu s nim volajme Bohorodičke: 
Raduj sa, Milostiplná, Pán s tebou.

Ako mocnej Vládkyni víťaznú pie
seň, ako Záchrankyni od zla ďa
kovnú modlitbu ti spievame, služob
níci tvoji, Bohorodička. Si nepremo- 
žiteľne mocná, zachráň nás od všet
kého nešťastia, aby sme ti spievali: 
Raduj sa, panenská nevesta.

(Tropár a kondák na sviatok Bla- 
hozvestovania Bohorodičky)
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No prahu veľkonočného týždňa, tesne pred Kvetnou nedeľou, svätíme sviatok 

Blahozvestovania presv. Bohorodičky. Túto udalosť nám opísal evanjelista sv. Lu
káš v prvej kapitole svojho evanjelia. On zaznamenal aj slová Presv. Panny, ktorý
mi reagovala na ohromujúcu nebeskú blahozvesť. Prijíma ju s úžasom, ale aj 
s pokorou poníženej služobnice Božej: „Se raba Hospodňa. — Hľa, deva Pá
nova, staň sa mi podľa slova tvojho." (Lk 1,38)

Matka Spasiteľa sa úplne odovzdáva do vôle Božej. Jej žiarivý príklad povzbu
dzujúco posilňuje aj nás k tomu, aby sme slová najkrajšej Pánovej modlitby 
„Buď vôľa tvoja . . . "  vedeli nielen zbožne odriekať, ale vo svojom živote prak
ticky uskutočňovať.

Istý duchovný autor pravdivo a veľmi zrozumiteľne nás poučuje o tomto na
šom vzťahu k Bohu, keď napísal: „Ak chceme v svojom živote uskutočniť Bo
žie slovo, myslíme najprv na vôľu Božiu. Aj v Písme sv. sa nazývajú „Božími slu
žobníkmi" duchaplní ľudia, prostredníctvom ktorých uskutočňuje Boh svoje plány.
V ich slovách i činoch pôsobí On sám." (Slovo 1970, č. 6., str. 3) Podobne uro
bila aj presv. Bohorodička, keď prejavila súhlas s vôľou Boha. Nekládla pod
mienky, nestavala hranice, nevzpierala sa svojmu vznešenému poslaniu, ale s po
korou vernej služobnice Božej prijala úlohu, ktorú jej sveril sám Boh.

Za niekoľko dní po tomto sviatku stretneme sa s ňou i jej trpiacim Synom 
znovu. Pamiatka Veľkého piatku nám pripomenie utrpenie Božieho Syna. A my 
ju stretneme pri Synovi na jeho krížovej ceste i pod krížom. Je to bolestné stret
nutie, ale práve v ňom nám potvrdzuje presv. Bohorodička svoje vlastné slová: 
Staň sa mi podľa slova tvojho . . .

Na krížovej ceste a pod krížom ukázala najvýstižnejšie, že tieto pamätné slová 
vedela nielen z úprimného srdca vysloviť, ale aj s bolestným srdcom milujúcej 
matky prežívať.

Nech nás posilňujúci príklad Matky nášho Vykupiteľa povzbudzuje v odhodlaní
neklesať v životných zápasoch, bolestiach i sklamaniach. Naša prítomnosť, dne
šok, do ktorého bytostne patríme svojím životom i svojou prácou, stavia pred kaž
dého z nás náročné a veľké úlohy. I v nich máme podrobovať svoju niekedy 
unavenú, slabnúcu a odvahu strácajúcu vôľu všemohúcej a prozreteľnej vôli
n  v  •Božej.

Pamätajme na to pri svojich každodenných starostiach a spoločenských povin
nostiach a z príkladu nebeskej Matky čerpajme posilu, odvahu a chuť k tomu, 
aby sme svoje celoživotné poslanie splnili s dôstojnosťou verného Božieho die
ťaťa i statočného príslušníka spoločnosti, v ktorej žijeme a pre blaho ktorej sme 
povinní obetavo pracovať.

Robme to s čestnou zodpovednosťou a úprimnou blíženeckou láskou! Veľký vy
nálezca T. A. Edison napísal, že „tajomstvo životného úspechu nie je robiť, čo 
robíme radi, ale mať radi to, čo robíme." Je to ľudsky proste a jasne vyslovená 
pravda, ktorú by sme mali s pochopením prijať a s radostným nadšením usku
točňovať, tak v oblasti vlastného duchovného života, ako aj v oblasti nášho spo- 
ločensko-občianského zamerania!

Msgr. MICHAL SZABADOŠ,
mitrátny protojerej



S L O V O  B O Z lE  N A  NEDELE A  SVIATKY
12. marca — 4. NEDEĽA PÔSTNA — (Žid 6, 13— 20; Mr 9, 
17— 31; Hl. 8)

„Učiteľu, priviedol som k tebe svojho syna, majúceho ne
mého ducha, ktorý ním lomcuje, kdekoľvek ho popadne, 
i penia sa mu ústa, škrípe zubami a schne. Požiadal som 
tvojich učeníkov, aby toho ducha vyhnali, ale nemohli. Vtedy 
sa ozval a riekol im: Ó, neveriace pokolenie, dokiaľže mám 
byť s vami?"

Výčitka patrí nielen zástupu ale aj učeníkom. Vyplýva zo 
zármutku Spasiteľovho srdca,ktoré cíti, že i po dvojročnom 
pôsobení jeho činnosť prináša tak skromné plody. V zapätí 
však túto výčitku premáha nekonečná láska jeho Božského 
srdca. Súcit s trpiacim otcom a jeho synom splňuje prosbu 
nešťastného otca. Prekvapeným učeníkom pripomína:

,.Tento druh nedá sa ničím iným vyhnať iba modlitbou 
a pôstom".

Modlitba a pôst majú byť prostriedkom k premáhaniu 
všetkých neduhov. Majú nás posilňovať v boji proti našim 
zlým náklonnostiam. Majú nás posilňovať aj v tom, aby dob
ro v nás mohutnelo a vydávalo svoje požehnané plody.

19. marca — 5. NEDEĽA PÔSTNA — (Žid 9, 11 — 14; Mr 10, 
33— 45; Hl 1.)

„H ľa , vstupujeme do Jeruzalema, a Syna človeka vydajú 
veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú po
hanom. I budú sa mu posmievať a pľuvať na neho, budú ho 
bičovať a zabijú ho; ale po troch dňoch vstane z mŕtvych."

Jasná predpoveď budúceho utrpenia i slavného vzkriesenia. 
Mnohí to ešte nechápu. Medzi nimi i mnohí z blízkych. Sy
novia Zebedeoví s naivnou prostotou pýtajú sa na svoj po
diel v jeho kráľovstve. Na ich otázku dostávajú odpoveď, 
ktorá i nás chce poučiť o správnom pochopení zásluh a od
mien u Boha:

„ . . . kto chce byť medzi vami prvý, nech je sluhom všet
kých! Lebo ani Syn človeka neprišiel dať sa vysluhovať, ale 
aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých."

25. marca — BLAHOZVESTOVANIE PRESV. BOHO RO DIČKY
— (Žid 2, 11 — 18; Lk 1, 24— 38)

Významný sviatok presv. Matky nášho Pána. Povzbudzu- 
júco-poučné myšlienky k tomuto sviatku poskytuje úvodný člá
nok o. Msgr. M. Szabadoša.

26. marca — KVETNÁ NEDEĽA — (Fil 4, 4— 9; Jn 12, 1 — 18;)
„Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, 

kráľ Izraela."
Zástupy vítajú Božieho Syna ako kráľa. Naše Hosana po

chádza z hebrejského hoši 1 ah — nna — prosíme ťa, za
chráň nás! Slová tohto pozdravu plne zodpovedajú nášmu 
volaniu na slávu. Spasiteľa neoslepuje tento triumfálny vstup 
do milovaného mesta. Vidí najbližšiu budúcnosť, ktorá nad
šené Hosana premení na odsudzujúce Ukrižuj! Plače nad svo
jím mestom, nad jeho ľudom a v týchto sĺzach máme cítiť 
horkosť, ktorú prelieval i za nás.

2. apríla — VEĽKO N O ČN Á  NEDEĽA — (Sk 1, 1 - 8 ;  Jn 1,
1 — 17)

Christos voskrese! Radostný pozdrav veľkého sviatku na
pĺňajú aj nás šťastnou ozvenou Spasiteľovho víťazstva nad 
smrťou. Prológ evanjelia sv. Jána majestátne znie pri Sv. li
turgii, aby nám vtisol pečať pravdy svojho obsahu:

„Tým však, čo ho prijali, dal schopnosť stať sa dietkami 
Božími, tým totiž, čo veria v meno jeho, čo sa narodili nie 
z krvi, ani zo žiadosti tela, ani zo žiadosti muža, ale z Boha.

A toto Slovo Telom sa stalo a prebývalo medzi nami. 
A my sme uzreli slávu jeho Jednorodeného od Otca, plného 
milosti a pravdy.“

t
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1 — Eudoxia
2 — Teodot
3 — Eutrop
4 — Gerasim , 3. zádušná sobota, t. 

j. spomienka na m ŕtvych
5 — 3 pôstna nedeľa , zv. krížupo- 

klonná. U t i e r e ň: Sidálny okt., 
evanj. Jn 63. Na chválite okt. 4, krí
žu 4, sláva triod. Pred zvelebovaním  
sa kňaz oblečie do rúcha ako na sv. 
Liturgiu. Počas spevu Svätý Bože . . .  
okadí vyložený kríž, zoberie ho a 
nesie okolo oltára. Pred kráľovský
mi dverami zaintonuje Premúdrosť. 
Povstaňme a ľud spieva Spas ľud 
svoj, Pane, a požehnaj dedičstvo svo
je. Víťazstvo daruj Cirkvi svätej a 
ochraňuj, svoj ľud krížom svojím. 
Potom kňaz položí kríž na vyvýšené  
miesto a spieva s ľudom Krížu tv o j
mu sa klaniame, Vládca, a sväté 
vzkriesenie tvoje slávime. Pobozká 
kríž a odchádza k oltáru. Nasledujú 
stichovny, ekténie a otpust. Hl. 7. 
Sv. L i t u r g i a :  Na sv. Liturgii sv. 
Bažila Veľkého ľud spieva tropár n e
deľný a aj krížu ,sláva i teraz — 
krížu. Ap. 311, evanj. Mk 37. V  e- 
č i e r e ň :  Stichiry kajúcne okt. 4, 
triod 3, svätému 3. Sláva i teraz z 
miney. Ostatné ako v syropôstnu n e
deľu.
1 6 — 42 m učeníkov

7 — Bažil a spol., muč.
8 — Teofylakt
9 — 10 m učeníkov
10 — Kodrát

11 — Sofron, 4. zádušná sobota, t. 
j. spomienka na m ŕtvych

12 — 44 pôstna nedeľa. U t i e r e ň: 
Sid. — okt. Evanj. Jn 64. Na chvá
lite štich. okt. 8, sláva triod. Sv. L i- 
t u r  g i a: Na sv. Liturgii sv. Bažila 
Veľkého ľud spieva tropár nedeľný , 
sláva — kondák triod a teraz — 
chrámu. Ap. 314, evanj. Mk 50. V  e- 
č i e r e ň: Štich. okt. 4, triod 3, svä
tému 3, sláva i teraz z miney. Sti
chovny triod 3, sláva i teraz tam- 
tiež. Zakončenie ako v syropôstnu 
nedeľu. Hl. 8.

13 — Nicefor
14 — Benedikt
15 — Agap
16 — Sabin
17 — A lexej
18 — Cyril arcbp.
19 — 5. pôstna nedeľa. U t i e r e ň: 

Sid. — okt. Evanj. Jn 65. Na chvá
lite štich. okt. 8, sláva triod. Sv. L i- 
t u r  g i a: Na sv. Liturgii sv. Bažila 
Veľkého tropár nedeľný , sláva — 
kondák triod, i teraz chrámu. Ap. 
321, Mk 47. V  e č i e r e ň: Štich. okt. 
4, triod 3, svätému 3, sláva i teraz 
z miney. Stichovny triod 3, sláva i 
teraz triod. Zakončenie ako v syro
pôstnu nedeľu. Hl. 1.

20 — Mučeníci sv. Sabbu
21 — Jakub, vyzn.
22 — Bažil, kňaz
23 — Nikom
24 — Zachariáš, Jakub
25 — Z v e s t o v a n i e  B o h o r o 

d i č k y .  Tiež Lazarova sobota. K to
muto sviatku sa odbavuje veľké po- 
večerie s lítiou — postup podľa mi
ney. U t i e r e ň: Sid. — triod, sláva 
i teraz sviatku. Evanj. Lk 4. Vzkrie
senie K ristovo . . .  (len raz) 50 žalm. 
Sláva i teraz, bohorodičník — Spas 
ľu d . . .  na 9. pieseň — Blahoviestvuj 
žemle. Na chválite štich .sviatku 3, 
Lazárovi 3, slávia triod, sláva i te
raz Ježe od v iek a . . .  Tropár sviatku 
atd. — otpust. Sv. L i t u r g i a :  Na 
sv. Liturgii sv. Jána Zlatoústeho ľud 
spieva tropár sviatku aj Lazárovi, 
sláva — kondák Lazárovi, i teraz
— sviatku. Prokimen — sviatku aj 
Lazárovi. Ap. 306—333, evanj. Lk 3, 
Jn 39. Mirovanie. V  e č i e r e ň: Počas 
nej je  lítia. Štich. 10 sviatku, sláva 
i teraz tamtiež. Čítania. Štich, sviat
ku■, Sláva i teraz sviatku.

26 — Kvetná nedeľa. U t i e r e ň: 
Evanj. Mt 83. Vzkriesenie Kristo
v o . . .  sa nečíta a po 50. žalme je 
svätenie bahniatok. Sv. L i t u r g i a :  
Na sv. liturgii sv. Jána Zlatoústeho 
ľud spieva tropár hl. 4. Chcel si do
kázať všeobecné vzkriesenie . . . ,  na 
sláva tropár hl. 4. Krstom sme boli 
pochovaní s tebou, Kriste B ože ... 
Ap. 247, Evanj. Jn 41. V e č i  e r e ň: 
Kňaz na vchod oblečie sa do červe
ného felónu.

27 — Matróna
28 — Hílár
29 — Marek
30 — V e ľ k ý  Š t v r t o k .  V tento

(Dokončenie na str. 9.)



H O L D  V Ď A Č N O S T I  A  LÁSKY D O M O V U
„Zachcelo sa mi zrazu šepkať slová: Moja rodná . . . " — slová veľ
kého básnika našej prítomnosti, napísané kedysi pred 30 rokmi, 
prichádzajú mi na myseľ, keď premýšľam o domove, o mojej rod
nej zemi. 725 rokov trvania môjho rodného mesta je tiež vhodným 
impulzom k písaniu vyznania lásky a vďačnosti hrude, kde stal 
dom, v ktorom som spatril svetlo tohto sveta.
Súhlasím s tým, že láska k domovu nesmie byť láskou príležitostnou, 
láskou na sviatočné a slávnostné dni. Ozaj veľmi úprimne ubez
pečujem, že moje vyznanie lásky domovu také nie je a že ju v ta
komto ponímaní ani nemôžem a nechcem tu propagovať. Všetci, 
ktorým rodná zem prirástla k srdcu a pevne zakorenila v nevädnú
cej pamäti, cítíme a vieme, že ju nie je možné zo srdca vyrvať. 
Nebol som na Mesiaci, neprešiel som celý svet, neprebrázdil som 
vody všetkých oceánov, neprecestoval som kraje všetkých svetadie
lov. Je to ho veľmi málo, čo som zo sveta dosiaľ videl a predsa 
s opovážlivou hrdosťou chcem tvrdiť, že za 
ten rodný je najkrajší a najmilší. Keď som 
Manche, keď sme prechádzali nenápadnú 
vzrušujúcu hranicu medzi Európou a Áziou 
Gruzínska, alebo s udivením hľadel na červeno-tehlové stavby 
švédskeho Trelleborgu — nikdy som neprestával myslieť na vlastný 
domov, na ten malý a srdcu tak drahý kus zeme, na jej cesty a ces
tičky, do ktorých som vtláčal svoje detské, chlapecké i študentské

všetkých domov sveta, 
letel nad kanálom La 
a predsa tak citeľne 
na spanilých hrudách

kroky, že v zapätí sa každá moja šľapaj stávala „vtákom na oblohe 
hliny”. Povznášala, povznáša a vždy bude povznášať. Dokiaľ budem 
schopný chodiť po tejto zemi. Dokiaľ vlastné nohy, ruky a celé telo 
bezvládne nepoložia do jej láskavého lona až ku koreňom tráv 
a hrobových kvetov.
Chladné vlny Baltského mora i dôstojná hladina Čierneho mora 
vedeli mi ponuknúť svoju uchvacujúcu krásu, desiacu mohutnosť 
morských vín, pôvab horizontov, sebavedomé brázdenie veľkých 
lodí, ale nie nežnú vernosť rodných vôd, o ktorej mi od detstva 
spievali drobné vlnky našej Tople, Lukavice a kedysi cez naše mes
to tečúceho Mlýnskeho jarku. Domov má príťažlivú silu, podmaňu
júcu krásu, opojnú sladkosť a čosi z neho vtláča sa i do nášho sve
domia. Uvedomoval som si to dosiaľ najpresvedčivejšie v mestách, 
ktoré lákali. V londýnskom múzeu voskových figurín Mme Tussaud 
neprestal som veriť, že starobylá radnica rodného Bardejova má vo
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svojich kamenných figurách viac krásy, života i histórie, ako všetky 
voskové tváre, ktoré som tam videl. Na známej viedenskej triede 
Maria Hilfe strasse som presvedčivo pochopil, že pre mňa je vzác
nejší nenáročný obraz Matky ustavičnej pomoci v našej prostej bar
dejovskej cerkvi.
Z bardejovskej Kalvárie som sa učil dívať na mesto i svet. Nie je to 
veľhora, iba malý velebný vŕšok, kde veselo chodia živí a tíško od
počívajú mŕtvi. Koľkokrát som z jej strání vrúcne objímal milovaný 
domov i celý krásny svet, odriekajúc v duchu prosté verše Seiferto- 
vej básnickej virtuozity: „Tu nemohu se vynadívať — a všecbno ve 
mne začne zpívat — zpívat i plakat. Maminko, má — jak je to hezké 
u nás doma!" Toto všetko nemožno nevidieť. Toto všetko nemožno 
zabudnúť!
„Cesta domov, cesta krásna, na ňu neviem zabudnúť . . . " — spie
vame v jednej našej populárnej pesničke. Krásna je každá naša 
cesta k domovu. Krásny je náš domov, krásne bohatá je jeho minu
losť, krásne povznášajúca je jeho prítomnosť a krásnou je i pers
pektíva, ktorou neodvratne smeruje do mnohonádejnej budúcnosti. 
Vzbudzuje lásku i vďačnosť. Kiež by vedela vzbudiť i ozajstné nad
šenie, aby sme túto lásku a vďačnosť preliali do činorodej tvorivej 
práce, ktorou upevníme jej majestát v tých najkrajších farbách. Lás
ka k rodnej zemi to žiada a vďačnosť k tomu zaväzuje, lebo ten kus 
zeme, ku ktorému sme jeden každý bytostne priľnuli, je našim. S 
pravdivou presvedčivosťou to vyjadril náš veľký kňazský rodoľub A. 
Duchnovič, keď napísal: „M iluj svoj ľud nie preto, že je slávny, ale 
preto, že je  tvoj!”
Majestát domova mal na mysli básnik, keď písal svoje uchvacujú-



ce, do našej mierovo-budovateľskej prítomnosti znejúce vyznanie:
„Domov sú roky, na ktorých smieš plakať -  Domov je chladná voda 
v zarosenom džbáne — Domov sú ruky, položené na stole — v ne
deľnom tichu, po práci — prázdne a čakajúce, — rozhodujúce, -  
jediné, ktoré vytvárajú dejiny." (M. Válek: Príťažlivosť).
Ano, náš domov, naša drahá a krásna vlasť potrebuje našu lásku, 
vďačnosť i naše ruky!

Dr. EMIL KORBA

Myšlienky na vse dný deň
Aj ja som dostal toho istého Ducha ako apoštoli, aby som vládal žiť ako 

kresťan vo svojej rodine, na svojom pracovisku a v každom prostredí, kam ma 
život zaveje . . .  Boží duch pôsobí vo mne . . .

O

Kritizovať dokáže hocikto. Ja sa to pokúsim urobiť lepšie a dokázať viac aj 
bez kritiky. Syn Boží povedal: Kto chce byť medzi vami prvým, musí sa stať slu
žobníkom všetkých.

O

Mnohokrát sa treba aj nám v našich osobných životných podmienkach plne 
zasadiť proti konvečnosti a za kresťanskú opravdovosť. Pretože my sme tu pre 
všetkých, ktorí nás stretávajú a potrebujú nás.

O

Tak ako voda je životnou nevyhnutnosťou, aj Boží dar radosti a lásky v spolo
čenstve veriacich dokáže výlučne oblažujúco a na stálo uhasiť smäd našej duše.

O

Modlitba plná dôvery je vždy plodom Ducha Svätého. A nikdy nemôže byť ne
užitočnou a neprinášajúcou ovocie, aj keby sa nám tak niekedy zdalo.

O

Kto chce vysoko vzlietnuť, musí odhodiť balast vlastnej malosti.

O

Kto počúva slovo Božie, ktoré k nám dolieha či už ako Evanjelium alebo hlas 
svedomia a podľa toho sa usiluje žiť, v ustavičnom spoločenstve s tým, kto
rý je život.

(Vybral a prel. M. Skala)

Svätý čas milosti 
a spásy

Hoci celý cirkevný rok je  posvät
ným časom, v ktorom nachádzame 
vždy mnoho poučenia a povzbude
nia, predsa doba velkopôstna vyníma 
sa z neho svojou svojráznosťou. Prá
ve na ňu sa vzťahujú slová sv. apoš
tola Pavla: „Hľa, teraz je  čas milos
tivý! Hľa, deň spásy“ (2 Kor 6,2). Sv. 
Cirkev, ako dobrá matka, vyplňuje 
tento milostivý čas veľkolepým  ťa
žením na záchranu ľudskej duše. V y 
konáva dojemné pobožnosti, ktoré 
sprevádzajú a doplňujú žalostné 
piesne o utrpení božského Spasiteľa. 
Zmení vzhľad chrámu, aby aj tým  
naznačila, čo sa deje v dušiach 
kresťanov v tomto čase milosti.

Nuž, ale čo je vlastne podstatným  
programom tohto obdobia? Či pôst? 
A j to! A le nie je  podstatnou nápl
ňou tohto obdobia. „V  posvätnej do
be, — hovorí Pius XII. v encyklike 
Mediator Dei, — keď liturgia 
predkladá kruté utrpenie Spasiteľa, 
volá nás Cirkev na Golgotu, aby 
sme s ním niesli kríž, aby sme aj 
my mali v sebe myšlienku zm iere
nia a pokánia a aby sme s ním zo
mreli . . ( 1 5 6 ) .

Toto obdobie má byť zvýšením  
horlivosti v modlitbách, rozjímaním  
nad utrpením božského Spasiteľa, s 
vyvrcholením  zvlášť v poslednom  
týždni. Ďalej sv. spoveď a sv. prijí
manie. Verné nasledovanie Krista, 
najmä v bon proti hriechu, pokuše
niu a zvíťaziť nad zlom.

Náš duchovný život v pôste je  te 
da normálny ale značne zintenzív
nený , lebo vážnejšie — a viac ako 
inokedy, zamýšľame sa nad svojim  
cieľom. Sv. apoštol Pavol nás v te j
to dobe nabáda ku kresťanskej do
konalosti: „ . . .  odhoďme teda všetko, 
čo je  nám na ťarchu, najmä hriech, 
ktorý nás tak ľahko opantá a vytr
valo bežme v zápase, ktorý máme 
pred sebou! Pozerajme na Vykúpi- 
teľa. Pôvodcu a Dokonávatela v ie
ry . ktorý pre budúcu radosť pretr
pel kríž . . . “ (Žid. 12,1-2).

Známy indirký národný hrdina 
Mahatma Gandhi povedal: ..Kristus 
mi imponuje a páči sa mi, nikdy 
však kresťania“ . Týmto pripomenul 
Snasiteľovp napomínajúce slová: 
„ Načo mi hovoríte: Pane. Pane!, keď  
nerobíte, čo kážem“ (Lk 6,46).?

To sú slová, ktoré nás veriacich, 
by mali viac ako bolieť. Pretože 
my, ktorí verím e, poznáme Boží zá
kon a jeho prikázania. A  keď ta
kým životom nežijem e, nem ôžem e 
biif kresťanmi. Svojho času sa Židia 
začali vystatovať vred Spasiteľom: 
„Náš otec je Abrahám“ . On im ale 
odpovedal: „A k  ste Abrahámové 
dietku, čiňte Abrahámové skutky“ 
(Jn 8.39). Ani nám, nestačí len v o 
lať sa kresťanom, čí byť si vedomý, 
že ku kresťanom patríme. A k sme 
kresťanmi, robm e to, čo od nás 
kresťanstvo žiada.

A j v tomto pôste, tak ako inoke
dy, budeme odchádzať od spovedel- 
nice s úmyslom , že svoj život chce
me ..polipšati i ponraviti“ . Naše slo
vá budú však naďalej kontrastovať

s naším životom. Syn sa bude ďalej 
hnevať so svojím  otcom, brat naďa
lej neprehovorí so sestrou, sused ďa
lej sa bude hnevať so susedom pre 
jednu medzu a chodiť po súdoch . . .  
Sv. Augustín hovorí: „H oci sú všetci 
poznamenaní krížom, hoci všetci v y 
slovujú „A m en a spievajú „A llelu - 
ja“ , hoci sú pokrstení, chodia do 
chrámu a stavajú nádherné katedrá
ly, ničím sa nelíšia dietky Božie od 
dietok diablových, iba — láskou 

Istý hriešnik po vykonaných du
chovných obnovách , nevšímavo pre
šiel popri osobe s ktor&u mal pred

tým hriešne styky. Tá ho oslovila: 
„Čí ma nepoznáš? Ja som tá a tá!“ 
On je j ale odpovedal: „Áno, poznám, 
— lenže ja nie som už ten a ten“ .

Táto povzbudivá myšlienka je 
veľm i vhodná pre každého kresťana 
aj v tomto pôste. K  tomuto znovu
zrodeniu, prebudeniu sa, vedie cesta 
húževnatého boja, cez mnohé malé 
i veľké prekážky, cez neúspechy i 
pády. Je to ťažký cieľ, na pohľad 
nedostupný, ale vždy žiadúci a do
siahnuteľný.“

František Dancák.



Mier je myšlienka, ktorá hýbe a inšpiruje
„Sme presvedčení, že idea mieru má a musí mať rozhodujúci vplyv na ľudské 

správanie sa a že sa stáva ešte nástojčivejšou tam, kde sa jej protivia iné idey 
a fakty. Je to myšlienka potrebná, ktorá hýbe a inšpiruje. Ona má ráz cieľa 
a ako taká stojí na začiatku a na konci našej individuálnej a kolektívnej čin
nosti.

Opakujeme dnes znovu a dôraznejšie: „Ak chceš mier, pracuj pre spravodli
vosť!'" Naša výzva je si vedomá ťažkostí, s ktorými sa stretáva vykonávanie spra
vodlivosti, a to predovšetkým jej vymedzením a potom jej uskutočňovaním.

Máme veľkú dôveru, že navzájom spojené ideály spravodlivosti a mieru splo
dia nakoniec svojou vlastnou silou v modernom človeku mravnú energiu na ich 
uskutočnenie. Preto očakávame ich postupné víťazstvo. To je dôvod, že sa nebo
jíme znovu vyzývať k oslave Dňa mieru.

Bratom a sestrám našej katolíckej cirkvi platí táto výzva: Treba priniesť dneš
ným ľuďom posolstvo nádeje, a to v živote uplatňovaným bratstvom a čestným
i vytrvalým úsilím o širšiu a skutočnú spravodlivosť.“

(Z posolstva Sv. otca P a v l a  VI. k svetovému dňu mieru 1972.)

■ ŠM,

„Vieme, že je už tu príhodný čas, hodina totiž, kedy 
sa máme prebudiť zo sna. Veď teraz je nám spása 
bližšie než vtedy, keď sme začali veriť! Noc sa už 
pominula, deň sa priblížil. Zhoďme zo seba skutky 
tmy a oblečme sa do vyzbroja svetla. (Rím 13, 
11-12)

Týmito slovami sa prihovára k nám sv. apoštol 
Pavol v apoštole, predpísanom na nedeľu mäso- 
pôstnu. Myslím, že vo sv. Písme sme nenašli vhod
nejších slov pre úvod do kresťanského Ramadánu, 
do obdobia sv. veľkého pôstu. Je to ozaj „príhodný 
čas, v ktorom aj podľa kalendára všetko speje k

rodov sv. Pavla: „Láska nerobí zle blížnemu. A lás
ka je splnením zákona. (Rim. 13—10). K tomu je 
však nutné spustiť sa hlboko na dno nesmrteľnej 
ľudskej duše, zbaviť sa pokrytectva a formalizmu.

Formalizmus prekvitá aj dnes. Je to napr. do
držiavanie discíplmy fyzického pôsta, bez toho aby 
človek kresťan si uvedomil čo má byť vlastne ná
plňou a obsahom našej duševnej práce v pôstnom 
čase.

V udalostiach z dávnej minulosti čítame o Iyd- 
skom kráľovi Kroizovi, že tento nič nevzal do svo
jich rúk, čo nebolo zo zlata. Bol chamtivý a jeho

P R Í H O D N Ý  Č A S

novému životu, ku kráse drobnej snežienky, k než
nosti modrej fialôčky, k novým jarným melódiám 
spievajúceho vtáctva. Je to obdobie obrody života 
v prírode a obrody človeka v jeho nesmrternej duši.

Chcel by som však slová sv. apoštola Pavla pro- 
blížiť k súčasnému dianiu vo svete, osvetliť ich nový 
aktuálny význam a zaradiť ich do pálčivých problé
mov súčasného svetového diania. Keď si dobre 
všimneme dialektiku protikladov v slovách sv. Pavla 
(Noc a deň . .  . skutky tmy a výzbroj svetla), dôjde
me k záveru, že ona platí a existuje aj v dnešnom 
svete, žije v dnešnom ľudstve. Kresťanstvo upiera 
svoj zrak na krvavú Golgotu, kde bola pošliapaná, 
opľúvaná a zneuctená pravda. Musíme si však uve
domiť, že jedná časť ľudstva pripravuje dnes novú, 
modernú Golgotu, na ktorej môže byť veľmi snad- 
no ukrižované celé ľudstvo. Noc sa ešte nepominu
la, lebo ešte neboli zničené zbrane hromadného 
vraždenia, ktoré by v prvých dvadsiatich minútach 
rozpútanej totálnej nukleárnej vojny mohli vyhasiť 
život 150 miliónov ľudí.

Veľkopôstne obdobie má byť renesanciou kres
ťanskej duše. Kiež by sa splnili slová apoštola ná-

idolom bolo zlato. Jeho východný sused — perzský 
kráľ Kyros — oplýval bohatstvom a najmä zlatom. 
Závidel mu toto bohatstvo a túžil sa ho zmocniť. 
Vyhlásil vojnu, ktorú prehral a víťazný Kyros dal 
porazeného chamtivca vodiť na železnej reťazi. 
Historické záznamy hovoria, že porazený kráľ mal 
potom už iba jednu prosbu, aby mu víťaz vymenil 
železnú reťaz za zlatú, čo sa vraj aj stalo.

Divný príbeh, ale aj veľmi poučný. V mnohých 
premenách sa opakuje v živote mnohých z nás. Je 
symbolom nedokonalosti človeka a jeho pripútania 
sa k takým necnostiam ako je chamtivosť, pokry
tectvo, nenávisť závisť, krutosť, neznášanlivosť, ne
úprimnosť, egoizmus a podobné.

V našich ľudských rukách sa všetko môže preme
niť na zlato, keď tieto ruky zložíme k zbožnej mod
litbe a keď ich podáme k úprimnej pomoci našim 
blížnym. V tomto pôstnom čase, ktorý predstavuje 
spiatočnú cestu blúdiaceho syna do otcovského 
domu, je ozaj príhodný čas, aby sme podľa slov 
apoštola „zhodili zo seba skutky tmy” a obliekli sa 
„do výzbroje svetla!"

o. Ján Tichý



CESTY K STRETNUTIU S PÁNO M
. Cesta lásky
Stretnutie s Pánom v láske je vlastne spojenie s ním. Člo

vek práve láskou dosahuje najvyšších vytýčených ideálov. 
História nám potvrdzuje veľkú drámu lásky s obeťou, ktoré 
viedli k stretnutiu so spravodlivosťou, slobodou, obrodou spo
ločnosti i jednotlivca. Všetky náboženstvá sú nasiaknuté túž
bou lásky po stretnutí s nadprirodzenom.

Kresťanská l á s k a ,  je božská, vliata čnosť, ktorou milu
jeme Boha ako poznané, skutočné najvyššie dobro pre neho, 
nás a blížnych. Nevychádza zo špekulácie ani z citu, ale 
z pozorovania a pochopenia dejín spásy.

Láska je stredom prejavu Božieho zjavenia voči nám. 
V Kristovi toto zjavenie vrcholí a preto vrcholí aj Božia láska. 
„Tak miloval Boh svet, že dal Syna svojho jednorodeného, 
aby nik, kto uverí v neho, nezahynul, ale mal život večný." 
(Jn 3, 16)

Dôkaz Spasiteľovho Božstva je nielen v sile nadprirodze
ných činov, ale aj v sile jeho stretnutí s ľudským srdcom, 
ktoré si podmaňuje a pretvára silou nadpridzenej lásky. Pre
liatím krvi za všetkých a vykúpením celého sveta prejavil Boh 
spravodlivú suverenitu svojej lásky.

V stretnutí s Božou láskou vyrástli osobnosti svätcov a tým 
nám kresťansky chápaná láska, v prijatí i ozvene, vysvetľuje 
svoju životnosť a silu. Je totiž darom Božím, ktorý nazývame 
c h a r i s , čiže milosť.

Klasickým príkladom ostáva konverzia židovského fanatika 
a farizeja Šavla z Tarzu, z ktorého sa stáva apoštol národov 
sv. Pavol. Sv. Pavol je pochodeň živej obety a lásky. Túto 
lásku stvárnil inšpiráciou v literárnej forme vo svojej Veľ- 
piesni. (1 Kor 13). Tam preferuje lásku, ktorá nikdy neprestá
va. Preferuje ju v sile jej nesmrteľnosti. Láska zo živej viery 
a nádeje prechádza v nevýslovné šťastie z patrenia na Boha 
a jeho svätých v nadkozmickej sfére bez priestoru a času, 
ktorá sa nazýva večnosťou.

Vierouka nás učí, že nebo nie je iba miestom, ale že je 
aj stavom blažeností ľudskej duše. Toho stavu dosahujú 
svätci už v pozemskom živote v spojení s Bohom. Je to de
dukcia živej, prakticky prejavovanej viery, nádeje a lásky. 
Praktičnosť týchto čností spočíva v skutkoch k neviditeľnému 
Bohu, odrážajúcemu svoj obraz v duši človeka. „Keby však 
niekto povedal, že miluje Boha a nenávidel by svojho brata, 
luhal by. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, ako 
môže milovať Boha, ktorého nevidí?" (1 Jn 4, 20).

Láska spočíva v emočnom prvku, ktorý dáva subjektívne 
uspokojenie. Má svoj viditeľný rys premeňujúci milovaného 
v biblickom duchu v konturách Kristovej tváre. „Veru, hovo
rím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, 
ani mne ste to neurobili." (Mt 25, 45)

Vedomie, že Boh je láska, zaväzuje kresťanov k jednote 
sŕdc a vedomie, že Boh je svetlo k spoločnému láskyplnému 
vyznaniu večných právd. Stručne vyjadreno: pracovať a pro
siť o jednotu poznania lásky a pravdy. Už láska k pravde 
skrýva v sebe túžbu po stretnutí so zdrojom všetkej pravdy, 
ktorou je Boh. Filozofi v tom zmysle majú axióma, že z po
znania a prežitia pravdy dosiahneme radostný pocit šťastia 
(tzv. fruitio pulchri — prežitie krásna). Je to stupeň k stret
nutiu s Krásou, Pravdou a láskou najvyššou, ktorou je večný, 
nemeniteľný Boh.

Sv. Augustín vo svojom diele O Božej obci (XXII, 30) uka
zuje nekonečnú perspektívu v stretnutí s Pánom, keď uvádza: 
„To bude náš siedmy vek naša sobota, jeho koncom nebude 
večer, ale večný ôsmý deň, pripravený nielen duchu ale aj 
telu. Tu budeme vidieť, vidieť a milovať, milovať a chváliť. 
Hľa, čo bude na konci bez konca, lebo aký iný je náš cieľ 
než dosiahnuť kráľovstvo bez konca."

ThDr. Gustáv Čejka

V Ý H Ľ A D Y  N A  J E D N O T U
Predseda Sekretariátu pre zjednotenie kresťanov kardinál 

Willebrands prednedávnom odpovedal na niekoľko otázok 
pre grécky časopis Elefteros kosmos. Na otázku, ako ďaleko 
je vzájomný styk a prípravné práce katolíckej Cirkvi a pravo
slávnych cirkví s výhľadom na jednotu, kardinál medziiným 
povedal:

,,V katolíckej Cirkvi je to rozvoj v uplatňovaní rozhod
nutí a ducha II. vatikánskeho koncilu a hlbokých zmien, ktoré

z toho vyplývajú. Mám napríklad na mysli hlbokú revíziu li
turgických kníh s cieľom väčšej vernosti staršej tradícii a od
poveď na žiadosť dnešného verného ľudu o slúžení liturgie 
v jazyku rôznych národov i na rozsiahlu prekladateľskú prá
cu, ktorú si to vyžiadalo". V závere tejto otázky kardinál zdô
raznil, že ,,je potrebné, aby toto úsilie o obnovu sa rozvíjalo 
vo všetkých katolíckych a pravoslávnych miestnych cirkvách, 
ktoré sa budú poznávať a stále viac sa stretávať ako bratia, 
žijúci tou istou vierou a tými istými tajomstvami."

Kardinál vyjadril svoj názor aj na otázku tzv. uniatskeho 
hnutia, na ktoré grécke pravoslávne cirkvi pozerajú často 
ako na prekážku na ceste rozvoja dialógu medzi týmito dvo
mi cirkvami:

„Skutočnosť, že katolícka Cirkev a cirkvi pravoslávne nemali 
jednotu, vytvorila sa medzi nimi nenormálna, neprirodzená 
situácia. Dve cirkvi, ktoré žili z toho istého Krista, majúce to
ho istého Pána, nemali by byť medzi sebou rozdelené. Po
horšenie je ešte mocnejšie, stáva sa neznesiteľným, keď ta
káto situácia sa zistí v tom istom mieste, medzi kresťanmi tej 
istej kultúry, tej istej cirkevnej tradície, ktorí majú rovnaký 
spôsob modlenia a slávenia liturgie. To je príklad východných 
katolíckych obcí, ktorých existencia a prítomnosť je bolestným 
svedomím tohoto pohoršenia, škandálu rozdelených kresťa
nov. Tento hlas svedomia nie je prekážkou pre dosiahnutie 
jednoty, ale mal by byť pohnutkou, aby bola ukončená po
horšujúca a neprirodzená situácia nášho rozdelenia. Obno
venie plného spoločenstva je jediným správnym riešením. Kým 
budeme rozdelení, nemôže katolícka Cirkev odmietať žiadosti
o cirkevné spoločenstvo, ktoré jej adresujú jednotlivci alebo 
náboženské obce na základe svojho svedomia a presvedče
nia, že počúvajú Ducha svätého. A toto katolícke spoločenstvo 
v nijakom prípade nežiada, aby takáto osoba alebo takáto 
náboženská obec sa vzdali svojich legitímnych kresťanských 
tradícií, v ktorých dostali a prežívali evanjelium" a ďalej 
predseda Sekretariátu pre zjednotenie kresťanov zdôraznil, 
že „nie je možné, aby sa na tieto náboženské obce hľadelo 
ako na útok alebo na výzvu k boju voči pravoslávnej cirkvi. 
Sú nevyhnutným dôsledkom nenormálnej situácie roztržky a 
tiež znamením hlbokej úcty k slobode, ktorú má každá oso
ba alebo skupina pri voľbe svojej cirkevnej príslušnosti."

Okrem ďalších otázok sa kardinál Willebrands vyjadril aj 
k otázke časové pevného dátumu pre svätenie Veľkej noci: 
„Najdôležitejšie je, aby bola zabezpečená oslava Veľkej noci 
v rovnakej dobe pre všetkých kresťanov. To predovšetkým po
žadoval nicejský koncil. Zo svojej strany sme pripravení uro
biť všetko, čo by bolo užitočné k urýchleniu takejto dohody."

(Z Duch. pastýŕe č. 10/1971 — vybral a prel. G. K.)

Slovo o čnosti nádeje
Nádej je božská čnosť, vliata samotným Bohom, pros

tredníctvom ktorej očakávame s naprostou dôverou večnú 
blaženosť, ako aj prostriedky k je j dosiahnutiu, spolieha
júc sa na to, že Boh je všemohúci, milosrdný a verný! 
Ako sa aj modlíme: „Dôverujem v tvoje prisľúbenie, lebo 
si všemohúci, milosrdný a verný!“

Nádej u svätých bola dominantou ich duchovného ži
vota, ktorá pramenila z neoblomnej dôvery v Boha, a to 
pre jeho atribúty všemohúcnosti, milosrdenstva a ver
nosti. Svätý František viacej dôveroval Prozreteľnosti Bo
žej, ako dieťa v náručí matky. Často prehlasoval: „ Pro
zreteľnosť Božia, ktorá sa stará aj o najmenšieho červíč
ka, nás dostatočne presvedčuje, že všetko, čo sa v nás 
a okolo nás deje je  len k nášmu dobru!“ A svätá Te
rézia Avilská často volala: „Ach, Bože môj, kto dá mojim 
slovám toľko sily, aby som dostatočne vyjadrila, že všetko 
čo udeľuješ tým, ktorí sa úplne na Teba spoliehajú a v 
Teba úplne dôverujú?! A  čo naopak strácajú tí, ktorí dô
verujú sebe a svetu!“

Dôverou v Boha dokumentujeme prakticky jeho božské 
vlastnosti: dobrotivosť,, milosrdenstvo a vernosť. A preto 
dôvera človeka v Boha je Bohu zvlášť milá!

Jedinečný pojem o Bohu a jeho pomere k vyvolenému 
národu pôsobil, že dôvera v Boha stála u Izraelitov vy
soko nad názormi pohanov v prejave dôvery k ich bož
stvám. Knihy Starého Zákona sú pretkané myšlienkami
o potrebe a nezbytnosti dôvery v Boha — Jahve! Nový



Zákon zduchovnil dôveru v Boha, takže je j predmetom  
nie je iba život pozemský, ale dôvera vo večnú blaženosť 
a v prostriedky na jej dosiahnutie. Z bohatstva rôznych 
motívov o tejto činnosti účinne pôsobia rovnako Evanje
lia ako aj Listy apoštolov.

Budme vo vlastnom živote hlásateľmi tejto čnosti ná
deje, aby touto čnosťou bol v nás oslávený Boh všem o
húci, milosrdný a verný. Čnosťou nádeje realizujeme 
správny pomer medzi Stvoriteľom a tvorom a vytvoriť si 
správny pomer medzi sebou a Bohom so všetkými dôsled
kami, to je cesta k osobnej svätosti!

Aj H. Vatikánsky snem nás povzbudzuje k tomu, aby 
sme mali neoblomnú dôveru v pomoc Božiu a dokazuje, 
že Pán svoju pomoc prisľúbil tým, čo ho milujú a s dôve
rou sa k nemu obracajú. Toto je predmetom nádeje, a o to 
máme a musíme v prvom rade prosiť a s dôverou žiadať!

Ak sa pozeráme na Boha, svoj jediný cieľ vznešene, 
a na ceste spojenia s Bohom nás odstrašujú naše hriechy 
a nevernosti, tu nádej ide v ústrety. Zabezpečuje nám 
u nekonečného Božieho milosrdenstva odpustenie všet
kých hriechov, i keby ich bolo také množstvo, koľko je  
pieskových zrniek v mori. A j vtedy nám Boh ponúka mi
losť na obrátenie a polepšenie. Veď sám Boh povedal: 
„Ak budú vaše hriechy ako šarlát, ako sneh budú obiele- 
né!“ (Iz. 1,18). Istota je vlastnosťou dokonalej nádeje a 
Boh chce, aby sme sa cvičili v tejto čnosti. Boh chce, aby 
istota našej nádeje sa opierala len o neho! I keď žiada 
našu spoluprácu, naše dobré skutky, predsa nechce, aby 
sme do nich skládali svoju nádej. „K eď  všetko urobíte, 
čo sa vám rozkázalo, povedzte: sluhovia neužitoční sme!“ 
(Lk 17,10).

o. Mikuláš Ďurkáň

Mysuenky o mysiienkach
Potôčku podobný je tok našich myšlienok. Vynoria sa z hí- 

bin mozgu, zaligocú sa v slnečnom jase života a zapadnú 
kdesi v neznámu. O chvíľu ani nevieme, že tá určitá myšlien
ka jestvovala. Nezaujala nás, nezanechala stopy. Bola prázd
na, neefektívna, neplodná!

Sú však myšlienky, ktoré plne zachvátia myseľ človeka. Ují
majú sa,rozrastajú a nútia nás neustále zaoberať sa nimi. 
Z tých silných myšlienok vznikajú životné plány, zámery a ich 
realizácia. Pravda, nie všetky myšlienky, hoci aj súce k životu, 
dajú sa realizovať. Veď od myšlienky k činom, je často veľké 
časové rozmedzie a je treba vynaložiť mnoho ľudského úsilia, 
obetavosti i krvopotnej práce, kým zrelá myšlienka sa aspoň 
čiastočne uplatní.

Každý jedinec je pánom svojich myšlienok aj ich realizácie! 
Ich zrod a priebeh je opäť závislý na duchovných hodnotách 
každého jedinca, ktorý za svoj zdravý myšlienkový proces pl
ne zodpovedá. Každý jedinec má možnosť, ba i povinnosť 
starať sa o svoj myšlienkový proces a tento usmerňovať 
k osobnému zušľachteniu i k úžitku ľudského spoločenstva.

I kvapky vody, stmelené v potôčik, upravujú svoj tok, svoje 
koryto, teda aj svoju životnosť, účelnosť a osožnosť. Rozum
ný človek dbá, aby čo najviac ušľachtilých myšlienok sa 
v ňom rozvinulo a mohlo sa aj realizoť.

Lež paralelne s dobrým jadrom myšlienok, u každého z nás 
vznikajú aj myšlienky nielen „jalové", ale priam škodlivé je 
dincovi i spoločnosti. Žiaľ, i tie sú dosť silné, aby boli schop
né plne sa realizovať a zničiť všetko dobré, čo človek svojimi 
šľachetnými zámermi si už vypracoval. Pritom ale mnohí sa 
domnievajú, že ich myšlienkový pochod je správne zame
raný. Nedbajú, alebo nechcú si priznať, že motivácia ich 
„čiernych" myšlienok je daná, negatívnymi vlastnosťami.

Podľa toho, kto ako ovláda tok svojich myšlienok, ako sa 
stará o ich vznik, rast, skvalitnenie a uplatnenie, dá sa ho
voriť o kvalitách človeka a o jeho inteligencii. Myšlienková 
činnosť prejavuje sa veľmi výrazne navonok u každého jedin
ca v jeho slovách, vo vyjadrených predstavách o živote, v ná
zoroch, no najmä v jeho zámeroch, snahách a v skutkoch.

Úprimne a neformálne veriaci človek, do svojho „pracovné
ho” programu myslenia denne zaraďuje myšlienku úcty a po

klony velebnosti Božej. Tomuto kontaktu duše človeka s Bo
hom venuje svoje modlitby, úvahy — meditácie, i aktívnu 
snahu o dokonalé spojenie svojej bytosti s Bohom, vnútor
ným prežívaním náboženských úkonov, ale i zasväcovaním 
všetkých myšlienok a všedných, ľudských zámerov, velebnosti 
Božej. Veriaci človek využíva aj v tom veľkom zhone a ne
dostatku času, každú chvíľu svojho bytia na uvedomenie si 
svojej celoživotnej závislosti na Bohu. I keď ústa nešepcú slo
vá modlitby, myšlienky neformulujú variácie úvah, stačí tichá, 
skromná poklona srdca, aby sa človek cítil neustále v rukách 
Božích. Potešuje sa so získanými úspechmi v hmotnom i du
chovnom živote a ďakuje Vládcovi svojej bytosti za pomoc, 
požehnanie v úspešnom napredovaní.

A keď sa telo svíja v bolestiach, keď duša trpí pod ťar
chou súžení, myšlienky sa dajú ťažko ovládať, ba sú schopné 
a náchylné snovať úklady nespokojnosti, reptať a zlorečiť, 
lebo ľudská prirodzenosť nerada prijíma bolesti a utrpenia 
a nerada sa dáva vytrhnúť z pohodlia vtedy ten, kto naozaj 
je neustále myšlienkové spojený s Bohom, spiatý s Ním 
v dobrom i zlom, dokáže, hoc aj po zakolísaní, opäť ovlád
nuť svoj myšlienkový proces a nedá sa strhnúť citovosťou 
a slabosťou! Boh nie je nečinný, ale zasahuje vždy v pravej 
chvíli a vhodným spôsobom! Boží zásah pomáha, povzbudzu
je, usmerňuje, lebo si neželá samoúčelné súženie ľudských 
duší.

Modlitba, to nie sú len slová, zopnuté ruky, ohnuté kolená 
a naučenú formulu šeptajúce ústa . . .  Už púha myšlienka na 
Boha je modlitbou a poklonou velebnosti Božej! Vládnuť nad 
svojím myšlienkovým svetom, obetovať ho v plnosti realizácie 
Bohu, značí mať nepretržitý kontakt duše s Bohom a kráčať 
úspešnejšie k ľudsky dosiahnuteľnej dokonalosti.

Myslieť na Boha, na svoj vzťah k Nemu, to neznamená 
zotročovať sa a vháňať sa do osídiel nezdravého náboženské
ho fanatizmu! Veď stála myšlienka na Boha je činorodá, 
usmerňujúca elán a nadšenie pre životné poslanie.

Hľa, čo znamená myšlienka, tak často zaznávaný a zaned
bávaný činiteľ nášho bytia! Našou vôľou podmanená a s po
mocnou Božou usmernená, dvíha človeka k výšinám šľachet
ného tvorenia, k samému Bohu a vytvára v duchovnom i hmot
nom živote veľdielo ľudského blahobytu, spokojnosti a spásy 
jedincov i spoločnosti!

Tibor Fedorenko.

Svätci zajtrajška žijú už dnes. Sú nimi tí, ktorí v ťaž
kých okolnostiach každodenného života poslúchajú hlas 
svojho svedomia, milujú Krista a bratov a svoju nedoko
nalosť zverujú milosrdenstvu nášho Vykupiteľa.

Nemáme príklad na porovnanie, aby sme si mohli pred
staviť, ako bude vyzerať náš život po vzkriesení. Toľkoto 
však vieme z Božieho zjavenia: Budeme šťastní bez ob
medzenia v spoločenstve s Bohom a so všetkými dobrými 
ľuďmi.

Treba nám žiť v pokoji a to tým, že budeme plniť vô
ľu Božiu v službe bratom na svete. Náš svet však začína 
v rodine, na pracovisku, v ateliéri, v úrade — vždy práve 
tam, kde sa akurát nachádzame.



PREŠOV — 10. januára t. r. bola 
na Ordinariáte pracovná porada už
šej diecéznej redakčnej rady, ktorú 
zvolal a viedol Otec ordinár Ján 
Hirka. Na tejto porade vedúci re 
daktor gr.-kat. periodickej a nepe
riodickej tlače pri SSV dr. E. K or
ba oboznámil prítomných s obsaho- 
vo-tem atickým  plánom vydavateľ
ského oddelenia Spolku sv. Vojtecha, 
ktorý sa týka všetkých časopisov 
Spolkom vydávaných.

Na porade schválili obsahovo-te- 
matický plán práce oboch našich ča
sopisov a tiež vedúcich redakčných 
rád pre obe jazykové sekcie: o. V. 
Skorodenského (pre slov. sekciu) a o. 
J. Andala (pre ukrajinsko-rusínsku 
sekciu).

BARDEJOV — V tomto staroby
lom a kedysi slobodnom kráľovskom  
meste zahájili ku koncu mesiaca ja 
nuára pri príležitosti 27. výročia o- 
slobodenia jubilejný rok sovietskou  
armádou jubilejný rok, v ktorom  
chcú dôstojne osláviť 725. výročie tr
vania svojho mesta. K  významnému 
jubileu metropoly horného Šariša sa 
vrátime v budúcich číslach oboch 
našich časopisov.

MICHALOVCE -  Gr.-kat. farský 
chrám Narodenia presv. Bohorodič
ky postavili, ako svedčia údaje o te j
to farnosti v Schematizme nášho bis
kupstva, v roku 1772. Tohto roku 
spomíname 200-ročné jubileum, kto
ré radi zaznamenávame s úprimným  
želaním hojného Božieho požehnania 
duchovným i veriacim michalovskej 
farnosti.

(V  tamtú- itôkíL u jfiljjjtú :
200 rokov od postavenia gr.-kat. farského chrámu v Michalovciach 
— 190 rokov od narodenia maliara, autora mnohých ikonostasov v 
chrámoch nášho biskupstva J. Rombauera — 175 rokov od narode
nia biskupa dr. Štefana Moysesa — 150 rokov od kňazskej vysviac
ky Thdr. Jána Andraščíka — 130 rokov od menovania Jozefa Ga- 
ganca za prešovského gr.-kat. biskupa — 100 rokov od menovania 
dr. Mikuláša Tótha, tretieho prešovského biskupa, za profesora mo
rálky na budapeštianskej bohosloveckej fakulte a zároveň 90 rokov 
(21. mája) od jeho smrti -  90 rokov od menovania dr. Jána Valyiho 
za prešovského gr.-kat. biskupa — 50 rokov od ustanovenia o. Pav- 
ía Rokiczkého za košického gr.-kat. farára — 25 rokov od biskupskej 
vysviacky Otca biskupa dr. Bažila Hopku.

DESAŤ ROKOV uplynulo dňa 11. marca t. r. od smrti tit. biskupa thagorského 
a apoštol, administrátora košického Msgr. JOZEFA CÁRSKEHO, dlhoročného 
predsedu Spolku sv. Vojtecha, Zboru slov. katolíckych ordinárov, spoluordinára 
aj našej gr.-kat. diecézy a nositeľa vysokého štátneho vyznamenania Radu re
publiky.

Spomínajúc desaťročie jeho smrti, pripomíname si jeho živé a povzbudzujúce 
slová, ktoré napísal pred štvrťstoročím v našom gr.-kat. časopise Blahoviestnik 
a ktoré nabádavo aj dnes zdôrazňujú podstatu základne vzájomného bratského 
spolunažívania a jednoty. Nebohý pán biskup vtedy pri príležitosti 300-ročného 
výročia zjednotenia napísal:

„Katolíkom latinského obradu tu na východnom Slovensku je toto jubileum 
tým cennejšie, pretože veriaci oboch obradov na tom istom území, v tých istých 
dedinách a mestách bývajú; Zdieľajú spoločný politický, hospodársky, sociálny 
osud, spoločný blahobyt, alebo trápenie . . .  Na mnohých miestach majú spoloč
né chrámy, alebo navzájom sa dovolí druhému obradu konať v nich bohoslužby; 
veriaci vzdialení od svojho kostola v chráme druhého obradu vykonajú svoju 
nedeľnú povinnosť. Duchovní oboch obradov si navzájom vypomáhajú kázňami, 
spovedaním, zaopatrovaním nemocných a pod.; biskupi oboch obradov pri 
svojich úradných návštevách idú do chrámu bratského obradu. Nedorozumenia, 
ktoré sa chvála Bohu, zriedka — kde-tu vyskytnú, nepochádzajú od veriacich, 
ale z netaktnosti, alebo zle chápanej horlivosti duchovných za vlastný obrad, 
biskupské úrady oboch obradov, zamedzujú a odstraňujú. Považujeme sa za 
dietky spoločnej Cirkvi všeobecnej, ktorí tu istú vieru vyznávame, tie isté sviato
sti užívame a tohto istého Sv. otca za hlavu cirkvi uznávame. Iba obrad (rúcho 
a bohoslužobný jazyk) máme rôzny, ale máme jednú a tú istú lásku ku Kristovi 
a vernosť ku Jeho Cirkvi."

(V článku Spolu jubilujeme, Blahoviestnik, ročník I., str. 4)



Za, t o. L J. Fedoroňkom
Dňa 18. decembra minulého roku po 

krátkej ale veľmi ťažkej chorobe umrel
— zaopatrený sv. sviatosťami — v 48. 
roku svojho života a 23. roku svojho 
kňazstva o. Inocent Ján F e d o r o ň *  
k o z Rádu sv. Bažila Veľkého, bra
tislavský gr.-kat. kaplán.

Zádušná Sv. liturgia a obrady cir
kevného pohrebu boli v stredu, 22. de
cembra m. r. v bratislavskom chráme 
sv. Ladislava. Vykonal ich, ako sme už 
uviedli v minulom čísle, Otec ordinár 
Ján H i r k a  za asistencie prítomných 
kňazov a bohatej účasti veriacich. Pri 
Sv. liturgii a obradoch spieval chrá
mový spevácky zbor. Otec ordinár už 
v chráme dojemnými slovami hodno
til záslužné a obetavé účinkovanie 
drahého zosnulého. Po obradoch v 
chráme telesné ostatky previezli na 
cintorín v Slávičom údolí, kde o 14. 
hod. pohrebné obrady zakončil Otec 
ordinár. Pri tejto príležitosti povedal 
rozlúčkovú kázeň, v ktorej citoval z 
posledného rozhovoru so svojím býva
lým spolužiakom: „Som šťastný, že som 
dosiahol svoj životný cieľ a stal som 
sa kňazom." Odznela aj rozlúčková 
reč správcu bratislavskej gr.-kat. far
nosti o. arcidekana Jozefa H a ľ k u, 
z ktorej vynímame:
A'

„Otec Inocent Ján Fedoroňko sa na
rodil 23. mája 1923 v Hrabovčíku, okr. 
Svidník, uprostred malebnej prírody, v 
kraji hustých dúbrav a  bučín« na pra
vom vyvýšenom brehu dravej a  rozmar
nej rieky Ondavy. Hlboko nábožní, 
pracovití a starostliví rodičia vštepili

MVZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY VO SVIDNÍKU, ktorého poslaním  
je dokumentovať materiálnu a duchovnú kultúru Ukrajincov — Rusinov 
v ČSSR, v minulom roku navštívilo vyše 12 tisíc návštevníkov. Okrem  his
torickej expozície, ktorá predstavuje pohnutú minulosť severovýchodnej 
časti Slovenska a pozoruhodnej expozície národopisnej, múzeum má aj 
vzácnu expozíciu ikon z východného Slovenska, ktorú vlani mohli návštev
níci vidieť aj v Slovenskom národnom múzeu v Martine. Z publikačnej 
činnosti múzea si pozornosť zasluhujú zborníky, z ktorých minuloročný D re
vené kostoly východného rítu na Slovensku od Blanky K ovačom čovej-Puš- 
károvej a Imricha Puškára sprevádza čitateľa slovami i bohatou dokum en
táciou po našich drevených chrámoch. V  tom to roku v šiestom zborníku  
múzea vyjde zaujímavá štúdia o maľovaných veľkonočných vajíčkach — 
krasliciach čiže písankách z vých. Slovenska.

V MAĎARSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKE žije takmer tristotisíc grécko
katolíkov. O ich náboženské potreby sa stará 229 kňazov. Veriaci patria 
do Hajdúdorogskej diecézy a do apoštolského exarchátu v Miškovci, od za
loženia ktorého uplynie v budúcom roku 50 rokov. Na čele Hajdúdorogskej 
diecézy je biskup dr. Mikuláš Dudáš, ktorý sa v tom to roku dožíva 70 ro 
kov.

NÁS TOHOROČNÝ KALENDÁR stretol sa s milým prijatím nielen  
u našich veriacich (ako svedčia mnohé veľm i srdečné listy mnohých) ale 
získal vzácne ocenenie a pozoruhodné uznanie od význam ných cirkevných  
predstaviteľov, ktoré vo svojich neobyčajne úprimných osobných listoch ved. 
redaktorovi vyjadril kardinál štátny sekretár J. Villot, prefekt posv. K on
gregácie pre východné cirkvi kardinál M. de Furstenberg spolu s tajom ní
kom tejto kongregácie arcibiskupom M. Brinim, jágerský arcibiskup dr. P. 
Brezanóczy, arcibiskup „dr. G. Bukatko, biskup dr. J. Segedi, hajdudorogský 
biskup dr. M. Dudáš, dekan budapeštianskej Teologickej akadémie prof. 
dr. I. Timko a iní. Toto usmanie teší, ale aj zaväzuje. Iste bude milým po
vzbudením aj pre našich spolupracovníkov a prispievateľov.

do srdca svojich milých detí lásku a 
oddanosť k Pánu Bohu. Nie div, že po 
skončení strednej školy zvolil mladý 
Ján cestu duchovného stavu. Maturo
val roku 1944 v Michalovciach a teo
logické štúdia absolvoval na bohoslo
veckej fakulte Karlovej univerzity v Pra
he. Na kňaza bol vysvätený 15. augus
ta 1948 v Prešove. Roku 1968 stal sa 
gr.-kat. kaplánom v Bratislave. Svoju 
dušpastiersku prácu a povinnosti konal 
svedomite.

Volanie Pána ozvalo sa v srdci bra
ta Jána prvýkrát slovami: „lho bo mo
je blaho i bremja moje lehko jesť.“ 
Zložil tri sľuby: čistotu, chudobu a po
slušnosť. Zdá sa nám, že Božský S p a 
siteľ si tak obľúbil verného služobníka, 
že vo svojej všemohúcej múdrostí roz
hodol sa povolať ho k sebe a vybral 
pre to najvzácnejšiu dobu cirkevného 
roku Roždestvo Isusa Christa — N a 
rodenie Krista Pána — Spasiteľa sve

ta. My v osobe o. Jána hodnotíme 
a ctíme pracovníka a hlásateľa pev
nej viery v duchu evanjélia. Otec Ján 
svoje ideály čerpal z večných právd 
viery a evanjelia. Cítime žiaľ pri jeho 
strate, potešuje nás však vedomie, že 
získal čo stratil, lebo obetoval všetko. 
Milosť Božia tak zjavne účinkovala aj 
v posledné dni jeho života že mal toľ
ko duševnej sily, aby sa ešte poďako
val svojím rodným bratom, ošetrujúcim 
lekárom a sestrám za starostlivú opa
teru. Sám sa tíško zmienil o tom, že 
umiera a vidiac bezmocnosť ľudskej 
múdrosti, hlboko sa pokoril a plne odo
vzdal do sv. vôle Božej. Ako v živote, 
tak i v smrti zostal skromný a dal 
nám žiarivý príklad, ako odchádzajú  
duše zrelé pre večnú blaženosť." Na 
záver o. J. Haľko ešte povedal:

„Drahý náš Otec Ján! Podľa apoš
tola nič netrvá večne, iba láska Bo
žia. Tej si žil a v nej chceme zacho
vať Tvoju svetlú pamiatku. Lúčime sa 
s Tvojou rakvou, ale nelúčime sa s Tvo
jou dušou."

Za rodnú obec Hrabovčík a milo
vaný Poddukliansky kraj sa slovami 
vrúcnej vďačnosti so zosnulým rozlú
čil o. Marián P o t a š, správca fary 
vo Vyšnom Orlíku. Za bratislavských 
veriacich poďakoval zosnulému za du
chovnú starostlivosť Š. Čarný a ďalší.

Blažennyj pokoj — viečnaja pamjať!

Liturgický kalendár
(Dokončenie z 2. str.)

deň je  sv. Liturgia sv. Bažila V eľ
kého s večierňou. Ap. 149, evanj. Mt 
107 a sledovanie utrpenia Spasiteľa 
tzv. s t r a s t i ,  keď sa čítajú tieto e - 
vanjelia: J n 46, Jn 58, Mt 109, Jn 
59, Mt 111, Mk 67, Mt 113, Lk 111, 
Jn 61, Mk 69, Jn 62, Mt 114.

31 — V e ľ k ý  p i a t o k .  V  e č i  e- 
r e ň: Kňaz je  oblečený do čierneho 
rúcha. Počas večierne je  obrad ulo
ženia plašČenice do hrobu.

A p r í l  1972

1 — V e ľ k á  s o b o t a .  V  tento deň 
je  sv. Liturgia sv. Bažila Veľkého. 
Ap. 91, evanj. Mt 115. Kňaz počas 
sv. Liturgie oblieka sa do svetlého  
bohoslužobného rúcha. V ečer je  tzv. 
malé povečerie.

2 — V e ľ k o n o č n á  n e d e ľ a  — 
p a s  c h a :  Pred utierňou kňaz v y 
berie plaščenicu z hrobu a prenesie 
ju  na oltár, kde je  až do sviatku 
Voznesenia Pána. Utiereň je  sláv
nostná a dominuje tropár, hl. 5.:

Kristus vstal z mŕtvych, smrťou 
smrť prem ohol a v hroboch ležiacim  
život daroval. Sv. L i t u r g i a :  Hneď 
na začiatku po Požehnané kráľov
stvo . . .  ľud spieva Kristus vstal z 
m ŕtvych (3X). Ap. 1, evanj. Jn 1. V  
tento deň je  svätenie veľkonočných  
jedál. Kňaz požehnáva s krížom. 
Veľkonočný pozdrav znie: Christos 
voskrese — voistinu voskrese.

Zostavil o. Ján Fircák



„A to nás nabáda, aby sme tento aktuálny okamih, ktorý 
jediný je v našej moci a v ňom jedinom spočíva naša jed i
ná skúsenosť prítomného života, prežívali rozumne a inten
zívne. Učí nás dobre oceňovať čas, napomína nás, aby sme 
čas nestrácali, aby sme ho používali na dobré, užitočné veci, 
na veci, ktoré dávajú životu pravý zmysel a hodnotu . . .  Kaž
dá hodina je drahocenná . .

(Z prejavu Sv. otca Pavla VI. na prvú nedeľu r. 1972)

FILM O CESTE P A V L A  VI. na Ďaleký východ, ktorý  
urobila talianska televízia, odoslali na taliansky konzu
lát do Pekingu. Je to svojho druhu prvý film  zo života  
Cirkvi katolíckej, ktorý bolo možné odoslať do Čínskej 
ľudovej republiky.

PREDSTAVITELIA KATOLÍCKEHO EPISKOPÁTU  
a evanjelickej cirkvi v NDR vypracovali spoločný list, 
adresovaný príslušníkom oboch vyznaní, v ktorom uvá
dzajú sm ernice pre prácu na poli ekumenizmu. Okrem  
iného sa v ňom píše, ž e . . .  treba sa vyvarovať takému  
druhu exaltovaného ekumenizmu, ktorý hrozí vy tvore
ním nejakého tretieho vyznania. Autoi'i listu nakoniec 
uvádzajú, že hlavným nebezpečenstvom  pre ekum enickú  
spoluprácu je  indiferentizmus, praktizovaný v m ene zjed 
notenia za každú cenu.

V GREENICHU (USA) sa uskutočnilo stretnutie lu- 
terských a katolíckych teológov za účelom  prejednania 
a konfrontácie postojov voči správe Cirkvi a tak na pr
vom mieste aj k veci takého významu, ako je  primát pá
peža rímskeho, hlavy Cirkvi (viditeľnej) a nástupcu sv. 
Petra apoštola v tom to úrade.

35 MILIÓNOV KATO LÍK O V V AFRIKE vedie v du
chovnej správe 4500 kňazov m iestneho pôvodu a 12 000 
misionárov. V  seminároch sa pripravuje na kňazstvo 
2600 seminaristov.

PROJEKTANTA NOVEJ AUDIENČNEJ SÁLY v Rí
me, talianského architekta Lugi N e r v i h o, vyznamenal 
Sv. otec Pavol VI. V eľkým  krížom sv. Gregora.

SPANIELSKI KATO LÍCKI K Ň AZI baskickej národnos
ti protestovali listom adresovaným príslušnej inštancii vo 
Vatikáne proti menovaniu za biskupa v Bilbao Anoverusa  
Altauna, ktorý nie je  baskickej národnosti, zakiaľ do
terajšieho apoštolského administrátora, kňaza Cirarda, 
ktorý je  Baskom, menovali za biskupa do Kordóby.

KARDINÁLSKY ZBOR má teraz 120 členov, z ktorých 41 
členov kardinálskeho kolégia žije vo Večnom meste.

Nastarší svojím vekom sú kardináli Paoblo G i o b b e a 
da C o s t a  N u n e s .  Obaja sa narodili v roku 1880. Dru
hý z nich je kardinálom, ktorý je najstarším kňazom. Vysvä
tili ho roku 1903. Biskupom sa stal roku 1920.

Podľa roku vymenovania je najstarší bývalý lisabonský pa
triarcha kardinál Manuel Goncalves C e r e j e i r a .  Za kar
dinála ho vymenoval ešte Pius XI. roku 1929. Vekove najm lad
ším je soulský arcibiskup Kim S o u  H w a n  (nar. r. 1922).

Zo 120 členného kardinálskeho zboru, podľa najnovších 
cirkevných smerníc má iba 93 kardinálov právo voliť pápe- 
že. K 31. decembru 1971 dovŕšilo alebo prekročilo osemde
siatku svojho života 27 kardinálov. V tomto roku toto právo 
stratí ďalších 6 kardinálov.

V uplynulom roku zomrelo 6 kardinálov: Antonio B a c c i, 
Camara Jaime d e B a r r o s, Michele B r o w n e, Gregorio 
A g a g i a n i n, Callori d i V i g n a I e, Giuiroga y P a I a- 
c i o s, z ktorých posledný je 48. kardinálom, ktorý zomrel 
za pontifikátu Sv. otca Pavla VI.

Posledné menovanie kardinálov bolo 26. apríla 1969 a uve
dené údaje ukazujú stav k 31. decembru 1971.

J. Pala

Jednou vetou
Pavol VI. vymenoval dekána Tomáša Junga za biskupa a 

banátskeho apoštolského administrátora — J. Maritain, zná
my francúzsky filozof, rozhodol sa zbytok svojho života stráviť 
v monastieri duchovných synov Charlesa de Foucaulda blízko 
Toulouse — V Indii podľa najnovších údajov žije skoro 8 
miliónov katolíkov — Na vysviacke konžského biskupa h. M. 
Mbikanya sa zúčastnil aj prezident Mobutu — Kard. Gouyen 
vyhlásil, že je treba vyvíjať ustavičný tlak na francúzsku vlá
du, aby zaujala pozitívne stanovisko vo veci celosvetového 
odzbrojenia — V Poľsku pripravujú podklady pre započatie 
procesu blahorečenia kardinála Hozjusa, ktorý žil v XVI. sto
ročí — Msgr. Natucci, dlhoročný ,,advocatus diaboli“ zomrel 
nedávno vo veku 100 rokov — Brazílsky biskup Tepe vyhlá
sil, že Cirkev dnes nie je oporným pilierom latinsko-americ- 
kého feudálneho systému — Arcibiskupovi J. Ijjasovi udelila 
budapeštianska Teologická akadémia čestný doktorát pri prí
ležitosti jeho 70-tych narodenín — Arcibiskup Dwyer v Bir- 
minghamu vysvätil pred nedávnom na kňaza známeho špor
tovca J. Robinsona — V Melbourne sa uskutoční v budúcom 
roku 40. eucharistický zjazd — Na Ceylone zriadili z podnetu 
miestnych biskupov ústrednú katolícku informačnú službu —
V Židloviciach na Mostecku objavili gotickú plastiku Madony 
z XV. storočia — Koptický bohoslužobný euchologion schvá
lila posv. Kongregácia pre východné cirkví — Milánska kat. 
univerzita Božského srdca oslávila 50 rokov svojho trvania — 
Vietnamský arcibiskup Van Binh vyzval vo svojom vianočnom 
pastierskom liste všetkých veriacich do účinného boja za mier.

Božia láska je taká mnohosľubná vzhľadom na naše 
dobro, áno na osobné dobro každého z nás. Boh nás ot
covsky miluje a všetko nám dá, o čo ho budeme prosiť, 
ak to bude slúžiť nášmu dozrievaniu.

Láska je  vždy konkrétna a nepozná výnimky. Nemožno 
z nej vylúčiť ani kolegov, ktorí mi nevedia na pracovis
ku ani na meno prísť, ani suseda, ktorý ma poohováral, 
ani predstaveného, čo mi ukrivdil alebo nedocenil a ma 
prehliada, pre ktorého som ako vzduch, ani všetkých tých, 
čo nedoceňujú m oju prácu, m ôj prínos v angažovaní sa 
za to spoločné.

Zákon lásky sa stretáva s odmietaním rovnako dnes 
ako za čias Kristových. Predsa však len a iba láska pre
máha všetko — aj odmietanie aj nenávisť. Láska odpúšťa 
a jednoducho vie byt zdrojom  dobrotivosti voči druhým.

(Z myšlienok na všedné dni)



CIRKEV DNES
III.

Cirkev sa dnes podobá lodi, ktorou zmietajú silné vetry. 
Táto situácia vzniká z jednej strany tým, že loď je na mori. 
To je príčina vonkajšia. Cirkev je vo svete a tento svet dnes 
azda priliehavejšie než kedykoľvek predtým možno nazvať 
rozbúreným morom. Život letí závratnou rýchlosťou. Päť alebo 
desať rokov dnes znamená v minulosti celé stáročia.

Je tu však aj príčina vnútorná. Cirkev sa koncilom do
stala na šíre more. Chce sa obnoviť a dala sa s plnou ver
vou do práce. Chce pomôcť svetu zodpovedať všetky otázky, 
ktoré prináša čas. Experimentuje. Vyzvala všetkých veriacich, 
aby prevzali svoj podiel zodpovednosti na seba, chce, aby 
všetci žili plným životom. Až doteraz mnohí kresťania žili pa
sívne. Každý len pre seba. Cirkev dnes chce a žiada, aby sa 
zbavili tejto pasivity a nahradili ju činnosťou na prospech 
celku.

Nebolo by správne obviňovať koncil z tohoto stavu. Na 
ňom sa len stalo zrejmým, čo Cirkev tlačí, kde a v čom sú 
jej bolesti. Preto treba hľadať ich príčinu. Ťažkosti našej do
by sú nespočetné a veľké. Jedna z nich spočíva v tom, že 
tak mnohí by chceli obnovu všetkého v Cirkvi naraz. Nemajú 
trpezlivosť.

Všetko spolu súvisí. Ak napríklad niekto chce, aby sa roz
víjala kolegialita v najvyššej autorite Cirkvi, je len logické, že 
by tomu malo byť podobne aj v prípade každého biskupa 
a každého farára. Nie je možné správne hodnotiť všeobecné 
kňazstvo všetkých veriacich a nevidieť pritom, alebo dokonca 
zámerne prehliadať kňazstvo sviatostné. A rovnako i funkciu 
stavu trvalého diakonátu. Jedno podmieňuje druhé, všetko 
spolu súvisí a nedá sa všetko uskutočniť jedným gestom ru
ky. Všetko chce čas a trpezlivosť.

Veľmi dôležitou je aj schopnosť a ochota rozlišovať me
dzi podstatným a druhotným v dedičstve, ktoré sme prevzali 
ako dar minulosti. Často sme boli zvyknutí preberať všetko 
„en bloc" a často spoprehádzané jedno cez druhé, čisté 
zlato Evanjelia aj ľudský nános a jeho výplody, a nerozlišo
vali sme dosť medzi tradíciou božskou a cirkevnou.

Cirkev hovorí veľmi správne o hierarchii právd a táto sku
točnosť nás núti, aby sme lepšie rozlišovali medzi tým, čo 
je samým srdcom kresťanstva, a tým, čo je okrajové. To platí 
osobitne o tom, čo v priebehu vekov k tomuto srdcu pridali 
teológovia, moralisti a kazatelia. Poklad zjavenia je ako strom 
a ten získavá na vzraste i kvalite plodov, ak ho občas pre
riedime. Ak sa odstránia bujné a husté výhonky, prúdi miaz
ga do hlavných vetví. Na orezávanie však treba istú ruku, 
aby sa nepoškodilo alebo neodstránilo aj to, čo odstraňo
vať netreba. Obnova Cirkvi je úlohou veľmi delikátnou, živou 
a naliehavou. Jej uskutočňovanie však predpokladá hlboké 
obrátenie. Zachovať vernosť Evanjeliu v každom ohľade a sú
časne zabezpečovať splnenie očakávaní aj tohoto sveta nie 
je možné bez bolestí námah, rán a odporu. A môže sa usku
točniť len v spolupráci s vanutím Ducha Svätého. Odhalenie 
nových perspektív stojí námahu a opäť čas i trpezlivosť so 
všetkým a so všetkými.

Cirkev je realitou, ktorá prechádza dejinami. Prežívanú 
prítomnosť lepšie pochopíme, keď sa na ňu budeme pozerať 
v organickom spojení s minulosťou, v ktorej má svoje kore
ne, a rovnako s prihliadaním na jej budúcnosť, kam mieria 
vetvy jej mohutnejúcej koruny. Nesmieme sa na Cirkev po
zerať ako na abstraktnú skutočnosť, ktorá sa nijako nemení 
a akoby ani neprechádzala časom. Trpeli sme príliš dlho na 
takéto statické videnia Cirkvi, definovanej ako „spoločnosť 
právne dokonalá". Chválabohu, dnes je to už za nami. Dnes 
už nevymedzujeme Cirkev právnickými kategóriami, ale chá
peme ju ako živú skutočnosť ktorú oživuje Kristus svojou prí
tomnosťou v nej a svojím životom a ktorá pokračuje v ceste 
od prvej Veľkej noci až po jeho druhý príchod ako pútnická 
v čase, z jednej historickej etapy do druhej.

A dejiny vyvoleného národa, zapísané v knihe EXODUS, 
nás učia, že Pán nedáva svojim zásoby, ale stará sa im 
o m a n n u na každý deň.

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

STRETNUTIE KATOLÍKOV A BAPTISTOV, ktoré v Škótsku sa 
uskutočňuje pravidelne už niekoľko rokov, vyznelo koncom mi
nulého roka opäť v znamení dobrého kurzu ekumenických 
snáh oboch vierovyznaní. Dohodli sa na spolupráci medzi ka
tolíkmi a baptistami v takých dôležitých otázkach, ako je 
otázka spravodlivosti vo svete, vzájomný dialóg a biblické 
štúdium. Podotýkame, že je to oblasť, v ktorej by nemali byť 
nezhody medzi všetkými kresťanskými vierovyznaniami.

SPOLOČN É KATECHETICKÉ KURZY PRE KATOLÍKOV AJ 
PROTESTANTOV zaviedli na Inštitúte náboženskej výchovy 
v Lagose — v štáte Nigéria. — Budú sa na ňom pripravovať 
na svoje budúce povolanie katechéti ako katolícki tak aj 
evanjelícki. Inštitút zriadili v spolupráci katolíckeho episkopá
tu Nigérie a Kresťanskej rady Nigerie, ako vrcholného orgá
nu evanjelických vierovyznaní.

OČAKÁVA SA PRVÉ STRETNUTIE medzi mohamedánmi a 
katolíkmi na úrovni teológov. Stretnutie sa má uskutočniť 
v Káhire alebo vo Viedni. Iniciátorom tohoto stretnutia je vie- 
deňský kardinál König, a to ešte pred siedmim rokmi. Po 
uzavretí kultúrnej dohody medzi Egyptom a Rakúskom kon
com minulého roka, sa dá očakávať skoré uskutočnenie to
hoto stretnutia v znamení dialógu aj s nekresťanskými nábo
ženstvami.

V KONGREGÁCII PRE EVANGELIZÁCIU NÁRODOV bola
vytvorená pastorálna komisia, ktorá bude mať na starosti ko
ordináciu misijnej činnosti. Uskutočnil sa tak zámer otcov II. 
vatikánskeho cirkevného snemu, aby sa s touto problematikou 
zaoberali experti a aby sa hľadali nové metódy hlásania 
evnjelia, prispôsobené podmienkam tých krajín, v ktorých 
Cirkev svoje misijné poslanie uskutočňuje.

V  TAIZÉ, neďaleko Lyonu, kde kedysi blahodárne vy 
víjal apoštolskú činnosť sv. Irenej je sídlo protestantskej 
komunity. Je to vlastne spoločné bratstvo protestantov, 
katolíkov i ortodoxných. Tam, kde kedysi tak prekvitalo 
kresťanstvo, vládne dnes náboženská ľahostajnosť. A  prá
ve na tomto mieste založili túto duchovnú komunitu. Jej 
predstaveným je Rogers Schutz. Žije tam asi osemdesiat 
bratov, ktorí nosia rovnaké jednoduché rúcho. Spôsob 
ich života sa podobá životu východných eremitov-pustov
níkov.

Obývajú celú výšinu a žijú v jednoduchých chyžkách. 
Schádzajú sa na bohoslužby, ktoré spoločne odbavujú. 
A j oni skladajú tri sľuby. Okrem protestantských bratov 
je tam aj niekoľko katolíckych príslušníkov rádu sv. 
Františka a taktiež niekoľko pravoslávnych mníchov. 
Františkáni majú svoj samostatný chrám, kde odbavujú 
Sv. liturgiu.

Po modlitbách sa schádzajú všetci. Ich hlavným po
slaním je modlitba. Nikoho nepresvedčujú. Ekumenizmus 
je  totiž dialóg dvoch. A  ekumenizmus vyžaduje trpezli
vosť a pochopenie aj pre toho druhého. Ročne asi 200 
tisíc ľudí z rôznych národností — veriaci i neveriaci — 
prejdú tade. Mnohí sa radi vracajú. Páči sa im hlavne 
to, že im nikto nič nevnucuje. Zámky na dverách a kľú
če tam neexistujú. Roger Schutz, predstavený komunity, 
protestant, denne jednu hodinu adoruje v katolíckom  
chráme pred najsv. Eucharistiou. Komunita má teraz za
stúpenie aj v Ríme v osobe M. Thuriana.

A j našou hlavnou povinnosťou za zjednotenie nech je  
modlitba. Tam, kde dobrá vôľa človeka nestačí, tam vždy 
môže priniesť vyriešenie zázračná sila milosti. Za zjed
notenie kresťanov by sme mali viac sa modliť a čím m e
nej o ňom dišputovat!

Januárová oktáva modlitieb za zjednotenie, ktorú pro
testanti zahájili a ktorú aj Cirkev prijala, je zvlášť vhod
ný spôsob na zblíženie všetkých kresťanov, na odstráne
nie všetkých zábran, jestvujúcich medzi kresťanmi a za 
vzájomnú lásku, porozumenie a bratstvo!

o. AUGUSTÍN LEUKÁNIČ



PRÍBEHY, k t o r é  PISE ž i v o t •' ’ru if i

Štedrý zo svojho

Ako chlapec som často hrával s priateľmi volejbal. 
Ihrisko sme mali na mlynárovom dvore, lebo i jeho 
deti patrili do našej partie. Keď sme si už zohrá H 
niekoľko setov, mlynárka nám priniesla chutné ko
láče a ponúkala nám. Ja som sa trocha okúňal si 
vziať. Keď to zbadal mlynár, povedal mi:
Vezmi si, Janču, vezmi. Až tvoj otec príde mlieť, ja  
ho o toľko ošudím. Všetci sme sa schuti zasm iali. 
Neoklamal nikoho, ale bol fig liar dobrého srdca. 
A nik mu neuveril, žeby bol šudil, i keď to žartom 
sám povedal.
Pamätajme: ak statočne pracujeme a žijeme, nikto 
neuverí, že šudíme, i keby nás niekto chcel očierniť, 
ba aj keby sme to žartom tvrdili sami. Ale ak ozaj 
klameme, môžeme si jazyk vyhovoriť, aj tak nám nik 
neuverí, že sme poctiví ľudia.

Čo Boh spojil

Kedy už nájdem večeru na stole, keď sa vrátim z 
práce, povedal nazlostene manžel a buchol päsťou 
po dverách.
A či si myslíš, že ja  doma spím, — odpovedala že
na — deti, hydina, upratovanie, variť, prať a . . . 
chcela pokračovať, ale nemohla, lebo manžel tres
kol druhý raz.
Prestaň, ak nebude večera hneď na stole, beriem 
sa do krčmy a potom ma môžeš čakať do rána. 
Opováž sa — odpovedala s krikom žena — ale 
ihneď si zoberiem svojich sedem slivák a viac ma 
neuvidíš.
Dobre, idem, zvrešťal on.
Dobre, idem, vykríkla rovnako hlasité ona.
Čo Boh spojil človek nech nerozlučuje, povedal ich 
synček, tretiačik Milan.
Rodičia sa pozreli na seba a pousmiali.
Najprv ho pobozkala mamička, potom otecko a 
obidvaja k bozku pridali: Môj zlatý synček.
Manželka hneď kládla večeru a manžel si sadol k 
stolu.
Nerobme v hneve náhle uzávery, lebo hnev je zlý 
radca. Keby sme ho poslúchli, mohli by sme bano
vať do smrti.

Nie všetko jedno

Bolo po vojne a ťažko bolo o droždie. Keď ho pri
viezli do obchodu, dávali ho po korune a bolo tre
ba stáť v rade.
Malý Ferko stál trpezlivo dosť dlho, kým dostal kú
sok droždia. Len čo vyšiel z obchodu, šibal Jurko 
mu povedal:
Ukáž, aké je.
Ten mu dal droždie zabalené v papieri a Jurko mu 
vložil korunu do ruky s poznámkou:
Choď sa postaviť do radu ešte raz!
A už chcel utiecť domov. Ale keď sa obrátil, nara
zil na mňa.
Daj mu droždie, vezmi si svoju korunu a postav sa 
do radu ty, povedal som mu energicky.
A či to nie je všetko jedno, — odpovedal mi — za 
moju korunu dostane práve toľko, ako za svoju.
Aj tebe za ňu dajú práve toľko.

Jurko namrzený vrátil droždie a mrmľajúc postavil 
sa do radu.
Nevykrúcajme, aby sme získali výhody na úkor dru
hých. Kto chce konať podľa pravdy, ide priamou 
cestou.

Chytil sa do vlastnej pasce
Stalo sa to v jednom mestečku.
Žil v ňom človek, ktorému práca nechutila, okla
mal, koho len mohol.
Keď nastúpil nový kaplán na faru, vždy si prišiel 
požičať peniaze, ktoré vraj nutne potrebuje a o 
pár dní ich vráti. Keď ich dostal, odkázal kaplaino- 
vi, že mu ich vráti, keď ho znova uvidí na kaplán- 
ke.
Raz sa klamár dozvedel, že na kaplánke je zmena. 
Ihneď sa vybral ošudiť nového kaplána. Zaklopal, 
otvoril, chcel pozdraviť, ale hlas mu uviazol v hrd
le, vytreštiI okále a od údivu mal sa prepadnúť. 
Tak čo, prišli ste mi vrátiť peniaze, opýtal sa kap
lán, ktorý po nejakom čase opäť prišiel na staré 
miesto.
Peniaze nemám — vykoktal klamár — chcem sa len 
spýtať, kedy ich mám vrátiť.
Veď ste mi odkázali, že mi ich vrátite, až vás uvi
dím na kaplánke zas, povedal kaplan, pričom sa 
usmial.
Klamár onemel.
Nemusíte nič vracať, — odpovedal mu kaplan, — 
len viacej nikoho neklamte. A podal mu ruku. 
Poctivý človek môže sa stretnúť s každým vždy a 
všade. Klamár musí sa celý život vyhýbať svojim 
obetiam a predsa ich občas stretne vtedy, keď to 
najmenej čaká.

Strhnutá maska

Boli len dvaja, lebo boli bezdetní. Už boli starí, 
niečo mali usporené, čo si získali poctivou prácou. 
Chodieval k nim iba sused Jožo, ktorý starčeka stri
hal a holil a keď bolo treba i ochotne pomohol. 
Starček sa vždy štedro odvďačil nielen jemu, ale
i jeho deťom, ktoré ľúbil ako vlastné vnúčatá. 
Starček Jožovi dôveroval. Prezradil mu, koľko má 
peňazí i kde sú uložené. Kľúč od nich nosil v ka
bátiku, o čom Jožo tiež vedel. Niet takého človeka, 
ako náš sused Jožo — hovorieval starček -  vždy 
usmievavý, vždy ochotný.
Istý večer si starček a starenka ľahli a zaspali. 
Onedlho ich zobudil nejaký šramot na okne, skok 
neznámej osoby do izby. Ktosi otváral skriňu.
Kto to, čo tu chceš — zvolal starček. Starká, vstá
vaj, zlodej!
Neznáma postava sa v tme vrhla na starčeka s no
žom. Starček sa bránil a kričal, čo mu sily stačili. 
Pomáhala mu vtom i žena.
Postava s nožom v ruke vyskočila oknom do tmy. 
Starý pár volal ďalej o pomoc.
Kým sa zbehli susedia, po zlodejovi nebolo ani 
chýru, zmizol bez stopy.
Čože sa to len stalo, zvolal Jožo, ktorý sa po chvíli 
dostavil celý udivený. Už je po mne, — povedal 
starček. Starká, nezabudni na Joža, keď zomriem. 
Ale kdeže by ste zomreli, nebojte sa. Musí sa chytiť



podúch, čo vám to spôsobil.
Prišli i žandári, vypytovali sa, ako sa to stalo a kto 
vedel o peniazoch.
0  peniazoch vedel jedine Jožo, tvrdil starček, ale 
bolo by hriechom jeho i len upodozrievať.
Žandári boli inej mienky. Vzali Joža na vyšetrova
nie. Keď odchádzal, povedal. Dobre sa majte, bá
čik, uzdravte sa!
Ale báčik do rána podľahol.
Žandári ihneď urobili u Joža domovu prehliadku. 
Hľadali usvedčujúci dôkaz. Prekútali všetko. Aj 
kopu hnoja, čo stála vedľa maštale. Ale marné. 
Lenže ráno prišli žandári nečakane zas a prehá
dzali hromadu hnoja znova. Teraz v nej už našli 
Jožove šaty, presiakle báčikovou krvou.
0  chvíľu o tom vyprávala celá dedina. Všetci pre
kvapene pozerali jeden na druhého. No, najviac by 
sa bol divil báčik, ale on už bol mŕtvy.
Padla usmievavá maska so sladkými rečami, uká
zala sa pravá Jožova tvár.
Každá maska skôr či pozdejšie padne a ukáže sa 
skutočná tvár. Lebo masku strhujú a ozajstnú tvár 
prejavujú naše činy.

Netrestajme nevinných
Bolo to dávno. Starší človek sa pohádal v krčme 
s mladším a v zlosti ho zastrelil.
Vrah mal osem detí, jeho obeť tri.
Matka zavraždeného už bola staručká a chorľavá. 
Smrť syna jej spôsobila neopísateľnú bolesť. Po
hľad na jej vnúčky — siroty ranil ju v hĺbke duše. 
Pomáhala im ako mohla, len aby zmiernila ich ťaž
ké položenie.
Ale nie menej biedy bolo v dome vrahovom. Aj ich 
núdza jej neušla. Nosila im chlieb sprvoti potajme, 
potom už zjavne.
Keď sa o tom dozvedeli ľudia v dedine, nastalo 
zdesenie. Všetci sa nad tým pozastavoval i, ba po
niektorí ju odsudzovali.
Veď tieto dietky sú nevinné — znela jej odpoveď 
udiveným spoluobčanom. — Oni práve tak nikomu 
neublížili, ako moji osireli vnúčikovia. Netrestajme 
nevinných.
A pomáhala im ďalej.
Áno, netrestajme nevinných. Nenechajme sa zviesť 
slepým hnevom, ktorý sa ľahko šíri na príbuzných, 
priateľov a blízkych tých, ktorí nám ublížili. Hnev je 
nespravodlivý radca. Načúvajme hlas triezveho ro
zumu a nie rozbúreného citu.

Neznámi vrahovia
Šlo auto po ostrej zákrute, šofér pozrel na zrkadlo, 
ktoré bolo umiestnené naproti. Ale len bolo, lebo 
neznámy páchateľ ho rozbil. Z druhej ulice šiel 
motocyklista, ktorý viezol so sebou i manželku. Tiež 
pozrel na miesto, kde bolo predtým zrkadlo a tiež 
nadarmo.
Výsledok bol tragický. Motocyklistovi to vynieslo 
zlomeniny ruky, nohy, rebier, jeho manželke smrť, 
šoférovi veľa nepríjemností.
Iste roztopaš ník, ktorý hádzal kameň do zrkadla si 
neuvedomil, že sa tým stáva budúcim vrahom. Veď 
nebyť jeho nedovoleného skutku, žena by bola žila, 
motocyklista by bol zdravý a šofér by nebol mal 
mnoho trampôt.
Pamätajme, čím život väčšmi pokročí, tým bude

komplikovanejší a tým ďalšie a väčšie budú mať 
následky naše činy. A to aj tie, pri ktorých na to 
vôbec nemyslíme. Môžeme poškodiť nevinným ľu
ďom, ktorých ani nepoznáme.

Opravdivá úprimnosť
Ja milujem úprimnosť. Nech je skutočnosť aká 
chce, od každého chcem počuť pravdu a nie tala- 
fatky, — povedal mladík vo vlaku, čo sedel s nie
koľkými priateľmi.
Predstavte si — pokračovaj šuhaj — včera prídem 
domov a pýtam sa, kde je otec.
J é chorý, odpovie mi matka.
Vojdem do izby a otec leží na diváne opitý. Vrátim 
sa do kuchyne a hovorím. Prečo so mnou jednáte 
ako s deckom a nepoviete mi pravdu?
Tak je — prisvedčil mu jeden z priateľov — čo nás 
budú vodiť za nos ako sopliakov!
Počkaj, počkaj, — ozvala sa teta prvého, ktorá se
dela pri ďalšom okne na tej istej strane vagóna, 
takže spomenutý mladík ju nevidel — pamätáš sa, 
keď si bol v zime u nás na zábavu a spil si sa pod 
obraz Boží. Priniesli ťa k nám, uložila som ťa do 
postele, ale nevedel si, čo sa s tebou robí. Keď si 
sa ráno zobudil už triezvy, prosil si: Tetička, ale ro
dičom o tom ani muk. U otca by sa mi to len tak 
na sucho neprepieklo. A ja som mlčala, nikomu 
som slova nepovedala. Ale ty si svojho otca vykri
čal vo vlaku pred kamarátmi i pred cudzími ľuďmi. 
Len teraz všetci cestujúci upreli oči na mladíka a 
usmiali sa popod nos. Mladík i jeho priatelia spus
tili hlavy a mlčali. ^ 
Áno, veľmi nám treba úprimnosť. Ale kto ju poža- 
duje od iných, musí byť úprimný sám.

Drahé postrašenie
Odviezli ho do nemocnice? — pýtala sa jedna že
nička druhej v autobuse. Odviezli, znela odpoveď. 
A čo mu je, nevieš?
Pravú ruku má zlomenú a tvár poranenú.
Taký krásny chlapec, aby mu len nezostali jazvy na 
tvári.
Lekár povedal, že možno bude treba robiť i plasti
ku.  ̂
Ako sa to stalo, pýtajú sa ďalší cestujúci, u ktorých 
tento rozhovor vyvolal pozornosť.
Šiel na motocykli, — hovorí jedna ženička. — Za de
dinou na kra ¡ti cesty stáli tri dievčatá. Chcel ich 
postrašiť. Keď bol blízko nich, pridal a zamieril na 
ne. Oni odskočili, ale za nimi bol kamenný stĺpik, 
s ktorým on nepočítal. Narazil a skončilo to zle. 
Figeľ, ktorý sa nevyplatil, poznamenal starší chlap. 
Žarty sú soľou života. Ale rozumné, ktorými neohro
zujeme iných ani seba. Dr. Ján Bubán
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S týmto obrazom Presv. Bohoro
dičky ste sa už iste stretli. Pred
stavuje Matku ustavičnej pomoci. Čo 
nám tento obraz hovorí? Božie D ie
ťa, naľakané dvoma anjelmi, ktorí 
mu ukazujú nástroje mučenia, sa tú
li k svojej Matke a skoro stráca je 
den sandál. Matka ho drží v pevnom  
objatí a s láskou. Obidve ruky Bo
žieho Syna pevne sa držia Márie, 
aby nám pripomenuli, že na zemi 
aj on sa oddal pod ochranu je j rúk. 
On vložil do je j rúk všetky milosti, 
aby ich rozdávala tým , ktorí o to 
prosia.

Hviezda na je j závoji symbolizuje 
zorničku, ktorá priniesla svetlo Spa
siteľovej pravdy celému svetu, kto
rý tápal v tmách. Archanjeli držia 
nástroje jeho utrpenia. Sv. Michal 
drží kópiu s hubou namočenou do 
octu. Sv. Gabrile drží kríž a klince.

Ústa nebeskej matky sú malé a 
spočívajú v tichom zovretí. Hovorila 
málo. Zlatá koruna, položená na ori
ginál tejto gréckej ikony r. 1867, je  
výrazom vďaky za vyslyšané prosby 
Matke ustavičnej pomoci. Jej oči sú 
neobyčajne veľké. To preto, aby v i
deli či privomenuli nám, že ona vidí 
všetky naše smútky a ťažkosti. Sú 
upreté stále na nás, k nám.

Spasiteľove ruky sú dianiami obrá
tené k dlaniam Jeho Matky. Ukazu
jú že milosti spásenia sú v je j ma
terských rukách.

Visiaci sandál symbolizuje dušu, 
ktorá sa drží svojho Vykupiteľa az
da poslednou nitkou a tou je prí
hovor, orodovanie presv. Bohorodič
ky.

Zlatý podklad ikony predstavuje 
nebo, v ktorom prebýva presv. Mat
ka nanebovzatá spolu so svojím  Sy
nom.

Kiež tieto myšlienky prispejú k to 
mu, milý Čitateľ, aby si pochopil ob
sah a zmysel znó.meho obrazu. A by  
si sa obracal s plnou dôverou k Mat
ke ustavičnej pomoci, ktorái ustavič
ne pomá,ha každému, kto sa pod je j  
ochranu utieka a o je j príhovor úp
rimne prosí.

P . Chanát, bohoslovec

B O Ž S K Ý  S A M A R I T Á N
Učeníci chytro spozorovali u svojho Majstra ďalšiu peknú vlastnosť, 
ktorá ich tuho priťahovala k nemu. Bola to jeho šľachetnosť a milo
srdenstvo. Nikoho neodohnal od seba, čo ho prosil o pomoc. Ba 
neraz pomáhal i tým, ktorí ho vôbec neprosili. Kde videl trápenie, 
nešťastie, chorobu alebo iný nedostatok, tam potešoval, uzdravoval 
a poučoval. Nik od neho neodišiel naprázdno.
V galilejskej Kane, kde ho pozvali na svadbu, obdarí mladý pár vý
borným vínom. Nemal úmysel tu urobiť prvý svoj div, ale keď mu 
jeho Matka pošepla, že sa mladým minulo víno a nemajú čím po
hostiť hostí, rozhodne sa im pomôcť, aby sa nemuseli hanbiť. Ne
skôr v tom istom mestečku uzdraví syna kráľovského úradníka, ktorý 
za ním prišiel až z mesta Kafarnaum.
Niekedy vyučuje ľud na brehu Genezaretského jazera až do ne
skorých hodín. Keď sa však vráti domov, začnú k nemu prinášať 
chorých. Ide medzi nich a dlho do noci sa s nimi rozpráva a oso
bitne uzdravuje každého z nich. Nedbal, že je ustatý a hladný. Bol 
rád, že môže pomôcť tým, ktorí mali k nemu dôveru.
Inokedy zas, keď sa utiahol do samoty a videl prichádzať zástupy, 
neodišiel, ale ostal s nimi. Poučoval ich a nasýtil zázračne rozmno
ženým chlebom. Bolo mu ich ľúto, lebo boli ako ovce bez pastiera. 
Keď chodil krížom-krážom po Palestíne a priviedli k nemu posad- 
lého alebo porazeného, vyháňa zlých duchov, uzdravuje a odpúšťa 
hriechy. Neodoprie pomoc tým, ktorí ho o ňu prosia.
Pri mestečku Naim sa stretne s pohrebným sprievodom. Nesú jedi
ného syna chudobnej vdovy. — Neplač! — ozve sa k nej. Na jeho 
sEavá mŕtvy ožije. Podobne vzkriesi i Lazara. Neodohnal od seba ani 
pohanku, ktorá ho prosila, aby zbavil jej dcéru zlého ducha. Na
pred jej odporuje a hovorí, že neslobodno vziať chlieb deťom a dať 
ho psom. Ale keď mu odpovedá, že šteňatá dostávajú odrobinky zo 
stola svojich pánov: zvolá: — Ó, žena, veľká je tvoja viera . . .  I 
Keď vidí, že učeníci celú noc nič nechytili, káže im znovu spustiť 
siete a oni chytia toľko rýb, že ich ledva vládzu vytiahnuť. . .
Takáto šľachetnosť nemohla ostať bez účinku, najmä na tých, ktorí 
s ním stále boli, počúvali ho a videli všetko, čo robí. Kto má čo len 
iskierku dobrej vôle, uzná a pochopí, že náš Spasiteľ je náš najlep
ší priateľ, ktorý nás nikdy neopustí, nenechá bez pomoci. . .

Otec Viktor

Ak hľadáme vôľu Božiu a nasledujeme Krista, rodí sa v nás vždy nová sila, 
elán a nadšenie pre všetko pozitívne v živote osobnom i spoločenskom.

O
Často sme rozčarovaní z toho, že investovaná láska a starostlivosť, ktorú sme 
vložili do svojich detí, neprináša takmer nijaké plody. Spomeňme si v takýchto 
súvislostiach, že nie vždy ten žne, kto zasieval. Aj na to, že iný dával vlahu 
a zrast. Posledná žatva bude Božia.

O
Nie je láskou nijaká forma sebectva a chamtivosti. Je nanajvýš sebaláskou, 

a to na vlastnú skazu. Nakoniec vyjde nanič.

O
Božia posila v slabosti a bezmocnosti nás uschopňuje na činy, ktoré by sme si 

bez nej neboli trúfali vykonať.

O
Spasiteľ vždy znova odpúšťa, ale aj očakáva, 

aspoň v jednom jedinom ohľade. Ináč by naša 
sľuby boli slovom do vetra.

že sa vynasnažíme polepšiť sa 
ľútosť nebola úprimná a naše

O

Boh je jednota a láska. K nej sme povolaní aj my ako jeho deti.
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M. Sabol pod vyššie uvedeným ná
zvom uverejnil v piatkovom vydaní Vý
chodoslovenských novín zo dňa 7. ja 
nuára t. r. úvodný článok, ktorým po
zdravil otvorenie výtvarnej výstavy Mi
kuláša K I i m č á k a v umelcovom rod
nom meste — Humennom. Autor v spo
menutom príspevku zasvätene obozná- 
muje našu verejnosť s umeleckým i 
ľudským profilom maliara-jubilanta, 
ktorý — ako sme to už aj v našom 
mesačníku spomenuli — slávil nedáv
no svoje abrahámoviny.

Radi sa vraciame touto spomienkou 
k zrelému umeleckému prejavu význam
ného reprezentanta nášho súčasného 
výtvarného umenia. Robíme tak aj pre
to, že si ho radi a úprimne privlast
ňujeme. S Klimčákovým výtvarným pre
javom sa totiž naši čitatelia stretávajú 
často a s radostným konštatovaním 
možno uviesť, že tieto stretnutia prijí
majú s vnímavou pozornosťou a úctou.

Moderný výtvarný prejav Mikuláša 
Klimčáka strháva pozorného konzu
menta postupne. Najprv si získavá je 
ho pozornosť, myšlienkové sústredenie, 
ktoré vrcholí v pochopení a uznanli
vom ocenení umelcovho moderného 
výtvarného prejavu.

Posledná umelcova výstava v Koši
ciach (november-december 1971) a jej 
prenesenie do rodného mesta Humen- 
ného (január 1972) umožnili mnohým 
z nás v plnejšom a bezprostrednejšom 
rozsahu stretnúť sa s jeho príťažlivým, 
zaujímavým a svojráznym dielom. M. 
Janotová v Smene (č. 260, zo dňa 3. 
novembra 1971, str. 4) odvolávajúc sa 
na maliarovo osobné vyznanie, presne 
uviedla, že jeho inšpiračné, zdroje vy
chádzajú z duchovnej kultúry národ
nej, ľudovej umeleckej tvorby a zo 
súčasného rozvoja vedy a techniky. Čo 
však Klimčákovu tvorbu poznamenáva 
jedinečnosťou, to je jeho vlastné, svoj
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ské stvárnenie zvolených tém. I po 
stránke použitia materiálov, ako napí
sal vo vyššie spomenutom článku M. 
Sabol — je Klimčák veľmi rôznorodý, 
vynachádzavý a vynaliezavý. Pozoru
hodné sú jeho gobelíny ako: Sloven
sko, Oslava zimného slnovratu, By
zantská misia na Veľkej Morave (na
ša snímka), Solúnski bratia a iné. Pri
znávajú mu novátorstvo pri navrhovaní 
farebných okenných mozaík, v ktorých 
tiež veľmi zreteľne prevláda svojráz
nosť. Dáva cez ne „prenikať svetlu 
a aj nosné deliace mreže nie sú u ne
ho zaužívaným symetrickým stereoty
pom, ale riešené kompozične s fantá
ziou. n

Pochopiteľne, že pre nás je Klim
čák strhujúci aj motívmi príchodu a 
pôsobenia sv. Cyrila a Metoda, ktoré 
sa v jeho tvorbe opakujú v rôznych 
variáciach a formách. Možme súhlasne 
s M. Janotovou vyjadriť pravdivý po
cit zo stretnutia s umením M. Klimčá
ka, že je veľkým umeleckým zážitkom 
a kultúrnym prínosom. Tým viac mu
síme spoločne vyjadriť a opakovať vy
slovené poďakovanie ,,za hlboké doj
my a mnohé šľachetné pocity, ktoré 
v nás jeho dielo vyvolalo."

Dr. E. Korba

SNÍMKY na tejto strane predsta
vujú záber z otvorenia jubilejnej v ý 
stavy akad. maliara Mikuláša Klim 
čáka v rodnom m este, pohľad na in
teriér výstavy, zachytávajúci známy 
Klimčákov gobelín Príchod byzant
skej misie na Veľkú Moravu a he
raldický znak umelcovho rodného 
mesta Humenného.



•  D R O B N É  O Z N A M Y
V 1. ČÍSLE SLOVA v rubrike Z nášho 

života v správe o Nových Žákovciach 
sme omylom uviedli meno o. dekana 
Mikuláša Rojkoviča. (nie Michal ale 
Mikuláš!) Autorom snímok na 14. a 16. 
str. 1. čísla je o. J. Cverčko.

LITURGIU SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO
môžte zakúpiť v predajni Spolku sv. 
Vojtecha v Košiciach alebo objednať 
na Ordinariáte v Prešove.

ZO SSV V TRNAVE oznamujú zá
ujemcom o komplety Písma svätého, 
že náklad je už rozobraný. Ponúkajú 
však publikácie, pojednávajúce o Pís
me svätom, ktoré zasväteným spôso
bom priblížia čitateľovi Knihu kníh. Je 
to publikácia Všeobecný úvod do Pís
ma svätého, ktorej cena je 35 Kčs. 
Druhou takou príručkou je Zvláštny 
úvod do Nového zákona. Jej cena je 
37,50 Kčs.

Obe publikácie sú vyhotovené na 
skriptovom formáte A —4 a môžete si 
ich objednať, alebo zakúpiť pri osob
nej návšteve spolkových predajní.

VIAZANÝ ROČNÍK SLOVA 1971 mož
no objednať na Gr.-kat. ordinariáte 
v Prešove, ul. SRR č. 8. alebo v redak
cii nášho časopisu v Košiciach.

MNOHÝM, ktorí sa na nás obrátili 
s prosbou o zaslanie kalendára SSV 
Pútnik svätovojtešský 1972, s ľútosťou 
oznamujeme, že ich žiadostiam nemô
žeme vyhovieť.

UZÁVIERKA tohto čísla bola 23. ja 
nuára t. r.

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 SOTI 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- 
waldovo nám. 48. Cena jednotlivého 
výtlačku 2 Kčs.

kulruRwe RozhlkbY
V KOŠICIACH usporiadali prvú prehliadku výtvarnej fotografie s mie

rovou tematikou. Je to celoštátna súťaž mladých fotografistov (do 30 rokov), 
ktorú usporiadatelia chcú opakovať každoročne.

V JÚLI TOHO ROKU uskutoční sa na zámku Brangues, kde je pocho
vaný básnik Paul C l au  d e l, sympózium o prekladoch z diela tohto vý
znamného francúzskeho básnika, ktorý po prvej svetovej vojne žil aj 
v Československu, ako veľvyslanec francúzskeho štátu.

NEĎALEKO BUDAPEŠTI objavili zrúcaniny doteraz najväčšieho zná
meho monastiera v MĽR, ktoré pochádzajú zo XIV. storočia. Poskytoval 
miesto vyše 300 mníchom a zničili ho požiarom Turci.

REŠTAURÁTORSKÁ TVORBA 1945—70 je  názov výstavy na Bratislav
skom hrade, ktorá ukazuje nevšednú starostlivosť nášho štátu o obnovu, 
prieskum a ochranu vzácnych pamiatok našej vlasti.

UNESCO vyhlásilo tento rok za medzinárodný rok knihy. Do programu 
tohto podujatia sa zapojí aj Svätá stolica tým , že do pozornosti verejnej 
mienky postavia knihu kníh, Písmo sv.

CELÝ KULTÚRNY SVET si na začiatku tohto roka spomenul 15. výročie 
smrti talianskeho dirigenta svetového mena Artura Toscaniniho (1867— 
1957). Najväčším ocenením jeho umenia bolo účinkovanie v slávnej milán
skej La Scale i v newyorskej Metropolitan opere. Bol jedným z umelcov, 
ktorí v 30. rokoch prví protestovali proti hroziacemu fašizmu. Za druhej 
svetovej vojny mnohé koncerty venoval v prospech červeného kríža. Po na
padnutí Sovietskeho zväzu dirigoval koncert, ktorý sám zostavil z ruskej 
hudby. Veľmi si vážil i sovietskeho skladateľa Sostakoviča, autora známej 
Leningradskej symfónie. O Toscaninim je známe, že všemožne zháňal par
titúru tejto symfónie, len aby ju mohol dirigovať. Jeho pozostatky odpočí
vajú v rodnej Parme.

V KATEDRÁLNOM CHRÁME HAVANY , hlavnom meste Kuby, arci
biskup Fr. R. Oves Fernandez pred Vianocami vysvätil na kňaza 60-roč- 
ného profesora literárnej histórie Júlia Morala Gomeza, ktorý je teraz pro
fesorom histórie a literatúry v havanskom seminári a ako spisovateľ je 
známy aj mimo hraníc Kuby.

V LATERÁNSKEJ BAZILIKE SV. JÁNA, v je j baptistériu, objavili mra
morovú nádobu, z ktorej pápež Silvester pokrstil cisára Konštantína. Ar
cheológovia na tomto mieste objavili aj zvýšky kúpeľov z čias cisára Traja- 
na a starorímskeho paláca.

SUMMA TECHNOLOGIAE je názov zbierky esejí poľského autora nauč- 
no-fantastických románov Stanislava Lema, ktorá pred nedávnom vyšla 
v Poľsku spolu s ďalšou pozoruhodnou autorovou knihou Fantastika a fu- 
turológia.

JEAN LASSUS je autorom obsiahlej knihy o ranne kresťanskom a by
zantskom umení, ktorú vydalo nakl. Artia 1971 a ktorú preložil z anglické
ho vydania Kl. Benda.

MONOGRAFIU O STARORUSKEJ JAROSLAVLI vydalo nakl. Ishusstvo 
a je j autormi sú E. Dobrovolskaja a B. V. Gnedovskij. Kniha podáva vý
klad o umeleckých pamiatkach tohto starobylého mesta a je bohato ilus
trovaná.

NÁS VELITEĽ, názov knihy, ktorú v nedávnych dňoch vydalo nakl. 
Naše vojsko. Obsahuje spomienky spolubojovníkov prezidenta ČSSR, hr
dinu ČSSR a ZSSR. arm. generála L. Svobodu. Autori v nich líčia profil 
charakteru a vlastností človeka, pod ktorého vedením sa prebíjali ťažkou 
bojovou cestou z Buzuluku až do oslobodenej vlasti.

ROZVOJOM UKRAJINSKEJ SOVIETSKEJ POÉZIE zaoberá sa N. D. 
Roďko v knihe, ktorú vydalo nakl. Náuková dumka. Študuje v nej prob
lémy form y revolučného romantizmu, prvky symbolizmu, impresionizmu ako 
aj tradícií klasickej ukrajinskej literatúry.

DOSTOJEVSKÉHO SPISY vyjdú v 30 zväzkoch. Bude to kritické vy
danie, v ktorom každý zväzok bude opatrený všestrannými poznámkami. 
Dielo pripravuje Inštitút ruskej literatúry a Akadémia vied ZSSR.

DEJINY MONGOLSKEJ LITERATÚRY napísal a v nemčine vydal známy 
literárny historik W. Heissig. Zatiaľ vyšiel 1. diel, v ktorom autor zahrnul 
poznatky o mongolskej literatúre 19. a začiatku 20. storočia.


