
BOLO TO V POSLEDNÝCH hodinách pred veľkým utrpením, keď Syn 
Boží zhromaždil svojich milovaných učeníkov, aby s nimi strávil poslednú 
večeru, aby sa s nimi rozlúčil a predniesol slová, ktoré dodnes nám za
znievajú ako Jeho najväčší odkaz, ako Jeho spasiteľská závet. „A pi'osím 
nielen za nich, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa, aby 
všetci jedno boli, ako ty, Otče, si vo mne a ja som v tebe, aby aj oni 
v nás jedno boli, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A  slávu, ktorú ty si 
dal mne, dal som aj im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja som v nich 
a ty si vo mne, aby boli dokonale zlúčení v jedno, aby svet poznal, že 
si ma ty poslal, a že si aj ich tak miloval, ako si mňa miloval. Otče, 
chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, a aby 
uzreli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval ešte pred stvorením 
sveta“ (Jn 17, 20—24).

KEĎ SI V TOHOROČNÝCH sviatkoch Paschy budeme pripamínaí veľ- 
kňazskú modlitbu nášho Vykupiteľa a Najvyššieho Veľkňaza, neobdivujme 
iba jej vzletný sloh, povznášajúcu krásu slov a hĺbku myšlienok, ale po
hrúžme sa do jej obsahu, ktorý svojím rozsahom nech bohato naplní pries
tory nášho vnútra vytrvalým odhodlaním: usilovat zo všetkých schopností, 
síl a možností, aby sme naozaj „všetci jedno boli“ ! Aby srne v uskutoč
ňovaní týchto zámerov dosiahli hojnost potešujúcich výsledkov a tieto 
boli veľmi viditeľným prejavom toho, že naše medziľudské vzťahy, v teórii 
i každodennej praxi, sa plne stotožňujú s vyznávaním i uskutočňovaním 
Kristovej vôle: „aby všetci jedno boli“ !

„Všetkým ľuďom dobrej vôle pripadá 
nesmierna úloha: obnoviť vzťahy ľud
ského spolunažívania na základoch 
pravdy, spravodlivosti, lásky a slobody.

Nové vzťahy musia vzniknúť medzi 
jednotlivcami, medzi občanmi a štátnou 
mocou, medzi štátmi navzájom a koneč
ne medzi jednotlivcami, rodinami! spo
ločenstvami . . .

Táto úloha je nadmieru vznešená . . . ! “

(Z encykliky Jána XXIII. Rače m in terris. 
Od jej vydaniia uplynie v tamto meskici 
10 rokov.)



S V E D E C T V O  L Á S K Y  A  P O K O J A
Svätosť sa rodí bezprostredne z lásky a preto ústredným obsahom jej 

svedectva musia byť viditeľné plody lásky. Tajomné bohatstvo našej lásky 
sa pretvorí na svedectvo, keď náš život bude postúpený mimoriadnou vi
diteľnou láskou k človeku.

Už Božský Spasiteľ nás upozornil na to, že naša vzájomná láska sa bu
de hlásať svetu, aby nastal pokoj na zemi.

Svätý Ján vo svojich listoch neustále opakuje, že sa naša účasť na 
Kristovom živote musí prejaviť viditeľne predovšetkým tým, že miluje 
svojich blížnych (Jn 3, 11).

„Keď nemilujeme blížneho, ktorého vidíme, nikto nám nebude veriť, 
že milujeme neviditeľného Boha“ (1. Jn 4, 20). Kto nemiluje človeka, ne
môže žiť v spoločenstve s Bohom, ktorý tak miloval človeka, „že poslal 
na svet svojho jednorodeného Syna, aby sme jeho prostredníctvom mali 
život“ (Jn 4, 9). Preto viditeľný vzmach našej lásky k človeku je najlep
ším svedectvom posolstva sv. evanjelia.

Mnohí veriaci pochopili toto svedectvo lásky a pokoja. Mali by ho však 
viac uskutočňovať vo všetkých oblastiach spoločenského života.

Svedectvo kresťanskej lásky k človeku sa dnes nemôže viditeľne preja
vovať len v oblasti súkromného života a nemôže sa obmedziť na „skutky 
milosrdenstva“, o ktorých sa hovorí v kresťanskej tradícii. Kresťanská 
láska by mala mať dnes iniciatívu vo všetkých oblastiach, kde sa vytvára 
lepšia spoločnosť a lepší svet v pokoji.

Kresťan, ktorý chce vydával svedectvo láske, by mal byť prítomný vša- | 
de tam, kde sa dnes vytvára dokonalejšie spoločenstvo medzi Božím ľu- I 
dom. Tajomná láska, ktorá žije v srdci kresťana, by ho mala viesť všade 
tam, kde sa bojuje o odstránenie rozmanitých náboženských, sociálnych, 
národostných a majetkových rozporov a kde sa vytvárajú nové vzťahy 
medzi ľuďmi a národmi.

Každá forma práce — keď je chápaná ako služba — môže svojím spô
sobom osožiť k vytvoreniu lepšieho spoločenstva medzi ľuďmi dobrej vôle.

Naše poslanie v hlásaní lásky nesmie sa obmedziť len na všeobecné bu
dovanie spoločenských vzťahov medzi ľuďmi, ale musíme upozorniť na dô
ležitosť osobnej vzájomnej lásky pre život ľudí.

Všetci môžeme hlásať dôležitosť osobného priateľstva, lásky a pokoja, 
ktoré sa vytvára pri práci, pri zábave, v čase spoločnej bolesti a úzkosti.

Každý veriaci človek môže dokázať svojmu blížnemu, že túžba srdca, 
smädiaceho po láske a pokoji, potrebuje predovšetkým úsmev, bozk, pria
teľské slovo, bratskú pomoc, odpustenie.. .  J. Súčanský
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1. -4 .  PÔSTNA (3. PÔSTNA)
2. — Titus (Mučeníci sv. Sabbu)
3. — Nikita (Jakub)
4. — Jozef, kňaz (Bažil)
5. — Teodul (Nikon)
6. — Eutych (Zachariáš)
7. —Juraj (Zvestovanie P. B.)
8.-5 . PÔSTNA (4. PÔSTNA -  

Gabriel, archanjel)
9. — Eupsych (Matróna)

10.— Terent (Hilár)
11. — Antipas (M<arek)
12. — Bažil, muč. (Ján, mních)
13. — Artemon (Hypát)
14. — Martin, pápež (Mária egyptská)
15. - N .  KVETNÁ (5. PÔSTNA -

Titus)
16. — Agapa, Irena (Nikita)
17. — Simenon (Jozef kňaz)
18. — Ján (Teodul)
19.-V E Ľ K Ý  ŠTVRTOK (Eutych) 
20: — VEĽKÝ PIATO K (Juraj)
21.-V E Ľ K Á  SOBOTA (Herod a 70 

uč.)
22.- N .  VEĽKONOČNÁ -  PASCHA 

(KVETNÁ)
23 .-VEĽK . PONDELOK -  Juraj, 

veľkomučeník (Terent)
24. — Sabba (Antipas)
25. — Marek. ev. (Bažil, muč.)
26. — Glafira (VEĽKÝ ŠTVRTOK)
27. — Simeon (VEĽKÝ PIATOK)
28. — Jason (VEĽKÁ SOBOTA)
29.- N .  TOMÁŠOVA (PASCHA)
30 .- Jakub ap. (VEĽK. PONDELOK).

K jednotlivým sviatkom
ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA —  Evanje-

lium tejto nedele (Mr 9, 17 —  31) hovo
rí o tom, ako Kristus na prosbu otca vy
hnal z chlapca zlého ducha. Táto ne
deľa nabáda veriacich, aby sa snažili o

len prácou nad sebou samým. Evanje
lium naznačuje aj udalosti veľkého týž
dňa: „Syna človeka vydajú do rúk ľu 
dom. I zabijú ho, ale keď bude zabitý, 
tretieho dňa vstane z mŕtvych." (Mr 9, 
31).

PIATA PÔSTNA NEDEĽA. —  Aj v
evanjeliu tejto nedele Syn Boží opäť 
predpovedá svoje utrpenie. Sv. Cirkev 
zdôrazňuje snahu po kresťanskej doko
ná losti, ktoreij príkladom je Mário z 
Egypta (+500).

KVETNÁ NEDEĽA. —  V sobotu pred 
ňou sv. Cirkev pripomína vzkriesenie La
zára —  odtiaľ názov Lazárova sobota. 
Spasiteľ od svojho prvého zázraku v 
Káne Galilejsikej, keď premenil vodu na 
víno, konal ďalšie záznaiky: uzdravuje 
chorých, vyháňa zlých duchov, ba i kriesi 
mŕtvych. Vybral si 70 učeníkov a ďalej 
káže evanjelium, t. j. radostnú zvesť. Po 
vzkriesení sivojiho priateľa Lazára z Be- 
tánie —  túto udalosť podrobne zachy
táva evanjelista sv. Ján (11, 1— 13) —  
sa Kristus ukázal ako skutočný Pán ži
vota a smrti. Po tomto zázraku sa veľ- 
rada rozhodla zbaviť sa ho.

Kristus, kráľ života a smrti, na Kvetnú 
nedeľu vchádza skromne a pokojne do 
Jeruzalema. Na pamiatku tejto udalosti

kňaz na utierni svätí prvé zvestovateľky 
jari —  bahniatka.

VEĽKÝ ŠTVRTOK. —  Pri poslednej ve
čeri sa Spasiteľ rozlúčil s apoštolmi a 
po kňazskej modlitbe ustanovil najsv. 
Eucharistiu. Potom v noci, keď bol zra
dený svojím apoštolom, bol zatvorený a 
včasráno na Veľký piatok bol veľradou 
pod predsedníctvom Kajfáša odsúdený 
na smrť, lebo vyhlásil, že je Synom Bo
ha živého.

Na Veľký štvrtok sa odbavuje liturgia 
sv. Bažila Veľkého. V katedrálnom chrá
me biskup poisvätí myro (na myropoma- 
zanie, t. j. na birmovanie), antimi.nz a 
umýva nohy dvanástim vybraným na pa
miatku toho, že Spasiteľ pri poslednej 
večeri umyl nohy apoštolom. Vo Veľký 
štvrtok sa vo východnej liturgii čítajú 
strasti, t. j. 12 evanjelií, ktorými sv. Cir
kev približuje veriacim utrpenie Spasi
teľa.

VEĽKÝ PIATOK —  je dňom smrti náš
ho Spasiteľa. Predpoludním sa odba- 
vujú bohoslužby zv. cárske časy a popo
ludní je večiereň, po ktorej kňaz nesie 
plaščenicu okolo chrámu a potom ju 
vloží k verejnej úcte do sv. hrobu.

VEĽKÁ SOBOTA. —  Kňa z sv. Liturgiu 
začína slúžiť v čiernom rúchu, potom 
sa oblieka do bieleho, lebo sv. evanje
lium už predpovedá vzkriesenie.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA —  PASCHA
—  je najväčším kresťanským sviatkom. 
Veľkú noc slávili aj v Starom zákone, a 
to na pamiatku vyslobodenia vyvoleného 
národa z egyptského zajatia. Obetova
nie a požívanie veľkonočného baránka 
bolo tiež spomienkou na udalosť, keď 
anjel krvou baránka pomazal dvere a 
tým ich zachránil. Oslava Vzkrieseného
—  svietloje voskresenie —  začína v ne
deľu včasráno. Kňaz, oblečený do bie
leho rúcha, berie na seba plaščenicu a 
nesie ju na oltár, kde je až do sviatku 
N anebe vstúpenia Pána. Potom berie do 
rúk kríž a ide v sprievode okolo chrámu, 
pričom veriaci spievajú: Vzkriesenie tvo
je, Kriste, Spasiteľu, anjeli oslovujú na 
nebesiach. Daj, aby sme i my na zemi 
čistým srdcom teba ospevovali a osla
vovali. Sprievod pripomína cestu žien —  
mironosičiek, ktoré išli pomazať Kristovo 
telo. Potom sa sprievod zastaiví pred 
dverami chrámu a kňaz zaintonuje veľ
konočný tropár: Kristus v.stal z mŕ
tvych . . . Nato sa rozh la holia zvony, kto
ré mlčali od štvrtku večera. Potom v 
chráme začína utiereň, na ktorej sa 
spieva kánon sv. Jána z Damašku. Pri 
konci utierne veriaci bozkávajú sv. kríž. 
Na sv. Liturgii sa evanjelium sv. Jána (1, 
1—17) Na počiatku bolo Slovo .. . číta v 
rozličných jazykoch, lebo ¡radostná zvesť 
je určená všetkým národom. Podľa sta
rého zvyku na veľkonočnú nedeľu býva 
aj posviacka paschy, t. j. veľkonočných 
jedál. Ikonostasné cárske dvere zostáva
jú otvorené celý svetlý týždeň na znak 
toho, že Spasiteľ svojím vzkriesením nám 
otvoril dvere nebeské. Vo veľkonočnom 
čase sa veriaci pozdravujú Ghristos 
voskrese —  Kristus vstal z mŕtvych a od
povedajú Voistinu voskrese —  .skutočne 
vsta I !

SVIATOK SV. JURAJA (23. apríla) —  
Sv. Juraj je vo východnej Cirkvi uctieva
ný ako veľkomučeník. Bol umučený za 
Diokleciána v r. 303 v Palestíne.

TOMÁŠOVA NEDEĽA —  pri pom ín a 
zjavenie sa Spasiteľa ap. Tomášovi, kto
rý nechcel uveriť, že Spasiteľ skutočne 
vstal z mŕtvych (Evanjelium sv. Jána 20, 
19—31).



Vzkriesiť všetky sily pre rozvoj lásky a pokoja!
Milostiplné veľkonočné sviatky — sviatky Paschy, znovu nám 

v posvätných liturgických obradoch pripomenuli trpké utrpenie 
a ukrižovanie nášho Spasiteľa, ale i Jeho slávne a víťazne Vzkrie
senie, lebo „smertiju smerť poprav. . .  — Smrťou smrť premo
hol ..

Sv. evanjelista Ján nám v predposlednej kapitole svojho evan
jelia veľmi živo opísal stretnutie Zmŕtvychvstalého Božského 
Majstra s Jeho učeníkmi večer prvého dňa v týždni, keď vstúpil 
tam „kde sa učeníci zhromaždili a zatvorili dvere zo strachu pred 
Židmi, postavil sa doprostred a riekol im: ,Pokoj vám!’ A  keď 
to vyriekol, ukázal im ruky i bok. I zaradovali sa učeníci, keď 
uvideli Pána.“ (Jn, 20, 19-20).

Radosť bola prvou odpoveďou učeníkov a radosť má byť odpo
veďou i dnešných kresťanov, keď spomínajú a oslavujú veľkú 
pravdu viery, keď prežívajú najväčší cirkevný sviatok — Paschu.

A tu je treba zdôrazniť, že práve táto veľkonočná radosť musí 
v nás prehĺbiť vedomie, že jej prežívanie nesmie zostať iba nie
koľkodňovou sviatočnou záležitosťou, ale celoživotným prejavom 
všetkého nášho snaženia tak v oblasti duchovnej, ako aj mimo 
nej.

Ak je ozajstná radosť prejavom uspokojenia nad dosiahnutím 
nejakého dobra, potom i veľkonočná radosť, vyplývajúca z ne
smierneho bohatstva nevyčerpateľnej Božej lásky k nám, nech 
sa stane posilňujúcim zdrojom našej vytrvalosti v horlivom usku
točňovaní a rozširovaní dobra. Toto konajme v duchu vždy ča
sového a naliehavého odkazu apoštola národov sv. Pavla: „Napo
kon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte a povzbudzujte! Buďte jed
nomyseľní! Zachovajte si pokoj a Boh lásky a pokoja bude s va
mi!“ (2 Kor 13, 11).

Vyslovujúc naše radostné veľkonočné CHRISTOS VOSKRESE!
-  vyjadrujeme týmto pozdravom najúprimnejšie želania, aby aj 
tohoročné sviatky Paschy boli radostné a stále nabádajúce k ďal
šej čistej radosti.

Nech nám všetkým vospolok táto veľkonočná radosť pomáha 
vzkriesiť všetky sily pre rozvoj lásky a pokoja v našich dušiach, 
našich rodinách, našich farnostiach, v našej milovanej vlasti 
i v celom Božom svete!

t Dr. V. HOPKO, 
biskup

o. J. HIRKA, 
ordinár

S POVZNÁŠAJÚCIMI A RADOSTNÝMI POCITMI, ktoré bezprostredne vyplývajú 
z tohoročných sviatkov PASCHY, želáme všetkým našim veľacteným spolupracovní
kom, čitateľom a priaznivcom hojnosť sviežich síl, jarný rozkvet ducha, pevné zdra
vie, pevnosť dobrej vôle, spokojnú osobnú pohodu a osožné výsledky všetkých pra
covných snažení.

NECH SA NAPLNIA ÚPRIMNÉ SLOVÁ tohto želania nielen v slávnostnom období 
veľkonočných sviatkov, ale aj vo všedných posviatočných dňoch celého roku a ď a l
šieho života.

POKOJ A LÁSKA VÍŤAZA NAD SMRŤOU nech nám všetkým pomáha statočne 
prekonávať všetky prekážky na našej odhodlanej ceste k POKOJU a LÁSKE —  PO
ZEMSKEJ I VEČNEJ. Redakcia BLAHOVISTNIKA a SLOVA

Christos voskrese! 
Voistinu voskrese!

K AŽD Ý ROK V JARNOM ČASE 
slávi Sv. cirkev sviatok slávneho 
zmŕtvychvstania Kristovho. Oslavu
je to v čase, keď život v prírode 
sa prebúdza zo zimného spánku a 
pi'emieňa sa do nádhernej krásy, 
aby sa tak stal krásnou predohrou 
veľkého diela znovuzrodenia a 
zmŕtvychvstania koruny všetkého 
stvoreného — človeka. Toho člove
ka, ktorý má byť živým údom ta
jomného tela Spasiteľovho a dedi
čom večného života, ako to najvý
stižnejšie vyjadril sám Zmŕtvych
vstalý Spasiteľ sveta: „Lebo žijemra 
aj vy budete ž iť“ (Jn 14, 19).

SKUTOČNE PRÁZDNY HROB A 
VZKRIESENIE Syna Božieho jé 
zárukou aj nášho vzkriesenia a za
pojenia sa do nesmrteľného večného 
života. Nepýtajme sa zbytočne a 
zvedavo: čo  máme robiť, aby sme 
toto aj my dosiahli?! Odpoveď 
Zmŕtvychvstalého je jasná a platná 
aj pre nás: „Ja som Cesta, Pravda 
a Život!“ (Jn 14, 19). A na inom 
mieste tohože samého Jánovho 
evanjelia: „Kto pozná prikázania 
moje a zachováva ich, ten ma mi
luje. A  kto mňa miluje, toho bude 
milovať aj Otec môj, aj ja ho bu
dem milovať a zjavím mu seba sa
mého“ (Jn 14, 21).

NESTAČÍ iba oháňať sa ľahkovy- 
sloviteľnou vetou: Verím v Boha, 
keď našu živú vieru nepodopierajú 
aj živé skutky. Skutky lásky; dob
roty, porozumenia a vzájomnej 
ochoty: Slúžiť jeden druhému. Iba 
veriť, — to je veľmi málo!

KATECHIZMUS na základnú 
otázku prečo sme na svete, odpove
dá jasne formulovanou odpoveďou: 
„Aby sme P. Boha poznali, Jeho 
milovali, Jemu slúžili a po smrti, 
aby sme obsiahli život večný.“ To 
je veľký príkaz a vznešený životný 
program. Poznaním, láskou a služ
bou tak Bohu, ako i ľuďom ho 
uskutočňujme z celého srdca, s pl
ným nadšením, aby ovocie Vzkrie
senia sa raz stalo aj našou več
nou a nikdy nezanikajúcou odme
nou! o. P. KOMPÉR, st.



mtjŕ

Pod ochranu M atky
Boží kríž 
je povýšený 
preto Matkdi 
prosím, stíš 
našu bolesť

Daj nám čistý olej 
na naše rany 
a z viery nám dolej

Ruženec rozložíme 
blízko tvojho neba 
Do neho vložíme 
prosbu za seba 
a všetkých!

o. Michal Durišin

S trpezlivosťou a láskou
Všemohúci Boh je nekonečne tr

pezlivý. Jasnú pravdu vyslovuje 
známy výrok, že „Boh nie je ná
hlivý, ale trpezlivý“ My, ľudia, sme 
však tak často a tak málo trpez
liví. Boh, preto, že je večný má, 
dosť času, môže veľmi dlho čakat. 
My počítame čas na hodiny, minú
ty, sekundy. Máme vždy málo, veľ
mi málo času a z toho dôvodu ča
kat s pokáním je veľmi riskantné 
a nebezpečné.

Čas života človeka plynie veľmi 
rýchlo. Nehľaďme iba na nekoneč
nú trpezlivosť Božiu, ale pochopme, 
že čas nášho žitia je veľmi krátky. 
Boh má s nami veľmi veľa trpezli
vosti, my ju však nemáme. Modlí
me sa k Bohu, raz, dvakrát. . .  Ob- 
raciame sa na Toho, ktorý jediný 
a najlepšie nám môže pomád. Má
me prosit, máme sa modliťs neustá
le prosiť, lebo „kto prosí, dostane; 
kto hľadá nájde; kto klope, otvoria 
m u .. .“ (M t 7, 8). My sme sa však 
naučili prosiť, ale pretože nemáme 
času, zvykli sme si diktovať: „Pa
ne, Bože daj — ale hneď! Keď nám 
to nevyjde, sme sklamaní, bezradní, 
netrpezliví. Stretol som človeka, 
ktorý po akomsi nezdarenom diele 
strhol z krku medailonček Božské
ho srdca a s nenávisťou ho odho
dil. Jeho čin mi pripomínal spô
soby starých antických pohanov. 
Keď ich bôžik nevypočul a nesplnil 
ich želanie, dodrúzgali ho a zničili.

Náš Boh, ktorý je všemohúci, na
priek nášmu sklamaniu na nás čaká 
a čaká s nekonečnou trpezlivosťou. 
Čaká na náš návrat s .-láskou, pri
pravený všetko odpustiť. Nekonečne 
trpezlivý Boh čaká na nás s láskou
a tým, že sa k Nemu s vierou, ná
dejou a láskou vrátime.

Bude na nás ešte dlho čakať?! 
Vráťme sa k Nemu! Vráťme sa k 
Nemu s pevným odhodlaním, že 
Jeho trpezlivosť nás prijme a po
vzbudí k tomu, aby aj my sme boli 
láskavejší, trpezlivejší, znášanlivejší 
a ochotnejší vo všetkom dobrom!

ireuies T ’¿OTIi °
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POSOLSTVO KRÍŽA  -  POSOLSTVO LÄSKY

Syn Boží vystúpil na kríž, aby všetkých pritiahol k sebe. Sv. apoštol 
Pavol napísal: „My hlásanie Krista ukrižovaného. . .“ Pre veriaceho je 
kríž výzvou, aby svojho Vykupiteľa nasledoval celým svojím životom 
a prijímal kríž ako cestu svojho života k Nemu a s Ním.

Posolstvo kríža posväcuje našu neistotu, úzkosť aj utrpenie. Kríž je dô
vera, láska a poslušnosť, ktoré robia človeka ľudskejším, ale robia ho aj 
plnejším záujmu o ostatných.

Veriaci kresťan sa preto neuzatvára do ulity pred nikým, kto ho potre
buje. Veriaci človek podľa Božích úmyslov s ľuďmi a v láske ku krížu 
musí vedieť zabudnúť aj na seba. Musí vedieť darovať sa iným. ísť, hoci 
aj tisíce kilometrov za človekom, ktorý od neho potrebuje pomoc.

Posolstvo kríža premenilo svet! To je historická skutočnosť, Nepreme
nilo ho dosť hlboko, a to je naša vina a zároveň aj naša úloha.

Blaise Pascal, známy mysliteľ, ktorého 350. výročie narodenia v tomto 
roku spomína celý kultúrny svet, napísal, že Kristus bude v smrteľných 
úzkostiach až do konca sveta. Chcel tým povedať, že tá láska s akou sa 
za nás obetoval a prežíval smrteľné úzkosti, nikdy neprestala. Snažme sa 
poznať svoju vieru, upevňovať nádej a odhodlane šíriť okolo seba lásku 
a toto bude najvýraznejším prejavom našej čistej a živej úcty k zaväzujú
cemu posolstvu kríža! o. A. LEUKANlC

POČÚVAM SPASITEĽOVE SLOVÁ: Milosť je toho hodná. 
Moja milosť je toho hodná — je hodná všetkého, čo môžeš za ňu 
obetovať -a venovať.

V jasliach som nemal nič. Ani na kríži som nemal nič. Ale ani 
medzi jasľami a krížom som rovnako nemal nič. Pre teba.

Pinaooval som, trpel a zomrel — pre .teba.
Všeítiko pre teíba, aby si mohol žiť novým a lepším životom!
Tieto slová Spasiteľa mi rezonujú v duši. I ja si uvedomujem, 

že milosť je /hodná všetkého. Všetkého, čo pre ňu dokážem urobiť 
a obetovať.

Budem teda žiť, modliť sa, obetovať sa i pracovať pre túto mi
losť. Lebo ona ozaj je hodná všetkého. Aj mojich bolestí, Skúšok, 
aj mojej smrti. Radšej zomrieť pire niečo a za niečo, ako žiť p re  
in ič — povedal jeden z našich súčasníkov. A  tieto jeho slová sú 
veľmi vzácne.

Budem ich vedieť pochopiť v praktickom uskutočňovaní blíže- 
¡neokej lásky? Budem ich vedieť uplatniť pri vzájomnom spolu
nažívaní, doma, v cenkvi, na ulici — v každodennom styku s ľuď
mi, mojimi bratmi a sestrami?

Bože, daj, aby som to verne a statočne dokázal! M. S.



V Š E T K O  Z L Á S K Y  A  S L Á S K O U I

Kto z .nás by nepoznal podstatu a zmysel slova „LÁSK A“ , /keď vyjadruje ten najvnútornejší ľud
ský pocit, vyjadrujúci vzťah človeka k človeku, k životu, k veciam ia »potrebám denného bytia.

Nám veriacim kresťanom je dobre známe hlavné prikázanie milovať Pánía Boha «a svojho blížneho. 
Láska je preto nosným pilierom vzťahu ľudského srdca k Bohu a k blížnemu.

Spasiteľovi stačil púhy prejav záujmu ľudského srdca, aby isa dostalo do objatia Jeho Božskej lás
ky. Vedel sa vždy láskavo ¡a blahosklonne povzniesť ponad vážne i malicherné nedostatky nielen svo
jich apoštolov a učeníkov, ale i nasledovníkov všetkých čias! Poslušnosť a lásíka k Otcovi v nebe
siach, priviedli ho k vrcholnému utrpeniu, potupeniu a k smrti na kríži. Ako vedel láskavo karhať, 
varovať, napomínať, tak vedel aj v najtragickejšej predsmrtnej chvíli odpúšťať aj svojím nepriateľom 
a modlil sa za nich.

Priznajme si úprimne, kto z nás to dokáže?!
Aj človek vie milovať i odpúšťať, ale len slovnými zvratm i. . . !  Známe sú nám usmerňujúce slová 

sv. evanjelia, ktorými sa nám predkladajú práve ťažkosti v  realizácii ľudskej lásky: „Ak milujete 
iba tých, čo vás milujú, akú to máte zásluhu?“ (Lk., 6, 32).

Láska človeka teda spočíva na vôli, ochote, rozhodnutí, druhého milovať a nielen na citovom vzťa
hu človeka k človeku! Táto skutočnosť naznačuje, že vypestovať v  isebe a realizovať činorodý vzťah 
lásky k blížnemu, je priamym a tvrdým zásahom do vlastného vnútra. „Uver, dlho sa treba učiť lás
ke a niet inej lásky: milovať znamená zabudnúť na seba samého a priblížiť isa k druhým“, napísal 
M. Quoist. Vieme dobre, že človek je schopný lásky vtedy, ak ju nemusí prejaviť skutkami, alebo, 
ak naša láska nevyžaduje nijaké obete .. .  Kresťanská láska však usmerňuje a nabáda nás k prekoná
vaniu pocitov odpoiru, La až 'nenávisti voči druhému, k potlačeniu -osobnej ípýchy, sebavedomia a sa
moľúbosti !

Najväčším nepriateľom a brzdou tejto lásky je naša samoľúbosť. Ani nie tak zjavná, ako utajova
ná a neuvedomená! „Samoláska je hneď hotová protestovať, keď náš žiadajú o islužbu, o láskavosť,
o nejakú vec nezdvorilo, rozkazovačným, namysleným tónom“ , uvádzfa P. Gabriel. Odstrániť pôso
benie vlastnej samoľúbosti, prepracovať sa k nezištnej, činorodej láske, možno a treba len dôsledným 
a kritickým sebapoznaním a cieľavedomým rozhodnutím slúžiť Bohu a ľuďom v pokore sirdca 
a v úprimnej láske. Veď: „Bez lásky sú púšťou i nebesia“, napísal Lamartine.

Pustý a bezduchý, plný bezohľadnosti, je život ľudí, ak priestor medzi ľudskými srdcami nevy
plňuje láska. Sami sme denne svedkami tlačeníc v električkách, autobusoch, v radoch pred obchod
mi, kde sa prejavuje egoizmus, bezohľadnosť a závisť, v nepochopení potrieb druhého .. .  Len ohľa
duplnosť a láska k blížnemu, skrátili by dlhé rady pred obchodmi, spravili by poriadok za pultmi 
a sprí jemnili by naše denné cestovania . . .!

V mohamedánskom „Koráne” čítame takéto zhodnotenie ušľachtilosti a lásky k blížnemu: „Kto 
pohladí hlavu siroty, dostane svetelný lúč v deň zmŕtvychvstania za každý vlások, ktorého sa ruka 
dotkla“.

„Čaro lásky spočíva v tom, že robí človeka úplným,” napísal Pierre de Chardin. Boh chce od nás 
prejav viery a úcty len a len z našej dobrovoľnej lásky! Tibor Fedoronko
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Slúžiť a pomáhať!
(Po 40. svetovom eucharistickom kon
grese.)

V kontexte dvojtisicročnej histórie 
Cirkvi je idea eucharistických svetových 
kongresov pomerne mladá. Posledný 
kongres tohto druhu sa uskutočnil v au
strálskom meste Melbourne vo februári 
tohto roku. Bol to kongres v poradí šty
ridsiaty a vyznel jednoznačne ako ma
nifestácia veriaceho ľudu Austrálie a 
priľahlých oblastí za jednotu kresťanov 
v zmysle ekumenických pokoncilových 
snáh a rovnako ako živá a naliehavá 
výzva adresovaná celému svetu, aby za
vládol mier na Zemi, aby národy mohli 
v pokoji žiť a rozvíjať sa vo vzájomnom 
napomáhaní sa a nie n ičen í. . .  Jeden 
aj druhý zámer usporiadateľov tohto 
veľkolepého podujatia v celosvetovom 
meradle nanajvýš aktuálny a potrebný! 
Tajomstvo Eucharistie, v ktorom sme 
všetci jedno, je jedinečným prostried
kom, okolo ktorého sa môže zjednotiť 
celý svet a v ktorom možno nájsť vždy 
novú silu a odvahu angažovať sa za 
všeľudské ideály, za hodnoty všeobec

ného dobra, za pravdu, dobro, krásu a 
lásku —  za hodnoty, ktoré plodia pokoj, 
radosť, plnosť života a šťastie. A kto z 
ľudí po tom všetkom netúži? Všeobec
nosť tejto túžby je taká samozrejmá a 
evidentná, ako je túžba nenasýteného 
po skyve každodenného chleba. A je  sú
časne aj takou vzácnou ako chlieb kaž
dodenný, bez ktorého života n ie t. . .

Prvý eucharistický kongres sa konal 
vo francúzskom meste Lille v roku 1881 
z iniciatívy episkopátu Francúzska a Bel
gicka. Od tých čias sa datuje vznik te j
to peknej tradície, ktorej venuje svoju
osobitnú pozornosť vždy aj hlava Cirkvi 
a vysiela na tieto kongresy svojho le
gáta. Býva ním obyčajne kardinál. M á
me ešte všetci v živej pamäti skutočnosť, 
že pápež Pavol VI. sa osobne zúčastnil 
na svetovom eucharistickom kongrese v 
Bombaji, čo dodalo tomuto podujatiu 
ešte viac príťažlivosti a zdôraznilo jeho 
vysoké hodnotenie. Na týchto kongre
soch býva zastúpený episkopát celého 
sveta, zúčastňujú sa ho tisícky kňazov 
a státisíce veriacich. Bolo tomu podobne 
aj na kongrese v Melbourne v Austrálii 
a osobitne manifestačné vyzneli jeho 
vrcholné podujatia na veľkom štadióne

tohto mesta.
Ani jeden svetový eucharistický kon

gres nie je stereotypným opakovaním 
predchádzajúceho a uskutočňovaným 
iba v inom kúte sveta. Každý prináša a 
zdôrazňuje niečo nové, predkladá nový 
pohľad na Eucharistŕu a podáva návod, 
ako tento prameň nadprirodzeného ži
vota využiť aj na ozdravenie života ce
lých spoločenstiev národov v poriadku 
prirodzenom. Aj kongres v Melbourne 
sa teda konal v tomto duchu a bol vý
razom zásadnej orientácie záujmu Cirkvi
o ľud Boží v tom najvlastnejšm a najšir
šom slova zmysle. Vyznel rovnako jedno
značne ako ochota a odhodlanie Cirkvi: 
SLÚŽIŤ A POMÁHAŤ!

Svetové eucharistické kongresy sú vždy 
aj stretnutiami pracovnými a znamenajú 
vždy prínos aj pre celé miestne spolo
čenstvá ľudu Božieho, ktorý sa so živou
vierou uchádza o priazeň a pomoc vy
stretej ruky a otvoreného srdca nášho 
Spasiteľa prítomného v Eucharistii a po
zývajúceho všetkých k sebe nám tak 
dobre známymi slovami: POĎTE KU 
MNE VŠETCI. . .

Marián Škála



PREMENLIVÉ ČASTI LITURGIE IV.

Štvrtou nedeľou pôstnou sme vkročili do druhej polovice toh
to obdobia, ktoré prežívame v znamení potkania a činorodého 
úsilia o sebapoznanie a sebazdokanalenie. V tomto predveľko- 
nočnom období podľa skutočne dobre myslenej rady, odporú
čania a dokonca aj osobitného cirkevného príkazu veriaci kres- 
ťania-katolíci sú povinní splniť jednu zo základných svojich po
vinností a po prijatí sviatosti pokánia, tedia po dobrej svätej 
spovedi, pristúpiť aj k stolu Pánovmu a zúčastniť sa jeho ta 
jomnej večere, prijať a zjednotiť sa tak s Kristom tajomne prí
tomným v najsvätejšej Euchat.ri.stn.

Hodnoty získané práve snahou o kresťanskú a ľudskú zrelosť, 
vykupované vytrvalým úsilím o uskutočňovanie tohto ideálu s 
Božou pomocou, sú. zdrojom šťastia, vyrovnanosti a po'kojného 
prístupu ku všetkým skutočnostiam, ktoré život prináša, a ktoré 
vyžadujú nie raz veľa energie, pokory a odvahy vždy znova 
začínať a konať všetko v znamení služby Bohu, sebe a blížnym.

Veľkopôstne obdobie je pre nás jedinečnou príležitosťou. Len 
nezabudnime ju využiť!

V premenlivých častiach tejto nedele sa na prvom mieste 
stretávame opäť s tnopárom 4. hlasu Osmohlasníka. Jeho obsah 
je pre nás pripomienkou vzkriesenia. Za každých okolností a 
stále máme myslieť a nezabúdať na vzkriesenie a život večný. 
Práve to nám pomôže zvládnuť každú ťažobu chvíle a údelu. 
Aj Kristovo utrpenie a bolestná smrť na kríži má zmysel iba v 
tejto perspektíve vzkriesenia a života večného. Toto si uvedo
míme, keď budeme spievať po vchode s Evanjeliom: Od anje
la sa dozvedeli Pánove učenice radostnú zvesť o zmŕtvychvsta
n í . . .

Kondák má táto nedeľa vlastný, spieva sa na nápev štvrté
ho hlasu a jeho obsah nás uvádza do veľkopastneho kontextu 
pohľadom späť na predchádzajúcu nedeľu, a pohľadom vpred 
k Veľkej noci a vzkrieseniu. Jeho záver vyznieva ako naliehavá 
prosba o pomoc v úsilí o dokonalosť, ktorá je základom našej 
nádeje na vzkriesenie. Text tohto spevu je nasledujúci:

Keď sme sa stali hodnými pokloniť sa tvojmu krížu, Pane, 
približujeme sa k tebe v duchu viery, prosíme ťa a voláme: učiň 
nás všetkých hodnými dosiahnuť vzkriesenie.

Namiesto Dôstojné j e . . .  spievame ako obvykle v tomto ča
se: Radosťou z teba plesá . . .

V prípade, že nedeľa nemá vlastný verš Na prijímanie, spie
va sa vždy verš z Osmohlasníka, ktorý sa nemení a my ho po
známe, z predchádzajúcich úvah a citovaní. Nevidíme dôvod to 
opakovať. Rovnako je to s Medzispevom (proklmen) pred číta
ním v liturgii slova.

Na piatu pôstnu nedeľu, ktorá hlavnou myšlienkou z čítania 
zo svätého Evanjelia nám pripomína to blížiace sa ťažké, tra 
gické, ale vykupujúce, sa spieva v poradí nasledujúci tropár 
z Osmohlasníka. Je /ním opäť nám už známy tropár piateho hla
su: Bezpočiatočné Slovo s Otcom aj D uch om ... A opäť pred 
nami defiluje to všetko, čo s naším vykúpením a spásou súvisí 
—  jeho narodenie z Panny, oslava, poklona, kríž, smrť i 
zmŕtvychvstanie ako záruka nášho zmŕtvychvstania. Kondák ne
dele je vlastný a spieva sa opäť ako v predchádzajúcu nedeľu 
na nápev štvrtého hlasu:

Keď sme prekonali duševné mrazy pokušenia, 
obnovme sa na duši
a prinesme plody čnosti s duchovnými púčkami.
Hľa, už sa biíži Kristus ako ženích, 
ktorý daruje vence slávy víťazom.
Pripravme sa teda,
aby nás našiel uspôsobených
na prijatie nevädnúcich vencov.
Príprava na privítanie Krista, púčky čnosti, ktoré vyhli spa

ľujúci jarným mrazom, víťazné vence. . .  všetko toto je vlastne 
nápoveďou toho čo príde, čo sa stane. V živote Kristovom rov
nako ako v živote našom, ak budeme tomu primerane konať, 
ak naša viera bude stále živá, keď inaše úsilie o čnosť (nezlyhá, 
ak sa sebe samým nespreneveríme. A tým sa vlastne očitáme 
v situácii Kvetnej nedele, v náplni ktorej je veľa z toho minu
lou nedeľou napovedaného, naznačeného. Kristus sa rozhodol, 
lebo prišla jeho hodina. Pôjde do Jeruzalema na výročité sviat
ky P a s e  h y —  vyslobodenia z Egypta. A dokoná svoje dielo. 
Doteraz konal zázraky, hlásal radostnú blathozvesť chudobným 
a vydedencom tejto zeme a svojho národa, teraz predstúpi pred 
veľkých a mocných tohto sveta, aby oni vykonali na ňom svoj 
zámer a on aby naplnil svoje poslanie do poslednej litery pod

ľa predpovedí prorokov a podľa vôle Otcovej na nebesiach. 
Sledujme teda Kristove činy, ktoré nám sprítomňuje táto ne
deľa, ku ktorej sa viažu naše spomienky z detstva na posvätené 
ratolesti, na dojímavosť obradov sprítomňujúcich jeho vjazd do 
Jeruzalema a na spevy hebrejských detí, ktorých ozvenou sú 
spevy Cirkvi v tento deň, a ktoré sa neubránili radostnému nad
šeniu a prevolávali Hosana Synovi Dávidovmu . . .

Vzkriesenie priateľa Pánovho Lazára bolo takým neobyčaj
ným, že zvesť o ňom sa rozšírila rýchlosťou nevídanej senzácie 
po celom kraji. Dá sa takmer jednoznačne prodpokladať, že 
práve táto udalosť bola hlavným motívom pre veľký zástup ľu
dí, aby ho sprevádzali pri jeho slávnostnom príchode do Jeru
zalema. Sprevádzajme ho teda liturgiou tejto nedele aj my a 
kiež z posvätných textov zažiari veľkosť a svätosť jeho zjavu 
a nech nás pohne jeho príklad k nasledovaniu.

Kvetnou nedeľou sa prerušuje text Osmohlasníka a celý Veľ
ký týždeň má svoje propriá, ktoré sú osobitne výrazné a vrcho
lia vo svätom triduu —  na Zelený štvrtok, Veľký piatok a Bielu 
sobotu. Veľkonočnou nedeľou oko oslavou Vzkriesenia sa Veľ
ká noc naplní a pri je j opravdivom prežití v duchovnom zjedno
tení s celou Cirkvou bude pre nás znamenať prílev nových mi
lostí a nového osvietenia.
Kvetná nedeľa:

Antifóny:
1. Obľúbil som si Pána, lebo vypočul hlas mojej prosby.

Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Lebo naklonil svoje ucho ku mne, preto ho vzývať budem 
vo svojich dňoch.
Na príhovor. . .

2. Uveril som, preto som volal, bol som však veľmi ponížený. 
Synu Boží, ktorý si sadol na osliatko, spas nás, ktorí ti 
spievame: Aleluja, aleluja, aleluja.
Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dožičil.
Synu Boží. . .

3. Vyznávajte sa Pánovi, lebo je dobrý, lebo na veky je mi
losrdenstvo jeho.

Tropár nedele hl. 1.
Chcel si dokázať všeobecné vzkriesenie ešte pred svojím utr
pením, Kriste Bože, preto si vzkriesil zmŕtvych Lazára. A tak 
aj my, ako jeruzalemské deti, nesieme znamenie víťazstva a 
prevolávame ti ako víťazovi nad smrťou: Hosana na výso
stiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.

Na vchod:
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Požehnávame vás z domu Pánovho, Boh je Pán a zjavil sa 
nám.

Potom tropár — - ako vyššie. Nasleduje:
Sláva —  Tropár hl. 4.

Krstom sme boli pochovaní s tebou, Kriste Bože, a pre ne
smrteľný život sme sa stali spôsobilými tvojím vzkriesením. 
Preto so spevom voláme: Hosana na výsostiach, požehnaný, 
ktorý prichádza v mene Pánovom.

I teraz . . .  Kondák hl. 6.
V nebesiach ťa nosia na tróne a na zemi si sa niesol na 

osliatku, Kriste Bože. Prijal si chválu od anjelov a rovnako spev 
detí, ktoré ti volali: Požehnaný, ktorý si prišiel vzkriesiť Adama. 
Medzispev hl. 4.

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Boh je Pán a 
zjavil sa nám.
Namiesto Dôstojné j e . . .  : Zvelebuj, duša moja, Krista Kráľa, 
prichádzajúceho na osliatku.
Na prijímanie: ako Medzispev a Aleluja.

Veľkonočná nedeľa.
Z .utierne tohto dňa sa radosť zo zmŕtvychvstania aikoby pre- 

Ijeva aj do liturgie a hneď na jej začiatku po úvodnom: Po
žehnané kráľovstvo. . .  zaznieva v našich chrámoch víťazný 
hymnus oslavy Kristovho vzkriesenia:

Kristus vstal zmŕtvych, smrťou smrť premohol a v hroboch le
žiacim život daroval. Prvá a druhá antifóna je nedeľná, ako 
ju poznáme z priebehu nedieľ v roku a tretia je opäť ozvenou 
ranných liturgických spevov, ktorých text tvoria verše zo žalmov 
a prípev Kristus vstal zmŕtvych . . .

Antifóna 3.
1. Nech vstane Boh a rozprchnú sa jeho nepriatelia a nech sa 

stratia spred jeho tváre tí, ktorí ho nenávidia.
Kristus vstal zmŕtvych . . .

2. Ako zaniká dym, tak nech zaniknú. Ako sa topí vosk od tvá
re ohňa, tak nech sa stratia hriešnici spred tváre Božej a 
spravodliví nech sa radujú.

3. Toto je deň (To je ten deň) alternatíva, ktorý učinil Pán. Ra
dujme sa a veseľme sa v ňom.
Kristus vstal zmŕtvych . . .



Na Premúdrosť, povstaňte: V zhromaždeniach dobrorečte Páno
vi, ktorí ste z rodu izraelovho. Kristus vstal zmŕtvych . . .

Sláva . . .  i teraz. . .  Kondák hl. 8.
Hoci si zostúpil do hrobu, Nesmrteľný, predsa si zničil silu 
pekla. A vstal si zmŕtvych ako víťaz, Kriste Bože, ženám čo 
prinášali myro si zvestoval: radujte sa. Svojim apoštolom si 
daroval pokoj a mŕtvym vzkriesenie.
Namiesto Svätý Bože . . .  :
Ktorí ste sa v Kristu pokrstili, aj v Krista ste sa obliekli. A le
luja.

Medzispev hl. 8.
To je ten deň, ktorý učinil Pán. Radujme sa a veselme sa 
v ňom.

Namiesto dôstojné j e . . .  : (počas celého veľkonočného obdo
bia)

Anjel prehovoril Požehnanej: 
prečistá Panna, raduj sa.
A znova vravím, raduj sa!
Tvoj Syn na tretí deň vstal zmŕtvych z hrobu.
Aj mŕtvych z hrobov vyviedol, 
národy, veseľteže sa.

*
Rozsvieť a zaskvej sa nový Jeruzalem, 
lebo sa nad tebou zjavila sláva Pánova.
Plesaj teda a rozveseľ sa aj Sion, 
a ty prečistá Bohorodička, 
raduj sa nad vzkriesením 
svojho Syna.

Na prijímanie: Telo Kristovo prijmite, prameň nesmrteľnosti 
okúste. Na Premúdrosť: Rozsvieť a zaskvej sa . . .

Na záver ešte podotýkame, že veľkonočný tropár sa spieva 
alebo recituje aj mi nasledujúcich miestach svätej liturgie: po 
výzve S bázňou Božou a s vierou pristúpte, ¡namiesto Nech sa 
naplnia . . Nech je meno Pánovo . . .  Prepustenie je samozrej
me tiež vlastné. Tieto zmeny platia po celý veľkonočný čas.

Vo veľkonočný pondelok je Medzispev pred čítaním: Po celej 
Zemi rozlieha sa ich posolstvo a až do končín zeme ich sío- 
vá.
V utorok rovnako —  a znie: Velebí duša moja Pána a za

plesal duch môj v Bohu Spasiteľovi mojom. Ostatné premenlivé 
časti sú po celý týždeň ako v nedeľu.

Nedeľa Tomášova uzatvára prvý poveľkoinočný týždeň a je 
spomienkou na udalosť, ktorá sa udiala po zmŕtvychvstaní Pá
novom a týkala sa práve viery alebo nevery v toto zmŕtvychvsta
nie. Je to vlastne veľmi dôrazná previerka vieryihodnosti Kriistotv- 
ho zmŕtvychvstania jedným z tých, ktorí boli Spasiteľovi veľmi 
blízko —  apoštolom Tomášom, ktorý si vzhľadom na túto uda
losť vyslúžil prímenie „ n e v e r i a c i “ . Tým vzácnejšie je pre 
nás jeho svedectvo a presvedčivejšia jeho výpoveď o zážitku, 
pri ktorom sa do litery splnila jeho požiadavka, že uverí až vte
dy, keď vloží svoje prsty do majstrových rán na rukách, -na no
hách aj na prebodnutom boku! A stalo sa a uveril. My sa 
utvrdzujeme vo svojej viere v zmŕtvychvstanie Pánovo na zá
klade práve takej rýchlej a dôkladnej previerky skutočnosti cel
kom jednoznačne a voláme spolu s Tomášom: Pán môj a Boh

A  t tmoj!
Tropár hl. 7.

Zo zapečateného hrobu si životom zažiaril, Kriste Bože, a cez 
zatvorené dvere zjavil si sa svojim učeníkom, Vzkriesenie všet
kých. A ich pôsobením si v nás obnovil pravého ducha podľa 
veľkého zľutovania svojho.
Kondák hl. 8.

Tomáš vlastnou rukou sa dotkol oživujúcej rany v tvojom bo
ku, Kriste Bože, a keď si vošiel cez zatvorené dvere, spolu 
s ostatnými apoštolmi volal k tebe: Pán môj a Boh môj.
Medzispev tejto nedele je rovnaký s medzispevom nedele Mä- 
sopôstnej, ktorého text nám nedopatrením na príslušnom mieste 
vypadol a znie takto: Veľký je náš Pán i jeho moc je veľká a 
jeho múdrosť je nesmierna.
Spieva sa na nápev tretieho hlasu Osmohlasníka. Podotýkame 
len, že v ňom aj medzispev má svoj ná'pev odlišný, od nápe
vu ostatných častí.

Na prijímanie sa spieva verš: Oslavuj, Pána, Jeruzalem, chváľ 
svojho Boha, Sion. Aleluja.

Z nezasvätených sviatkov pri padajúcich na všedné dni tohto 
mesiaca si spomenieme ešte svätého Juraja, mučeníka, ktorého 
nám premenlivé časti liturgie predstavujú takto:
Tropár hl. 4.

Dobrý boj si za vieru bojoval, veľký mučeníku Kristov, Juraj. 
Zahanbil si ukrutnosť trýzniteľov a seba si priniesol Bohu ako 
milú obetu. Preto si získal veniec víťazstva a svojimi modlitba
mi nám všetkým vyprosuješ odpustenie hriechov.
Korndák hl. 4.

Múdrosťou Božou vyzbrojený osvedčil si sa ako horliteľ za

dobro a spásu, preto si prija l odmenu za čnosť. Rozsieval si v 
slzách, zožínaš preto s radosťou, vlastnú krv si prelial a Krista 
si získal. Svojimi svätými modlitbami všetkým nám vyprosuj od
pustenie hriechov.
Medzispev hl. 7.

Spravodlivý sa bude tešiť v Pánovi a dúfať bude v neho.
Na prijímanie:

Vo večnej pamäti bude spravodlivý. Zlej zvesti nebude sa 
báť.

Na záver už vari len toľko, že v tomto mesiaci oslavujeme 
ešte hneď na začiatku (7. 4.) výročie smrti —  teda zrodu pre 
nebo —  sv. Metoda, potom sv. apoštola a evanjelistu Marka 
(25. 4.) a nakoniec sv. apoštola Jakuba (30. 4.).

(D u xa w it k l  cLô- ick a .
V.

Dokonalou je ľútosť, keď z lásky k Bohu ľutujeme 
hriechy preto, že sme urazili Boha, najvyššieho Dobro, 
Boha najspravodlivejšieho, najsvätejšieho, najdóbrotivej- 
šieho. Táto ľútosť je najlepšia, pretože pochádza z doko
nalej, čistej lásky k Bohu, ako najvyššiemu Dobru. Boh 
nás miluje večnou láskou. A  my za jeho lásku urážame 
ho svojimi hriechmi. Poznanie tohto a úprimná ľútosť 
z l á s k y  k B o h u  je najlepšou ľútosťou, je d o k o 
n a l o u  ľútosťou.

Cirkev nás vyzýva, aby sme v spovedi vzbudili nad
prirodzenú dokonalú ľútosť, ale v spovedi je platná
i nadprirodzená nedokonalá ľútosť. V  nebezpečí života, 
keď nemáme možnosť vyspovedať sa, je p o t r e b n á  
k odpusteniu hriechov nadprirodzená, dokonalá ľútosť.

17. Mjožma v spovedi niektoré hriechy ľutovať a niektoré 
nie?

Viď odsek: Aká má byť ľútosť.

18. Kedy máme vzbudiť ľútosť?
Oľutovať hriechy máme po spytovaní svedomia, pred 

spoveďou alebo aspoň p r e d  kňazským r o z h r e š e 
n í m.  Najlepšie je oľutovať hriechy hneď po spytovaní 
svedomia spolu s pevným predsavzatím napraviť sa a 
viac nehrešiť. Pravdaže, ľútosť vzbudzujeme a máme 
povinnosť vzbudiť i pred samotným rozhrešením v mod
litbe: „Ľutujem z celého srdia. . Ale pretože na túto 
ľútostnú modlitbu máme pri spovedi Čas len veľmi krát
ky a nie každý sa vie natoľko sútrediť, aby vzbudil ú- 
primnú ľútost, najlepšie je oľutovať hriechy po spytovaní 
svedomia. Ale keď ľútosť vzbudíme pred spoveďou, mu
sí trvať i v okamihu, keď dostávame rozhrešenie, to 
znamená, že nesmieme sa medzi vzbudením ľútosti a 
rozhrešením dopustiť nového ťažkého hriechu.

Aby spoveď bola platná aj vtedy, keď sme nevzbu
dili ľútosť pred spoveďou, musíme ľutovať svoj e hriechy 
pred samým rozhrešením, kým spovedník nevyriekne 
slová rozhrešenia. Keď už spovedník tieto slová vyriek
ne a my sme ľútost nevzbudili ani pred sv. spoveďou 
ani počas nej, ani pred rozhrešením, naša spoveď je 
neplatná.

19. Aikso dlho má trvať ľútosť?
Cas na ľútosť nie je určený. Ľútosť môže trvať naj

krajší čas, jediný moment, napríklad slovíčkom „Bože ľ* 
Ale takto vzbudzujeme ľútost vo chvíľach nebezpečia ži
vota, ináč venujme ľútosti za svoje hriechy aspoň viac 
času a pozornosti.

20. Keď spovedajúci sŕa ihneď po rozhrešení, ešte vo spo- 
vedelmici spomenul si ma zabudnutý ťažký hriech a 
spovedníkovu ho vyznáiva, má z n o v u  vzbudiť ľú
tosť?

Vyslovením rozhrešenia súd a sviatosť pokánia boli 
ukončené. Preto hoci predošlá ľútosť zahrňovala všetky 
hriechy, teda aj ten zabudnutý, vzbudzujeme ľútosť zno
vu a spovedník rozhrešenie opakuje.

21. Keď spovedajúci sía spomenul si na ťažký hriech už 
po (odchode zo spovednice a má možniosť sa do spo-

(Piokr&č. na 8. str.)



K fiEsrm isn tH O  s u e t h
SV. OTEC PAVOL VI. odoslal plukovníkovi Kadafimu telegram, 

v ktorom prejavil svoju úprimnú bolesť nad tragickým izrael
ským útokom proti civilnému lietadlu nad Sinajským polostro
vom. Vyjadril v ňom aj svoj zásadný nesúhlas s každým nási
lím, ktoré zaviňuje smrť nevinných.

KARDINÁL A. POMA, arcibiskup z Bologne, vyhlásil v nedáv
nom prejave, že nestačí k plneniu piateho Božieho prikázania 
iba nezabíjať, ale že nie sú dovolené ani nepriateľské výroky 
a úmysly.

RÍMSKE ČASOPISY „II Messaggero“ a „La Rinascita" uve
rejnili rozhovor svojich spravodajcov so štátnym ministrom Viet
namskej demokratickej republiky Xuan Thuyom, v ktorom vý
znamný predstaviteľ hrdinského Vietnamu zdôraznil úlohy ka
tolíkov vo Vietnamskej demokratickej republike.

NAJBLIŽŠIE generálne zhromaždenie Biskupskej synody bude 
v októbri budúceho roku a jeho ústrednou témou bude: Hlása
nie evanjelia v súčasnom svete.

PRVÁ ČASŤ PRÍPRAV na proces blahorečenia o. Pia sa skon
čila. Všetky spisy, týkajúce sa o. Pia, postúpili už Posv. kongre
gácii pre svätorečenie.

PRI PRÍLEŽITOSTI Koperníkových osláv v Poľsku a na celom 
svete zaslal Sv. Otec poľskému prímasovi kard. Vyszynskému 
list, v ktorom zdôrazňuje veľkosť tohto významného priekop
níka vedy.

K. WALDHEIM, generálny tajomník OSN osobitným listom sa 
poďakoval Sv. Otcovi Pavlovi VI. za jeho neúnavnú činnosť v 
záujme svetového mieru.

O. J. STAŠKOWIAK, farár poľského Drzemianova, celý týždeň 
pracoval ako robotník-brigádnik na znovuvýstavbe krakovské
ho kráľovského zámku, pričom svojou svedomitosťou v práci 
získal uznanie celého pracovného kolektívu.

V BELGICKEJ LOVANI zriadili pri fakulte ekumenických so
ciálnych a politických vied Stredisko výskumu mieru. Výsledky 
svojej činnosti budú publikovať na stránkach časopisu „Veda

J  e dna u veta u.

a mier".

V NAMUGONGU (Uganda), kde budujú baziliku ku cti 22 
ugandských mučeníkov, postavia pomník na pamiatku ugand
skej návštevy Pavla VI. r. 1969.

MsGR. D. NOGUERRA, mozambijský biskup, ako prvý z arci- 
pastierov podal vo svojom liste správu o zločinoch kolonizáto
rov.

Sv. Otec Pavol VI. prijal členov súdneho tribunálu 
Rímska rota a v rozhovore s nimi pripomenul, že nový
cirkevný zákon je poznačený koncilom, milosrden
stvom a ľudskosťou -  Pri trýzne, ktorá bola v Lodži 
na pamäť 2000 obetí nacizmu, miestny biskup v káz
ni zdôraznil, že tam, kde sa odmieta prikázanie lás
ky, nasledujú vojny, ako to bolo za čias fašistickej 
okupácie — Kenský prezident J. Kenyatta vo svojom 
prejave pri slávnostnom otvorení novej katolíckej ne
mocnice v Limuru ubezpečil všetkých o svojej plnej 
podpore všetkým charitatívnym a šľachetným zá
ujmom pracovníkov Cirkvi — Na 300. výročie smrti 
veľkého spisovateľa Moliéra, parížsky arcibiskup 
kard. Marty, slúžil v chráme sv. Rocha sv. Službu 
Božiu — V prvej polovici februára t. r. zišiel sa v 
Hoing-Kongu Výbor biskupských konferencií Ázie na 
svojom prvoim plenárnom zasadaní — V minulých 
dňoch umrel 56-ročný francúzsky kňaz o. H. Maraud, 
ktorý patril do šesťčlennej skupiny francúzskych alpi- 
nistov z Orleansu -  Francúzsky kardinál Lienairt, kto
rý patril medzi najstaršídh členov kardinálskeho zbo
ru, umrel 14. februára t. r. — Kongres anglického kat. 
duchovenstva predniesol požiadavku, aby pred me
novaním nového biskupa bola vyžiadaná aj mienka 
nižšieho duchovenstvo — Francúzsky biskup L. Sou- 
lier vydal pastiersky list, v ktorom sa prihovára za 
väčšiu ochranu prírody — Čilský prímas kard. Hen- 
riquez sa obrátil na všetkých spoluobčanov s vrúcnou 
výzvou, aby pracovali za mier -  Červený kríž Kolum
bie udelil mierovú cenu pápežovi Pavlovi VI. za jeho 
neúnavnú prácu v zápase za pokoj vo svete — Na 
počesť prvého kórejského kňaza o. Ondreja Kirna, 
postavili v Soule bronzovú sochu.

IV

(Dokioinčeiniie zo 7. s t r.)

vednice vrátiť, m á sa v r á t i ť ,  vyznať hriech, a 
znovu ho ľutoviať. Keď nemá možnosť sa na spoveď vrá
tiť, vyzná svoj hriech až pri najbližšej spovedi.

22. Možno ľútosť niečím onahnadiť ? (Napr. možno 
miesto ľútostiť odmodliť hriech?)

Odmodliť hriech nemožno dokiaľ neoľutujeme a 
začneme iný život. Ľútosť nemožno ničím nahradiť.

na-

ne-

23. Možno sa spovedať bez ľútosti?
V predošlých odsekoch o tejto otázke sme už hovorili. 

Kto nemá ľútosti, nemôže dosiahnuť rozhrešenie. Doko
nalá ľútosť vytrhla najväčších hriešnikov z hriechu a 
uviedla na cestu spásy.

24. Slová pompci tým, ktorí neivedila vzbudiť v sebe ľú
tosť.

Niekedy možno počuť: „Ja nemôžem v sebe vzbudiť 
ľútosť tak, i ako je to v poučení napísané.“ Taký človek 
si myslí, že poučenie chce naviesť k tomu, aby sme nie
čo duševne prežili, niečo, čo by nami otriaslo. . .  Vôbec 
nie! Poučenie nám len ukazuje cestu k Pánu Bohu. Mož
no si z detstva spomínaš: urobil si niečo zle svojmu 
otcovi. Bolo ti to nepríjemné mal si zlý pocit, lebo si 
si uvedomil, aký je tvoj otec dobrý, ako ťa má rád.. .  
a v takýchto pocitoch si išiel otca odprosiť. . .  Keď bu

deš mať takýto pocit pri spovedi voči Bohu, ľutoval si 
svje hriechy dokonale.

Možno znovu počuť: „Ja nemôžem vzbudiť ľútosť“ ... 
A chceš vzbudiť ľútosť? Chcem! Vtedy už máš ľútosť.

Treba nám však vedieť, že skutočnú ľútosť b ez  po 
rno c i  m i l o s t i  B o ž e j  a be z  v i e r y  nemožno 
vzbudiť.

III. PREDSAVZATIE POLEPŠIŤ SA A VIAC NEHREŠIŤ.
Katechizmus nás učí: spoveď je neplatná bez silného 

predsavzatia polepšiť sa.
„Predsavzatie polepšiť sa“ — to je silná a z hĺbky 

srdca pochádzajúca vôľa zmeniť svoj život, polepšiť sa 
a viac nehrešiť.

Predsavzatie musí byť: a) silné (pevné), to znamená, 
že kajúcnik musí mať silnú, pevnú vôľu, že sa viac 
hriechu nedopustí. I  keď vidí svoju slabosť, krehkosť, 
nemá ho to odstrašovať, ale má svoje predsavzatie spo
jiť s dôverou v pomoc Božiu;

b) účinné, kedy kajúcnik musí mať nielen pevný úmy
sel polepšiť sa, ale že bude hľadať všetky možné pro
striedky, pomocou ktorých by premohol svoju slabosť, 
náklonnosť k hriechu a hriechu sa vyvaroval, ako, uni
kať príležitosti k hriechu, vrátiť cudzí majetok, napraviť 
spôsobené pohoršenie, nahradiť škodu a pod.;

c) v š e o b e c n é ,  t. j., že naše predsavzatie musí sa 
vzťahovať na všetky ťažké hriechy, nijaký nevynímajúc.

(Pokračovanie.)



ALEXANDRIJSKÝ PATRIARCHA Šenuda III. v máji príde do Večného 
mesta a pri tejto príležitosti navštívi Sv. Otca Pavla VI.

V ANGLICKOM BIRMINGHAME bude v dňoch 23-27. apríla t  r. 
Druhý medzinárodný kongres zasvätený problému ,,Mária v Biblii“ . Kon
gresu sa zúčastnia vynikajúci teológovia a odborníci na mariánsku a eku
menickú problematiku rozličných kresťanských cirkví.

SYNODA biskupov alexandrijského patriarchátu rozhodla sa zriadiť 5 
stálych komisií: jednu pre vlastné vnútorné záležitosti a štyri pre ekume
nický dialóg.

V PRAHE bolo 7—9. februára tK r. zasadanie Medzinárodného sekretariá
tu Kresťanskej mierovej konferencie. Zaoberali sa na ňom výsledkami 
úsilí o mierové spolunažívanie s ohľadom na teológiu služby a pomoci.

GRÉCKO-ORTODOXNÝ PATRIARCHA alexandrijský vymenoval pred 
nedávnom troch nových domorodých biskupov-ordinárov pre Ugandu, Ke
ňu a Tanzániu.

DELEGÁCIA Svetovej rady mieru, ktorú viedol generálny tajomník R. 
Chmára, informovala v rámci pravidelných porád Kresťanskú mierovú 
konferenciu v Prahe o prípravách na Svetový kongres mierových síl v ok
tóbri t. r. v Moskve.

V SANTIAGO DE CHILE bolo 2. výročné zasadnutie hnutia „Kresťania 
pre socializmus“, na ktorom sa zúčastnilo 360 bojovníkov za mier.

V CEYLONSKOM COLOMBO zasadala Mierová rada pod predsed- 
níctnam ministra priemyslu T. Subasingha a za účasti pracovníka Kresťan
skej mierovej konferencie o. Ch. Rosu. Tajomník Svetovej rady mieru 
Dalimal vyslovil pri tejto príležitosti radosť z aktívnej účasti kresťanov 
m  riešení mierových a sociálnych otázok.

SVETOVÁ RADA CIRKVÍ spolu so zástupcami kat. Cirkvi rozhodli sa 
utvoriť spoločný informačný úrad pre obchod a rozvoj. Úrad bude každé 
dna mesiace vydávať informačný Časopis o svojej činnosti v oblasti hosp. 
rozvoja a mieru.

EKUMENICKÁ RADA CIRKVÍ vydala výzvu k zbierke sito tisíc dolárov 
na pomoc Novej Guinei, kde panuje najväčšia bieda, aká m od skončenia 
II. svetovej vojny kde vyskytla.

V AMBA RONEIS PRI KÁHIRE sa konalo pred nedávnom na kopticko- 
ortodoxnom patriarcháte dôležité stretnutie všetkých kresťanských cirkví 
m  Strednom východe. Schôdzu riadil patriarcha Šenuda III.

MOHAMEDÁNSKU MEŠITU v španielskej Cordobe vrátia po 700 tokoch 
mohamedánom. Je to druhá najväčšia mohamedánska svätyňa na svete. 
Doteraz ju vlastnila kat. Cirkev.
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Z N Á R O D O V  H O C
Človek na tejto zemi ešte nežil a ani 

nemôže žiť len uprostred takých ľudí, s 
ktorými by sa vo všetkom zhodoval. Je 
tu mňohotvárnosť spôsobov ľudského ži
vota, zmýšľania, náboženstva a pod. 
Napriek týmto problémom, doba žiada 
koexistenciu, t. j. možnosť i potrebu, aby 
ľudia ba i národy a štáty s rozdielnymi 
náhľadmi na život a jeho problémy, 
vedľa seba žili a rozumeli si. Je preto 
potrebné hľadať a nájsť dobré stano
visko voči komukoľvek a kdekoľvek.

Veľký pápež našich čias, Ján XXIII. 
mal na to zlaté pravidlo, ktoré vyjadril 
v encyklike Ad Petri Cathedram, 29. jú 
na 1959 takto: „Veď mocnejšie je to, čo 
spája veriacich, než to, čo ich delí: v po
trebnom nech je zhoda, v pochybnosti 
sloboda, vo všetkom láska".

S M E  R Ô Z N Y C H . . .
Všetci sme si vedomí, že potrebné to 

je, no nie je každému jasné, či je to aj 
možné. Toto možné je iba pri vzájom
nom rešpektovaní sa, pri dodržiavaní 
určitých spoločných zásad i pri dobrej 
vôli všetkých.

Bývalý generálny tajomník OSN 
U Thant pri príležitosti 25. výročia OSN 
povedal: „Človek sa dostal na Mesiac, 
ale sa mu dosiaľ nepodarilo nájsť terén 
dorozumenia so svojím blížnym".

Táto veta, vybratá z jeho prejavu, vy
jadruje tak otvorene a jasne najostrej
šiu obžalobu na priepasti, ktoré človek 
nevie, či nechce preklenúť mostom. Stre
távame sa totiž s ľuďmi, ktorí vernosť k 
svojim zásadám prejavujú často nená
visťou voči ľuďom inak zmýšľajúcim. 
Ľudskej pýche sa zdá byť nemožné, aby

človek miloval tých, čo inak myslia, ve
ria a hovoria, ako on.

Sme bratmi a sestrami v Kristu a pre
to sa nesmieme nenávidieť. Spomeňme 
si len na duch lásky, aký panoval medzi 
národmi pri Zoslaní Sv. Ducha v Jeruza
leme. „Parti, Médi, Elamčania a obyva
telia Mezopotámie, Júdska, Kapadocie, 
Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta 
a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťa- 
hovaní Rimania, tak Židia ako obráten- 
ci, Kréťania a A r a b i . . . "  (Sk. 2, 9— 11). 
Všetky tieto národy prijali na Turíce 
Svätého Ducha a na všetkých bez roz
dielu rozliala sa milosť Božia. A v tom
to Duchu Svätom, „zástup veriacich 
mal jedno srdce a jednu dušu", —  ako 
nám to zapísal sv. Lukáš (Sk. 4, 32).

Nebojme sa ani my milovať jeden 
druhého. Nemajme v srdci hnev na kaž
dého, kto nerozpráva takou rečou, ako 
my a sa nenarodil pod Tatrami či Ma
kovicou.

K potrebám ľudstva a ich nešťastiu, 
nestavajme sa, ako ten židovský kňaz a 
levita z podobenstva o milosrdnom Sa
maritánovi. Tento Samaritán ukázal sa 
dobrým blížnym aj ku svojmu politické
mu a národnému nepriateľovi.

Za čias pozemského života a pôsobe
nia Syna Božieho Židia veľmi nenávide
li Samaritánov. Na znak odporu necho
dili ani cez ich krajinu Samáriu, ale ju 
obchádzali. Spasiteľ však Samaritán
mi nepohrdol. Vieme pochopiť radosť 
samaritánskej ženy, ktorá Ho našla se
dieť pri studni Jakubovej. Začal s ňou 
hovoriť, ba dokonca od nej pýtal napiť 
sa vody. Ona, ktorú každý pokladal za 
cudzinku, natešená zanechá svoj džbán 
pri studni, beží do mesta a privádza 
ostatných k Mesiášovi.

To sú príklady vzájomnej znášanli
vosti medzi jednotlivými národmi, národ
nosťami i náboženstvami. Preto pre nás 
všetkých znejú slová Sv. evanjelia: 
„Choď a rob podobne" (Luk. 10, 37)!

Prečo by sme všetci nemohli žiť vedľa 
seba v zhode, láske a porozumení, —  
napriek rôznemu spôsobu života, zmý
šľania, národnosti, náboženstva a pod?í

Maurice Thorez pri istej príležitosti 
povedal: „V tom sa nikdy nezhodneme, 
či jestvuje nebo. Ale v tom sa môžeme 
zhodnúť, aby zem nebola peklom".

Toto je povinnosťou nás všetkých, aby 
sme sa o to pričiňovali, aj keď „z ná
rodov hoc sme rôznych", —  predsa, —  
„všetci za jedno chceme sa b iť!"

František Dancák

tT O M N E S  IN U M  SINÍ 
INA flANTEt EN Q í  IN  
4 A B C E  EAHMOEVAVT 
L E T  A L L  0 E  O N E  
48Y VŠETCI IF DNO BOH



P A M I A T K E  J Á N A  X X I I I .

Spomienky „dedinského sekretára a

(Dokončenie.)

Spolu sme odišli do jeho rezidencie vo Vilia Scotti. Bo! veľ
mi smutný. Otvoril oblok; z neho bolo veľmi dobre vidieť na 
cintorín. Bol to práve moment, keď rakvu s nebohou sestrou 
skladali na nosidlách z pliec. Náhle začal plakať: plakal vyše 
dvoch minút, hlavu si položil na moje plecia. Cítil som, ako mu 
slzy stekali po mojom krku. No čoskoro sa opanoval, poutieral 
oči, vzal ma za ruku. Jeho pohľad sa mi videl ešte lahodmejší 
a milší. Opýtal sa: „Kto vie, čo si teraz myslíš, keď si videl pla
kať knieža Svätej rímskej Cirkvi?" „Myslím, že aj cirkevné knie
žatá majú ľudskú prírodu, takú oko je moja, srdce citlivé a 
trocha slabé zoči-voči bolesti, ako moje. Pre mňa je to vioc ako 
prirodzené: skôr by som sa čudoval, keby som nevidel Vašu 
Eminenciu plakať“ . Vtedy som osobitne pocítil tú jeho ľudskosť.

V ktoromsi inoku —  vtedy bol nunciom v Paríži —  bol som je 
ho spoločníkom »na ceste do Ríma, kam cestoval na stretnutie 
so Sv. Otcom. Opýtal som sa ho: „Čo vás, Eminencia, viiacej 
znervózňuje: stretnutie s pápežom alebo skladianie správy o 
činnosti?" „K sv. Otcovi prichádzam vždy v lahodnej ,nálade, 
je taký dobrý voči mne, taký chápajúci. Ale ak chceš poznať 
osobu v Ríme, ktorá ma privádza vždy do rozpakov, hovoriac 
úprimne, tak je to Msgre Montini; hneď zbadá chyby o nedo
statky v mojich správach". To však neprekážalo Roncallimu, aby 
Mantiniho zaradil na prvé miesto v zozname kardinálov, pri
čom sa vynechalo aj abecedné poradie, keď sa stal pápežom 
a odovzdal prvé kardinálske klobúky.

Trpel ako obyčajný kňaz, ako kardinál i ako pápež. Väčšina 
ľudí predstavuje si ho, že bol veselým človekom. Bol však viac 
ako iní vystavený skúškam utrpenia. Ťažko vysvetliť túto otázku, 
pretože veľmi dobre vedel ukrývať svoje pocity a zo s>vojich utr
pení zveroval sa iba najbližším a ani to nie vždy.

Keď bol menovaný za kardinála, dostal od pápeža dovolenie 
nosiť purpur aj vo veľkom pôste, hoci to bolo proti liturgickým 
predpisom. Mohol sa takto predstaviť svojim rodákom a pria
teľom. Tu azda možno u RančaIIiho postrehnúť omrvinku már
nivosti. Ale aj z toho hľadiska bol človekom, často priznával 
sa k tomu a raz povedal: „Našťastie, Boh mi pomáha nevy
vyšovať sa v sláve. Zakladám si na purpure a hľa, dozvedám sa 
o ťažkej chorobe, ktorá postihla moju ¡sestru

Keď vo Francúzsku chceli odstrániť tridsať biskupov pre 
údajnú kolaboráciu, nuncius Roncalli neraz konferova! o tom s 
ministrom zahraničných vecí Bidaultom. Po rokoch mi povedal, 
že pri týchto .návštevách francúzsky politik, človek výbušného 
typu, takmer vždy až vyskakoval, zlostil sa, chodil nervózne po 
pracovni, ba niekedy udieral päsťou na stôl. A (nuncius spokoj
ne, bez vzrušenia opakoval: „Pán minister, obdivujem váš zá
pal pre obranu cti a dobra Francúzska —  oko tvrdíte, ale uváž
te, pán minister, že o j ja musím mať tiež aspoň toľko zápalu 
no obranu záujmov Cirkvi svätej. Nie som proti krokom, aké 
chcete podniknúť. Žiadam iba, aby ste mi podali dôkazy o 
vine". Okrem výstrižkov z novín nikdy mu nepredložili vecné dô
kazy o kolaborácii francúzskych biskupov.

Skúška kaprála Roncalliho sa konala v Dorge v polovici vo
jenskej služby na poľnom cvičení v lesoch Presolona. Poručík 
rozkázal mu postaviť do radu čatu a povedal: „Predpokladaj
me, že máte pripraviť útok, čo vtedy urobíte?" Budúci pápež 
urobil veľkú chybu. Jeho rozkaz znel: „Vztýčiť bajonety! Potom: 
Napred, za Savojisko!" —  a namiesto, aby sa postavil na bok 
čaty vojakov, postavil sa jej na čelo. Keby naskutku pri útoku 
zdvihli bajonety, kaprál Roncalli bol by sa stal ich prvou obe
ťou . . .

Medzi mnohými malichernými a nepravdivými správami, a>ké 
sa rozchyrovali o Jánovi XXIII. bolo aj to, že pápež fajčil. Nič 
nie je neprávd ivejšie ako toto tvrdenie. Sú to, zrejme, drob
nosti, ale v každom prípade nepresnosti. Pravdou je však to, že 
preto, aby uspo/kojil tuhých fajčiarov, raz v polovici akejsi re
cepcie prosil o cigaretu, zapálil ju a potom nepozorovane „za
budol" v popolníku. Ostatní však fa jčili neúnavne ďalej. A ešte 
ďalšia nepresnosť, ktorú sme mohli čítať v akýchsi novinách: 
bol pápežom, ktorý mol rád dobré víno. Neodmietal jeden po
hárik, ale nevyžadoval nejakú vychýrenú značku kvality alebo 
rok výroby. Takisto sa zachováva! aj pri jedení: nežiadal svoje 
obľúbené jedlá. Mal železné zdravie, doži! sa osemdesiatich 
rokov bez vážnejších chorôb. Pracoval veľa a preto rýchlo spa
ľoval kalórie —  ako by sme dnes povedali. Jedáva! výdotné

raňajky: mlieko, syr, ovocie. Vedel sa však veľmi ľahko prispô
sobiť k okolnostiam. Keď ho pozvali no obed, nikdy nerobil sta
rosti pánovi domu: vedel sedieť pri stole i s chudobným i s bo
hatým.

V materiáli Renata Ravanelliho sa nachádza aj správa o 89- 
ročnom pápežovom bratovi Zaveriovi Ronoallim, ktorého až do
dnes považujú za „živý obraz" Jána XXIII. Keď sa ho pýtali o 
výhľade na beatifikáciu Angela Roncalliho, Zaverio odpovedal: 
„M ôj brat svätým? Kto sa nedostane do pekla, ten už je svätým 
a on sa isto nedostal do pekla. On bol vždy dobrý".

„Dobre, —  hovorí novinár —  ale váš brat bude opravdivým 
svätým, ktorého budeme ctiť na altánoch".

„Mňa to nezaujíma, či bude na oltároch alebo nie, —  vravel 
Zaverio —  ja viem, že on vždy bol dobrý, že neprišiel do pekla. 
Môže teda byť aj svätým, ek to kňazi chcú".

„Ale keď vy, —  nalieha novinár —  po niekoľkých rokoch voj
dete do kostola a uvidíte svojho brata na oltári, budete sa k 
nemu modliť?"

„Akýže je to problém? —  odvetil Zaverio. —  Ak chcete ve
dieť pravdu, tak od chvíle jeho smrti vždy som sa k nemu 
modlil. Len s tým rozdielom, že nie v kostole. Netreba na to 
chodiť do kostola. Modlím sa k môjmu bratovi kedy chcem, a 
nezávisle na tom, kde sa nachádzam; to predsa nie je také dô
ležité, nie je to pravda?"

(Prel. a sprac. T. M. RASLAVICKÝ)

Diakon Roncalli, brat Tomáš a otec
Baromus

Keď pred niekoľkými rokmi vyšiel „Denník duše pápeža Já- 
no", stala sa táto kniha takmer z jedného dňa na druhý jednou 
z najčítanejších na svete, stala sa tzv. bestsellerom a bola čo
skoro preložená do všetkých významnejších jazykov. Svojím ob
sahom a prostým štýlom bez nároku no literárne ambície priná
ša a ešte dlho bude prinášať ľuďom všetkých národov, veku a 
stavu veľa úžitku, svetla a povzbudenia k dobrému životu, k 
správnemu kresťanskému chápaniu životných udalostí a ku sku
točne humánnemu prístupu k ľuďom, s ktorými sa denne stre
távame. Práve tento prostý štýl urobil ju prístupnou aj najširším 
ľudovým vrstvám, ale chytí za srdce aj človeka vzdelaného a li
terárne náročného. Kniha nechce nikoho poúčať, nikomu sa 
nanucovať, pápež Ján hovorí sám so sebou a k sebe, díva sa 
okolo seba a rozpráva sa s Bohom svojím ľudským jazykom. 
Všíma si ľudí a seba vždy hodnotí nižšie, ako blížneho. Z Den
níka sa prihovára dobrý Otec kresťanstva k všetkým ľuďom 
dobrej vôle úprimnosťou svojich slov a pokorou svojho srdca.

Tento Denník pápeža Jána obsahuje poznámky a záznamy z 
jeho vnútorného života, hlavne z obdobia duchovných cvičení, 
ktoré konával ako seminarista a neskoršie aíko kňaz a biskup, 
predstaviteľ Apoštolskej stolice v Bulharsku, Grécku, Turecku a 
Francúzsku (1925— 1953), ako kardinál, benátsky patriarcha a 
konečne aiko pápež (1958— 1963). Zaznamenáva v nich, po
vedľa vlastných myšlienok a predsavzatí, aj témy prednášok, 
často a j obsah konferencií. Ale o prednášateľoch alebo iných 
osobách sa zmieňuje veľmi krátko, v dvoch-tnodh vetách.

Zaujímavou výnimkou je obšírna charakteristika a „dynamic
ký" portrét, predstavujúci nielen výzor, ale i dobre odpozorova
né počínanie a správanie sa rehoľného brata v kláštore pasio- 
nistov v Ríme, kde diakon Roncalli konal duchovné cvičenia 
pred svojím vysvätením na kňaza.

(Dokončenie v bud. čísle.)



V Ý Z N A M N É  
T I S Í C R O Č I E

Pražská cirkevná metropola osla
vuje v tomto roku významné výro
čie: tisíc rokov od založenia praž
ského biskupstva. Dôstojným úvo
dom k tomuto velkému jubileu bo
lo vyhlásenie druhého pražského 
biskupa a prvého pražského bisku
pa z českej krvi za hlavného patró
na pražskej arcidiecézy, na základe 
buly Sv. Otca Pavla VI. zo dňa 25.
11. 1966. Milénium pražského bis
kupstva bolo úradne proklamova
né terajším pražským apoštolským 
administrátorom v pastierskom liste 
už pred 6 rokmi (7. 7. 1967).

Toto vzácne výročie je iste veľ
mi vhodnou príležitosťou k tomu, 
aby sme sa v primeranom rozsa
hu a hoci aj stručne, zoznámili so 
slávnou históriou veľkého a sláv
neho biskupstva metropole spoloč
ného štátu našich bratských náro
dov.

Historicko-právny vývoj pražské
ho biskupstva má svoje začiatky v 
tradícii cyrilometodejskej, ktorá v
10. storočí je základom kresťanské
ho života v Čechách a v zriadení 
pražského biskupstva v r. 973 do
sahuje významného prielomu. Zná
my cirkevno-právny odborník dr. 
F. Kop výstižnými slovami objasňu
je túto dôležitú historickú udalosť: 
„To, čo nedosiahol knieža Boleslav 
I., keď chcel osláviť víťazstvo kres
ťanskej viery nad pohanstvom v 
českom národe, podarilo sa jeho sy
novi a nástupcovi Boleslavovi Zbož
nému so súhlasom cisára Ottu I. 
a s pomocou rezenského arcibisku
pa sv. Wolfganga. Nehynúca zásluha 
patrí aj Boleslavovej sestre hl. Mla
de, ktorá osobne predniesla otcovo 
a bratovo želanie pápežovi a z Rí
ma sa vrátila ako prvá opátka 
pražského monastiera s v. Juraja. 
Nové biskupstvo, kniežaťom štedro 
fundované, zahrňovalo celé územie 
podliehajúce kniežacej moci Bole

slavovej, totiž Čechy, Moravu, Šliez- 
sko, Južné Poľsko a Halič po Ľvov 
a Slovensko, a bolo podriadené mo- 
hučskému arcibiskupovi.“ (Praha 
šest set let církevní metropoli, Pra
ha 1944, str. 18.)

V tomto príspevku si priblížime 
zložitý a zaujímavý vývoj pražské
ho biskupstva predovšetkým na naj
výraznejších jeho reprezentantoch — 
pražských biskupoch.

Prvého pražského biskupa Detma- 
ra (973—982), ako čítame v knihe 
dr. K. Borového, navrhol na bis
kupský úrad Boleslav II a bol „od 
duchovenstva a ľudu jednohlasne 
zvolený.“ (Déjiny pražské arcidiecé- 
se, Praha 1847, str. 14.) Pôvodne 
magdeburský benediktín, dlhší čas 
prebývajúc v Čechách, osvojil si 
jazyk ľudu a znal miestne pome
ry. Detmarovo pôsobenie charakte
rizuje zvrchovaný záujem o du
chovné povznesenie zvereného stá
da. Umrel na začiatku r. 982 s pre
javmi úzkostnej obavy, že nedokon
čil pokresťančenie Čiech do dô
sledku. Cirkevní historikovia zhod
ne pripomínajú, že jeho ťažké umie
ranie veľmi zapôsobilo na všetkých 
pri lôžku umierajúceho biskupa prí
tomných, najviac na jeho budúce
ho nástupcu, ktorým sa stal slávni- 
kovec V o j t e c h  (982—997). Osob
nosť druhého pražského biskupa sv. 
Vojtecha svojou známosťou a eu
rópskym významom presahuje mož
nosti stručného príspevku podrobne 
sa zapodievať jeho životnými osud
mi, apoštolským dielom, kultúmo- 
náboženským významom a vývo
jom jeho úcty. Pripomenieme iba 
najdôležitejšie úseky jeho života.

Za biskupa ho zvolili na Levom 
Hradci. Biskupskú vysviacku prijal 
na sviatok apoštolských kniežat z 
rúk mohučského arcibiskupa. Pri 
svojich vizitačných cestách prišiel 
až na územie dnešného Slovenska.
V Ostrihome sa stretol s maďar
ským panovníkom Gejzom a pokr
stil jeho syna Štefana, ktorý — a to 
je všeobecne známa skutočnosť — 
tiež dosiahol aureolu svätca ako 
jeho krstiteľ. Po trojročnom poby
te v Ríme sa sv. Vojtech vracia do 
Prahy. V  tom čase založil známy 
bŕevnovský monastier. Po dvojroč
nom pôsobení v Prahe a známych 
tragicky dovŕšených sporoch medzi 
slávnikovcami a vršovcami, odchá
dza znovu do Ríma a odtiaľ r. 996 
do Poľska, kde po niekoľkomesač
nom pôsobení umiera mučeníckou 
smrťou na Romovom poli 23. apríla 
997.

Po sv. Vojtechovi mal viesť bis
kupstvo brat Boleslava II. Strach- 
kvas (Kŕišťan). Skôr než mohol byť 
vysvätený, zomrel r. 998 v Mohu- 
či. V búrlivých časoch boja za sa
mostatnosť českého štátu sa na 
pražskom biskupskom stolci vystrie
dali: Thiddag (998—1017), Ekkard 
(1017-23) a Izzo (1023-30). Po tých
to sa v r. 1030 stal pražským bis
kupom svätovítsky veľprepošt Še- 
bír. Za jeho čias žil a na Sázave 
požehnane pôsobil sv. Prokop, usku- 
tončilo sa prenesenie ostatkov sv. 
Vojtecha a s v. Piatich bratov z 
Hniezdna, založenie staroboleslav- 
skej kapituly a vznik chrámu v

Rajhraďe na Morave. S ochotným 
Šebírovým súhlasom založil r. 1063 
pápež Alexander II. olomoucké bis
kupstvo.

Po Šebírovi sa stal pražským bis
kupom Jaromír (1068—89), ktorý vy
sviacku s ponemčeným menom Geb- 
hard prijal 6. 7. 1068 od mohučské
ho biskupa Siegfrida. Spomínaný dr. 
K. Borový v citovanom diele cha
rakterizuje Jaromíra takto: „V služ
bách Božích bol horlivý a veľmi 
štedrý k chudobnému ľudu, ale 
prostopašnosť, pýcha, svetská pano
vačnosť ho zaplietli do nehôd.4* (Cit. 
dielo, str. 50.) V jeho sporoch s olo
mouckým biskupom Jánom musel 
dokonca zasiahnuť aj pápež. Istý 
čas spravoval aj olomoucké biskup
stvo, ale keď ho r. 1088 znovu ob
sadili, Jaromír opúšťa krajinu a od
chádza k starému priateľovi maďar
skému kniežaťu Ladislavovi I. 
Umiera 26. 6. 1089 v Ostrihome. 
Prof. dr. V. Bartúnek oceňuje u ne
ho to, že vymenoval za pražského 
prepošta svojho kaplana Marka, 
ktorý bol iniciatívnym uskutočňova- 
teľom žiadúcich a chvályhodných 
reforiem v pražskej kapitule a die
céznom duchovenstve. (Déjiny die- 
cesi v Čechách, Duch. pastýŕ 1956, 
č. 2., str. 41.)

R. 1090 zvolil český snem nového 
arcipastiera. Stal sa ním K o s m a s, 
ktorý v máji r. 1096 vysvätil svä- 
tovítsku katedrálu. Umrel 10. 12. 
1098 a už v nasledujúcom roku 
(február) zvolil na miesto zomre
lého Kosmasa český snem v Starej 
Boleslavi tamojšieho prepošta Her- 
mana. Je zaujímavé podotknúť, že 
kňazskú vysviacku (pri voľbe za 
biskupa bol iba diakonom) mu ude
lil ostrihomský arcibiskup Serafín. 
Jeho episkopát niesol sa v zname
ní cirkevno-právnych reforiem a ne
obyčajne súladným vzťahom so štát
nou mocou. Zomrel 17. 9. 1122 a 
na jeho miesto opäť zvolili prepoš
ta zo Starej Boleslavi Menharta. Z 
udalostí za jeho biskupskej činnos
ti pripomeňme vysviacku pamät
ného chrámu na hore ítíp, rastúci 
kult sv. Ľudmily, Václava a Vojte
cha a rozšírenie svätovítskej kapi
tuly. Zomrel na spiatočnej ceste z 
Uhorska, kde z poverenia panovní
ka sprevádzal panovníkovo dieťa ku 
krstu na dvore uhorského kráľa Be
lu II., ktorý bol bratom Adlety, 
manželky českého vladára Sobesla- 
va. Po Menhartovej smrti 3. 7. 1134 
niekoľko rokov riadil pražské bis
kupstvo biskup Ján I., ktorý dal 
podnet k založeniu strahovského 
kláštora. Jeho nástupca biskup Sil
vester, predtým sázavský opát, 
spravoval biskupstvo v r. 1139—1140 
a abdikáciou uvoľnil biskupský sto
lec Otovi (1140—1148), ktorému pri
padla neľahká úloha zabezpečiť vy
konávanie zákonov, týkajúcich sa 
cirkevnej disciplíny.

(Dokončenie v bud. čísle.)
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NEBEZPEČNÉ RECl

— Neuspokojím sa nikdy, moja dcéra sa mohla 
vydať nie za takého ako je Fero. Prosil sa jej 
nejeden uchádzač ako kvet a vybrala si toho naj - 
horšieho. Oči ma bolia keď ho vidím, — pove
dala celá nazlostená matka, ktorej jediná dcéra 
sa len nedávno vydala.

— Márne ba nebezpečné reói, — povedal jaj 
manžel, — Helenka je s ním šťastná -a ty musíš 
byť spokojná.

— Nebudem, — skríkla na celé hrdlo a dupla 
čo jej sily stačili.

— Ticho, ticho, práve prichádza, — povedal 
muž.

— Ja mám byť ticho vo svojom dome pred 
ním? Nech vie, že ho nemôžem vystať.

Fero vstúpil zahanbený, vedel o čom je reč.. 
Pozdravil, posadil sa a vybral knihu.

Stará mu -priniesla obed. Trocha sa s ním po
babral, len aby sa nepovedalo, že nejedol a ne
chal.

— Nechutí veľkomožnému pánovi, nechutí, čo 
ja navarím.

— Jedlo by mi chutilo, ale vaše reči mi ne
chutia.

— Pozri sa naňho, už by mi chcel rozkazovať 
v mojom dome, čo mám hovoriť. To je bezočivosť, 
treskla dvermi a odišla.

O chvíľu sa vrátila Helenka a keď zbadala ne
veselú manželovú tvár, hneď >sa ho opýtala:

— Neublížila ti zas moja mamička?
— Ani nie, ale čosi som taký bez vôle.
Vtom vkročila do kuchyne istará a jej muž sa 

jej spýtal:
— Kde si bola?
— Nikde, vytratila som sa, lebo toho pľuháka 

neviem cítiť.
Tu sa otvorili dvere, zjavila sa v nich Helenka 

a hovorí:
— Nemusíte sa viacej tratiť, mamička, vytra

tíme ,sa vám my dvaja, zajtra si hľadáme byt.
— Dcéra moja, — zopnula k nej ruky matka, — 

či nevieš, že ja .sa len preto neviem uspokojiť, le
bo ťa tak veľmi milujem?

— Keby ste ma Oizaj milovali, vážili by ste aj 
môjho manžela, ktorého ja viac urážať nedo
volím.

O krátky čais bývali v meste a rodičia zostali 
sami.

Äno, pravá rodičovská láska prikazuje milovať 
nielen vlastné dieťa, ale aj jeho manželského 
partnera, ktorému dieťa patrí väčšmi ako vlast
ným rodičom.

DLHÝ JAZYK

Rozprávali sa dve ženy na chodníku.
— Veru, moju susedku Maryšu po toľkých ro

koch nechal. Kto by si to bol pomyslel? Mňa 
môj už nenechá, — povedala jedna z nich, Betka.

Len toľko počula Zuza, čo bola známa svojím 
dlhým jazykom, na ktorom sa nič neudržalo. Mu
sela ním všetko nafúknuť a rozniesť po dedine
i po' okolí.

To jej stačilo, nijaké vysvetlenie si nepýtala.
— Musím to oznámiť hneď jej matke, len aby 

ma niekto nepredbehol, — pomyslela si. Jej po
chúťkou bolo prekvapiť ľudí senzáciou a vyvolať 
v nich zdesenie.

Nešla už ani domov, ale hybaj do susednej de
diny, kde bývala Maryšina matka, Žofia.

Keď vbehla do domu, bola taká udychčaná, že 
nemohla prehovoriť.

— Co si nám priniesla, dušička drahá? — spý
tala sa Žofia.

Zuza len chodila po izbe a zalamovala rukami. 
Starká na ňu pozerala celá prekvapená. Keď Zu
za pochytila dych, preriekla:

— Po toľkých ¡rokoch ju zanechal.
— Kto, koho?
— Kto iný ako Juro svoju ženu, vašu Maryšu.
Starká vykríkla a klesla na zem. Domáci ju

zdvihli, itreli Alpou, až prišla k sebe.
— Bodaj by som radšej bola zomrela, aby som 

sa toho nebola dožila, — povedala starká a dolo
žila — chuderka dcéra moja.

— Zlatý môj, — obrátila sa k synovi Jožkovi — 
priprav auto, pôjdeme pozrieť tú moju nešťastnú
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Nasadli a šli. Zuza na konci dediny vystúpila, 
lebo tam bývala.

Keď starenka vkročila a zočila Jura usmiateho, 
div nespadla od milého prekvapenia.

— Co tak pozde prichádzate, — spýtala sa dcéra,
— čo sa stalo?

— U nás nič zlého, — odpovedala matka, — a čo 
u vás ?

— Sme všetci zdraví, žijeme .si v láske a v po
koji.

— A Juro ťa nenechal? — spýtala sa starenka 
nesmelo ?

Rozosmiala sa celá rodina.
— V živote ma to nenapadlo, povedal Juro.
— Ach tá Zuza hen z konca dediny ma tak na

ľakala, že sa dosiaľ trasiem. Vŕtaj počula od tvojej 
susedky Betky, že ťa po toľkých rokoch nechal, 
ju vraj jej muž už nenechá.

— Ach, už mi je to jasné, — povedala Mary sa 
a udrela ¡sa po čele. — Včera som s Beitkou vy
právala a pochválila som ísa jej, že ma kašeľ po 
toľkých rokoch nechal a ona smutne doložila, že 
jej kašeľ ju už nenechá.

Len teraz prepukol v  izbe hlučný smiech 
a starkej sa zaleskli v  očiach ¡slzy radosíti.

— Inokedy ukážte jej dlhému jazyku dvere, po
vedal trochu rozhorčený Juro a mal pravdu.

Dlhým jazykom je najmúdrejšie ukázať dvere 
a bude pokoj v našich rodinách i dedinách.

PORCELÁNOVÉ NOHAVICE

Hanuša sa zobudila a zbadala na svoijicih vrát
kach staré nohavice.

— Počkaj, ty pľuha jedna, — povedala a pohro
zila rukou smerom k susede, — to tvoja robota. 
Chcela si ma apoitupiť. Veď ja ti spravím hanbu, 
že sa z teba bude smiať celá dedina.

A spravila. Pozberala všetky haraburdy z do



mu a v noci ich pokladla na susedin plot. N,a naj
vyšší kôl zavesila nohavice z -domácej priadze. 
Ľudovo ich volali drelichové a posmešne porce
lánové, lebo boli biele a tuhé. Ráno bolo smiechu 
v dedine.

— Neznesiem -to, povedala .susedka a ¡rozplakala 
sa. — Musím niečo vymyslieť, aby som jej to 
odplatila s úrokmi.

— Nič nevymýšľaj, — povedal jej starý, — ja 
haraburdy — pozbeirám, hodím ich do kôlne. Však 
jesť nepýtajú a ešte to dobre dopadne.

Ozaj dopadlo, lebo o pár dní zaznela píšťalka 
handrám Jožka. Jeho kôň s vozom zastal na kraji 
cesty blízko ich domu. Gazdinky sa zbehovali 
s handrami a nemeškala ani Maryša s tými, čo 
jej Hanuša na plot pokladla.

— Čo máš Jožko? — pýtali sa ženy.
— Pravý porcelán.
Vzal jednu čašu na -čiernu kávu, alebo po zem

plínsky fdndžočfcu, brnkol na ňu a hovorí: Ani 
zvon nemá taký óisitý hlas.

— Dajte ju Maryši, ona má porcelánové noha
vice, — zvolala ktoirási zo žien a vyvolala hlučný 
smiech.

— Dám jej celý servis, povedal Jožko, keď zba
dal hŕbu handier v  jej náručí. A  vskutku jej dal.

Dozvedela sa o tom Hanuša a mala puknúť od 
zloisti.

— To boli moje handry, to sú moje findžočky. 
Zajtra idem k fiškálovi a udám ju.

— Škoda chodiť mamička, — povedal jej syn 
Milan, — ona ich sama prinesie. — Hanuša vy- 
treštila okále.

— Najprv sa z nich pohostíme, — povedal syn 
nesmelo.

Matka mu teraz od údivu otvorila i ústa a za
budla ich zatvoriť.

— Syn môj, — povedala, — azda si chceš vziať 
jej Kvetu za to, že nám takú hanbu narobila s tý
mi nohavicami?

— Tú hanbu nám narobila naša krava. Keď sa 
vracala z poľa, schytila nohavice z ich plota a ne
chala ich na našich vrátkach.

Hanuša si od prekvapenia sadla a nevedela 
prísť k sloivu.

Nepredpokladajme ihneď zlú vôľu u druhého. 
Najprv sa presvedčme o skutočnosti a podľa nej 
konajme!

Dr. Ján Bubán

Posledná milosi
Kňaz vstal. Jeho ranná navsteva v cele na smrť od

súdeného vraha sa skončila. Pozrel ešte raz na schúlenú 
postavu muža sediaceho na prični. — „Aké len myšlien
ky víria v tejto nakrátko ostrihanej hlave? Myslí on 
vôbec na zajtrajší deň?“ — uvažoval kňaz.

Ticho sa ešte opýtal:
— Želáš si, aby som s tebou prežil poslednú noc?
Odsúdencova hlava sa pomaly zdvihla, jeho zakalené,

sedé oči pozreli na kňaza, bledé pery sa zachveli.
— Splnia mi moju poslednú žiadosf...?
— Naisto ju splnia, — rýchlo povedal kňaz, v hĺbke 

duše očakávajúc, že možno požiada o spoveď, ale väzeň 
zostal uzavretý do seba.

— Prosím, povedzte mi spokojne svoju poslednú žia
dosť, — povzbudzoval ho opäť kňaz, fale cítil, že ju rých
lo nevysloví a že sa asi ťažko dá splniť.

— Chcel by som vidieť..., hovoriť s matkou, — ko
nečne to z John a vyhŕklo.

Kňaz ešte raz v duchu preletel spisy odsúdenca, ktoré 
nedávno prezeral. Nebolo v nich nijakej zmienky o ro
dine.

— Ale nie tu, lež doma, v jej byte, — šeptal John na 
vysvetlenie.

Kňaz spozornel a pomyslel si, že v takejto forme 
prianie asi nebude možné splniť.

— Ona býva v tomto meste... je už veľmi stará a ... 
nevidomá vysvetľoval pomaly. Jeho dlhé, tenké prsty 
hladkali nervózne páskové šaty, akoby chceli čosi vy
hladiť, čo sa vyhladiť nedalo. Kňaz opýtal sa sám seba, 
či tak vyzerajú ruky vraha? Vyzerali ako tisíce iných 
rúk a vôbec neboli rukami násilníka. Opýtal sa ešte, či 
matka vie, že .. .  Dlho musel čakať na odpoveď, ale ča
kal trpezWoo. Konečne počul zlomené slová:

— Ona nič nevie . . .  Ona nemá nijakého Johna . .. 
pred dvadsiatimi rokmi volal som sa ináč. . .  Alan.

O niekoľko hodín neskoršie dvere cely sa opäť otvo
rili. Vošli dvaja ozbrojení strážcovia, riaditeľ väznice 
s bezstarostnou tvárou, prokurátor, ktorý sa energicky 
dožadoval trestu smrti pre obžalovaného, obhajca, ktorý 
nadarmo vzrušene predkladal v sále spravodlivosti po
ľahčujúce okolnosti. Napokon kňaz, ktorý sa horlivo 
prihováral za splnenie väzňovho priania, a ešte jeden 
strážca v náručí s civilnými šatami. Prokurátor vyhlásil:

— Splníme žiadosť odsúdenca. K  matke zavezie vás 
auto. Títo dvaja strážcovia pôjdu s vami do bytu. Sesť 
iných obkľúči dfom. My počkáme v aute pri bráne. Pokus 
o útek nemá nijaký zmysel.

— Nie! Ja nechcem ísť s políciou. Ja chcem byť s ňou 
sám. Nechcem utiecť. Chcem iba ešte raz vidieť svoju 
matku. — Odsúdencov hlas sa zmenil na histerioký vzly- 
kot, potom stíchol a prosil takmer šeptom. — Chcem 
len vidieť svoju matku.

— Prosím, nežiadajte nemožné veci. Mňa už toľko ná
mahy stálo presvedčiť týchto pánov, — ozval sa kňaz.

— Ona ma nemôže takého poznať. To je predsa cel
kom nevinná, stará, žena. Ak sa bude pýtať, tak jej po
viem, že som bol odsúdený na smrť.

Po chvíli rozmýšľania kňaz povedal:
— Mám návrh. Pôjdem s väzňom k jeho matke. Be

riem zodpovednosť zaňho na seba.
Väzeň pozorne naň pozrel. Úradníci si vydýchli. Ma

terská láska, matkine slová už neraz urobili zázraky.
V krátkej, ale úpornej diskusii sa ustálili podrobnosti, 
s ktorými odsúdenec súhlasil. Väzňa a kňaza spolu 
sputnali retiazkami. Na rozhovor sa určilo i pätnásť minút.
O chvíľu boli už obidvaja oblečení do civilných šiat. 
Iba veľmi skúmavé oko mohlo postrehnúť retiazky, kto
rými mali obidvaja tak rozdielni ľudia spojené ruky 
nad zápästiami.. .

— Pani, máte návštevu — ohlasovala susedka, ktorá sa 
starala o porazenú a slepú starenku. Vpustila do izby 
dvoch mužov, ale nemohla si vysvetliť, prečo idú tak 
blízko popri sebe. John pristúpil k posteli. Necítil retiaz
ku, ktorá sputnávala jeho ruku s kňazovou, videl iba 
starenku, svoju matku. Zbadá matka klamstvo? Neraz 
ju oklamal, ale toto posledné klamstvo prichodí mu te
raz najťažším.

— Ti si to, Alan? — ozval sa vyčkávajúci, mdlý hlas 
starenky.

— Áno, mama, — odpovedal.
— To je môj syn, — obrátila sa nemohúcne k susedke.

— Vedela som, že príde. Prosím vás, nechajte nás teraz 
samých.

Suseda vyšla a kňaz zamrel v nehybnosti, aby svojou 
prítomnosťou nevzbudil pozornosť zbystrených starenki- 
ných zmyslov.

— Sadni si ku mne na posteľ. Chcela by som ťa mať 
blízko pri sebe... Po toľkých rokoch.

Jej tvár zažiarila šťastím. Hoci nič nehovorili, obidva
ja mysleli na to isté. Pred dvadsiatimi rokmi matka se
dela pri synovej posteli, ktorý strávil poslednú noc doma 
pred odchodom do sveta.

— Zostaň vždy dobrý, — takto sa mu vtedy prihovára
la a prosila ho.

Po matkinej tvári prebehol ľahký úsmev. Začala rukou 
hľadať jeho hlavu a potom si ju pritisla k prsiam.

— Dal si si ostrihať vlasu? — ovútala sa po chvíli,
(Dokončenie v bud. čísle.)



PODĽA ÚRADNEJ SPRÁVY ČTK V PRAHE prijal podpredseda vlády ČSSR dr. 
M. Lúčan v pondelok dňa 5. marca t. r. v Hrzánskom paláci, predstaviteľov Vati
kánu, ved. sekretariátu Rady pre verejné záležitosti cirkvi arcibiskupa Á. Casaro- 
liho a ved. oddelenia Rady Msgr. G. Cheliho. Rozhovor, ktorého sa zúčastnil aj ve
dúci sekretariátu pre veci cirkevné predsedníctva vlády ČSSR K. Hrúza, týkal sa 
otázok vzťahu medzi štátom a Cirkvou a mierového spolunažívania a vzájomného 
dorozumenia medzi národmi.

VRANOV N. TOPĽOU —  Dňa 22. februára t. r. stretli sa vo Vranove gr.-kat. du
chovní dekanátu na svojej pravidelnej štvrťročnej pracovnej porade, ktorej sa zú
častnil aj Otec ordinár J. Hirka. Poradu otvoril a viedol okr. dekan vranovský, 
o. arcide-kan T’hDr. Juraj B u j n á  k, ktorý predniesol úvodiný referát a odovzdal 
hlavné slovo O. ordinárovi. Otec ordinár J. Hirka vo svojom obsažnom prejave 
pripomenul niektoré naliefhavé požiadavky duchovného života, pastoračné pripo
mienky a povzbudzujúce slová na adresu všetkých prítomných kňazov. Rozsiahlu 
časť svojho vystúpenia venoval štvrťstoročiu Víťazného februára a úprimným oce
nením vyzdvihol zjavný rast životnej úrovne nášho ľudu i zodpovednú kňazskú 
úlohu: podporovať zo všetkých síl vznešené úsilia vedúcich predstaviteľov nášho 
štátu v zápase za krajší, mierový a radostný život u nás i na celom svete.

Šľachetným a príkladným prejavom radosti gr.-kat. kňazov vranovského deka
nátu nad zastavením kmprelievaniia vo Vietname bolo ich jednomyseľné rozhod
nutie finančne prispieť ,na podporu statočného vietnamského ľudu.

MALÉ ZÁLUŽICE —  Prvé výročie smrti svojho obetavého duchovného správcu 
a nášho nezabudnuteľného spolupracovníka o. Jána Ď u r k á ň a, spomenuli miest
ni gr.-kat- veriaci zbožnou účasťou na zádušnej Sv. Liturgii. Pri tejto príležitosti 
duchovný správca farnosti o. Ján Š k o  v i e r a ,  vďačnými slovami úcty a uznania 
vyzdvihol duchovný charakter a kňazský profil zosnulého, jdho príkladnú horlivosť 
a vytrvalú zanietenosť pre všetko dobré a duchovné.

ĎURKOV —  filiálku farnosti Vi slamka navštívil 18. februára 1973 Otec biskup dr. 
V. H o p k o, aby tam posvätil obnovenú miestnu cerkev sv. Valentína a pri sláv
nostnej Sv. Liturgii úprimnými slovami povzbudenia posilnil d'urkovskýoh veriacich 
v ich šľachetných duchovných snaženiadh. V podobnom duchu úprimnosti vyznela 
aj kázeň o. J. Macka-Družbackého z Plavca, v ktorej zdôraznil potrebu prehlbova
nia vzájomného porozumenia, jednoty, lásky a znášanlivosti. O. biskupovi, prítom
ným kňazom a veriacim na konci archijerejskej Sv. Liturgie srdečne poďakoval 
miestny duchovný správca o. Michal S ta  n k o.

V BRNE —  Horných Heršpiciach, pri tradičnom prvom jarnom brnenskom odpuste 
v chráme sv. Klementa Mária Hofbauera 18. marca t. r. predviedli pri slávnostnej 
Sv. Liturgii „Glagolskú sv. omšu."

BARDEJOV —  Dňa 28. februára t. r. bolo na cintoríne sv. Michala posledné roz
lúčenie s verným a príkladným príslušníkom jubilujúcej gr.-kat. bardejovskej farnosti 
p. Konštantínom O I e á r o m, ktorý 26. februára 1973, vo veku 86 rokov svojho 
požehnaného života odovzdal svoju šľachetnú dušu Stvoriteľovi.

Slová smútočného rozlúčenia a sústrasti pozostalým nad jeho rakvou prednie
sol miestny duchovný správca, okr. dekan bardejovský o. Štefan S i m k o.

KOŠICE —  V pondelok 5. marca t. r. rozlúčila sa košická gr.-kat. cirkevná obec 
a celá rozsiahla rodina so vzácnou kňazskou manželkou a matkou pi. Alžbetou 
S z é k e l y o v o u ,  ktorá zomrela 28. februára t. r. vo veku 74 rokov.

Slová rozlúčky a posvätné obrady cirkevného pohrebu na košickom cintoríne sv. 
Rozálie vykonal okr. dekan košický, o. arcidekan Viktor S k o r o d e n s k ý .

VIEČNAJA PAMJAT!

STAROBYLÝ N ITR IAN K Y HRAD 
a predovšetkým jeho pamätná bis
kupská katedrála sv. Emeráma, bo
la v sobotu dňa 3. marca 1973 ra
dostným svedkom slávnostnej vy
sviacky troch nových kat. biskupov 
na Slovensku.

OFICIÁLNA POZVÁNKA uspo
riadateľstva tejto cirkevnej sláv
nosti, ako aj správy ČSTK ešte pred 
vysviackou oznámili našej verejnos
ti, že Sv. Otec Pavol VI. so súhla
som vlády SSR vymenoval nitrian
skeho kapitulného vikára Th a 
JUDr. Jána P á s z t o r a  (nar. 27.1. 
1912, ord. 30. 9. 1934) za miestneho 
sídelného biskupa; okresného deka
na v Martine o. Jozefa F e r a n c a 
(nar. 14. 3. 1910, ord. 18. 12. 1932) 
za sídelného biskupa na stolci Moy- 
sesovom a doterajšieho doc. ordiná
ra trnavského, novomestského pre
pošta dr. Júliusa G á b r i š a, za tit. 
biskupa a apoštol, administrátora 
trnavského.

SVIATOSŤ KŇAZSKEJ PLNOSTI 
novoustanoveným otcom biskupom 
udelil vedúci Sekretariátu rady pre 
verejné záležitosti sv. Stolice arci
biskup Ágostino C a s ar o l  i spolu 
s litoméfickým biskupom o. dr. Šte
fanom Kard. Trochtom a pražským 
apoštol, administrátorom, biskupom 
dr. Františkom T o m á š k o m.

SLÁVNOSTNEJ biskupskej vy
sviacky v nitrianskej katedrále sa 
okrem zástupcov štátnych úradov 
na čele s námestníkom ministra 
kultúry SSR P. K o y š  om zúčastnili 
všetci slovenskí ordinári, predsta
vitelia predsedníctva federálneho i 
národných Združení kat. duchoven
stva Pacem in terris, mnohí zástup
covia českých a slovenských kapi
túl, kňazi, bohoslovci, príbuzní a 
veriaci, Vysviacky biskupov v N i
tre, ako aj nasledujúcej v Olomou
ci, kde za tit. biskupa a apoštol, ad
ministrátora vymenoval Sv. Otec so 
súhlasom vlády ČSR o. prof. Jozefa
V r á n u, zúčastnil sa aj náš Otec

ordinár s vedúcim redaktorom gr.- 
/ccií tldCB

S POVZBUDZUJÚCIM potešením 
treba pripomenúť dôraz najd. svä- 
titeľa i vysvätených otcov biskupov 
v Nitre i Olomouci, v ktorom sa 
výrazne prejavil nehynúci cyrilo- 
metodejský odkaz a tradícia, tak 
úzko spojená so starobylou Nitrou
i pamätným moravským Velehra-
dOTľl

NOVÍ O. BISKUPI zložili v uto
rok dňa 6. marca t. r. sľub vernosti

republike do rúk predsedov národ
ných vlád.

Novým arcipastierom okrem ú- 
primnej radosti nad ich vymenova
ním, vysviackou a nastúpením do 
úradu, vyjadrujeme a želáme hoj
nosť Božích milostí, príkladnej vy
trvalosti, požehnaných úspechov a
čo najsrdečnejšie: MNOHO ROKOV, 
ŠŤASTNÝCH ROKOV, NECH SÁM 
NÁŠ PÁN, DARUJE VÁM -  VLÁ 
DY KOV I A!



5. APRÍLA 1945 V KOŠICIACH schválila prvá vláda oslobodenej Československej 
republiky K o š i c k ý  v l á d n y  p r o g r a m  Národného frontu Čechov a Slovákov, 
na ktorom sa dohodli predtým zástupcovia našich národov v Moskve. Na našej 
snímke historická budova Košického vládneho programu na Leninovej triede v Ko
šiciach.

P O Z D R A V
do mesta nezaviatych cyrilometodejských stôp

BÁSNIK JÁN LEBEĎ A. sídelný a jediný kanonik najstaršej z českých kole
giálnych kapitúl a šéfredaktor bratských pražských Katol. novín dožíva sa 
v miléniovom roku pražského arcibiskupstva, na sviatok druhého pražské
ho biskupa jubilejúcej diecéze — svojej požehnanej životnej šesťdesiatky.

ODHLIADNUC od významných životných zastavení v oblasti pastorač
ného duchovnepedagogického i kazateľského' pôsobenia jubilanta (kaplán
v Kolíne, Prahe, špiritudl v pražskom seminári, správca fary v Revni- 
čové, Rozdélove a Starej Boleslavi) spomíname ho na stránkach nášho 
časopisu zaslúžene úctivým pohľadom predovšetkým na jeho najvýraznej
šiu činnosť — literárnu tvorbu, ktorá vykazuje bohatý výpočet titulov 
a vyniká rázovitosťou štýlu, špecializovanou spiritualitou, obsiahlou šírkou 
pohľadu a bezpečnou hĺbkou vyjadrovacieho prostriedku.

V LEBEDOVOM kvalitne veľmi masívnom literárnom diele stretávame 
výnimočnú svojráznosť. Ñau odhaľuje, vyjadruje a približuje vyspelému 
čitateľovi poklady spirituality bratského českého národa, ktorej najpod
statnejšie a najživotodarnejšie korene vychádzajú práve z tradície a odka
zov cyrilometodejských a staroslovanských.

INICIÁTOR nezabudnuteľnej púte lebky druhého pražského biskupa, by
tostne verný strážca svätováclavského mučeništa a vrúcny adorátor Pala- 
dia českej zeme — Staróboleslavskej Bohorodičky so Synom Božím je vzác
ne vytrvalým zanietencom Božím, ktorý tento slávny odkaz cyrilometo- 
dejský v povzbudzujúcich ozvenách svätých českých prvokresťanov (Sv. Ľud
mila, Václav, Vojtech, Prokop a ďalší) z pradávnej minulosti vnáša živo 
a príťažlivo do nášho dneška.

NAJVÝSTIŽNEJŠÍM literárnym výrazom Lebedovej aktivity v tomto 
tematickom smere je jeho básnicko-dramatická vízia: B r  a t f  i, ktorá, 
ako mnohé iné, tiež vyšla v známej pražskej bibliofilskej edícii prof. 
A. Chválu k 1100. výročiu slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda (1962). 
Tento poukaz môžeme stručne rozšíriť o ďalšie tituly, ako S t r o m  A. 
Hr aba l a  (1957), Naposledy s J. B. F o e r s t r e m  (1959), K r í ž o v á  
cesta A. Hrabala (1961) M a l o m o c n ý  — pozdrav Bohuslavovi Hasiš- 
tejrvskému do nesmrteľnosti k 500. výročiu jeho príchodu na svet (1961), 
St ráž c e — 150 sonetov k 100. narodeninám biskupa A. Podlahu (1964), 
Noposled s J. C i b u ľ k o u  — pohrebná homilía (1968) a iné.

PROSTREDIE autorovho pôsobenia v kraji otrasnej lidickej tragédie 
a pri kladenských budovateľoch našej najživšej ,prítomnosti, inšpirovali 
ho k básnickým zbierkam L i d i c e  (1968) a R o z d é l o v (1969).

UVEDENÉ nezahrňuje ďalšie spisy a vydania, ako napr. redakciu skvost
nej Spálov e j B i b l i e ,  zborník S v á t e č n í  č l o v e k ,  B a a r o v e  kázne 
a ostatné. Minulé a prítomné časopisecké prejavy Lebedovej tvorivej čin
nosti nespomíname, lebo ako to pred 10 rokmi priliehavo o ňom napísal 
umelec, ktorý posvätil moravský les, . — Arnošt Hrabal — „to už je práca 
pre literárneho historika a kritika

AK SÜCASNÉMU vytrvalému kliesniteľovi živej sily cyrilometodejského 
odkazu, nadšenému obdivovateľovi byzantskej liturgie a slovanského du
cha, pozornému, zhovievavému a dlhoročnému duchovnému formovateľovi 
aj mnohých našich gréckokatolíckych bohoslovcov v pražskom kňazskom 
seminári, vyslovujeme skromnými riadkami vďačného uznania úctivú po
zornosť, nemôžeme ju zreteľnejšie a vhodnejšie uzavrieť ako ilpi'imným 
'áskyplným želaním; NA MNOHAJ A I BLAH AJ A LJETA!

Dr. E. KORBA

V  mesiaci apríli t. r.
si z kultúrno-politického kalendára pri
pomíname tieto výročia a udalosti:

625 rokov od založenia Karlovej univer
zity (7. apríla).

420 rokov ad narodenia francúzskeho 
spisovateľa Fr. Rabelaisa (9. apríla).

175 rokov od narodenia francúzskeho 
maliara Eugéna Delacroixa (26. aprí
la).

160 rokov od smrti legendárneho ruské
ho vojvodcu M. I. Kutuzova (28. aprí
la).

125 rokov od vydania prvého čísla Hav
líčkových Národných novín (5. apríla)

125 rokov od smrti talianskeho sklada
teľa Kajetáma Donizettiho (8. apríla).

110 rokov od narodenia národného 
umelca, maliara a národopisca Ludví- 
ka Kubu (16. apríla).

100 rokov od narodenia slávneho soviet
skeho skladateľa a klavírneho virtu
óza S. V. Rachmaninova, ktorého 
osobnosť zaradili medzi tohoročné 
svetové kultúr, výročia (1. apríla).

90 rokov od narodenia skladateľa a za
kladateľa populárneho Alexandrovov- 
ho súboru Červenej zástavy A. V. Ale- 
xandnova (1. apríla).

75 rokov od narodenia speváka a nosi
teľa Svetovej ceny mieru Paul Ro
be son a (9. apríla).

30 rokov od vymenovania kapitána Ota- 
kara Jaroša za hrdinu ZSSR (17. aprí
la).

25 rokov od schválenia zákona o národ
nom poistení (15. apríla).

12 rokov od letu prvého kozmonauta 
sveta Jurija Gagarina do vesmíru (12. 
apríla).

MEDZI TOHOROČNÉ svetové kultúrne 
výročia patrí aj spomienka na 100. vý
ročie narodenia národného umelca Ma- 
xa Švabinského, nášho vynikajúceho 
maliara a výrazného portretistu najvý
znamnejších osobností z dejín a súčas
nosti našich bratských národov.

REPRODUKCIOU Majstrovho slávneho 
drevorytu „Ján Krstiteľ“  z roku 1930, aj 
my vďačne spomíname, na veľkého 
umelca, ktorý vždy s hrdosťou sa hlásil 
za pokorného robotníka v službách krá
sy a dobra.



KULTÚRNE ROZHĽADY
NA SOVIETSKOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE začali 

reštaurovať barokové súsošie sv. Floriána, pochádzajúce 
z rokov 1732—38.

V KLÁŠTORNOM CHRÁME K LARIS IEK , ktorý patrí 
medzi najstaršie stavby a najvzácnejšie pamiatky Bra
tislavy, po skončení reštaurátorských prác umiestnia stá
lu historickú výstavu.

PRI OPRAVE CHRÁMU SV. K A TA R ÍN Y  v Banskej 
Štiavnici, pochádzajúceho z XV. st., odkryli mimoriadne 
cenný pôvodný obraz Posledného súdu. Tento cenný ná
lez, ktorý má 74 štvorcových metrov, reštaurujú. Okrem 
tohto obrazu našli i ďalšie.

PRACOVNÍCI prešovského strediska Slovenského ústa
vu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody plánujú 
v tomto roku reštaurátorské, výskumné a stavebné práce 
na päťdesiatich kultúrnych pamiatkach východného Slo
venska. Tohto roku dokončia práce na lýceu v Kežmar
ku, bývalom piaristickom gymnáziu v Sabinove, klasi
cistickom kaštieli v Michalovciach a na drevenom kos
tole v Hraničnom, ktorý je národnou kultúrnou pamiat
kou.

VO VÝCHODOSLOVENSKEJ GALÉRII v Košiciach 
inštalovali výstavu súborného diela Zola Palugyayho, 
ktorý patrí k významným predstaviteľom slovenského vý
tvarného umenia v 20. a 30. rokoch nášho st.

UZBECKÉ NAKLADATEĽSTVO FAN vydalo knihu 
o výzmamnom uzbeckom sovietskom socialistickom 
spisovateľovi Said Achmadovi, ktorého považujú 
za vynikajúceho majstra malých foriem a uzbeckej ná
rodnej poviedky.

V RÍ ME vyjde séria príležitostných poštových známok 
k medzinárodnému Eucharistickému kongresu v Melbo- 
urne. Na jednej zo známok je renovovaná Michelcmgelo- 
va Pieta.

V SOVIETSKOM ZVÄZE dokončili vydávanie dvad
sať dvazväzkového diela Sovietsky zväz. Prvých 14 zväz
kov poskytuje podrobnú predstavu o každej zo 16 zväzo
vých republík — o prírode, ekonomike, geografii, obyva
teľstve, spôsobe života a kultúre. Sedem zväzkov je ve
novaných Ruskej federácii a jeden ZSSR. Je to kolek
tívna práca mnohých vedcov pod vedením akademika 
Stanislava Kalesníka. Dielo vydalo nakl. Mysľ.

V MOSKVE odhalili pamätník vynikajúcemu básniko
vi Sergejovi Jeseninovi. Stojí pri ceste, po ktorej pred 
60 rokmi prišiel do Moskvy dedinský chlapec, ktorý sa 
stal jedným z veľmi obľúbených básnikov.

MEDZI 40 K AN D ID ÁTM I Nobelovej ceny mieru 1973 
je aj známy brazílsky arcibiskup Don Helder Camara, 
známy bojovník za sociálne povznesenie svojho ľudu 
a pokoj medzi národmi.

PRI STAVBE NOVEJ CESTY -  80 km severne od 
Ríma, pri jazere Bracciono, — objavili doteraz neznáme 
katakomby z 1. stor. Novoobjavené katakomby boli za
svätené sv. Celsusovi.

V REDAKCII M. I. BOJKA pi'ipravilo kyjevské na
kladateľstvo Radjanska škola zaujímavú publikáciu o vý
chovnom pôsobení literatúry, v ktorej autori rozoberajú 
tvorivý vývoj Gončarova, Dostojevského, Ostrovského a 
iných spisovateľov.

M ATICA SLOVENSKÁ usporiadala 15. februára t. r. 
pri príležitosti 25. výročia Februára slávnostné zasada
nie literárnych a hudobných múzejníkov z celého Slo
venska.

V NAKL. PALLAS vyjde ako ďalší zväzok reprezmta- 
tívnej edície Umenie sveta kniha M. Kitsona (v prekla
de K. Hermanovej) Barok a rokoko.

NAJKRAJŠOU KNIHOU NDR R . 1972 medzi 51 kni
hami, ktorým priznali toto ocenenie, je aj zbierka roz
právok západných Slovanov, ktorá vyšla v Budyšine 
(v lužickej srbštine). Kniha vyšla pod názvom Spievajú
ca lipka aj slovensky, v nakladateľstve Mladé letá.

M A LÝ  PRINC — najkrajšie dielo francúzskeho spiso
vateľa Antoine de Saint Exupéryho ožije na filmovom 
plátne ako muzikál, ústrednú postavu vytvorí 16-ročný 
Angličan Steve Werner.

A. P. ČECHOV A P. I. ČAJKOVSKÚ je názov mono
grafie Z. Balabanoviča, ktorá vyšla pred nedávnom 
v Moskve, a v ktorej autor sa zaoberá vzájomnými 
vzťahmi týchto dvoch vynikajúcich umelcov.

VZÁCNY RUKOPIS z čias Karola Veľkého našli pred 
nedávnom v norimberskej mestskej knižnici. Jeho auto
rom je známy Rhabanus Maurus (776—856), opát fuld- 
ského kláštora, ktorý bol poradcom panovníka a veľmi 
sa zaslúžil o rozkvet vtedajšej kultúry. Rukopis bol na
písaný na pergamene, ktorý tvoril obal pre knihu sťaž
ností norimberských občanov z roku 1636 a dosiaľ si to 
nikto nevšimol.

SLÁVNU MUSORGSKÉHO OPERU Boris Godunov 
filmujú v koprodukcii bulharskej a západonemeckej. Ti
tulnú postavu vytvorí N. Glaurov a orchester sofijskej 
štátnej opery sa predstaví pod taktovkou Herberta von 
Karajana.

NÁRODNÁ GALÉRIA V MELBOURNE v čase Eucha
ristického kongresu vystavovala okrem iného tri tapi
série z vatikánskych zbierok zo 16., 17. a 18. storočia, 
ktoré na žiadosť melbournského arcibiskupa Povál VI. 
povolil zapožičať pre melbournskú Národnú galériu.

Z VYDAVATEĽSKEJ ČINNOSTI ukrajinskej sekcie SPN (Brati
slava, Sasinkova 5) zaznamenávame vydanie publikácie M. Da- 
niláka: Zakarpatskí Ukrajinci v revolúcii 1848— 49 (ukrajinsky), 
s ktorej sa autor zaoberá politickými a sociálnymi motívmi re
volučných rokov 1848— 1849 a osvetľuje ich z pohľadu doplne
nia historického významu.

Publikácia obsahuje 216 strán. Cena 15,50 Kčs.
Okrem toiho uvedené nakladateľstvo vydalo s peknými ilustrá

ciami 4. zväzok Ukrajinských ľudových rozprávok, ktoré čerpa
jú z ľudového folklóru. Knihu ziostavil M. Hirjak. Má 264 strán. 
Cena 26 Kčs.
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