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V našej prekrásnej liturgickej m odlit
be Carju nebesnyj prosíme okrem iné
ho aj za to, aby sa „Boží Duch pravdy
poklad dobrôt a darca života ubytoval
v nás a očistil nás od každej poškvr
ny."
Tohoročné sviatky ZOSLANIA
SV.
DUCHA nech sú nielen úprimnou a
zbožnou oslavou tretej Božskej osoby,
ktorá z Boha Otca i Boha Syna vy
chádza a tvorí nerozdielnu jednotu
nášho Boha, veľké a vznešené tajom 
stvo viery, ale aj naším pevným odhod
laním, aby sme dary Ducha Sv. vedeli
plne prijímať, prijaté plne zužitkovať a
zo zužitkovaných prežívať vo svojom ži
vote čistú radosť verného ľudu Božieho.
Nech nás osvieti jeho sila, múdrosť a
posilňujúca láska, aby upevňoval vy
rovnaný a požehnaný mier v našich
vlastných dušiach, v našich rodinách,
v našich farnostiach, vo všetkých našich
vzájomných ľudských vzťahoch!

Požehnaný si ty, Kriste , Bože náš,
ktorý si múdrosťou naplnil rybárov
ked si im zoslal Svätého Ducha, a
nimi si ulovil celý svet , milovník
náš, sláva tebe.

Keď zostúpil Najvyšší, pcmviatol ja 
zyky a rozdelil národy. A keď roz
delil ohnivé jazyky, všetkých p o vo 
lal k jednote. Preto jednohlasne os
lavujeme presvätého Ducha.

Pane, vyvýš sa vo svojej moci a za
spievame pieseň o tvojej sile.
(Trapár, kondák a pieseň vchodu na
Zoslanie Ducha Svätého)

S L O V O BOZl E N A NEDELE A SVIATKY
7. mája — Nedeľa slepého (Jn 9, 1— 38).
„Ako to dohovorí!, napi’ul na zem, spravil zo sliny blato, p o 
trel slepému tým blatom oči a rozkázal mu: „Choď, umy sa v
rybníku S iloe!" — čo znamená Poslaný. — „O dišiel teda,
umyl sa a vrátil sa vidiaci."
Buďme vidiaci. Slepota je veľkým nešťastím pre človeka, ale
ešte horšie je keď je človek zaslepený a nechce vidieť, nechce
poznať ani uznať. Evanjelium nás vyzýva k tomu, aby sme vi
deli a neboli nikdy a v ničom zaslepení.
11. mája — Nanebevstúpenie Pána (Lk 24, 36— 53).
„Potom ich vyviedol až k Betánii. I pozdvihol ruky svoje a p o 
žehnal ich. A v tom, keď ich žehnal, vzďaloval sa od nich a
vznášal sa do neba. Oni sa mu poklonili a s veľkou radosťou
sa vrátili do Jeruzalema."
Sviatok Nanebevstúpenia má v nás prebudiť pevné odhodla
nie, aby aj naše vnútro, srdce a duša dokázali sa povzniesť
do ovzdušia plného nanebevstúpenia. To znamená, aby sme
sa vedeli povzniesť k Bohu, nebesiam modlitbou, obetou a
pevnou vierou.
14. mája — Nedeľa sv. Otcov (Jn 17, 1— 13).
„O tče Svätý, tých, čo si mi dal, zachovaj v mene svojom, aby
boli jedno ako my!"
Keby kňazi tento text sv. evanjelia vôbec nevykladali, ale iba
pozorne prečítali a naši veriaci sa plne sústredili, aby vnímali
jeho slová — už to by stačilo, aby sme učinili zadosť liturgii
slova. Koľko je tu myšlienok, podnetov, pripomienok a k tým,
by sme nemali byť hluchí!

*

21. mája — Zoslanie Sv. Ducha (Jn 7, 37— 52; 8, 12).
„A k niekto žízni, nech príde ku mne a nech sa napije! A z
vnútra toho, kto verí vo mňa, potečú rieky vody živej, ako
hovorí Písmo. To riekol o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo
uverili v neho."
Dnešný sviatok je sviatkom Cirkvi. Začiatok jej prvého verej
ného vystúpenia a plod prvej kázne sv. Petra. Do tohto spo
ločenstva krstom a miropomazaním sme boli aj my zaradení.
Aj my sme prija li sviatosť Ducha sv. Nezjavil sa nad našimi
hlavami v podobe ohnivých plameňov, ale mal by v nás živo
horieť.
22. mája — Svätodušný pondelok (M t 28, 10— 20).
„C hoďte teda a učte všetky národy a krstíte ich v mene Otca
i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo
som vám prikázal."
Výzva zaväzujúca každého kresťana, aby zachovával vždy a
všade to, čo Spasiteľ prikázal učiť i zachovávať.
28. mája — 1. nedeľa po Sv. Duchu Všetkých svätých (Mt
10, 32— 33; 37— 38; 19, 27— 30).
„M nohí, čo sú prví, stanú sa poslednými a poslední prvými."
Ak sme vo svojom najbližšom životnom okruhu alebo medzi
priateľm i chceli byť prvými či už v získaní osobného auta,
chaty, bytu a pod., nech nás to teší, ale nech to neoslabuje
našu chuť a vôľu, aby sme boli medzi prvými, ktorí upevňujú
kráľovstvo Božie na zemi, jeho pravdu, lásku a spravodlivosť.

t
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7. — Nedeľa Slepého — Akácius. Na
večierni nedeľné verše 7, Slepému
3, Sláva Slepému i nyni dogmat stichonny
nedele a verš Veľk ej noci.
Sláva z triody, i nyni Voskresenia
deň, tropár nedeľný. Sláva i nyni
Bohorodičník.
Na utierni sidalný z triody a evan jelský verš. Ev. Ján 64. Kánon V e ľ 
kej noci a Bohorodičke. N a chváli
te všetko z triody. N a sv. Liturgii
tropár nedele. Sláva Kondák Slepé
mu i nyni Ašče vo hrob. A p 38. Ev.
Ján 34. Hlas 5.
8. — Ján,

evanjelista

9. — Izaiáš,

prorok

10. — Šimon, apoštol
11. — Nanebevstúpenie Pána. N a útierni Ev. Marek 71. Na sv. Liturgii
Ap. 1. Ev. Lukáš 114. Pri utierni L í 
tia!
12. — Epifán
13 — Glycéria
14 — Nedeľa sv. otcov — Izidor. Na
utierni tropár z večierne. Sidalný z
triody, anjelský zbor. Ev. Ján 66.
Na
chválite z nedele 4, Otcom 4,
Sláva Otcom i nyni Preblahoslávená.
Sv. liturgia má tropáre nedele nane
bevstúpenia a sv. Otcov. Sláva sv.
Otcom i nyni Nanebevstúpenia. A p
44, Ev. Ján 56, zvelebovanie. N a v e 
čierni každodennej stichovmy z trio
dy 3, svätému 3, Sláva svätému i n y
ni Nanebevstúpenia.
Stichovna z
triody. Sláva sv. i nyni sviatku, tro
pár sv. O tcov, Sláva sv. i nyni N a ne
bevstúpenia. Hlas 6.
15. — Pachom

Veľký

16. — Teodor

23. — Michal , biskup

17. — Andronik

24. — Simeon, pustovník
25. — 3. čestné nájdeni?
Jána Krstiteľa

18. — Teodot
19. — Patrik — Oddanie nanebevstú
penia
20. — Talalej — 5. zádušná sobota
21. — Zoslanie Sv. Ducha
—
Kon
štantín a Helena. N a utierni Sidalný
z triodyí a nasleduje P olijelej , zvele
bovanie. 3 sidalný sviatku Ot junosti m oje ja. Ev. Ján 65. Voskresenie
Kristovo sa nečíta. N a konci požeh
nania chlebov. Sv. Liturgia začína
spevom Carju nebesnyj pri otvore
ných cárskych dverách (spieva sa 3
krát). Antifóny, tropáre a kondáky
sviatku.
Miesto Svätý Bože svätý
Silný spievame Jelici vo Krista Ap.
3 Ev. Ján 27. Na večierni sú modlit
by k Sv. Duchu, ktoré sa modlíme
kľačmo. Štich. 6. P o Vchode a prokimene I. modlitba. Po ekténii Rcem
vs>i II. modlitba a po Spodobi III.
modlitba
a nasleduje Ispolnim . . .
Stichovna z triody. Tropár
Trojici
Sláva i nyni Svätému Duchu a ma
lé Povečerie.
22. — Svätodušný pondelok — najsvä
tejšej
Trojice. N a utierni
tropár
sviatku. Sláva najsv. Trojici i nyni
sviatku. P o sidalných 50. žalm a evanjelium nečítame. Štich . sviatku
Sláva i nyni takisto. Potom nasleduje
zvelebovanie
veľké, tropár
najsv.
Trojici. Sláva i nyni sviatku a na
sleduje Svätý Bože, svätý Silný. Ap.
229, 197. Ev. M t 75, 116 a kde je z v y 
kom koná S2 obchod okolo chrámu.
Na večierni Štich, sviatku, 3 sväté
mu Sláva i nyni sviatku, stichovna
sviatku, tropár Svätému Sláva i ny
ni sviatku.

hlavy sv.

26. — Karp
27. — Terapont
28. — Nedeľa Všetkých

svätých. Na

utirni sidalný z triody. Ev. Mt. 116.
N a chválite štich, z triody 8 a evanjelský verš 1. N a sv. Liturgii tropá*
nedele

a

Všetkých

svätých.

Sláva,

kondák nedele i nyni kóndák všet
kých svätých. Ap. 330. Ev. M t 38.
Na tejto

večierni

začína

Oktoich

Štich. 6 a to z 3 z oktoicha a 3 svä
tému Sláva i nyni Bohorod. z mínei.
Stichovna z oktoicha. Tropár sväté
mu. Sláva i nyni Bohorodičník Hlas

8.
29. — Teodozia, mučenica
30. — Izák
31. — Hermas
Jún
1. -

Najsv. Eucharistie, Justín

2.

Nicefor,

3.
4.

-

patriarcha

Lucián
2. Nedeľa po Sv. Duchu.
Zostarni o. Ján Fircák

Prvý májový deň je už tradične radostnou oslavou Sviatku práce. Oslavujeme ho s úprimným nadšením
spolu so všetkými pracujúcimi celej našej drahej vlasti i na celom svete.
Dobrá, svedomitá a statočná práca bola vždy predmetom úcty a vďačnosti. Práca naplňovala aj život
Božieho Syna, panenskej Matky, jeho pestúna, sv. apoštolov, svätcov a svätíc. Apoštol národov sv. Pavol
sa pri hlásení evanjelia sám zapodieval svedomitou prácou zhotovovaním stanov a veľmi prísne odsúdil
všetkých, ktorí nepracujú.
Veľký cirkevný učiteľ sv. Tomáš Akvinský nás učí, že práca je daná prirodzenou zákonitosťou, ktorú u lo 
žil Stvoriteľ ľuďom, keď ich stvoril a postavil s určitými schopnosťami do života. V podobnom duchu ho
voria aj mnohé miesta niektorých dokumentov II. vatikánskeho koncilu.
Pohľad na prácu ako službu celej spoločnosti zjednocuje nás so všetkými ľuďm i dobrej vôle na celom
svete. Aj pre nás, vyznavačov Kristovho učenia, práca má byť prejavom ozajstnej blíženeckej lásky, vzne
šenou službou celku, v ktorom žijeme a súčasťou Božieho plánu. Takto ju máme chápať i oslavovať.
Radostný Sviatok práce je aj záväznou pripomienkou toho, že túto možno radostne rozvíjať len v mie
rovom živote. Preto sviatok oslavy práce je zároveň oslavou húževnatého boja za mier. V mesiaci máji,
keď spomíname 27. výročie skončenia II. svetovej vojny, si túto naliehavú povinnosť musíme zvlášť zdôraz
niť a vyvodiť z nej záväzky, ktoré treba splniť pre úspešné dosiahnutie šľachetných cieľov celej našej
spoločnosti. Vedúci predstavitelia nášho štátu vydaii vo februári t. r. dôležité rozhodnutie o hospodárskom
programe, ktorý máme chápať ako zápas za trvalý rast produktivity práce, za uplatnenie všetkých tvori
vých síl a schopností spoločnosti v záujme zvyšovania životnej úrovne nášho ľudu.
Je to veľká úloha, ktorá prinesie svoje bohaté plody len vtedy, keď všetci s úprimnou snahou bude
me napomáhať mierovo-budovateľským snahám ce!ej našej spoločnosti. V nádhernom mesiaci Matky n a j
krajšieho milovania a Kráľovnej pokoja, prosme M atku Spasiteľa, aby sa tieto ušľachtilé záujmy nás
všetkých stali radostnou skutočnosťou a boli výsledkom i našej cieľavedom ej, obetavej a statočnej č in 
nosti !

Pokoj

N ajvznešenejší program

Náš Spasiteľ po svojom slávnom zmŕtvychvstaní vo svojom oslávenom tele zjavil sa svojim apoštolom, pričom ich pozdravil
krásnym, mierovým pozdravom a slovami útechy: ,.Pokoj v á m "! (Ján 20, 19).
Pokoj, to je program Spasiteľa. Pokoj a mier každému človeku na zemi! Preto trpel, preto dal sa ukrižovať, aby v našich
srdciach zapálil mier a vzájomné porozumenie.
Preto pozrime sa do našich radov, na naše rodiny a dediny a spýtajme sa, prečo tam často niet žiaduceho pokoja a vzá
jomného porozumenia? K tomu je treba, aby:
a) ľudia žili vo vzájomnom porozumení,
b) milovali sa ako bratia,
/
c) vzájomne si odpúšťali svoje chyby a nedostatky.
Nie je možné žiť v pokoji tam, kde zapanoval hnev, závisť, pomsta, klebety a nenávisť.
Zo skúserfostí vieme, že len ten je tvorcom dobra, radosti a šťastia, kto je aktívnym tvorcom pokoja. Hlásateľom pokoja je
ten, kto dobre zmýšľa o každom človeku, kto nepremyslene neposudzuje a neodsudzuje nikoho.
Keď chceme žiť v našich dedinách a rodinách vo vzájomnom porozumení v pokoji a mieri, treba nám vykoreniť zlé zvyky
klebiet, ktoré sú rozsievačom nepokoja a hniezdom zlého spolunažívania.
Vzájomne si odpúšťajme! Koľko nepokoja vyvolávajú ľudia, čo radi kritizujú iných bez toho, aby sami uznali si svoje chyby
p nedostatky.
(Pokračovanie na 4. str.)

(D okončenie z 3. str.)
Sv. Ján Milostivý, p a triarcha v A le xa n d rii napísal, že vo svojom živote mal voči nemu nejaké nedorozumenie istý úradník
a keď ho je d né h o dňa zbadal v chráme, odstúpil od prestola a prišiel za ním, o b ja l ho a riekol mu: ,,Pokoj s V a m i!“ , hoci
mal to urobiť nie patriarcha, ale človek, ktorý toto nedorozum enie vyvolal. H ľa, príklad pre nás všetkých! Aj apoštol Pavol
napom ína kresťanov k láske: „Ž ite dôstojne p o d ľa povolania, do ktorých vás Boh p o volal! Vo ve ľke j pokore, dobrotivosti
a trpezlivosti: znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať je d no tu ducha vo zväzku pokoja. (Ef. 4, 1— 4.)
Žijeme v 20. storočí a dve svetové vojny boli strašné. Koľko životov bolo predčasne zničených a vyhasnutých! Vojna zničí to
najcennejšie, ľudský život. Chrám sa dá op ra viť a j postaviť, ale ľudský život sa nedá nahradiť.
Dve svetové vojny zničili m ilióny ľudských životov, zanechali množstvo invalidov, mrzákov, vdôv a sirôt. Je to more sĺz a zúfania. Vojna je n e p ria te ľ ľudstva. Človek je iba vtedy šťastný, keď žije v pokoji a mieri. N ezabúdajm e na vznešené Kristovo
posolstvo p o k o ja ! Pracujme a m odlím e sa, aby vo svete zavládol pokoj a m ier! Je to náš najvznešenejší program, cieľ i úloha!
P. M. M.

írska tragédia
Streľba do bezbranných ľudí3 nech
udiala alebo deje kdekoľvek na s v e 
te, vždy bola a je hodná odsúdenia,
ako brutálne násilie a krivda v o la 
júca o pom oc , súcit a najmä o j e j
zastavenie a vylúčenie
z
modalít ,
ktorými človek a ľudia medzi sebou
riešia svoje problém y. V S evern om
írsku to vrie už dlho, demontšruje
sa, dožaduje sa právo pokojne i váš
nivo a ešte vášnivejšie, ba zúrivo
sa obhajujú pozície mocných pro
striedkami mocných
—
násilím a
streľbou do davu.
Pamätáme na

podobné

epizódy z

dávnych dejín aj nášho malého ná
roda , ale tu je súčasnosť a sú tu m e 
tódy , o ktorých sme si mysleli, že
patria definitívne do dôb minulých
a že viac neožijú, tobôž že sa nebudú
používať takmer, ba priam v tretej
štvrtine dvadsiateho storočia.
A v Londonderry v S evern om í r 
sku tohto roku sa strieľalo a za obeť padlo trinásť životov pri jed n om
upieraní práv dovolávať sa spravod
livosti. To nie je sentimentalita ani
plané a naivné rojčenie zamýšľať sa
nad životmi, ktoré zhasína vystrele
ná guľka, a tým viac ne, ak je to
guľka z hlavne vraždiacej zbrane,
ktorú má v rukách vojak mocnosti
podľa všetkých proklamácií prajnej

ľudským slobodám, právu a spravod
livým požiadavkám svojich občanov,
bez diskriminácie akéhokoľvek dru
hu.
A opak sme nútení s poľutovaním
konštatovať. Každá krivda bolí a utržené vany sa pomaly zaceľujú.
N á m sa však na záver tohto letmé
ho zamyslenia vynára otázka: Upra
v u j 2 sa celková klíma a atmosféra
našich ľudských bratov v Severnom
írsku v tom smere, že čas bude môcť
pôsobiť ako činiteľ , ktorý bolesť za
hojí a m n y zacelí? Obávam e sa, že
nie — aspoň zatiaľ nie. A to je ško
da!

Ján Peträk

V A R O V N Ý HLAS Z VERSAILLES
M áloktoré európske mesto je širokej svetovej verejnosti tak známe, ako práve toto hlavné mesto fran
cúzskeho departem entu Seina et O ise so starým zámkom, ktorý od konca 17. storočia až do roku 1789
bol sídlom francúzskych kráľov a miestom mnohých významných konferencií. Z dejín poznáme versailleskú
zmluvu z roku 1756 (Zmluva Francúzska s Rakúskom) a slávnu zmluvu z 28. jú n a 1919, ktorá vstúpila do
dejín ako versailleský systém usporiadania sveta po prvej svetovej vojne. N ajkrajšie sa však do prítomnosti
našich d n í i budúcnosti zapísalo mesto tým, že tu v nedávnych dňoch (11.— 13. februára t. r.) prebie
halo svetové zhrom aždenie za m ier a nezávislosť národov Indočíny, ktoré vyzvalo svetovú verejnú mienku,
aby zintenzívnila masové akcie na podporu národov Indočíny. Takmer 1200 delegátov z 84 krajín našlo
pri odsúdení im perialistických zločinov spoločný jazyk, lebo kapitalistické kruhy využívajú túto vojnu
okrem iného aj pre nácvik a vyskúšanie najničivejších a najnovších zbraní, aby ich potom mohli použiť
podľa potreby aj inde.
Toto svetové zhrom aždenie takto vlastné odpovedalo na neúprim né mierové akcie kapitalistických
kruhov, ktoré chcú, falošne rozohrať v snahe, ako sa hovorí vo vyhlásení vlády ZSSR, dosiahnuť pomocou
rôznych politických manévrov to, čo nem ohli dosiahnuť na bojisku. M edzinárodná verejnosť odsúdila tzv.
mierový plán pre Vietnam , ktorý navrhol pred nedávnom prezident Spojených štátov a ktorý nie je nič iné,
ako plán pokračovania v dobyvateľskej vojne.
o. B. D.

M E D Z IN Á R O D N Ý ROK KNIHY, ktorým sa sta! p o d ľa návrhu organizácie UNECSO rok 1972, nesie sa v znamení vznešeného
cieľa Knihy pre každého. Až máme na mysli poslanie knihy, o ko o ňom hovorí Charta o knihe z 22. okt. 1971, že „knihy zo
stávajú základným nástrojom zachovania a j šírenia poznania nazhrom aždeného vo svete", nemôžeme byť spokojní s ich vy
dávaním najm ä v rozvojových krajinách.
Čím ď a le j, tým viac vychádza kníh — napr. v roku 1967 vyšlo na svete asi 478 tisíc titulov kníh — no priemer vydávaných
kníh v niektorých krajinách veľmi zaostáva. Kým v Európe no 1 m ilión obyvateľov vydávajú ročne 418 kníh, v Afrike iba šesť
kníh. N ajlepším v tom to smere je Sovietsky zväz, ktorý má prvenstvo aj vo vydávaní prekladovej literatúry.
V
M edzinárodnom roku knihy sa konajú dve významné stretnutia, ktoré majú riešiť otázky rozširovania kníh: V Tokiu pre ázij
ské krajiny a v Bogote pre Latinskú Ameriku. Jednotlivé kra jin y v M edzinárodnom roku knihy robia analýzy vydavateľských
možností, zostavujú plány rozširovania kníh.
U nás je pre tento cieľ utvorená pri Slovenskom ústredí knižnej kultúry osobitná komisia, ktorá rozpracúva plány nielen na
zlepšenie vydavateľskej činnosti a distribúcie kníh u nás, ale aj na pomoc rozvojovým krajinám , najm ä pri vydávaní detských
kníh, výchove vydavateľských pracovníkov a pod.
M edzinárodný rok knihy má ukázať všetky možnosti, ktoré sú schopné poskytnúť knihy pre kultúrny rozvoj spoločnosti, ak ich
vydávanie a distribúcia je cieľavedom á, plánovaná a spoločnosťou všemožne podporovaná.

Mariánskymi piesňami je zaplnené ovzdušie chrámov v
týchto májových dňoch. Úprimnou zbožnosťou a s úctou šep
tajú pery pozdravenia ľudských sŕdc, Matke Syna Božieho,
Panne Márii. Sťaby ľudské duše vyžarovali blahodarné lúče
a vylievali zúrodňujúci dážď, ako prejav rozkvitnutých kvetov
viery a mariánskej úcty. . . Ozaj, radi sa zúčastňujeme molebenov, či litánií a ochotne napĺňame i svoje súkromie tichou
modlitbou anjelského pozdravenia, Bohorodice Divo, alebo m i
lým nám mariánskym popevkom.
„Neboj sa, Mária! Našla si obľubu u Boha!“ (Lk 1., 30.)
Takto uspokojil anjel Gabriel Pannu Máriu, keď jej zvestoval,
že porodí Syna Božieho. Neboj sa, M ária, lebo našla si o b ľú 
benie aj u synov a dcér Otca nebeského, ktorí žijú tu na ze
mi. Týmto uistením je zvýraznený každý prejav našej detinskej
úcty voči Bohorodičke.
Mária našla milosť u Boha našla úctu a lásku aj u ľu d 
ských sŕdc! Denne odznievajú Anjelské pozdravenia, v mesia
ci máji sa rozrastajú v slávnostný chorál ľudských sŕdc, vzná
šajúci sa ako ľúbezná vôňa jarných kvetov, ktorými sú posiate
lúky a preplnené chrámové priestory.
I tam, kdesi na bočnej poľnej ceste, pri ošúchanom už
obraze Matky Božej, je uložená čerstvá kytica jarných kvetov.
Presv. Panna, Matka Božia, máš vždy dosť verných ctiteľov,
ktorých modlitby a poklony môžeš s radosťou predložiť pred
trón velebnosti Božej! Tebe patrí náš hold, Matka, a to nielen
v tom krásnom jarnom mesiaci, ale i v ostatných dňoch nášho
bytia! Tvoja ruka nás pevne vedie cez úskalia života. Tvoj lás
kavý pohľad nás neustále sprevádza a Tvoja materinská neha
vyludzuje úsmevy spokojnosti často aj cez slzy bolesti! Tebe
patrí naša láska a vďaka, lebo nás neopúšťaš a vytrvale oro
duješ za nás pred velebnosťou Božou! Prosíme, pomáhaj nám,
veď nás k dobru a chráň nás od zlého, Matka naša!
Tibor Fedoronko

PRIKÁZANIE NEZABIJEŠ N A NAŠI CH CESTÁCH
Podľa úradných štatistík bolo v uplynulom roku
1971 na našich cestách 17 033 dopravných nehôd,
pri ktorých prišlo 711 ľudí o život a 9134 bolo zra
nených. Hmotné škody dosiahli sumu 117 018 890
korún.
Je to veľmi smutná bilancia, ktorá nabáda k váž
nemu zamysleniu sa nad problem atikou štatistic
kých údajov, nad problem atikou autom obilizm u u
nás. K. Bachan vo svojom zasvätenom príspevku
Vojna na cestách (Pravda, 18. fe b ru á r 1972, str. 6)
vyčítavo pripomína: „Štatistika je súhrnom celkom
bezvýznamných čísiel. Ale len dovtedy, kým sa za
jedným číslom tej bezvýznamnej štatistiky neskrýva
príbuzný, známy či ináč blízky človek. Potom sa ru b 
riky čísel menia na konkrétnu podobu, dostávajú
tvár. Nie ináč je to so štatistikou dopravných nehôd.
Pre toho, kto vlani preplával všetkými úskaliami, sú
čísla celkom bezvýznamnými údajm i. Nože sa však
skúste spýtať otca, čo mu vlani zabilo syna na
ceste, alebo naopak, či v tom vidí iba číslo!"
Autorovi týchto riadkov musíme dať všetci za
pravdu. Áno, sú to iba čísla, ale skrývajú v sebe
hodnoty, hodnoty najcennejšie: ľudské životy a okrem toho predstavujú aj hodnoty m ateriálne, o kto 
ré prišiel človek.
Z automobilových nehôd sa ich najviac regrutuje

spomedzi chodcov. Bolo ich 204. A to rátam e iba
dospelých, lebo pri dopravných nehodách v m inu
lom roku zahynulo aj 72 detí do 15 rokov.
Z motocyklistov prišlo vlani o život 158, z toho 136
vodičov a 22 spolujazdcov. V zraneniach motocy
klisti prevyšujú všetkých ostatných. Ťažko zranených
bolo 993 a 1637 ľahko.
V
celoslovenskom priem ere treťou príčinou d o 
pravných nehôd je a ľ k o h o I. A to vždy po ne pri
meranej rýchlosti a nesprávnom predbiehaní. No
takm er v polovici našich okresov je alkohol na d ru 
hom mieste čo do počtu príčin dopravných nehôd.
N ajhoršie sú na tom, ako uvádza cit. príspevok v
Pravde, okresy Východoslovenského kraja.
Uvedené fakty nútia k vážnemu zamysleniu sa
každého, kto na úseku autom obilizm u pracuje. Z a 
väzuje k opatrnosti nielen vodičov, ale aj chorfcov.
Zaväzuje každého! Nezabúdajm e, že nás všetkých
k tom u zaväzuje uznesenie vlády SSR č. 204 a sa
mozrejme aj ten veľký príkaz: Nezabiješ!

Dr. Št. Ujhelyi

Myšlienky na všedné dni
Nádej na zázračné uzdravenie , senzáciechtivosf a tušenie,
že tento muž je predsa akýmsi neobyčajným , pridružovali
ku Kristovi masy. Jeho zázraky však majú byt pre v e 
riacich znameniami, ktoré prispievajú k prehĺbeniu viery
•w neho.

Kristus nekarhá ľudí, ktorých nasýtil za to, že prijali
a užili jeho dary. Pripomína im však dôrazne, že nesmú
uľpiet len na tom! Treba hľadat darcu a živé spoločen
stvo s ním.
9
Boh od nás žiada vernosť a bezpodmienečné dôveryplné
odovzdanie sa Kristovi a bratom.

Bože, učiň ma spokojným, zbav ma vnútornej rozorvanosti
a nepokoja.

V Kristovom prípade nám treba veriť tomu, čo on sám
o sebe tvrdí. A on jasne ohvorí čím je vo vzťahu k Otco
vi aj k nám.

(V y h ra l a p re l. M . S.)

Diskusia na tému o počte detí sa v uplynulých mesiacoch roz
vinula aj na stránkach moskovského týždenníka „Literaturnaja
G azeta" ako sa o tom dozvedáme z úvahy poľskej revue
„Chrešcijanin w šwiecie" č. 14, roč. 1971. Sovietski demografovia rozvinuli túto tému vo viacerých príspevkoch, ktoré dávajú
nápoveď o ich obsahu a aktuálnosti. Spomenieme aspoň —
Prečo viac ako dve detí? a Čas ženiť sa a čas vydávať sa . . .
Obsah týchto článkov vyvolal ohlas aj mimo Sovietskeho zvä
zu a s pripomienkami sa prihlásila aj americká dopisovateľka
Ethel Dunn z Kalifornie, odborná pracovníčka v odbore etno
grafie. Prekvapil ju príspevok sovietskeho demografa PEREVEDIENCEVA, v ktorom okrem iného spomenul, že . . . ž e n a je
povinná vychovávať deti. Nam ietala, že v USA sa takéto sta
novisko označuje ako „mužský šovinizmus". A u to r je j odpove
dal výstižným zaradením tohto problému do širokých súvislostí
a problematiky pôrodnosti tak v ZSSR, ako aj vo svete. Závery
sovietskych etnografov v súvislosti s touto tematikou vyznieva
jú jednoznačne v tom zmysle, že treba urobiť všetko, aby sa
pre úlohy a poslanie ženy tak v domácnosti, v intímnom ro
dinnom kruhu, ako aj vo všetkých ostatných rovinách jej seba
realizácie, vytvorili čo najoptim álnejšie podmienky.
(M. S.)

O braz Neviditeľného
I úprimných kresťanov život často stavia pred otázku:
Je Boh skutočnosť? A k je, ako si ho treba predstaviť?
K de ho možno stretnúť?
Človek musí hľadať, ak chce nájsť, musí rozmýšľať, ak
chce pochopiť. Einstein rozmýšľal, .. .„aby bližšie poznal
Rozum, ktorý sa zjavuje v tomto svete.(< Hľadal a našiel.
Rozum, čo urobil stavbu sveta“ V knihe M e in Weltbild
(Zürich 1951) napísal: V o vesmíre obja vu jem e stopy plá
nujúcej a všetko ovládajúcej moci, ktorá je tej istej du
chovnej a individuálnej povahy, ako náš duch“ . Modlitba
vedca Keplera „Ďakujem ti, Stvoriteľ m ô j a Pán3 za všet
ky radosti, ktoré si mi dal okúsiť, keď som v extáze kontemploval prácu tvojich rúk“ je tiež výsledkom svedom i
tého hľadania a premýšľania. Podobne
sa vyslovil aj
filozof K a n t
K živej viere v Boha každý sa musí dopracovať sám.
Boha možno stretnúť všade, v prírode i v o vlastnom srd-

Č L O V E K V B 0 2 0 M PLÁNE
(Úryvok z dlhšej štúdie)
Antropologické hľadisko biblického nazerania na človeka
ako jednotlivca i spoločnosť obsahuje 26.— 29. verš I. knihy
Mojžišovej Genesis. Vedomie, že sme stvorení „k obrazu a po
dobenstvu Božiemu" je najvyšším stupňom náuky o človeku
a tvorí najpokrokovejšiu rovnoprávnosť! v ktorej jedinec aj
spoločnosť sú spätí formou vzájomných vzťahov a práv, na zá
klade úcty, povinnosti a dôstojnosti človeka. Prekážku k omedzeniu nášho poňatia nemôže vytvoriť rasizmus, ktorý neprijí
mame a odsudzujeme.
Existencia ľudského rodu vyjadrená zmyslom biblickej sprá
vy, hodnotí skutočnosť nášho života ako najdôležitejšie dielo
stvorenia. Pre nás je dôležité stanovisko zjaveného nábožen
stva, ktoré chápe človeka ako jednotné živé indivíduum. Uče
nie o človeku ako o telesnej duchovnej jednote môžeme napr.
definovať takto: „Človek je živé telo, zložené z prachu orga
nických prvkov a duše, ktorá im dáva tvár. (C. Tresmontant:
Bible a antická tradice, Praha 1970).
Poslanie ľudského rodu určujú slová Písma: „Naplňte zem
a podmaňte si ju !" (Cen. I. 28.) Celý vesmír slúži človekovi za
nesmiernu pracovňu, kde odhaľuje nedostupné záujmy minu
lých generácií a kladie základy vede a technike budúcich ča
sov. Pre každého človeka platí rovnaký zákon narodenia a
smrti, ale aj právo náplne života a zlepšenia životných podmie
nok. Oslava Stvoriteľa v práci a modlitbe, je podľa nás, zá
kladom prítomného i večného šťastia. Rozmach kultúry ľudstva
je oslavou Boha. Poľský dogmatik W. Cranat v r. 1969 napí
sal: „Musíme uznať a oceniť každé dobro ľudského tvorenia,
nielen v náboženskom poňatí, ale predovšetkým u všetkých
ľudí, aj nábožensky nezmýšľajúcich, lebo každé dobro je ob
jektívnou chválou Božou a smeruje k Bohu aj keď nie cieľa
vedome."
Treba dodať, že k úspešnému dosiahnutiu tohto cieľa ne
vedie veriaceho cesta úzkosti a strachu, ale radostný kres
ťanský optimizmus, posilňovaný vierou, nádejou a láskou. Naša
odpoveď na Božie slovo a výzvu, musí byť v súlade s našimi
skutkami a musí byť dôstojnou službou partnerstva Večnej lás
ky s človekom.
ThDr. Gustáv Čejka

M O D L IT B A T Ý C H ,
ôo vedú aiuitá
Bože, ty si Pán života a smrti, utvrď
ma v presvedčení, že i pri jazde m u 
sím zachovávať zákon lásky k blíž
nemu a mať ohľad na ostatných ľu
dí.
Chráň ma pred vystavovaním sa na
ceste a pred nemiernou rýchlosťou
v jazde.
A j za volantom si chcem stále u v e 
domovať zodpovednosť za život svoj
i za život svojho blížneho. A m e n .

ci. „O n je zrejmý, i keď neviditeľný“ (V . Hugo).
Všetci nemáme možnosť študovať zákon prírody, ako
Kepler, nepoznáme vesmír tak, ako ho poznal Einstein,
ani nemáme taký bystrý rozum, ako ho mal Kant, ale
všetci máme možnosť čítať Písmo sv. zúčastňovať sa na
sv. službe B o ž e j , prijímať sviatosti. Toto je najvhodnejší
spôsob, ako poznať Boha a stretnúť sa s ním. V tichej sútredenej modlitbe, v evanjeliu a mimoriadne vo sviatos
tiach stretávame Krista Pána. Obraz neviditeľného Boha
nám odzrkadľuje príroda, vesmír, naše vnútro a zvlášf
náš Spasiteľ, „O n je obraz neviditeľného Boha“ . Kol. 1,15
„O n bol Božej prirodzenosti a stal sa podobný ostatným
ľuďom“ . Fl. 2,6—7.
Otázky a pochybnosti, ktoré trápia a zamestávajú my
seľ, sú zároveň výzvou: Odstráňte náboženský formaliz
mus a povrchnosť. Neobm edzujte svoju vieru len na chrám
ale urobte ju dušou svojho každodenného života!
o. B. Urbanec

líruRpický živor
Liturgia a život
Posvätná liturgia je stredobodom nášho duchov
ného života. Ozrejmili sme si to veľmi jednoznačne
v doterajších úvahách na tomto mieste nášho časo
pisu. Zoznámili sme sa s jej historickým vývinom,
s jej členením a formovaním sa v priebehu stáročí
až po dnešnú liturgickú prax. Dotkli sme sa jej (vie
roučného obsahu, ba dokonca objasnili sme si aj
viacero podrobností z nášho výchoidného typu litu r
gie a rovnako jej symboliky a zmyslu jednotlivých
jej úkonov. Iste'nebude na škodu si časom aj zalis
tovať v predchádzajúcich číslach a vrátiť sa pre
prípadné lepšie ozrejmenie všetkého tdho, čo sa už
prebralo a rozviedlo.
Skutočnosť, že autor, ktorý celý rad mesiacov za
pĺňal túto rubriku, nás navždy opustil, znamená v
istom zmysle aj predel v koncepcii jej ďalšieho tvo
renia a zapĺňania, pretože aj pri najlepšej vôli a
ochote, ťažko by sa nám podarilo uskutočniť a d o 
slova splniť jeho prípadné plány a zámery. H isto
rické prehľady a pohľady ¡i zretele sú potrebné na
pochopenie organického súvisu minulého s prítom 
ným a súčasne smerujúcim k budúcemu. Historizu
júce koncepcie, myslíme konkrétne na také, ktoré by
chceli z a k o n z e r v o v a ť navždy ako jedime p la t
né a dovolené i povimné všetko to, čo predstavuje
nános stáročí, by nebol správny. A myslíme si, že
náš súčasný človek ani nemá preň <nii)aké zvláštne
porozumenie a tobôž nie nadšenie. Vidí sa nám, c í
time a prežívame to sami — a preto predpokladám e
to aj u našich rovesníkov a súčasníkov najmä gene
račne mladších v rovnakej miere, že ide skôr a viac
dnes o to, čo mi dnes tá-ktorá prax liturgického ži
vota prináša, čo mi ponúka a dokonca aj v akej
podobe, ako sa jej prípadne zmocňujem, ako jej
rozumiem, ako ju chápem, a čo všetko robím, aby
som si v čo najväčšej možnej miere prisvojil z nej to,
čo mi Boh chce ňou sprostredkovať.
Myslíme si, že tieto naliehavo sa vynárajúce po
stoje k realitám liturgie vôbec a liturgickej praxe
zvlášť, nie sú nakoniec nijako vzdialené a cudzie aj
generačne starším ľuďom, pokiaľ nezaviazli v
prázdnom formalizme, pre jeden jediný dôvod: Že
totiž dnešná doba definitívne odzváňa prázdnym
formám, nepochopenému a nenaplnenému rituálu,
obradovníctvu či zvykosloviu, a to nielen v oblasti
náboženstva. Neústupné lipnutie na starých fo r
mách vyhovuje návykom a prípadne osobnému ži
votnému štýlu jeho nositeľov, ale stavia nás chrbtom
a činí nechápavými pre skutočné duchovné potreby
všedného dňa tých, ktorým sa má slúžiť a poslúžiť
a ktorí majú smäd a cítia hlad po slove Božom.
Preto si myslíme, že treba neodkladne začať p ra 
covať na projekte živej a žitej liturgie. Áno — aj ži
vej a žitej liturgie východnej. Veď v tom zmysle vy
znieva aj názov tejto rubriky nášho časopisu a rov
nako jednoznačné sú v tom to smere aj závery a
rozhodnutia II. vatikánskeho všeobecného snemu v
konštitúcii Sacro-sanctium koncilium, z ktorej citu je 
me: „Dobrá Matka Cirkev, aby lepšie zabezpečila
kresťanskému ľudu hojnosť milostí v posvätnej li
turgii, vrelo si želá postarať sa o všeobecnú obrodu

samej liturgie. Lebo liturgia pozostáva z Bohom
ustanovenej nem eniteľnej čast, ale i z častí m eni
teľných, ktoré sa postupom času môžu a majú me
niť, ak sa do nich dostali veci, čo menej zodpove
dajú v n ú t o r n e j povahe samej liturgie, alebo sa stali
menej vhodnými. Pri tejto obnove, treba tak uspo
riadať texty a obrady, aby jasnejšie vyjadrovali sväté
veci, ktoré naznačujú, žeby ich kresťanský ľud p o d 
ľa možnosti vedel ľahko pochopiť a mať na nich p l
nú, činnú a všeobecnú účasť."
Možno sa nájde niekto, kto bude proti tomu p ro 
testovať zo svojich osobných pohnútok, pre nejaké
takzvané objektívne príčiny, alebo príde na nápad,
že to to sa týka výlučne západnej podoby liturgie.
A že u nás netreba nič rozbiť, že je všetko v p o ria d 
ku. Na protesty v pokoncilovej Cirkvi sa už všeobec
ne zvyklo, no musíme ho v tom to prípade vyviesť z
omylu. Túto konštitúciu v jej definitívnom znení o d 
hlasovalo 4. decem bra 1963 spolu 2147 koncilových
otcov z celkového počtu prítomných 2151. Teda len
štyria boli proti, a to určite neboli otcovia východní!
Má teda miesto a je oprávnená liturgická obnova
aj u nás, lebo aj my žijeme v pokoncilovej Cirkvi.
Nechceme vypočítavať, čo sa už v tom to smere uro
bilo vo svete. Skôr si myslíme, že treba pripom enúť,
čo z toho základného, čo podm ieňuje liturgickú o b 
novu už máme alebo nemáme, a čo sme už my uro
bili alebo neurobili. Základom každej a akejkoľvek
obnovy je porozumenie realitám , ktoré treba o b n o 
vovať. A obnovu treba aj organizačne zabezpečo
vať, aby postup bol jednotný, sporiadaný, organický
a nie živelný. V našej situácii, bohužiaľ, platí to d ru 
hé. Vieme, že veriaci si v mnohých prípadoch priam
vynútili bohoslužby a vysluhovanie sviatostí v m ate
rinskej reči. V tom druhom sa urobil krôčik vpred,
ale v tom prvom sme zaostali, nemáme dosiaľ vo
farnostiach vlastne jednotný Liturgikon a experi
mentuje si to každý, ako vládze. Liturgická komisia
by mala dať o sebe vedieť a ak už stav je taký, ako
sme sa o ňom zmienili, aspoň v tejto rubrike by m a
la zverejňovať prípadné čiastkové výsledky svojej
práce, poskytnúť možnosť pripom ienok, overovania
a d o p ĺň a n ia či skracovania toho alebo onoho s čím
sa už p o trá p ila a chce ním poslúžiť.
Tak by sa vlastne tvoril, preveroval a dopĺňal n a j
prv elaborát toho najpotrebnejšieho — Liturgikona,
a potom aj to ostatné, rovnako dôležité a potrebné
až po vysluhovanie sviatostí a svätením, pretože na
liturgickú obnovu organicky nadväzuje obnova svia
tostná.
M arián Skala
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Z dejín našich farností
ZBEHŇOV
Každá obec či farnosť má svoje
zvláštne dejiny. I naša farnosť Z b e h ňov v okrese Trebišov má svoju bo
hatú a zaujímavú históriu. A k o roz
právajú najstarší občanva, pred 350
rokmi existovala na úpätí D a rgov
ských hôr usadlosť, kde mali zvlášt
nu studňu, ktorá zásobovala vodou
všetkých svojich obyvateľov. Ústne
podanie tvrdí, že to bolo akési stre
disko pre veriacich východného o b 
radu z celého okolia. Neskoršie obec
zanikla a j e j obyvatelia sa presťaho
vali do Malých Ozoroviec, Zbehňova
a Trnávky. Pozem ky patrili feudál
nym
zemepánom (rod S zem éryovcov). Ich sídlo bolo v Malých O z o rovciach, kde je starobylý r. k. kosstolík. Dal ho postamť zemepán.
Chrám obnovili a rozšírili v ro
koch 1967-68 z ochotnej iniciatívy
veriacich oboch obradov. P ri chráme
stojí zvonica z drevat vytvorená bez
klincov a priniesli ju sem zo spomí
nanej starobylej usadlosti . O zvoni
ci sa zmieňuje i stará kronika v Sa čurove. D reven ý chrám zo spomenu
tej starodávnej usadlosti, ako uvádza
citovaná kronika, priniesli do T rnáv
ky. Tento chrám v Trnávke už dáv
no neexistuje, iba zvonica v Malých
Ozorovciach slúži dosiaľ svojm u ú čelu. N a jednom tráme vyrytý nápis
potvrdzuje vznik v roku 1619.
P o týchto udalostiach vznikla far
nosť v Trnávke s filiálkami Zbehňov
a Ozorovce. V Zbeh ňove
pôvodne
tiež mali drevený chrám. Miesto n e 
ho postavili nový a väčší z kameňa
s dreveným stropom a drevenou pod
lahou. Farnosť v Trnávke neskôr za
nikla a namiesto nej sa stal sídlom
farnosti Zbehňov.
Farská budova v Zbehňove bola
pôvodne postavená z dreva. N o v ú z
kameňa a tehly postavili za biskupa
J. Fircáka a miestneho farára Jána
Maltzovského.
Dnešný
priestranný
farský chrám v Zbehňove postavili
v r. 1906. Za druhej svetovej vo jn y
bol veľmi poškodený. V roku 1969
ho miestni veriaci obetavo obnovili
a opravili.
V o farnosti účinkovali o. Ján R é passy (1799—1801), A n d re j D em ja n o vič (1801—1815), Mikuláš Danilovič
(1815—1823), A n d re j Antalóczi (1823
-1834), Ján K ováč (1834-1855), Ján
Ortutai (1856—1895), Ján Maltzovský
(1895-1912), Daniel
Jéney
(19121938), po ňom do roku 1950 Štefan
Púza. O d r. 1968 je správcom far
nosti o. Mikuláš Magyar.
O. M .

iv

o

r í

PREDSEDNÍCTVO Správneho výboru Spolku sv. Vojtecha zasadalo dňa 1. marca
1972 v Bratislave. Zasadnutiu predsedal trnavský ordinár prepošt dr. J. Gabriš
a zúčastnili sa ho predseda Združenia Pacem in terris prepošt prof. Msgr. dr. M.
Višňovský, generálny riaditeľ Charity na Slovensku prof. E. Filo, riaditeľ SSV veľprepošt K. Štefko, šéfredaktor Duchovného pastiera prof. dr. M. Krovina, vedúci
redaktor gr.-kat. tlače pri SSV dr. E. Korba, prof. dr. A. Martinec, riaditel CN 0.
Liščík a šefredaktor vydáv. odd. SSV P. Fr. Marko. Na zasadnutí sa prerokovali
návrhy tematických plánov jednotlivých časopisov, tematické plány pre kalendáre,
ako aj návrh edičného plánu SSV na rok 1973. Rozšírené predsedníctvoSprávneho výboru SSV potom jednomyseľne schválilo tematické plány štyroch časopisov,
troch kalendárov a návrh edičného plánu.
STARŠINA kat. biskupského zboru v ČSSR brnenský biskup dr. Karol S k o u p ý
zomrel dňa 22. februára t. r. vo veku 85 rokov ä dňa 28. februára t. r. ho v sí
delnom meste jeho biskupstva za veľkej účasti predstaviteľov Cirkvi, štátnych úra
dov a veriacich pochovali.
SCHEMATIZMUS jednotlivých biskupstiev a kňazov všetkých kat. biskupstiev na
Slovensku vydal vo veľmi peknej úprave a v praktickom usporiadaní v CN Spolok
sv. Vojtecha v Trnave.
Vydanie má charakter publikácie pre vnútornú potrebu cirkevných úradov a je
veľmi praktickou príručkou predovšetkým pre dekanské a farské úrady.
Vydanie publikácie treba úprimne oceniť a za jej zverejnenie vysloviť úprimné
uznanie zostavovateľom i vydavateľstvu.

Strieborné kňazské jubileum
v tomto roku oslávia títo vľd. otcovia nášho biskupstva:
P. Cillý (10. augusta), J. Cverčko (24. júna), J. Dandár (6. júla), J. Jurko
(1. augusta), L. Lizák (6. júla), G. Ném eth (10. augusta), J. Valko (6. júla),
J. Šimon (28. septembra) a M . M á jovsk ý (6. júla).
SRDEČNE B LA H O Ž E LÁ M E !

KOŠICE — Dňa 16. februára t. r. zomrel v košickej štátnej nemocnici po náhlej
chorobe v 65. roku svojho života kňaz prešovského biskupstva a obetavý pomocný
kňaz pri chráme Narodenia Presv. Bohorodičky v Košiciach o. VIKTOR M I H AL I Č.
Zomrelého pochovali na verejnom cintoríme v Košiciach dňa 1. marca t. r. za
veľkej účasti duchovenstva a veriacich. Pohrebné obrady na cintoríne vykonal
s asistenciou kňazov Otec biskup dr. B. Hopko. Slová posledného rozlúčenia so
zomrelým (ku ktorým sa ešte vrátime v budúcom čísle), predniesol správca košic
kej farnosti o. dekan B. Demko.
BREZINA — Z farnosti nám poslali oneskorene, ale s nevädnúcim zármutkom dý
chajúcu trúchlivú správu o smrti diplomovaného kantora tejto gr.-kat. farnosti p.
Jána T i 11 a. Zomrel v januári t. r. vo veku 68 rokov. Nebohý bol človekom-kresťanom vzácnych kvalít. Obetavosť, ochota a skromnosť boli hlavnými črtami jeho
charakteru. Miloval náš cirkevný spev a hoci v posledných rokoch jeho zdravie
značne zoslablo, veľmi svedomite a obetavo plnil svoje kantorské povinnosti do
posledných chvíľ svojho príkladného života.
BARDEJOV — V nedeľu 12. marca t. r. zavítal medzi bardejovských gr.-kat. ve
riacich Otec ordinár J. Hirka. Pri tejto príležitosti slúžil v preplnenej bardejovskej
cerkvi hlavnú nedeľnú Sv. liturgiu a povedal povzbudzujúcu kázeň, v ktorej nabá
dal veriacich k svedomitej príprave na veľkonočné sviatky, k živému prejavu
kresťanskej viery, príkladnej znášanlivosti a vzájomnému bratskému porozumeniu
k všetkým.
NITRA — V Krajskej galérii v Nitre usporiadali od 12. marca t. r. výstavu obra
zov, sôch a gobelínov východoslovenského rodáka, akad. maliara Mikuláša K I i mč á k a . Pri tejto príležitosti vydala Krajská galéria v Nitre reprezentačný katalóg
s ukážkami diela M. Klimčáka a hodnotnou štúdiou o jeho diele od akad. malia
ra R. Dúbravca.

E D I Č N Ý P L Á N našej diecézy na budúci rok prerokovali na pracovnej pora
de dňa 21. februára t. r., ktorá sa konala za účasti zástupcov ordinariátu
a členov užšej redakčno-edičnej rady. Prítomní zvlášť zdôrazňovali potrebu
Učebnice náboženstva, stručnej liturgii, slovenského lekoionára apoštolov
a evanjeliu, spevníka a modlitebných kníh. Zároveň ved. redaktor objasnil
technicko-tlačiarenské ťažkosti, ktoré oneskorili vytlačenie
modlitebných
kníh.
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(Hrsť spomienok a vďačnej úcty k
striebornému biskupskému jubileu
Vladyku B A Ž IL A )
11. mája t. r. uplynie 25 rokov od
biskupskej vysviacky tit. biskupa
rrvidilského a svätiaceho biskupa pre sovskej eparchie Otca dr. B A Ž I L A
HOPKU.
Štvrťstoročie vždy predstavuje v e ľ 
mi dôležitý časový úsek. Úsek v ý 
znamný a hodný toho, <aby sme sa u
neho pozastavili.
Keď náš jubilant prijímal pred 25
rokmi v prešovskej katedrále bis
kupskou vysviackou plnosť kňazskej
moci — a na to, iste, mnohí veľmi
dobre pamätáme — bola to ozaj veľ
mi radostná udalosť. Jej povzbudzu
júca a zároveň potešujúca ozvena sa
dotkla všetkej katolíckej pospolitos
ti v celej našej drahej vlasti, ktorá
v ťažkých povojnových rokoch s u v e 
domelých záujmom citeľne prevaž
nej väčšiny nášho pracujúceho ľudu
sa pripravovala na vstup do obrodno-upevňujúceho dvojročného budo
vateľského plánu nášho štátu.
Správu o jeho menovaní za pom oc
ného biskupa v januári pred 25 rok
mi priniesli všetky vtedajšie masovooznamovaoie prostriedky. V m o 
jom rodnom meste sme n ovovy m e
novaného biskupa poznali ako teolo
gického profesora. V tom čase ťažká
a zákerná choroba vyradila z dušpastierskej činnosti bardejovského
gr.-kat. farára Otca Alojza K e n d ro v ského.
Na konci roku 1946 tento šľachet
ný kňaz zomrel. V čase jeho choro
by i po jeho smrti pastoračné povin
nosti v Bardejove plnil práve prof.
dr. Hopko. Nie div, že naša farnosť
žila v nádejnej predtuche , že nástup
com po zomrelom bude dr. Hopko.
Nestalo sa tak. Miesto pozdravného
pvivitanva boli to Bardejovčania, kto
rí v osobnosti dr. Hopku mohli m e 
dzi prvými pozdraviť nie ako svojho
nového farára, ale nového biskupa,
Nebola to náhoda, ale vyrovnávajú
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ca zákonitosť života, že medzi jeho
prvé verejno-reprezenbačné vystúpe
nia patrila oficiálna účasť na osla
vách 700-ročného trvania Bardejova
v r. 1947, ktorých sa zúčastnil so zo
snulým košickým ordinárom bisku
pom Msgv. J. Cárskym.
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M edzi nimi i podpis blahodarne pa
nujúceho pápeža svetlej
pamiatky
Jána X X I I I . V malej vzdialenosti od
autografu
arcibiskupa A. G. R o n calliho sa nachádzal >aj podpis vte
dajšieho
pražského gr.-kat. farára
B. Hopku. Otec biskup po získaní
fotografického faksimile
podpisom
mi vtedy napísal
veľmi
úprimné
riadky nadšeného obdivu a hlbokej
úcty voči veľkému pápežovi našich
cvas.
Z jeho listu zo dňa 15. februára
1967 citujem: „Vdp. kapitulný ad
ministrátor! Zaplať V á m P. Boh za
Vašu pozornosť , že ste mi poslali tak
vzácnu
v e c :' podpis Jeho Svätosti
pápeža Jána X X I I I . 2 čias, keď bol
arcibiskupom. V žd y mi bol povedo
mý a zdá sa, že teraz je to rozlúšte
né, že som ho osobne v St. Boleslavi
v i d e l . . . Máte peknú pamiatku po
veľkom
pápežovi,
ktorý bol malý
rastom, krátko panoval, ale pri tom
všetkom je začiatkom n o vej éry, pri
tom všetkom je to veľký pápež!“
Hrsť týchto skromnou stručnosťou
okyptených, no tým viac úprimných
spomienok na jubilujúceho Vladyku
nemôžem neuzavrieť vyslovením nie
m enej úprimného želania
k
jeho
striebornému biskupskému výročiu ,
aby sa jeho osobné i naše vzájomné
a cirkevné všeobecné želania skorej
kanonizácie veľkého pápeža dobroty,
lásky a mieru stali radostnou a po
vzbudzujúcou skutočnosťou našej sú
časnosti alebo najbližšej budúcnosti.

Po uplynutí rokov dožičila n e v y 
spytateľná Prozreteľnosť, aby naše
životné cesty a osudy sa opäť stretli
v milovanej bratskej českej krajine.
Pôsobil som vtedy v mieste hlboko
zakorenenej staroslovanskej cyrilometodskej tradície, v meste mučeníc
kej smrti patróna českej krajiny sv.
Václava. V tamojšej pamätnej kapitulnej knihe z osláv 1000. výročia
smrti sv. Václava som našiel strán
ku podpisov vzácnych návštevníkov
staroboleslavskej farnosti z r. 1929.

Za nestorom nášho duchovenstva
Koncom februára tohto roku za veľkej účasti veriacich a
duchovenstva z Trebišova a širokého okolia sme odprevadili na
poslednej ceste na miestny cintorín nestora gr.-kat. ducho
venstva vdp. M i c h a l a Ď u r i š i n a s t . Pohrebné obrady vy
konal v miestnom gr.-kat. chráme, kde boli vyložené telesné
pozostatky nebohého, okr. dekan o. I. Vasilčák za asistencie
00. P. Tirpáka, správcu farnosti v Sečovciach, Juraja Kocáka,
správcu farnosti v Trebišove a vyše 30 kňazov z celého Zemplina. Krásny a dôstojný trebišovský chrám boží hostil poslednýkrát telesné pozostatky veľkého, šľachetného a dobrého kňa
za, svojho rodáka. Tu v tomto chráme nebohý prijal niekoľko
sviatostí, tu priniesol svoju prvú nekrvavú obetu Všemohúce
mu. Preto bolo samozrejmé, že nebohý sa rozlúčil so všetkými
na tomto posvätnom mieste. Dojímavé a nádherné spevy kňa
zov a veriacich tak pri sv. Liturgii za nebohého, ako aj pri sa
mom pohrebe v ľubozvučnej materčine, ktorú nebohý tak m i
loval ako oduševnelý priekopník odbavovania našich bohoslu
žieb v jazyku ľudu božieho, prenikali do najhlbšieho vnútra
sŕdc zarmútených veriacich.
0. M. Ďurišin narodil sa v r. 1880 v Trebišove. Pochádzal z
bohumilej nábožensky i národne uvedomelej rodiny, ktorá

Paralelne s týmto želaním vyslo
v u je m vrúcnosť prosby Všemohúce
mu, aby biskupské „heslo Vladyku—
jubilanta „Da vsi jedino b u d u ť stalo
cieľavedomou náplňou našej vlastnej
každodennej činnosti a našlo svoj
živý výraz v živote gréckokatolíckej
cirkvi i je j vzťahu k všetkým ostat
ným našim m ilým
kresťanským i
ľudským bratom a sestrám3 nielen
na východnom Slovensku, ale v ce
lej našej milovanej vlasti!

Dr. Emil Korba

dala Cirkvi niekoľko kňazov. Táto rozvetvená gréckokatolícka
rodina zohrala veľkú úlohu v živote gr.-kat. trebišovskej fa r
nosti ako i samého mesta Trebišova. Študoval veľmi úspešne
na gymnáziu v Užhorode. Aj teologické štúdiá skončil v Už
horode, na kňaza ho vysvätili v r. 1903. Ako kaplán dostal sa
do Szerencse, potom pôsobil v Čelovciach, v Michalovciach a
napokon v Laškovciach. Pre svoje chatrné zdravie odišiel pred
časne do dôchodku. Počas druhej svetovej vojny a krátko po
nej obsluhoval našich veriacich v Dargove.
Bol veľkým znalcom a milovníkom staroslovenského jazyka
a neochvejným zástancom záujmov grécko-katolíkov. Veľký vý
znam nebohého spočíva v jeho výchovnej práci. Zasieval len
zdravé a šľachtené osivo do sŕdc svojich zverencov: byť dob
rým synom Sv. Cirkvi, ale aj verným synom svojho ľudu. Túžob
ne sme očakávali svojho o. M ichala na hodinách nábožen
stva. Vyberal a rozdával nám veľa zo svojej bohatej studnice
vedomostí a oduševnenia za vec božiu a národnú. Dnes po
jeho trvalom odchode spomedzi nás si jeho význam a zásluhy
plne uvedomujeme!
Otec M ichal bol vždy veľkým v našich srdciach a takým v
nich a v našej vďačnej pam äti aj zostane. Nech odpočíva
spokojne v matke rodnej zemi, ktorú tak vrúcne miloval. Večná
mu pam iatka!
o. M. Čintala

z kResrztwského svetra
SV. O T E C P A V O L V I. urobil dôležité rozhodnutie týka
júce sa Cirkvi v M L R . V y m e n o va l štyroch nových bisku
p o v , ustanovil jedného svätiaceho biskupa <a prijal dem i
siu jedného sídelného biskupa.
A R C I B I S K U P R 1 B E IR A z Lisabonu zdôraznil v jed n om
zo svojich nedávnych verejných vystúpení , že v súčasnos
ti bratská láska nemôže sa prejavovať len v o výlučne
charitatívnej forme. Najdôležitejšou vecou je formovanie
vedomia -a postoja voči p reja vom sociálnej nespravodli
vosti.
A R C I B I S K U P G U Y O T z Toulouse v o Francúzsku, u po
zornil, že skupina, ktorá sa nazýva „Katolícka cirkev
latinská“ predstavuje dezerciu od ekumenizmu a že hoci
jaké j e j náboženské úkony sú neplatné.
A R C I B I S K U P DR. P. B R E Z A N Ô C Z Y , ktorý prednedáv
nom zomrel, bol tretím synom , ktorého pochovala dnes
88-ročná matka.
P A V O L V I. poslal írskemu prímasovi kar d. C on vayovi
ubezpečenie , že sa modlí za ukončenie násilností v S e ve r
nom írsku.
F. C A S T R O pozval na K u b u skupinu čílskych kňazov ,
členov hnutia Kresťania za socializmus, ktorí boli hosťa
m i kubánskeho premiéra od 14. februára do 4. marca t. r.

Kiež by sa je j požehnaný vplyv a príklad upevňoval aj v na
šich srdciach! V nemalej miere by k tomu prispelo vyhlásenie
sv. Terézie za Učiteľku Cirkvi. Nezabúdajme, že aj naše mod
litby, prosby a obety môžu k tomu blahodarne napomáhať!
Dr. J. Mastiliak

Jed nou vetou

Sv. otec Pavol VI. vyznamenal autora kníh s nábožensko-sociálnou tematikou C. A. Mandosu radom sv. Silvestra — Me
xickí biskupi odsúdili tradicionalistov a progresistov, ktorí spô
sobujú zmätky medzi veriacimi — Kard. Bengsch, berlínsky bis
kup, svoj tradičný veľkopôstný pastiersky list tohto roku prvý
raz vydal na gram ofónovej platni — V Indii katolícki biskupi
prisľúbili ministerskej predsedníčke I. Gándhiovej, že ju budú
všemožne podporovať v boji proti biede a chudobe — V Al
žíri katolícki biskupi vyzvali veriacich, aby sa venovali práci za
mier a spravodlivosť vo svete — Kard. S lipij sa dožil 80 rokov
a znížil tým počet kardinálov, ktorí sa smú zúčastniť voľby pá
peža, na 92 — Ch. Francisová, 23-ročná austrálska kráľovná
krásy vyhlásila, že je rozhodnutá vstúpiť do monastiera —
V Brne zvolila katedrálna kapitula za kapitulného vikára prof.
Horkého — St. Kolman stal sa novým vyslancom Juhoslávie pri
Sv. stolici — Jágerské arcibiskupstvo po smrti dr. P. Brezanóczyho teraz vedie kapitulný vikár dr. L. Mészároš — V Li
Diplomati pri Sv. stolici
sabone zomrel vo veku 97 rokov Otec E. Rosetti, jeden z po
sledných pam ätníkov sv. Jána Bosca — Najväčšou katolíckou
Prítomnosť diplom atických predstaviteľov pri Apoštolskej
farnosťou na svete, kde je aj najmenší počet veriacich je
stolici sa d a tu je od mnohých storočí. Ak neberieme do úvahy
Grónsko — Toledským arcibiskupom sa stal Msgr. M. Gonzapríležitostné posolstvá, vysielané k pápežovi hlavami štátov s
les — V Palerme konali v tamojšej katedrále Týždeň modlitieb
prosbou o sprostredkovanie v rozličných situáciách, prvé stále
za jednotu kresťanov — 250 organizácií a spolkov v Taliansku
zastupiteľské misie pri pápežskom dvore sa zjavili v 15. storočí.
zriadilo nedávno spoločnú komisiu pre boj proti pornografii —
Cirkevné ročenky udávajú, že prvé stále zastúpenie poslal
Sv. otec Pavol VI. p rijal zástupcov katolíckeho biskupského
do Ríma cár Ivan III. roku 1472, teda práve pred päťsto rokmi
zboru z Bangladéša, s ktorými rokoval o situácii v tomto no
a potom carihradský sultán roku 1490.
V
nasledujúcich storočiach počet diplom atických predstavi vom štáte — V Jeruzaleme vyšla kniha prof. dr. Pinesa, zaobe
rajúca sa arabskou verziou spisov židovského historika Jozefa
teľov pri V atikáne sa zväčšil s malou prestávkou v období
Flavia —
M atka Terézia, ktorá je známa svojou sociálnou
francúzskej revolúcie. O bnovenie d ip lo m a ticke j činnosti nastalo
činnosťou medzi indickou chudobou, navštívila hlavné mesto
po Viedenskom kongrese roku 1815. Na tom to kongrese sa
štátu Bangladéš, Daccu.
ustálili aj pravidlá pre činnosť diplom atických predstaviteľov
pri Vatikáne.
Roku 1900 za pontifikátu pápeža Leva XIII. pri Apoštolskej
1900 rokov kresťanstva v Indii
stolici svoje krajiny zastupovalo 18 diplom atov, o 22 rokov
neskôr 26 zástupcov. Roku 1939 vzrástol ich počet na 39 a ro
Indickí katolíci zoragnizowali v januari ť. r. v meste
ku 1958 už 47 predstaviteľov vítalo nového pápeža Jána XXIII.
Madras trojdňové slávnosti na počesť sv. Tomáša apošto
Od roku 1963 dodnes počet diplom atických zástupcov, a k re d i
la. Tieto slávnosti otvorili jubilejn ý rok, vyhlásený na pa
tovaných pri V atikáne sa zväčšil na 74.
(TMR)
miatku 1900 rokov smrti tohto merozvestoa. Podľa želania

N ova učiteľka Cirkvi?
Pred dvoma rokmi boli vyhlásené za U čiteľky Cirkvi prvé dve
ženy: Sv. Terézia z Avily (1515— 1582) a sv. Katarína Sienska
(1347— 1380).
Naši čitatelia boli o nich poučení pútavým príspevkom ThDr.
G. Čejku v 8. čísle Slova, ročník 1971, str. 7. Bol to prvý p rí
pad v dejinách Cirkvi a my veríme, že nie posledný. N ádejiplne sa rysuje, že ďalšou ženou-Učiteľkou Cirkvi bude akiste
sv. Terézia z Lisieux. V budúcom roku uplynie sto rokov od jej
narodenia a v tomto roku 75 rokov od je j blaženej smrti.
Literárna pozostalosť tejto dvadsať štyri a pol ročnej sväti
ce je úctyhodná: Dosahuje takmer tisíc strán: Dejiny duše
(autobiografické rukopisy), Listy (počtom 238), Básne a Po
sledné rozhovory, zachytené sestrami v posledných troch me
siacoch života. K storočnici narodenia svätice sa pripravuje
definitívne vydanie je j spisov. Vlani vyšli Posledné rozhovory
(s kritickým aparátom vyše 900 strán); tohto roku majú vyjsť
Dejiny duše a v budúcom roku Listy a Básne. Tieto vydania
spisov sv. Terézie len vo francúzštine dosiahli pred II. sveto
vou vojnou na dva milióny výtlačkov. A čo preklady a ďalšie
pokračovania! A ten blahodarný vplyv; „Sú milióny duší, od
jedného konca sveta na druhý, ktoré zakúsili požehnaný vplyv
tejto knihy" — vyhlásil Pius XII. o D ejinách duše.
Blahodarný vplyv tejto svätice s ružami citeľne sa zmocňuje
každej vnímavej a zbožnej duše, ktorú posilňuje jej príklad,
príhovor a ochrana. Jej duchovný odkaz nás nabáda k vytr
valému nasledovaniu. Bohato posilní naše šľachetné snaženia
za pokoj, za utuženie vzájomnej lásky, za žiarivé skutky nezišt
ného obetovania sa iným v prospech a pre blaho všetkých.

indických biskupov má tento jubilejný rok viery vyznie
vať v duchu hesla: „Zivat, na ktorom sa chcem zúčast
n i ť B i s k u p i si želajú, aby tento jubilejný rok slúžil ob
nove misijných snáh a súčasne umocnil snahy pre
riešenie pálčivých spoločenských, kultúrných a hospodáskych p ro blém ov na celom indickom subkontinente v du
chu spravodlivosti a v z á jo m n e j lásky bez ohľadu na ná
boženské a spoločenské rozdiely. Osobitná pozornosť sa
má venovať problém om núdze a zaostalosti krajiny .
Podľa starého podania sv. apoštol Tomáš, keď opustil
Jeruzalem, hlásal evanjelium najprv v Perzii a napokon
prišiel do ju žn ej Indie, kde rozvinul svoju misijnú čin
nosť v krajine kráľa Gundafara, ktorého údajne pokrstil
Sv. Tomáš zomrel mučeníckou smrťou na predmestí dneš
ného Madrasu v Mylapore prebodnutý kópiou na rozkaz
kráľa Misdaiho. Miesto jeho smrti a hrobu už od čias ra
ného kresťanstva bolo strediskom veľkej úcty. Na pahorku
sv. Tomáša neďaleko Madrasu bol postavený v prvej po
lovici 16. storočia chrám f ktorý teraz bude strediskom
slávností jubilejného roku.
Indickí biskupi už skôr požiadali archeológov priesku
m o m celého pahorku a hľadaním hrobu sv. Tomáša3 kto
rý sa má nachádzať na mieste terajšieho kostola v Modrase. Pri prieskumných prácach a vykopávkach došlo sa
na m úry svätyne, ktorú vystavali Portugalci r. 1525 a ďa
lej na pozostatky chrámu, ktorý je omnoho staršieho dá
ta.
Zo 14 miliónov kresťanov v Indii asi 4 milióny sa po
važuje za potomkov kresťanov, obrátených sv. Tomášom.
Sú to kresťania, usadení na západnom
pobreží
Indie
a v štáte Kerala, o čom sme už v našom časopise písali.
T. M . Raslavický

ZA KARDINÁLO M E. TISSERANTOM
Kardinál E. T i s s e r a n t zomrel, ako sme sa to dozvedeli,
koncom februára tohto roku. Veľkosť jeho osobnosti a životné
ho diela sa hodnotí veľmi pozitívne a preto venujeme chvíľu
pozornosti aj v našom časopise posmrtnej spomienke na neho.
Kardinál Eugen T i s s e r a n t sa narodil 24. 3. 1884 vo
francúzskom meste Nancy. Po stredoškolských štúdiách upo
slúchol volanie Majstra a odišiel na teologické štúdiá s oso
bitným talentom a záľubou pre štúdium cudzích jazykov. Oso
bitne boli predmetom jeho záujmu jazyky východné, ktorých
znalosť bola priam prozreteľnostná vzhľadom na jeho neskor
šie napĺňanie svojho života v znamení kňazskej služby. Po vy
svätení na kňaza 4. 8. 1907 odišiel do Ríma, kde ihneď začal
pracovať na štúdiu a konzervácii vzácnych východných rukopi
sov uložených vo Vatikánskej knižnici. Z toho času sú jeho
prvé vedecké pojednania o rukopisoch arménskych a etióp
skych. Po vypuknutí prvej svetovej vojny 30-ročný E. Tisserant
narukoval a ako príslušník pešieho útvaru sa dostáva na front.
Po poranení a vyliečení dostal hodnosť dôstojníka a pridelili
ho za tlmočníka štábu najprv v Sýrii a neskôr v Mezopotámii.
Po skončení vojny roku 1919 sa vrátil do Ríma a stal sa tajomníkom-asistentom vtedajšieho prefekta Vatikánskej knižnice
J. Mercatiho.
Jeho hĺbavý duch a nesporné nadanie našlo aj tu svoje
uplatnenie a čoskoro ako osobnosť potrebných kvalít vstupuje
do osobitných služieb Pía XI., ktorý ho poveruje celým radom
náukových misií v Bulharsku, Turecku, Sýrii, Palestíne, Egypte
a neskôr i v Grécku a v Spojených štátoch. V roku 1936 ho
menoval pápež konzultorom a súčasne prefektom Vatikánskej
knižnice. V tom istom roku 15. júna bol vymenovaný za kar
dinála a biskupské svätenie mu udelili 25. júla 1937 s titulom
arcibiskupa Ostie a Santa Rufina. Táto hodnosť a záväzky vy
plývajúce z jeho novej funkcie neznamenajú však prerušenie
jeho vedeckej práce a výskumov.
Pracuje naďalej ako znalec orientalistiky na celom rade
kódexov a súčasne zastáva funkciu tajom níka Kongregácie pre
východné cirkvi. Veľa cestuje práve na Stredný východ, kde sa
nachádzajú viaceré malé kresťanské zoskupenia, ktoré sú ka
tolícke a oživuje vzťahy medzi nimi a Svätou stolicou. Z funk
cie tajomníka Kongregácie pre východné cirkvi rezignoval v
novembri roku 1959, aby sa mohol plne venovať práci vo V a
tikánskej knižnici a v archívoch. Tento kardinál, rodom Fran
cúz, väčšinu svojho života strávil v Ríme a v službách, ktorými
ho poveroval pápež. Zúčastňoval sa rôznych zahraničných m i
sií ako pápežský legát a v čase prípravy II. vatikánskeho sne
mu bol členom prípravnej komisie a predsedom jednej z podkomisií. V priebehu koncilu bol členom predsedníctva, a to
počas všetkých zasadaní. Ako dekan kardinálskeho zboru (býva
ním zvyčajne najstarší člen kolégia kardinálov) sprevádzal
Svätého Otca na jeho cestách do krajín Východu aj Oceánie.
Kardinál E. Tisserant zomrel vo veku 88 rokov. Po oznámení,
že v priebehu jeho choroby krvného obehu nastalo zhoršeniei
Pavol VI. ho osobne navštívil na klinike a dva dni pred jeho
smrťou ho rovnako osobne navtšívil kardinál J. Villot, ktorý mu
priniesol apoštolské požehnanie od Sv. Otca a osobitné po
ďakovanie za celoživotnú vernú službu Bohu a ľudu Božiemu
v Cirkvi.
Po smrti kardinála Tisseranta kolégium kardinálov má 119
členov. Európu v ňom zastupuje 73 kardinálov, Latinskú Ame
riku 15, Severnú Ameriku 13, Áziu 9, Afriku 7 a Oceániu 2.
M arián Skala

Vyznamenanie kňaza
Francúzsky generálny konzul na M adagaskare z príkazu
svojej vlády vyznamenal rytierskym záslužným radom otca N o r
berta Mayera, pochádzajúceho z Alsaska, za jeho 30-ročnú
službu medzi malomocnými. Slávnosť odovzdania vyznamena
nia sa konala v leprozóriu (nemocnici pre malomocných), v

EKUmEHlIHIUS
V Š E T C I Ľ U D I A boli stvorení na obväz Boží a sú teda
povinní sa navzájom ctiť a milovať bez ohľadu na rasu
alebo národnú príslušnosť , — hovorí sa v spoločenskej dek
larácii katolícko-protesbzntsko-moslimskej, ktorú vydali
v Lyone.
V B I E V R E S (Francúzsko) bolo nedávno tretie stretnutie
zmiešanej komisie katolíckej cirkvi a svetového zväzu
reformovaných cirkví. Predm etom porád bola „prítomnosť
Krista v o svete.“
M E T R O P O L I T A M E L I T O N posvätil základný kameň pre
stavbu prvého ortodoxného chrámu v Madride .
K A R D . S U E N E N S navštívil Veľkú Britániu , kde sa stre
tol aj s hlavou anglikánskej cirkvi arcibiskupom R a m seyom.
I N D I C K Á B I B L I C K Á S P O L O Č N O S Ť odovzdala tibetské
mu dalajlámovi , ktorý žije v exile v Indvi, nový preklad
biblie. Je to druhý úplný preklad. P r v ý raz preložili
do tibetštiny prvú časť biblie r. 1862, celý N o v ý zákon
r. 1885 a celú bibliu r. 1948.

„Tho mos Agapis
Pravoslávny metropolita Damaskinos a otec Duprey, ktorí
stoja na čele pravoslávno-katolíckej komisie, ustanovenej na
publikovanie ,.Knihy Lásky" (Thomos Agapis), poskytli interview o jej obsahu novinárom na tlačovej konferencii v Ríme.
M etropolita Damaskinos v tomto rozhovore zdôraznil, že d o 
kumenty, ktoré sú zahrnuté do tejto knihy, to znamená listy,
posolstvá, reči, ktoré pripravovali, sprevádzali a končili počet
né kontakty za posledných dvanásť rokov, svedčia o spoloč
nom postupe na ceste vedúcej k jednote. Ďalej pripomenul,
že priam tak Rímu, ako aj Konštantinopolu sa zdalo správne,
aby texty týchto dokumentov boli prístupné kresťanskému ľudu,
aby sa rozšírila ich znalosť, aby toto vzájomné oboznamova
nie katolíckych a pravoslávnych veriacich napom áhalo k zjed
noteniu a vzájomnej láske.
Potom otec Duprey zo Sekretariátu pre zjednotenie kresťa
nov uviedol kritériá, ktorými sa riadila redakcia tejto knihy. Vy
chádzajúc z predpokladu, že kniha má predstavovať rozvoj
stykov a vzťahov medzi katolíckou cirkvou a pravoslávnym p a t
riarchátom Konštantinopola, všetky dokumenty boli usporiada
né v chronologickom poriadku. V špeciálnom dodatku sú p o 
zbierané spoločné modlitby, ktoré sa konali pri stretnutiach
a dokument, ktorý pripravil stretnutie Pavla VI. a patriarchu
Athenagorasa v Jeruzaleme.
Kniha obsahuje celkom 284 dokumentov a má 735-strán.
Otec Duprey označil za najvýznamnejšie tieto dokumenty: prvý
vlastnoručne písaný list Pavla VI., adresovaný patriarchovi Athenagorasovi v roku 1963. Bol to prvý pápežský dokument,
adresovaný patriarchovi Konštantinopola od roku 1584. Ďalej
veľkú historickú hodnotu majú dva listy, ktoré si vymenili medzi
sebou Pavol VI. a metropolita Athenagoras.
Hlavy cirkví vyjadrujú v týchto listoch túžbu, aby skoro na
dišiel deň, v ktorom budú môcť prijím ať z toho istého kalicha.

(TMR)

ktorom o. Mayer pracuje obetavo už 30 rokov. Otec Mayer sa
poďakoval za vysokú poctu nielen predstaviteľovi Francúzska,
ale aj všetkým, ktorí mu v tejto práci pomáhali materiálne.
Súčasne informoval, že v leprozóriu sa nachádza 160 pacientov
ťažko postihnutých touto chorobou. Okrem toho do nemocnice
prichádza na am bulantné liečenie ďalších 1250 chorých.

(TMR)

PRlBEHY, KTORÉ PlŠE Z l V O T
KTO KRADNE ZO SPOLOČNÉHO. . .
Zniačný kus za dedinou stál dom. Bol už síce
ošarpaný, ale okná i dvere mal v poriadku, ba i na
dvore bola studňa. Už dávno v ňom nik nebýval.
Jedného dňa sa rozchýrilo, že bude mať nových
obyvateľov, a to až troch. Jeden bol penzista, starý
mládenec a dvaja vdovci. Všetkých troch priviedla
na tú myšlienku pálenka. Prepili, čo mali, nikto ich
nechcel a tak sa rozhodli, že sa nasťahujú do
opusteného domu.
— Budeme po celý rok na rekreácii, — povedal
prvý.
— Ba, lepšie nám bude, — ozval sa druhý — z
jednej strany cesty vinice, z druhej lúky s kríčkami.
— Budú nám závidieť, prid al tretí.
A nasťahovali sa.
Išla jeseň kúpili si uhlŕa, aby nezmrzli. Bola ho
hodná kôpka, aby vydržalo do ja ri.
Lenže jedném u z nich sa zachcelo piť a nemal
peňazí. N abral uhlia do vreca a hybaj do krčmy.
Krčmár mu za to dal dva deci, čo sa mu videlo má
lo. Ale márne čakal viac.
Zlý obchod — pomyslel si — ale nepoučil sa.
Šípil niečo druhý a nechcel si dať ukrivdiť. Vzal
vrece a robil to isté. Už bolo zjavné, že sa hromada
uhlia zmenšuje.
Holúbkovia, mne cez rozum neprejdete, — vzdy
chol si tre tí — ja som už starý lišiak. — A aby ich
dobehol, naložil na sane dve vrecia uhlia a zaniesol
do krčmy.
Ešte nebolo tuhej zimy, ale už uhlia nebolo.
No tvrdá zima prišla. Jedného dňa sa zobudili a
na oknách mrazové kvety, vonku fučí. Zuby im drkota Ii.
— Chlapci, — ozve sa najstarší, — uhlie sme od
seba pokradli. Musíme urobiť brigádu. Pôjdeme na
lúky, narúbeme prútia z kríčkov a budeme sa hriať.
Š li Borili sa do snehu po kolená, ruky im oziabalo, tváre pálilo. Výsledok bol slabučký. Surové prútie len syčalo, dymilo, ale tepla bolo máličko.
Do ja ri všetkých troch vyniesli na cintorín.
Dom za dedinou je pustý a osirotený zas.
Škoda, že jeho poslední obyvatelia si pozde uvedo
mili pravdu: Kto kradne zo spoločného, kradne od
seba.
NEPOCHOPENÝ
Šiel som na prechádzku a stretol som sa s o p il
com. Chcel som sa mu vyhnúť, ale on na mňa zaký
val oboma rukami a kričal: — Poďte, chcem sa vám
vyhovoriť. Oiprel sa o plot, vytiahol podšívky oboch
vreciek na kabáte a hovorí: — Vidíte, to ľko mám.
* Myslel som, že bude pýtať odo mňa* ale on vy
stihol moje myšlienky a vraví:
— N ebojte sa, nechcem od vás nič. Ja som taký
človek, pijem za svoje statočne zarobené peniaze.
Nekradnem, neklamem, šmeliny nerobím. Ja ani pri
poháriku nikoho nevyužijem, ako mňa druhí. N e
hanbia sa a čakajú aby som im kúpil aspoň p o l

deci. A hľadel mi to dokázať gestami oboch rúk.
— A čo vlastne so mnou chcete, spýtal som sa ho.
— Počkať, ešte som nedokončil, — povedal a pri
tom zdvihol ukozováčik, že ma takm er udrel po no
se.
— Keby ste prišli domov ku mne, vyzerá to tam
tak, ako pri spustošení Jeruzalema. No, čo ste v ne
deľu na kázni hovorili: Ničoho niet.
— Veď keď všetko prepijete, ako aj môže byť.
— Nechápete ma. M oja žena nevie hospodáriť,
rozumiete? Neviete ako sa u nás na Zemplíne ho
vorí: Žena drží tri uhly domu, chlap len štvrtý. Kde
žena dobre hospodári, je všetkého dosť.
— Vaša žena drží všetky štyri uhly domu a vy ani
jeden. Ale keď vy všetko vynosíte do krčmy, tak u
vás nič nemôže byť.
— Myslel som, že aspoň vy ma pochopíte. Ale
márne. Vidím, že musím pôjsť aj do hrobu nepocho
pený.
Áno, každý opilec si myslí, že ho nechce nikto po
chopiť. Vskutku je to on, čo nechce pochopiť sám
seba.
ZLATÉ BABIČKY
V nedeľu po odpoludňajšej pobožnosti išli sme
na prechádzku do lesa. Malý Jožko, — ktorého sme
volali O ťko ako jeho babička, — bol zvlášť vyparádený. Mal tmavomodrý oblek s dlhými nohavicami,
ktoré sa vtedy nazývalii pantalóny. Bola to zvlášt
nosť, lebo chlapci v tom čase nosili len krátke no
havičky. O statní ho tak trochu z detskej žiarlivosti
prezývali O ťko-pantalóny.
Keď sme sa vracali, O ťko vždy pobehal dopredu,
skryl sa do kríčka vedľa chodníka. Keď sme sa pri
blížili, vyskočil, vykríkol a mal veľkú radosť, ak sa
niektorý z m iništrantov naľakal.
— Oťku, — povedal som, — aby si nepotrhal tie
pantalóny, lebo dostaneš od otca výprask.
— N ebojte sa, nič sa im nestane, — odpovedal a
už aj utekal ďalej.
Len raz vidím, že O ťko sedí na pni a plače.
— Čo sa ti stalo? - pýtam sa ho.
Miesto odpovede ukázal mi dieru na pantalónoch
pod pravým kolenom. Potkol sa, padol a výsledok
bola roztrhaná nohavica.
— Ale dostaneš fasoláš, posmievali sa mu ostatní.
— A ako ipôjde takto po meste domov?
O ťko si poradil. Zdvihol obe nohavice až nad ko
lená, zahol ich dovnútra a bolo po pantalónoch.
V pondelok ráno sa ho pýtam: — Koľko si dostal
od otecka?
— Nič, — odpovedal mi, — ale teraz ešte ticho o
tom, pozdejšie vám poviem všetko.
Na budúcu nedeľu prišiel v krátkych tmavomod
rých nohaviciach celý natešený.
— A k o s i obstál? — pýtam sa ho zas.
— Výborne, viete aká je moja babička zlatá? Keď
som prišiel z prechádzky, ukázal som babičke, čo sa
stalo a začal som plakať.

- Hneď sa preobleč, — povedala mi, — a keď
príde otecko, mlč, ja budem hovoriť.
- Len čo ma zbadal otec, 9pýtal sa: A pantalóny sú kde?
- Strpol som. Ale babička odpovedala: — Keď
prišiel domov, vravela som mu, aby sa preobliekol;
doma mu stačia i také šaty.
V pondelok ich zaniesla krajčírovi, ktorý z nich
urobil krátke nohavice.
Dnes ráno pýta sa otec: — Čo sa stalo s pantalonmi?
- Chlapci naňho pokrikovali O ťko-pantalóny.
Nuž, aby bol ako druhí, dala som mu ich skrátiť —
odpovedala babička.
Otec pokrčil plecom a poznamenal. — Keď vám
dobre, i mne dobre.
- Vidíte, akú mám zlatú babičku? — dokončil
Oťko.
Také zlaté babičky máte všetci, chlapci i dievčatá.
Len či sa im zato odvďačíte?
NEDOROZUMENIE
Prosila ma ženička o sv. Službu Božiu za nepriateľku, ktorá jej nechce odpustiť.
- Čo ste jej narobili? — pýtal som sa.
- Nič, - odpovedala mi.
- To každý tak hovorí.
- Nuž vypočujte ma. Suseda, Anča, sťažovala sa
mi, že mo)a sliepka jej robí škodu v záhrade. Dala
som na plot široký drôtený pás, aby tam nijaká
sliepka neprešla.
Zas sa sťažovala. Zatvorila som slepky a nevypu
stila ich celý deň. I tak tvrdila, že moja sliepka jej
ničí zeleninu. Povedala som je j: Ak to robí moja
sliepka, zabi ju, uvar a zjedz, len nech je medzi n a 
mi pokoj. Poslúchla ma. Zbadala sliepku v šaláte.
Vzala kus dreva, namierila jej do hlavy tak presne,
že sliepka len strepotala krídlam i. Pribehla k nej
a strpia: veď je to jej vlastná sliepka. Schytila ju
zlosť, prišla mi do izby, hodila mi sliepku do tváre
a skríkla: Tu ju máte. Poradili ste mi ju zabiť, lebo
ste vedeli, že to moja. Nechcem mať s vami nič do
smrti, falošnica jedna.
Koľko takých nedorozumení otravuje život ľuďom.
Žalujú skôr, než sa presvedčia, ako sa veci majú.
Zavinia takto veľa hnevov a zbytočných trpkostí.
Nepatríme k nim aj my?
Dr. Ján Bubán

Športka
Priateľ prišiel znechutený do roboty. Nechcel prezra
diť, čo ho natoľko vykoľajilo z rovnováhy. A ž po chvíli
»a priznal, že opäť v o športke nič n e v y h r a l . . . Doznal
tiež, že to má dokonca aj hlbšie, duchovné pozadie .. U ž
častejšie pokúšal šťastie o výh ru, no zatiaľ bezvýslednej
Teraz chcel veľmi vyhrať, lebo zatúžil zakúpiť si čosi,
čo by mu bolo veľmi prospešné. Predsavzal s>i, že bude
ešte zbožnejšie žiť, ak mu Pán Boh požehná vytúženú
výhru...
Prosil, veril a dúfal, ale n e v y h r a l. . . !
Nie je asi sára, kto si takto počína. Isteže, by nebolo
nič ľahšie pre Prozreteľnosť Božiu, aby všetci tí , ktorí
Pána Boha prosili, aby vyhrali. Všem ohúci však „sklamal“
ich nádeje a neprijal ani prísľuby dôverčivých dušičiek . . .
Boh ich nevypočul a zrejme vedel veľm i dobre, prečo!

PRVÝ M A J
(Úryvok)
Dnes ráno modlíme sa skrze stromy,
čo kvitnú pod oblokmi,
plesajú ozdobené domy
a všetci ľu d ia s nami.
Dnes ráno modlíme sa skrze ryby vo vode,
skrze spev kohúta a skrze ruže záhrad,
skrz radosť, plesajúcu v celom národe,
čo si dal o slobode zahrať.
Dnes ráno modlíme sa skrze vietor na ceste
a skrze červeň dievčích úst.
Daj, Bože, šťastie našej republike,
májovej m ladej neveste,
a národ usilovný v práci neopusť!
P. G. HLBINA

Chcieť žiť životom viery a p ra vej zbóžnosti, je isteže
ušľachtilé, vítané, ba aj potrebné, ak rozhodnutie takto
žiť nie je postavené na ľudských podmienkach a požia
davkách voči Pánu B o h u / B oh chce, aby sme žili zbožne
a celým svo jím životom slúžili a klaňali sa velebnosti
Božej, pravda, v úp rim n ej, čistej viere a zbožnosti a bez
osobných podmienok a výhrad!
Boh nie je obchodník, ktorý predáva svoje milosti , svoju
blahopriazeň a nerobí ani v ý m e n n ý obchod. Boh, ako Otec
ľudských sŕdc, chce a žiada si, aby sme sa na N eh o vždy
s dôverou vo všetkom obracali a zverovali sa M u s naši
mi ťažkosťami, problémami, ale i túžbami a zámermi.
Túžiť po niečom , pýtať si niečo, ešte neznamená , že to
naozaj potrebujem e a musíme m ať! Žiaľ, často vytúžené
a získané dobro je viac na duševnú škodu, ako na úžitok.
Žiadna modlitba, žiadna vrúcne a pokorne vyslovená
prosba, neostane bez B o že j ozven y! hen čas a spôsob
prejavu blahopriazne B ožej sú suverénnym vlastníctvom
Božieho riadenia a darovania potrebných materiálových
i duchovných darov. Často si ani n eu ved o m u jem e , že to,
čo sme žiadali, máme, hoc aj v inej, nepostrehnuteľnej,
ale rozhodne v najprijateľnejšej fo rm e !
Je teda nanajvýš správne , ak človek cíti potrebu mate
riálnej, či duchovnej pomoci a obráti sa s dôverou na
svojho Otca v nebesiach! Treba však vždy prísne zvážiť
svoje požiadavky, aby ich realizácia bola úmerná skutoč
n ý m potrebám tela i duše.
Boh dal človeku rozum, silu a schopnosť vládnuť ze m 
ským bohatstvom. Daroval ľudskej bytosti rozum, slobod
nú vôľu v rozhodovaní, ako to zemské bohatstvo blaho
bytne zužitkovať. Vštepil do ľudských sŕdc zmysel pre
spravodlivosť, pravdu a najmä, pre činorodú lásku člo
veka k človeku , aby sa riadil týmito hrivnami ľudského
srdca a v ich m ene spravodlivo a bratsky rozdeľoval m a 
teriálne dobrá a tak zabezpečoval hmotný blahobyt nielen
pre seba, ale pre všetkých.
To dokáže len trpezlivosť, zhovievavosť voči druhým
a činorodá láska všetkých ľudských sŕdc. N ie láska slova
m i formulovaná, ale láska prejavená osobným sebazapre
ním a obetavosťou!
Začal som športkou a na záver chcem zdôrazniť , že som
nijak nechcel tento druh zábavy odsúdiť alebo znehodno
tiť.
M o ž n o športkovať, treba však športku brať naozaj len
športovo a trpezlivo vyčkávať! Oveľa dôležitejšie je „ uhád
nuť“ zém ery Božie s nam i , žiť neustále podľa Božích
a cirkevných príkazov' a tak ochotne spĺňať vôľu Božiu!
Naučm e sa úprimne radovať aj skrom ným darom života!
V e d skromnosť a náročnosť v našom každodennom živote,
ochotná oddanosť do vôle Božej, vytrvalé plnenie príka
zov Lásky k Bohu, sebe i blížnym, statočná a svedomitá
práca, prinesie nám väčšie radosti ako vytúžená výhra
v športke!

T ib o r F e d o re n ko

MENI
Radostný je p o h ľa d na náš kraj, kto 
rý za posledné desaťročia
dostáva
novú, veľmi výraznú a veľmi radostnú
premenu. Musí to konštatovať každý,
kto tento kraj navštívi. U vedom uje si
to čím ď alej, tým viac každý, kto tu žije
a pracuje. Porozprávajte si o tom s
kýmkoľvek, v meste ale bo na dedinke,
každý to ochotne priznáva.
Kto poznal a videl tento kraj v m i
nulosti, musí s radosťou uznať veľkú
premenu, ktorá kraj o b o h a tila a o b o 
hatila aj život jeho ľudu. K smutným
kapitolám m inulého života p a trila neza
mestnanosť, bieda, nízka životná ú ro 
veň, vysťahovalectvo, živorenie.
Priemysel bol tu celkom nepatrný a
obmedzoval sa väčšinou na prvovýrobu.
Poľnohospodárstvo vyznačovalo sa malovýrobnými form am i, nízkou úrovňou
agrotechniky a i malým rozsahom p o ľ 
nohospodárskej výroby. Za prvej re p u b 
liky hospodársky a sociálny vývoj vý
chodného Slovenska veľmi zaostával za
vývojom v Čechách. Preto po o s lo b o d e 
ní našej vlasti bolo potrebné o b rá tiť
pozornosť predovšetkým na odstránenie
veľkých vojnových škôd, obnoviť za
ostalé a miestami úplne zničené hos
podárstvo na
základe
znárodnených
sektorov a hlavne zvýšiť životnú úroveň
východoslovenského ľudu.
Rýchlejší nástup i n d u s t r i a l i z á c i e umožnilo prem iestnenie výrobných
zariadení z českého pohraničia, rekon
štrukcia starých závodov a obnova tých,
ktoré vznikli za bývalej republiky a od
roku 1950 tiež k budovaniu nových.
Cestu ďalekosiahlych cieľov te jto v e ľ
kej premeny umožnil Víťazný fe b ru á r
1948 a po ňom d lh o d o b ý hospodársky
päťročný plán. Už v prvých rokoch p ä ť 
ročnice začalo sa s výstavbou veľkých
závodov ako VSS Košice, V ih o rla t S ni
na, Dukla Prešov a pod. V priebehu
ďalšej päťročnice v rokoch 1954-58
postavilo sa u nás ďalších 36 závodov.
Tento rozmach postupoval aj po roku
1960.
Spolu so spriemyselňovaním nášho
kraja začal aj proces kolektivizácie v
poľnohospodárstve. Jej kladným výsled

s a

t v á r

n á š h o

v ý c h o d u

kom je skutočnosť, že hrubá p o ľn o h o s
podárska produkcia v porovnaní s ro
kom 1949 sa strojnásobila.
A j v oblasti investičnej výstavby d o 
siahli sme v našom kraji skvelé úspechy
a pekné výsledky. O d h a d u je sa, že do
hospodárstva nášho kraja sa v rokoch
1949— 1969 investovalo asi 80 m iliárd
korún, z toho 14 percent na bytové hos
podárstvo.

Za uplynulé dvadsaťročie postavilo
sa na východnom Slovensku takm er 150
tisíc bytov. Okrem toho postavili d e sia t
ky objektov na úseku občianskej vyba
venosti, ob cho d n é domy, školy, jasle,
zdravotnícke zariadenia a nemocnice.
Nezamestnanosť sa stala neznámou a
boli vytvorené podm ienky pre zdravý
rast mládeže, pre ktorú sa otvorili
dvere nových stredných i vysokých škôl.
Zvýšila sa starostlivosť o zdravie náš
ho ľudu, sociálne dôchodky a iné kultú rn o-sociá ln e vymoženosti.
A tento radostný proces neustrnul,
ale. i n a ď a le j sa rozširuje a mohutnie.
Na marcovom pléne Východoslovenské

ho výboru KSS v Košiciach hovorili ve
dúci činitelia kraja s úprimným uzna
ním o d obrej práci podnikov a závo
dov v prvom roku päťročnice. Vyzdvihli
ich úsilie, vynachádzavosť, všestrannú
starostlivosť, rozvoj socialistickej súťaže
a všetko čo malo vplyv na dosiahnutie
dobrých výsledkov v priemysle, staveb
níctve, poľnohospodárstve, doprave aj
energetike. Nutné poukazy na niektoré
nedostatky boli zdôraznené preto, aby
sa zbytočne neopakovali.
Významný a povzbudzujúci prejav na
tom to snemovaní predniesol aj pred
seda federálnej vlády dr. L. Štrougal.
Pripomenul veľké povinnosti, ktoré za
väzujú každého, lebo „náročnosť úloh
je taká veľká, aké veľké sú naše cie
le, ktoré sme p rija li touto päťročni
Ií
cou.
Naše malé zastavenie s otvoreným
p o h ľa d o m na radostné premeny Výcho
doslovenského

kraja,

nech

nás okrem

úprim ného obdivu povzbudí aj k ďal
šej vytrvalej práci na zveľadení tohto
kraja, ktorí všetci milujeme a ktorého
šťastný rozkvet v prítomnosti i budúc
nosti, nikomu z nás nemôže zostať ľa
hostajný!
Š. U.

ABY
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Výroba vežových hodín v prevádzke Okresného priemyselného podniku vo V ý š 
k o v é na Morave, patrí dnes už k ojedinelým remeslám. Vyškovské vežové hodiny
sú vhodnou ozdobou a odm erávajú čas na stovkách veží v celej našej ČSSR.
Stroje vežových hodín m ajú samočinné elektrom otorické naťahovanie s dosta
točnou zásobou chodu pri prerušení dodávky elektrického prúdu. Konštrukcia je
usporiadaná tak, že všetky súčiastky sú ľahko prístupné a po krátkej skúsenosti
ich funkcií a činností porozumie aj neodborník.
Skupina pracovníkov Okresného priemyselného podniku vo Výškové robí ako
jediná v ČSSR výrobu nových kompletných vežových hodín, ich montáž a zapodie
va sa aj opravam i a rekonštrukciami starších hodinových strojov.
V
poslednom čase pripravuje ako novinku výrobu svojej prvej zvonkovej hry,
ktorá bude pozostávať zo 14 ladených zvončekov vo váhe 8 až 125 kg a bude vy
zváňať m elódiu podľa zákazníkovho želania.

^Tjak 'B o k mĹĹM ciĹ..
Náš Spasiteľ stal sa nám vo všetkom podobný okrem hriechu. On
prišiel umrieť za naše viny, aby tým udobril svojho a nášho nebeské
ho Otca. To bola jeho najvážnejšia úloha na zemi. Už pred jeho na
rodením oznamuje anjel, že oslobodí ľudstvo. Keď začal kázať
c učiť, prezradil svojím učeníkom, že bude musieť trpieť. To je vôľa
Otcova, ktorú splní verne do poslednej litery, ako to o ňom proroci
predpovedali.
A po vzkriesení výslovne hovorí učeníkom na ceste do Emauz, že
inak nemohol urobiť, hoci mnohí sa nemohli spriateliť s myšlienkou,
že by Mesiáš mohol trpieť a umrieť ako zločinec na kríži.
Syn Boží bol poslušný až do smrti. Draho zaplatil za naše vykúpe
nie. Takto dal svojmu Otcovi zodpovednú náhradu za zneuctenie
a napravil pomer medzi Otcom a ľudstvom. Ako bohorJovek jedine
on vládal z vlastných síl zadosť urobiť Bohu.
Druhým cieľom nášho vykúpenia bolo naše oslobodenie od moci
hriechu a získanie posväcujúcej milosti. A toto už nezávisí len od
samého Spasiteľa, ale aj od nás. Aj od nás závisí, či vystrieme ruku
po ovocí vykúpenia, ktoré nám on núka.
Ked’ ra v Getsemanskej záhrade krvou potil, videl, že mnohí nebu
dú chcieť Bohu slúžiť a milovať ho. Vtedy ho posilnil anjel. Posilnil
ho predovšetkým v rozhodnutí obetovať sa Bohu za všetkých, lebo
mnohí pôjdu v jeho šľapajach.
Strom kríža teda neostal bez lístia, kvetu a ovocia.
Syn Boží sa však neuspokojil tým, že za nás raz umrel na kríži.
V najsvätejšej Obeti sa obetuje svojmu Otcovi za celé ľudstvo, a to
nielen za živých, ale i za mŕtvych. Apoštolom prikázal, aby jeho ne
krvavú obetu prinášali na pamiatku jeho smrti. Čo mal na mysli, keď
ustanovil najsvätejšiu Eucharistiu? Chcel, aby sme pam ätali, že nás
draho vykúpil a ďakovali mu, ale okrem toho chce! nám dať seba za
pokrm, ktorý by nás posilňoval v našich životných snaženiach i ťaž
kostiach.
Nech je aj naším životným snažením viesť čnostný, príkladný, vzá
jomnou láskou a porozumením usporiadaný život. Povzbudzujúcou
silou nech je pre nás prejav Božej lásky k nám, ktorá tak posilňujú
co vychádza z Euchcristie.
O tec Viktor

Naša viera v Krista sa musí vzťahovať na to bytostné v ňom, na to božské,
ktorým prichádza k nám, aby v nás žil, aby posilňoval našu vieru a privá
dzal nás k sebe, aby sme v ňom našli svoje plné šťastie.

Viera je tým rozhodujúcim pri prijímaní ktorejkoľvek sviatosti a rovnako
aj pri sviatosti Eucharisiie. Bez tejto viery ako plodu Svätého Ducha a bez
nášho stotožnenia sa s ňou, s vierou v

Krista Spasiteľa a Vykupiteľa, nič

neprinesie naše stretnutie sa s ním v hociktorej sviatosti.

Pán Boh nikoho nenúti, aby sa spasil, ako to tak radi a tak často robia

i

ľudia. Boh nás berie vážne a chce len, <aby sme sa sami rozhodli. Chce naše
slobodné: Áno!

Cesta k Bohu vedie cez zodpovednosť za blížnych.
( Z myšlienok na všedné dni)

PRÍTOMNÁ KRESBA akademického
maliara Mikuláša K l i m č á k a pred
stavuje sv. Jozefa — Robotníka. Sviatok
tohto svätca v spojení s jeho celoži
votným povolaním prostého robotníka
oslavujeme už niekoľko rokov vždy na
začiatku najkrajšieho jarného mesiaca
— mesiaca mája.
Oslavujeme ho radi. Veď životný
príklad sv. Jozefa povzbudivo nabáda
každého veriaceho kresťana k tomu,
aby svoj vlastný celoživotný cieľ na
plňoval statočnou a svedomitou prácou
na väčšiu slávu Božiu a k dobru blíž
neho.
Pred dvoma rokmi na stránkach náš
ho časopisu sme priniesli úvahu dnes
už zomrelého Otca Václava H á k a , v
ktorej veľmi úprimnými slovami oslávil
tohto veľkého svätca práce a života.
Vlani zosnulý šľachetný kňaz Otec V á 
clav v spomenutom príspevku zdôraznil:
,,Sv. Jozef pre nás v dnešnej dobe má
byť príkladom pre praktický kresťanský
život, predovšetkým pre život prítom 
ný. Svojím príkladom a vzorom, ako by
nám zdôrazňoval, že svoje životné po
svätenie neuskutočňujeme len v chráme
božom a len pri modlitbe, alebo rozjí
maní, ale všade kam nás Prozreteľnosť
Božia postaví. Aj naša práca má byť
spolunástrojom nášho vnútorného o b 
rodenia. Máme usilovať o to, aby sme
boli dobrí v živote i v práci."
Sú to slová, hodné statočného kňaza,
ale sú to aj slová, ktoré je vhodné
znovu pripomenúť, ako náš veľký zá
väzok k postojom voči veľkému svätcovi,
jeho novému sviatku i jeho žiarivému
p rík la d u !

•

DROBNÉ O Z N A M Y

•

kulrÚRKie RozhfÄbY

— ZA VŠETKY PREJAVY úprim nej sú
strasti a spoluúčasti pri smrti a p o h re 
be nášho starostlivého manžela, otca
a brata TIBORA M ATIH O , za účasť pri
poslednom rozlúčení s jeho telesnými
ostatkami na verejnom cintoríne v Ko
šiciach a sústrastné slová, vyslovujeme
všetkým zúčastneným a spolucítiacim
našú úprimnú vďačnosť.
Príbuzní

S L Á V N A T R E Ť J A K O V S K É H O G A L É R I A V M O S K V E , ktorá patrí k naj
väčším obrazárňam sveta , dostane n ové priestory. Bude to palác z mramoru
alumínia a skla o rozmeroch 250 x 94 m, čo znamená päťkrát väčšie priesto
ry ako v doterajšej budove. Obchôdzka po celej galérii bude dlhá tri kilo
metre. Súčasťou galérie budú aj reštaurátorské sály a prednášková sieň pre
750 ľudí.

— SSV V TRNAVE prijím a objednávky
na tieto skriptá: Dr. Višňovský: Theologia fu n d a m e n ta ls , 2 diely v latinčine,
70 a 60 Kčs; — Dr. D u d á š: C onspec
tus th e o lo g ia e
moralis, v latinčine,
35 Kčs; — Dr. Krovina: Všeobecný úvod
do Písma svätého, 37,50 Kčs; — Dr.
Krovina: Zvláštny úvod do Nového zá 
kona, 40 Kčs; — Dr. Krovina: Prehľad
prednášok z Nového zákona, 5 Kčs; —
Dr. Straka: Ethica, v latinčine, 58 Kčs;
— Critica, v latinčine, 18,— Kčs; — Ló
gica et o n to lo g ia , v latinčine, 55 Kčs;
—
Dr. M a rtin e c : Biblické prednášky
zo Starého zákona, 40 Kčs; — Dr. M a r 
tinec: Prednášky z b ib lickej archeológie,
21 Kčs; — Dr. U h rin : Theologia d o g 
mático specialis, v latinčine, 68, 50
Kčs; — Dr. B a gin : Úvod do staroslovienčiny, 16 Kčs.
A dresa: Spolok sv. V ojtecha, Trnava,
Radlinského 4.

V S A L Z B U R G U bude tohto roku v múzeu Carolino Augusteum od konca
mája do začiatku októbra význam ná výstava neskorogotického umenia. Naj
väčší dôraz bude na maliarskej tvorbe z X V . a X V . storočia.

— OBJEDNÁVKY našich časopisov p ri
jím a každý poštový doručovateľ. Písom
né objednávky adresované našej re
dakcii vždy postupujem e k vybaveniu
PNS, ústredie expedície tlače, K o š i 
c e , Komenského ul. č. 7.
—

UZÁVIERKA tohto čísla skončila dňa

20. marca t. r.
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V R A K Ú S K E J O B C I T A N A U objavili v tamojšom chráme sv-. A nny pomer
ne dobre zachované fresky, pochádzajúce z X V . storočia.

V I E T N A M S K Ú T V O R B U zachycuje publikácia, ktorú pod názvom k r í d l a
usporiadali pre moskovské nakladateľstvo Chudožestvennaja literatúra N.
Nikulina a M . Tkačev.
Z V Ä Z S P I S O V A T E Ľ O V - L E K Á R O V bol založený v r. 1967 v Poľskej ľudovej
republike a má vyše 80 členov. N a II. zjazde zväzu, ktorý bol v minulom
roku založili cenu T. Zielinskej.
V K Á H I R E vyšla nová kniha Poviedka v arabskej literatúre, ktorú napísal
M a h m u d Teim ur a podal v n e j nielen obraz , v ý v o j a rozbor poviedky, ale
aj ostatných druhov um eleckej prózy v arabskej literatúre.
R O M Á N O D R . S C H W E I T Z E R O V I napísal sovietsky spisovateľ B. Nosik.
K n ih u , ktorá je venovaná životu a dielu známeho lekára a humanistu, vydalo
moskovské nakladateľstvo M o lo d o ja gvardija.
V A T I K Á N S K A P O Š T A vydala n ovú sériu troch poštových známok , veno
vaných pamiatke veľkého renesančného architekta , maliara a sochára Do~
náta L. Bvamanta (1444—1514), podľa návrhu ktorého začali r. 1506 stavbu
svätopeterského veľchrámu.

ZA V Y N IK A JÚ C IM B Y Z A N T O L Ó G O M
(Pamiatke t prof. dr. J. Myslivca)
„Prof. dr. Jozef M y s I i v e c zomrel vo veku 64 rokov. Patril k našim vynikajúcim
byzantológom. Svoje životné poslanie a úsilia sústredil a zasvätil štúdiu byzant
skej kultúry, umenia, cirkevným dejinám a liturgike východnej cirkvi byzantského
obradu. Zostalo nám po ňom mnoho vedeckých prác, z ktorých najznámejšími
sa sta li: Ikona, Ruské ikony, Dve štúdie z dejín byzantského umenia, ako aj mno
ho drobných článkov, z ktorých veľmi významný je doslov na tému Kresťanský vý
chod a my v sérii edície Živá teológia.
V
rámci svojej vedeckej činnosti v Čs. akadém ii vied pripravil dr. J. Myslivec
obsiahlu a kritickú b ib lio g ra fiu byzantologických publikácií. Veľké zásluhy získal
aj ako člen redakcie svetoznámeho časopisu Byzantino — Slavica."
Tieto slová odzneli počiatkom decembra minulého roku pri panychíde za zomre
lého prof. dr. J. Myslivca z úst o. Augustína Klimenta v pražskom gréckokatolíc
kom chráme sv. Klimenta. V ďalšej časti svojho prejavu ocenil o. A. Kliment
neúnavnú prácu zosnulého pri organizovaní prednášok a výstav o východosloven
ských ikonách a pri iných záslužných podujatiach. Aj keď s časovým oneskorením,
no s nezmenšenou úprimnosťou a vďačnosťou vzdávame hold úcty zaslúžilému
vedcovi a veľkému priateľovi gréckokatolíkov s vyslovením našej zbožnej prosby
Najvyššiemu, aby jeho šľachetnej duši udelil blažennyj pokoj a viečnuju pamjať!

Vzácna kniha o dejinách školstva
V

roku 1728 prešovský p e dagóg M. S. M atthaeides pripravil do tlače knihu pod

názvom G ym naziológia, v ktorej odkrýva vznik, vývoj a zánik slovenského školstva,
ako aj jeho vnútornú organizáciu, a to od XVI. storočia do konca XVIII. storočia.
Podnet k tom uto dielu, ktoré sa nachádza dodnes iba vo viacerých nejednotných
rukopisoch, dal prešovský rektor Ján Rezik. Kniha podáva obraz kultúrne vyspelej
epochy Slovenska na sklonku feudalizm u, keď nebolo u nás hradu, mesta, obce
a takm er ani dediny, kde by neprekvitala latinská stredná škola.
Z bohatého m ateriálu tem atický výber a preklad, opatrený vzácnymi historickokritickými poznám kam i, d o p ln ka m i a vysvetlivkami spracoval dr. Vladislav Ružička,
CSc. Knihu vydalo Slovenské p edagogické nakladateľstvo v Bratislave. Cena viaz,
výtlačku 47 Kčs.

