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ROČNÍK V.
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Mier je možný, ak je chcený a ak je možný, 
je aj povinnosíou!

„Vám, mužovia, ktorí ste zodpovední za najvyššie záujmy ľudstva, vlád
covia, diplomati, predstavitelia národov, politikovia, filozofi a vedci, pub
licisti, priemyselníci, odborári, vojaci, umelci, pracovníci na rôznych úse
koch vzťahov medzi národmi, medzi štátmi, medzi kmeňmi, medzi trieda
mi, medzi ľudskými rodinami.

Vám, občania sveta, vám príslušníci mladej generácie, ktorá je na vzo
stupe, študenti, učitelia, pracovníci, ženy, vám ľudia, čo myslíte, čo dúfate 
a zúfate, čo trpíte. Vám, chudobní, siroty a obete nenávisti, sebectva, ne
spravodlivosti, ktorá ešte má prevahu.

Odvažujeme sa ešte raz pozdvihnúť svoj hlas pokorný a silný, keďže 
sme prorokom Slova, ktoré je nad nami a nás pohýňa, váš obhajca, bez 
akéhokoľvek svojho „zištného záujmu“ , brat každého človeka dobrej vôle, 
samaritán sklonený nad každým, kto plače a čaká pomoc, služobník, ako 
sa vyhlasujeme, služobníkov božích, pravdy, slobody, spravodlivosti, roz
voja, nádeje — chceme k vám prehovoriť aj v tomto novom roku 1973
o mi e r i .  Áno, o mieri!

Neodmietajte nás počúvať, hoc aj o tejto téme všetko poznáte, alebo sa 
nazdávate, že poznáte!

Naše posolstvo je jednoduché ako zásada: Mier je možný. (Pavol VI.

„Buď dokážeme žit jeden pre dru
hého a obetovať sa za humánne i- 
deály doby, alebo výslednicou ľud
ského snaženia bude zánik. Pokoj a 
spolupráca je potrebná pre všetkých. 
Mier je možný! — to sú slová Svä
tého Otca Pavla VI., ktoré alarmu
jú nás všetkých. Veľké ťaženie za 
mier, najmä v týchto časoch, nemô
že poznat oddych. Mier sa nepoda
rilo nastolit na trán ľudských sŕdc 
ani po dvoch tisícročiach. Hlásalo 
ho nebo, hlásal sám Kristus, hlása 
Cirkev i každý človek dobrej vôle
— a predsa podnes sa mier nestal 
majetkom celého ľudstva.“

(Z vianočného pastierského listu
ordinárov SSR.)

(Pokračovanie na 2. str.)



(Dokončenie z titul, str.) 
v prvej časti tu hovorí k všetkým ľuďom o možnosti mieru a v druhej 
časti ku katolíkom a kresťanom.)

Podaktorí preháňajú optimistický: Mier vlastne, po hrozných vojnách 
už je tu, rozumnosť zvíťazila, miestne nepokoje sú len nedôležité, pre
chodné zjavy. Netreba rušiť mier tým, že o ňom diskutujeme.

Druhé stanovisko je opačné, pesimistické. Mier vlastne neexistuje, ani 
nikdy nebude existovať. Preto, že je tu porušená rovnováha a jed nepria
teľstva, zloby preniká ľudské mysle. Kazí i .ľudské ideológie.

Násilie sa stáva módou a rysuje sa apokalyptická vidina ozbrojeného 
stretnutia. Ožívajú sebectvá kolektívne, rodinné, sociálne, národné a ra
sové.

Mier trvalý a celkový je pritom nemožný. Treba sa uspokojiť na konci 
XX. stor. len s akýmsi prímerím a diplomatickou rovnováhou, akýmsi 
urovnaním antagonistických záujmov.

Naše posolstvo i vaše posolstvo, ó, ľudia dobrej vôle, posolstvo celého 
ľudstva je: m i e r  je m o ž n ý !  M i e r  musí byť m o ž n ý !  Toto posol
stvo vystupuje zo svetových bojísk, zaliatych krvou. . .  Toto posolstvo pre
mohlo ideológie, ktoré sú nepriateľské mieru. . .  Napokon preniklo ako 
nevyhnutnosť logická a ľudská do vedomia toľkých ľudí a zvlášť mladých 
generácií: m i e r  musí byť m o ž n ý .  Hovoria: žiť bez nenávisti a bez 
zabíjania. A j zrelosť ľudskej múdrosti pred nezmyselným a vražedným 
súbojom slepých síl, dáva prednosť zakladaniu inštitúcií, kde bude mať 
slovo spravodlivosť, právo a mier. Medzi nimi je na prvom mieste Orga
nizácia spojených národov.

Do popredia vynikajú vlastnosti, ktoré má mať mier: musí byť rozumný, 
nie vášnivý, veľkodušný, nie egoistický, činný, dynamický a pokrokový, 
nie nečinný a pasívny, silný vlastnými morálnymi dôvodmi a súhlasom 
národov. . .  Mier je možný, ak je chcený a ak je možný, je aj povin
nosťou!

Nedajme upadať myšlienke mieru, nádeji na mier. Podporme mier hlá
saním priateľstva a skutkami lásky k blížnemu, skutkami spravodlivosti 
a kresťanského odpúšťania.

Napriek tragickým a neprekonateľným popieraniam našich dní a zvodom 
vojnovej sily, na úzkostnú otázku, či je možný opravdivý mier medzi 
ľuďmi, dávame vytrysknúť z nášho srdca, plného viery a pevnej lásky, 
prostú a víťaznú odpoveď: Áno! A táto odpoveď nás nabáda k tomu, aby 
sme boli podporovateľmi mieru svojou obetou, úprimnou a vytrvalou lás
kou k ľudstvu. Naša odpoveď, žehnajúca a žičlivá v mene Kristovom je 
taká: ÁNO!

(Z posolstva Pavla VI. k slávnosti S v e t o v é h o  d ň a  m i e r u
1. januára 1973 — Vybral a prel. dr. J. M.)

LITURGICKÝ
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1. — Try f on (Mahar)
2. -STRETNUTIE PÁNA (Entým)
3. — Simeon (Maxim)
4.-N E D . ZACHEOVA (31. N. PO 

SV. DUCHU)
5. — Agáta (Klement)
6. — Bukol (Xénia)
7. — Partén (Gregor Bohoslovec)
8. —Teodor, Zachariáš (Xenofont)
9. — Nice f on (Ján Zlat.)

10. — Charalamp (E f tém)
11.-N .  MÝTNIKA A FARIZEJA 

(ZACHEOVA)
12. — Melét (Troch svätcov)
13. — Martinián (Cyrus a Ján)
14. — Auxent (Try f on)

KALENDÄR
15.— Onizim (STRETNUTIE PÁNA)
16. — Pamfilius (Simeon)
17. — Teodor (Izidor)
18.-N .  MÁRNOTRAT. SYNA 

(MÝTNIKA A FARIZEJA)
19. — Archip (Bukol)
20. — Lev, biskup (Partén)
21. — Timotej (Teodor, Zachariáš)
22. — Eugenských mučeníkov (Nice-

for)
23. — Poly kar p (Charalamb)
24.— Jána Krst. — Hlava (Blažej)
25. -  N. MÄSOPOSTNA (MÁRNO

TRAT. SYNA)
26. — P orf y r (Martinián)
27 .-P m h op  (Auxent)
28. — Bažil (Onizim).

K jed notlivým sviatkom:
4. február
NEDEĽA ZACHEJA -  má pome
novanie podľa evanjelia sv. Lukáša 
(19, 1—10), určeného pre túto nede
ľu. Keď Spasiteľ prijal pohostinstvo 
u Zacheja, farizeji sa pohoršovali. 
Mýtnici boli považovaní za verej
ných hriešnikov, lebo vydierali a 
slúžili aj pohanom.
11. február
NEDEĽA MÝTNIKA A FARIZEJA
— je prvou zo štyroch nedieľ, kto
ré sú prípravou pre veľký pôst. V 
evanjeliu sv. Lukáša (Lk 18, 10—14) 
sa zdôrazňuje pokora a pokánie. Fa
rizeji úzkostlivo zachovávali Mojži
šove zákony, ale ich zbožnosť bola 
iba formálna. Spasiteľ ich nazval 
„obielenými hrobmi“ (Mt 23, 1—36). 
Príklad pyšného farizeja je pouče
ním, že bez pokánia niet odpuste
nia hriechov a že platí „kto sa po
vyšuje, bude ponížený a kto sa po
nižuje, bude povýšený“ (Lk 18, 14).
18. február
NEDEĽA MÁRNOTRATNÉHO SY
NA. Podobenstvo o márnotratnom 
synovi (Lk 15, 11—32) je nabádaním 
pre úprimné oľutovanie hriechov a 
pevného návratu k Bohu.
25. február
MÄSOPÔSTNA NEDEĽA -  má po
menovanie podľa toho, že v starších 
kresťanských časoch sa veriaci po
čnúc touto nedeľou začali zdržiavať 
mäsitých jedál. Sv. Cirkev nám v 
evanjeliu (Mt 25, 31—46) pripomína 
posledný súd a vyzýva na konanie 
dobrých skutkov: „Veru, hovorím 
vám. čo ste urobili jednému z 
týchto mojich najmenších bratov, 
mne ste urobili“ (Mt 25, 40).

NAŠE MODLITEBNÍKY Christos 
moja sila a Chváľme Boha boli, 
ako sme už skôr oznámili, vytlačené 
ešte pred vianočnými sviatkami. 
Technicky nebolo možné zabezpečiť, 
aby všetky výtlačky oboch vydaní 
dostali sa všade do každej farnosti 
ešte pred sviatkami.
Distribúciu modlitebníkov robia 
okresné dekanské úrady prostred
níctvom správcov jednotlivých na
šich farností. Ostatní záujemci si 
modlitebníky, ako aj tohoročné ka
lendáre Slova a Blahovistnika môžu 
objednať na Gr.-kat. ordinariáte. 
(080 01 Prešov, ul. SRR, č. 8.)

PRI PÍSOMNOM STYKU s našou 
redakciou užívajte od 1. januára t. 
r. na celom území ČSSR zavedené 
smerovacie čísla.
SMEROVACIE ČÍSLO pre adresu 
našej redakcie je : 04001 Košice, Moy- 
sesova ul. 50.
NEZABÚDAJTE v listoch našej re
dakcii vždy uviesť k svojej adrese 
aj smerovacie číslo vašej pošty!

Vlastníme plnost milosti, keď z dedičstva viery poznávame a uznávame, 
že Syn Boží za nás zomrel, že Otec nebeský nás prostredníctvom neho všet
kých zachránil a prijal za svojich synov a dcéry.

+
Naše stotožnenie sa so Spasiteľom znamená aj spoluzodpovednosť nielen 

na našej osobnej záchrane a spáse, ale aj za všetkých. Kristus zomrel za 
mnohých a naše kresťanské poslcmie platí a je určené práve tým mnohým. 

+
Písmo je posolstvom Božím ľuďom dobrej vôle. A prostredníctvom ľudí 

sa jeho obsah sprostredkúva opät ľuďom vždy novej epochy. Spôsob jeho 
hlásania sa mení a je podmienený práve charakterom doby a má aj len 
ľudskú hodnotu. Jeho obsah však, týkajúci sa našej spásy, je aktuálny stá
le a nemení sa.



S T V R Í S T O R O t l E  VÍŤAZNEJ  CESTY  
N Á Š H O  ĽUDU

Náš ľud si v týchto dňoch spomína štvrťstoročie historických februáro
vých udalostí v roku 1948. Toto výročie, naznačujúce kus vykonanej práce, 
je pre pracujúcich našej vlasti novou príležitosťou k hodnoteniu všetkého, 
čo bolo vykonané pre ich blaho, prospech i pre zachovanie mieru.

Dvadsaťpäť rokov minulo od týchto udalostí vo februári 1948. Do his
tórie našej domoviny zapísal sa zlatými písmenami. Náš ľud, len čo si 
oddýchol od krutých rokov vojny, chcel začať žiť novým životom, slobod
ným a šťastným. Chcel mať vždy prácu, chcel mať vždy väčší a väčší kra
jec chleba na stole, chcel si vládnuť vo svojej vlasti sám. Poučený živo
tom v predmníchovej republike, nedovolil, aby sa niekto obohacoval na 
úkor pracujúceho človeka. Všetka vláda prešla do rúk pracujúcej triedy — 
do rúk ľudu, ktorý viedol prvý robotnícky prezident Klement Gottwald. 
Týmto víťazstvom pracujúci ľud jednoznačne rozhodol o socialistickej bu
dúcnosti Československa.

Ak si dnes v odstupe 25 rokov položíme otázku, či cesta, ktorú náš ľud 
vo februári 1948 nastúpil, je správna, odpoveďou nám bude bilancia vy
konanej práce za toto obdobie.

Február 1948 otvoril pred naším ľudom novú etapu, etapu budovania 
socializmu. Nastal nový život. Proces znárodnenia, národné poistenie, me
nová reforma, znižovanie cien, skrátenie pracovného času. . .  Všetci sme 
rovnoprávnymi občanmi, s rovnakými povinnosťami. Všetci máme zabez
pečenú prácu, občiansku i náboženskú slobodu. O každého občana je 
u nás postarané, a to nielen vtedy, keď môže pracovať, ale aj počas cho
roby a v starobe.

Obyvateľstvo našej krajiny má mnohé vymoženosti, ktoré môže posky
tovať iba socialistický systém. Sociálne zabezpečenie, kultúrne zariadenia,

o p ä T o  v ý r a z n ý  
KROK VPRED!

„Dosiahnuté výsledky v na
šom hospodárskom a politickom 
živote hodnotíme triezvo. Vie
me, že popri nesporných úspe
choch máme na rozličných úse
koch i mnoho nedostatkov. 
Treba klásť stále väčší dôraz na 
kvalitu práce, na jej účelnú or
ganizáciu, odhaľovať skryté re
zervy a viac využívať výhody 
medzinárodnej deľby práce v 
rámci Rady vzájomnej hospo
dárskej pomoci. V celom našom 
živote musíme utvárať ovzdušie 
zdravej kritickosti a nároónasfti, 
posilňovať vedomie spoločenskej 
zodpovednosti, -aktívne vystupo
vať proti ľahostajnosti a nepo
riadkom.

Nad tým všetkým sa zamýš
ľame i dnes pri vstupe do no
vého roku. Chceme sta v tomto 
roku dostať opäť o výrazný krok 
vpred. Preto sú naše ciele taíké 
náročné. Ich splnenie však nie 
je len organizačnou záležitos
ťou. Ide v prvom rade o uve
domelý prístup každého občana 
k potrebám celej spoločnosti. 
Už mnohokrát ste dokázali veľ
ké pracovné hrdinstvo, obeta
vosť, iniciatívu a zodpovednosť 
v plnení stanovených úloh. Som 
pevne presvedčený, že to tak 
bude i v tomto roku, v roku 25. 
výročia Víťazného februára.“

(Z novoročného prejavu pre
zidenta republiky arm. gen e
rála Ludvíka SVOBODU.)

„Od Božského Dieťaťa v jas
ličkách vraoiiame svoj pohľad k 
svetu, v ktorom žijeme, pretože 
večná spása má svoje začiatky 
a pripravuje sa tu, v tomto ži
vote. Vianoce, sviatky, kedy sa 
nebo sklonilo k zemi, sú dňom, 
kedy pri pohľade na ľudomil
nosť a dobrotu nášho Pána si 
všetci uvedomujeme, že patríme 
k sebe. Preciťujeme povedomie 
svojej osobnej a spoločenskej 
zodpovednosti za život na našej 
zemi. Zaväzuje nás k tomu an
jelský spev o pokoji pre ľudí 
dobrej vôle.“

(Z vianočného posolstva ZKD 
ČSSR „Pacem in terris” .)

školstvo, zdravotnícko-hygienická starostlivosť — čím sme zaradení k naj
vyspelejším krajinám sveta.

Pri pohľade na našu vlasť sme šťastní, čo sa urobilo v prospech nás 
všetkých. Ťažko ju poznávajú naši krajania, ktorí sa k nám vracajú. Nové 
továrne, krásne byty, priehrady, školy, nemocnice, cesty. . .  To všetko je 
naše, pre nás, pre naše deti. A toto sa všetko skrášľuje zo dňa na deň, 
že nás núti vyjadriť sa slovami básnika: „Deň za dňom rastie do krásy, 
vlasť slobodná spomína s i . . . “ A ľud v nej. Slobodný, šťastný, zbavený 
nepriateľov a hladu. Ten ľud, pri ktorom je „práca hodná znoja i zásluha 
hodná trudu“ .

Februárové víťazstvo upevnilo náš štát nielen vnútropolitický, ale aj 
medzinárodne. Zahraničné politicky tvoríme jeden z dôležitých základov 
tábora mierumilovných štátov.

Pri pohľade na výdobytky historického Februára, nesmieme zabúdať na 
nezištnú pomoc bratského Sovietskeho zväzu, bez pomoci ktorého by sme 
neboli dosiahli také veľkolepé úspechy. Uplynulých 25 rokov nám túto sku
točnosť jasne potvrdzujú.

Víťazná cesta nášho ľudu, ktorá sa začala vo februári 1948 nás veria
cich naplňuje spokojnosťou a šťastím. Budeme sa naďalej prosiť Všemohú
ceho, aby žehnal našej úprimnej práci pre krajší život človeka na zemi. 
Všetky svoje úsilia, všetku dobrú snahu budeme realizovať v usilovnej 
a poctivej práci, každý na svojom mieste, kde nás postavil Boh, aby sa 
naša vlasť stala ešte krajšou a bohatšou.

František Dancák



Aby nás povzbudzovala Božia láska
Všetko, čo je okolo nás, stvoril Boh z nesmiernej lásky k nám. Ako 

rodička si pripravuje všetko potrebné pre príchod nového človeka, a to 
jedine z lásky k nemu, tak aj sám Štvorité! všetko pripravil pre nás z ne
konečnej lásky k nám. Táto láska nás volá k Nemu a burcuje v nás po
znanie Boha i našu lásku k Nemu. Nasledujme toto volanie, hoci je to 
niekedy tak ťažké. Keď nás zahalia jej krídla, dajme sa unášať je j vzne
šenosťou, krásou a šľachetnosťou.

Keď sme poznali Božiu lásku k nám ako k Jeho dietkam, nezabúdajme, 
že z tohto šťastného spojenia plynie i pre nás veľká povinnosť: poznanú 
lásku prijať, rozširovať a dávať z nej pocítiť každému, kto nám príde do 
cesty. Nehľadajme v nej iba svoj vlastný pokoj a svoje vlastné potešenie. 
Láska Božia dáva nám seba samú a neberie nič, len zo seba, preto ne
hovorme, že Boh je v našom srdci, ale radšej si úprimne priznajme: my 
sme v Božom srdci.

Jediným želaním Božej lásky je, aby sa naplnila v nás a prinášala bo
hatú úrodu, z ktorej nebudeme prijímať len pre seba, ale horlivo dávať 
aj všetkým ostatným.

Dobrý Boh chce aj nás mať dobrými a takými budeme len vtedy, keď 
za svojím najvyšším cieľom pôjdeme pevným a vytrvalým krokom. Keď 
budeme na tejto našej spoločnej ceste vedieť upevniť seba, ale aj ochotne 
podporiť iných. Túžba po veľkosti je v každom z nás. Zdá sa vzdialená 
a nedostupná. Ale len na prvý pohľad! Čerpajúc z veľkej Božej lásky pre
tvárajme seba samého v dobrého človeka, ktorý svoju dobrotu nebude 
prechovávať iba v túžbach a slovách, ale ktorý ju bude vedieť prakticky 
uplatniť pri každej príležitosti. Opravdivý dobrák sa nikdy nepýta ne- 
zaodetého: Kde sú tvoje šaty, ale zaodeje ho. Smädného sa nepýta, či chce 
piť, ale ochotne naleje, a toho, ktorý nemá prístrešie sa nepýta, kde je 
jeho príbytok, ale pozve ho k svojmu stolu.

Nech týchto niekoľko myšlienok nás na prahu nového občianskeho roku 
privedie k odhodlaniu, aby v upevňovaní dobra v nás a medzi nami všet
kými vždy účinne nás povzbudzovala nesmierne Božia láska!

o. J. Bajcura

Láska znamená sebarozdávanie a odovzdávanie dobier a darov Božích, 
aby aj tí áruhí mali život a mali ho v plnej miere.
_|_

Božia láska zahrňuje každého bez výnimky. Napriek všetkej osobnej 
krehkosti, biede a bolesti som teda ja povolaný k večnému a plnému 
životu a šťastiu, u Boha.

+
Každý, kto skutočne miluje, vymaňuje sa zo zajatia sebauspokojenia 

a sebazáľuby, a stotožňuje sa s tým, ktorého miluje. Boh nás tak milo
val, že človekom sa sta l. . .  aby každý, kto v neho u verí . . .  atď, — veď  
to tak dobre v iem e . . . ,  Ale len vtedy, keď aj my dokážeme a budeme 
milovať skutočne.

(Z myšlienok .rua všedný deň — prel. M. S.)

V O D I Č I
Nebude reč o vodičoch motorových vozidiel, či o vodičoch lieta

diel, alebo medzikontitnentálnych lodí. Nejde o vodičov s rôznymi 
vodičskými preukazmi, brázdiacich maše cesty a diaľnice. Ide o vo
dičov, ktorých stretávame najmä v (našich kúpeľných miestach, 
ale i inde, tlačiacich pred sebou invalidný vozík s pacientom, ži
vou ľudskou bytosťou, ktorí pre ¡svoju nemoc, či neduh stali sa 
nepohyblivými.

Kráčajú pomaly a pokorne, z ich tvárí vybadať pokoj, lásku 
a trpezlivosť. Niet v nich stopy nervozity, alebo chvatu. Občas 
prerieknu slovo k pacientovi, upravia polohu tela, aby sa mu lep
šie ležalo, alebo upozornia na kdejakú pozoruhodnosť, okolo ktorej 
práve idú. Nemerajú čas, ani hodiny, lebo láska k blížnemu je ne
merateľná. Je v nich kus Kr?ista, lásky a pokory. V nich sa dáva 
poznať náš Spasiteľ v tej mnohotvárnej podobe, aby prostred
níctvom nich uskutočňoval svoje dielo lásky.

Ak ich stretneme, všimnime si ioh a aspoň v duchu im stisni
me ruku. A zamyslíme sa nad sebou, či maše sebectvo nezabraňuje 
nám v podobnom uskutočňovaní skutkov lásky vo svojom okolí. 
Lebo príležitostí je stále dosť, len ¡treba hľadieť na svet otvorený
mi očami a s otvoreným srdcom!

Peter HERZOG

J H a n .a q .v L d
sa ešte nestala výrazným pojmom, 
ktorý by prešiel do nášho vedomia 
tak, ako napr. Pompeje alebo Hiro- 
šima a predsa neznámy názov 
hlavného mesta nám tak málo zná
meho štátu Nicaragua v južnej čas
ti Severnej Ameriky, stal sa pre nás 
v nedávnych dňoch známejší svo
jou nedávnou tragédiou, ako svojou 
dávnou históriou alebo zemepisnou 
polohou.

Každý, kto v predvianočnom čase 
čítal v našej dennej tlači, alebo po
čul z rozhlasu či televízie o kata
strofe, ktorá postihla toto vyše 180- 
tisícové mesto a jeho obyvateľov, 
možno nesiahal najprv po zemepis
nom atlase, ale skôr sa zachvel ú- 
zkostnou spoluúčasťou vo svojom  
srdci.

Každá ľudská tragédia dojíma. 
Musela nás dojať aj tragédia tých, 
ktorí náhle a nečakane podľahli 
svojimi životmi krutej prírodnej si
le. Na pochovanie obetí nebolo tre
ba ani cintorína. Stačili ruiny a su
tiny vlastných domov a oheň. To 
zabolí a zroní každé ľudsky cítiace 
a ľudsky zmýšľajúce srdce.

K stručným a desivým správam o 
nešťastí tohto mesta a jeho občanov 
sa pHdružili potom skromné infor
mácie o ráznych a tvrdých opatre
niach ktoré tamojšie, úrady nutne 
museli uskutočniť v záujme poriad
ku a spravodlivosti.

Ešte bolestnejšie sa nás muselo 
dotknúť oznámenie, že vládne or
gány prostredníctvom ozbrojených 
síl, nariadili strieľať po tých, ktorí 
v rozbitých sutinách obchodných do
mov a príbytkov rabovali a krad
li. .. Táto skutočnosť hlboko nami 
otriasa, lebo nie je možné ju kvali
fikovať ináč, ako bezcitnosť, neľud
skosť a vandalizmus. Otriasla i za
bolela, lebo vedomie, že na tomto 
svete a v tomto našom živote sa 
môžu vyskytnúť ľudské zjavy s ne
ľudským zmýšľaním a neľudskými 
činmi, bolí aj zahanbuje. Mobilizuje



So zdravým kresťanským optimizmom
Žil v prekrásnom lesíku, pod zelenou horou, vo 

svojej skromnej chatrči. Chudobný drevorubač so 
svojou rodinou nebol spokojný, neustále šomral, 
lebo aj pri najlepšej snahe, nemohol uživiť ani se
ba, ani svoju rodinu. Jedného dňa povedal: Bože, 
daj, aby sa všetko, čoho sa dotknem, premenilo na 
zlato. V tom okamihu z temnej húščavy vystúpil 
starec s dlhou bielou bradou a povedal: — Nech sa 
stane tvoja vôľa! — a zmizol.

Drevorubač sa schýlil, aby zdvihol svoju sekeru 
a hľa, tá sa premenila na zlato. Jasal od radosti. 
Sekeru v meste predal za drahé peniaze a nakúpil 
potravín, ktoré s veľkou radosťou priniesol svojej 
rodine. Na jeho veľké prekvapenie všetky potra
viny, keď sa ich dotkol, premenili sa na zlato. 
Keď pobozkal svoju ženu a svoje deti, aj tí sa 
premenili na zlato. Chudobný drevorubač horko 
zaplakal, lebo stratil všetko, aj to, čo mu bolo naj
drahšie. Prosil Boha, aby ho zbavil prekliatej ča
rovnej sily. Stalo sa a od tej chvíle na zlato sa 
premenilo v jeho rukách iba to, čo nadobudol 
svojou statočnou a poctivou prácou.

Tento neskutočný príbeh symbolicky vyjadruje 
veľkú pravdu nášho každodenného života. Ak by 
sme si mohli dať na oči zázračné okuliare, ktorými 
by sme mohli v jednom okamihu zazrieť do všet
kých kútov mraveniska našej vlasti, do našich 
závodov, tovární, družstiev, baní a inde, zazreli 
by sme ako sa mení tvorivá práca našich pracu
júcich na hodnoty opravdivého rýdzeho zlata.

Nech prehovoria čísla štatistík. Vďaka ľudskej 
práci vzrástol u nás národný dôchodok od roku 
1948 štvornásobne. Osobná spotreba v rokoch 
1948—1970 sa strojnásobila. Priemyselná výroba 
vzrástla proti roku 1937 sedemnásobne. Príjmy o- 
byvateľstva sa zvýšili o 2,3-násobne. Nezostáva nič 
iného, ako pozrieť na dôsledok týchto štatistic
kých čísel. To znamená, že na každom šiestom 
družstevnom dvore je jeden automobil, že do no
vopostavených bytoviek sa nasťahovali 3 milióny 
našich spoluobčanov a množstvo iných vecí!

My, veriaci kresťania a kňazi, nemôžeme stáť 
stranou pri tomto kvalitatívnom a kvantitatívnom 
zázraku a premene našej celoštátnej ekonomiky. 
Najmä my, gréckokatolícki kňazi, musíme si jasne 
uvedomiť, že ruky nám zverených veriacich, ktoré 
vidíme pri nedeľných a sviatočných bohoslužbách 
zopnuté k vrúcnej modlitbe, v prostých a všed
ných dňoch vytvárajú hodnoty, ktoré zvyšujú na
še osobné i celospoločenské dobro. Žehnajme im!

Naša viera nie je stagnáciou, alebo ústupom. Kres
ťanstvo nie je nečinnosť alebo bláznivé rojčenie! 
Nechajme stranou niektoré výroky S v. Písma a 
ich nesprávny výklad: „Pohliadnite na vtákov ne
beských . . . “ (Mt. 6,26). Alebo: „Pozorujte poľné 
ľalie. . . “ (Mt. 6, 28) a iné. To nie sú iba prosté 
hymny na Božiu prozreteľnosť, alebo negácia prá
ce ľudských rúk! Orol má krídla na to, aby lietal 
a človek má ruky k tomu, aby nimi vytrvalo pra
coval, v prospech seba i ostatných. Statočnú prácu 
požehnal sám Spasiteľ v nazaretskej dielni svojho 
pestúna sv. Jozefa. Známy kazateľ biskup O. Pro- 
chaszka vo svojich rozjímaniach o evanjeliu na
písal o nazaretskom príbytku: „Boh miloval tento 
príbytok viac, ako všetko, čo je na nebi a na ze
mi, avšak práca a starosti ho neminuli. . .  Tu sa 
nežije tak, ako žil sv. Anton v púšti, kde ho hav
ran kŕmil chlebom, tu sa chlieb nadobúdal prá
cou . . Šľachetná práca ľudského génia a ľud
ských rúk napísala tie najkrajšie a najvýznam
nejšie stránky našich ľudských dejín. Cheopsova 
pyramída, antické stavby starých Grékov alebo 
Rimanov, svätopeterská bazilika, Notre Dame de 
Paris, Panamský prieplav, Asuán, diela Lope de 
Vegu, Danteho, Beethovena, Goetheho, Puškina, 
kozmické zázraky našej súčasnosti, vodné diela 
na Volge a iné, to všetko sa nám javí ako naj
krajšia a najmonumentálnejšia oslava práce ľud
ských rúk a umu!

Za II. svetovej vojny pri nácviku prvého povin
ného zatemnenia ponoril sa celý New York do 
čiernej tmy noci. Milióny newyorských občanov 
vtedy vyšlo do ulíc za temnej noci, aby sa kochali 
v tejto senzácii. Vtedajší starosta mesta Guardia 
zúril od hnevu a vo svojom rozhlasovom prejave 
vyhlásil: „Milión bláznov vyšlo do ulíc, aby sa 
dívali na to, čo sa nedá vidieť, na tmu!“

My nie sme a nesmieme byť podobní týmto ne
rozvážnym ľuďom a predsa v počiatkoch nového 
občianskeho roku sa cítime akosi neisto. Nevieme 
čo nám prinesie. Táto neistota je neoprávnená a 
nepatrí do nášho života! Pripomeňme si jasné slo
vá nášho Spasiteľa: „Prišiel som na tento svet ako 
svetlo, aby nikto neostal vo tme, kto verí vo mňa! 
(Jn 12, 46). Pri tomto svetle nadobúdajme svojou 
statočnou prácou všetky hodnoty pre časné i več
né blaho, pre seba i pre našich blížnych! Dívajme 
sa pred seba so zdravým kresťanským optimiz
mom, v ktorom nech nás posilňuje Ten, ktorého 
slávne narodenie sme tak vrúcne oslavovali na 
Vianoce a ktorý pre nás i naďalej zostane Ces
tou, Pravdou a Životom! o. Ján TICHÝ

k varovnej výzve> za ktorou nesmie 
a nemôže stáť ani bodka, ani otáz
nik, ale mnohonásobný výkričník!

Priestorovo vzdialená Managua 
musí nás priblížiť ešte tesnejšie k 
ľudskému súcitu nad tvrdosťou a 
krutosťou všetkých možných živel
ných katastrof, ale je zároveň aj 
hroziacim a varujúcim výkričníkom, 
aby v nepredvídaných okamihoch 
ľudského nešťastia a biedy, sme ju 
ešte viacej nerozmnožovali neľud
skými prejavmi sebectva, bezohľad
nosti a cynizmu.

Osud Mcmaguy musí zasiahnuť na
še srdce Vo všetkých svojich dô
sledkoch. Najviac však v ničivých 
prejavoch ktoré už nemohla spôso
biť nevyspytateľná hra prírodných 
síl, ale vedomá, úmyselná a zlomy- 
selná ľudská neľudskosť.

S úprimnou sústrasťou sa zamýš
ľame nad obeťami tohto zemetrase
nia, ktoré zavinili azda nepredvída
né, ale zjavné sily prírody. Ale s 
nie menšou úprimnosťou slzíme aj 
nad odsúdeniahodnými výčinmi ro
zumných tvorov živej prírody, ktorí

rozmnožili neľudskú ničivú silu prí
rody svojimi neľudskými pokusmi a 
spôsobili v srdciach všetkých ľudí 
dobrej vôle vzrušenie, ktoré ľutuje 
i plače, ale aj dôrazne varuje a na
pomína . . .

Toto vzdialené mesto nám pripo
mína našu najbližšiu a najzáklad
nejšiu ľudskú povinnosť, aby vždy,
všade a za všetkých, í tých najstraš
nejších okolností, nikdy sme nepre
stali byť ľuďmi!

Dr. E. Korba
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^ P & o Ĺa  t ia h m ,
V jasličkách prišiel si, Pane, znova 
prastarou cestou vianočnou 
ku každému z nás

V jase betlehemskej hviezdy 
vstupuješ do ľudských sŕdc 
Do sŕdc prvýkrát zaľúbených 
Si na korze medzi chodcami 
Pri devách zasnených pohľadov 
Pri rodičkách plodiacich život 
Pri umierajúcich, vzkriesených 
i živých

Slabé je slovo ľudských úst 
nad Tvojím dielom, Pane,
Pri Betleheme zo s,na prebudení 
S pastiermi, kráľmi i anjelmi 
spievame znovu radostné:
„ Slava vo vyšnich B ohu ..

Št. Kačmarik

!

I
SLOVO O  PROZRETEĽNOSTI

Prozreteľnosť sa zdôrazňuje v Písme sv. ako starostli
vosť osobného Boha o svet a udržovanie jeho chodu
i dejín. Už v knihe Genezis sa stretávame s vylíčením 
stavu harmónie a súladu (Gen 3, 1), Modlitba biblickej 
Judit (9. kap.) odvoláva sa na Božiu prozreteľnosť a tak 
isto aj Tobiáš (13, 4) chápe majestát a otcovstvo Božie. 
Nový zákon ústami samotného Spasiteľa vyzýva k viere 
v Božiu starostlivosť proti úzkostiam a starostiam. (Napr. 
Mt 6, 31). Prozreteľnosť je vyznaním veriaceho kresťa
na proti povere a slepej osudovosti, čiže fatalizmu. Po
dáva vysvetlenie všetkej zákonitosti vesmíru a nachádza 
v tom stopu Najvyššieho ako prezieravého Otca. Poľský 
teológ Granat ju definuje ako rozumné riadenie k za
chovaniu vesmíru v prirodzenosti všetkého tvorstva a je 
ho bytostnej koexistencie.

Plánom Božieho diela je zákonitosť a poriadok. Kos- 
mos a nie chaos! V najširšom slova zmysle rozumieme 
pod Prozreteľnosťou usporiadanie všetkého stvoreného za 
účelom dosiahnutia cieľa s pomocou vhodných prostried
kov. Opačný názor zastávajú napr. pesimisti.

V strede stvoriteľského Božieho diela, života a náplne 
stojí človek vo svojom vývoji k christocentrickému zame
raniu. Vykúpením sa mu dostalo renovácie (obnovy)

a ospravedlnenia odpustením dedičnej i osobnej viny m 
základe milosti, ktorá ho vnútorne obnovuje a uschopňuje 
k adoptívnemu synovstvu Božiemu.

Prozreteľnosť ponúka milosť dostačujúcu a účinnú. 
Chce, aby človek mohol s jej darom spolupracovať dob
rovoľne a slobodne, zvlášť v okamihu akéhokoľvek nav
štívenia.

Pojem Prozreteľnosti nemôže pochopiť, kto si myslí, 
že Boh je povinný zabrániť v našom živote ťažkostiam, 
utrpeniam alebo i smrti. Tieto názory nie sú vecným 
obvinením Boha, ale zahmlenou predstavou náboženskej 
nevedomosti, ktorou ignorujeme konečný nadprirodzený 
cieľ ľudského života a šťastia.

Vstupom do nového roku 1973 vstupujeme do nového 
života v mesiacoch, týždňoch i hodinách. Vstupujeme 
ako Boží ľud vo vedomí svojej závislosti a zodpovednos
ti za krásny zajtrajšok času i večnosti. Tu nás musí 
sprevádzať optimistický pohľad a nie depresívná rezig
nácia. Toto naše vyznanie a odhodlanie musí vystúpiť 
z našich liturgických priestorov do vedomia každoden
ného života a k radostnému plneniu našich stavovských 
a občianskych povinností. Naše kresťanstvo musí obsa
hovať apoštolát radosti a súladu proti zlu, sebectvu, ne
znášanlivosti a neláske!

Dr. Gustáv Čejka

.f*

„Mier nemôže znamenať jedine to, že nie je vojna, bezpečnosť — ako pevný cieľ — nemôže spočívať 
len na rovnováhe síl. Nutná je atmosféra vzájomnej dôvery. Aby sa táto dôvera utvrdila a upevnila, 
treba výrazným a nedvojznačným spôsobom ustáliť, ako aj prijať, určitý počet základných zásad, tvo
riacich smernice pre život v mieri, v spoločenstve národov, slobodných a zodpovedných/6

„Svätá Stolica je ochotná ponúknuť svoju spoluprácu každý raz, keď to bude možné, aby naše po
rady mohli rýchlo dospieť k sformovaniu spoločných konkrétnych a pre všetkých uspokojivých návr
hov. Okrem toho jej delegát bude sa cítiť poctený a šťastný, ak za určitých okolností — tým či onýrn 
spôsobom — bude môcť prispieť k zblíženiu a zosúladeniu rozdielnych náhľadov v duchu spolupráce 
charakterizujúcej naše porady.“

(Z prejavu zástupcu Sv. Stolice Magr. J. Zabkara na prípravných rozhovoroch zástupcov 34 pozvaných 
štátov o zvolaní Celoeurópskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci, ktorá sa uskutočnila koncom 
novembra min. roku v Helsinkách).
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PREMENLIVÉ ČASTI LITURGIE II.
Podľa liturgického kalendára máme hneď začiatkom 

mesiaca februára sviatok Stretnutia Pánovho so Simeo- 
nom v chráme. Je to sviatok starobylý a bol zasvätený 
rovnako na Východe ako aj na Západe. Týmto sviat
kom sa vlastne zakončuje oslava najútlejšieho detstva 
nášho Spasiteľa. Udalosť, o ktorú pri tomto sviatku ide, 
je všeobecne dobre známa a opísal ju vo svojom evan
jeliu sv. Lukáš v hlave druhej a vo veršoch 25 až 35. 
Hlavnú myšlienku sviatku načrtáva hneď verš, ktorý 
spievame na vchod s Evanjeliom:

Zjavil svoju spásu Pán
a pred národmi osvedčil spravodlivosť svoju.
Tento verš akoby vopred naznačuje to, o čom sa z pl

ného srdca rozospieva v priebehu udalosti, ktorá je pred
metom našej oslavy, staručký Simeon v hymne, ktorú 
poznáme ako stálu súčasť večierne vo východnej a kom- 
pletória v západnej liturgii — teda z modlitieb na zakon
čenie dňa, tak jedinečne pripomínajúcich aj vyvrchole
nie a koniec ľudského života:

Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka
podľa svojho slova v pokoji,
lebo moje oči uzreli tvoju Spásu,
ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov —
Svetlo na osvietenie pohanov
a na slávu Izraela, tvojho ľudu.
Tropár sviatku je mariologický a je koncipovaný vie- 

roučne podľa zásady, že zákon modlitby je súčasne zá
konom viery, čo znamená, že to čo sa modlíme, v to aj 
veríme, a v závere sa dotýka oslavovanej náplne sviat
ku. Všimnime si ho v doslovnom znení:

Raduj sa s nami, milostiplná,
Bohorodička a Panna,
lebo z teba vzišlo Slnko pravdy Kristus Boh náš, 
ktorý osvecuje prebývajúcich vo tme.
Veseľ sa aj ty, spravodlivý starec,
lebo si prijal do náručia osloboditeľa našich duší,
ktorý nám daroval vzkriesenie.
Po odspievaní Sláva. . .  i teraz. . .  i na veky vekov. 

Amen. — pokračuje sa v nápeve rovnako prvého hlasu 
osmohlasníka, podľa ktorého sa spieval aj tropár, kon- 
dák sviatku:

Kriste, Bože náš,
ktorý si svojím narodením
posvätil život Panny
a požehnal si aj ruky Simeona,
pretože tak sa ti ho zaľúbilo
a vykúpil si nás —
zmier ľudstvo,
ktoré sa zmieta v rozbrojoch
a upevni svoju Cirkev,
ktorú si si obľúbil —
ty jediný, ktorý nás skutočne miluješ.
Je to ozaj úprimná a vzácna modlitba, ktorá je rov

nako stále aktuálna aj vhodná pre kontext sviatočného 
dňa a jeho náplne. Medzispev pred čítaním epištoly tvo
rí prvý verš z opäť známej hymny, z piesne, ktorou sa 
zvítala presv. Panna s Alžbetou, keď ju po zvestovaní 
navštívila v mestečku skrytom v horách judských. . .  
To všetko nám prichádza na um v tichom sviatočnom 
zamyslení a dotvára vzácnu mozaiku z výjavov nám 
dôverne známych dejín nášho vykúpenia a spásy.

Velebí duša moja Pána, 
a zaplesal duch môj v Bohu 
Spasiteľovi mojom.
Namiesto Dôstojné j e . . .  spieva sa text, ktorý je vý

razom našej dôvery a úcty k Bohorodičke:
Bohorodička, Panna — 
nádej kresťanov — 
ochráň, zachovaj a spas 
dúfajúcich v teba.
Veršom na prijímanie zakončujeme proprium tohto 

sviatku a znie takto:
Casu spásy prijmem (Kalich spásy prijmem) 
a meno Pánovo vzývať budem.

Prvá nedeľa v tomto mesiaci je poslednou v poradí 
nedieľ po Svätom Ďuchu (32) a nazýva sa tiež nedeľou 
Zacheovou podľa obsahu čítania z Evanjelia, ktoré nám 
sprítomňuje práve udalosť s mýtnikom Zacheom, ktorý 
tiež túžil spoznať Mesiáša a stretnúť sa s ním. Bolo mu 
to dopriate. Aj uzrel ho v zástupe napriek tomu, že bol 
malej postavy, ako to Písmo výslovne uvádza, aj stre
tol sa nakoniec s Pánom, ktorý ho vyzval na jeho pre
kvapenie po mene, aby zostúpil zo stromu, na ktorý vy
liezol, aby si nenechal ujsť príležitosť vidieť ho, keď 
prechádzal okolo jeho stanovišťa. . .  A nielen to, Pán ho 
aj navštívil v jeho vlastnom dome a toto stretnutie 
s ním znamenalo obrátenie sa, uverenie Ježišovej ná
uke a dôsledný život podľa nej. Premenlivé časti litur
gických textov v túto nedeľu tvorí 4. hlas Osmohlasníka.
Tropár:

Od anjela sa dozvedeli Pánove učenice 
radostnú zvesť o zmŕtvychvstaní.
Dedičné zaťaženie prekonali 
a nadšene zvestovali apoštolom:
Smrť je premožená,
vstal zmŕtvych Kristus, Boh náš
a svetu daroval preveľkú milosť.

Kondák:
Spasiteľ a Vykupiteľ môj 
ako Boh z hrobu vyviedol 
celé ľudské pokolenie.
Brány pekelné premohol 
a ako Vládca na tretí deň 
vstal zmŕtvych.

Bohorodičník:
Co bolo od vekov skryté
a aj pre anjelov zostalo nevyspytateľným tajomstvom, 
stalo sa zjavným
prostredníctvom teba, Bohorodička.
Lebo skrze teba sa zjavil Boh ľudskému pokoleniu, 
vzal si telo
a v nerozdielnom zjednotení 
dobrovoľne za nás prijal aj kríž, 
ktorým vykúpil korunu tvorstva 
a zbavil smrti naše duše.

Medzispev:
Aké veľkolepé sú tvoje skutky, Pane, 
a všetko si svojou múdrosťou stvoril.

Na prijímanie:
Chváľte Pána nebies, 
chváľte ho na výsostiach.
Celý Osmohlasník, ktorý je základom premenlivých 

častí nedeľných cyklov v priebehu celého liturgického ro
ka, je svojím obsahom oslavou vzkriesenia, nášho vykú
penia a spásy. Každá nedeľa je akoby novou polohou 
v sprístupňovaní a oslavovaní ústredného tajomstva na
šej viery v škále, oktávy, v ôsmich cyklicky sa opakujú
cich nápevoch i textoch obsahovo skutočne vzácnych 
a hodných zaradenia do liturgie, do toho, čo ako je
dinečné na oslavu Boha na tejto Zemi máme a čím
o vencu jeme slávenie eucharistickej obety.

Stačí mať obsah týchto posvätných textov v zrozumi
teľnej podobe pred sebou a duša sa ponára do hĺbok 
právd a odieva sa do rúcha vyprosovaných a sprostred- 
kúvavaných milostí, ktoré sa takto stávajú dosažiteľný
mi a obohacujú náš život. Nápevy sú jednoduché, ľahko 
aplikovateľné na text, takže ich skutočne bez ťažkostí 
môže spievať celé zhromaždenie ľudu Božieho.

Druhá nedeľa v tomto mesiaci už patrí do okruhu 
predpôstnych nedieľ a každá z nich má osobitné pome
novanie na spôsob toho, ktoré sme zaznamenali už aj 
pri predchádzajúcej nedeli. Podľa hlavného motívu čí
tania zo sv. Evanjelia, predpísaného na tú-ktorú z nich. 
A tak nám nasleduje nedeľa Mýtnika a farizeja.

Pretože Osmohlasník nám pokračuje, pre ucelenosť ho 
uvedieme vždy celý a pridáme zavše obyčajne kondák 
nedele, ktorý je odlišný od kondaku hlasu, ktorý máme 
na poradí, a spieva sa obyčajne aj na nápev hlasu iné
ho, preto to vždy výslovne uvedieme.



Tropár hl. 5
Bezpočiatočné Slovo s Otcom aj Duchom 
pre naše spasenie sa narodilo z Panny. 
Spevom ho teda oslavujme 
my, ktorí veríme, a pokloňme sa mu, 
lebo blahosklonne vzal na seba kríž, 
podstúpil smrť a vzkriesil zosnulých 
slávnym vzkriesením svojím.

Kondák hl. 5
Ku prahu záhuby si zostúpil, Spasiteľ môj, 
a brány pekla si premohol, 
pretože si všemohúci.
A mŕtvych si k životu priviedol ako Stvoriteľ, 
osteň smrti si zlomil, Adama kliatby zbavil, 
pretože miluješ ľudské pokolenie.
Preto všetci voláme: spas aj nás Pane.

Kondák nedele hl. 3.
S mýtnikom volajme k Pánovi 
a pristúpme k nemu kajúcne ako k Vládcovi, 
pretože spasiť chce všetkých ľudí 
a udeľuje odpustenie všetkým, 
ktorí sa kajajú,
pretože pre nás si ľudské telo vzal 
ako Boh — bezpočiatočný s Otcom.

(Poznámka: Podľa rímskeho vydania Liturgikona.)

Kondák nedele hl. 4.
Varujme sa pyšných rečí farizejových 
a naučme sa vznešenosti ponížených slov mýtnikových. 
Kajúcne volajme:
Spasiteľu sveta odpusť svojim služobníkom.

Bohorodičník hl. 5
Raduj sa, nepreniknuteľná brána Pánova, 
raduj sa istota a ochrana tých, ktorí sa k tebe utie
kajú,
raduj sa, búrkami nezmietané útočište.
Ty, ktorá si nepoznala telesnú rozkoš, 
a predsa si ako človeka porodila svojho Stvoriteľa 
a Boha,
bez prestania pros za tých,
ktorí ťa ospevujú a bez prestania uctievajú
tvoj svätý pôrod.

Medzispev:
Ty nás, Pane, zachrániš
a zachováš nás od tohoto pokolenia až na veky.

Na prijímanie:
Chváľte Pána nebies, 
chváľte ho na výsostiach.

Nedeľa Márnotratného syna je pomenovaná podľa po
dobenstva o návrate syna k otcovi a späť do rodného do
mu, ktoré sa číta na liturgii.
Je to opäť veľmi dobre známe podobenstvo a má nám 
umožniť pochopiť Božie milosrdenstvo a jeho lásku 
k nám.

Tropár hl. 6.
Anjelské bytosti sa zjavili na tvojom hrobe 
a strážcovia užasli.
A j Mária, hľadajúc tvoje prečisté telo, 
zastala pri hrobe.
Peklo si premohol 
a jeho zloba sa ta ani nedotkla.
Premohol si aj smrť 
a daroval si nám život, 
keď si sám zmŕtvychvstal,
Pane náš, sláva tebe.

Kondák hl. 6.
Svojou oživujúcou rukou 
vyviedol všetkých z mrákav smrti 
Kristus, Boh náš.
Vzkriesenie daroval ľudskému pokoleniu, 
lebo on je Spasiteľom, vzkriesením, životom 
a Bohom pre všetkých.

Kondák nedele hl. 3.
Nerozumne som sa vzdialil 
od tvojej otcovskej slávy.
Zle som naložil s bohatstvom, 
ktorým si ma obdaril,
preto ta prosím hlasom márnotratného syna:
Otče zhrešil som pred tebou, 
ty ma však na milosť prijmi 
a učiň ma jedným zo svojich sluhov.

Bohorodičník hl. 6.
Blahoslavenou si nazval svoju Matku, 
utrpenie si na seba vzal dobrovoľne,f • ň ̂ v •«po knzi si tužil, 
aby si vykúpil Adama.
Anjelom si povedal:
Radujte sa so mnou,
lebo sa našla stratená drachma, (lebo sa našiel stra
tený peniaz)
všetko si múdro zariadil,
Bože náš, sláva tebe.

Medzispev:
Pomodlite sa a vzdávajte slávu Pánovi a Bohu nášmu.
Na prijímanie: Ako pri predchádzajúcom hlase — to isté 
v celom Osmohlasníku.
A nakoniec posledná nedeľa v mesiaci februári — nedeľa 
Mäsopôstna, má tieto premenlivé časti:
Tropár hl. 7.

Svojím krížom premohol si smrť, 
a otvoril si aj lotrovi raj.
Plač žien prinášajúcich myro 
si premenil na radosť
a apoštolom si prikázal hlásať, Kriste Bože, 
že si zmŕtvychvstal 
a daroval si svetu preveľkú milosť.

Kondnk hl. 7.
Kráľovstvo smrti už nemá viac človeka v moci, 
lebo Kristus prišiel, zlomil a premohol jeho silu. 
Sputnal sily temnôt,
preto aj všetci proroci sa radujú a volajú:
Spasiteľ sa zjavil svojim verným, 
vojdite do slávy vzkriesenia.

Kondák nedele hl. 1.
Bože, keď prídeš so slávou na Zem 
a všetko tvorstvo sa strachom zachvie, 
keď ohnivá rieka potečie pred miestom súdu, 
keď sa knihy otvoria a vyjavia sa všetky tajnosti, 
zachráň ma vtedy od večného ohňa 
a učiň ma hodným stáť po tvojej pravici, 
najspravodlivejší sudca.

Medzispev hl. 7.
Pán dá silu svojmu ľudu,
Pán požehná ľud svoj pokojom.

Na prijímanie: Chváľte Pána nebies, chváľte ho na vý
sostiach.

0)íoamA m. do lÓ cl
(Pokračovanie.)
II. O ĽÚTOSTI.

Ľútosť je druhou najpotrebnejšou a pritom najdôleži
tejšou a najhlavnejšou čiastkou sv. spovede.

Jedni považujú za najdôležitejšiu tú časť spovede, kde 
sa vyznáimjú hriechy a vykonávajú toto zo zvyku riad
ne, sucho, úradne. A tomu najdôležitejšiemu v spovedi — 
ľútosti, nevenujú pozornosť, iba tak, že mechanicky od- 
recitujú modlitbu ľútosti. Ľútosť je najpotrebnejšou čas
ťou sv. spovede.
14. Čo je to ľútosť?

Ľútosť — to je: a) bolesť duše, b) ošklivosť nad spá
chaným hriechom, c) predsavzatie viac nezhrešiť.
Toto vyhlásil tridentský snem.
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LEN CO SA DOZVEDEL SV. OTEC, že v parížskych 
rozhovoroch o mierovom riešení vietnamskej otázky na
stala prestávka a že mier, ktorý sa zdal už na dosah 
ruky, je zas vzdialený, vyjadril svoje sklamanie v pred
poslednú adventnú nedeľu z loggie vatikánskej baziliky 
v príhovore k zídeným pútnikom. Potom to potvrdil aj 
vo svojej pravidelnej generálnej audiencii, keď sa vy
jadril v tom zmysle, že ho bolí, ak namiesto pokojných 
Vianoc, po akých túžil celý mierumilovný svet, padajú 
zasa zlovestné bomby. Ako zdôraznili viacerí komentátori 
zahraničných agentúr, výraz tváre Petrovho nástupcu — 
keď toto oznamoval — bol smutný a sklamaný.
O. G. FRANZONI, benediktínsky predstavený monastie- 
ra sv. Pavla v Ríme, spolu so svojimi spolubratmi 19- 
dňovou hladovkou protestoval proti neľudskej vojne vo 
Vietname.
KARDINÁL MARTY, parížsky arcibiskup, pri návšteve 
Spolku francúzskych kat. spisovateľov povedal: „Nikdy 
ľudia nesklamali toľkú nádej v Boha ako v terajšom 
búrlivom období, ktoré teraz prežíva Cirkev; ale čím 
viac je more rozbúrené, tým pokojnejší musia byť kor
midelníci/*
SV. STOLICA, podľa názoru dobre informovaných cir
kevných kruhov, nevidí ťažkosť v tom, aby na návrh 
talianskej vlády cirkevné sviatky, pripadajúce na všedné 
dni, sa obmedzili, resp. preložili, na najbližšiu, nasle
dujúcu nedeľu.
BOHOSLOVCI bratislavskej CMB fakulty pod vedením 
svojich predstavených navštívili hlavné mesto Prahu, 
kde sa zúčastnili na výstave 50 rokov ZSSR. Pri tejto 
príležitosti navštívili aj kolísku českého kresťanstva 
a miesto mučeníckej smrti s v. Václava — Starú Boleslav.
V BERLÍNE, hlavnom meste NDR, bolo 8.—10. decem
bra min. roku zasadnutie Medzinárodného výkonného 
výboru Berlínskej konferencie, kde sa hovorilo o aktuál
nych otázkach boja za svetový mier. Kat. duchovenstvo 
SSR na tomto zasadaní zastupoval rožňavský kapit. vi
kár opát Z. Belák.
MNOŽSTVO súhlasných prejavov s novoročným posol
stvom Sv. Otca Pavla VI. dostala Svätá Stolica od štát
nikov rozličných krajín sveta, v ktorých títo vysoko hod
notia pápežovu angažovanosť v otázke svetového mieru.
LÁSKA A ZMIERENIE boli hlavnými témami vianoč
ných pastierskych listov biskupov NDR a NSR, v kto
rých biskupi zdôraznili potrebu spoločného postupu jed
noty, svornosti a lásky.

J E D N O U  VETO U
Pavol VI. vymenoval arcibiskupa J. Rotoliho za 
apoštolského pronuncia v Etiópii — Prímas írska 
Conway vyzval katolíkov a protestantov celého 
sveta, aby sa modlili za znovunastolenie mieru 
v tejto krajine — Medzinárodný kongres na ucte
nie pamiatky sv. Tomáša Akvinského sa pripra
vuje v Ríme a Neapoli v r .  1974 — Kolumbijský 
Červený kríž udelil svoju mierovú cenu za uply
nulý rok Pavlovi VI., za jeho úsilie o udržanie 
svetového mieru — Polnočnú S v. Liturgiu v čín
skom hlavnom meste Pekingu slúžili v najväčšom 
pekinskom chráme Nepoškvrneného počatia presv. 
Bohorodičky — Osservatore Romano ostro protes
toval proti novému (rozširovaniu pornografie — 
G. D. Merchan, arcibiskup španielskeho Ovieda, 
stal sa dobrovoľným darcom krvi — Dva staro- 
kresťanské chrámy objavili juhoslovanskí archeo
lógovia v Sibeniku — V Liverpoole otvorili naj
modernejší ústav slepcov ina svete — Kard. Wojty- 
la, krakovský arcibiskup, obrátil sa na veriacich 
svojej arcidiecézy, aby prispeli svojimi darmi na 
znovuvýsítavbu niekdajšieho krakovského kráľov
ského paláca — Vedúcim pápežskej .akadémie 
náuk stal sa 62-ročný prof. C. Ghagas, doterajší 
riaditeľ oddelenia biofyziky na univerzite v Rio 
de Janeiro — V Betleheme tisíce pútnikov sa zú
častnilo na tradičnej utierni v jaskyni Narodenia 
Pána — Dr. Verschuren, ¡biskup v Helsinkách, 
stal sa vedúcim tajomníkom biskupskej konferen
cie severoeurópských krajín — Rok 1973 je v Bu- 
rundi „rokom pokánia“ za tamojšie masakry od 
apríla 1972, za ktorých zahynulo 150 ¡tisíc nevin
ných ľudí — Na Poli pastierov, neďaleko Betlehe
ma, objavili pri vykopávkach zvyšky sitarofores- 
ťanského chrámu z V. storočia — Vynikajúce an
glické osobnosti v osobitnom memoránd e požia
dali vládu o vydanie osobitného zákona proti mi
moriadne sa šíriacej pornografii — V NDR po 170- 
roônom prerušení opäť obnovili známy benediktín
sky moinaistier v Huysfourgu, ktorý vznikol pred 
900 rokmi.

Vysvetlenie: a) Vidíme, že v ľútosti sú obsiahnuté: bo- 
lest, ošklivosť a pevné predsavzatie. Bolesť nie je von
kajšia, telesaiá, ale vnútorná. Tá bolesť vyplýva z toho, 
že rozumom poznávame, že sme sa hriechom postavili 
proti Bohu, že hriech je priamou večnej záhuby, preto 
ľutujeme, odsudzujeme ho a odvraciame sa od neho 
a pre budúcnosť robíme predsavzatie, že sa hriechu bu
deme chrániť.

b) Ošklivosť je v skutočnosti spojená s bolesťou duše. 
Žalmista hovorí: „Obeť Bohu príjemná je duch skormú- 
tený; srdcom skrúšeným a pokorným, Bože, nepohrdneš!“ 
(Z. 50, 19). Hriech je ošklivý, to znamená, že ho nenávi
díme, odvraciame sa od neho. V tomto odvracaní sa vôle 
od hriechu a obracaní sa k Bohu je podstata ľútosti.

c) Z bolesti, že sme sa hriechom postavili proti Bohu, 
a z ošklivosti k hriechu, vyplýva predsavzatie alebo ú- 
mysel viac nehrešiť a polepšiť sa.
15. Dôležitosť ľútosti.

Bez pravej ľútosti nikdy nemôže byť odpustený nijaký 
hriech. Boh je všemohúci, teda všetko môže, čo sa ne
protiví Jeho dokonalosti. A predsa bez našej ľútosti ani 
Boh nám nemôže hriechy odpustiť.

Bez pokánia niet odpustenia. Vidíme to z mnohých 
miest Písma. „ Keď sa nebudete kajať, všetci zahyniete!“ 
(Lk. 13, 3.). Hriech je odvrátenie sa od Boha a pokánie 
je navrátenie sa k  Bohu a toto navrátenie sa uskutoč
ňuje ľútosťou.

Nech by sme čo najlepšie spytovali svoje svedomie, 
čo najpresnejšie vypočítali všetky svoje hriechy v spove- 
delnici, bez ľútosti nedosiahneme odpustenia. Spoveď bez 
ľútosti bola by neplatná. Môže sa stať, že kajúcnik náhle 
zomiera v nešťastí, stratil reč a nemôže vyznať svoje 
hriechy alebo je v nebe^petí života a vôbec nemá mož
nosti ani spytovať svoje svedomie, ani vyznať svoje hrie
chy, — a predsa, keď ľutoval svoje hriechy, má ich od
pustené.

Ľutovať — to neznamená len odrecitovať modlitbu: 
„ Ľutujem z celého srdca. . .  ale znamená: uvedomiť si, 
že sme sa svojimi hriechmi obrátili proti Bohu, a ten 
náš skutok ľutujeme.
16. Vlastnosti ľútosti.

Ľútosť má byť: a) vnútorná, všeobecná, c) nadpriro
dzená.

Vysvetlenie: a) Vnútorná vychádza zo srdca, to zna
mená, že kajúcnik nielen ústami odrieka modlitbu ľú
tosti, ale skutočne úprimne, zo srdca ľutuje, že spáchal 
hriech. Pri ľútosti nejde o to, aby hriešnik plakal, ale
o to, aby ľutoval, že zhrešil a aby mal silnú vôľu v bu
dúcnosti celkom sa odvrátiť od hriechu. Nestačí teda len 
ústami odriekať modlitbu ľútosti. Boh sa pozerá do na
šich sŕdc. Tam, kde doteraz pôsobil hriech, má pôsobiť 
ľútosť. Prázdne slová Boh neprijíma, ale „ srdcom skrúše
ným a pokorným“ nepohŕda. (2. 50, 19.).
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OD ROKU 1973 začína sa systematický dialóg medzi katolíkmi a mohame
dánmi. Partnermi v stretnutiach a rozhovoroch budú profesori Teologickej 
fakulty v Innsbrucku a profesori teológie a práva islamu univerzity al- 
Azhar v Káhire. Prvou etapou rozhovorov bude cyklus prednášok na tému 
prorokov Starého zákona.
NA BOŽIE NARODENIE pred Bielym domom vo Washingtone katolícki 
a protestantskí kňazi, ako aj iných cirkví mali spoločné bohoslužby, po 
ktorých delegácia duchovných išla odovzdať protestný list. Stráže ich však 
nepustili do Bieleho domu.
PATRIARCHA CARIHRADU vo svojom novoročnom posolstve Pavlovi VI., 
vyjadril podporu mierovým úsiliam Svätej Stolice a za heslo roku 1973 
vyhlásil myšlienku čím slcoršej jednoty všetkých ľudí dobrej vôle.
NA POZVANIE patriarchu Moskvy a celého Ruska prišiel na niekoľko
týždňový pobyt do ZSSR biskup Katkov, vizitátor rímskej kongregácie pre 
východné cirkvi. Súčasne prišiel do Ríma na dlhší pobyt arcibiskup Soro- 
kin, inšpektor teologickej akadémie v Leningrade.

24. septembra m. r. bol v Jeruzaleme otvorený Medzinárodný ekumenický 
ústav. Na slávnosti otvorenia zúčastnili sa významní teológovia rôznych 
cirkví. Riaditeľ Ústavu, Karol Müller, na tlačovej konferencii pripomenul, 
že myšlienka vzniku tohto Ústavu zrodila sa pri stretnutí Pavla VI. s ne
katolíckymi pozorovateľmi na II. vatikánskom koncile. Pavol VI. počas 
svojej cesty do Svätej zeme vyslovil prianie, aby Ústav vznikol a pôsobil 
v Jeruzaleme, v meste, ktoré je drahé všetkým kresťanom a vyznavačom 
monoteistických náboženstiev (veriacich v jedného Boha). Prof. Müller 
dodal, že určená tematika ekumenických výskumov, t. j. tajomstvo vykú
penia, má osobitný význam v meste, ktoré bolo scénou histórie vykúpenia 
ľudstva Kristom a ktoré tvorí bod, kde sa križujú hlavné konflikty sužujúce 
dnešný svet. Vedecké výskumy v Ústave budú sa konať o otázkach, ktoré 
bude predkladať výbor, zložený z 8 katolíkov, ďalej takého istého počtu 
pravoslávnych a protestantských teológov, okrem nich aj 3 anglikánov a 3 
predstaviteľov iných kresťanských vyznaní. (T. M. R.)

Moje posledné stretnutie s A T H E N A G O R A S U M
Krátko po správe o smrti patriar

chu Athenagorasa týždenník „Citta 
Nuova“ , dal niekoľko otázok zná
mej Kláre Lubichovej, ktorá v po
sledných rokoch mala veľmi živý 
kontakt s nebohým patriarchom.

Vieme, že ste boli dobre známa 
s patriarchom Athenagorasom a 
stretávali ste sa s ním často. Dnes 
ráno zomrel Athenagoras. Ako ste 
reagovali na túto správu?

To, čo poviem, môže niekoho udi
viť, ale mala som pocit šťastia. A 
tento pocit šťastia sa ma zmocnil 
preto, že to, čo mu nevedeli dať 
 ̂ľudia, v dôsledku historických pod
mienok nedozreli ešte k jednote v 
Ióne kresťanstva, dal mu bezpro
stredne Boh povolajúc ho do raja.

To bola moja prvá myšlienka, 
moja osobná mienka, s čím možno 
nebudú iní súhlasiť, lebo si myslia, 
že mohol na zemi ešte omnoho 
viac spraviť.

Ale podľa môjho presvedčenia u- 
siloval sa urobiť všetko, čo len bolo 
možné, s nesmiernou trpezlivosťou a 
hlbokou vierou. A vo svojom srdci 
uskutočnil už zjednotenie ortodox
nej a katolíckej cirkvi, hoci určité 
okolnosti — nikým nechcené — zdali 
sa prekážať tejto ceste ku konečné
mu zjednoteniu. Táto cesta bola 
poznačená rozhodnými etapami: 
slávny historický bozk pokoja a 
objatie v Jeruzaleme, odvolanie 
vzájomných exkomunikácií, stretnu
tie s Pavlom VI. v Istanbule, patri

archova návšteva v Ríme so spo
ločnou liturgiou vo vatikánskej ba
zilike. Potom jeho presvedčujúca 
práca medzi všetkými, ktorí sa za
stavili vo Fanare — sídle patriar
chu v Istanbule, s predstaviteľmi 
ortodoxných cirkví, s teológmi, s 
predstaviteľmi Sekretariátu pre 
jednotu kresťanov za čias kardiná
la Beu a Willebrandsa až do posled
nej udalosti, ktorou bolo odovzda
nie pápežovi v mene Athenagorasa 
„Thomos agapis“ — knihu, ktorá 
obsahuje súhrn práce, vykonanej na 
ceste k zjednoteniu. (V našom časo
pise sme o tom písali).

Podľa mňa — všetko, čo mu vnu
kol Duch sv., vo svojom svedomí 
splnil. A Boh akoby bol hovoril: 
„Dám ti odmenu za tvoju námahu“ .
— To je môj prvý dojem pochádza
júci z hĺbky mojej duše.

Potom sa mi vynorili živé spo
mienky na naše stretnutia, na pod
manivosť jeho lásky, spomienky na 
duchovné bohatstvo tejto neobyčaj
nej osobnosti; prenikol ma aj vnú
torný smútok pre jeho odchod, pre 
fakt, že ho už niet medzi nami.

Uplynuli sotva dva mesiace od 
vášho posledného stretnutia. Čo ut
kvelo osobitného vo vašej pamäti 
z dialógu s týmto veľkým člove
kom, ktorý bol na prahu večnosti?

Aj pri tomto stretnutí prejavili 
sa v jeho bohatej osobnosti základ
né myšlienky, ktoré vždy formova
li jeho reči, vyhlásenia a jeho sprá

vanie sa ku komukoľvek. Bolo to 
jeho presvedčenie, že všetko vo 
svete — kresťanskom i nekresťan
skom — smeruje k jednote. Pripo
mínam si, ako osobitne zdôraznil 
svoju úctu a žičlivosť voči Pavlovi 
VI., ktorého veľmi miloval. Nazdá
vam sa, že asi nemnoho ľudí tak 
chápalo a rozumelo Pavla VI. ako 
Athenagoras.

„Nie je to pochlebníctvo, — po
vedal mi raz, — ale nazývam ho 
Pavlom II. Je skutočne novým apoš
tolom, novou nádejou, novou isto
tou vecí, ktoré prídu.“

Inokedy mi povedal: „Pre mňa na 
druhom mieste po Bohu sa nachá
dza môj brat Pavol II. Cítim spo
ločne s ním nevysloviteľnú jednotu 
mysle a srdca.“

Pri poslednom našom stretnutí 
najprv sa ma opýtal: „Ako sa má 
Jeho Svätosť, veľký a slávny pápež 
rímsky ?i4 Z jeho úst neznelo to ako 
rečnícka otázka, naopak, bol to ži
vý záujem, plný citového náboja, 
typicky východného. „On má nás 
viesť na ceste k jednote,“ — zdô
raznil.

Vravel: „Nedávno som povedal 25 
talianskym kňazom, že majú stáť 
pri boku Jeho Svätosti, ktorý je 
veľkým človekom, ku ktorému mám 
veľkú a hlbokú úctu.“

Odvažujem sa povedať, že jeho 
láska k pápežovi ukazovala na aké
si osobitné spojenie s ním, takmer 
mystického charakteru. Opakoval 
takéto vety: „Bol som s pápežom 
v Bogote, bol som s pápežom v 
Bombaji, bol som s pápežom v Syd- 
ney“ ; kde bol pápež, bol aj on s 
ním, ako keby mal fyzický život 
zasadený v priestore, ale duchovný 
život už mimo priestoru, vždy po 
boku pápeža.

Avšak v niektorých publikáciách, 
napr. v „Dialógoch s Athenagora
som“ , ktoré uverejnili rozhovory s 
ním, sa poukazovalo na to, že jeho 
mienky sa nezhodujú celkom s myš
lienkami Pavla VI. Napr. v otázke 
celibátu, Petrovho primátu.

Aby som objasnila, aká bola jeho 
opravdivá mienka o týchto problé
moch, chcela by som opakovať to, 
čo mi povedal na audiencii roku 
1970: „Opakujem: som zajedno v 
názoroch s rímskym pápežom tak 
vo veci regulácie pôrodnosti, ako aj 
celibátu. Nemôžem robiť ináč. . .  
Súhlasím s ním vo všetkom, čo ho
vorí, čo publikuje, o čom rozhodu
je. Má na svojich pleciach tradície 
a históriu dvadsiatich storočí. Ako 
by sa mohol oslobodiť od dvadsia
tich storočí? V budúcnosti, kto 
v i e . . .  ? My nevieme; ale teraz on 
nemôže ináč postupovať. Obdivujem 
jeho odvahu! Obdivujem jeho stá
losť, je stĺpom. Ako svätý Peter! 
Cirkev potrebovala nový stĺp a tým 
je Pavol II. Teraz má „domáco“ 
problémy katolíckej cirkvi, ale po
tom, keď ich dá do poriadku, po
myslí aj na iné: lebo my sleduje
me všetko a ideme za Jeho Svätos
ťou; vyjadruje totiž myšlienky a 
túžby celého kresťanstva“ .

O kolujúcich správach o prípad
nom odstúpení Pavla VI. sa Athe
nagoras takto vyjadril: „Noviny pí
šu často o tom, že Jeho Svätosť sa



PRÍBEHY, KTORÉ PISE 2 IVOT
PIJANSKÁ POMOC

Prišiel pijan do krčmy a chválil sa: — Viete 
aký ja som manžel? Nevyrovná sa mi ani ten, 
ktorý na krčmu ani nepozrie!

— Azda si ešte -dnes nenabil ženu? — pýta sa 
ho priateľ posmešne.

— Predstavte si, — hovorí pijan, — ženia má dlh
šiu dobu bolesti hlavy. Lekár jej predpísal ne
jaké pilulky a prísne jej zakázal nachy ľovať sa 
a ona vezme motyku a ide okopávať zemiaky. —
Kde ťa naučím šanovať si zdravie, — povedal som 
jej. Vytrhol som jej motyku z rúk, vzal sekeru 
a preťal porisko na polovicu. Viacej kopať nebu
deš, — povedal som jej.

— A okopal si zemiaky miesto nej? — opýtal 
sa ho ktosi.

— Ba, ešte čo! Nie dosť, že som jej zakázal ko
pať? — odpovedal pijan.

— Nože, sa len choď pozrieť do svojej záhrady, 
ako ti žena okopú j e zemiaky, a to s tou motykou, 
na ktorej .si porisko skrátil o polovicu a uvidíš, 
ako si jej poľahčil, — povedal sused.

Všetci sa zasmiali a pijan nenašiel slovo pre 
odpoveď.

Každý pijan má pre seba veľa chvály. Lenže 
človeka si vážime podľa jeho skutkov a nie podľa 
vychvaľovania!

A KEĎ POZREŠ DO POHÁRA . . .

Odstavil (nákladné auto v bočnej ulici na cu
dzej dedine a vošiel do krčmy. Sadol si k stolu, 
objednal litrovku, kamarátov bolo hneď viac než 
dosť. Štrngali, vypili, žartovali.

— Len pozor synku, pozor, pred tebou ešte dlhá 
cesta a tmavá ¡noc nie je biely deň, — napomínal 
vodiča stairček Joža.

— Strýčko, so zavazianými očami ta dôjdem, — 
odpovedal vodič a všetci sa zasmiali.

— Len pomaly, — dobiedzal starček, — máš že
nu a deti, zíde sa im každá koruna.

Vodič sa udrel prstom na čelo a hovorí: — Na 
to mám rozum, viem si i ,niečo privyrobiť. Pamä
tajte, jeden môj syn bude lekár, druhý inženier 
a tretí kozmonaut. Ten je ako živé striebro!

— Taký si múdry, — podpichoval starec, — 
a chalupa ti padá na hlavu.

— Môj dom bude najmodernejší na celom na
šom okolí so všetkými najnovšími vymoženosťami.

— Ty si mal byť fiškálom, — lichotil mu jeden 
z kamarátov, — mal si točiť paragrafmi a nie vo
lantom.

— Ešte fľašu, — zvolal uveličený vodič.
Naliali, vypili. Vodič sa obrátil k starčekovi

a vraví mu: — A keď sa pozrieš do pohára, ružo
vý je svet.
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vzdá. Ja tomu neverím. Nielen Cir
kev, ale i ľudstvo ho potrebuje. To 
je moje presvedčenie; všetci potre
bujeme túto veľkú osobnosť, ktorá 
je naším potešením, našou nádejou 
na lepšie dni. Hovoril som už viac 
ráz, aby sa nepripustilo uverejňo
vanie takýchto nepodložených po
vestí. Je ešte mladý. Jeho miesto 
je práve tam, na celý život, keďže 
my patríme Cirkvi a nie sebe sa
mým. Moja modlitba je takáto: aby 
on zostal na tróne, on je slávou 
tohto trónu . . . “ .

Podľa vašej mienky aký bal hlav
ný znak, charakterizujúci duchovnú 
osobnosť patriarchu?

Povedala by som, že je zosobne
ním Božej vôle nášho veku. V de
jinách kresťanstva sa už neraz sta
lo, že Boh dáva poznať v ktoromsi 
srdci svoju vôľu pre danú epochu. 
Potom z tohto srdca táto Božia vô
ľa vyžaruje na ľudstvo. V srdci, v 
duši Athenagorasa bola láska. On 
bol zosobnením lásky. Isteže, tieto 
veci sú ťažko vyjadri teľné, možno 
ich iba vycítiť z osobného kontaktu 
s danou osobou. Ale on nebol iba 
zosobnením lásky v duchovnom 
zmysle, ale aj ľudskej, osobnej lás
ky k všetkému stvorenstvu.

Bol neobyčajný a prostý súčas
ne. Z tohto hľadiska som nestretla 
nikoho, čo by sa mu podobal. V 
pohyboch, v počínaní, v reči ne
správal sa tak ako ktosi, čo chce 
vykonať akt milosrdenstva, podať 
dar, nie!

V rozhovoroch hneď na začiatku 
sa prejavil tento postoj ustavičnej 
lásky. Za rozhovoru o veciach, kto- 
vé mu ležali na srdci, vedel reč pre

rušiť, podať kávu alebo cukor; ro
bil to tak slávnostne, s takou ú- 
primnosťou, že nebolo cítiť rozdiel 
medzi dôležitými vecami a drob
nými prejavmi úprimnosti; všetko 
v ňom bolo tou láskou. Pred veca
mi, ktoré sa mali riešiť, bola vždy 
uňho najprv láska k človekovi. Po
tom, keď sme odchádzali, vždy nám 
niečo podaroval. Mám ešte škatuľku 
so sladkosťami, ktorú mi nedávno 
poslal; potom voňavky pre moju 
matku, iné pamiatky. . .  A pamätal 
nielen na mňa: pretože som prichá
dzala z Ríma, často mi dával niečo 
aj pre iných. Posledný raz dal mi 
sladkosti pre pápeža i pre iné o- 
sobnosti z katolíckeho sveta, ktoré 
poznal, osobitne pre pracovníkov zo 
Sekretariátu pre jednotu kresťanov.

On miloval všetkých takýmto 
spôsobom. Chcela by som ešte do
dať, že styky s ním vyvolali u 
mňa vzrast úcty a lásky k Panne 
Márii. On ju veľmi miloval. Na 
stene ortodoxného kostola, ktorý 
stál naproti jeho rezidencii, bola 
ikona Bohorodičky; zveril sa mi, že 
neskoro v noci tam chodieva, aby 
zapálil dve sviečky; jednu za seba, 
druhú za pápeža, „ . . .  lebo ak je 
jedna matka, nemôže mať rozdele
ných synov“ .

Athenagoras za cieľ svojho živo
ta si určil: dôjsť „k jednému kali
chu“ — ako hovorieval — k jedné
mu kalichu medzi dvoma sesterský
mi cirkvami: katolíckou a ortodox
nou.

V rozhovoroch s vami hovorieval 
Athenagoras o tejto svojej nádeji?

Bol to jeden z najdôležitejších 
problémov, ktorý stál v popredí

všetkých jeho túžob. Nedávno mi 
hovoril: „Prežívam veľmi hlboko 
naše časy. Sú ony zjavením Božej 
dobroty. Neviem pochopiť, ako sme 
mohli prežiť deväť storočí v odlú
čení. Keď ruská cirkev pred nie
koľkými rokmi urobila vážne roz
hodnutie o interkomúnii s katolíc
kou cirkvou, dovoľujúc katolíkom 
pristupovať k Eucharistii v ruských 
ortodoxných kostoloch, vtedy mi 
povedal: „Som veľmi spokojný s 
tým, čo urobili“ .

Každá pozitívna udalosť v tom
to smere bola preňho novou náde
jou k tomu, aby sa uskutočnilo 
jeho vrcholné želanie: koncelebrácia 
s pápežom u svätého Petra.

„To je všeobecné žičenie: jeden 
Kalich“ — hovorieval, majúc na 
mysli tak požiadavky mladých ako
i kresťanov vôbec. A posledne mi 
povedal: „Pre mňa by bol rajom 
ten deň, v ktorom pricestujúc do 
Ríma mohol by som sa stretnúť s 
pápežom a zakončiť toto stretnutie 
touto udalosťou (koncelebráciou) “ . 
A ďalej vysvetľoval: „Áno, my pra
cujeme v tomto smere a pro
síme o pomoc dobrého Boha pre 
naše predsavzatia. . .  Je smutné 
diskutovať teologicky nad vecami, 
ktoré patria každej cirkvi ako vlast
ný poklad. Napríklad — hovorí — 
nemôžeme povedať Jeho Svätosti,
aby sa zriekol neomylnosti alebo 
primátu. To všetko mu patrí, je to 
bohatstvo Cirkvi; a v našich cirk- 
vách aj my máme čosi zvláštne
ho . . . “

(Prel. a sprac. T. M. HASLAVICXÝ)



— V pohári nevidno svet, ale pálenku. A tá 
nikoho k dobrému /neprivedie, — povedal starček.

Bolo už neskoro, keď vodič Jožo odchádzal 
z krčmy. Hlava mu oťažela a oiohy boli neisté. 

Sadol za volant, naštartoval auto ¡a patom uhá-
No, čo ako sa ponáhľal domov,Ďal plnou 

domov nedošiel.
Ráno prišli príslušníci Verejnej bezpečnosti 

a oznámili jeho manželke, že muž havaroval a že 
je mŕtvy.

Úbohá žena zalomila rukami a traja chlapci ža
lostne zaplakali. . .

Na pohreb sa zišlo celé okolie. Pohľad na ne
dospelé dietky a padajúcu chalupu vylúdil na tvá
ri všetkých úprimné slzy.

Škoda, že vodič Jožo to už .nevidel, nepočul. 
I9te by musel povedať: — A keď pozrieš do po
hára, falošný je svet!

Áno, poháriky svet zkresľujú.
Skutočný svet možno vidieť len triezvymi oča

mi! Dr. Ján Bubán

(Pi£, éi ntplĹ?
Otázka by mala znieť: Čo piť a čo nepiť. Piť musíme, 

aby sme dodali telu potrebné tekutiny, ale nemusíme piť 
alkoholické nápoje. Je na svete dostatok iných tekutín, 
ktoré zaženú smäd a nie sú spojené s nebezpečím ná
vyku na alkohol, nezavedú nás na šikmú plochu, ktorá 
vedie k alkoholizmu.
Kto pil — umrel, kto nepil — umrel tiež!

Príslovie má pravdu až na to, že nehovorí, o čo skôr 
umierajú pijani a alkoholici. V Skálovej štatistike bol 
priemerný vek zomrelých alkoholikov 52 rokov. Po
rovnajme s tým skutočnosť, že u nás je priemerný vek 
muža 69 rokov.
Za svoje ťažko zarobené peniaze si môžem kúpiť čo 
chcem!

V socialistickej spoločnosti si nemôže každý robiť čo 
chce, ale musí svoje individualistické záujmy a záľuby 
podriaďovať záujmom celku.
Prečo sú ponúkané vo výkladoch Potravín alkoholické 
nápoje?

Ak vám ponúkne vo výklade povrazníctva niekto po

vraz na obesenie, tiež si ho kúpite, aby ste sa mohli 
obesiť?
Prečo štát nezakáže výrobu a predaj alkoholických ná
pojov?

— Štát — to sme my. Pokiaľ budeme alkoholické ná
poje žiadať, potia! budú vyrábané. Zákaz predaja by 
viedol k väčšej výrobe na čierno, k čiernemu obchodu. 
Okrem toho zakazovanie je už tou poslednou formou, 
ktorú používame v socialistickom štáte.
Obsahuje pivo vitamíny?

Áno, obsahuje „alkoholové vitamíny“ , ktoré označu
jeme veľkými písmenami: H, Ž, C. Preložené do ľu
dovej reči znamenajú tieto písmena: Hrubosť, žiarlivosť, 
cynizmus — to sú vitamíny piva a alkoholických ná
poj ov !
Bola zistená súvislosť medzi pitím a nehodovosťou na 
cestách?

Dr. Vámoši dokonca zistil priamu geometrickú závis
losť medzi možnosťami nehody a obsahom alkoholu 
v krvi.
Co je alkoholová povera?

Je to názor, ktorým pijani presviedčajú svoje okolie, 
že pitie neškodí. Často sa odvolávajú na výroky význa
čných lekárov, ktorí vraj kedysi a kdesi povedali, že 
pivo a víno je výživa a dobrý liek pri niektorých cho
robách.
Prečo vôbec ľudia pijú alkoholické nápoje?

Veľká väčšina našich spoluobčanov, tzv. konzumentov 
alkoholických nápojov, zaháňa smäd hlavne pivom, ale 
pijani a alkoholici, ktorí podľahli chorobnému návyku, 
hľadajú v alkoholických nápojoch pocit blaženosti — 
eufóriu: dobre sa cítiť, zabudnúť.
Je mierne pitie škodlivé?

Neexistuje definícia mierneho pitia. To, čo je pre nie
koho miernou dávkou, môže u druhého spôsobovať váž
ne škody. Túto otázku je treba v socialistickej spoloč
nosti formulovať ináč. Je nutné pýtať sa: je mierne pi
tie človeku a spoločnosti prospešné? Tu musíme zásadne 
odpovedať, že nie je prospešné a ak je pravidelné, je 
dokonca veľmi nebezpečné.
Prečo je alkoholizmus taký nebezpečný?

Alkoholizmus je nebezpečný preto, že alkoholické ná
poje sú veľmi ľahko dosažiteľné, a to tak vo dne, ako
i v noci. Takmer na každej ulici je predajňa týchto ná
pojov. Alkohol je teda najrozšírenejším a najdostupnej
ším jedom na svete.
Je pivo „tekutý chlieb“ ?

Je to povera, i keď značne rozšírená. Plzenské pivo 
vraj obsahuje dokonca „protirakovinový liek“ . Je to sa
mozrejme nezmysel.
Poznám istého slávneho maliara, ktorý maľoval najlep
šie vtedy, keď sa napil.

Namaľoval krásne diela aj napriek tomu, že pil, nie 
preto, že pil.
Je pravda, že červené víno zvyšuje množstvo červených 
krviniek?

Toto tvrdenie tiež patrí medzi tzv. zdravotnícke po
very. Červené víno má spoločné s červenými krvinkami 
len svoje prídavné meno a nič viac.
Je alkoholizmus dedičný?

Neexistuje dedičná vloha, ktorá by viedla k alkoholiz
mu. Nie je tiež potvrdené, že poškodenie zavinené al
koholom sa prenáša z alkoholika na detí. Dedí sa konšti
tučný typ vyššej nervovej sústavy, ktorý má málo sily, 
aby sa ubránil pred následkami požívania alkoholických 
nápojov.
Je alkohol liekom?

Alkohol bol ako liek vyčiarknutý z medzinárodného 
zoznamu liečiv. Kedysi síce slúžil pri niektorých cho
robách ako liečivo, dnes ho však používame len ako 
rozpúšťadlo. Napríklad strychnín je tiež liekom, ale na
priek tomu ho nikto pravidelne neužíva a zvlášť nie 
v takých dávkach, v akých mnohí užívajú alkohol.
Je alkoholizmus vyliečiteľný?

Áno, je. Najväčšiu nádej majú tí chorí, ktorí prichá
dzajú dobrovoľne.

(Z rovnomennej pomôcky pre protialkoholických 
prednášateľov, autorom ktorej je známy lekár-pub- 
licista MUDr. VLASTIMIL ŠIROKÝ.)

Autor snímky: o. M. Potáš
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PRI PRÍLEŽITOSTI 60. NARODENÍN predsedu ÚV NF ČSSR Dr. GUS
TÁVA HUSÁKA, v mene svojom, gr.-kat. duchovenstva a veriacich úprim
ným blahoprajným telegramom pozdravil vzácneho jubilanta aj náš otec 
ordinár. Za srdečný prejav úprimných dobrožičení a odhodlanej vôle nášho 
duchovenstva i veriacich: vytrvalo spolupracovať pri mierovej budovateľ
skej výstavbe našej vlasti, O. ordinárovi poďakoval dr. Gustáv Husák oso
bitným listom zo dňa 16. januára t. r.

MINISTER KULTÚRY SSR M. VÁLEK prijal vo štvrtok dňa 11. januára 
t. r. predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností na Slovensku, medzi 
nimi okrem predstaviteľov združenia katolíckeho duchovenstva Pacem in 
terris a zástupcov predsedníctva Ústrednej charity na Slovensku aj zbor 
katolíckych ordinárov SSR, s ktorým sa prijatia u ministra kultúry SSR 
zúčastnil aj náš Otec ordinár J. Hirka.

UPROSTRED posledného mesiaca minulého roku bola v hlavnej miest
nosti nášho Ordinariátu v Prešove rozšírená mimoriadna pracovná dekan
ská porada, ktorú v prítomnosti zástupcu Ministerstva kultúry SSR a ďal
ších predstaviteľov štátnej správy otvoril a viedol Otec ordinár J. Hirka.

V slávnostnej a spomienkovej časti porady predniesol archivár Ordiná- 
riátu o. Ján Hric výstižný prejav, v ktorom s úprimným uznaním tlmočil 
priezračne pozitívny postoj nášho duchovenstva i veriacich k významným 
výročiam mocnej záštity svetového mieru — ZSSR, poukázal na radostný 
priebeh Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva a v závere zdô
raznil naše pevné odhodlanie: nepoľavovať v úsiliach šľachetného boja za 
mier vo svete a upevňovať zo všetkých síl s tradičnou slovanskou láskou 
bratstvo, spečatené krvou toľkých statočných hrdinov našich národov.

Otec dekan B. Demko z Košíc predniesol návrh na odoslanie rezolúcie 
z tejto porady Krajskému výboru ZČSSP, Krajskej mierovej rade a iným 
verejným zložkám. Návrh všetci prítomní prijali s úplným súhlasom a časť 
textu odoslanej rezolúcie prinášame na inom mieste.

V pracovnej časti porady vedúci redaktor oboznámil prítomných s ideo- 
vo-tematickým plánom Slova a Blahovistnika, ktorý schválil správny vý
bor SSV na svojom novembrovom zasadnutí v Trnave.

Mimoriadnu dekanskú poradu, ktorej sa zúčastnili za duchovenstvo 
okresní dekani a správcovia fár okresných miest, so živým záujmom v ce
lom jej priebehu sledoval aj prítomný Otec biskup dr. Vasil Hopko.

SLÁVNOSTNÚ ARCHIJEREJSKÚ SV. LITURGIU na požehnaný sviatočný 
deň Narodenia Pána slúžil v preplnenom prešovskom katedrálnom chráme 
sv. Jána Krstiteľa Otec biskup dr. V. Hopko. Kázal Otec ordinár J. Hirka. 
Na prvý vianočný sviatok vo všetkých našich gr.-kat. cirkvách prečítali 
duchovní otcovia veriacim pastiersky list Zboru kat. ordinárov SSR.

Z FARNOSTI MATIAŠKA sme dostali oneskorenú ale milú správu o ra
dostnej posviacke ich veľmi dôkladne obnoveného farského chrámu, ktorú 
vykonal Otec ordinár 12. novembra min. roku Pri tejto príležitosti Otec 
ordinár vyznamenal miestneho snaživého duch. otca Petra Priputena 
čestným titulom arcidekana.

CIGEĽKA — Veriaci tejto starobylej obce Bardejovského okresu, známej 
povestnými a vzácnymi prameňmi minerálky tohože mena, oslávili sviatok 
patrónov svojej farskej cerkvi, sv. bratov Kozmu a Damiáma bohatou účas
ťou a archijerejskej Sv. Liturgii a kázni Otca ordinára Jána Hirku, ktorého 
na záver slávnostných bohoslužieb veľmi srdečne pozdravil a v mene svo
jich duchovných zverencov úprimne O. ordinárovi poďakoval obetavý 
správca cigeľskej gr.-kat. farnosti o. Michal čižmár.

TRNAVA PRI LABORCI — Dva týždne pred radostným Štedrým dňom, 
v nedeľu 10. decembra 1972, posvätil miestnym gr.-kat. veriacim okresný 
dekan michalovský o. Jozef Knežo, vkusne zhotovené zastavenia krížovej 
cesty. Slovami zápalistého posilnenia prihovoril sa k prítomným o. ardde- 
kan J. Knežo, vyzdvihol význam pobožnosti krížovej cesty, zdôraznil potre
bu praktického kresťanského života a osobitne pripomenul naliehavú nut
nosť zjavnej lásky k Bohu a blížnemu.

Na záver posvätných obradov prehovoril miestny duchovný správca o. 
Gabriel Kopčay a poďakoval o. okresnému dekanovi za účasť na posviacke, 
ako aj všetkým tým , ktorí sa o toto bohumilé dielo zaslúžili. Pripomenul 
svojim snaživým farníkom , že uložili cenný dar do vzácneho duchovného 
fondu, ktorý prinesie hojné duchovné úroky nielen v ich pozemskom živote, 
ale aj na večnosti, lebo prispeli k tomu, že mnohí práve konaním pobož
nosti krížovej cesty nadobudnú milosť Božiu. Nakoniec vyslovil úprimné 
želanie, aby toto spoločné zbožné dielo všetkým veľmi živo pripomínalo ce
nu našej duše pred Bohom , keď náš Vykupiteľ toľko trpel za jej spásu. 
Obrad posviacky a s tým spojené modlitby zakončili nadšeným mnohólit- 
stvijem. (A. B.)

Za t O . A . Mihaličom
Ako sme už oznámili v januáro

vom čísle našich časopisov, dňa
29. novembra min. roku zomrel ná
hle vo veku 52 rokov o. AUREL 
MIHALIČ, správca gr.-kat. farnosti 
vo Varhaňovciach. Posledné rozlúče
nie so zosnulým kňazom našej e- 
parchie po obradoch v košickom 
farskom gr.-kat. chráme Narodenia 
presv. Bohorodičky dňa 4. decembra 
1972 bolo na cintoríne sv. Rozálie. 
Pohrebné obrady za veľmi bohatej 
prítomnosti kňazských spolubratov, 
veriacich a príbuzných zomrelého, 
vykonal Otec ordinár Ján Hirka, za 
asistencie košického okresného de
kana o. V. Skorodenského a miest
neho správcu farnosti o. B. Demku.

Po panychíde v kaplnke sv. Ro
zálie sa zo zosnulým spolubratom 
rozlúčil slovami úprimnej bratskej 
úcty, lásky a priateľstva o. vedúci 
redaktor dr. Emil Korba, ktorý bol 
pred viac než rokom kazateľom pri 
striebornej Sv. Liturgii zosnulého o. 
Mihaliča vo Varhaňovciach. Z alo- 
kúcie o. dr. E. Korbu vynímame 
niektoré najpodstatnejšie myšlienky 
a úryvky:

„Bol som šťastným svedkom ra
dostnej oslavy strieborného kňaz
ského jubilea a manželského zväz
ku zosnulého, vlani vo Varhaňov
ciach. Bola to požehnaná a radostná 
oslava, pri ktorej náš nebohý za
slúžene a plným právom oslávil 
spolu so svojou milou rodinou a so 
svojimi farníkmi štvrťstoročie vlast
nej statočnej kňazskej služby. Vte
dy som si znovu hlboko uvedomil, 
že kňazské pôsobenie nie je možné 
hodnotiť podľa počtu farárskych 
miest, cirkevných titulov alebo pod
ľa rokov vykonanej služby na tom, 
alebo inom mieste, ale jedine ver
nosťou stavu, ktoré kňazstvo pred
stavuje. Dnes môžem nahlas vyšlo-



viť to, čo som vtedy mlčky cítil, že 
kňazský štít nášho zomrelého spo- 
lubrata Aurela ozdobuje vernosť a 
odhodlaná statočnosť. A tento po
hľad musí v týchto minútach po
sledného rozlúčenia s ním triumfo
vať nad všetkým ostatným.

Slzy a zármutok, ktoré toto lú
čenie sprevádzajú, považujme za sa
mozrejmých sprievodcov radostnej 
kresťanskej nádeje, ktorá vždy u- 
piera svoj zaslzený zrak k nadpri
rodzenému svetu, v ktorom už niet 
nijakej bolesti, choroby, ale ani 
smrti.

Jeho nečakaný odchod do večné
ho života má v sebe toľko prie
zračne povzbudzujúcej sily, že nás 
nabáda k tomu, aby sme sami na 
neodvratnú skutočnosť tohto od
chodu nikdy nezabúdali a vždy boli 
na ňu dobre pripravení.

Môžeme o ňom, ako o živom a 
pri ňom, ako mŕtvom povedať, že 
odišiel jedinečne spoľahlivo a kňaz
ský veľmi dôstojne pripravený . . .  
nečakane, bez rozlúčky s najmilší
mi, k prekvapeniu všetkých, ale pri
pravený. To je triumf smrti Otca 
Aurela, ktorý nesmieme podceňovať. 
Toto nás musí povznášať s takou 
duchovnou silou a dôstojnosťou, aká 
je vlastná len úprimne v Boha a v 
Božie milosrdenstvo veriacim ľu
ďom!“

Nad otvoreným hrobom zosnulé
ho prehovorili ešte Otec ordinár J. 
Hirka, okresný dekan prešovský, o. 
Gabriel Stavrovský a o. Metod Sze- 
kely. Zvlášť dojemné boli vďačnou 
srdečnosťou naplnené slová zástup
cu veriacich z Varhaňoviec i jej 
najmladších farníkov.

Telesné ostatky zosnulého o. Au
rela Mihaliča pochoval v tesnej 
blízkosti pred nedávnom zomrelého 
kňaza prešovskej eparchie a jeho 
veľmi blízkeho príbuzného o. J. Hri- 
cova.

VIEČNAJA JEMU PAMJAT!

ZA VŠETKY PREJAVY spoluú
časti, sústrasti a povzbudenia, ktoré 
sme prijali od kňazstva i veriacich 
pri trpkej skutočnosti smrti nášho 
milovaného a milujúceho otca, man
žela a brata, v mene celej rodiny 
vyslovujeme týmto spôsobom naše 
vrúcne Pán Boh zaplať. Prosíme 
všetkých, ktorí nášho drahého zo
snulého poznali a mali radi, aby 
naň nezabúdali vo svojich zbožných 
modlitbách a milých spomienkach.

SMÚTIACA RODINA

BRATISLAVA — V poslednú októbrovú nedeľu minulého roku posvätil 
Otec biskup dr. Vasil H o p k o  gr.-kat. chrám sv. Ondreja v Bratislave. 
Otcovi biskupovi pri posvätných obradoch posviacky asistovali miestni du
chovní gr.-kat. farnosti a naši bohoslovci CMB fakulty. Za rím.-kat. du
chovenstvo sa slávnostnej posviacky zúčastnili bratislavskí kanonici o. L. 
Mogyorossy a G. Navrátil, ako aj prodekan bratilavskej CMB fakulty prof. 
dr. J. Uhrín.

V priebehu obradov prehovoril miestny duchovný, lektor CMB fakulty, 
o. arcidekan Jozef Haľko. Vo svojom prejave poukázal na zaujímavú his
tóriu chrámu a po architektonickej stránke na jeho neobvyklý, ale vzácny 
pseudorománsky štýl. V zqvere vyslovil o. J. Haľko slová úprimnej vďač
nosti našim štátnym úradom za všestrannú pomoc, podporu a pochopenie. 
Vyzdvihol svedomitú prácu robotníkov, odborníkov a obetavých brigádni
kov. Za rím.-kat. duchovných a veriacich prehovoril o. kanonik Gejza 
Navrátil, bratislavský dekan.

Po Sv. Liturgii Otec biskup dr. V. Hopko povzbudil prítomných veria
cich k vzornému duchovnému životu, v ktorom by sa odrážala veľmi prak
ticky a účinne naša náboženská i občianska uvedomelost. Počas archijerej- 
skej Sv. Litrugie účinkoval miestny chrámový zbor.

Týmto radostným dňom bratislavských gréckokatolíkov skončila jedna 
etapa života farnosti v  chráme sv. Ladislava a začala nová, v chráme sv. 
Ondreja. Nech dobrotivý Boh i naďalej žehná snaživým úsiliam našich ve
riacich v hlavnom meste SSR, aby v príkladnom plnení svojich duchov
ných i spoločenských povinností, vo vzájomnej láske, znášanlivosti, v dob
rom spolunažívaní všetkých so všetkými dali výstižný vzor všetkým na
šim malým i veľkým farnostiam!

BELŽA — Dňa 30 novembra min. roku nečakane tíško opustil tento svet 
vo veku 59 rokov miestny rodák a horlivý člen košického farského spevác
keho zboru Ján H i š č á k. Pohrebné obrady v rodnej obci zosnulého vy
konal okresný dekan košický o. arcidekan Viktor Skorodenský za asisten
cie belžianskeho duch. správcu dr. Štefana Ujhelyiho.
KOŠICE — Dňa 21. decembra 1972 bolo na košickom cintoríne sv. Rozálie 
posledné rozlúčenie s príkladnou príslušníčkou farnosti a šľachetnou mat
kou kňaza našej diecéze, pani Helenou č e č k o v o u .  Slová vďačnej úcty 
nad jej telesnými ostatkami predniesol o. dr. E. Korba.
SMÚTIACA RODINA aj touto cestou vyjadrujem úprimnú vďačnosť 
všetkým prítomným kňazom a veriacim za láskavú účasť na cirkevných 
obradoch pohrebu, za všetky modlitby, slová sústrasti, kvetiny a vence.

DŇA 15. FEBRUÁRA t. r. uplynie rok od smrti nášho milovaného a mi
lujúceho otca, manžela a brata T i b o r a  M A T I H O .  Všetkých, s ktorý
mi ho spájalo puto priateľstva a porozumenia, prosíme o vľudnú spo
mienku a úprimnú modlitbu. RODINA.



Na ceste k svetlej a šťastnej mierovej budúcnosti V  mesiaci februári t. r.
„S plným porozumením vítame radostné úspechy celého socia

listického tábora, ktoré pod vedením ZSSR dosiahol vo vnútornej 
a medzinárodnej politike. S úprimným obdivom sledujeme úspeš
ný technický rozmach, stúpajúci rast životnej úrovne, vznešené 
úsilie všetkých socialistických štátov za odstránenie vojny, hladu, 
kolonializmu, rasizmu a všetkých ostatných, vo svete ešte existu
júcich neľudských a protiľudských javov.

Toto všetko naplňuje aj nás hrdým vedomím občanov, príslušní
kov našej ČSSR, ktorí si jasne uvedomujú svoju spravodlivú po
vinnosť nielen vysloviť zásadné kladné stanovisko k týmto šľa
chetným cieľom, ale aj zaväzujúcu povinnosť: napomáhať zo všet
kých svojich síl, možností a schopností k tomu, aby sme ich v rám
ci svojho dušpastierskeho pôsobenia naďalej rozvíjali a podporo
vali. Naše poslanie chápeme aj po stránke občianskej ako vážnu 
službu, ktorá nás nabáda k tomu, aby sme slovom i osobným prí
kladom upevňovali a podporovali vznešené túžby ľudstva našich 
čias a našej spoločnosti: boj za mier, snaha o zachovanie sveto
vej a európskej bezpečnosti, vytrvalá borba za dorozumenie medzi 
národmi a štátmi a v našich vlastných podmienkach duchom 
opravdivej kresťanskej lásky presýtené vzájomné spolunažívanie, 
ako aj nadšená ochota spolupracovať pri vytváraní krajšej budúc
nosti našej drahej a krásnej vlasti.

To sú predsavzatia, ktoré sme si pri dnešnej mimoriadnej a sláv
nostnej príležitosti hlboko uvedomili a ktorých statočné uskutoč
ňovanie, chce byť naším úprimným príspevkom k víťaznému zá
pasu všetkého nášho pracujúceho ľudu, na jeho odhodlanej ceste 
k svetlej a šťastnej mierovej budúcnosti.“

(Z rezolúcie gr.-kat duchovenstva, prijatej na mimoriadnej de
kanskej porade v Prešove dňa 15. decembra min. roku.)

si z kultúrno-politického kalendára 
pripomíname tieto výročia:
500 rokov od narodenia vynikajú
ceho hvezdára Mikuláša Koperní- 
ka.
205 rokov od narodenia slávneho 
ruského spisovateľa a bájkára I. A. 
Krylova (13. II.).
160 rokov od narodenia popredného 
ruského skladateľa A. S. Dargo- 
myžského (14. II.).
145 rokov od narodenia populárne
ho autora slávnych utopistických 
románov Julesa Verná (8. II.).
100 rokov od narodenia jedného z 
najslávnejších spevákov nášho sto
ročia F. I. Šaljapina (27. II.).
100 rokov od narodenia nie menej 
známeho tenoristu Enrica Caru- 
sa (25. II.).
70 rokov od narodenia nášho ná
rodného hrdinu Júliusa Fučíka 
(23. II.).
60 rokov od smrti Karla G. de 
Laval, švédskeho vynálezcu (2. II.). 
50 rokov od smrti veľkého priate
ľa nášho národa a vynikajúceho 
českého básnika Adolfa Heyduka 
(6. II.).
50 rokov od smrti slávneho fyzika 
W. C. Rôntgena (11. II.).
30 rokov od ukončenia víťaznej 
bitky pri Stalingrade (2. II.).
25 rokov od Víťazného februára 
(25. II.).
25 rokov od vzniku Ústredného akč
ného výboru NF v Prahe (23. II.).

*  JO BT

V tomto roku
spomenú svoje životné výročia títo 
naši duch. otcovia:
75 rokov o. Mikuláš Kašpar (18. 3.).
70 rokov o. Michal Mašlej (20. 1.).
65 rokov o. Michal Čarný (24, 10.), 
o. Vladimír Molčányi (19. 4.) a o, 
Jozef Sabo (19. 3.).
60. rokov ThDr. Juraj Bujňák (25. 
4.), o. Bohumil Čelustka (14. 3.), o. 
Michal Čižmár (22. 7.), o. Michal 
Ďurišin (1. 5.), o. Štefan Lazor (15. 
8.), o. Jozef Palaščák (22. 10.), o. 
Ladislav Štima (15. 4.) a o. Emil 
Zorvan (9. 3.).
55 rokov o. Ján Bajcura (4. 7.), o. 
Ján Bumbera (2. 3.), o. Mikuláš 
Ďurkáň (22. 5.), o. Ladislav Ne- 
vický (29. 9.), Marián Potaš (2. 
3.), o. Ján Puškáš (17. 9.) a o. Me
tod Székely (25. 6.).
50 rokov o. Jozef Dandár (22. 8.), 
o. Ján Chanáth (26. 2.), o. Ivan 
Ljavinec (18. 4.), o. Michal Májov- 
ský (7. 8.), o. Ondrej Prokopovič 
(16. 2.), o. Jozef Žadanský (1. 5). a 
Otec ordinár Ján Hirka (16. 11.).

Julo Zborov jan

Ku vám sa vraciam domky 
šarišských robotníkov 
no nie tak ukradomky 
ako v tých časoch besu 
keď do vás búšil zlý kov 
zbrane zbrane 
dnes ma dkii ku vám nesú 
odovzdane
šarišské chyžky moje 
v úplazoch vŕškov polí 
pomedzi ťažké boje 
o život svoj i svojich 
o môj kraj a 
hoci to ešte bolí 
nerepceš Zhojí Zhojí 
sa ti raz všetko Stíši 
v krásach mája 
s par obci tovariši 
vyhrávať budú vďační 
do vrások trudu znoja 
ó zem tichá
bohatstvom práce načni 
všetko čo súce Ó jak 
skromná pýcha 
na tvojich bokoch v duši 
hoci ťa dievky krášlia 
Po partách cingerľami

t ? a v

pod veniec ešte užší 
jak si ho placho našla 
v svojom zrode 
Dlho sme boli sami 
vydaní v pospas v drance 
buržoázie grófskej 
Svojím podeľ 
pásy týchto polí lebo 
vo svojom sebe sám chce 
vládnuť si ľud Nuž rozsej 
slobodu krajších chlebov 
Zdužejú deti zmnožia 
všetko čím dýchaš by tu
namiesto skalia hložia
tŕnia biedy 
rástli dni blahobytu 
pre ľudí kvety vtákov 
navždycky Nie tak ako 
voľakedy.

Z knihy Jula Zborovjana: DO 
DLANE DYCHNI, ktorú pred 
Vianocami vydalo Východoslo
venské nakladateľstvo v Ko
šiciach a ktorá prináša výber 
tridsaťročnej básnickej tvorby 
autora (1941-1971).

NA MNOHÁ JA I BLAHA JA L JETA!



k u l r Ú R u e  R o z h l h b v
V MÚZEU HUDOBNÝCH NÁSTROJOV V LENINGRA
DE, ktoré má vyše 2700 exponátov, sú aj hudobné ná
stroje, na ktorých hrali a komponovali najväčší ruskí hu
dobní skladatelia a virtuózi, ako Rimskij-Korsakov, Glin- 
ka, Rubinstein a ďalší.

VÝSTAVA VZÁCNÝCH OBRAZOV z preslávených zbie
rok Tretjakovského galérie v Moskve a Ruského múzea 
v Leningrade bola inštalovaná v západonemeckom mes
te Baden-Badene.

VZÁCNE DIELO ruského maliara I. J. Repina 1844— 
1930) Krížová procesia v dubovom lese má vo svojej 
zbierke Krajská galéria v Hradci Králové. Obraz sa do
stal do Československa v dvadsiatych rokoch a pôvodne 
bol majetkom královohradeckej sporiteľne.

SOVIETSKA LITERATÚRA je názov mesačníka, ktorý 
od 1. januára t. r. vychádza v Československu. Jeho úlo
hou je prinášať výber z najzaujímavejších noviniek sú
časnej sovietskej tvorby. Tento časopis doteraz okrem  
ruštiny vychádzal aj v nemčine, angličtine a poľštine.

V BAGDADE odhalia pomník prvému zakladateľovi kniž
nice na Blízkom východe, asýrskemu kráľovi Assurbani- 
palovi, ktorý sa stane zároveň pomníkom knihe.

V BATUMI pri príležitosti 50. výročia ZSSR, otvorili 
v miestnom prímorskom parku Pamätník Lesji Ukrajin
ky, ktorá v posledných rokoch svojho života žila v Gru
zínsku.

M. A. HUSSEIN, známy egyptský bádateľ, študuje v ne
dávno vydanej knihe Vom Papyrus zum Codex (vyšla 
v Lipsku) jednotlivé obdobia egyptskej knižnej kultúry 
ktoré doplnil množstvom zaujímavých snímok a uvedením  
obsiahleho zoznamu litwratúry.

J. KRASIJSíSKI, predný poľský prozaik napísal a pred 
nedávnom vydal knihu spomienok na svoj pobyt v ZSSR, 
najmä v oblasti Murmanska a polostrova Kola. Kniha 
vyšla pod názvom Pod nebom severu a juhu.

ZÁSLUŽNÝM UMELECKÝM ČINOM bolo I. medzmá- 
rodné bienále maľby vo Východoslovenskej galérii v Ko
šiciach, na ktorom vystavovali 57 umelci z Českosloven
ska a ostatných socialistických štátov. Výstava je súťa
žou jednotlivcov a aj v budúcnosti bude môcť každý 
maliar vystavovať dve diela.

KAMENNÉ NÁHROBNÍKY ORAVSKÝCH MAJSTROV 
z cintorínov v Sedliackej Dubovej, Zuberci, v Habovke 
a ďalších obciach budú zachované aj pre budúce generá
cie. Oravská galéria v Dolnom Kubíne ich odliatky 
umiestňuje do lapidária na Slcmickom ostrove Oravskej 
priehrady.

V RODISKU P. O. HVIEZDOSLAVA, vo Vyšnom Kubí
ne vybudovali pamätník, na ktorom je bronzový reliéf 
ženy — priadky, symbol jednej z básní autora.

SARISSKÊ MÚZEUM v Bardejove získalo vzácnu zbier
ku vyše 500 rímskych, gréckych a byzantských mincí ako
i mincí z rímskej provincie Alexandrie a Kartága.

KANTÁTY P. ESTERHÁZYHO z r. 1711 zahrňujú v sebe 
aj štýl maďarského ľudového chrámového spevu. Na
hrávka tejto starej maďarskej duchovnej hudby, ktorú

zhotovili v pannonhalmskej kaplnke získala veľkú cenu 
francúzskej Akadémie.

PRI PRÍLEŽITOSTI XVII. zasadnutia generálnej kon
ferencie UNESCO zástupca Sv. stolice Msgr. Sensi kon
celebroval s apoštol, nunciom vo Francúzsku slávnostnú 
Službu Božiu a zdôraznil záujem Sv. Otca Pavla VI. 
o činnosti UNESCO, ktorého úlohou je v prvom rade 
podporovať kultúrny rozvoj národov.

W. O. SVIRSKIJ spracoval veľmi pútavú tematiku Otku- 
da vy, geroj knig?, v ktorej rozoberá slávne knižné po
stavy, a literárnych hrdinov. Štúdia vyšla v známom so
vietskom nakladateľstve Kniga.

CENU ZA MEDZINÁRODNÝ 
g os) dostal G. G. Marquez z 
rokov samoty.

ROMÁN (Romulo-Galle- 
Kolumbie, za román Sto

SPOMIENKY známeho sovietskeho básnika St. Sčipačo- 
va vydalo nakladateľstvo Sovietskij pisateľ. Autor sa 
v nich vracia do svojho detstva a k zdrojom svojej ly
rickej tvorby.

RUSKA ZBOROVÁ TVORBA XVI.—XVIII. STOROČIA 
je názov dlhohrajúcej dvojplatne, ktorú vo vkusnom oba
le a s bohatou obrazovou časťou ukážok ruského maliar
stva a architektúry z Kyjevo-pečerskej laury a z chrá
mu sv. Trojice v Moskve vydalo na sklonku minulého 
roka pre členov gramofónového klubu nakl. Supraphon. 
Ruský akademický spevácky zbor, ktorý diriguje Ale
xander A. Jurlov, predstavuje starých majstrov zboro
vých skladieb. Z platní zaznieva velebné štvorhlasné 
Chválite im ja Hospodne zo XVII. st. od Nikola ja P. Di- 
leckého, výrazná dramatická skladba Maxima S. Bere- 
zovského Ne otverzi mene, ukážka paschalného kánonu 
Fedora Kresťanina. Ďalej majestátna dvanásťhlasná Che- 
ruvimskaja Nikola ja Kalašnikova a tá istá cirkevná pie
seň v kompozícii klasika ruskej zborovej tvorby Dmitri- 
ja S. Bortňanského (1751—1825), ktorý je autorom 45 kon
certov, z ktorých je vo výbere zastúpený koncert č. 24. 
Tu sa žiada poopraviť prekladateľku sprievodného textu 
Zdenku Prouzovú, ktorá v snahe objasniť cherubínsku 
pieseň uvádza, že je to „cirkevní píseň pri vynášení svá- 
tosti z oltáre pri mši“ , kým cherubínska je liturgická 
pieseň, ktorá sa spieva pred prenesením sv. darov zo 
žertveníka na oltár a je j posledná časť Jako da carja 
po ich prenesení k premeneniu. Vo výbere je zastúpená 
aj tvorba Artemija L. Vedela a niekoľkých ďalších ne
známych majstrov. Ukážky z tvorby starých majstrov sú 
svedectvom veľkého rozkvetu ruského zborového umenia 
XIV. až XVIII. st.
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