
V NOVOM OBČIANSKOM  ROKU 1973 hojnosť potešujúcich a uži

točných pracovných úspechov, požehnanej životnej radosti a vnútor

nej spokojnosti svojim váženým spolupracovníkom, milým čitateľom 

a ochotným žičlivcom od Všemohúceho z úprimného srdca želá:

ŕ%

R e d a k c i a  

Blahovistnika a Slova

MIER JE MOŽNÝ -  heslo, ktoré 
stanovil k tohoročnému Svetovému 
dňu mieru sám Sv. otec Pavol VI.
— vyslovuje povzbudzujúcu nádej 
pre posilnenie vedomia všetkých, 
mierumilovných ľudí na celom sve
te a zároveň je  plamenistou výzvou 
k tomu, aby sme v urputnom snaže
ní za jeho dosiahnutie aj naďalej 
vytrvalo pokračovali.

Mier je záležitosťou rozumu i 
srdca a všetci poctiví ľudia nech už 
žijú a pracujú kdekoľvek, úprimne 
po ňom túžia. To nás všetkých zje
dnocuje v našom spoločnom zápase, 
v ktorom ani v nastávajúcom novom  
rohu nesmieme poľaviť.

Vo svojich modlitbách i vo svojej 
každodennej práci, vo všetkých svo
jich prejavoch i činoch, zdôrazňuje
me naliehavú potrebu posilnenia 
najväčšej túžby ľudstva našich čias: 
mieru vo svete.

Tešme sa zo všetkých úspešných 
rokovaní, uzavretých dohôd, stretnu
tí štátnikov, ktoré upevňujú pod
mienky zdarného rozvoja mieru me
dzi národmi a štátmi. Je to naša dô
stojná a vznešená povinnosť. Zavä
zuje nás k tomu podstata Evanjelia, 
ktoré vyznávame i vedomie prísluš
nosti do veľkej rodiny ľudstva, kto
rá v mieri vidí svoju Šťastnú a po
žehnanú budúcnosť.

Ak Sv. otec Pavol VI. pre rok 1973 
položil základnú požiadavku: „M u
síme sa vždy a zo všetkých síl sna
žiť, aby mier bol možný.“ — mu
síme ju prijať so synovskou vernos
ťou ako svoj veľký záväzok a šľa
chetnú povinnosť. Nech dobrotivý 
nebeský Otec nám dopraje hojnosť 
duševných i telesných síl, aby sme 
aj v tomto novom roku 1973 mohli 
tieto vznešené snahy s vytrvalou 
vernosťou uskutočňovať a tak im po
máhať k víťazstvu v srdciach všet
kých ľudí na celom svete!

o. Šte fan  S IM K O



V DUCHU BRATSKÉHO SPOLUNAŽÍVANIA
V tohoročnom kalendári Slova ma hlboko zaujala snímka, ktorá predstavuje Sv. 

otca Pavla VI. s arménskym patriarchom Vaskenom I. a práve tak s touto snímkou 
súvisiaci príspevok o. dr. Ujhelyiho: So stupňovanou láskou všetkým ľuďom. Aký to 
pekný, živý a povzbudzujúci výraz vzájomného spolunažívania, ochoty, porozume
nia, bratstva a túžby po jednote!

Pohľad na tento obrázok a uvedomenie si toho, že to nie je klamná, neskutočná 
predstava, ale živá realita, skutočnosť, vyvolávajú v nás rôzne potešujúce a povzbu
dzujúce myšlienky. Z nich sa vynára aj potreba vysloviť tieto myšlienky nahlas, aby 
sme sa nimi zapodievali všetci a samozrejme, zapodievali s vážnou úprimnosťou.

Iste, že zostavovateľ kalendára túto snímku nezaradil iba ako historický doku
ment, alebo obrázok, ktorý treba iba obdivovať. Tento obrázok má mať svoje pevné 
miesto aj v našich srdciach. Vzbudzuje radostné pocity nádejného a tak široko sa 
rozbiehajúceho zbližovania kresťanov a nabáda aj k všeobecnému zbližovaniu sa 
všetkých ľudí dobrej vôle na celom svete. Nabáda aj nás, aby vedení príkladom 
najvyššej viditeľnej hlavy našej Cirkvi, sme aj v našich pomeroch a podmienkach 
uskutočňovali veľkú výzvu Pavla VI., ktorú na čelnom mieste uverejňuje aj náš to
horočný kalendár: „Od polemického postoja medzi rôznymi kresťanskými vyznania
mi sme prešli na pozície vzájomnej úcty, dialógu, a začali sme praktickú spolu
prácu. Iba viera, ktorú pokladáme za pravdivú a potrebnú, robí nás schopnými 
uskutočniť plodný dialóg s kresťanskými bratmi.“

Aké by to bolo krásne, ak by v takomto láskyplnom postoji sme sa stretávali všet
ci na každom kroku nášho života. Ak sme si v novoročných želaniach vyslovovali 
tie najšľachetnejšie túžby našich duší, aby v nich panovala láska, pokoj, porozu
menie, zdravie, hojnosť a dobré spolunažívanie, nezostávajme iba pri úprimných 
siovách, ale prenášajme ich do uvedomelej praxe.

V duchu bratského spolunažívania všetkých so všetkými sa nám bezpečne podarí 
dosiahnuť naše vznešené túžby a ciele, ktoré sme si stanovili na prahu nového 
roku a ktoré nás majú sprevádzať celým naším životom!

Msgr. M. Sabadoš

L I T U R G I C K Í
JANUÁR

1. — Nový rok  — Obrezanie Pána
— Vasil V eľký (Bonifác)

2. — Silvester (Ignác)
3. — M alachiáš, prorok (Juliana)
4. — 70 učeníkov (Anastázia)
5. — Predvečer Bohozjavenia, pôst 

(10 mučeníkov krétskych)
6. -  BOHOZJAVENIE (Predvečer 

narodenia Pána)
7. -  NEDEĽA PO BOHOZJAVE- 

Ní (NARODENIE PÁNA)
8. — Juraj, pôstnik (Zbor Bohoro

dičky)
9. — Polyeukt (Štefan , prvomuče- 

ník)
10. — Gregor (nikodémshi mučeni

ci)
11. — Teodozius (Markil)
12. — Tatiana (Anizia)
13. — Ermilius (Melánia)
14. -  29. NED. PO SV. DUCHU 

(OBREZANIE P ., VASIL VEĽKÝ)
15. — Pavol, Ján (Silvester)
16. — Okovy ap. Petra (Malachiáš)
17. — Anton (Teoktist)
18. — Atanáz, Cyril (Predvečer Bo

hozjavenia)
19. — Makarius (BOHOZJAVE

NIE)
20. -  Eutim (ZBOR JÁNA KRST.)
21.-30. NED. PO SV. DUCHU 

(NED. PO BOHOZJAVENÍ)
22 — Timotej (Polyeukt)
23. — Kliment (Gregor)
24. — Xénia (Teodoz)

K A L E N D Ä R
25. — Gregor Bohoslovec (Tatiana)
26. — Xenofont (Ermilius)
27. — Jána Zlat. (Sinajských muč.)
28.-31. NED. PO SV. DUCHU (30. 

NED. PO S. D.)
29. — Prenesenie ost. sv. Ignáca 

(Okovy ap. Petra)
30. -  TROCH SVÄTITEĽOV (A n

ton)
31. — Cyrus a Ján (Atanáz a Cy

ril).
(V  zátvorke uvedené sviatky pri

pomínajú starý štýl).

K JEDNOTLIVÝM SVIATKOM
Sviatok Obrezania Pána poukazuje na 
poslušnosť a paníženosť Spasiteľa a na 
podrobenie sa Starému zákonu, podľa 
ktorého každý chlapec vyvoleného náro
da sia mal v ôsmy deň po narodení 
podrobiť obradu obriezky, čo bolo zna
mením zmluvy a  príslušnosti k vyvolené
mu národu. Syn Boží dostal pri obriezke 
meno „Jehošua", t. j. „Ješua", oo zna
mená Spasiteľ. Sviatok Obrezainia Pá
na bol v sv. Cirkvi zavedený v IV. st.
— V tento deň sv. Cirkev spomína aj 
výročie smrti veľkého východného c ir
kevného učiteľa sv. Bažila Veľkého, kto
rý zomrel v roku 379 v Cezorei, kde bol 
arcibiskupom.
— 1. januára začína a j občiansky nový 
rok. Svetový deň mieru, ¡ktoré m u n a j
novšie patrí prvý deň nového roku, nesie 
sa v tomto roku v znamení hesla Mier 
je možný.
Sviatok Bohozjavenia Pána — Epipha- 
nia, ľudové a j Jordán — pripomína vo 
východnej Cirkvi krst Spasiteľa v rieke

Jordán, keď sa zjavili tri božské osoby, 
ako o tom svedčí evanjelista : Ihneď po 
svojom krste vystúpil z vody. A hľa, ot
vorili sa nad ním nebesá a  uzrel Ducha 
Božieho zostupovať ako holubicu a za
stať si nad ním. A hľa, z ineba zaznel 
h las: „Toto je môj milý Syn, v ktorom 
sa mi zaľúb ilo !" (Mt. 3, 16 — 17). Ten
to sviatok vznikol na východe v II. st. a 
v IV. st  ho prevzala a j západná cirkev 
so zdôraznením poklony kráľov od vý
chodu.
Sviatok Troch svätcov je úprimným hol
dom trom velikánom východnej Cirkvi:
1. Sv. Bazilovi Veľkému (asi roku 329— 
379), ktorý je zakladateľom východného 
mníšstva, pôvodcom /nášho ikonostasu 
a má veľké zásluhy pri formovom í litur
gického života východnej Cirkvi. Jeho 
sv. liturgiu v gréckokatolíckom obrade 
odbavujú 10-krát do roka. Sv. Bažil 
Veľký pochádzal z Kapadocskej Geza- 
rey, študoval aj v Carihrade a aj v Até
nach, kde sa spriatelil s Gregorom Na- 
ziánskym. Zanechal po sebe rozsiahle 
literárne dielo. Zomrel ako arcibiskup v 
Kapadocskej Cezcrei.
2. Sv. Gregorovi Bohoslovcovi (asi r. 329
— asi r. 390), ktorý je ¡najväčším teoló
gom východnej Cirkvi. Je známy aj pod 
menom Naziánsky, lebo pochádza z 
Nazianzu v M aíej Ázii. Na kňaza ho vy
svätil jeho otec a na biskupa pre mesto 
Sa si m a jeho osobný priateľ s v. Bažil 
Veľký. Utiahol sa do samoty a neskôr 
pomáhal otcovi pri správe naziánskeho 
biskupstva. V roku 381 sa stal carihrad
ským biskupom, ale opäť odišiel do sa
moty a venoval sa asketike a literárnej 
činnosti. Písal reči, listy a básne. Z jeho 
listov sa zachovalo 243. Vyznačoval sa 
nevšednou úctou k presv. Trojici a uče
nie o nej obhajoval vo svojich rečiach.
3. Sv. Jánovi Zlatoústemu (347—407), 
ktoirý bol jedným z najobľúbenejších 
carihradských biskupov. Pochádzal z 
Antiochie. Sprvoti bol advokátom. Na 
kňaza bol vysvätený v roiku 386, na bis
kupa v roku 397. Pre svoju otvorenosť 
bol dvakrát vo vyhnain.stve, kde aj zo
mrel. Jeho pozostatky sú v chráme sv. 
Petra v Ríme pod oltárom kaplnky 
Uspenia presv. Bohorodičky. Patrí k naj
väčším kazateľom vých. Cirkvi a sv. otec 
Pius X, ho ustanovil za patróna kaza
teľov. Z jeho literárnej činnosti sa za
chovali mnohé cenné práce o duchov
nom živote. Sv. Liturgiu, ktorá nesie jeho 
meno, odbavujú denne v gréckokato
líckych chrámoch.
Sviatok Stretnutia Pána (2. februára) 
pripoimína stretnutie narodeného Spasi
teľa v jeruzalemskom chráme s ľud
stvom, ktoré zastupujú dvaja spravodliví 
ľudia. — Simeon a Anna. Presv. Boho
rodička priniesla Spasiteľa do chrámu, 
aby ho obetovala Bohu a tým splnila 
Mojžišov zákon, podľa ktorého všetko 
prvorodené patrilo Boihu. Pri obetovaní 
Spasiteľa presv. Bohorodička sa podro
bila a j obradu očisťovania, lebo podlá 
Starého zákona každá matka po pôrode 
chlapca za 40 dní a  po pôrode dievča
ťa za 60 dní zostala nečistou, a preto 
nesmela vstúpiť do chrámu. Po uplynu
tí týchto dní sa očistila obetovaním^ da- 
rov — baránkom a holubom, párom 
hrdl'ičiek alebo dvoma holubmi. Po sv. 
Liturgii kňaz požehnáva hrominičiné svie
ce. Tento sviatok vznikol na Východe 
za panovania cisára Justiniána I. (483 
—565), v záp. Cirkvi sa tento sviatok
rozšíril až v VI. str.



S P O M O C O U  B O Ž O U
a vlastnou uvedomelou statočnosťou!

\
Vstup do nového občianskeho roku pre nás nie je iba radostným začatím nového 

kalendárneho roku, ale aj vstupom do ďalšieho snaživého plnenia predsavzatí a 
povinností v oblasti duchovnej i spoločenskej. Ak chceme, aby tento nový rok bol 
lepší, aj my sami sa musíme stať ešte lepšími, a to vo všetkých smeroch svojho by
tia a života.

Predovšetkým máme aj naďalej vytrvalo prispievať k tomu, aby sa ešte väčšmi 
upevňovala najväčšia túžba dnešného ľudstva: mier. Radostné výsledky práce za 
mier v celosvetovom rozsahu priniesli ovocie, z ktorého sa možno úprimne radovať. 
Povzbudzujú do ďalšej aktívnej práce všetkých, ktorí pochopili, že mier je príkazom 
našich čias a práca na jeho posilnenie zaväzuje každého poctivého človeka, tým 
viac úprimne veriaceho kresťana.

Z radostných úspechov mierového snaženia v uplynulom roku hodno spomenúť 
napr. ratifikáciu zmlúv medzi Nemeckou spolkovou republikou a ZSSR, ako aj brat
ským Poľskom. Tu môžeme zaradiť aj podpísanie štyroch zmlúv o mierovom využití 
atómovej energie a spolupráci na vedeckom poli medzi Sovietskym zväzom a Spo
jenými štátmi, ku ktorým došlo za návštevy prezidenta Nixona v ZSSR. Radostnou 
skutočnosťou bola aj návšteva vládnej delegácie nám tak blízkej Kuby na čele 
s dr. F. Castrom, ktorá navštívila nielen našu vlasť, ale všetky socialistické štáty. Pri 
týchto stretnutiach zvlášť boli zdôraznené otázky mierového spolunažívania a spolu
práce, ako aj solidarita všetkých socialistických krajín. Veľké nádeje vkladáme do 
vážnych konferencií o bezpečnosti v Európe, aké boli v uplynulom roku v Bruseli 
a nedávno aj v Helsinkách. Iste, že tento výpočet nie je úplný a dal by sa rozšíriť, 
ide však o zdôraznenie podstaty, že každá poctivá snaha, každá dohoda, každé 
stretnutie je vždy dobrým a povzbudzujúcim príspevkom k tomu, aby zvíťazil mier 
na celom svete.

Pokoj — mier, je krásnym slovom a tak ľúbezne znie v každej ľudskej reči. Pri
pomína každému, aj nám veriacim, pravdu starozákonného výroku, že je lepší kúsok 
suchého chleba v mieri, ako plný dom hojnosti v zlosti a nečestnosti (Prisl. 17, 1).
Vojna je prejavom ľudskej zloby a nenávisti, odporuje učeniu Evanjelia a prikáza
niu Lásky. Prvý človek ktorý zhodil atómovú bombu na Hirošimu bol kresťan a ten 
čin pripravil o život 60 tisíc nevinných ľudí. Táto skutočnosť je veľkou výčitkou, nad 
ktorou by sme sa mali hlbšie zamyslieť a pochopiť, že boj proti vojne vychádza z 
dôsledného plnenia Božích príkazov. Apoštol národov sv. Pavol v druhom liste Ko
rinťanom, nám veľmi povzbudzujúcimi slovami pripomína, že v tomto šľachetnom 
snaženi má nás podnietiť Kristova láska. Nech nás podnecuje aj k tomu, aby sme 
svoje kresťanstvo živo uplatňovali v duchu pokoncilnom, ktorý je duchom vzájom
ného zbližovania, dorozumenia, jednoty a bratskej lásky!

V tomto roku uplynie 10 rokov od vydania slávnej mierovej encykliky Jána XXIII.
Pacem in terris a zároveň so zármutkom spomenieme aj 10. výročie smrti jej tvor
cu. Veľký pápež mieru Ján XXIII. zomrel, ale jeho posilňujúci živý odkaz musí žiť 
v našich srdciach, myšlienkach i činnosti. Encykliku Pacem in terris — Pokoj na 
zemi musíme prijať ako skvelý návod k činorodej práci, aby mier na celej zemi ne
zostal iba peknou túžbou, ale radostnou skutočnosťou.

Je to naša kresťanská i ľudská povinnosť. Aj my si musíme privlastniť, pochopiť 
a uskutočňovať heslo námestníka Kristovho na zemi, Pavla VI., že „každý človek je 
môj brat!"

S vďakou Všemohúcemu za všetky dobrodenia, ktoré nám dopriala jeho neko
nečná láska v uplynulom občianskom roku, neustávajme v modlitbách aby Božia 
dobrota nám aj naďalej pomáhala prekonávať všetky ťažkosti, starosti i skúšky ži
vota a týmto duchovným odhodlaním naplnení v pevnej viere, nádeji a láske, pri
vítajme aj nastávajúci nový občiansky rok 1973. Vstúpme do neho s odhodlaným 
vedomím, že s pomocou Božou a vlastnou uvedomelou statočnosťou dosiahneme 
ešte lepšie výsledky vo všetkých svojich duchovných, osobných a pracovných snaže
niach a tak učiníme jeho mesiace, týždne a dni lepšími než dosiaľ. Predovšetkým 
sa rozhodne odhodlajme pretvárať sami seba v lepšieho a dokonalejšieho člove
ka, v lepšieho a dokonalejšieho kresťana, ktorý svojho Spasiteľa nielen vyznáva, 
ale podľa neho aj žije!

o. A. Kerešťon

k a t o l íc k e  n o v in y

Máme nádej na nové nebo a na novú Zem. Pán nám to prisľúbil. T,o ale 
neznamená, že môžeme byt spokojne nečinní. Sme spoluzodpovední za ich 
prípravu a výstavbu. Boh očakáva a vyžaduje našu spoluprácu.

+
Všetko , čo rok priniesol — radost i bolest, poslal nám do nášho života 

Boh, aby rozmnožil našu lásku k nemu i k ľuďom. Poďakujme mu za to!
(V y b ra l a  p re l. M . S .)



SO SKLONENOU HLAVOU a určitou zádumčivosťou 
robíme si akúsi rekapituláciu všetkého toho, čo sme pre
žili v minulom roku a súčasne robíme si plány do bu
dúcnosti, alebo aspoň si želáme, aby nastávajúci nový rok 
sme prežili v zdraví a pokoji, bez akýchkoľvek pohrôm 
v súkromnom i verejnom  živote.

V myšlienkach sa zopakujú všetky radostné i menej ra
dostné udalosti osobného, rodinného 'ako i spoločenského 
života.

V rodinnom živote spájali sa mladé srdcia vo zväzok 
manželského života, pribudlo nových malých občanov a 
občianok, kým tí, ktorých život vyradil, odišli na večný 
odpočinok. Na mnohých z nich s láskou spomíname, nie
len na tých, ktorí boli s nami v príbuzenstve, ale na všet
kých, ktorí statočne pracovali pre spoločné záujmy všet
kých nás.

V spoločenskom živote snažili sme sa zachovať mier a 
spokojné spolunažívanie s každým, lebo sme s porozu
mením chápali a svedomitou prácou plnili požiadavky 
mierového spolunažívania.

Teraz na prahu nového roku stojíme pred plnením vše
stranných požiadaviek, ktoré od nás očakáva život na 
každom úseku, a to: svedomitú prácu, vzájomné porozu
menie a mierové spolunažívanie, ktoré tvoria základ roz
voja krajšej budúcnosti všetkých bez rozdieluí

Najnovšie, keď prvý deň v roku je zasväteným Dňom 
mieru, je to povzbudením pre nás, aby sme pracovali 
spoločnými silami na zachovaní mieru. Náš Spasiteľ veľ
mi často nabádal svojich učeníkov k zachovaniu pokoja: 
„ . . .  zachovajte pokoj medzi sebou“ (Mr 9, 50), „Pokoj vám 
zanechávam ...“ (Jn 14, 27), „...pozdravte ho: Pokoj to
muto domul“ (Mt 10, 12), „Pokoj váml“ (Lk 24, 36). Cir
kev sv. v našom obrade takmer každú bohoslužbu začína 
slovami: „V  pokoji k Pánovi pomodlime sa. Za pokoj na 
celom sv e te . . . "  a kňaz častejšie sa obracia k prítomným 
s pozdravom a žehnaním „pokoj všetkým

Za trvalý mier pracujú vedúci predstavitelia Cirkvi a 
štátov, lebo kde je mier, tam je život, tam je  radosť zo 
života, preto do nového roku vstupujeme s modlitbou na 
ústach a predsavzatím: „M ier tvoj zachovaj nám Pane!“

o. PAVOL KOMPÉR, st

V ZNAMENÍ JEDNOTY  
KRESŤANOV

Budúce generácie budú čím ďalej tým menej chápať, prečo 
sú kresťania rozdelení. Nepochopia, prečo sa plytvalo toľkou 
energiou na to, aby sa táto nejednota ešte zdôvodnila. Nepo
chopia, ako sa mohli najlepšie sily kresťanov vybíjať v dišpu
tách o pravovernosti jednotlivých cirkví. Spasiteľova modlitba, 
aby všetci jedno bol i . . .  musí sa stať znovu našou spoločnou 
modlitbou!

Zásadnou požiadavkou evanjelia je láska k všetkým ľuďom. 
Je to proti duchu evanjelia, keď sa správame nepriateľsky pro
ti komukoľvek. Duša kresťana nemôže dýchať, ak nespojuje 
lásku k Bohu s láskou ku každému človeku.

Nezabudnuteľný pápež našich čias, Ján XXIII., vynaložil 
úžasné úsilie na zjednotenie kresťanov. Už krátko po svojom

nastúpení vydáva heslo, ktoré otriaslo celým kresťanským sve
tom: „Aby vnuknutia Ducha Svätého obmäkčili dobrú vôľu 
všetkých v Kristku pokrstených a aby si v pravde a láske po
dali ruky." Známy je aj jeho výstižný výrok: „Zíďme sa a urob
me koniec nášmu rozdeleniu!" V jeho šľapajach kráča aj te
rajší Svätý otec Pavol VI,, ktorý slovami i skutkami, neúnavne, 
prispieva k tomu, aby sa toto veľké úsilie našich čias stalo ra
dostnou skutočnosťou.

Všetkým nám je známa ekumenická komunita v Taizé, ktorá 
si vytýčila za svoj cieľ pracovať za viditeľnú jednotu všetkých 
kresťanov. Svoj hlavný dôraz kladie na modlitbu, ktorú výstiž
ne vyjadruje aj nápis pred vchodom do chrámu Zmierenia v 
Taizé: „Vy, ktorí sem vstupujete, — zmierte sa — otec so sy
nom — manžel s manželkou — veriaci s tým, ktorý veriť nemô
že — kresťan so svojím odlúčeným bratom!"

V čase, keď bude prebiehať na celom svete oktáva modlitieb 
za zjednotenie kresťanov, pripojme sa k ním aj my a zdvojná
sobme svoje modlitby, aby čím skôr sa splnila Spasiteľova túž
ba „aby všetci jedno boli" a v ľudských srdciach zvíťazila lás
ka, pokoj a jednota!

o. A. Leukánič
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ZA OZAJSTNÚ LÁSKU!
Veľmi radi a často hovoríme o našom Nebeskom Otcovi, ale 

ďaleko stojíme od toho, aby sme naším živio tom, .slovami a 
skutkami ukázali lásku k Bohu a k nášmu blížnemu.

Rozrime sa na tie každodenné sváry doma, na ulici, na pra
covisku a kdekoľvek inde. Veľmi ťažko vieme jeden druhému 
aj to -najmenšie odpustiť a prepáčiť.

Niet výnimky, niet výhovorky, že dnešní ľudia sú nerozumný
mi. Pravda je, že dnešný život každého z nás je ľahší, radost
nejší, ako boli staršie časy. Dnes deti nie sú holé a bosé. Dnes 
má každý člove-k prácu a každý z nás je aj dobre oblečený 
a naše stoly zásobené. No vzdor tomu si navzájom nevieme 
a nechceme odpúšťať svoje dhyby a nedostatky.

Dnes už inestačí, že niekto chodí do Božieho chrámu a pri
tom sa hnevá na svojho suseda, priateľa alebo brata. Keď ideš 
do chrámu, odpusť svojmu nepriateľovi a podaj mu ruku na 
objatie. Veď sa modlíme k Nebeskému Otcovi v Otčenáši: 
„Odpusť nám naše viny, ako i mi odpúšťame svojim vinníkom!" 
Necťh je to program nášho každodenného života a tobôž v ne
deľu, keď sa zberáme na svätú Službu Božiu.

Nech v našich dedinách, mestách a domácnostiach zavládne 
láska a pokoj. Pričiňme sa i my svojou hrivnou, príkladnou prá
cou za bratské a dobré spolunažívanie a hlavne za svätú ideu 
mieru a poikoja. Keď budeme všetci dobre spolunažívať ako 
bratia, keď budeme všetci statočne konať svoje každodenné 
povinnosti, plniť svoje úlohy, pridáme tak a j my svoj podiel k 
vznešenej stavbe svetového mieru a po>koja medzi národmi. Kde 
je náš rozum, nech je tam a j naše srdce. Používajme ich dobre 
voči Pánu Bohu a k svojmu blížnemu, bez ohľadu na jeho pô
vod, postavenie, vek, národnosť alebo vierovyznanie. P. M. M.

Pokušiteľ napáda práve tých ľudí najviac, ktorí sa už stretli s Bohom. 
A to najčastejšie únavou, nechuťou, rozčarovaním a pohoršovaním sa nad 
inými. Čím dlhšie však priateľstvo medzi Bohom a nami trvá, tým má 
menšiu nádej na úspech a tým ťažšie dosiahne svoj cieľ. Milosť, priateľstvo 
a láska zaväzujú — obojstranne!

+
Deň Pána príde a vtedy sa stretneme s ním z tvári do tvári a z očí do 

očí. Len jeden spôsob prípravy na toto stretnutie poznáme: Ziť svoje všed
né dni tak ako Kristus!
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(Luk. 2,15)
Radostná zvesť o narodení Spasiteľa sveta, ktorú sme v nedávnych dňoch radostne oslavovali, prináša 

nám aj správu o poklone betlehemských pastierov Novorodenému. Keď im v túto noc anjel oznámil ra
dostnú zvesť, že sa v meste Dávidovom narodil Spasiteľ, „chytro sa teda vybrali a našli Máriu, Jozefa 
a Nemluvniatko, uložené v jasliach” (Luk. 2, 16). Keď sa mu poklonili, vrátili sa, „velebili a chválili Boha 
za všetko, čo počuli a videli tak, ako im to bolo oznámené" (Luk. 2, 20).

Títo pastieri tak zrástli s Betlehemom, že si Betlehem bez nich nevieme ani predstaviť. Boh ich chcel 
tam mať a preto sú prvými, ktorí mu robia telesnú stráž a hlboko sa mu klaňajú. Potom nám zase miznú
a ich život je opäť skrytý, ako predtým.

Betlehem si nemožno predstaviť ani bez troch mudrcov z východných krajín. Tí zďaleka prišli, aby sa po
klonili Novorodenému Kráľovi. „Keď uzreli hviezdu," ktorá im bola znamením narodenia očakávaného Me
siáša a ktorá ich priviedla až do Betlehema, „zaradovali sa radosťou veľmi veľkou. I vošli do domu, našli 
Dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na tvár a klaňali sa mu” (Mat. 2, 10—11). A nad to priniesli mu dary,
— to najlepšie čo mali a čo bolo v Božom pláne. Zlato ako kráľovi, kadidlo ako Bohu, myrhu ako Vykupite
ľovi ľudstva.

Tak pastieri, ako aj traja mudrci, ponáhľali sa k Betlehemu, aby uvideli Spasiteľa sveta a poklonili sa 
mu. Ich viera bola veľká. Preto im Boh dal potrebné poznanie a zjavil im božstvo tohto Dieťaťa. Jediná 
návšteva u jasličiek im dala toľko istoty a vnútornej sily, že žili ako svätci. A pokiaľ sa bude na zemi čítať 
sväté evanjelium, bude sa čítať aj to, ako sa svojmu Pánovi, Kráľovi a Bohu prišli pokloniť prostí pastieri i 
učení mudrci.

Známy maliar náboženských obrazov Führich o rôznych hľadačoch Vykupiteľa namaľoval výstižný obraz: 
Hore, v ľavom rohu obrazu namaľoval pastierov, ktorí sa ponáhľajú k jasličkám. V pravom rohu vidieť 
Troch mudrcov, ktorí sa klaňajú. Dole, v ľavom rohu sú Herodesovi vojaci a v pravom rohu stojí Judáš. 
Všetky štyri skupiny hľadajú Vykupiteľa. I vojaci ho hľadajú, i Judáš. Vojaci šli za ním s mečom, Judáš pre
to, aby ho vydal nepriateľom. Uprostred obrazu je otázka: „Koho hľadáte?”

V nedávnych dňoch sme si znovu pripomínali udalosť, ktorou sa začala nová epocha dejín: dlhoočaká- 
vaný Mesiáš prišiel na svet v Betleheme. Syn Boží sa stal človekom, aby ľudstvo hriechom odvrátené od 
Boha zmieril s Otcom nebeským. V betlehemskom Dieťati zostúpil Boh na zem, aby v ňom mohol človek vy
stúpiť k Bohu. Z tejto skutočnosti plynú pre nás veľmi závažné a blahodarné dôsledky. Buďme pripravení, 
aby sme svojho Boha poznali a našli, ako pastieri a mudrci z evanjelia.

V tieto milostiplné dni, aj my „zájdime si až do Betlehema” a klaňajme sa Novorodenému v náručí Bo
horodičky a prosme ho, aby sme s jeho pomocou došli šťastne do nebeského Betlehema. To je predsa 
naša úloha, aby sme ho hľadali a našli! o. František Doncák
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aj tú najnepatrnejšiu možno na dobro obrátiť a rovnako ju možno použiť na zlo.
A práve z maličkostí sa skladá a dotvára náš deň, všetky naše dni, celý náš ži

vot. Preto nečakajme naladení velikášskym sebavedomím a presvedčením o vlast
nej múdrosti a výrečnosti, že zrazu vpadnú do našich dní a do nášho života veľké 
veci, jedinečne šťastné dni a ešte väčšie a slávne činy, ktorých „zvuk" naplní celý 
svet. . .

Kto zvládol jeden deň svojho života, ten vyhral veľký boj. A preto nám treba 
zvládnuť všetky jeho okamihy, pretože keď tie zvládneme, zvládli sme všetko a k 
tomu s výhodou, že okamih je skutočne krátkodobá záležitosť, aj keby bol akokoľ
vek náročný a ťažký. Skúsme teda touto metódou ovládať seba i čas, naše dni a 
celý svoj život. Ak sa nám to podarí, vyhrali sme všetko.

Kedykoľvek sa teda rozhoduješ pre nejaký čin, zamýšľaš niečo vykonať, máš v 
úmysle niečo urobiť, vypovedať alebo zaujať postoj, najmä ten kriticky alebo hod
notiaci vzhľadom na toho druhého, vzhliadni a mysľou zaleť najprv na nebesá a 
povedz:

„Pane, ja chcem urobiť to a to, chcem sa vysloviť o tom a o tom, chcem zaujať 
také alebo onaké stanovisko. . .  Buď so mnou v tejto chvíli a ty sám na to dohlia
daj, ty sám to požehnaj z výšin, kde večne kraľuješ.“

A nevykonaj nikdy nič, na čo by si nemal odvahu vyprosiť si pre to vopred po
žehnanie od Otca na nebesiach.

Marián Skalia

Z Á K O N  A BOZlA ZMLUVA
(Úryvok z dlhšej štúdie.)

Z každodennej skúsenosti poznáme, 
že človek svojou prirodzenosťou priamo 
tiahne k spoločenskému poslaniu. Je 
bytosťou spoločenskou, kolektívnou a z 
hľadiska sociálne-m rovného je zodpo
vedný za svoje kladné alebo záporné 
stanoviská pri spolužití s otatnými člen
mi spoločnosti. Jednotlivec i spoločnosť 
žijú v priestore a čase, kde je regulá
ciou právna a mraviná základňa. Zamys
líme sa nad pojmom a účelom zákona 
z nášho hľadiska i nad jeho poslaním 
v náboženskej úlohe v dejinách spásy.

S v. Tomáš Akvins'ký definuje zákon 
ako „rozumné nariadenie pre spoloč
né dobro, vyhlásené takou autoritou,

ktorej patrí právo, aby sa starala o 
spoločnosť."

Podľa autority rozoznávame zákon 
božský a ľudský. Podľa ducha zákona, 
zákon prikazujúci a zakazujúci. V na
šom príspevku nás inšpiruje výrok ža l
mistu: „Tvoj zákon Paine, je mojou roz
košou!" (Ž 118, 77). Vedie nás k po
znaniu Božej múdrosti a k úvahe o roz
delení Božieho zákona.

Aj zákon v plánoch Božích nie je iba 
tvrdou prikazujúcou alebo zakazujúcou 
literou, ale pozvoľna sa rozvíjajúcou 
zmluvou a zväzkom medzi Bohom a ľu
dom. V tomto ponímaní z biblickej sku
točnosti hovoríme o zákone Starom a

Novom. Starý zákon dosiahol objektív
neho zmyslu a výrazu v Zákone novom. 
Obsahom novozákonnej zmluvy je struč
né teologické vyjadrenie: V Kristovi 
uzavrel Boíh na základe prísľubu novú, 
očakávanú, u niveirzálinu a večnú zmluvu.

Posledná večera Pánova je základ
ným prvkom „novej a večnej zmluvy“ . 
Prestáva právna platnosť obetí a obra
dov Starého zákona.

Obetná smrť Krista na kríži v sprievo
de rôznych prírodnýcih a chrámových 
javov (Mk 15, 38 a ost. ev.) je vrcholia
cim bodom Božej lásky, ktorou nás Boh 
prijíma za svätý ľud Boží prostredníc
tvom krvi Kristovej.

A nakoniec je tu vedomie apoštolské
ho zboru, poslania a evanjelia, a'ko to 
vyjadruje apoštol národov: „Veď je 
zjavné, že ste listom Kristovým, ktorý 
sme my vyhotovili a napísali nie atra
mentom, a le  Duchom Boha živého; nie 
na kamenných doskách ale na doskách 
živých sŕdc." (2 Kor 3, 3)

Veriaci kresťan, uznávajúci a vyzná
vajúci Božiiu múdrosť, spravodlivosť a 
lásku, s radosťou prijíma záver prológu 
evnjelia sv. Jána, v ktorom sa tak výraz
ne pripomína: „Lebo skrze Mojžiša bol 
daný zákon, ale skrze Ježiša Krista stali 
sa milosť a pravda." (Jn 1, 17)

ThDr. G. Čejka
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Aby sme nepodľahli malomyseľnosti a zúfalstvu, aby sm e sa necítili na tomto svete úplne zbytočnými, treba sa aj 
v bolestiach a mukách s dôverou, plnou viery, nádeje a lásky k Spasiteľovi odovzdať jeho utešujúcemu a láskyplné
mu Božskému srdcu. Jemu treba obetovať a zveriť bolesti duše i tela, aby v Božskom srdci, ako v ohni nesmiernej 
Božej lásky sa naša obeta pretavila a stala tak užitočnou nielen pre nás, ale aj pre toľko ostatných nesmrteľných 
duší.

Je nás veľa takých, ktorých stále niečo trápi, bolí, sužuje. Buďme jednotní nielen v prežívaní našich bolestí, ale 
aj v odhodlaní, napojiť s plnou dôverou toto všetko na Božieho Syna, na Jeho vlastný život tu na zemi, so všetkými 
radosťami i bolesťami.

V takomto obetovaní sa, je  čistá radosť a povzbudzujúce šťastie. Lásku ku Kristovi nás naučí i v bolesti sa usmie
vať, i v utrpení nezúfať, i v ťažkých chvíľach skúšok pocítiť bezpečnú istotu viery, ktorá nás chce urobiť šťastnými, 
vyrovnanými a spokojnýpii nielen tu, na tejto zemi, ale aj vo večnosti. Prebodnuté srdce nášho Vykupiteľa a Bož 
ského Učiteľa nech je nám svetlým  majákom vo všetkých životných zápasoch. Nech nám svieti, aby sme sa k Jeho 
ranám približovali s útechyplnou dôverou, v nich hojili svoje ylastné rany, malé i väčšie utrpenia, ale hlavne, aby 
srne sa čo najbližšie primkli svojím ľudským srdcom k Božskému srdcu Spasiteľovmu! S . Sch .



líruRGický živor
Premenlivé časti Svätej liturgie

V liturgickej osnove každého sviatku, každej nedele alebo dňa 
sú aj časti, ktoré vzhľadom na to, že sa striedajú a menia, na
zývame p r e m e ň  I i v ý m i. Tieto časti sa striedojú v priebe
hu celého roka a v rámci cirkeviného liturgického kalendára 
predstavujú bohato členený cyklus spevov, ktoré sa vsúvajú na 
patričné miesta stálej schémy rovnako liturgie svätého Jána 
Zlatoústeho a j svätého Bažila Veľkého. Súčasne sú organickou 
zložkou časoslova, ktorý sa povinne modlia kňazi ako úradnú 
modlitbu Ciirkvi či už súkromne alebo v chóre. Rovnako sa s 
nimi stretávame na utiennj a večiemi v mnohých farnostiach, 
kde ich veriaci odbavujú spolu s kňazom v chrámoch ráno a v 
podvečer, ak to okolnosti dovoľujú.

Premenlivými časťami svätej liturgie, ktoré tu máme na mysli, 
sú predovšetkým tropáre, kondáky, hymny na počesť Bohorodič
ky, medzispevy pred čítaním Písma a pred svätým prijímaním,
a pri niektorých významnejších sviatostiach aj antifóny. Tieto 
časti tvoria to osobitné, vlastné tej-ktorej liturgie podľa je j po
vahy (sviatku, úmyslu, no ktorý sa slúži) v odbornej terminoló
gii nazývané p r o p r i  u m liturgie podľa je j druihu, sviatku 
alebo nedele v jednotlivých sviatkových okruhoch. Aj vo vý
chodnej liturgii poznáme vlastné premenlivé časti v č a s e ,  a 
tak isto vlastné s v ä t ý c h ,  venované zasväteným sviatkom svä
tých a svätíc Božích, ktorých si ľud Boží uctieva. V základnej 
skladbe niet rozdielu medzi liturgiou západnou a východnou, 
čo je len pochopiteľné a správne. V tom podstatnom ani roz
diely byť nemôžu, pretože všetky druhy kat. liturgie vyrástli 
vlastne z jedného prototypu, ktorým bolo slávenie Večere Pá
novej v prvotných kresťanských spoločenstvách. V našich úva
hách v priebehu tohto roka chceme venovať pozornosť práve 
týmto častiam svätej liturgie. Mienime postupovať tak, že naj
prv si zavše všimneme stálych siviaitkov pripadajúcich na tento 
mesiac, rovnako sviatkov pohyblivých, a taktiež prejdeme celý 
Osmohlasník hneď na začiatku, pretože on sa nám potom bu
de opakovať po nedeliach celého roku. Každá nedeľa je totiž 
oslavou základnej a súčasne vrcholnej pravdy našej svätej vie
ry o v z k r i e s e n í  nášho Pána a preto aj premenlivé časti 
nedeľných cyklov — tropáre, kondáky a ostatné, ako sme ich 
vypočítali, sú svojím obsahom tomu primerané a nazývame ioh v 
staroslovanskej terminológii v o s k r e s n ý m i  — v našej spi
sovnej reči by sme ich azda mohli nazývať jednoducho n e- 
d e ľ n ý m i. Takto sa nám podarí v priebehu celého roka po
zastaviť sa nad premenlivými časťami liturgie, s ktorými sa naši 
veriaci pravidelne stretávajú v liturgickej praxi. Umožní nám 
to pochopiť to, čo sa v chráme počas svätej liturgie spieva a le 
bo recituje.

V januári, ako v prvom mesiaci nového občianskeho roku, sú 
okrem nedieľ tri výrazné sviatky, ktorých vlastnosti si všimneme 
predovšetkým. Uvedieme si ich znenie podľa jednotlivých diru- 
i o v , teda budeme si všímať rovnako ako sme to robili v  minu
lom roku pri stálych častiach liturgie, ich textovú výstavbu a 
pripojíme zavše niekoľko myšlienok na objasnenie ich obsahu.

Prvý deň občianskeho nového roku je v liturgickom kalendári 
ôsmym dňom po Božom narodení, pripomienkou obriezky Pána 
podľa starozákonnej obyčaje a súčasne osobitným sviatkom 
svätého Bažila Veľkého. Je to občiansky a j cirkevne zasvätený 
sviatok, a tak veriaci človek, má takto možnosť sebe primerane 
vkročiť v mene Božom do roku nového a vyprosiť si pre všetky 
jeho dni Božie požehnanie. A je to vhodné a správne, pretože 
všetko, čo je pred nami, prijímame ako vzácny dar a chceme 
ho dobre použiť a na dobro využiť.

Nový rok — pripomienka obriezky Pána a sv. Bažila Veľkého
— 1. januára.

Tropár, hl. 1.
Ježišu, ktorý sídliš na výsostiach, na skvejúcom sa tróne spolu 

s Otcom bez počiatku, i so svojím božským Duchom — narodil 
si sa na Zemi zo svojej služobnice — Matky, ktorá muža ne
poznala. A preto ťa ako človeka na ôsmy deň obrezali. Sláva 
tvojmu predobrému úmyslu, sláva prozreteľnosti tvojej, sláva 
tvojmu príchodu na Zem, sláva tebe jedinému, ktorý nás sku
točne miluješ.

Ako vidíme, obsah tohto spevu nám predkladá náplň tohto 
sviatočného dňa a vystri edava ho spomienka na svätého Baži
la, ktorého nám predstavuje takto:

Tropár, hl. 1.

Tvoja blahozvesť sa rozšírila po celej Zemi, a ona prijala 
tvoje slovo, ktorým si presvedčivo učil o Bohu, objasňoval hlbo
ké pravdy, zušľachťoval ľudské mravy svojím kňazským účinko
vaním. Blahoslavený otče Bažil, pros aj za nás Krista Pána, aby 
spasil naše duše.

Aj tento tropár sa spieva podľa nápevu prvého hlasu Osmo- 
hlasníka, a tak výstižne ako štetcom umelca niekoľkými ťahmi 
načrtáva jeho vzácny profil. Kondák na jeho počesť, ktorý sa 
spieva na nápev štvrtého hlasu, pokračuje v drobnomaľbe jeho 
postavy a jeho miesta v ľude Božam.

Osvedčil si sa ako neochvejný základ chrámu, všetkým si ve
noval neodcudziteľné bohatstvo a sprostredkoval si ho svojím 
učením; nebo ťa nám darovalo, blahoslavený otče Bažil.

Koiho vzhľadom na vzácnosť jeho zjavu, charakteru a osob
nostných kvalit poznávame ako dar z neba, ten aj účinne do
káže dary nebies vyprosovať. Preto sa k nemu s dôverou utieka
me na začiatku roka, obdivujeme jeho pevnosť a stálosť a ne
chávame na sebe pôsobiť žiarivé svetlo jeho osobného prí
kladu.

Kondák pripomienky oktávy Božieho narodenia a jeho ob
riezky dopĺňa to ostatné, čo s celým sviatočným dňom súvisí a 
spája to do výstižnej textovej formulácie:

Kondák, hl. 3
Pán všetkého sa podrobuje obriezke a vo svojej dobrote od

straňuje ľudské previnenia. A dnes aj spásu udeľuje svetu, pre
to plesá na nebesiach aj prvý medzi veľkými, nositeľ svetla a 
znalec božských tajomstiev — Kristov kňaz, svätý Bažil.

Zostávajúce texty medzispevu pred čítaním epištoly a na pri
jímanie sú svojím obsahom prosebné vzdychy a oslavné verše 
z knilhy Žalmov. Sú rovnako priliehave ako výraz našej túžby po 
spáse, požehnaní a na plnení pravdou a spravodlivosťou.

Medzispev hl. 6.
Spas ľud svoj, Pane, a požehnaj dedičstvo svoje.
Medzispev sv. Bažila, hl. 1.
Ústa moje budú hlásať premúdrosť a náuka môjho srdca po

rozumenie.
Na prijímanie. (Obvyklý nápev.)
Chváľte Pána nebies, chváľte ho na výsostiach.
Druhý verš na počesť sv. Bažila
Vo večnej pamäti bude spravodlivý a zlej zvesti nebude sa 

báť.
Pretože sa v tento deň podľa liturgických predpisov slúži Li

turgia sv. Bažila Veľkého, namiesto Dôstojné je . . .  sa spieva 
mariánsky hymnus: Radosťou z teba p l esá . . .  Tento sme uve
rejnili v aprílovom čísle III. ročníka nášho časopisu.

Zjavenie Boha — Epifánia — 6. januára, je  druhým zo sviat
kov, ktorému chceme venovať svoju pozornosť. Je to sviatok 
veľmi starobylý a svätil sa od prvýah storqčí Cirkvi tak na Vý
chode, ako a j na Západe. Náplň sviatku nám pripomína zja
venie sa nášho Spasiteľa pohanom a celému svetu. V západ
nej liturgii sa kladie v tejto súvislosti dôiraz na príchod Mudr
cov od Východu do Betlehema pokloniť sa v jasliach narode
nému Vykupiteľovi a východná liturgia zas pripomína Pánovo 
pokrstenie v rieke Jordán, kde o ňom vydal svoje svedectvo 
pred zástupmi jeho predchodca sv. Ján Krstiteľ a rovnako hlas 
Otcov, ktorý zaznel z nebies. Je to sviatok, ktorý zaraďujeme 
medzi sviatky Pánove — venované samému Bohu a Spasiteľovi, 
teda sviatky najslávnostnejšie, a tak má i tento sviatok svoju 
o k t á v u, čiže poprazdenstvo. Ako taký má aj osobitné anti
fóny. Tvoria ich verše 113. žalmu, v ktorom sa spomína vyslo
bodenie Izraela z Egypta, pri ktorom sa rovnako preukázala 
všemahúcnasť Božila ako pri uskutočnení diela našej spásy a 
vykúpenia. A je v ňom reč aj o rieke Jordán, v ktorej sa uda
losť krstu Pánovho odohrala.



Antifóna 1.
Keď vyšiel Izrael z Egypta, dom Jakubov spomedzi cudzieho 

ľudu —
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Juda bol svätyňou jeho a Izrael — kráľovstvom jeho.
Na príhovor Bohorodičky . . .
More to videlo a utieklo, Jordán sa naspäť obrátil.
Na príhovor Bohorodičky . . .
Podľa zvyku v našej diecéze sa spieva zavše len jeden verš 

antifóny. Uviedli sme však pri tejto prvej antifóre a j verše n a
sledujúce práve pre súvislíosť, n,a ktorú sme upozornili pred jej 
textová ním.

Antifóna 2. (Tvorí ju text veršov 114. žalmu s osobitným p.rí- 
pevom.)

Milujem Pána, lebo vypočul hlas mojej prosby.
Jánom v Jordáne pokrstený, Synu Boží, spas nás, ktorí ti spie

vame: Aleluja, aleluja, aleluja.
Lebo ucho svoje naklonil ku mne, kedykoľvek som ho zavo

lal.
Úzkosti smrti ma objali a osídla podsvetia ma zastihli.
Antifóny sa spievajú ma ¡obvyklý nedeľný nápev. Rovnako verš 

na slávnostný v c h o d  s Evanjeliám, ktorý v prípade tohto 
sviatku znie takto:

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, žehnáme vám z 
domu Pánovho, Boh je Pán a zjavil sa nám.

Antifóna 3.
Vyznávajte sa Pánovi, lebo je dobrý a milosrdenstvo jeho na

veky.
K veršoim žalmu sa už pripája ako prípev tropár sviatku, ku 

ktorému už teda pristúpime a nepotrebujeme ho opakovať.
Tropár hl. 1.
Pri tvojom krste v Jordáne zjavila sa celá Najsvätejšia Troji

ca, Pane, lebo hlas Otcov svedčil o tebe, keď ťa nazval milo
vaným Synom svojím a Duch Svätý v podobe holubice potvrdil 
pravdivosť týchto slov. Sláva tebe, Kriste-Bože, ktorý si sa 
zjavil a osvietil celý svet.

Kondák hl. 4
Zjavil si sa dnes celému svetu, a nás, ktorí ťa oslavujeme, 

ožiarilo tvoje svetlo, Pane. Prišiel si a zjavil si sa nám, svetlo 
neprístupné!

Namiesto Svätý Bože:
Ktorí ste sa v Kristu pokrstili, aj v Krista ste sa obliekli. Ale

luja.

(A lternatíva : Keď ste boli v Kristu pokrstení, aj v Krista ste sa 
obliekli.)

Medzispev hl. 4.
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Boh je Pán a 

zjavil sa nám.
Namiesto Dôstojné je . . .  :
Zvelebuj, zvelebuj — duša moja — v Jordáne pokrsteného 

Pána.
Na prijímanie:
Zjavila sa spásonosná milosť Božia všetkým ľuďom.
Ako vidíme, všetky premenlivé časti tejto sviatočnej liturgie 

sú svojím obsahom primerané hlavnému motívu — zjaveniu sa 
Pána a jeho dielu, ktorým prišiel vykúpiť, spasiť a posvätiť 
všetko.

Na predposledný deň mesiaca januára pripadá spomienka 
na troch veľkých svätcov Východu — sv. Bažila Veľkého, sv. 
Gregora Naziánskeho a sv. Jána Zlatoústeho, ktoirí žili v štvr
tom a na prechode do piateho storočia. Vši minime si, čo o nich 
hovoria texty premenlivých častí svätej liturgie.

Tropár hl. 4.
V hodnosti rovní apoštolom a celého sveta učitelia, proste 

Vládcu všetkých, aby daroval pokoj celému svetu a našim du
šiam udelil milosť.

Kondák hl. 2.
Do večnej blaženosti a pokoja si prijal, Pane, svojich ne

únavných kazateľov a svätých učiteľov. Ich bolesti a smrť si pri
jal s väčším zaľúbením ako všetky ostatné obetné dary — ty 
jediný, ktorý oslávenými činíš svojich svätých.

Medzispev hl. 8.
Po celej Zemi sa rozlieha ich blahozvesť a až do končín Ze

me ich slová.
Na prijímanie — obvyklý nápev:
Radujte sa spravodliví v Pánovi, lebo dobrým patrí pochva

la.
Takto vzdávame úctu spoločne všetkým trom pasväoavatelom 

a uskutočňovateľom spasiteľného diela Kristovho!

.¿i
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Ale nie je treba byt príliš úzkostlivý alebo sa na kaž
dom kroku bát, že sme si nejaký hriech nepripomenuli. 
Hriechy, ktoré i po dobrom spytovaní svedomia neprišli 
nám na um, sú zahrnuté do spovede a stačí, že máme 
dobrú vôľu spovedať sa zo všetkých hriechov a že chce
me oľutovať všetky svoje hriechy.

Kto by svoje hriechy príliš nedbalo spytoval, hreší a 
vydáva sa nebezpečenstvu, že ľahko zabudne niektorý 
ťažký hriech a jeho spoveď sa môže stať neplatnou.

Zásadou je  vystríhať sa dvoch krajností: povrchného 
spytova/nia svedomia, ktoré je  hriešne, ale ani príliš úz
kostlivo nemáme spytovať svoje svedomie.

8. Aké ohyby možno Habit pri spytavianí svedomia?

1. Jedni pri spytovaní svedomia postupujú ľahkomyseľ
ne a povrchne.

2. Iní si pamätajú len niekoľko hriechov a vždy ich 
opakujú .

3. Dalsí sa pozerajú len na text prikázaní, ale do ich 
významu sa nevhtbia.

4. Niekedy sebeláska, zakrýva pred nami niektoré blu
dy, chyby a mnoho vecí vidíme ináč, ako v skutočnosti 
sú; považujem e seba za m enej hriešnych a pod.

5. Ľahkomyseľní hovoria, — čo im nepríde na um, z to
ho sa nespovedajú.

6. Iní klamú samých seba tým, že si namýšľajú že ich 
hriechy sú malé, alebo že ich hriechy vôbec nie sú hrie- 
chami.

Pri spytovaní svedomia sa máme posudzovať spravodli
vo, prím e. Spytovať svedomie máme práve tak svedomite, 
ako robíme iné dôležité veci tak, ako to vyžaduje dobrá 
sv. spoveď a skutočný úmysel polepšiť sa.

Strašná je to vec, keď niekto nedbalo, ľahkomyseľne a 
povrchne spytuje svoje svedomie. Klame týmto nielen 
seba, lebo sa zle spovedá a nedôstojne prijíma, pácha no
vý hriech — svätokrádež.

9. Ako máme súdiť samých seba pri spytovaní svedomia?
Keď niekto sa chce dobre a platne vyspovedať zo svo

jich hriechov, musí najsamprv svoje hriechy poznať. To
to dosiahne dobrým spytovaním svedomia.



z kuesrľ*M s kéh o svet/v
Sv. otec Pavol VI. prehovoril v prvú novembrovú nedeľu k ve

riacim, zhromaždeným na námestí Sv. Petra, o sociálnom a po
litickom pohybe v súčasnom svete a vzťahu veriaceho kresťana 
k tomuto pohybu. Povedal: „Najviac upútavajú náš pohľad a 
naše úmysly pri modlitbe boľavé miesta na svete, kde sú ne
pokoje a vojny, kde toľkí trpiaci túžia po mieri a kde toľkí 
smädia po spravodlivosti a bratstve.“

Podľa správy holandskej kat. agentúry KNP Pavol VI. pripra
vuje novousporiadanie pápežskej voľby. Základnou myšlienkou 
novej reformy je rozšíriť základňu účastníkov na konkláve, na 
ktorej by sa mali v budúcnosti zúčastniť aj predsedovia kra
jinských a regionálnych biskupských konferencií.

Holandská sekcia medzinárodného kat. hnutia „Pax Christi" 
vydala na svojom zasadnutí v Haagu rezolúciu, v ktorej žiada 
mierové riešenie vietnamského problému, okamžitý odchod 
amerických vôjsk a vytvorenie ľudovej koaličnej vlády.

Katrd. Pellegrino, arcibiskup v Turíne, na návrh dušpastierskej 
rady biskupstva zaviedol pozoruhodnú novinku: povolil a spl
nomocnil 20 mladých mužov a žien, aby v mene cirkevnej obce 
navštevovali starých a chorých, čo nemôžu opustiť svoj domov, 
a podávali im sv. prijímanie.

Film o sv. Augustínovi, ktorý nakrútil taliansky režisér R. Ro- 
sselini, premietli v Turíne. Režisér snažil sa zachytiť, ako sa 
správa svätec za vnútorných napätí v Cirkvi, v kríze zanikajúcej 
ríše a za prechodu kultúry do novej éry.

Biskupský zbor v MĽR založil stály Sekretariát episkopátu 
MĽR. Jeho sekretárom sa stal biskup J. Cserháti, päťkostolský 
apošt. administrátor. Zriadili aj funkciu riaditeľa kancelárie, 
ktorú teraz vedie dr. G. Ákos.

V Juhoslávii žije nateraz, ako to uviedli slov. kat. noviny (12. 
novembra 1972. str. 5) 250 tisíc gréckokatolíkov, a to v 6C cir
kevných obciach. Pastoráciu vykonáva vyše 60 kňazov.

Na Madagoskare odovzdal francúzsky konzul záslužný kríž
o. Meyerovi, ktorý 30 rokov sa stará o madagaskarských malo
mocných. Otec Meyer má teraz na starosti samostatnú osadu 
malomocných, v ktorej žije 160 touto chorobou postihnutých ľu- 
dí.

Budiovať novú spoločnosť bez vojen — je téma medzinárod
ného kongresu, ktorý pripravila francúzska sekcia známeho 
hnutia „Pax Christi" a ktorej sa zúčastnili aj kardináli Alfrink 
a Guyen.

V novembri M. R. navštívil ZSSR biskup F. Renzulli, generálny 
vikár talianskeho biskupstva Avellino pri Neapole. Biskup je 
činiteľom Spoločnosti taliansko-sovietskeho priateľstva a nav
štívil ZSSR na pozvanie tejto spoločnosti.

Novým svätiacim biskupom v Litovskej SSR stal sa doterajší 
rektor kňazského seminára v Rige o. Valerián Zomdaksa.

V Bombaj bolo v novembri min. roku medzinárodné kolok

vium, ktoré organizovala Komisia OSN pre výživu a poľnohos
podárstvo, ako aj medzinárodná agentúra atómovej energie. 
Na kolokviu sa zúčastnil aj zástupca Sv. stolice prof. dr. F. 
Fernandes.

JEDNOU VETOU
V Sixtínskej kaplnke boli tradičné smútočné bohoslužby za 

duševnú spásu kardinálov, ktorí zomreli vlani — Francúzska 
akadémia na uprázdnené miesto zosnulého kardinála E. Tisse- 
ranta, zvolila za svojho člena kardinála J. Danielou — V Ríme 
vydali známku k 500. výročiu smrti kardinála Bessoriona — Ne
ter Jána XXIII., sestra Anina Roncalliová, po 23 rokoch sa vrátila 
z Afniiky do rodnej krajiny — V americkom biskupstve Baton 
odovzdávajú 10 percent svojich príjmov najnúdznejším — Sa- 
maritan je názov nového kat. časopisu, ktorý začali vydávať v 
Lagose — O. M. Fizgerald stal sa novým predstaveným ponti- 
fiíká Iného arabského ústavu v Ríme — XIII. krajinský kongres 
liturgického umenia sa konal v talianskom meste Piisa — V 
Tanzánii (v meste Johms Corner) otvorili nedávno sem már Jána 
XXIII. — V Austrálii utvorili katolícky výbor na obranu práv do
morodcov — Väčšiu sumu peňazí poslal Pavol VI. cirkevným 
úradom biskupstva Minnadanao na Filipínskych ostrovoch s 
tým, aby ju rozdelili medzi utečencami a chorými bez oíhľadu 
na ich vierovyznanie — Vo Fínsku vydali <v ¡náklade 140 tisíc 
výtlačkov nový preklad Nového zákona — Dopravná dohoda 
medzi NDR a NSR, ktorá nedávno vstúpila v platnoisť, umožňu
je cestovanie a j z nábožensikých dôvodov — Profesori buda
peštianskej teologickej akadémie navštívili Viedeň, kde sa stret
li s viedenskými teológmi a boli prijatí aj kard. dr. Kônigom — 
Na Kube, v Haivame, dominiikánsiki otcovia znovu otvorili svoj 
novici á t, ktoirí pred 10 rokmi rozpustili pre nedostatok kandidá
tov — V NSR vydajú osobitnú poštovú známku na počesť bl. 
Maximiliána Kolbeho. — Otázky rodiny by mali byť podľa ná
vrhu kanadských biskupov témou budúcej biskupskej synody —
V Kolumbii biskupská konferencia ostro odsúdila útok na ľud
skú dôstojnosť, ktorým je neslýchaný oslobodzujúci ortieľ súdu 
za vraždu Indiánov — V Paraguaji vyzvali biskupi svojich ve
riacich, aby sa plne angažovali za vyslobodenie človeka spod 
útlaku a vykorisťovania — Pavol VI. pozdravil správcov pútnic
kých svätýň v Taiiamisku, ktorí sa zišli do Večného mesta na svoj 
8. celonárodný zjazd — Nový vyslanec Japonska v Ríme pri 
odovzdaní svojich poverovacích listín vyrozprávaI Sv. otcovi 
Pavlovi VI. is aikou ozvenou sa stretáva v jeho krajine každo
ročne sa opakujúci Svetový deň mieru — V Poľsku popri do
terajších kat. vydavateľstvách (Znak, Pax) zriadili nový vydava
teľský podniilk Veru m.

Sv. spoveď má byť pre nás vlastným súdom, na kto
rom hriešnik sám seba žaluje a obžalobu prednáša sve
domie.

Sv. Augustín napomína: „Sadni, človeče, sám na sud
covský trón, pokladaj seba za obžalovaného pred sebou 
a súd seba tak prísne, aby Boží súd bol pre teba láska
vejší a zhovievavejší“

Záver: nemáme ani tu ísť do krajnosti. Súdit seba len 
povrchne, alebo súdiť seba až príliš prísne, takže sviatosť 
pokánia bola by pre nás trýznením.

10. Môžeme sa obrátiť na spovedníka, aby nám pomohol 
v spytovaní svedomia?

Kajúcnik je povinný sám spytovať svoje svedomie. Ale 
v prípade vlastnej nevedomosti, ťažkopádnosti, nespôsobi
losti a neschopnosti sústrediť sa a pod. obráti sa v spo- 
vedelnid na spovedníka, ktorý mu otázkami pomôže. Ale 
taký nech ide na spoveď v čase, ked/y nie je nával ka
júcnikov.

11. Ako si uľahčíme spytíovanie svedomia ?
Spytovanie svedomia možno si veľmi uľahčiť tým, že 

budeme spytovať svedomie každý deň večer, pri večer

nej modlitbe a budeme sa často spovedať. 'Každodenné 
spytovanie svedomia je veľmi užitočné. Pre toho, kto 
chce robiť pokrok v duchovnom živote, každodenné spy
tovanie svedomia je nevyhnutné.

Kto každý deň spytuje svoje svedomie, ten spozoruje 
každú chybu a pri príprave na sv. spoveď ľahko nájde 
svoje hriechy.

12. Akio máme napraviť chybu, keď sme nedbanlivo spy
tovali svedomie?

O tom sme sa už v krátkosti zmienili v predošlých od
sekoch. Kto spozoruje, že pre nedbanlivé spytovanie sve
domia jeho spoveď alebo aj spovede boli neplatné, musí 
vykonať generálnu sv. spoveď, a to od) tej doby, odkedy 
pre nedbanlivosť boli jeho spovede neplatné.

13. Pri zakončení spytovania svedomia dajme si nasledu
júce otázky:

1. Máme vôľu povedať v spovedi všetko, čo by nám 
prišlo na myseľ?

2. Ľutujeme úprimne, zo srdca, že sme Boha urazili?
3. Máme silné predsavzatie napraviť sa a viac ne

zhrešiť?
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Predseda krajinského ekumenického sekretariátu v Španielsku navrhol Sovietske
mu zväzu, Rumunsku a Juhoslávii výmenu katolíckych a ortodoxných poislucháčov 
ho h o s loiv i a .
Hlavná synoda anglikánskej cirkvi rozhodla, že každý hodnostár tejto cirkvi pri do
vŕšení 70. roku života povinne sia musí zriecť svojej hodnosti a úradu.
Predstavitelia pražskej Kresťanskej mierovej konferencie poislali prezidentovi Nixo- 
novi telegram, v ktorom ho žiadajú, aby podni'kol všetky kroky v záujme ukončenia 
vojny vo Vietname a podpísal príslušné dohody.
Hlavnou témou rokovania Medzinárodnej komisie Kresťanskej mierovej komisie, 
ktorá sa uskutočnila v dňoch 31. októbra až 4. novembra min. roku v Sofii, bola 
účasť kresťanov na boji proti imperializmu.
Pri príležitosti zakončenia mohamedánskych sviatkov Riamadan, publikovali vo Več
nom meste Posolstvo a pozdrav všetkým mohamedánom. V posolstve sa hovorí o 
potrebe upevňovania zväzkov medzi tými dvoma vyzneniami, aby sa uľahčilo ľud
stvu zvrhnúť moderných bôžikov mamony, útliaku a požíivaonosti.
Kard. Suenens, belgický prímas a arcibilsíkup meahelnsko-bruselský, na pozvanie ru
munského patriarchu Justiniána, navštívi v jeseni budúcelho roku Rumunskú ľudovú 
republiku.
Výkonný výbor panafrickej nady cirkví zverejnil nedávno vyhlásenie, v ktorom vy- 
j.ad.riI ľútosť nad slabosťou anglickej politiky voči Rodézii a odsúdil vlády Južnej 
Afriky a Portugalska za udržiavanie kolonializmu a používanie násilia voči miest
nym domorodcom.
Prvý raz sa stalo, že v moskovskom pravoslávnom chráme na Leniini9kýcfy horách pri
ja li sviatosť manželstva podľa (katolíckeho obradu, španielsky poslucháč právia z 
Madridu a dcéra moskovského veľvyslanca Uruguaja. Oddávajúci kat. kňaz pripo
menul, že moskovský patriarcha veľmi ochotne dal -súhlas ku kat. sobášnemu obra
du v pravosl. chráme.
V rámci Medzinárodného rolcu knihy bola v Ekumenickom stredisku Svetovej rady 
cirkví výstaiva pod heslom: „K  notvej cirkvi v novom svete."

Za lepšiu spoluprácu všetkých cirkví najmä medzi katolíkmi a Svetovou radou cirk
ví, sa vyslovil predstaviteľ protestantskej cirkvi v Japonsku S. Hosihiyama, ktorý zá
padným krajinám dáva za vzor ekumenickú spoluprácu kresťanských ciirkví v Japon
sku .

Na pozvanie patriarchu Moskvy a celého Ruska zavíta do Moskvy predstaviteľ 
egyptskej koptickej cirkvi Senuda III., a  pri tejto príležitosti navštívi a j Leningrad a 
Kyjev.

Zástupcovia holandských katolíkov a protestantov poslali predstaviteľom západone- 
meckých strán v Nemeckej spolkovej republike list, v ktorom žiadajú zlepšenie 
vzťahov medzi západným Nemeckom a socialistickými štátmi.

Takmer v 30 jazykoch sa káže sloivo Božie každú nedeľu v brazílskom Sao Paplo, 
kde existuje 78 kat. a 800 protestantských zborov, v ktorých sa združujú rôzni pri
sťahovalci.

Po 150 rokoch prvý raz sa stretli zástupcovia carihradského patriardhátu s patriar
chom koptickej cirkvi z Alexandrie.

Budem kráčať v stopách veľkého
A T H E N A G O R A S A

Takto $a vyslovil nový ekumenic
ký patriarcha Konštantínopola De
metrios I. na slávnosti mtronizácie 
na patriarchálny stolec. Slávnosť sa 
konala v patriarchálnom kostole sv. 
Juraja, preplnenom do posledného 
miestečka a v prítomnosti mnohých 
delegácií, o. i. aj vatikánskej. Kul- 
minačným bodom obradov bola 
chvíľa, keď dekan stálej Synody pra
voslávnej, arcibiskup Meliton, chal- 
cedanský patriarcha, odovzdal nové
mu patriarchovi ekumenický pasto-

ral a keď Demetrios I. vyhlásil, že 
prijíma tento vysoký úrad. Potom  
nový ekumenický patriarcha pred
niesol reč, v ktorej pozdravil hlavy 
pravoslávnych cirkví, pápeža a všet
kých predstaviteľov kresťanských 
cirkví na svete. Ubezpečil o svojej 
ochote a vôli posilňovať vzťahy s 
predstaviteľmi všetkých nábožen
stiev . Doslovne povedal: „Budeme 
rozvíjať dialóg, v prvom rade s is
lamom a takisto aj s inými veľkými 

náboženstvami. Napokon celému

svetu predkladáme jedinú zásadu, 
jediné žičenie — MIER!“

Vôľu pokračovať v  ekumenickom  
dialógu potvrdil nový patriarcha 
Konštantinopola na tlačovej konfe
rencii, ktorá bola hneď po introni- 
začných slávnostiach. Opäť uviedol, 
že bude pokračovať v diele začatom 
jeho predchodcom Aťhenagorasom  í., 
v prospech pokoja a dorozumenia 
medzi kresťanskými cirkvami a v 
prospech zlepšenia vzťahov medzi 
všetkými významami, ktoré sú člen
mi Svetovej rady cirkví. Stretnutie 
patriarchu s novinármi konalo sa v 
skromnej študovni patriarchátu, kde 
jeho predchodca pracoval ešte krát
ko pred svojou smrťou. Na jednej 
stene visela fotografia Pavla VI. a 
Aťhenagorasa ako si dávajú bozk 
pokoja na Olivovej hore v Jeruzale
me.

Súhlasne s duchom ekumenizmu vo 
svojom  prvom posolstve, uverejne
nom pri príležitosti ujatia sa úradu, 
vyjadril pápežovi Pavlovi VI. svoj 
pozdrav, nazývajúc ho „prvým m e
dzi rovnými“ .

Na otázku, či je prívržencom pro- 
gresivistov alebo konzervatívcov, De
metrios odpovedal: „Rozhodol som 
sa stať Šimonom Cyrenejským a 
niesť kríž; nemám úmysel robiť nové 
programy, som skôr rozhodrmtý po
kračovať v tradíciách gréckej pravo
slávnej c i r k v iN a  otázku, či si želá 
stretnutie s pápežom, povedal: „Roz
hovory s bratmi sú vždy blahodar
né“ .

Nový patriarcha Konštantinopola 
poslal pápežovi telegram tohto ob
sahu: „Modliac sa o milosť a milosr
denstvo Božej Dobrotivosti pre ria
denie svätej ekumenickej Katedry, 
vo chvíli prijatia nášho patriarchál
neho úradu posielame zo srdca Va
šej Svätosti náš pozdra/o lásky v Pá
novi, prosiac ho o požehnanie“ .

(T. M. R.)

. • • • • • • • • • • • • «
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RADI ZAZNAMENÁVAME, že v 
novembri minulého roku podľa zve
rejnenia v svetovej tlači Nobelovu 
cenu za literatúru pre rok 1972 zís
kal nemecký kat. orientovaný spiso
vateľ Heinrich BÚLL. V stručnej ži
votopisnej glose chceme zoznámiť 
našich čitateľov s týmto západone- 
meckým prozaikom vzácneho for
mátu a skutočne nevšedných spiso
vateľských kvalít.

Henrich Bôli sa narodil v roku 
1917 ako syn sochára a po skonče
ní strednej školy sa mienil venovať 
knihárstvu. V súvislosti s príprava
mi na spustenie hitlerovskej vojno
vej mašinérie však roku 1938 musel 
narukovať a ako vojak strávil aj 

(Pokriaoeivajnie ma 14. str.)



príbehy, k t o r é  pise Ž i v o t

DRAHÉ VÍŤAZSTVO

-  Akože sa máte? -  prihovoril som sa k staršej 
žene.

-  Každému hovorím že dobre, ale vám sa opová
žim povedať, že zle. Dúfam, že to nikomu neprezra
díte. To je totiž moje životné tajomstvo.

-  Zvláštne tajomstvo, — poznamenal som, — dru
há by to vykričala na plné ústa.

-  Ako rada by som to urobila i ja , ale sama som 
si zatvorila ústa železným zámkom.

-  Nič z toho nechápem.
-  Pochopíte hneď, len ma vypočujte. Bola som 

starou dievkou, mala som 24 rokov. Vtedy to u nás 
bola hanba, nemohla som sa ukázať v dedine. Ne
bolo toiho dosť. Moja priateľka Zuza, ktorá bola v 
mojich rokoch a práve sa vydala za vdovca k dvom 
deťom, pred ľuďmi mi povie: — Ty sa ani nevydáš, 
lebo si nepekná. — Ale ma ukusila, myslela som, že 
sa prepadnem. Neviem ako som sa dostala domov. 
Povedala som si: Musím nad ňou zvíťaziť, musím ju 
ukusiť ešte boľavejšie. Ale oko? Celú noc som pre
mýšľala. Konečne som prišla na nápad. Môj manžel 
bol starší mládenec. Dobre sa mal, ale pil a mal zlú 
náturu. Zbil aj vlastnú mater, a otec pred ním neraz 
utekal. Neoženil sa, veď jeho vlastná mať odrádzala 
dievky, že žiadnej nepraje ten osud, aký ona má. čo  
keby som sa mu ponúkla za ženu? Nemyslela som 
na to, čo bude potom, chcela som pretromfnúť Zu
zu. Zverila som sa matke a poprosila ju, aby ma šla 
ponúknuť.

Zalomila rukami a vykríkla: -  Stratila si rozum? 
Radšej by som ťa vyprevádzala na cintorín ako s ním 
k oltáru.

-  Neustúpila som a matka mi vyhovela. Keď k 
nám prišiel prvý raz, spýtal sa ma, či poznám jeho 
náturu.

-  Čo by nie -  odpovedala som, — ale zachovaj 
sa aspoň na svadbe. Poslúchol ma. V nedeľu odpo
ludnia šla som s ním popred ľudí a stála tam i Zu
za. Povýšeným hlasom som jej povedala: — Mne sa 
ušiel mládenec, tebe len vdovec. Ja by som za vdov
ca, za macochu nešla, keby som čakala sto rokov. 
Teraz sa Zuza mala prepadnúť, začervenala sa a 
odišla bez slova. Zvíťazila som, ukusila som ju, a to 
bolo všetko. Patom prišli všedné dni, pijatika a bitky. 
Zakrývala som sinky ba i rany a mlčala ako ryba ce
lý život. Svet sa to nedozvedel a Zuza mi závidí, hoci 
nemá čo. Drahé víťazstvo, — dokončila žena.

-  A keby sa to vrátilo, zvolili by ste si také ví
ťazstvo znova?

-  Nikdy, — znela odpoveď a slzy jej vyhŕkli z očí.
Sú chvíle9 keď máme pokušenie zvíťaziť nad dru

hým za každú cenu a nemyslíme, čo príde potom. 
Vtedy radšej sa usilujme zvíťaziť nad sebou a ne
obanujeme.

Dr. Já n B u bá n

^Ozxhp L  ĹLdtôLL CL Lá±kfrUL
Z električky vystúpil starší muž. Z nenazdajky zavrá- 

voral a skrčene si sadol na okraj nástupišta. Okolostojaci 
ho považovali za opilca a tak nesnažili sa mu pomôcť. 
Utrusovali o ňom nelichotivé poznámky, a to bolo všetko,

na čo sa zm ohli. . .  Zbadal ho známy, ktorý mu pomohol 
dostať sa urýchlene k lekárovi. Neišlo o opilca, ktorým  
okolostojaci opovrhovali, ale o chorého človeka, ktorý 
dostal záchvat. . .

V  hlúčku na nástupišti električky zaiste stáli aj takí, 
ktorí aspoň v skrytosti srdca tvrdia o sebe, že sú „ kres
ťania*‘ , alebo azda humánne zm ýšľajúci a cvtiaci obča
nia . . .  K olko však pokrytectva sa prejavilo v tej cynickej 
ľahostajnosti a nevšímavosti, schopnej bez uváženia a po
znania faktov, druhého odsúdiť a deklasovať. . . /  A keby 
to bol naozaj opilec, tomu netreba pomôcť, ak spadne? 
Veď opilstvo je  chorobný jav a prejav slabosti ducha!

Náš úsudok je  bleskový, pohotový! Ortieľ vynášame 
ešte skôr, než máme možnosť poznať skutkovú podstatu 
činu a jeho pozadie. Zabúdame však na seba samých, 
že už sme sa azda nie raz aj my ocitli v nežiadúcej si
tuácii, ani neviem e, kto nám pom ohol. . .

Ozajstným zlom duchovného života je  rozpor medzi 
tým, čo sme, čo vo svedomí reprezentujem e a medzi na
ším konaním. Viem e veľm i dobre, čo a ako máme robiť, 
veď poznáme orientačné a usm erňujíce mravne zásady 
a predsa o záujme vlastných predstáv, pláaov, vedome 
a zámerne dopúšťame sa chýb, aj neprávostí! Pravda, na
še zámery ukrývame pod pláštik počestnosti a prejavu
júce sa neprávosti znižujem e na „ bezvýznamné“ malé pre
hrešenia . . .  Vo falošnom, povýšeneckom  sebavedomí sa 
domnievame, že si môžeme dovoliť úchylky i menšie pre- 
hmaty, lebo tak to vyhovuje našim osobným zámerom  
a nik ich ani nezbadá . . .  Ale beda, ak oveľa menéieho 
priestupku sa dopustí ktokoľvek in ý . . . !  To ho vieme 
hneď náležíte odsúdiť. . .

„Chráňte sa kvasu farizejov, to jest pokrytectva! Lebo 
nič nie je  tak skryté, aby nevyšlo na javo, ani tak uta
jené, aby sa nespoznalo. Lebo čo poviete v  tme, počuje sa 
vo svetle a čo pošepkáte do ucha v komorách, rozhlási 
sa na strechách“ (Lk, 12, 1—3). Sú to slová na adresu 
tých, ktorých teatrálna maska pokrytectva stala sa pri
rodzeným výzorom  a hlasne sa vystavujú svojou „poces- 
nosťou, ale za to  radi spiklenecky podpichujú proti dru
hým  . . .

Boh nie je  odkázaný na faloš a pretvárku, najmä nie 
v duchovnom ponímaní života! Vidí i najskrytejšie ú- 
mysly a rozozná čo je  v našom snažení úprimné a čo je  
len predstierané. Človek nemu&í ani pred ľuďmi, ani pred 
Bohom zdôrazňovať správnosť svojho konania, ak čestne 
koná!

Človek je náchylný robiť opak toho, čo robiť má! Ne
právosti svoje skrášľuje a predkladá ako nevinné cnosti. 
Najmenšie dobro zas zveličuje a rád sa chváli prejavmi 
zbožnosti, len aby každý videl, že plní svoje náboženské 
povinnosti a ctil si ho pre jeho zbožnosť. Zbavme sa fa
lošných prejavov a sebeckých záujmov a naplňme svoje 
srdce pokorou a láskavosťou, potom naša zbožnosť bude 
slúžiť príkladom aj pre druhých!

Sme schopní my sami vždy a za každých okolností su
verénne neom ylne konať? K oľké om yly sme si uvedo
mili až po odstupe času? Nežiadajme od nikoho, aby uva
žoval tak, ako my, chápal veci rovnako s ostatnými, žil 
a konal podľa naMch fiktívnych predstáv! Sme ľudia rôz
norodých pováh, sklonov, schopností a vedomostí a tak 
aj prístup k životným  otázkam je  rôznorodý!

Kontrolujm e dôslednejšie svoje slová a skutky, aby 
vždy zodpovedali pravde a zásadám počestnosti! N e strp
čujme si život pohoršovaním sa pre nesprávne konanie 
druhých, ale odpúšťajme a „nesúďme, aby sme neboli sú
dení“ !

Azda najdôležitejšie je, aby sme sa vždy ponížili a zo
stúpili zo stupienkov našej hrdosti a sebavedomia! Nepo
nižujme ani druhých prejavom  svojej falošnosti a pred
stieranej láskavosti! Náš úsmev, priamosť pohľadu a 
vrúcny stisk ruky, nech vždy prezrádzajú našu úctu a 
lásku k blížnemu!

T IB O R  F E D O R O N K O



TrojUrál ové stretnutie
Sedeli sme v priateľskom kruhu v ktorési vianočné obdobie

— a tomu je už pekných pár rôčkov — a každý z nás mal vy
rozprávať nejakú príhodu z detstva z vianočného obdobia. Do 
pamäti sa mi vryla drobná prihodia rozprávača, ktorý napokon 
sa oddal službe Pánovej, stal sa kňazom. Rozprával túto p rí
hodu.

Akosi sa to taik zbehlo, že z celých jasličiek, ktoré bývali pri
pravené vo farskom chráme, najviac sa mi páčili Traja králi. 
Mal som vtedy päť alebo šesť rokov, vo vrecku som nosieval 
sušené gaštany a staré lístky z električky. Stál som však ne- 
pohnuto celé štvrťhodiny pred jasličkami a pozeral som celý 
nadšený a akoby vo vytržení na drámu onej Noci. Najviac sa 
mi páčili Traja králi.

Jeden z rnich mal kúštiček nosa odrazený a cestoval na ťave. 
Ťava bola taká, alebo taikmer toká ako pekárov pes z našej 
ulice. Druhý kráľ bol čierny ako smola. Jemu ďakujem za to, 
že som už vtedy poznal, že na svete m e sú všetci ľ-u d ja  bieli a 
že aj čierne deti sú Ježiškovi tenké milé ako biele. Tretí bol 
taký obyčajný, ako som ho poznal z rozprávok, s korunou na 
hlave, mal však v rukách kadidlo, také isté, aké nosievali mini
štranti pri rozličných bohoslužobných slávnostiach pred oltárom. 
Kadidlo som závidel veľmi dlho tomu kráľovi a miništrantom.

Istého odpoludnia, keď som stál ako zvyčajne pred betlehem
skými jasličkami, prišla po mňa mama. Okrem vianočných 
sviatkov hľadali ma kdekoľvek inde, ale v čase, keď boli ja s 
ličky v kostole, vždy ma tam našli, o čom mamička dobre ve
dela, lebo mamka vtedy ešte všetko vedela.

Pokľačala trocha pred Kráľmi a potom sme išli domov. Po 
ceste som sa jej opýtal:

— Mama, a od.-kiaľ oni prišli do Betlehema?
— Zďaleka.
— A načo prišli?
— Lebo sa chceli stretnúť s prorokovaným Mesiášom a vi

dieť ho.
— A prečo neprišli električkou, ale na ťavách?
Dostal som jednu poza uši a dozvedel som sa, že som hlúpy 

a okrem toho aj nudný ako ujo Xaver.
Teraz, keď som sa už dávno rozlúčil s krátkymi nohavicami, 

suchými gaštanmi a starými lístkami z električiek — vďaka 
svätému Matúšovi — viem, odkiaľ a načo prišli do Betlehema 
tamtí Traja králi. Matúš ich zaiste osobne nepoiznal, ale vedel 
o nich naisto z rozprávania Spasiteľovej Matky, lebo ona bola 
očitým svedkom tamtých udalostí Svätej noci. Čo teda o nich 
rozpráva evanjelista Matúš?

,,Keď sa teda Ježiš narodil v júdskom Betleheme za čias 
kráľa Herodesa, hľa, mudrci z východných krajov prišli do 
Jeruzalema a pýtali sa : „Kde je novorodený židovský kráľ? V i
deli sme totiž jeho hviezdu na Východe a  prišli sme sa mu po
kloniť’. Keď to kráľ Herodes počul, zarazil sa nad tým a celý 
Jeruzalem s ním. A dal zvolať všetkých veľkňazov a zákonníkov 
ľudu a vyzvedal sa od /nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu 
teda povedali: ,V júdskom Betleheme, lebo tak napísal prorok:

A ty, Betlehem, zem júd&ka, nijako nie si najmenší medzi po
prednými mestami Júdska, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý má 
spravovať môj ľud izraelský’.

Tu si Herodes dal potajomky privolať mudrcov a usilovne sa 
vyzvedal od nich o čase, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich 
podal do Betlehema a povedal: .Choďte a usilovne sa dopy
tu jte na dieťa! A keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa 
mu aj ja prišiel poiklon.it'ľ

Tí však, keď vypočuli kráľa , vydali sa na cestu. A hľa, hviez
da, ktorú videli na Východe, išla pred nimi, až prišla a zastavi
la sa nad miestom, kde bolo Dieťa. A keď uzreli hviezdu, za
radovali sa radosťou veľmi veľkou. I vošli do domu, našli D ie
ťa s Máriou, jeho Matkou, padli na tvár a klaňali sa mu. Potom 
otvorili svoje pokladnice a podali mu dary: zlato, kadidlo myr
hu. Ale keď vo sne dostali napomenutie, aby sa nevracali k 
Herodesovi, inou cestou vrátili sa do svojej kra jiny.“

Tento text sv. Matúša je jediným historickým prameňom, kto
rý nám rozpráva o Kráľoch. Evanjelista nazýva ich mudrcami. 
Toto pomenovanie by svedčilo o ich perskom pôvode. Boli vy
znávačmi a žiakmi Zarathustru, perského proroka z 5. storočia 
pred Kristom. Pretože vša.k Matúš rozpráva, že prišli z vý
chodu, treba v každom prípade myslieť ešte aj na Iné krajiny, 
ležiace na východ od Palestíny, teda »na sýrsko-arabskú púšť, 
na Babylon a na Perziu. Matúš nepodáva počet mudrcov. Úst
ne podanie hovorí o rozličnom počte, niekedy sa spomínajú 
dvaja, inokedy až dvanásti. Najčastejšie sa prijíma, že boli tra
ja , pretože zložili tri dary: zlato, kadidlo a myrhu. Podľa ústne
ho podania boli kráľmi, podľa sv. Matúša mudrcami, mágmi,

ktorí sa vyznali najmä vo hvezdárstve. Treba ešte pre presnosť 
dodať, že hviezda, ukazovateľka ich cesty, má u sv. Matúša vý
razne zázračný charakter. Toľko to teda vyplýva z rozprávania 
evanjelia sv. Matúša. Ostatné patrí k tradícii, čiže k ústnemu 
podaniu a nie je to historicky podložené.

Podľa jedného z týchto podaní sa vraj po rakoch Traja králi 
stretli v Perzii so sv. Tomášom Apoštolom, ktorý tam hlásal Sv. 
evanjelium a ten ich vyučil v kresťanskom náboženstve a prijali 
krst, až napokoin sa stali biskupmi. Svoj život skončili mučeníc
kou smrťou za svoje presvedčenie. Ich údajné relikvie, telesné 
pozostatky, uctievali najprv v Konštantimopole a potom v 6. sto
ročí ich previezol biskup Eustorgius do Milána. Keď roku 1162 
nemecký cisár Fridrich Barbarossa dobyl Miláno, pozostatky 
Troch kráľov boli prevezené do Kolína nad Rýnom, kde sa na
chádzajú podnes a uchovávajú sa v drahocennom sarkofágu s 
relikviami iných mučeníkov, Nábora a Félixa, kresťanských vo
jakov, ktorí zomreli mučeníckou smrťou za cisára Maximiána 
roku 303. Mená Troch kráľov, Gašpar, Melicher a Baltazár, po
chádzajú z 12. storočia a takto ich prvý pomenoval kancelár 
parížskej univerzity Peter Comestor.

Tak sa akosi prihodilo, že v detstve sa mi najviac páčili Tra
ja králi. Dnes na nich tiež myslievam s veľkou sympatiou, ale 
celkom iným spôsobom a s inou predstavou ako v detstve. Im
ponuje mi ich dobrá vôľa dostať sa za každú cenu k poznaniu 
pravdy, za ceniu zriekania, tvrdého úsilia i nebezpečenstiev; 
uveličuje ma ich silná nezlomná viera vidieť v tom slabom Die
ťati Božieho Syna, dávno predpovedaného a očakávaného Vy
kupiteľa ľudstva na rozhraní časov.

História koledy, ktorá dobyla celý svet
Spomedzi všetkých krásnych vianočných kolied, azda naj

krajšia je tá, ktorá sa začína slovami: „Tichá noc, svätá 
noc . . Je to koleda, ktorá si podmanila celý svet. Prečítaj
me si históriu tejto podivuhodne krásnej vianočnej koledy. . .

24. decembra 1818 v starej, neveľkej dedinke Oberndorf ne
ďaleko Salzburgu v Rakúsku kňaz Jozef Mohr sedel samučičký 
sám vo svojej izbičke a čítal Sväté písmo. V celej doline, ležia
cej pod úbočím najväčších európskych veľhôr Álp, všetky deti 
prenikala nálada blížiacej sa radosti z toho, že sa budú môcť 
zúčastniť na polnočnej sv. Službe Božej. Kráčajúc do chrámu 
niesli mihotajúce svetielka, takže zdola to vyzeralo ako obrov
ský vianočný stromček, ožiarený tisícami svetielok. Mladý kňaz 
si nevšímal to, že dolina je tak prečudesne osvetlená. Jeho 
myseľ bola zaujatá prípravou sviatočnej kázne. Čítal opätovne 
text evanjelia o pastieroch, ku ktorým sa anjel prihovoril: 
„ . . .  Dnes sa vám v meste Dávidovom narodil Spasiteľ, Mesiáš 
a Pán . . . “

Práve, keď čítal túto vetu, ktosi zaklopal na dvere. Zazrel 
dedinčanku, zababušenú do vlneného šálu, ktorá ho prosila, 
aby prišiel do domčeka chudobného uhliara pokrstiť novorode
né dieťa. Kňaz Mohr vybral sa ihneď do uhliarovej chalupy a 
bol hlboko dojatý, keď zazrel na prostej posteli odpočívajúcu 
šťastnú matku, držiacu v náručí spiace nemluvniatko. Táto scé
na, hoci celkom nepripomínala scénu z evanjelia, ale slová, 
ktoré len pred chvíľou čítal, akoby sa boli na ňu vzťahovali. 
Keď sa vracal do svojej doliny, vo všetkých blízkych i ďalších 
dedinkách začali vyzváňať sviatočné zvony. Keď po polnočnej 
sv. Službe Božej sadol si k stolu vo svojej izbičke, usiloval sa 
položiť na papier to, čo zažil dnešného dňa. Slová zmenili sa 
na verše a na úsvite kňaz Mohr báseň dokončil. V deň Božie
ho narodenia išiel s ňou k priateľovi, Františkovi Xaverovi Gru- 
berovi, učiteľovi a organistovi a požiadal ho, aby k slovám na
písal melódiu a pieseň zharmonizoval.

Deti z dediny počuli, ako obidvaja cvičili spev. Organ v kos
tole bol pokazený, takže kňaz í učiteľ spev sprevádzali gitarou. 
Gruber povedal: „Pán Boh nás môže počúvať aj bez organa".
V tieto prvé Vianoce po prvý raz zaspievali predivnú koledu 
„Tichá noc, svätá noc“ nevediac a nepredpokladajúc, že tento 
deň Božieho narodenia je súčasne aj dňom vzniku koledy, kto
rá svojou melódiou a slovami si podmaní celý svet. . .

O získanie slávy tejto vianočnej piesne sa zaslúžili štyri deti 
z doliny Zillertal v Tirolskú. Boli to deti Strasserovej rodiny: Ka- 
rolinka, Jozef, Andrej a malá Amália, ktorú volali aj Mali. — 
Tieto Strasserove deti, — hovorievali susedia, — spievajú ako 
škovránky. Ako speváci-škovránky každú jar putovávali do Lip
ska, hlavného mesta saského kráľovstva, do centra každoroč
ných, už vtedy slávnych veľtrhov. Ich rodičia boli totiž výrobca-



75. ŽIVOTNÉ JUBILEUM SV. OTCA PAVLA VI. sme spomínali v pred
chádzajúcich číslach našich časopisov, v ktorých sme pripomenuli aj bla
hoprajný pozdrav Otca ordinára. Ním pozdravil v mene svojom, duchoven
stva a veriacich jubilujúceho námestníka Kristovho na zemi.

„Niet divu, že sa Sv. otcovi, ktorý si pripomínal dovŕšenie 75. roku svojho 
života, veľmi páčilo telegrafické posolstvo, ktoré jedinečným spôsobom sa 
vyznačovalo katolíckym cítením a náboženskou oddanosťou,“ hovorí sa 
okrem iného v liste štátneho tajomníka J. kardinála Villota zo $ňa 12. ok
tóbra min. roku , ktorý poslal ako odpoveď Sv. stolice na gratulačný tele
gram Otca ordinára a v závere ktorého sa ešte pripomína:

„Preto sa Svätý otec náhli najprv tebe, a potom celému spoločenstvu 
gréckokatolíkov v Československu vysloviť svoju hlbokú vďačnosť, ako to 
dokazuje a potvrdzuje aj ďalší doklad jeho priazne voči vám, totiž apoštol
ské požehnanie pre teba, duchovenstvo a veriacich “

Dokumenty II. vatikánskeho koncilu, druhý diel, vydal Spalak ,sv. Vojtecha Trnova 
v CN Bratislava. Spolu s 1. dielom (z roku 1969) tvoria vzácny komplet najdôleži
tejších konci Iných uznesení a úsilí, ktoré by sa mali stať predmetom záujmu každé
ho, kto so živou účasťou sleduje obrodný proces v Cirkvi. Objedimať možno v SSV 
Trnava, Radlinského ul. 4.

Dňa 4. decembra M. R. na cintoríne sv. Rozálie v K o š i c i a c h  bola posledná roz
lúčka s predčasne zosnulým kňazom nášho biskupstva O. Aurelom Mihaličom, 
správcom fary vo Varhaňovciach, okres Prešov. Zomrel nečakane vo veku 52 rokov 
na železničnej stanici, keď sa vracal do svojej farnosti po absolvovaných trojdňo
vých duševných cvičeniach v Tatrách.
Pohrebné obrady vykonal Otec ordinár J. Hirka za hojnej účasti kňazstva, prí
buzných a veriacich. Slová rozlúčky so zosnulým predniesol o. dr. Emil Korba. K 
šľachetnej kňazskej osobnosti o. Aurela sa ešte vrátime v budúcom čísle našich 
časopisov. Viečnaja jemu pamjať!

JUBILEJNÉHO 50. ZASADANIA Spt'ávneho výboru Spolku sv. Vojtecha, 
ktoré sa uskutočnilo dňa 22. novembra m. r. v historickej zasadacej sieni 
SSV v Trnave, za vzácnej účasti všetkých ordinárov Slovenska a zástupcov 
Ministerstva kultúry SSR, zúčastnil sa aj náš Otec ordinár J. Hirka spolu 
s vedúcim redaktorom našej tlače dr. Emilom Korbom.

V priebehu rokovania hodnotili doterajšie výsledky činnosti SSV a pre
rokovali aj ideovo-tematické plány časopisov Kat. noviny, Duch. pastier, 
Blahovistnik a Slovo. V diskusii k predneseným otázkam vystúpil aj ved. 
redaktor našich časopisov.

Po skončení zasadnutia a po spoločnom obede prebiehala schôdza kat. 
ordinárov SSR, ktorú riadil predseda zboru o. kapitulný vikár Štefan On- 
derko a ktorej sa zúčastnil aj náš O. ordinár.

VLD. O. EMIL HUSZÁR, kňaz na
šej cirkvi na odpočinku, oslávil 5. 
novembra min. roku v skromnej ti
chosti za hojnej účasti svojich naj
bližších 50. výročie svojej kňazskej 
vysviacky.

Jubilant pochádza z Prešova, kde 
sa narodil 23. augusta 1896. Stre
doškolské a bohoslovecké štúdiá ab
solvoval vo svojom rodnom meste
— Prešove. Na kňaza ho vysvätili 5. 
novembra 1922.

Ako správca farnosti pôsobil vo 
farnostiach Matiaška a Soboš.

Pri vzácnom životnom a kňaz
skom jubileu milého otca Emila 
vyznamenal Otec ordinár titulom 
čestného arcidekana.

ÚPRIMNE BLAHOŽELÁME a zo 
srdca privolávame váženému jubilan
tovi NA MNOHAJA I BLAHAJA 
LJETA!

mi rukavičiek a úlohou detí bolo propagovať pekné výrobky ro
dičov na veľtrhu. Vo voľných chvíľach „škovránky“ spievali naj
častejšie pieseň, ktorú počuli vtedy v kostolíku v Oberndorfe.

Známy organový majster Karol Mauracher bol pozvaný do 
dedinky Oberndorf, aby opravil organ, a keď skončil opravu 
požiadal organistu, aby ho vyskúšal. Tým organistom bol Fran
tišek Gruber, ktorý zahral o. i. aj pieseň, ktorú skomponoval pre 
kňaza Mohra. — Nikdy predtým som nepočul túto pieseň, — 
povedal s údivom organový majster. — lej krásna melódia a 
podmaňujúce slová stanú sa raz majetkom celého ľudstva. — 
Pieseň sa skutočne rýchlo rozšírila v doline Zillertalu a pomeno
vali ju „Pieseň z neba“.

Istého dňa starší pán, ktorý sa predstavil menom Pohlenz a 
bol hudobným riaditeľom saského kniežatstva, priniesol mla
dým Strasserovcom vstupenky na jeden z koncertov, ktoré or
ganizoval v slávnom cechovom dome lipských tkáčov — v Ge- 
wandhause. Mladí speváci boli nadšení pozvaním.

Keď vošli do skvele osvetlenej sály, cítili sa nesmelí a sadli 
si na bočné miesta. Na konci koncertu pán Pohlenz vstal a 
oznámil, že medzi prítomnými v sále sa nachádza štvoro detí, 
ktoré majú prečudesné hlasy. Saský kráľ a jeho manželka, (kto
rí boli prítomní na koncerte), iste si radi vypočujú ich niekoľko 
tirolských piesní.

Neočakávané oznámenie pozbavilo detí dychu a ich tvárič
ky sa začervenali, keď publikum začalo tlieskať. Najmladšia 
Amálka povedala ostatným: — Poďme, ale zatvorme oči, vte
dy sa nám bude zdať, že spievame doma. — Ich prvou pesnič
kou bola „Pieseň z neba" a keď ju skončili, nastalo úplné ti
cho a nato sa rozľahlo ohromné zaburácanie celou sálou. Deti 
zaspievali všetky pesničky, ktoré mali na programe a nakoniec 
opäť zaznela „Pieseň z neba". Po koncerte mladí Strasserovci 
boli pozvaní do zámku saského kráľa. A tak na Vianoce roku 
1832, v kráľovskej zámockej kaplnke v Pleissenburgu mladi 
speváci zaspievali na slávnostných bohoslužbách svoju „Pieseň 
z neba" nám známu ako Tichá noc . . .

Odvtedy pieseň preputovala celý svet, spievali ju na dvore 
cisára Františka I., cára Alexandra a roku 1839 putovala aj do 
New Yorku, kde ju spieval zbor detí pod vyhoreným kostolom 
najsv. Trojice. Hneď nato zjavila sa už v rozličných spevníkoch, 
bola preložená do všetkých významnejších jazykov a dnes si 
takmer nemožno predstaviť sviatok Božieho narodenia bez ko
ledy Tichá noc, svätá noc. Keď teda koleda, ktorá si podmani
la celý svet, zaznie na polnočnej sv. Službe Božej u nás i na 
celom svete, nech naše srdcia naplní radosť a spojí sa s ra
dosťou miliónov ľudí, túžiacich po mieri, nerušenom požiarom 
vojny.

(T. M. Raslavický)



Krajná Poľana — V prvú novembrovú 
nedeľu min. roku prežívali miestni ve
riaci radostnú udialiotsť návštevy Otca 
ordinára J. Hirku, ktorý medzi nich pri
šiel, aby po archijerejskej Sv. liturgii 
posvätil miestny obnovený chrám Boží. 
Miestny duchovný správca, o. dekan A. 
Dujčák už v privítacej reči zdôraznil, že 
táto obec je symbolickou bránou histo
rickej Dukly.
V chmúrne, daždivé, novembrové dni 
pred 28 rokmi opúšťali verio c i Krajín ej 
Poľany, podobne ako obyvatelia ostat
ných pod duklianskych obcí, svoje domo
vy pred hroziacou smrtou a ničením. 
Práve v tomto chráme prosili presv. Bo
horodičku, nariadeniu ktorej chrám je 
zasvätený, za orodovanie a ochranu. 
Na tieto udalosti nemožno zabudnúť 
ani dnes. Ako nemožno zabudnúť na 
statočných hrdinov historickej Dukly, 
ktorí položili svoje životy za našu slo
bodu. V závere svojho privítacieho pre
javu o. dekan A. Dujčák poprosil Otca 
ordinára, aby posvätil obnovený chrám 
a vyzval k vrúanym modlitbám za mier 
na celom svete, za pokoj v obci a na
šich rodinách a za to, aby ani terajšie, 
ani budúce generácie, nikdy nič podob
ného nezažili. Po posviacke obnoveného 
chrámu nasledovala slávnostná Sv. 
Služba Božia. V obsažnej a povzbudzu
júcej kázni nabádal Otec ordinár prí
tomných k vzornému plneniu príkazu

Lásky k Bohu i blížnym. „Láska k Bohu 
a blížnemu je základom dobrého spo
lužitia ľudskej spoločnosti. Sú to naj
väčšie Božie prikázania a ich neplnenie 
prináša jednotlivcom i spoločnosti len 
bolesť!" povedal v závere O. ordinár.

ZO SPRÁV, ktoré sme dostali tes
ne pred uzávierkou vianočného čísla 
Slova v min. roku a ktoré sme už 
nemohli uverejniť v decembrovom  
vydaní nášho časopisu, stručne ešte 
poznamenávame, že

na sviatok Pokrovu, podľa st. štý
lu, zavítal do farnosti Kružlov v bar
dejovskom dekanáte, Otec biskup dr. 
V. Hopko a odslúžil v miestnej cer- 
kvi archijerejskú Sv. liturgiu.

Dňa 4. októbra m. r . rozlúčila sa 
na miestnom ústrednom cintoríne v 
Košiciach gr.-kat. farská pospolitosť 
so zosnulou pi Máriou Rokiczkou , 
ktorá skončila svoju pozemskú pút 
vo veku 76 rokov.

Dňa 4. októbra m. r. rozlúčila sa 
na farskom úrade v Ihľanoch pravi
delné štvrťročné pracovné stretnutie 
gr.-kat. duchovenstva dekanátu Pio- 
prad a Banská Bystrica, ktoré otvoril 
a viedol okresný dekan o, M. Rojko- 
vič. V plodnej diskusii vy j adrili prí
tomní duchovní svoje zásadné klad
né stanoviská aj k naliehavým otáz
kam súčasného verejného občianske
ho života i k problematike svetového 
mieru a bezpečnosti v Európe. V  po
dobnom duchu a zameraní vyzneli aj 
ďalšie stretnutia kňazov dekanátu 
Košice (19. okt. m. r.), Bardejov (13. 
nov. ra. r.) a Prešov (20. nov. m. r„ 
o ktorých nás upovedomili o. okres
ní dekani.

Na chrámový sviatok Ochrany pre

sv. Bohorodičky zavítal do známej a 
hrdinskej obce v Bardejovskom ok
rese Kríže Otec biskup, aby pred 
slávnostnou Sv. liturgiou posvätil 
miestnym veriacim obnovený prestol 
s novou ikonou patrónky ich farskej 
cerkvi.

S veľkým oneskorením sme dosta
li správu aj z farnosti Vyšný Orlík, 
ktorú ešte v septembri min. roku 
navštívil Otec biskup, aby pri tejto 
príležitosti posvätil nový zvon.

KOŠICE — 12. novembra m. r. oslávil v 
košickom gr.-kat. farskom chráme Na
rodenia presv. Bohorodičky svoje zlaté 
kňazské jubileum o. prof. Paivol Stu ľa - 
kovič. Jubilanta, ktorý svoje celoživotné 
kňazsko-vychovávateľské zameranie vy
konával práve v Košiciach, iveľmi úprim
nými slovami vďačnej úcty a lásky po
zdravil miestny správca gr.-kat. farnosti, 
o. dekiain Bartolomej Demko, ktorý pri 
tejto slávnostnej príležitosti z poverenia 
Otca ordinára odovzdal milému jubi
lantovi dekrét o udelení titulu čestného 
kanonika prešovskej diecéze.
DAČO V — Sviatok svoj'ho milého chrá
mového patróna, s v. M ichala, archan
je la , oslávili veriaci tejto typickej gr.- 
kat. farnosti prešovského dekanátu bo
hatou a veľmi sústredenou účasťou na 
slávnostnej Sv. liturgii, ktorú odslúžil o. 
dekan Michal Maši e j z Olšavice, za 
asistencie nového miestneho duchovné
ho otca Jána Gajdoša. Slovo Božie pri 
tejto radostnej oslave chrámového 
sviatku predniesol vedúci redaktor na
šich časopisov d r. Emil Korba. Povzbu
dzujúce slová kazateľa, živé príklady a 
zápal isté nadšenie volajúce po vzornom 
uskutočňovaní evanjelia lásky a pokoja 
zanechali v mysliach i srdciach pozor
ných poslucháčov posilňujúci a povzbu
divý ohlas.

(Dokončenie z 10. str.) 
roky druhej svetovej vojny 1939 až 
1945. Z vlastného zážitku spoznal 
všetky strasti vojnového života a ú- 
del vojaka aj zajatca, a po skonče
ní vojny a návrate domov, podobe
rá sa na štúdium germanistiky. Pra
coval medzičasom aj ako stolársky 
pomocník a zamestnanec cestovnej 
kancelárie. Od roku 1951 už žije ako 
profesionálny spisovateľ, ktorého 
tvorba má síce svoje začiatky ešte 
pred začatím druhej svetovej voj
ny', ale až teraz začína naberať vzo
stupnú tendenciu podmienenú auto
rovým umeleckým a ľudským ras
tom a dozrievaním. Vo svojich die
lach odhaľuje s realistickou ostros
ťou zločinnú tvár nemeckého fašiz
mu a nezmyselnej vojny , a stredo
bodom jeho záujmu je rovnako ne
mecký človek postihnutý týmto bes
nením, ktoré sa stalo takým tragic
kým pre celý svet, ako aj ľudia o- 
vplyvnení povojnovým vývojom  zá
padného Nemecka s opätovným

prudkým rastom jeho hospodárskej 
prosperity, ako sa tomu bežne ho
vorilo „ hospodárskym zázrakom.“ Vo 
všetkých svojich dielach ostáva hl
boko ľudský a akcentuje pritom ka
tolícku etiku.

Zbierka poviedok „Pocestný, príď 
do kúpeľov“ (1950) poukazuje na 
myčlienky zmätok a trpké osudy 
Nemcov oklamaných vojnovou ma
šinériou. Román „Kde si bol, Adiam? 
(1951) neľútostne zúčtováva s fa
šizmom a vojnou. Závažné etické o- 
tázky z oblasti medziľudských vzťa
hov rieši v romáme „A  nepovedal 
ani jediné s lo v o ... (1953). Nešváry 
meštiackej a zmeštiačtenej spoloč
nosti, osudy vojnových vdov a detí, 
ktoré vyrastajú v ťažkých povojno
vých podmienkach, rovnako ako vá
havých intelektuálov zobrazil veľmi 
vnímavo a adresne v románe „Domy 
bez opatrovníkov . . ( 1 9 5 4 ) .

Jednou z tém, ku ktorým sa Bôli 
vo svojich prácach vracia vždy zno- 
va, je pokrytectvo. Svoj kritický

postoj k meštiačtenej spoločnosti a 
k jej mravným kánonom vyjadril v 
románe „Biliard o pol desiatej“ 
(1959). Aj jeho ďalšie diela ako 
„Clowinove zápisky“ (1963) a „K o
niec služobnej cesty“ (1966) — mali 
u čitateľov nevšedný ohlas a pre
kladajú sa rovnako ako ostatné je
ho diela takmer do všetkých sveto
vých jazykov. Okrem spomenutých 
próz napísal aj cestopis „írsky den
ník“ , v tlači uverejňoval „Listy 
mladým katolíkom“ a v jeseni mi- 
nulého roku mala vyjsť aj jeho pr
vá zbierka veršov pod názvom „Mo- 
jia múza“ .

Vysoké ocenenie jeho osobnosti a 
diela udelením Nobelovej ceny za 
literatúru pre rok 1972 bude pre 
tohto spisovateľa iste impulzom k 
plénmu rozvinutiu svojho talentu v 
znamení služby nehynúcim hodno
tám etickým aj estetickým , ktoré sú 
a zostanú vzácnymi aj pre generá
cie, ktoré prídu po ¡nás.

Marián SKALA



UROBME KUS ŠĽACHETNEJ PRÁCE!
Hlboko ma zaujali slová z vyhlásenia rozšíreného predsedníctva 

Východoslovenského krajského výboru N F SSR zo dňa 17. októbra m. 
r., v ktorých oikrem iného sa zdôrazňuje na adresu nielen občanov 
nášho kraja, ale myslím, že na adresu všetkých statočných, poctivých 
a šľachetných ľudí v celej našej vlasti, ba aj na celom svete: ,,Nech 
mierový hlas na podporu spravodlivého boja vietnamského ľudu spod 
Tatier, Dukly, Dargova, Zemplína, Spiša, Šariša i Gemera neustále 
silnie. Naša krásna vlasť, Sovietsky zväz, socialistické štáty i pokro
koví ľudia na celom svete chcú žiť v mieri. Mier, sloboda a nezávis
losť patrí aj národom Indočíny. Urobme preto kus šľachetnej práce 
pre mier, slobodu a šťastný život národov Vietnamu, Laosu a Kambo
dže!"

Urobiť kus šľachetnej práce pre mier — je vznešená povinnosť, kto
rá by mala byť viac než samozrejmá. Zažili sme dve kruté svetové 
vojny. Starším nie je treba pripomínať jej hrôzy, nebezpečenstvá, ne
ľudskosť a zlobu. Veľmi si ceníme ovocie mieru, v ktorom už vyše 
27 rokov pracujeme a zveľaďujeme našu krásnu vlasť, aby bola 
šťastným domovom šťastných ľudí. Vieme, že aj dnes ešte neutíchli 
všetky zbrane. Ešte sa prelieva nevinná ľudsská krv, ničia sa hodnoty 
ľudskej práce, narušujú sa životné ciele mnohých, ktorí miesto budo
vania a činorodej práce musia krvácať.

Svetový deň mieru, vyhlásený pápežom Pavlom VI., mal by nás po
silniť v našom statočnom odhodlaní: účinne prispievať všetkými svoji
mi silami, schopnosťami a možnosťami za upevnenie pokoja medzi 
všetkými ľuďmi na celej zemeguli.

V mene najvyššieho Božieho prikázania lásky k Bohu a blížnemu, s 
odhodlanou ochotou prispievajme k tomu, aby náš osobný príspevosk 
v tomto úsilí urobil „kus šľachetnej práce pre mier, slobodu a šťast
ný život národov Vietnamu, Laosu a Kambodže" a tým aj všetkým ľu
ďom dobrej vôle na celej Božej zemi! o. J. Hric

Nad našimi kalendármi 1973
S radosťou zaznamenávame vydanie našich kalendárov Blahovistnika a Slova na 

rok 1973. Obidva kalendáre vychádzajú v tomto roku na 160 str. bohatého a veľmi 
pestrého obsahu.

Samozrejmú občiansko-spoločenskú angažovanosť obsahu kalendárov predsta
vujú spoločné články k štvrťstoročiu slávnych februárových udalostí, pohľad na 
perspektívy ďalšieho budovateľského snaženia v našom Východoslovenskom kraji 
v 3. roku päťročnice, príspevky s úprimne ladeným zameraním na otázky a problé
my zachovania svetového mieru a pod.

Výrazom opravdivej slovanskej spolupatričnosti, lásky a obdivu k veľkej krajine 
našich najbližších priateľov — ZSSR, sú písané príspevky, predstavujúce cestopisné 
črty z Moskvy a Leningradu, spomienku na polstoročie trvania ZSSR a iné.

170. výročie narodenia veľkého syna nášho ľudu a významného priekopníka 
myšlienky Slovanstva a slobody slovanských národov v minulosti o. Alexandra 
Duchnoviča s úprimnou úctou spomínajú zasvätené príspevky v oboch kalendároch 
(V kal. Slova M. Serbin, v kal. Blahovistnika o. Št. Papp).

Aj všetky ostatné príspevky v oboch kalendároch veľmi citeľne a výrazne zdôraz
ňujú najzávažnejšie podmienky k vzornému kresťanskému životu, vzájomnému brat
skému spolunažívaniu a účinné povzbudenie k prehlbovaniu opravdivej blíženeckej 
lásky v našom každodennom živote. Výber vhodných snímok, ako aj ilustrácie akad. 
maliara Mikuláša Klimčáka a ostatné, sú veľmi vhodným a vkusným spestrením ob
sahovej náplne kalendárov.

Na záver možno iba pripomenúť slová Otca ordinára J. Hirku z jeho spoločného 
úvodu obom našim kalendárom, aby obsah tejto publikácie nebol „len zábav
ným rozptýlením na niekoľko voľných večerov ale dôstojnou, ducha posilňujúcou 
potravou, ktorá upevní v každom z nás náš kresťanský charakter, posilní vedomie 
vzájomnej spolupatričnosti, bratskej solidarity, rozšíri záujem o utuženie pevných 
zväzkov bratského spolunažívania, priateľského porozumenia i občianskej zodpo
vednosti a uvedomelosti."

Kalendáre Slova a Blahovistnika vydal Spolok sv. Vojtecha v CN Bratislava. 
Vytlačili ich Dukelské tlačiarne, n. p., v Prešove. Cena výtlačku je 13 Kčs. Distri
búciu kalendárov robia dekanské a farské úrady. Jednotlivé objednávky prijíma njd. 
Gr.-kat. ordinariát Prešov, ul. SRR č. 8. — Tam adresujte svoje objednávky.

D r. Št. Ujheiyi

V mesiaci januári každoročne so srdeč
nou úctou a slávnostnou formou neza
búdajúcej vďačnosti si pripomínajú 
mnohé mestá a obce nášho Východo
slovenského kraja už 28. výročie svojho 
oslobodenia.
Našu trvalú úctu a hold padlým bojov
níkom za naše oslobodenie predstavujú 
dôstojné pamätníky bratskej lásky a 
vďačnosti, rozosiate po všetkých mes
tách a dedinkách celej našej vlasti. 
Naša snímka predstavuje pomník pad
lým osloboditeľom a hrdinom II. sveto
vej vojny v Košiciach.

V mesiaci januári t. r.
si z kultúr.-poJitického kalendára pripo
míname tieto výročia:

— 285 rokov od narodenia národného 
hrdiinu a bojovníka proti feudálnemu ú- 
tlaku Jura Jánošíka (25. 1.).
— 160 rokov od narodenia vlastenec
kého kňaza-národovca Antona Bemo- 
láka (15. 1.).
— 150 rokov od narodenia «maďarského 
revolučného básnika Sándora Petófiho 
( 1 . 1 - ) .
— 120 rokov od narodenia revolucio
nára Kuby, básnika José Martího (28. 
1-).

— 95 rokov od smrti ruského básnika 
N. A. N ©k rasovo (8. 1.).
— 90 rokov od smrti francúzskeho ma
liara a slávneho ilustrátora biblie Gus
táva Doré (23. 1.).
■— 80 rokov od narodenia tvorcu veľmi 
známeho súsošia s v. Cyrila a Metoda 
na slávnom Karlovom maste v Prahe, 
Karla Dvoŕáka (1. 1.).
— 30 rokov, čo Sovietska armáda pre
razila blokádu hrdinského mesta Lenin
gradu (18. 1.).
— 25 rokov, čo do našej republiky pri
šli prvé vagóny sovietskeho obilia po 
katastrofálnom suchu a neúrode v r. 
1947 (4. 1.).



k u L r Ú R K i e  R o z h l h b v
V KYJEVE objavili na úpätí Starokyjevského vrchu  

asi pol druha metra pod zem ou zvyšky najstaršej kameň- 
nej budovy na území niekdajšieho Ruska, ktorou je  palác 
zakladateľa mesta kniežaťa Kyja. V  tomto paláci, ktorého 
dve vrchné podlažia boli drevené, sídlil aj zjednotíteľ 
novgorodského kniežatstva s kyjevským  knieža Oleg.

V MÚZEU VÝTVAR. UMENIA V SOFII zhromaždili 
vyše päťsto najcennejších ikon z celého Bulharska, a to 
z obdobia znám ej byzantskej školy až po ikony baroka.

V BUDAKESZI neďaleko Budapešti začali rozsiahle v y 
kopávky neznám eho kláštora zo začiatku XIV. st. Dosiaľ 
objavili zvyšky dvoch chrámov a dvoch väčších kaplniek 
ako aj základy pre chrámovú vežu. Práce na vykopáv
kach na rozlohe asi 12 tisíc km2 potrvajú najm enej päť 
rokov.

SOVIETSKO-ČESKOSLOVENSKÉ VZŤAH Y 1945-1960 
je  zborník dokumentov a materiálov, ktorý nedávno vy 
dali aj v Sovietskom zväze aj v  Československu. Je v ňom  
uvedená charakteristika vzťahov obidvoch štátov v prie- 
beru 15 povojnových rokov. Vydanie tohto zborníka je  
významným príspevkom k štúdiu sovietsko-českosloven- 
ských vzťahov.

SOVIETSKE KNIHY, ktoré pravidelne nakupuje okolo  
1200 zahraničných firiem v podniku Meždunarodnaja kni- 
ga, sa dostávajú do 120 krajín.

VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM v Košiciach vstú
pilo do druhej storočnice záslužnej činnosti. V o svojich  
zbierkach má vyše 162 tisíc exponátov, z ktorých výber  
vystavuje na ploche 4 tisíc m2. Zvlášť príťažlivá je  exp o
zícia košického zlatého pokladu a zbierky v košickom  
chráme sw. A lžbety a v Červenom  Kláštore.

MONUMENTÁLNY POMNÍK Ľ. STÚ R A  na dunajskom  
nábreží v hlavnom meste SSR v Bratislave, ktorý je  vďač
ným prejavom nášho dneška tomuto predstaviteľovi ná
rodných, sociálnych a kultúrnych snáh X IX . st., je  die
lom akad. sochára Tibora Bartfayho.

ŠTÁTNA KNIŽNICA V PREŠOVE, od založenia ktorej 
nedávno uplynulo dvadsať rokov, má vo svojich kniž
ných fondoch 188 800 zväzkov.

TREBISOVSKÝ KAŠTIEĽ, ktorý dal v roku 1786 po
staviť gróf Imrich Csáky a v ktorom je  dočasne umiest
nená nemocnica, bude po dokončení n ovej nem ocnice 
slúžiť pre potreby múzea a obrazárne.

PRI PRÍLEŽITOSTI nedožitej deväťdesiatky košického 
rodáka Antona Jaszuscha bola v priestoroch Východoslo
venskej galérie v Košiciach výstava zo záverečného ob- 
dobia tohto umelca.

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V HALLE (NDR) slávi v 
tomto roku 275. výročie založenia. Špecializuje sa na zbie
ranie rukopisov a starých tlačív. V  súčasnosti má vyše 
dva milióny unikátnych materiálov. Medzi najslávnejšie 
patria ukážky staroegyptských písomností, dekréty n e
m eckých kráľov a pod.

NA SLOVENSKU je  v súčasnosti 3249 ľudových kníž- 
níc, 8 vedeckých knižníc, 17 divadiel, 62 múzeí a 12 ga
lérií. 5852 pamiatkových objektov, z ktorých sú mnohé 
kultového charakteru, je  zapísaných do štátnych zázna
mov.

KELTSKÉ POHREBISKO z III. až I. st. pred Kr. ne
ďaleko Palárikova objavili pracovníci Archeologického 
ústavu SAV v Nitre. V  doteraz preskúmaných 73 kostro
vých a 4 žiarových hroboch našli mnohé cenné nálezy.

V KOPČANOCH pH Michalovciach odkryli pracovníci 
Archeologického ústavu SAV v Nitre pohrebište, ktoré je  
zatiaľ najstarším na východnom Slovensku. Okrem neho 
odkryli i obydlia, smetiskové jamy a pece, o ktorých ešte 
nie je  isté, č i slúžili na prípravu jedál alebo na vypaľo
vanie hlinených výrobkov. V  hroboch bola uložená i ke
ramika, ktorá je  z mladšej fázy osídlenia, z obdobia tzv. 
bukovohorskej kultúry. Získanými vykopávkami budú 
m ôcť archeológovia priblížiť spôsob života obyvateľov v ý 
chodného Slovenska spred piatich tisícročí.

DNI ZRADY je film  o osudnom roku 1938, ktorý pri
pravuje film ový režisér, národný umelec Otakar Vávra. 
Cieľom tohto film u bude ukázať po takmer 40-ročnom 
časovom odstupe obdobie, ktoré predchádzalo rrmíchov- 
skému diktátu. Tento film ový dokument bude dvojdielny, 
širokouhlý a farebný.

POD PATRONÁTOM UNESCO a za fm ančnej pomoci 
Tuniska začali rekonštruovať slávne staroveké mesto Kar
tágo.

V MOSKVE bol odhalený žulový pamätník Levovi Tol- 
stému. Stojí neďaleko domu — múzea tohto veľkého spi
sovateľa. Pamätník je  dielom sochára A. Porťanka a ar
chitektov V. Bogdanova a V. Sokolova.

ČASŤ RUKOPISU historického románu Hajtman, ktorý 
napísal klasický ruský spisovateľ a dramatik N. V. Go
goľ okolo roku 1830, nedávno objavili v Leninovej knižni
ci v Moskve.

NAKL. VYŠEH RAD  vydalo pred koncom min. roku už v 11. vy
daní významné dielo klasika bratskej českej literatúry Júlia Zey- 
era: Záhrada mariánska. Knihu napísal J. Zeyer v rokoch 1897- 
98 a prvý raz uverejnil v časopise Nový život. Prvého knižného 
vydania sa kniha dočkala až po básnikovej smrti pred 70 rok
mi.
Zeyerová kniha vyšla ako nepredajná prémia Čitateľského kru
hu Vyšehrad.

Cyrilometodejské dedičstvo po príchode Maďarov — je názov 
štúdie O . R. H ala g u v revue S la  v i a (č. 3, ročník 1972, str. 
285 a násl.)i v ktorej autor rozoberá veľmi zaujím avé otázky cy- 
rílometodej^kého odkazu po príchode M aďarov v našich ob
lastiach. V závere svojej štúdie autor poznamenáva, že „všetko 
čo vystupuje v Uhorsku pod menom .grécky’, neskôr, Graeci et 
Sclovi, alebo ,Bu lgori‘ a naposled pod menom .V a lach ľ a ,Rut- 
henľ (nakoľko sa týka viery, nie národnosti), sotva môžeme 
brať za bezprostredné dedičstvo po Konštantínovi a Metodovi 
v to-m-ktorom kraji. Nejde nám však o vyumeikavanú konštruk
ciu .kontinuity', a le o to, že všetci nositelia slovanskej liturgie, 
a j tí, čo sa k nej dostali až v priebehu je j nasledujúcich vývo
jových fáz, nemôžu sa nehlásiť k dielu Konštantína a Metoda 
ako k svojmu dedičstvu."

SPN V BRATISLAVE (Sasinkova 5) v známej a veľmi populár
nej edícii Knižnica všeobecného vzdelania, vydalo pred kon
com minulého roku dve pozoruhodné publikácie: Život v ríši 
kalifov (autor dr. J. Paulíny) a v maďarskom jazyku vydaná kni
ha Tam, kde tečie Kongo (Ott, ahol a Kongo folyik), ktorej au
torom je dr. P. Janega.
Knihy sú veľmi pútavé a prispejú k rozšíreniu poznatkov z dejín 
Arabov, ako aj o histórii a významne krajiny olív, púšte a oáz, 
ktorými preteká známa rieka Kongo. Knihy možno objednať v 
SPN, na uvedenej adrese, alebo v predajniach Knihy, n. p.
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