P R IP R A V IŤ CESTU P Á N O V I k čomu nás už storočia povzbudzu
júco nabádajú prorocké slová P á
novho predchodcu — neznamená iba
zaspomínať si na blahodarné pôso
benie sv. Jána Krstiteľa, ako ho po
známe z úvodných častí evanjelia
sv. Matúša (3, 1—15), sv. M a tk a (1 ,
1—11), sv. Lukáša (1, 57—66) a sv.
Jána (1, 19—34), ale duchovne roz
vinúť nikdy nevädnúce a vždy čer
stvé posolstvo obrody, vnútornej očisty a pravej kresťanskej dokona
losti,
P R IP R A V IŤ CESTU P Á N O V I
v
tomto pôstnom čase, znamená, že
ho chceme nielen očakávať, ale ča
kať tak, aby bez najmenších preká
žok mohol s nam i a v nás prebý
vať. Aby On mohol určovať náplň
našich myšlienok, slov a skutkov a
to v takom rozsahu, aby boli živým
svedectvom našej viery, našej náde
je a našej lásky.
V
SÚLADE s tým ito obrodnými
pohnútkami vyslovil nedávno aj Sv.
Otec Pavol V I. (na všeobecnej au
diencii 17. januára t. r.) okrem iné
ho aj vrúcne osobitné želanie, ktoré
adresoval nielen prítom ným účastní
kom audiencie, ale všetkým veria
cim, všetkým kresťanom a všetkým
ľudomi dobrej vôle.
V Y J A D R IL v ňom priezračne čis
tú túžbu svojho otcovského srdca,
ktorá v ňom spočíva najhlbšie
a
ňou je starostlivosť človeka , ktoré
mu bol zverený apoštolský úrad, aby
prízvukoval a rozširoval Božie k rá 
ľovstvo, ale ktorý zároveň s boles
ťou cíti, že zásady dobra nie sú v
srdciach všetkých.
SÚČASNÝ Č L O V E K je naplnený
vytváraním užitočných strojov ale
bo aj hľadaním zábavy. Zdá sa, že
mu nič nechýba. Ze vystačí so sve
tom, ktorý si vytvoril . A predsa ne
raz chýba tá prepotrebná dimenzia
nadprirodzená, ktorá nie je v proti
klade so životom človeka, lež usi
luje sa ho posvätiť, áno a j poľudštiť.
Nezáujem o morálne hodnoty bolí
a vytvára dojem, že tento muž, na
ktorého ramenách spočíva toľká zod
povednosť, je osamelý a hlása čosi
zastarané. A práve preto sa tak te
ší tým, čo prichádzajú. Veď p rin á 
šajú dôkaz, že nie je vo svojej služ
be sám. Ich prítomnosť je m u dô
kazom, že každý človek hľadá v y 
riešenie svojho problému a ku kaž
dému volá ten , ktorý ho spasil, aby
šiel za ním a On ho poteší.

P f c j P L A V T E Č F m i Pá n o v i !
NECH
P O S IL Ň U J Ú C E
SLOVÁ
láskyplného
povzbudenia Petrovho
nástupcu nezostanú pre nás „ hlasom
volajúceho na púšti{tf ale nech nás
upevnia v odhodlaní: posvätiť a po

ľudštiť náš život , aby sme v každom
videli, poznávali a m ilovali svojho
ľudského brata a sestru!

o. J. Hric

Vzájomnou znášanlivosťou za lepšie dorozumenie
Často sa stáva, že náš život znepríjemňujú rôzne nedorozume
nia. Sú to nedorozumenia v domácnosti i mimo nej. Sú to často
nedorozumenia, ktoré vychádzajú od jednotlivca alebo rodiny
a hlboko zasahujú do nášho celospoločenského života. Keď sa nad
nimi dôkladnejšie zamyslíme, musíme so zdravým ľudským rozu
mom priznať, že sú to nedorozumenia zbytočné. Otravujú náš ži
vot, spoločný i osobný.
Dnes, keď na každom kroku sa stretávame s tak dôležitým hes
lom našich čias: „Za dorozumenie a mier medzi národmi“ , mu
síme si záväzne uvedomiť našu vlastnú zodpovednú povinnosť:
prispieť svojím osobným príkladom k tomu, aby dorozumenie me
dzi národmi sme uskutočňovali nielen v širokom okruhu medziná
rodných spoločenských vzťahov, ale predovšetkým v úzkom okru
hu vlastnej rodiny, svojej farnosti alebo obce.
Vzájomné dorozumenie vyžaduje na prvom mieste ľudskú dob
rosrdečnosť a veľkomyseľnosť. Buďme navzájom dobroprajní,
dobrosrdeční a veľkomyseľní! Naša osobná pravda, ktorú chceme
tak často uplatniť v živote, má korene v našich zvyklostiach a nie
kedy aj v našej tvrdohlavosti. Veľkomyseľnosť má nás povzbudzo
vať k tomu, aby sme neodháňali od seba nikoho, kto prichádza
s inou pravdou než akú máme a vyznávame my. L á s k a aj tu
musí triumfovať nad všetkým ostatným!
Meradlom nášho zmýšľania, vystupovania a konania nemôže
byť len samotná pravda a spravodlivosť, ale aj l á s k a , ktorej
nás učí sám Syn Boží: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa
navzájom milovali. Po tom poznajú všetci, že ste moji učeníci,
keď sa budete navzájom milovať.” (Jn 13, 34).
Výstižnými slovami nám túto naliehavosť pripomína aj sv. Jakub vo svojom liste, keď zdôrazňuje: „Dobre robíte, ak uskutoč
ňujete kráľovský zákon Písma: Miluj blížneho ako seba samého!
Ale ak hľadíte na osoby, pášete hriech, a zákon vás usvedčuje
z priestupku!” (Jak 2, 8—9).
Je veľmi sympatické, keď svoju vieru podopierame nielen
slovným vyznaním, ale najmä živými skutkami. Ak chceme svoje
kresťanstvo dokumentovať v tomto živote a medzi ľuďmi našich
čias — dokazujme to všetci bez výnimky nie slovami, ale svojimi
skutkami, nie predsavzatiami, ale živými príkladmi, nie v túž
bach, ale v činoch!
Dr. Štefan Ujhelyi

LI TURGI CKÝ K A L E N D Ä R
Marec

1973

1. — Eudóxia ( Pam filius)
2. — Teodot (Teodor)
3. — Eutrop (Leo I. pápež — 1. zá
dušná sobota)
4. - S Y R O P Ô S T N A
(M ÄSOPÔSTNA) NEDEĽA
5. — Konon (Leo, biskup)
6. — 42 mučeníkov (Tim otej)
7. — Vasil (Eugenských mučeníkov)
8. — Teofilakt (Polykarp)
9. — 40 mučeníkov (Sv. Ján Kr. —
hlava)
10.— K onárát ( Taras)
1 1 . - 1 . P Ô S T N A (S Y R O P Ô S T N A )
NEDEĽA
12. — Gregor V., pápež (Prokop)
13. — Nicefor (Vasil)
14. — Benedikt (Eudóxia)
15. — Agapitus (Teodot)
16. — Sabin (Eutrop)
17. — A lexej — 2. zádušná sobota
(Gerazim)
1 8 . - 2 . P Ô S TN A (1. P Ô S T N A )
NEDEĽA
19. — Chryzant (42 mučeníkov)
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20. — Muč. sv. Sabbu (Vasil)
21. — Jakub, vyznávač (Teofylakt)
22. — Vasil, kňaz (40 mučeníkov)
23. — N ikon (Kondrát)
24. — Zachariáš, Jakub — 3. zádušná
sobota (Sofron — 2. zádušná
sobota)
2 5 . - 3 . P Ô S T N A (2. P Ô S T N A )
NEDEĽA
26. — Gabriel, archanjel (Nicefor)
27. — M atró n a (Benedikt)
28. — H ilárius (Agapitus)
29. — M a re k (Sabin)
30. — Ján (A lexej)
31. — H ypát — 4. zádušná sobota
(3. zádušná sobota).

K jednotlivým sviatkom
NEDEĽA SYROPÔSTNA je poslednou
nedeľou predpôstneho obdobia. Vý
chodní kresťania prestali používať mä
sité pokrmy už dva týždne pred Veľkým
pôstom, a týždeň pred ním aj mliečne
pokrmy. Štyridsaťdenný pôst začína

hneď v pondelok po tejto nedeli. Pre
veriacich je prípravou na oslávenie
sviatku — Paschy. Tento pôst pripomína
40-denný dážď potopy sveta, 40 rokov
putovania vyvoleného národa do prisľú
benej zeme, 40-denný pôst Mojžiša pred
prijatím Božieho zákona, 40-denné pu
tovanie Eliáša na vrch Horeb, na kto
rom mal zvláštne videnie i 40-denný
pôst Spasiteľa, ktorým sa pripravil na
svoje verejné vystúpenie.
1. PÔSTNA NEDEĽA je spomienkou
víťazstva nad obrazoborectvom. Boj pro
ti uctievaniu ikon začal Leo III. Isaurský
(716—741), ktorý v roku 726 prikázal
odstrániť z chrámov všetky obrazy svä
tých. Proti tomu sa postavil carihradský
patriarcha Germanus i Ján z Damašku.
V roku 730 vyšlo nariadenie a j na od
stránenie obrazov Spasiteľa a Bohoro
dičky. Jeho syn Konštantín V. Kompronymus pokračoval v boji proti uctievaniu
ikon a ovplyvnil synodu v Carihrade v
roku 754, ktorá schválila obrazoborectvo. Obrazoborectvo bolo odsúdené na
II. nicejskom sneme v roku 787. Vtedy
cirkevní otcovia zdôraznili, že klaňanie
sa patrí len Bohu, ale uctievať máme aj
kríž a sv. obrazy. Boj proti uctievaniu
obrazov pokračoval i v neskorších d o 
bách, ale postupne víťazila úcta k sv.
obrazom, ktorú zvýraznili cirkevní otco
via aj na carihradskom sneme v roku
842.
2. PÔSTNA NEDEĽA je nedeľou uzdravenia porazeného podľa evanjelia
M r 2 (1 — 12). Spasiteľ povedal poraze
nému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko
a choď dom ov!" A ten hneď vstal, vzal
si lôžko a pred očami všetkých odišiel,
takže sa všetci divili a velebili Boha, ho
voriac: ,,Nikdy sme nič takého nevide
li! " Aj veriaci majú povstať zo svojich
hriechov.
3. PÔSTNA NEDEĽA sa volá aj krížupoklonná preto, lebo na utierni po veľ
kom slávosloví kňaz vynáša ozdobený
kríž a kladie ho na tetrapod, kde zostá
va k verejnej úcte. V evanjeliu na túto
nedeľu Spasiteľ hovorí: „K eď niekto
chce za mnou ísť. nech zaprie sám se
ba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Le
bo kto si chce zachrániť život, stratí ho;
a kto stratí svoj život pre mňa a ore
(moje, Božie) Posolstvo, zachráni si ho.
Veď čože osoží človeku, keď získa celý
svet, ale utratí svoj (pravý, večný) život?"
(Mk 8, 34— 39). Svmbol kríža ie egypt
ského pôvodu. Jeho hieroglyfický znak
„a n k h " alebo „ó n e r" vyiadroval život,
život večný, posmrtný. Oslavou kríža u prostred veľkopôstneho obdobia sa má
vo 've ria cich posilniť snaha po zdoko
naľovaní sa a vytrvalosti na ceste, po kto
rej sa dostanú do večnej blaženosti. Po
čas bohoslužieb sa úcta k siv. krížu pre*
ukazuje dominuiúcou liturgickou pies
ňou nedele: Krížu tvojmu sa klaniame.
SVIATOK ZVESTOVANIA PRESV. BO
HORODIČKY (25. marca) pripomína v ý -.
znamnú chvíľu v dejinách spásy, keď
archaniel Gabriel pozdravil. Presv. Bo
horodičku a oznámil je i radostné posol
stvo, že sa stane matkou Spasiteľa a
ona pokorne odpovedala: „H ľa , služob
nica Pánova! Nech sa mi stane podľa
tvojho slova!" (Lk 1, 38). (Od dnešného
dňa do sviatku Narodenia Pána ie ďeväť mesiacov). Tento sviatok vznikol na
Východe a pápež Seraei I. (687— 701)
ho zaviedol aj v záp. Cirkvi. Sv. Cirkev
z vďaky -k presv..' Bohorodičke .zaviedla^,
vtedy modlitbu Anjel Pána,

Za radosť matiek a šťastie všetkých detí
Ôsmy marec — Medzinárodný deň žien — je už tradičným sviat
kom u nás i v celom pokrokovom svete. Má svoju hlbokú tradíciu,
má svoje vznešené poslanie a prináša mnohé povzbudzujúce zá
väzky, ale predovšetkým vnucuje myšlienky, zamerané na najvý
stižnejší výraz ženy každému ľudskému srdcu najdrahší: ženy —
matky!
Výraz matka nie je iba povolaním, to je názov nesmiernej hod
noty. Slovo matka, to nie je obyčajné meno člena našej domác^
nosti, to je živý všeľudský poklad. Matka, to nie je žena, ktorá sa
o nás stará, ale nádoba nevysloviteľnej lásky, z ktorej žije aj otec
a všetky deti. Z nej matka tak štedro rozdáva a hádam by svoju
lásku poškrvnila, ak by pritom myslela aj na seba.
Ona je zárukou nášho ľudského rodu, žriedlom nevyčerpateľnej
lásky, hradom istoty, najmúdrejšou radkyňou, najpracovitejším
členom rodiny.
Matka je najvybrúsenejším princípom ľudského kolektívu, naj
prístupnejšou syntézou rozumu a srdca.
Keď tieto hodnoty rozoberieme a vyvodíme z nich usmerňujúce
závery, poznáme, že všetky matky, ktoré vlastnia tieto všeľudské
kvality s nesmiernou radosťou a im vlastnou citlivosťou obohacu
ABY ČLOVEK DLHO Ž IL
jú život svojich detí. Oni zušľachťujú ich ducha. Ony vytvárajú
aby pastier m al hojnosť m lieka
pri rodinnom krbe atmosféru pokoja, lásky a súladu. Úprimne sa
a rybám nevytiekla rieka
tešia tomu, že pod ich výchovou rastú zdatné deti. Oblažuje ich
v m ojej dedinke a kdekoľvek
vedomie, že pre spoločnosť modelujú nové a ďalšie svieže sily.
spievam spev m ieru
Zabúdajú pritom na strach, únavu, vyčerpanosť a všetky ostatné
Aby tvoje dieťa nezbledlo
ťažkosti života. Pri tom všetkom matka vkladá svoju vlastnú hriv
pri pohľade na veľkých vtákov
nu do celospoločenskej pokladnice, občerstvuje krv celonárodnej
a nebálo sa zbraní, vojakov
rodiny a našej spoločnosti odovzdáva pracovité, čerstvé sily, ktoré
kedykoľvek niečo prevedie
spievam spev mieru
ju preporodia a privedú k ďalšiemu mnohonásobnému rozkvetu.
A toto vedomie by malo byť tou najslabšou odmenou tým, ktoré
A by sa strechy veľkomiest
pre radosť svojich detí obetovali všetko, aj seba samých!
zmenili na parkoviská záhrad
kde deti m ohli by si zahrať
Nemôžeme pri tejto príležitosti nespomenúť vznešené úsilia na
s balónom slnka, so sklom hviezd
šej spoločnosti, ktorá s takým vďačným uznaním hodnotí poslanie
spievam spev m ieru
i postavenie ženy u nás. Nemôžeme nespomenúť aspoň stručným
Spievam spev mieru, volám ľud
poukazom na prekrásne prejavy sociálnej starostlivosti o ženuvšetkých národov, všetkých fariebmatku a najplnejší plod jej života — dieťa.
pletí
volám vás, m uži, ženy, deti
V decembri minulého roku prijali poslanci oboch snemovní na
vás všetkých , ktorí chcete žiť
šej ČSSR jednomyseľne (v súvislosti so zákonom o štátnom roz
spievam spev m ieru
počte československej federácie) aj zákon o zvýšení prídavkov
Spievam spev m ieru Do boja
a výchovného. Štátne výdavky na pomoc rodinám s deťmi pred
za mier a za budúcnosť sveta
za kvet, ktorý žena do vlasov si
stavovali v roku 1971 viac ako 20 miliárd Kčs. Za rok 1972 pred
vplieta
stavovali 22 miliárd Kčs a v tomto roku 1973 dokonca prekročia
za ľudí, piesne, za stroje
spievam spev m ieru
ho o 24 miliárd Kčs.
(Z poémy V. Nezvala S p e v
Toto všetko nie je iba veľkomyseľné gesto našej spoločnosti, ale
m i e r u — vybrala a prel.,
veľmi citeľný a zjavný prejav jej šľachetných úsilí, ktoré každého
redakcia Slova.)
z nás zaväzujú nielen k čistej vďačnosti, ale aj k cieľavedomej
povinnosti: vytvárať vo svojich životných snaženiach pevné pod
mienky pre radosť všetkých matiek a šťastie detí u nás, v Česko
slovenskej socialistickej republike i na celom Božom svete!

o. Bartolomej Demko

VŠETKÝM, ktorí sa obrátili na redakciu našich časopisov s objednávkou kalendára
Slova alebo Blahovistnika, ako aj modlitebných kníh Christos moja sila a Chváľme
Bohaf zdvorilo oznamujeme« že sme ich žiadosti vždy postúpili najd. Ordinariátu
v Presove, ktorý — ako sme to na stránkach našich časopisov niekoľkokrát veľmi vý
razne poznamenali — vybavuje ojedinelé objednávky kalendárov a modlitebníkov.
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„Vietnam môže dať veľkú a prísnu
lekciu celému ľudstvu — stať sa vý
zvou novej doby k hlbokej revízii zásad
a metód, ktoré musia riadiť spolužitie
ľudí. Musíme napríklad posilniť v sebe
presvedčenie, že vojna je katastrofálne
nezmyselná. Musíme v sebe prehĺbiť
zmysel pre spravodlivosť, poriadok a slo
bodu, ktoré musia inšpirovať medziná
rodné a spoločenské vzťahy, ak chce
me, aby sa svet stal stálejší a ľudskejší."
(Z prejavu Pavla VI. pred modlitbou
Anjel Pána, v nedeľu dňa 28. januára
t. r.)
¡nim!:

A tvoj hlas prevravel:
„Ja Sláva chcem spievať,
až vrcholky veží s hudbou zvonov splynú.
Nech všetko utrpenie zeme chváli Pána!"
Chváľ ho objatie i vyhnanstvo,
chváľ ho sklamanie i vydedenie,
chváľ ho i všetok nepokoj!
Chváľ ho i jasné súženie ducha
i temná úzkosť prírody.
Chváľ ho i sväté súženie lásky!
Chváľ ho opustenosť duše,
chváľ ho bolesť viny,
chváľ ho bolesť pominuteľnosti,
chváľ ho trpká hodina smrti!
Hľa, dotýkam sa všetkej nádhery oltárov tvojich,
a jak pôvab lúčin odkvitne ozdoba na nich!
Všetky obrazy zahalia svätú tvár svoju
i posledná útecha moja sa stratí:
„Odnesiem presväté Telo Pánovo odtiaľ,
aby duša moja nebola nocou,
lebo utrpenie zeme sladkým sa stalo,
pretože ho milovali":
„Hľa drevo kríža, na ktorom visela spása sveta!"
(Z cyklu G. von Ie Fort: UTRPENIE, časť V. — preložil šb.)
Ilustrácia: akad. mal. M. Klimčák (Detail z Umučenia)

še, ktoré oveľa prevyšujú pred Bohom svätosťou a slávou ka
nonizovaných svätých. V tom je tajomstvo nevyspytateľných Bo
žích ciest, lebo jedni i druhí sú dielom Božej milosti a lásky.
O
jednej takej neznámej svätici chcem tu povedoť niekoľko
stručných a skromných slov. Zapadla by do zabud,nútia v ľu d 
ských dejinách, keby sa o nej desať rokov po jej smrti, príleži
tostne nezmienil v jednej svojej knihe jej vnuk, prof. Gaston
Rabeau.
N arodila sa v r. 1832 v nábožensky veľmi vlažnej rodine. Ce
lé jej duchovné vedomosti a výchova spočívali v tom, že cho
dievala do chrámu Presv. Bohorodičky a základné náboženské
pravdy jej dal o. Cousin. Prof. Rabeau doznáva, že sám nevie,
ako mohla túto dušu pretvoriť prostá základná výuka, ktorá do
zaista musela do hlbín zasiahnuť dušu, uspôsobenú pre túto
náuku. Stala sa celou kresťankou s takým porozumením pre Bo
žie pravdy, že jej vnuk, sám profesor teológie, ju nikdy nepristihol pri neja.kom nesprávnom chápaní svätých právd. Jej man
žel si neželal, aby chodievala k sv. spovedi. Nikdy s ním nedi
skutovala, ani naň nenaliehala a jednako dosiahla to, že jej
muž zomrel zmierený s Bohom a ako vyrovnaný katol. kresťan.
Na svojej smrteľnej posteli, v smrteľnom zápase jej povedal:
„Ty si bola anjelom môjho života!" A čo je obdivuhodnejšie,
ona dosiahla, že všetci rodinní príslušníci i jej najdrahší pria
telia, zomreli kresťansky.
Prof. Rabeau dozvedel sa aký sľub urobila, aby dosiahla
obrátenie svojho muža: Obetovala zaň svoje oči. A Boh na
ozaj prijal jej obetu a ona žila 25 rokov takmer slepá. Skúška
bola tvrdá. Niekedy, keď zatúžila po užitočnom zamestnaní a
uplatnení sa v živote, s úzkostlivosťou sa pýtala svojho príbuz
ného — kňaza:
„M á m právo prosiť Boha, aby mi vrátil oči, keď som mu ich
obetovala?“
Táto vzácna žena zomrela, keď mala 88 rokov. Jej vnuk, prof.
Rabeau bol vtedy 43-ročný. Nikdy nepočul, žeby z jej úst vyšlo
slovo, ktoré by zraňovalo pravdu alebo lásku k blížnemu. Iste,
že mala svoje chyby, aj ona sa dopúšťala omylov, veď to tkvie
v ľudskej povahe, ale jej chyby a omyly unikali jej vedomiu
a nedopúšťala sa ich vedome a dobrovoľne.
„V každom prípade" napísal jej vnuk, „myslím, že môžem
tvrdiť, že dobrovoľne nezavinila nikomu nijakú bolesť. Práve
naopak, všetko je j úsilie smerovalo k tomu, aby rozsievalo
radosť. V posledných rokoch jej života rada opakovala povzbu
dzujúcu zásadu, ktorú si želala v živote plniť a splniť: „Tešiť
tvoj pohľad, Bože, a šíriť šťastie okolo seba!"
o. Dr. J. Mastiliak

.
...i

Sírila okolo seba šťastie
Postavy svätcov a svätíc sú vždy krásne a príťažlivé. N iekto
rých z mch Cirkev dvíha na oltár a dáva ich za vzor ostatným
svojím dietkam pre ich hrdinskosť v čnosti a odporúča prosiť o
ich príhovor u Boha.
Každý človek, ktorý je v milosti Božej posväcujúcej a z nej
žije, je svätý. To je z á k l a d n á svätosť. Všetci kresťania, kto
rí takto majú účasť na synovstve Božom nášho Spasiteľa a Vy
kupiteľa, sú svätými. Totiž z učenia našej viery jasne vyplýva, že
každý kresťan, ktorý prijal s vierou a láskou Spasiteľa, je svätým
skutočne, pravda, ak žije v posväcujúcej milosti Božej. Sv. Pa
vol vo svojich listoch nazýval príslušníkov kresťanských cirkví
„svätým i**. Sú to neznámi anonymní svätí, prostí, rádoví, nevyznačení v kalendári, nekanonizovaní. Medzi nimi môžu byť du-
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DÔSTOJNOSŤ

RO DINY

Blaho človeka a každej, i kresťanskej spoločnosti, úzko sú
visí s priaznivým položením manželského a rodinného spoločen
stva. Preto sa kresťania spolu so všetkými, čo majú toto spolo
čenstvo vo veľkej vážnosti, úprimne tešia rozmanitej pomoci,
vďaka ktorej naša spoločnosť zveľaďuje tento zväzok lásky i
úcty k životu.
Sám Syn Boží požehnal túto mnohotvárnu lásku, vyvierajúcu
z prameňa Božej lásky podľa vzoru jeho spojenia s Cirkvou.
(Z pastor, konštitúcie ,,0 Cirkvi v súč. svete zo 7. 12. 65".)
„Zachráňte rodinu," volajú tí, ktorí majú na srdci šťastnú bu
dúcnosť svojho národa a celého ľudstva. Rodina je základnou
bunkou usporiadanej ľudskej spoločnosti. Kresťanské poňatie
rodiny sa opiera o zásady prirodzeného práva a tiež o pravdy

(Vm, k^afiin hndiieit&it a fiô-k&i ita. etl&wi mďd
Zimné obdobie, ktoré tiež malo svoje zvláštnosti, krásy a radosti, pomaly odchádza. Hlási sa nové
obdobie, obdobie k životu sa prebúdzajúcej jari, tiež so všetkými svojimi zvláštnosťami, radosťami
i krásami. Zem, ktorá dosiaľ odpočívala zimným spánkom pod bielou prikrývkou snehu, sa prebú
dza k novému životu. Biely šat vystrieda farba zelená. V lesoch začne kukať kukučka, v porastoch
zatrilkujú sláviky, pod strechy domovov sa vrátia lastovičky, na dvoroch, ihriskách i uliciach veselo
zavýskajú deti, na poliach sa rozozvučia traktory a iné poľnohospodárske stroje a slnkom i vetrom
ošľahaní družstevníci radostne začnú s jarnými prácami, aby zabezpečovali každodenný chlieb pre
všetkých.
Všade sa prebúdza oživená svedomitosť pri plnení našich povinností, lebo iba svedomitou prácou dví
ha sa naša životná úroveň.
Aj Matka Cirkev do tohto jarného obdobia umiestňuje volanie po duchovnej obrode, ktoré by malo
vyvrcholiť vo veľkonočnej sv. spovedi. Pre nás veriacich je to hybná sila, ktorá očisťuje naše svedo
mie a celé naše vnútro. Dodáva nový, radostný i sviatočný rozbeh do každodenného života. Keď kaž
dý, i ten najdokonalejší stroj, potrebuje svedomitú údržbu, tým viac to potrebuje náš duch, naše srd
ce, naše vnútro. Aj dobrý stroj treba niekedy vyčistiť, naolejovať, upraviť. Toto však potrebuje i celá
naša bytosť. Tým olejom je sviatosť pokánia, sviatosť Božej lásky a milosrdenstva, ktorá nás očistí
a rozdráždený vnútorný nepokoj nahradí požehnaným pokojom Kristovým.
V živote je vždy pre nás ľahšie, keď so svojimi radosťami alebo ťažkosťami môžeme sa podeliť s na
šimi príbuznými, známymi alebo spolupracovníkmi. Hneď sa cítime lepšie a ľahšie, keď sme mohli
preložiť kus svojich ťažkostí na ochotné a bratské plecia tých, ktorí nám rozumejú. Tak je to i vo
sviatosti pokánia, kde nie polovicu alebo len nejakú čiastku, ale celé bremeno odoberá z nás a od
nás Ten, ktorý dal za nás ako výkupné nebeskému Otcovi svoj život. „Ja som prišiel, aby mali život,
a prehojne ho mali.“ (Jn 10, 10).
Všetko, čo je krásne, radostné a uspokojujúce v tomto nastávajúcom jarnom období, nech nám po
slúži k osobnému i spoločnému dobru, pre krajšiu budúcnosť a pokoj 11a celom svete!

o. PAVEL KOMPÉR, st.

Božieho zjavenia, ktoré sa vzájomne doplňujú, lebo majú svoj
zdroj v samom Bohu.
Rodina ako spoločenstvo má dvojaké poslanie:
Starostlivosť o telesné potreby všetkých členov rodiny a tiež
pestovanie hodnôt duchovných. Tieto úlohy v každodennom ži
vote nie je možné od seba oddeľovať, lebo rodina musí pôso
biť na svojich členov tiež výchovne. Rodina poskytuje ľuďom
spoločné bývanie alebo domov. Zvlášť dnes, keď väčšina ľudí
má svoje zamestnanie, má tiež zariadený byt vo vlastnom rodin
nom domčeku, alebo v družstevnom. Náš štát vynakladá obrov
ské sumy zo štátneho rozpočtu na výstavbu bytov pre svojich
občanov.
Veľký význam pre rodinu má tiež „spoločný stôl“. Pri spoloč
nom stole dochádza k intímnemu a spoločnému vyjadrovaniu
sa medzi rodičmi a deťmi. Pri spoločnom stole malé deti, i keď
nepracujú a ešte nezarábajú, dostávajú samozrejme všetko, čo
potrebujú k svojmu zdravému rozvoju. Pri spoločnom stole pa
nuje duch, ako v prvotnej cirkvi v Jeruzaleme. „BOU JEDNO
SRDCE A JEDNA DUŠA a všetko bolo spoločné!“ (Sk. ap. 4,
32-36.)
Z rodiny musí byť odstránené akékoľvek napäté mlčanie, ne
dorozumenia medzi otcom a matkou, alebo medzi dospelými
deťmi, takzvaná tjchá domácnosť, ktorá často je zdrojom ro
dinných tragédií. Životným základom rodiny je láska, obetavosť
a výchovná sila.
Dnes rodinná výchova vyžaduje vzornú spoluprácu obidvoch
rodičov. Najlepšia výchova pre deti je radostný, harmonický
rodinný život. V tomto zmysle už koncom IV. storočia sv. Ján
Zlatoústy pripomínal: „Keď prídete domov, tak prestrite nielen
pozemský stôl, ale tiež aj duchovný. A potom váš domov sa sta
ne akýmsi chrámom!"
Preto aj Otcovia II. vatikánskeho snemu zdôrazňujú: „Kres
ťanskí manželia sú medzi sebou, pre svoje deti a ostatných čle
nov rodiny spolupracovníci milosti a svedkovia viery". (Dekrét o
laickom apoštoláte, č. 11). Tiež súrodenci v rodine si navzájom
pomáhajú a vychovávajú sa vzájomne!
Deti vyrastajúce a vychované v usporiadanej rodine budú ne
sporne v budúcnosti požehnaním pre celú spoločnosť.

Preto je v záujme každého poctivého človeka, aby mal správ
ny postoj k ľudskej rodine, ktorá je základom usporiadanej ľud
skej spoločnosti.
P. M. M.

Za šľachetnosť a vznešenosť našich hodnôt
Každý z nás máme svoje ciele. U každého človeka je
to niečo svojské, osobitné, zvláštne. Nemáme všetci rov
naké životné ciele . Sú ľudia, ktorých v živote usmerňuje
túžba po bohatstve. N iektorým stačí život plný blázni
vých zábav. N iektorí hľadajú v tomto živote a svete
svoju slávu. Sú však i tak í , ktorí m ajú vznešené ciele.
N iektorí sa zasvätili práci na odhaľovaní tajomstiev a
krás prírody. Pracujú v rôznych vedeckých odboroch,
aby pomáhali ľuďom v ich práci, životných ťažkostiach,
chorobách a podobne. In í sa zasa venujú výchove dru
hých, aby ich povzniesli na vyšší stupeň vzdelania a ľud
ského poznania.
Všetci hľadáme hodnoty, ktoré by nás obohatili, po
vzniesli a urobili šťastnejšími a radostnejšími.
A tu sa ponúka otázka: aké hodnoty a ciele má sle
dovať veriaci kresťan v dnešnom živote a v dnešnom
svete? M á podceňovať šľachetné snahy celej spoločnosti,
ktoré sme vyššie spomenuli? Iste, že n ie ! Sú dobrým
a verným prostriedkom, ktorý nás činí užitočnými na
tomto svete, pomáha k upevneniu vzájomnej ľudskej
lásky a znášanlivosti. A j keď tieto šľachetné ciele a
hodnoty nie sú pre nás najvyšším celoživotným cieľom,
zostávajú stále vhodným a bezpečným prostriedkom k za
bezpečeniu najvyššieho cieľa: našej večnej spásy a bla
ženosti.
A k chceme dať svojmu životu a všetkým jeho šľachet
ným snaženiam plnú hodnotu, nezabúdajme na to, že len
prostriedkami, ktoré vyplývajú z najvyššieho Božieho
prikázania Lásky k Bohu a blížnemu, spoľahlivo a bez
pečne kráčame k svojmu najvyššiemu cieľu, ktorým pre
nás je a zostane šťastie pozemské i večné!

EMIL ZORVAN, ml.

mieste, pretože trop ár tohto hlasu je v propriu tejto nedele
prvým.

PREMENLIVÉ ČASTI LITURGIE III.
Prvá nedeľa v mesiaci marci tohto roku je liturgicky nedeľou
s y r o p ô s t n o u. Jej názov dáva tušiť dosah pôstnej disciplíny
v dobe ustaľovania sa d uzákoňovama nedeľných cyklov tohto
obdobia cirkevného roku. Po uložení pôstu od mäsa, nasledoval
pôst aj od mliečnych výrobkov a vyústil potom v pôvodne — z
nášho dnešného hľadiska — tvrdú pôstnu disciplínu na Vý
chode, ktoirá aj dnes ešte má tieto znaky, aj keď v praxi ťažko
možno presadzovať je j dôsledné zachovávanie najmä v našich
podmienkach symbiózy rítov a spôsobu života vôbec v súčasnej
sociálinej štruktúre, ktorý je úplne odlišný vzhľadom na technic
ký, civilizačný a kultúrny rozvoj a pokrok od typu, v ktoinam sa
táto disciplína rodila, a ktorý súčasne veľmi naliehavo ponúka
nové formy pre osobnú askézu, pestovanie zmyslu pre obeť, sebazápor, a sebaovládanie dnešného veriaceho. Stanoviť únosnú
mieru pôstnej disciplíny osobitne po II. vatikánskom sneme v sú
lade s jeho uzávermi je v kompetencii zodpovedných autorít
miestnych cirkví v spolupráci s príslušnou kongregáciou. Toľkoto
na úvod vari postačí a prejdime hneď k textom.
P o v c h o d e s Evanjeliom sa na prvom mieste spieva tropár neďeľný podľa poradia hlasov, ako nasledujú za sebou.
Nasleduje teda HLAS 8. a jeho tro p á r znie takto:
Z výsosti si na Zem zostúpil, Kriste Bože náš,
a dal si sa na tri dni pochovať,
aby si nás zbavil strastí —
Život a Vzkriesenie naše, Pane náš, sláva tebe.
V poradí spevov nasleduje k o ¡n d á k vlastný nedeli a spieva
sa na nápev 6. hlasu:
Zdroj múdrosti, darca zmyslov,
usmerňovateľ nevedomých a ochranca úbohých,
učiň chápavým moje srdce, Vládca,
a daj mi slovo, ty Slovo Otcovo,
lebo nedokážem zabrániť svojím ústam, aby nevolali k tebe:
Milostivý, zmiluj sa nado mnou hriešnym.
Obsah tohto spevu je úpenlivou m odlitbou a je výrazom túž
by po očistení a zdokonalení až po zjednotenie sa s Bohom cez
Krista-SLOVO Otcovo, a naše s avá ako dar osobitnej schop
nosti vyslovovať ich, sú prejavom toho, čím duša žije, po čom
túži a čoho je plná.
Kondák nedeľný podľa hlasu je opäť oslavou vzkriesenia
Kristovho:
Zmŕtvych si z hrobu vstal
a zosnulých si z prachu Zeme vyzdvihol
aj Adama si vzkriesil
a Eva plesá nad tvojím vzkriesením.
Celý svet oslavuje tvoje slávne zmŕtvychvstanie,
najmilostivejší Pane.
Boíharodičník hl. 8.
Ženy prinášajúce myro,
pristúpili k hrobu darcu života
a hľadali nesmrseľného Vládcu medzi mŕtvymi.
Keď prijali radostnú zvesť od anjela,
zvestovali apoštolom:
Vstal zmŕtvych Kristus— Boh
a svetu daroval preveľkú milosť.
Všetko v súvislosti so stvorením človeka a s jeho vykúpením
c časným i večným životom je milosť a dar. Dar nezaslúžený
a skutočne darom daný, zadarmo daný. Stojí za to, byť zaň
vďačným, ale najmä zo všetkých síl sa pričiniť o jeho zveľade
nie.
Medzispev pred čítaním:
Pomodlite sa a vzdávajte slávu Pánovi a Bohu nášmu.
Na prijím anie:
Chváľte Pána nebies, chváľte ho na výsostiach.
* * *
A máme pred sebou päť nedieľ pôstnych, ktoré s nedeľou
Kvetnou ako úvodom do veľkonočného týždňa nám budú sprí
tomňovať to najdôležitejšie z diela nášho vykúpenia a spásy.
Pretože rozsah premenlivých častí v l a s t n ý c h týmto nedeliam
je pomerne veľký, obmedzíme ich výklad na minimum, aby sme
vzhľadom na priestor v priebehu roka dokázali týmto spôsobom
prejsť to näjh avnejšie a pre liturgiu nevyhnutné.
Prvá nedeľa pôstna.
V poiradí Osmahlazníka prechádzame po predchádzajúcej
nedeli s hlasom ôsmym na hlas prvý a uvedieme ho na prvom

Tropár hl. 1.
Hoci Židia zapečatili kameň
a vojaci strážili tvoje prečisté telo,
ty si vstal zmŕtvych na tretí deň, Spasiteľu,
a daroval si svetu život.
Preto ti ako darcovi života
nebeské mocnosti volajú:
Sláva vzkrieseniu tvojmu Kriste,
sláva kráľovstvu tvojmu,
sláva žiariacej tvári tvojej
a tebe jedinému, ktorý nás skutočne miluješ.
Kondák hl. 1.
Vstal si ako Boh z hrobu víťazne
a celý svet si vzkriesil.
Ľudské pokolenie ťa ospevuje ako Boha
a smrť sa rozplynula.
Adam plesá, Vládca
a Eva teraz pút pozbavená sa teší a volá:
Kriste ty si ten, ktorý všetkým dávaš nádej na vzkriesenie.
Bohorodičník hl. 1.
Keď ti zvestoval Gabriel — raduj sa Panna —
na jeho slovo počal sa Vládca všetkého v tebe
ako vo svätom bohostánku,
podľa predpovede spravodlivého Dávida.
Ukázala si sa vznešenejšia ako nebesá,
lebo si v lone nosila svojho Stvoriteľa.
Sláva tomu, ktorý sa z teba narodil,
sláva tomu, ktorý nás oslobodil
už tvojím narodením.
Medzispev:
Nech je milosrdenstvo tvoje, Pane, nad nami,
ako sme dúfali v teba.
Na prijím anie:
Chváľte Pána nebies, chváľte ho na výsostiach. Aleluja.
Tropár nedele v l a s t n ý sa spieva na nápev druhého hlasu.
Jeho text pripomína ¡kríž a bolestnú smrť na ňom za nás.
Klaniame sa ti, dobrotivý Kriste Bože, (miesto : ti = tvojmu
prečistému obrazu)
prosíme o odpustenie našich prehrešení,
lebo si sa rozhodol
dobrovoľne vydať svoje telo na kríž,
aby si nás, ktorých si stvoril,
zbavil otroctva hriechu.
Preto s vďakou voláme k tebe:
radosťou si všetko naplnil, Spasiteľu náš,
ktorý si prišiel spasiť svet.
Kondák nedele hl. 8.
Neopísateľné Slovo Otcovo (si z teba telo vzalo, Bohorodič
ka,) a stalo sa zjavným. (Poškvrnený ľudský obraz) sa do
prvotnej nádhery obliekol a zjednotil sa s božskou dobrotou.
My vyznávame naše vykúpenie
a slovom i skutkom ho zobrazujeme.
Medzispev hl. 4.
Požehnaný si Pane, Bože otcov našich,
chválime a oslavujeme meno tvoje na veky.
Namiesto Dôstojné j e . . . spieva sa počas celého pôstu Ra
dosťou z teba plesá, Milostiplná . . . Tento hymnus nájdete uve
rejnený v našom časopise č. 4 nočnfk 1971 na str. 7.
Na prijímanie: podľa Osmohliasníka — stály verš. Druhý Ra
dujte sa spravodliví v Pánovi, statočným patrí pochvala.
Druhá nedeľa pôstna.
Nedeľné praprium všeobecné podľa poradia Osmohlasníka
hlas 2.
Tropár:
Keď si sa až na smrť ponížil,
ty — ktorý si Život nesmrteľný —
vtedy si peklo premohol žiarou svojho Božstva.
A^ keď si aj zosnulých vzkriesených z predpeklia vyviedol,
všetky nebeské mocnosti volali:
Darca života, Kriste Bože náš, sláva tebe.
Kondák hl. 2.
Keď si vstal z hrobu, všemohúci Spasiteľu,
peklo zázrak uzrelo a užaslo,

a mŕtvi z hrobov povstávali.
Tvorstvo to videlo a zaradovalo sa.
Zapíesal Adam a celý svet, Spasiteľu môj, bez prestania ťa
ospevuje.
Medzispev hl. 2.
Pán je moja sila a moja pieseň (a stal sa mi spásou),
a stal sa mojim záchrancom.
Na prijímanie:
Chváľte Pána nebies, chváľte ho na výsostiach. Aleluja.
Bohorodičník hl, 2.
Všetko je zahalené pred našimi zmyslami
a je preslávnym tvojím tajomstvom, Bohorodička.
Čistote zasvätená, panenstvo zachované
a opravdivou matkou si sa stala:
Porodila si pravého Boha, preto ho aj upros, aby spasil naše
duše.
Druhá nedeľa pôstna má iba kondák vlastný, ktorý je po
vzbudením konať kajúcne skutky, premeniť a obnoviť sa v tom 
to svätopôstnom období. Spieva sa na nápev 4. hlasu Osmohlasníka.

Medzispev hl. 3.
Spievajte Bohu nášmu, spievajte Kráľovi nášmu, spievajte.
Na prijím anie:
Chváľte Pána nebies, chváľte ho na výsostiach.
Tropár sv. Kríža hl. 1
Spas ľud svoj, Pane, a požehnaj dedičstvo svoje,
daruj víťazstvo nad nepriateľmi Cirkvi svojej
a svätým krížom svojím ochraňuj ľudí.
Kondák hl. 7.
Už nechráni plamenný meč bránu raja,
lebo ju uzavreli preslávne závory — drevo Kríža.
Osteň smrti a vládu pekla si premohol, Spasiteľu,
a tým čo boli v jeho zajatí si víťazne zavolal:
vojdite znova do raja,
Namiesto Svätý Bože . . .
Krížu tvojmu sa klaniame, Vládca,
a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Medzispev hl. ó:
Spas ľud svoj, Pane, a požehnaj dedičstvo svoje.
Namiesto Dôstojné je . . . Radosťou z teba plesá . . .

Kondák hl. 4.

Na prijím anie:

Teraz už nastal rozhodný čas
a súd je predo dvermi.
Povstaňme teda, postime sa a prelievajme slzy ľútosti,
konajme skutky milosrdenstva a volajme:
Zhrešili sme viackrát ako je piesku v mori,
ale ty, sudca všetkých, zotri naše hriechy,
aby sme mohli získať večnú spásu.

Zjavilo sa nad nami svetlo tvojej tváre, Pane. Aleluja.
Svetlo Kristovo a žiara jeho kríža svieti nám na cestu a bez
pečne nás vedie k plnosti života a šťastiu časnému i večnému.
Zhodou okolnosti na dátum tretej nedele pôstnej pripadá
tohto roku aj sviatok Zvestovania presv. Bohorodičky. Patrí me
dzi stále sviatky liturgického roku a viaže sa na toto dátum —
25. marca. V liturgickom kalendári má však nedeľa význačnejšie
postavenie a tak v takomto prípade sa sviatok presúva na nie
ktorý z nasledujúcich dní. Obsah premenlivých častí tohto sviat
ku tvorí práve popis udalosti Zvestovania a jeho slávnostná pri
pomienka.

Medzispev hl. 5.
Ty sám, Pane, nás zachrániš a zachováš nás
od pokolenia tohto až na veky.
Namiesto Dôstojné j e . . . Radosťou z teba plesá . . . a na
prijímanie iba verš z bežného hlasu Osmohlasníka.
Tretia nedeľa pôstna sa nazýva aj nedeľou svätého Kríža.
Veriacim sa predkladá symbol ¡našej spásy — k r í ž s umučeným
telom Spasiteľa na osobitné uctievanie a uvedomenie si v istom
predzážitku vyvrcholenia pôstu v deň Veľkého piatku — v tra 
gédii Spasiteľovho umučenia, ktorá však znamená zvrat v hod
notení bolesti a smrti i samého zmyslu symbolu znamenia svä
tého kríža. Znamenie smrti sa stáva znamením znovuzrodenia a
života, znamenie potupy sa mení na znamenie najvyššieho vy
znamenania a pozdvihnutia človeka, znamenie neľútostnej su
rovosti prekonáva metamorfózu zmeny na znak milosrdnej a od
púšťajúcej lásky, ktorá prijíma kajúcnika do stavu znovaprijatých synov Božích, dedičov nehynúcej slávy v dome Otcovom na
nebesiach. Všetko to, tak vzácne a krásne, rodí sa z bolesti,
utrpenia a smrti dobrovoľne vzatej na seba Spasiteľom.
Z Osmohlasníka je na poradí hlas tretí. V našom prípade ¡ním
budeme ho mať za sebou celý, pretože v úvahe uverejnenej v
predchádzajúcom čísle sme začali štvrtým hlasom. To nám
umožní k budúonosti venovať sa viac pozastaveniu sa nad obsa
hom jednotlivých vlastných častí toho-ktorého sviatku. Najprv
teda tropár hl. 3.
Nech zaplesajú nebesá a nech sa teší Zem celá,
lebo veľké veci učinil Pán ramenom svojím.
Smrťou premohol smrť a stal sa prvorodeným spomedzi mŕt
vych.
Z útrob pekla nás vyslobodil
a svetu daroval preveľkú milosť.
Kondák hl. 3.
Dnes si vstal zmŕtvych z hrobu, dobrotivý Bože,
a vyslobodil si nás z moci smrti.
Dnes plesá Adam a raduje sa Eva
a spolu s nimi proroci a patriarchovia
bez prestania ospevujú božské kráľovstvo tvojej moci.
Bohorodičník hl. 3.
Ospevujeme ťa,
ako sprostredkovateľku spásy ľudského pokolenia,
Bohorodička, Panna,
lebo z teba si vzal telo tvoj Syn a Boh náš,
ktorý vzal na seba utrpenie kríža
a zbavil nás večnej smrti, lebo nás veľmi miloval.

Tropár hl. 4.
Dnes sa začína dielo našej spásy a zjavenia večného ta 
jomstva.
Syn Boží stáva sa Synom Panny
a Gabriel zvestuje túto milosť.
Preto aj my spolu s ním volajme k Bohorodičke:
Raduj sa, milostiplná, Pán s tebou.
Kondák hl. 8.
Ako mocnej Vládkyni víťaznú pieseň,
ako zachránkyni od zla,
ďakovnú modlitbu ti prinášame —
služobníci tvoji, Bohorodička.
Si nepremožiteľná,
preto nás zachráň od všetkého nešťastia
aby sme ťa vždy vzývali: Raduj sa panenská nevesta.
Medzispev hl. 4.
Každý deň zvestuje spásu Boha nášho.
Namiesto Dôstojné je . . .
Zem zvestuj radosť velikú a nebesá chváľte Božiu slávu.
Na prijím anie:
Pán si vybral Sion a za svoj príbytok si ho vyvolil.

JEDNOU

VETOU

V
NDR rozprúdili sa prípravy na kňazskú synodu, plánovanú
na ja r tohto roku — Ugandský biskup J. B. Ka'kubi nedávno vy
hlásil, že Cirkev v Afrike je potešiteľne sa rozvíjajúcou spoloč*
nosťou — Do boja proti kriminalite vyzvali vo svojich pastier
skych listoch katol. biskupi v Poľsiku — V Hornej Volte bol za
čiatkom tohto roku študijný seminár, na ktorom sa hovorilo o
potrebe reformy cirkevného práva — V africkej republike Zaire
e rok 1972 až 1973 rokom apoštolským — Predstaviteľom bl. M.
Colbeho v práve nakrúcanom filme o tomto mučeníkovi, zverili
hercovi J. Q ualiovi — Predseda medzinárodnej Charity vyzval
kresťanov, aby prispeli na pomoc obetiam vietnamskej vojny —
Novým soľnohradským arcibiskupom stal sa 64-iročný prelát d r.
Berg — Pax Christi, medzinárodné mienové hnutie, zriadilo fond
na pomoc bývalým väzňom nacistických koncentračných táboírav
v Poľsku — Kardinál Perecatil v prítomnosti guvernéra Keraly a
početných veriacich, posvätil nový chrám, ktorý zahrňuje v sebe
architektonické prvky troch veľkých náboženstiev Indie — Ve
dúci kresťanských cirkví v Severnom írsku v spoločnom vyhlásení
vyslovili svoje rozhorčenie nad krvavými udalosťami v krajine a
žiadajú nastolenie poikoja — Sv. Stolica nadviazala diplom a
tické styky s Alžírskom, Bangladéšom, Sudánom a Tunéziou —
Sv. Otec Pavol VI. vymenoval za biskupa japonskej Okinavy
miestneho rodáka o. Petra Tadamoriho — V Taliansku prebie
hali v polovici februára chrámové zbierky na pomoc postihnu
tým vo Vietname — V Rakúsku zriadili ústrednú univerzitnú je d 
notu mierového výskumu — V Madrase, jednom z najväčších
kultúmo-náboženských stredísk Indie — konal sa seminár katol.
organizácií, pracujúcich za rozvoj — Sv. Otec Pavol VI. potvrdil
pred nedávnom voľbu troch nových arménskych arcibiskupov a
jedného biskupa.

SV. OTEC PAVOL VI. poslal pri príležitosti 100. výročia naro
denia sv. Terezky Ježiškovej osobitný list biskupom v Bayeux a
Lisieux, v ktorom vyzdvihol Terezkinu čnosť poslušnosti voči
predstaveným, ako vždy časovú a hodnú nasledovania.
BISKUPSKÝ ZBOR V CHILE napísal vo svojom novoročnom
pastierskom liste na adresu všetkých rozháraných manželstiev,
že nejestvujú vlastne nežiadúce deti, ale jestvujú rodičia bez
srdca a zodpovednosti.
BLÍZO BETLEHEMA odhalili v pomerne dobrom stave sa na
chádzajúci kostol z V. storočia, ktorý patrí medzi najcennejšie
kresťanské historické hodnoty. Reštaurovanie chrámu dokončia
koncom roka.
ÚSTAV pre výskum mierových problémov pri viedenskej kato
líckej univerzite pripravil konferenciu, na ktorej rektor univerzity
dr. G. Winkler prednášal na tému „Právo ako nástroj mieru".
KARD. S. HENRIQUEZ, arcibiskup v Santiago de Chile, vyhlá
sil na margo znárodnenia niektorých podnikov v Čile, že čílsky
ľud iba si háji svoje právo na samostatnosť a nezávislé riadenie
svojho osudu.
REORGANIZÁCIA, ktorú urobil vo svojom biskupstve rakúsky
ordinár J. Weber, určuje, že dekani budú menovaní na 8 rokov.
Po dovŕšení 70. roku svojho života nebudú už môcť vykonávať
svoju funkciu.
SV. OTEC pri oznámení doplnenia kardinálskeho zboru 30
novými kardinálmi zdôraznil, že je to ďalší dôkaz všeobecnosti
Cirkvi, keďže na jej správe a riadení budú sa zúčastňovať noví
zástupcovia ďalšich národov.

THOR HEYERDAHL, vynikajúci nórsky vedec, spisovateľ a
publicista, veľmi známy svojimi plavbami na plti cez Atlantik,
vyhlásil, že v mierových úsiliach, ktoré vyvíjajú rozličné spoloč
nosti, vyniká najmä katolícka cirkev, ktorá sa takto predstavu
je svetu ako opravdivá a láskavá matka.

ZA PÁPEŽSKÉHO LEGÁTA na 40. eucharistický kongres v Melbourne vymenoval Pavol VI. kardinála L. J. Shenana, baltimorského arcibiskupa.

ŠVAJČIARSKI VEDCI, ktorí študujú starodávne listiny, našli
pozoruhodný zápis z IX. storočia. Ide pravdepodobne o intenčnú
knihu sv. služieb Božích, aká sa bežne dodnes používa v chrá
moch, alebo na farách a do ktorej sa zapisujú cudzí kňazi, kto
rí slúžili sv. Liturgiu. Bádatelia sa nazdávajú, že našli záznam
arcibiskupa Metoda, nášho vierozvesta, ktorí sa vracal s piati
mi kňazmi-spoločníkmi cez horské priesmyky z Ríma.
(Podľa KN)

KARD. L. RICKETTS, arcibiskup peruánskeho hlavného mesta
Limy, vyhlásil, že všetci účastníci v apoštolskej činnosti sú povin
ní mať čoraz aktívnejšiu účasť na spoločenskom živote.
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b) Všeobecná — to znamená, že máme ľutovať všetky,
predovšetkým ťažké hriechy. Nemožno teda povedať aleby myslieť si v srdci: „T r i hriechy ľutujem , ale ten štvr
tý nie!“ K to by len jeden ťažký hriech neľutoval, nemá
skutočnej ľútosti i keby všetky ostatné hriechy ľutoval.
Keď ranený má päť smrteľných rá n a lekár m u vyhojí
len štyri, piatu nechá, nič chorému nepomôže.
K to sa spovedá zo svojich hriechov
so skutočnou,
úprimnou ľútosťou a bez svojej viny zabudne na nie
ktorý hriech, odpúšťa sa m u i tento, lebo bol oľutovaný.
Stačí všetky hriechy oľutovať odrazu, ale kto chce,
môže i nad každým jednotlivým hriechom vzbudiť zvlášť
ľútosť.
A ako je to so všednými hriechmi? M á m a j tie oľuto
vať? Odpoveď: všedný hriech nezabíja božský život du
še. Teda, keď ľutujeme, že sme spáchali ťažký hriech,
všedné hriechy by sme nemuseli zahrnúť do ľútosti . Ale
toto nikom u neradím. Po prvé preto, že hriechy často
posudzujeme chybne. Ťažký hriech považujeme za všed
ný, a po druhé, ako budeme napredovať v kresťanskej
dokonalostí, keď všedný hriech bude nám niečím samo
zrejmým. Zahrňujem e do ľútosti všetky spáchané hrieehy, bez rozdielu, či patria k ťažkým alebo všedným!
c) Nadprirodzená ľútosť. — A b y sme tomu lepšie po

rozumeli, najprv podotýkam, že ľútosť môže byť dvojaká:
prirodzená a nadprirodzená. Napríklad, keď niekto ľutuje
svoj hriech opilstva len preto , že si prepil majetok, alebo
že si zničil zdravie, taká ľútosť, hoci je opravdivá
a úprimná, nestačí. Takáto ľútosť je ľútosťou prirodze
nou. Prirodzená ľútosť na odpustenie hriechov nestačí,
pretože pohnútky k ľútosti sú čisté pozemské.
__
Naše pohnútky k ľútosti musia byť vyššie. Musíme
myslieť na Boha. Vtedy naša ľútosť bude nad/prirodzená.
Nadprirodzená — znamená toľko, že k ľútosti nás vedie
príčina — pohnútka nadprirodzená. To znamená , že keď
niekto ľutuje svoje hriechy preto, lebo urazil Boha, vtedy
hovoríme, že má nadprirodzenú ľútosť. Teda k platnej
sv. spovedi nevyhnutne máme vzbudiť nadprirodzenú ľú
tosť.
Nadprirodzená ľútosť je dvojaká: nedokonalá a do
konalá. Nedokonalá je ľútosť, keď ľutujeme svoje hriechy
len preto, že sa bojíme pekla a iných trestov za ne.
Vidím e, že tu je už náš záujem. Kde je vlmstný záujem,
tam niet dokonalej lásky k Bohu. Boha dokonale miluje
len ten, kto pred všetkým dobrom vždy dáva prednosť
Pánu Bohu. A j nedokonalá ľútosť stačí na odpustenie
hriechov, keď je vzbudená p ri sv. spovedi.
(Pokriaoaviainie.)
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K A R D IN Á L W IL L E B R A N D S , predseda Sekretariátu pre jednotu kresťa
nov, odovzdal 22. januára t. r. Sv. Otcovi Pavlovi V I. prvý exemplár eku
menického vydania časti Biblie vo francúzštine. Pracovalo na ňom 150 biblistov katolíckej, protestantskej a pravoslávnej cirkvi.
HESLOM tohoročného týždňa (18.—25. januára) modlitieb za zjednotenie
kresťanov — ako to určil Sekretariát pre zjednotenie kresťanov — boli slová
z evanjelia sv. Lukáša (11, 1): „Pane, nauč nás modliť s a “
V K A T E D R Á L E SV. P A V L A v Londýne boli na sviatok Bohozjavenia
ekumenické bohoslužby za 130 tisíc nenarodených detí v krajine v uply
nulom roku 1972.
M A X T U R IA N , predstaviteľ protestantskej kom unity v Taizé, žiadal vo
svojom novoročnom liste potrebu opravdivého dialógu medzi všetkými
ľudmi, bez ohľadu na akékoľvek rozdiely.
SVETOVÁ R A D A C I R K V Í usporiadala v nedávnych dňoch v Bangkoku
medzinárodné stretnutie, na ktoi'om sa zúčastnilo do 300 duchovných osôb.
Stretnutie prebiehalo pod heslom: Spása dnes.
V SA IN T L O U IS (severoamerický štát Missouri) sa konal pred nedávnom
rrm'iologický kongres katolíckych a protestantských študentov . Stretnutiu
predsedal miestny arcibiskup kardinál J. Carburry.
STREDOVEKÝ C H R Á M sv. Gregora Veľkého v Assisi, ktorý je určený
na bohoslužby aj pre predstaviteľov iných kresťanských spoločenstiev, v ne
dávnom čase od základov zreštaurovali. N a slávnostnom otvorení obnove
nej svätyne sa zúčastnil Msgr. A rrig h i zo Sekretariátu pre jednotu kres
ťanov.
P A TR IA R C H A P IM E N p ri svojej nedávnej návšteve v našej vlasti stre
tol sa aj so zástupcami S K D Pacem in terris, ktorým venoval na pam iat
ku pamätné medaily, vydané p ri príležitosti jeho intronizácie.
NA S L Á V N O S T I posviacky nového pravoslávneho chrámu v Cincinnati
(štát Ohio v USA) zúčastnil sa aj miestny kat. biskup — sufragán o. M.
Elko,
SESŤ K A T. B IS K U P O V z Rodézie zasadalo nedávno spolu so zástupca
mi metodistov a s predstaviteľmi Luteránskeho zväzu, na spoločnej porade,
kde rozoberali otázky spolupráce na pretváraní zaostalých k r a jín .
I G Á N D H IO V Á , ministerská predsedníčka Indie, sa zúčastnila závereč
nej oslavy 1900. výročia mučeníckej smrti sv. Tomáša a vo svojom pre
jave ocenila vklad kresťanstva do duchovného a kultúrneho dedičstva Indie.
DEMETRIOS I., ekumenický patriarcha Carihradu, prehovoril nedávno
znovu o jednote kresťanov, ktorá je podľa neho najhlavnejšou úlohou
všetkých kresťanov našich čias.
V E T IÓ P II usporiadalo Etiópske biblické združenie, v ktorom sú zastú
pené všetky kresťanské cirkvi, spoločné stretnutie, na ktorom sa zaoberali
problémami spoločného štúdia Písma sv.
SVETOVÁ R A D A C I R K V Í vyslala do H anoja 14 ton liekov a lekárskych
prístrojov v hodnote 300 tisíc dolárov . Lie ky a lekárske prístroje previezli
do Hanoja cez Moskvu. N áklady spojené s tým to transportovaním znáša
ruská pravoslávna cirkev.

TOHOROČNÝ SVETOVÝ JUBILANT

MIKULÁŠ

KOPERNIK

(19. 2. 1473 — 24. 5. 1543)
Kázeň, ktorú v túto nedeľu predniesol I vu. Veď stvorenie tejto majestátnej krá
kanonik Kopernik v katedrálnom chráme,
sy — nie je to azda prejav veľkej Bo
žej moci?! My veríme v Stvoriteľa neba
zapôsobila na celé mesto. Zvesť o nej
a zeme, toho vesmíru, v ktorom naša
sa rozniesla aj za mesto, prešla celým
zem je len malou hviezdičkou. Chcem
Poľskom a potom aj do sveta. Ľudia sa
vám poukázať na omyl ľudí v ich názo
v skupinkách rozprávali po uliciach a
re na pôvod vesmíru. Ľudia myslia, že
živo diskutovali. Niektorí z pamäti opa
stredom vesmíru je Zem a okolo nej sa
kovali slová kanonika:
točia slnko a hviezdy. Ale to nie je tak!
„Žalmista pred mnohými storočiami
Na základe mojich dlhoročných štúdií
pred Kristom zložil túto modlitbu: „N e 
som prišiel k uzáveru, že Zem nie je
besá rozprávajú o sláve Božej".. . Dnes
stredom vesmíru, Zem je len jedna z
vám chcem rozprávať o veľkosti Boha,
planét a k tomu ešte malá, ktorá oktorú ospevuje hviezdna obloha . . . Kaž
bieha okolo Slnka. Okrem tejto slnečnej
dú noc vidíte tie majestátne a prekrás
sústavy, v ktorej je Zem— planéta, sú
ne svetlá neba, ktoré hlásajú Božiu slá

ešte aj iné sústavy. Výsledok môjho ve
deckého bádania mi prikazuje s bázňou
obdivovať Božiu moc a veľkosť a sklá
ňať hlavu pred Jeho všemohúcnosťou.
Tá krása a veľkosť Jeho jestvovania ..
Ľudia, ktorí o tom diskutovali, sa chy
tali za hlavy. Niektorí pochybovali, iní
zasa hovorili:
„Veď Kopernik je veľký učenec a keď
to tvrdí, musí byť o tom presvedčený,
že je to skutočne tak!"
Táto zvesť sa rozniesla po celom vte
dajšom kultúrnom svete. A Kopernik pí
sal o tom knihu, aby v nej vedecky do
kázal správnosť svojho tvrdenia.
Roky dokazoval a presadzoval Koper
nik svoju pravdu, výsledok svojho štú
dia. Kopernik vyhlásil sústavu, ktorú ve
decky nazval heliocentrickou. Týmto sa
zaradil medzi najväčších učencov-astronómov.
Mikláš Kopernik, veľký poľský astro
nóm, objaviteľ heliocentrickej sústavy,
kanonik v meste Frombork v Poľsku, kde
žil a pracoval až do smrti, bol všestran
ne vzdelaný človek: teológ, právnik, eko
nóm, matematik, astronóm a lekár.
Narodil sa v meste Toruni (Poľsko) v
rodine obchodníka. Od desiateho roku
svojho života žil u svojho uja, biskupa
Vármskej diecézy, ktorá sa rozprestiera
la na brehoch Visly od Toruňa až po
Baltické more. Kopernik študoval na
krakovskej univerzite (1491— 1494). Vo
svojich teologických, právnických a le
kárskych štúdiách pokračoval v Talian
sku na univerzitách v Bologni, Pádue a
vo Ferrari. V roku 1504 sa vracia domov
a stáva sa kanonikom biskupstva v mes
te Frombork.
Jeho tvrdenie a vedecký názor o po
hybe Zeme okolo Slnka urobilo vo vte
dajšej astronómii revolučný prevrat. Tvr
denie Kopernika, že Zem je iba plané
tou v heliocentrickej sústave, že obieha
okolo Slnka, vyvolalo búrku nepokojov.
Kopernika to však neodradilo od práce,
a ďalej pokračuje v písaní svojej vedec
kej knihy.
Roku 1543 starý kanonik leží na smr
teľnej posteli. Niekoľko dní pred jeho
smrťou vychádzajú aj prvé exempláre
jeho knihy. Vydavatelia prinášajú vytla
čenú knihu a dávajú ju do rúk umiera
júceho. Starý pán zo všetkých síl číta ná
pis svojho životného diela: „De revolutionibus orbium coelestium."
Prítomní vidia na tvári umierajúceho
posledný úsmev a radosť.
— Niektorí ľudia mňa zle chápu. M o
jou vedeckou prácou som sa nepostavil
proti Bohu, naopak ja hlásam veľkosť
Boha, veľkosť, ktorú ľudský jazyk ne
môže ani vysloviť . . .
Za niekoľko dní potom vyhasol život
slávneho vedca.
Správnosť jeho tvrdenia potvrdili ne
skorší učenci, ktorí ocenili jeho priekop
nícke dielo. „Kopernik je titan, čo sa tý
ka sily myšlienky, usilovnosti a charak
teru, čo sa týka všestranného vzdelania
a vedeckosti" (Engels, Dialektika príro
dy, kap. 6).
Technika 20. st. plne potvrdila pravdu
Kopernika lietaním človeka vo vesmíre
a výstupom na Mesiac. Celý kultúrny
svet v tomto roku slávi 500. výročie na
rodenia veľkého vedca, kanonika kato
líckej cirkvi, verného syna bratského poľ
ského ľudu — Mikuláša Kopernika.

Teraz don Rossi neskrýva, že ak zostal kňazom, tak vďačí za
to Bohu a dobrote Msgre Roncalliho, ktorý prakticky a účinne
mu pomáhal pri štúdiách od prvej gymnaziálnej triedy až do
skončenia teologického štúdia; pomáhal mu nielen platiť byt
a stravu, ale aj knihy kupovať. Povolanie už bolo, chýbali iba
peniaze. „Pretože moja rodina, — rodák pápeža Jána to neza
tajuje, — bola chudobná, možno chudobnejšia ako jeho rodi
na". Chudobný podal ruky ešte chudobnejšiemu.
V
priebehu procesu sa zhromažďovali svedectvá k beatifiká
cii pápeža Jána aj v Bergame. Don Angelo Rossi bol jedným
z najvýznamnejších svedkov, hovoril celé hodiny. Tento proces,
ktorý trval vyše troch rokov, bol uzavretý 28. októbra 1971 (za
čal sa 3. apríla 1968). Sudcovia vypočúvali 64 svedkov: kardiná
lov, biskupov, jednoduchých kňazov i svetských ľudí (medzi ni
mi aj rodinu pápeža Jána), ktorí vydávali svedectvá, svedčili o
mladosti i zrelom veku „povolaného“.
Ďalších desať procesov, zhromažďujúcich dôkazy o pápežovi
Jánovi, nepočítajúc do toho proces v Bergame, konali sa v tých
to mestách: Clonfert, Akvizgram, Sofia, Atény, Istanbul, Assisi,
Oristano, Neapol, Ragusa, Dubrovník a Benátky. Procesy v Tu
ríne, Vicenze, Lisabone a v Paríži boli tiež skončené v novembri
1971. Posledný proces bude v Ríme, kde je hlavné sídlo tribuná
lu. Je to od stáročí tradičná forma „niekoho urobiť svätým". Pri
tejto príležitosti hodno sa zmieniť — o čom mnohí nevedia —
; ŕsC
že mnoho procesov ani po niekoľkých desaťročiach, ba storo
čiach nebolo uzavretých do dnešných čias. Je ich okolo
V
T O M T O R O K U U P L Y N IE už 10 rokov od blahodar tritisíc. Pre pápeža Jána sa táto chvíľa stále viac približuje. Už
ného vydania jednej z naj slávnejších a naj strhujúce jších
viac ako rok v novinách sa zjavujú titulky: „Pápež Ján v krát
pápežských encyklík Pacem in terris a od smrti je j
kom čase bude vyhlásený za svätého“. V skutočnosti však i
nezabudnuteľného iniciátora , veľkého pápeža m ieru , brat
napriek tomu, že celá táto komplikovaná procedúra bola znač
skej znášanlivosti a ľudskej jednoty, Jána X X I I I .
ne mimoriadne urýchlená, uplynie asi ešte veľa rokov, kým ho
Cyklus našich príspevkov, venovaných
jeho
svetlej
Cirkev postaví na oltár, i keď očakávame kladné skončenie tej
pamiatke chce byt vďačným prejavom láskyplnej úcty
to otázky pre pápeža, ku ktorému sa už trinásť rokov modlia a
k „najväčšiemu bratovi všetkých ľudí“ , ale aj dôkazom,
ho o pomoc vzývajú veriaci na celom svete.
že jeho posmrtný odkaz žije v našej pam äti , snaženiach
Zbieranie dôkazov zvyčajne sa považovalo za „ťažkú prácu",
a vznešených túžbach po trvalom pokoji a vzájomnej
v tomto prípade však prebiehalo veľmi rýchlo. Rozličné osved
láske na celom svete a medzi všetkými ľuďmi.
čenia a vyjadrenia dosahujú desiatky zväzkov, sú akousi ency
klopédiou, no po celé roky však zostanú tajnými dokumentmi,
uschovanými v archíve, je na nich pečať súdneho tajomstva. To
isté sa týka aj správ dona Angela Rossiho, o ktorých sa hovorí,
f i
že patria k najkompetentnejším, najoriginálnejším a objavným v
pomienky „dedinského sekretára
bergamskom procese.
Skutočne, don Angelo Rossi zdôveroval sa Msgre Roncallimu
Týždenník Domenica del Corriere (1971, č. 46) uverejnil pri
so svojimi osobnými problémami, s ktorým ho spájali úzke vzťa
príležitosti skončenia v Sotto il Monte 28. októbra 1971 infor
hy. „Občas — spomína — neočakávane pýtal ma o radu. Ke
mačného procesu o beatifikácii Angela Giuseppa Roncalliho
dysi, keď v Benátkach mal podať správu spoločenského cha
— pápeža Jána XXIIL výpoveď kňaza Angela Rossiho, ktorého
rakteru, opýtal sa: Si omnoho rozhľadenejší a podkutejší v
nebohý pápež často nazýval svojím „dedinským s e k r e t á r o m “ .
spoločenských otázkach ako ja, čo si o tom a o tom myslíš? Od
Tieto spomienky sa po prvý raz ukázali v tlači a tvoria zaujím a
povedal som: Eminencia, chcem byť úprimný a preto myslím, že
vý príspevok k mnohým biografickým prácam o Jánovi XXIII.
je to tak a tak. Boli to, priznávam sa, myšlienky trocha smelé
Uverejňujeme podstatné časti tohto materiálu z pera Renata
(dnes však by boli už pravdepodobne konzervatívne . . . ) Zbadal
Ravanelliho.
som, že si trel čelo. Dodal som si odvahy a osmelil som sa po
Roncalli nazýval ho svojím „dedinským sekretárom", lebo don
vedať: „Eminencia, treba ísť s prúdom času!“ Poklepal ma ru
Angelo Rossi nachádzal sa vždy v blízkosti, keď sa Roncalli ešte
kou po pleci a komentoval v dialekte: „Možno že máš pravdu,
ako arcibiskup a kardinál vracal z Francúzska alebo Benátok,
ale predbiehaš časy".
aby strávil september v Sotto il Monte. Teraz už 53-ročný don
Rozprávame sa s donom Angelom Rossim hľadajúc „drobné
Angelo Rossi, narodený v Sotto il Monte, farár v Albano Sanť
veci" pápeža Jána, „malé znaky" jeho hlbokého a vznešeného
Alessandro (10 km od Bergama) nazýva Roncalliho svojím „du
humanizmu. Načŕtava z nich portrét trocha povrchný, ale osob
chovným vodcom".
nosť, najmä keď je to silná osobnosť, skladá sa z mnohých
Don Rossi hovorí: „Počas rokov mojej kňazskej prípravy písal
drobných jednotlivostí, počíta sa aj s malými vecami. Nuž po
som mu každý raz, keď som sa stretol s ťažkosťami duchovnej
dávame niekoľko dosiaľ nepublikovaných a neznámych epizód
povahy, lebo veď ktokoľvek vstúpi na túto cestu skôr alebo ne
zo života pápeža Roncalliho, ako ich podáva don Angelo Rossi.
skôr stretne sa s ťažkosťami, ba musí sa s nimi stretnúť. V ta 
Keď jeho sestra Ancilla zomrela na rakovinu, kardinál Ronkýchto situáciách obracal som sa vždy na Msgre Roncalliho,
caili prišiel z Benátok, aby sa zúčastnil na pohrebe a prosil ma,
otvárajúc pred ním svoju dušu, bez ohľadu na to, či bol v Bul
aby som mu bol spoločníkom pri pohrebnom obrade v kostole.
harsku, v Turecku alebo vo Francúzsku. Vždy mi odpovedal a
Bol veľmi skormútený. Povedal aj kázeň plnú kresťanského sú
posielal mi dlhé listy. Čo v nich písal? Prosím, nepýtajte sa ma
hlasu a odovzdanosti do vôle Božej, potom však necítil dosť síl,
na to. To bola takmer spoveď. Môžem v každom prípade pre
aby sa zúčastnil aj pochovávania.
zradiť, že nikdy mi nechýbalo jeho povzbudenie a rada, ktoré v
(Dokončenie v budúcom čísle)
mnohých prípadoch odohrali rozhodujúcu úlohu".

OPÄTUJEME výzvu na dodržiavanie pokynov poštovej správy prí používaní pošto
vých smerovacích čísiel. Smerovacie číslo našej redakcie je 040 01 Košice.
v.

VYDANIE januárového čísla, ako aj čiastočné oneskorenie pri vydaní februáro
vého čísla, vzniklo z technických príčin a pevne veríme, že sa v budúcnosti nebude
opakovať.
UVEREJNENÉ SNÍMKY v 2. čísle Slova na str. 3 a 4. sú reprodukciami známych
diel akad, maliara Mikuláša Klimčáka, ktoré veľmi úspešne vystavoval v nedávnych
dňoch v hlavnom meste ČSSR — Prahe.

PRÍBEHY, K T O R É

PÍSE 2 I V O T

DOM Z PÁLENKY
— Začali sme stavať nový domček. Horko-ťažko
sme udreli základy a ty, len piješ. Z čoho ho
chceš postaviť? — horekovala žena v krčme pred
manželom, čo isi veselo popíjal s kamarátmi.
— Z pálenky dom nepostavíš, — odfrkol jej po
hotovo manžel a celá pijacká spoločnosť sa dala do
búrlivého smiechu.
— Z pálenky nie, ¡ale z tých peňazí čo prechlastáš, — 'odpovedala žena.
— Z tých ani toľko, — odpovedal manžel, — tie
krčmár odloží tak, že ani naj chýrnej ší zlodej i sa
k nim nedostanú. Nasledoval nový výbuch smie
chu.
— Jožo, ty si samý vtip, — pochlebovali mu
všetci, čo pili za jeho peniaze. Jožo objednal ďalší
liter.
Krčmár ochotne poslúchol. Chlapi ochotnejšie
nalievali a pili.
— Tak starý môj, tak! Leto ide, zima príde, kde
sa pritúlime so svojimi deťmi, — bedákala žena.
— V krčme je vždy dosť teplo, — odsekol man
žel.
— Bravo, — volali priatelia od pohárika a začali
tlieskať. — Samý vtip, samý žart, — zaliečali sa
mu všetci.
— To sa musí zapiť, — navrhol jeden z nich
a návrh bol jednohlasne prijatý. Žena si utrela
zaslzenú tvár a odišla. Manžel pil deň, tri dni.
Keď nemal za čo, krčmár mu ukázal tabuľku,
ktorá dávnejšie visela v krčmách s nápisom: Úver
umrel — borg nežije. Kto nemá peniaze, .nech ne
pije! Ale hneď doložil: Lenže, tebe, dám! Nikomu
v dedine, iba tebe. Jožo vypil a povedal: Zapíš!
Krčmár zapísal i pripísal. Keď bola záverečná,
krčmár ho nevyhodil, nechal ho prenocovať na la
vici, pravda, nie zdarma.
Leto utieklo, prášia nevľúdna jeseň, Jožov dom
ček nerástol. Žema sa celú zimu potĺkala s deťmi
po dobrých ľuďoch. Manžel prezimoval v krčme.
Prišla jar a krčmár začal stavať novú krčmu.
Rástla ako z vody. Pijani, čo dlhovali, museli ob
rábať ak nechceli, aby im vyšiel na bubon posled
ný kus nábytku. Odrábal i Jožo, aby mu zostali
aspoň základy domčeka.
Keď bola krčma hotová, partia od pohárika za
sadla k stolu. Pravda, Jožo nechýbal. Prišla i jeho
žena, zalomila ¡rukami a zaúpela:
— Manžel môj, tak predsa si postavil dom z pá
lenky, ale nie sebe a svojim deťom!
Manžel si dal tvár do dlaní a rozmýšľal. Možno
o tom, že mala pravdu!
JARNÉ PRIJDY
Z močiara, porasteného vŕbami, vyletel kŕdel
vrán. Zaujalo to moj>u pozornosť a pristúpil som
bližšie. Vody v močiari bolo málo. Jeho dno tvo
rilo čierne bahno. Veľké ryby sa veľmi ťažko po
hybovali v kalnej tekutine. Iné už zdochnuté le
žali v riedkom blate a na tých si pochutnávali
vrany. Ako sa dostali ryby do močiara, čo sa roz
prestiera na nížine uprostred žírnych rolí?

Jarné vody rozpustili sneh na vrchoch, mohut
né vlny vzdúvali sa v rieke až vystúpili z koryta,
rozliali sa po okolí a dostali sa až do močiara spo
lu s rybami. Keď hladina rieky upadla, voda z polí
sa vrátila, no v močiari zostala. V letných horú
čavách sa vyparovala až ostali z nej nepatrné
zbyítky a v nich rástli ryby. Ale tieto plytčiny
znamenali ich smrť.
Podobné dravé prúdy pricházajú v jarných ro
koch života v podobe rôznych vášní a zvodov. Tí,
čo ich nevedia ovládnuť, ale nechajú sa nimi uná
šať, skoro sa dostanú na plytčiny, kde ich mladé
túžby chradnú, živoria, až sa stanú lacnou obe
ťou alkoholizmu, prehnaného sexualizmu a iných
nerestí.
Hlboké myšlienky pre mladosť sú tým, čím je
hlboká svieža voda pre ryby. Len z nich sa rodia
veľké činy pre šťastie vlastné, druhých i celého
ľudstva.
Preto nebáť sa hlbokých myšlienok i keď pri
nášajú a ukladajú nám obete! Len tak môžu roz
vinúť naše mladé sily pre radostnú budúcnosť
všetkých.
STRATENÉ SVEDOMIE

— Cha, cha, cha, — smial sa šofér s pohárom
piva v ruke.
— Co ti je tak smiešno, — pýta sa jeden z ka
marátov od pohárika.
— Akože by mi nebolo? Veď vidíš koľké je bla
to. Šiel som ulicou, na kraji stála nejiaká žena.
Zamieril som do kaluže a ošpliechal som ju od
hlavy po päty. Pohrozila mi päsťou, ale ja som jej
ukázal dlhý nos.
— A keď si všimla poznávaciu značku? — do
biedzal kamarát.
— Nemohla, tá je väčšmi zablatená ako ona.
— A čo svedomie, — ozval sa jeden z prítom
ných v krčme.
— A už ste videli svedomie? — spýtal sa po
smešne šofér, — to vymysleli nešikovní. Šikovný
potrebuje peniaze a nie svedomie!
Potom ho už nikto neunúval otázkami a šofér
sa cítil víťazom. Popíjal, rozprával asi polhodinku
a chcel platiť. Siahol za peňaženkou, ktorú nosie
val vo vrecku na nohaviciach vzadu, ale tam ni
čoho nebolo. Hľadá po ostatných vreckách, ale ani
tam nič. Pozrel pod stôl, ale márne. Hľadal aj
v aute, ale ani tam nič nenašiel. Zmocňovala sa
ho zúfalosť.
— Ľudia, majte svedomie, — volal, — vráťte mi
peňaženku, mal som v nej všetky úspory.
Ale nikto z prítomných sa neprihlásil.
Napokon šiel na MNV, kde vyhlásili rozhlasom:
stratili sa peniaze, svedomití nálezca nech ich odo
vzdá na MNV.
Na druihý deň svedomitý nálezca prišiel na
MNV a peniaze odovzdal.
Aký šťastný bol šofér, že nálezca mal svedomie.
Svedomie je jadrom ľudskosti v nás. Čím väčš
mi ľudstvo pokročí, tým viac bude potrebovať
citlivé svedomie.
(Pokračovanie na 12. str.)

(Dokončenie z 11. str.)

Na cestách...

ZAHANBENÍ

Sme vlastne stále na cestách. Cez dovolenkové cesto
vanie však sa nám táto skutočnosť stáva veľmi výraznou
Nastúpil do autobusu starý muž. Niekoľko mla a zaznamenávame ju na nepopísaný list našej pamäti
ako samozrejmosť.
díkov stálo, viac ioh sedelo a medzi »nimi i jedna
Sme veční pútnici — osamelí alebo zoskupení do spo
starenka.
ločenstva, a tak si chodíme po cestách a cestičkách tohto
Starček čakal, že mu niektorý z mladíkov uvoľ sveta, nášho domova, a rovnako nášho života a každý
svojho života . . .
ní miesto, ale čakal márne. To ho nahnevalo, oso
K a m dnes? K a m za jtra a pozajtra?
pil sa na starenku slovami:
Vopred to často vie iba náš Pán, lebo m y sme tak
—
Že sa nehanbíš sedieť, keď mladí stoja. Ne často v r tk a v í a nestáli, a tak často sa odchyľujeme od
smeru, ktorý ukazuje na žiarivé nebo a na istoty nášho
vieš, že sa -nastoja dosť až budú starí?
večného zakotvenia.
Cestujúci sa veselo zasmiali. Mladí sa zapýrili
A j p ri tom všetkom však je len jedno potrebné:
A b y sme sa jeho nezriekli a dokázali si ho vždy po
a jeden z nich mu ponúkol miesto.
zvať za sprievodcu. Potom sa nám už nebude treba pý
Buďme slušní, najmä k starým. Vynútená sluš tať, či na tejto Z e m i sa ešte nájde nejaké srdce a nejaký
príbytok, ktorý a ktoré by sa mohlo stať naším opravdi
nosť nás už nectí!
v ý m domovom.

Dr. Ján Bubán
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Pane, kdekoľvek budem dnes alebo zajtra, či pozajtra
— na Juhu či na Severe, na Východe či na Západe —
ty si všade. N a tv o ju ru k u sa môžem vždy spoľahnúť.
Ona m a povedie , ak len s tým budem súhlasiť a do
kážem ťa o to poprosiť.
V e z m i ma, Pane, mocne za ru k u a nepusť a veď ma
Bolo to už dávno, keď môj priateľ rozprával mi túto peknú
Po svojich cestách, ktoré nech sa stanú m o jim i cestami.
príhodu zo svojej učiteľskej praxe.
T a k určite vždy šťastne dôjdem do bezprostredného cie
Deti majú písať školskú úlohu zo slohu. V triede zavládlo n a
ľa, kde m a ty chceš mať a kam rovnako ja sa chcem
päté ticho. Oči všetkých detských tváričiek sa zahľadeli na ta 
dostať. Lebo m oja vôľa sa ochotne a rada s tvojou sto
buľu, na ktorú učiteľ napísal veľkými písmenami nadpis úlohy:
tožňuje, pretože tvoje bytostné nasmerovanie na DOBRO
všetci čítajú polohlasne: Opíšte najkrajšie šaty človeka. Potom
všeobecné i čiastkové, — tvoja vôľa, — o ktorej som
učiteľ hovorí: Otvoriť zošity a písať úlohu!
sa zm ien il vo svojom prvom dnešnom Otčenáši a v y
V
triede zašelestilo päťdesiat zošitov. Dievčatá a chlapci ich
slovil želanie , aby sa na skutočnosť prem enila ako v nebi,
otvárajú a píšu nadpis úlohy: Najkrajšie šaty človeka.
tak aj na Zem i, sa i na mojom prípade presvedčivo a
Opäť nastalo ticho. Hlávky dievčat sa nachýlili nad zošity,
jednoznačne uplatňuje. A to je základ môjho šťastia
dumajú, čo by mali napísať, aby úloha bola čo najlepšia. Tu
i m o jej vďačnosti dnes — za všetkých a za všetko.
a tam počuť vzdychnutie: „Čo mám písať?" „Ako to mám n a
písať?" Alebo si šeptajú: „Čo napíšeš? Pomôžeš mi?" Učiteľ
však prísno napomína: „Ticho! Každý píše samostatne!"
A k é je vzácne, Pane, pocítiť a zažiť tvoju blízkosť na
Po chvíli všetky deti umíkajú. Počuť iba škrípanie pier po p a 
cestách. T v o ju blízkosť v nádhere obdivovanej prírody
pieri. Každé píše do zošita to, čo vie o najkrajších šatách člo
i vo využívaní je j dobrôt. A rovnako tvoju blízkosť v ľu
veka. Dievčatá píšu o svojich vlastných šatách, i o tých, čo vide
ďoch — v dobrých ľuďoch, ktorých sme postretávali a
li na obrázkoch alebo na filmovom plátne. Každé dievča opisu
sme s n im i solidárni v ľudskom údele, vo výsadách člo
je svoju najmilšiu farbu, najkrajší kroj a dievčenské ozdoby,
veka i v jeho osobitných krížoch a trápeniach, a ktorí
stužky, prstienky, náušnice. Niektoré si myslia, že najkrajšie šaty
rovnako ako rny voči tým druhým, aj oni voči nám pre
nosí ich vlastná mamička. Iné sa oduševňujú za šaty filmových
ukazujú svoju blízkosť, poskytujú svoju pomoc, svoje
hviezd alebo za šaty speváčok, ktoré videli a počuli v televízii.
prostriedky.
Chlapci píšu o uniformách vojakov, letcov a astronautov, o
Lebo všetko je tvoje a m y všetci sme rovnako tvoji.
šatách rozličných športovcov, dôstojníkov, cestovateľov a pod.
A toto teší, hreje, povzbudzuje a posilňuje.
Hodina sa skončila učiteľ pozbieral zošity s napísanými úloha
mi.
Marián Skala
Keď prešiel týždeň, učiteľ vošiel do triedy so stohom zošitov
v náručí. Deti čakajú v napätí na výsledky svojej práce. Učiteľ
vraví:
— Najlepšiu úlohu napísal Branko!
Celá trieda pozrela bleskom na Branka, ktorý vonkoncom ne
bol najlepším žiakom, lebo často býval chorý. Ale srdce mal
šľachetné, ani myške by nebol ublížil. Jedny dievčinky pozerali
na neho s nechuťou, druhé so závisťou. Daktorí chlapci s údi
vom, druhí s radosťou a iní ľahostajne.
Učiteľ ďalej hovoril:
— Branko napísal úlohu najlepšie a najkrajšie. Napísal iba
tri vety. Dávajte pozor, aké sú to vety!
Vzal kriedu a napísal na tabuľu celú Bránkovú úlohu:
..Najkrajšími šatami človeka je jeho dobrota. Dobrota nezá
visí od krásnych šiat a všelijakých čačiek, ktoré na seba navešiame, lebo je ukrytá hlboko v srdci. Vidieť ju v dobroprajných
— Áno, — odpovedal Branko prosto, nijako neurazený po
očiach, úsmevoch, slovách a v rukách vždy pripravených po
dozreniami svojich spolužiakov a spolužiačok.
máhať".
— Ako ti to prišlo na myseľ?
— Prosím, — protestoval Ferko, — on to odvoľakiaľ odpísal.
— To je veľmi jednoduché, — odpovedal Branko. — Keď
— Ja tiež myslím, že to nie sú jeho slová, — zamiešala sa
som bol v nemocnici, navštívila ma celá trieda. Vtedy som ju
Irenka.
videl vyobliekanú v najkrajších šatách. Všetci mi vtedy priniesli
— Ja by som to tiež tak vede! napísať! — chvastal sa krikľa
toľko dobroty v očiach, toľko šťastia v úsmevoch, toľko poteše
vým hlasom Julko.
nia v slovách a toľko túžby pomôcť mi svojimi rukami!
Učiteľ sa pozrel karhavo a dosť prísno na nespytovaných mu
drlantov. Potom povedal:
Po týchto slovách trieda sa zahanbila. Najviac Ferko, Irenka
— Spýtajme sa na to Branka. Povedz mi, či si túto úlohu n a
a Julko.
písal sám od seba?
T. M. Rosia vický

QÍm ikza(ii(L latij-
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TRNAVA — V stredu dňa 14. februára t. r. bolo v zasadacej sieni Spolku sv.
Vojtecha v Trnave 51. plenárne zasadnutie Správneho výboru Spolku sv. Vojtecha,
ktorého sa zúčastnil aj Otec ordinár spolu s vedúcim redaktorom našej tlače. Pri
tejto príležitosti bolo slávnostným prejavom predsedu SSV poslanca dr. h. c. A. H o
ráka spomenuté aj štvrťstoročie Víťazného februára.

Wm

KOŠICE — Na sviatok Pánovho stretnutia dňa 2. februára t. r. v košickom gr.-kat.
farskom chráme odslúžil vedúci redaktor našej tlače Sv. Liturgiu za všetkých živých
i mŕtvych spolupracovníkov, čitateľov a priaznivcov našich časopisov Blahovistnik
a Slovo.

PRAŽSKÁ GR.-KAT. SVÄTOKLIMENTSKÁ FARNOSŤ sa dňa 13. januára t. r
v strašnickej smútočnej obradnej sieni rozlúčila so svojím šľachetným a dlhoročným
príslušníkom dr. Nestorom B i I í k o m, ktorý zomrel vo veku 70 rokov a dlhé raky
pôsobil v Prahe ako obľúbený a známy lekár. Smrť ho zastihla v plnej pracovnej
aktivite.
Viečnaja jemu pamjaťl

v.v. v .v a v .'

O. EUGEN CHIRA, čestný arcidekan
našej eparchie, žijúci t. č. na odpočinku
v Prahe, dožil sa dňa 18. januára t. r.
svojej životnej osemdesiatky. Milému ju
bilantovi z úprinmého srdca vyslovujeme
aj touto cestou Všemohúcim Bohom po
žehnané a našimi vrúcnymi modlitbami
sprevádzané mnoholitstvije.

«v.v.v.

O. EMIL ZORVAN, dožije sa 9. marca
t. r. svoju požehnanú šesťdesiatku.
Kňazskú chirotóniu prijal jubilant v Pre
šove r. 1936. Pôsobil v šarišskom Čier
nom a v Závadke. Teraz pôsobí v Poši.
Za svoju činnosť v protifašistickom od
boji bol vyznamenaný našou vládou Že
lezným vojnovým krížom, medailou 25
rokov SNP a pamätnou plaketou 50 ro
kov ČSSR.
Úprimne gratulujeme a z úprimného
srdca spolu s jeho terajšími farníkmi vy
slovujeme naše spoločné a srdečné:
NA MNOHAJA I BLAHAJA LJETA!

V

NA SVIATOK Nepoškvrneného Počatia presv. Bohorodičky, oslávil v Prešove 65
rokov svojho kňazstva jeden z najstarších gr.-kat. kňazov o. Anton K o š č.
Jeho významné a požehnané životné jubileum (90 rakov života) sme spomenuli
v júnovom čísle nášho časopisu.
Prítomná snímka zvýrazňuje podávanie sv. prijím ania pri jubilantovej slávnostnej
Sv. liturgii v prešovskej gr.-kat. katedrále.

NAŠU SPRÁVU o farnosti M a t i a š k a z minulého čísla daplňujem e v tomto
čísle snímkou, ktorá ukazuje obnovenú a Otcom ordinárom J. Hirkam slávnostne
ppsvgtenú matiašskú cerkov.

TOMTO

ROKU

U P L Y N IE :

1110 R O K O V od príchodu sv. solúnskych bratov do našich krajín
320 R O K O V od vzniku gr.-kat. fa r 
nosti vo Veľkom Sulíne
275 R O K O V od trnavského vydania
Katechizmu pre gréckokatolíkov
245 R O K O V od príchodu prvého gr.kat. duchovného do farnosti Šumiac
220 R O K O V od narodenia zaklada
teľa slavistiky otca Jozefa Dobrovského
200 R O K O V od zavedenia samostat
ných m a trík gr.-kat. farnosti Zdoba
pri Košiciach
190 R O K O V od postavenia gr.-kat.
cerkvi v Štefanovciach
(P o kra čo vamie na 14. str.)
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N O V IN K A

(Nad modlit. knihou Chváľme Boba)

i

(Dokončenie z 13. síbr.)
180 R O K O V od narodenia prešov
ského biskupa Jozefa Gaganca
170 R O K O V od narodenia o. A le x a n 
dra Duchnoviča a posviacky cerkvi
Narodenia presv. Bohorodičky v Lutine pri Prešove
155 R O K O V od postavenia gr.-kat.
farských chrámov v Belži a Topo
lianoch
140 R O K O V od narodenia prešov
ského biskupa dr. M. Tótha
120 R O K O V od sm rti východoslo
venského vlastenca a literáta dr. Já
na Andraščíka
100 R O K O V od narodenia zaklada
teľa fa ry a prvého gr.-kat. fa rá ra
v Bardejove o. Jozefa H anuľu
a
nášho literárne nadaného kňaza o.
Em ila Nevického
80 R O K O V
od postavenia gr.-kat.
cerkvi v Repejove
75 R O K O V od uloženia 4 zvonov
vo vežiach košického gr.-kat. f a r 
ského chrámu Narodenia presv. Bo
horodičky
70 R O K O V od úradného potvrdenia
a vzniku samostatnej gr.-kat. f a r 
nosti v Bardejove
60 R O K O V od vymenovania dr. Št.
Nováka za prešovského biskupa
50 R O K O V od kňazskej vysviacky
zaslúžilého bardejovského gr.-kat. f a 
rára, o. arcidekana J. Visloékébo.

PREMIÉRU populárnej, dávnej a veľmi
známej činohry bardejovského dr. Jána
Andraščíka ŠENK PALENČENY (z r.
1844) usporiadalo dňa 8. februára t. r.
Divadielko pod kupolou pri Parku kul
túry a oddychu v Košiciach.
Andraščikovu činohru, v réžii Štefana
Oľhu, predviedli v malej sále košického
Domu umenia.
V
decembri t. r. (24. 12.) uplynie 120
rokov od autorovej smrti.

Stáva sa i vám, že stretnete sa s priateľom alebo známym a ako prvú dostanete
otázku: Čo je nového. . . ? Hnevám sa na týchto stále zvedavých a nespokojných
ľudí, lebo si myslím, že sú to zbytočné otázky. Ak by mi niekto položil túto otázku
v týchto dňoch, nenahneval by som sa, ale pohotovo odpovedal: Áno, je veľa
nového. Je to pre nás novinka a ozaj radostná udalosť.
V nedávnych dňoch dostala sa do rúk našich veriacich dlho očakávaná modliteb
ná kniha C h v á ľ m e B o h a , zostavená, upravená a doplnená podľa predchá
dzajúcich vydaní o. kanonika Pavla S p i š á k a. Verím, že v tomto novom roku
je to dobrá novinka a naši veriaci budú veľmi vďační všetkým, ktorí sa o vydanie
tohto modlitebnika zaslúžili.
Najprv niekoľko pohľadov do minulosti.
Iste, že aj Otec Pavol Spišák vo svojich 72 rokoch pod Kráľovou hoľou v hrdin
skej obci Švermovo, zaplesá úprimnou radosťou, ako kedysi staručký Simeon. Ale
nie na prepustenie, ale z toho, že vo svojich rukách môže zdvihnúť štvrté dieťa
vlastnej duchovnej tvorby, ktorou sa tak hlboko zapísal do dejín našej cirkvi a die
cézy. Otec Pavol dosiaľ veľa prekladal, zostavoval a vydával aj na vlastné náklady.
Vieme o tom veľmi málo a je toho veľmi veľa, čo bude treba ešte náležite zhodno
tiť a vďačnejšie oceniť. Prvú modlitebnú knižku vydal pred 40 rokmi a ďalšie tituly:
Sv. Metod, Verejné bohoslužby I. a U. diel, Učebnica katechizmu, Liturgika, Cirkev
né dejiny a napokon Chváľme Boha, ktorý sa už štvrtý raz v upravenom vydaní
a v obrovskom náklade vracia k nám. To, čo je dnes samozrejmosťou v pokoncilnej
Cirkvi, totiž užívanie živého národného jazyka v liturgii, to vtedy tak samozrejmé
nebolo.
A teraz niekoľko slov k vydaniu knižky Chváľme Boha. Vhodne a výstižne sa
o nej vyjadril jeden z našich žijúcich teológov: I keď má nedostatky, má aj poklady
zbožnosti a porozumenia. Po stránke jazykovej možno pripomenúť mnohé nedo
statky (zastaraná terminológia, štylistika, niektoré slovné zvraty a pod.). Ale nesmieme
zabúdať, že všetko, čo prichádza na svet, podlieha premenám času, ktorý to pre
mieľa, cibrí, zdokonaľuje a hlavne prispôsobuje. Toto robí i redakcia nášho Slova.
M á stálu liturgickú rubriku. Možno, že práve v nej, z tých smelých podnetov a z pek
nej jazykovej úpravy, vykvitne časom plodný strom s čerstvejším ovocím i dychom
našich súčasných dní.
To je však úloha ďalšej generácie. Ak si vezmeme napr. maďarské vydania li
turgických textov od prvopočiatku až do posledného vydania a porovnávame ich,
každý mi dá za pravdu, že čas je pánom štýlu vkusu a jazykovej úpravy.
Modlitebník Chváľme Boha tak ako v minulosti, i teraz bude dobre a dôstojne
plniť svoje poslanie. Sú v ňom duchovné bohatstvá, ktoré teraz ako podstatu potre
bujeme viac ako plnosť literárneho skvostu. Sú to základné pravdy vieroučné,
mravoučné, príprava k sv. spovedi a k sv. prijímaniu, modlitby k rôznym svätým, na
rôzne úmysly, Sv. liturgia v pôvodnom znení i v slovenskom preklade, molebeny, po
božnosti a iné.
Spišákova kniha nám umožňuje nazrieť i načrieť do studnice našich duchovných
hodnôt. Nabáda k tomu, aby sme ich nielen videli a poznávali, ale podľa nich
aj kráčali cestou života k večnej spáse. Napokon niekoľko očividných tlačových
opráv:
Z obsahu vypadlo označenie strany, na ktorej začína pobožnosť k najsv. Eucharistii,
ktorá začína na str. 173.
Str. 33, riadok 7 zhora: neznajúc . . . má byť nepoznajúc.
Str. 232 riadok 8 zhora: vypadol riadok: Povstaňme, vypočujme . . .
Str. 313 tropár Nadprirodzený chlieb . . . doplniť str. 174.
Str. 327 vypadol ekvivalent skorbného — slzavého údolia.
V závere, vyjadrujúc našu úprimnú spoločnú radosť z vydania gr.-kat. modlitebníkov Chváľme Boha a Christos moja sila, vyslovujem čo najsrdečnejšie želanie, aby
tieto knihy prispeli k nášmu ďalšiemu duchovnému rastu, v ktorom sa odzrkadlí
v našom živote svetlý vzor Spasiteľa ako našej duchovnej sily a v našich čistých
a šľachetných skutkoch prejaví sa aj najvýstižnejšia chvála všemohúceho Boha!
o. VIKTOR SKORODENSKÝ

ŠTATISTICKÁ ROČENKA ČSSR 1972 uvádza tieto údaje o všetkých kresťanských
bohosloveckých fakultách v našej vlasti:
V
uplynulom školskom roku študovalo na bohosloveckých fakultách v ČSSR 794
poslucháčov a poslucháčok. Z toho bolo 71 poslucháčok. D iaľkovo študovalo 37
študentov.
Na katolíckych bohosloveckých fakultách študovalo celkom 557 poslucháčov.
Z toho 297 v ČSR (Litoméŕice, Olomouc) a 260 v SSR. Z toho bolo 9 žien na poboč
ke CMB fakulty v Olom ouci. V ČSR diaľkovo študovalo 18 poslucháčov.
Komenského evanjelická bohoslovecká faíkulta v Prahe (zal. r. 1950) mala 102
posluhcáčov, z toho 23 žien. Na tejto fakulte študovali 4 cudzinci a 5 diaľkových
študentov.
Na Husovej československej bohosloveckej fakulte študovalo 33 študentov a 26
študentiek. Z tohto počtu boli 4 diaľkoví študenti.
Bratislavská evanjelická fakulta (založená r. 1934) mala 48 poslucháčov, z toho
13 žien.
Na pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove (zal. r. 1950) študovalo 28
poslucháčov, z ktorých 10 študovalo diaľkovo.
(J. Pala)

TCôlA om iôitĹ iiá h m i km jn

V mesiaci marci t. r.

(N ad v ý b e ro m poézie J. ZborovjarLa.)

si z kultúrno-politického kalendára p ri
pomíname tieto výročia:

Vydanie básnickej zbierky Jula Zborovjana D O D L A N E D Ý C H N I (vyd.
Východoslovenské vydavateľstvo Košice 1972), ktoré predstavuje výber
jeho poetických prejavov za posledné t r i desaťročia (1941—71), je dôstojným
výrazom úcty k snaživému interpretovi najušľachtilejších ľudských citov,
krásy a lásky, bolesti i radosti života.
Východoslovenské noviny p riv íta li „dych života“ Zborovjanovej poézie
vrúcnymi slovami uznania: „B yt s bísňou človekom, byt sebou medzi s v o 
jim i, byt súčasníkom v zástupe, ktorý vytvára dnešok, ta k aby sme m ohli
uviesť myšlienku v súvislosti s Júlom Zborovjanom ako občanom.“ (V N ,
Košice 15. 12. 72, č. 295, str. 7.)
Výber z doterajšej básnickej a k tiv ity Jula Zborovjana vychádza z jeho
najvýstižnejších veršov, ako sme ich m ohli sledovať v dosiaľ publikova
ných zbierkach: Hviezdy sa blížia (1941), Ľúbostné krutá (1944), Bludička
moja pieseň (1946), Medúza (1971) a obsahuje a j verše dosiaľ nepublikované
(Tatranská elégia z r. 1945—46), ako a j verše uverejnené príležitostne a
k rôznym slávnostným príležitostiam (Víťazný február, Národ sebe, M a 
turant času a i.),
V
priereze Zborovjanovej poézie odráža sa veľm i hmatateľne a živo
všetko, čo zasahuje prostý život človeka. Stretávame sa tu s poéziou
milostného razenia, s odhodlaným opovrhnutím zla vojny i radosťou zo
skutočnosti mieru. Nájdeme tu verše pôsobivých zážitkov, pocitov, radosti
i bolesti, aj vlastnej osobnej choroby.
Dojímavé a srdce zvierajúce reminiscencie na nebohú m a tk u sú zvlášť
pôsobivé, ľudsky hlboko prežité a vzbudzujú živú spoluúčasť na bolesti,
ktorá vstupuje do života každého z nás. (M a m a vo výškach, str. 54, Dedič
stvo II., str. 112 a ost.).
Objavíme tu veľmi časové básne, volajúce po vzájom nej znášanlivosti ,
láske, úcte a porozumení. „T a k ťažko vcediť do bolesti sveta / kus lásky
svojej aby ľahšie bolo / kým navôkol sa hrôza do sŕdc vplieta J tak netotožná s našou lásky vôľou“ (str. 51).
Stretneme sa i s veršami životnej radosti, ktoré vyp lyn u li zo slastného
pocitu skončenia sa vojny. Je to strhujúca básnická radosť, živeln á , ale
aj zaväzujúca: „Po toľkých ranách zase počuť koncert vtáčí / toto už nie
je oceľ dýka / s vražedným vreskom ja k ju človek na boj vláčil f toto sú
krásy pre básnika“ (str. 65).
Básnik však neostáva iba umeleckým vyjadrovateľom spoločnej radosti
z mieru, ale aj vytrvalým bojovníkom za jeho trvalé upevnenie „pokým
sa všetky zhluky bojové nezničia pokojom“ (str. 72).
Smelý a nadšený pohľad na život m u nebráni v tom, aby sa s jasnou
otvorenosťou zadíval aj na veľm i tvrdú, ale neodmysliteľnú re a litu nášho
bytia, ktorá doznieva v našej prirodzenej smrti: „A ko sa strácam v um ie
raní I zo sveta svetu vám i sebe / najdrahšej m o jej diaľka bráni / prísť
ku mne skôr než po pohrebe / N a rove m ilá nájdeš po mne / na smutnom
venci tieto riadky / V bohatom svete m al sny skromné / pre večný sen
dal život krátky“ (str. 90).
Pri spomínaní toho všetkého na stránkach práve nášho časopisu nem ô
žeme si odpustiť vlastné margo k týmto riadkom . Je to básnikova oslava
solúmkych bratov C yrila a M etoda . V ju bilejnom cyrilometodskom roku
(1963—69) na stránkach niektorých našich časopisov, z ja v ili sa ukážky Zbormjmovej básnickej produkcie, zamerané k tejto nám etovej oblasti a ktoré
v tomto výbere nie sú zahrnuté. Práve preto, že sme ich m ali možnosť
čítat (napr. v časopise Sloboda) nemôžeme ich nevyzdvihnúť ako veľmi
pozitívny prejav, ktorý volá po jednote, ľudskosti, bratstve a vzájomnosti.
Zameriavajúc pohľad na Zborovjanovu tridsaťročnú básnickú bilanciu ,
ako ju odzrkadľuje súčasný výber z jeho tvorby, možno ju charakterizovať
ako svojrázny a úprim ný hold vernosti nášmu k r a ju , z ktorého básnik
vyšiel a v ktorom sa rozprestierajú hlboké korene jeho inšpirácie i celej
tvorby. Je to náš východoslovenský krajan, ktorý svojím básnickým v ý ra 
zom vyjadril prosté, ale vždy pi'íťažlivé krásy nášho kraja, života a člo
veka a vyjadril ich tak, že sa nesústreďujú do obmedzeného lokálpatriotického rámca, ale znejú súzvučne s radostným rytm o m celej našej domoviny
a tak dôstojne vyjadrujú krásu jeho rozkvetu a napredovania.
Pripravovateľ výberu a autor záverečnej štúdie o básnikovi I. Vaško
charakterizuje J. Zborovjana ako básnika, ktorého tvorba ešte nie je do
cenená „pretože ju vlastne ani nepoznáme. Aspoň čiastočne sa o to snaží
tento prvý knižný výber z celoživotnej tvorby autora. N a jeho základe
má čitateľ možnosť presvedčiť sa o samorastlom a čistom lyriko vi in tro 
vertného typu, ktorý svojím dielom spoluvytvára hodnotovú stupnicu mo
dernej slov. p o é z ie ...“ (str. 161).
Vítame ju ako tvorivý príspevok do bohatstva našej národnej poézie,
ktorá tak ako v minulosti, aj v prítomnosti a budúcnosti konštruktívne
pomôže nášmu človekovi v boji za vznešené ideály blíženeckej lásky, v zá 
jomnej znášanlivosti , mierovej angažovanosti i budovateľského elánu , v kto
rých úsiliach všetci so záujmom sledujeme spoločne spoločenský cieľ: lepšieho, dokonalejšieho a šťastnejšieho človeka!
D r. E. K O R B A

260 rokov od popravy nášho národné
ho hrdinu Jura Jánošíka (v Liptovskom
M ikuláši 18. III.)
120 rokov od narodenia m aliara V in
centa van Gogha (30. iII.)
105 rokov od narodenia spisovateľa
socialisti akého realizmu Maxim a Gorkého (28. III.)
85 rokov od narodenia vynikajúceho
sovietskeho pedagóga A. S. Makarenka
(1. III.)
70 rokov od narodenia spisovateľa
Fraňa Kráľa (9. III.)
30 rokov od smrti sovietskeho sklada
teľa a klaviristu S. V. Rachmaninova
(28. III.)
30 rokov od slávnej a víťaznej bitky
pri Sokolove, ktorej sa zúčastnili aj naše
jednotky v Sovietskom zväze pod velením
generála L. Svobodu (8. III.)
25 rokov od smrti povestného „ zúri
vého reportéra" E. E. Kischa (31. III.)
20 rokov od smrti nášho prvého ro
botníckeho prezidenta Klementa Gottwaldia (14. III.)
20 rokov od smrti skladateľa Sergeja
Prokopjeva (5. III.)
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MESIAC KNIHY

„Človek by mal vlastne čítať vždy len
to, čo obdivuje."
(J. W. Goethe)
„Čítať peknú knihu je nepretržitý d ia
lóg, v ktorom kniha hovorí a naša duša
odpovedá."
(A. Maunois)
„Nemilovať ich, znamená nemilovať
múdrosť. Nemilovať múdrosť znamená
stávať sa hlupákom."
(J. A. Komenský)
„Knihy sú mŕtvym materiálom, dokiaľ v
nás nezasejú niečo, čo v nás vyklíči a
prinesie úžitok nášmu okoliu."
(J. Ma hen)
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M E D Z I M N O H Ý M I P Ú T N IK M I z
najrozličnejších končín sveta bol na
Vianoce v Betleheme aj jeden z čle
nov osádky A polla — 15, kozmonaut
James I r w i n, ktorý pred bazili
kou Pánovho narodenia
dirigoval
spevácky zbor.
P r i tejto príležitosti
J.
Irw in a ,
ktorý svojím vyznaním je baptista,
obklopili novinári, kladúci m u . roz
ličné zvedavé
otázky, najčastejšie:
čo cítil vo vesmíre?
„U ž neraz
mi
položili otázku,
či som sa bál,“ povedal pritom koz
monaut J. Ir w in : „N už áno, bál som
sa, ale dôveroval som B o h u . . . M o 
ja cesta na Mesiac ozrejm ila mi, že
n a jkrajším darom Božím pre nás je
Zem .<(
(K N )

k u lrÚ R K ie R o z h lk b v
Z Á U J E M O Š T Ú D IU M R U S K É H O J A Z Y K A neustále
rastie. V iac ako 500 miliónov ľudí v rôznych krajinách
hovorí aspoň čiastočne po rusky. V 83 krajin ách sveta
existujú rôzne školy a kurzy, v ktorých vyučujú ruštinu.
D IE L A V Ý Z N A M N É H O S O V IE T S K E H O S P IS O V A T E 
Ľ A A. T O L S T É H O , ktorý by sa v tomto roku dožil 90
rokov, vydali v Sovietskom zväze 1150-krát. V yšli v 73
jazykoch národov ZSSR aj iných k ra jín v celkovom n á 
klade vyše SO miliónov výtlačkov.
M O S K O V S K É N A K L A D A T E Ľ S T V O N A U K A p rip ra v i
lo zborník Polskij rom antizm i vostočnoslavjanskije lite 
ratúry, v ktorom sovietski lite rá rn i vedci študujú zložité
otázky poetiky, dejín, filozofie , estetiky a vývoja poľ
ského a ruského romantizmu.

T O H O R O Č N Ý M I poľskými literárn ym i cenami I. stup
ňa vyznam enali Teodora Parnického a K a zim íra Vyka.
Cenu I I . stupňa získali R. Bratny, V. Szewczik a R.
V ojna.
O V Z Ť A H O C H medzi M . G o rkim a I. Buninom, in 
fo rm u je publikácia A. M . Ninova, ktorú vydalo nakl.
Sovietsky spisovateľ.
P R O B L E M A T IK O U súčasného vývoja americkej prózy
sa zaoberá štúdia V. I. Olenova v jeho knihe Sovremenn a ja am erikanskaja novella.
V
R O Ž Ň A V S K O M O K R E S E renovujú viaceré histo
rické budovy. V Revúcej, kde od roku 1892 bolo prvé
slov . gymnázium, zria d ila po skončení renovačných prác
pam ätnú izbu tohto významného gymnázia. V obrazárni,
ktorú dal začiatkom tohto storočia postaviť v Krásnohor
skom Podhradí Dionýz Andrássy, veľký mecén košických
gréckokatolíkov , zriadia galériu gemerských výtvarníkov.

V
A N G L I C K U vyvolalo veľkú pozornosť vydanie D en 
níka známeho klasického spisovateľa W. Scotta, v kto
rom si autor poznamenával svoje poznatky od 54. roku
svojho života .
L A U R E Á T M I L I T O V S K Ý C H L IT E R Á R . C IE N sa stali
A. Churginas (za preloženie D antovej Božskej komédie),
K . Sála (za rom án pre deti a mládež) a V. Žilinskalie
(za knihu M o ja nenávisť rastie).
B Á S N IK G A I R A T I , vl. menom
A b d u lajev Abdurachim, bol za svoje zásluhy o rozvoj uzbeckej sovietskej
literatú ry vyznam enaný rozhodnutím Najvyššieho sovie
tu ZSSR národným básnikom uzbeckej SSR.
K Á H I R S K Á A K A D É M I A arabského ja z y k a udelila ce
n y za diela o rasovej diskrim inácii. P rv ú cenu získal
AU al H a llja l za poviedku M učeníci z juhu.

AKAD. MALIAR MIKULÁŠ KLIMČÁK, našim čitateľom veľmi
dobre známy výtvarník, mal v nedávnych dňoch (od 19. januára
— do 18. februára t. r.) výstavu svojich diel v pražskej galérii
Václava Špálu.
Výstava zahrňovala podstatný výber z doterajšej umelcovej
výtvarnej tvorby a jej usporiadanie s vysokým uznaním hodnotili
všetky tlačové a ostatné masovo-oznamovacie prostriedky v na
šej republike.
Výstavu usporiadal Zväz českých výtvarných umelcov a pri
jej otvorení o Klimčákovom doterajšom umeleckom diele pre
hovoril Ing. J. Hraško, riaditeľ slovenskej Národnej galérie v
Bratislave.

V A T I K Á N S K A P O Š T A vydá v tomto roku sériu poš
tových známok s tým ito nám etm i: melbournský eucha
ristický kongres, 100. výročie narodenia sv. Terézie, 500.
výročie narodenia kanonika-astronóma M iku láša Kopernika, 800. výročie sm rti arménskeho patriarchu sv. Nar~
zesa a k tisíročiu založenia pražského biskupstva.
Z V Ä Z P O Ľ S K Ý C H S P IS O V A T E Ľ O V sa rozhodol uspo
riadať pravidelné stretnutia prekladateľov svetovej lite 
ra tú ry s čitateľmi. N a programe
sú
literárne večery
o Shakespearovi, H em ingw ayovi, o ruskej a sovietskej
poézii a iné.

1110. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
je venovaný prehľadný článok K začiatkom písma a písomníctva
na Veľkej Morave a v Panónii jedného z našich popredných
slavistov prof. PhDr. Jána Stanislava, DrSc. (v Ozvenách Slo
venska *73). A utor poukazuje na prácu solúnskych bratov a ich
učeníkov v začiatkoch nášho písomníctva. Okrem iného zdô
T I T U L N Á R O D N É H O U M E L C A udelil prezident
re 
razňuje, že: „Konštantín Filozof bol jazykovedec a básnik. Napubliky zaslúžilému umelcovi P avlovi Hovovovi za bás ' písal krásnu báseň Prívet k sv. evanjeliu. Má 110 dvanásťslabičnickú tvorbu a zaslúžilému umelcovi Júliusom Nemčíkoných veršov. Napísal aj iné poetické a prozaické diela. Aj
vi za m aliarsku tvorbu. O b id vaja um elci sú ro d ákm i
M etod bol literárne činný. Jemu sa pripisuje zaujímavá skladba
z vých. Slovenska. Pavol Horov z Bánoviec nad Ondavou
o povinnostiach kniežat a o manželskom živote. Medzi M etodo
(okres Michalovce) a Július N em čík z L ip n ík (okres P re 
vými učeníkmi vynikal Kliment, autor poetických Pochvál Cy
šov).
rilovi a Metodovi. Aj tieto som už dávno preložil. Naši pred
kovia mohli v slovienskom jazyku čítať aj Konštantínove
A L M A N A C H D U K L A , ktorý je liter ár no-umeleckým a
polemické rozpravy, ktoré vynikajú vysokou učenosťou tohto
spoločensko-politickým časopisom
našich
ukrajinských
bývalého profesora na svetskej vysokej škole v Carihrade. Mohli
pracujúcich , začiatkom tohto roka oslávil dvadsaťročnicu
čítať Slovo o prenesení pozostatkov preslávneho Klimenta (pá
svojho vzniku.
peža). Napísal ho Cyril. Čítali Besedy (reči) Gregora Veľkého.
M ohli čítať Životy svätých a homílie (rozpravy, kázne) a Napí
V Y S E H R A D S K Ý K Ó D E X , ktorý je vzácnym dielom ro
sanie o pravej viere (ako auto.r sa v tomto diele uvádza Kon
mánskej knižnej tvorby v Čechách z X I . st., vydáva
štantín Filozof). M a li k dispozícii aj preklady do slovienskeho
ako faksim ile Č T K — Pragopress
(222 strán, fo rm á t
jazyka nekanonických spisov, a to najmä Nikodémovo evanje
235 x 420 mm, šestfarebne v šepciálnej kazete) s komen
lium (teraz vydol A. V a illo nt) a Pnotoevanjelium Ja kubovo (teraz
tárom v češtine a v ďalších štyroch svetových jazykoch.
vydal N. Radovich). Na Veľkej Morave asi Metod napísal ofíV
M O S K O V S K O M nakladateľstve N A U K A začali v y  cium na pam äť P im itra Solúnskeho, patróna mesta Solúna.
dávať liter ár no-historicko-teor etické periodikum Kontekst
Z latinčiny preložili tzv. Zá po vede svätých otcov, t. j. tiež zá
1973.
konník, a to veľmi zaujímavý. Textov dlhších i kratších je viac."
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