Tohoročnému sviatku Zosla
nia Sv. Ducha predchádza svia
točný deň, ktorý je zasvätený
oslave Božského Srdca a Srdca
presv. Bohorodičky.
P ri
spo
mienke na tento sviatočný deň
mali by sme s nábožnou pozor
nosťou vhĺbiť sa
do
zmyslu
tejto úcty, ktorá tak príťažlivo
vyznieva v molebenoch a ostat
ných modlitbách našich veria
cich. Nimi s vrúcnym nadšením
oslavujú Božské srdce Spasiteľa
i jeho presv. Matky.
Myslím, že nie je treba oso
bitne
zdôrazňovať
teologickú
podstatu tejto úcty, ale skôr sa
vnímavo priblížiť prostým, ú primným ľudským
pohľadom
na vznešenú symboliku srdca,
ku ktorému
s takou dôverou
voláme:
„Velebíme ťa, Kriste, darca
života, lebo si nás uznal hodný
mi stať sa účastníkmi
štedrôt
najsv. srdca Tvojho.C(
Pri zbožnej oslave tohto lás
ky plného Srdca Božieho Syna
i Jeho Matky neprosme iba za
to, aby učinili srdcia naše podľa
srdca svojho, ale aj sami sa pri
čiňujme o to, aby srdce každé
ho z nás bolo okrem zbožnej
úcty, plné posvätného zápalu za
dobro, lásku, pokoj a vzájom né
porozumenie.
Nezabúdajme, že srdce sídli
v každom z nás bez rozdielu a
že je našou svätou povinnosťou
pristupovať ku každému ľud
skému srdcu so srdcom čistého
pochopenia,
h rejivej
dobroty,
znášanlivého bratstva a ľudské
ho spolucítenia.
Naučme sa navzájom
otvárať
€/
svoje srdce, aby sa pred ním ne
museli zatvárať
srdcia
ostat
ných. Pochopme, že reč srdca je
jediná, ktorá nepotrebuje slov
ník, lebo je
schopná hovoriť
najkrajšou rečou lásky človeka
k človeku.
(Pokračovanie na 4, str.)
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1973

1. — Justín ( P a t r i k )

2. — Nicefor ( Talalej)
3. —Ned. sv. otcov (N. slepého)
4. — Metrofán (Bazilisk)
5. — Dorote j ( M ichal)
6. — Besarion ( Simean)
7. — Teodot ( Nanebe vs túpenie)
8. — Teodor (K arp)
9. — Božského Srdca a Srdca Presv.
Bohorodičky
10. — Zoslanie
otcov)

Sv.

Ducha

(N.

sv.

11. — Bartolomej (Teodózia)
12. — Onufer (Izák)
13. — Akvilina (Hermas)
14. — Elizej (Justín)
15. — Amos (N icefor)
16. — Tichon (Bož. Srdca
Presv. Bohorodičky)

a

Srdca

17. —1. ned. po Sv. Duchu (Zoslanie
Sv. Ducha)
18. — Leontín ( Dorote j )
19. — Juda (Besarion)
20. — Metod ( Teodot)
21. — Najssv.

Eucharistie

(Teodat,

biskup)

22. — Euzébius (C yril)
23. — Agripína (T im otej)
24. — 2. n. po Sv. Duchu, narodenie
sv. Jána Kr. (1. po Sv. Duchu)
25. — Febrónia (Onufer)
26. — Dávid (A kvilina)
27. — Sampson (E lizej)
28. — Cyrus (Najsv. Eucharistie)
29. — Peter a Pavol (Tichou)
30. — 12 apoštolov (Manuel)
Júl

1973

1. — 3. ned. po Sv. Duchu (2. ned.
po Sv. Duchu)
2. —Sviatok Bohorodičky (Juda)
3. — Hyacint (M etod)
4. — Andrej ( Julián)
5. —Cyril a Metod (Euzébius)
6. — Atanáz, Sizo (Agripína)
7. — Tomáš (Národ.

<sv. Jána

K r.)

8 .-4 . ned. po Sv. Duchu (3. ned.
po Sv. Duchu)
«3^
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K jednotlivým sviatkom
Nedeľa svätých otcov — je spom ien
kou na 318 biskupov nicejského cirkev
ného snemu, ktorí zosadali v roku 325
v letnom sídle Konštantína Veľkého v
Bithynii. Takmer všetci biskupi — až na

siedmich, — pochádzali z Východu. Sv.
Otca Silvestra I. (314— 335) zastupovali
d vajci kňazi — V iktor a Vincencius.
Snem slávnostne otvoril cisár Konštan
tín. Sv. Otoovita o d sú d ili ariánsky blud,
ktorý popieral Kristovo Božstvo a zosta
vili vyznanie viery, ktoré bolo v roku 381
rozšírené koncilom v Carihrade, a preto
sa volá N icejsko-ca rihradské vyznanie
viery. Na nicejskom sneme bol ústam,ovený aj dátum svätenia V eľkej noci. V
evanjeliu te jto nedele (Jn 17, 1— 13) sa
číta časť zo Spasiteľovej veľkňazskej
m odlitby, v ktorej sa m odlí za svoje
oslávenie — „Ja som ťa oslávil na ze
mi tým, že som vykloniaI dielo, ktoré si
mi zveril. Teraz, Otče, ty ma osláv u
seba slávou, ktorú som mal u teba prv,
ako vznikol svet" (Jn 17, 4— 5) a tiež
za svojich učeníkov — „Ja prosím za
nich. Nie za svet prasím, ale za tých,
ktorých si mi dal, lebo sú tv o ji" (Jn 17,
9).
Nedeľa zoslania Sv. Ducha — sa v
sv. Cirkvi svätí na 50. deň po sviatku
sviatkov — V eľkej noci. Židia v takom 
to čase slávievali Turíce, ktoré boli
sviatkom vďakyvzdania za práive zožatú
úrodu. Na tento deň p rip a d a la i spo
mienka oznámenia Božieho zákona na
hore Si na i. Na Turíce zišiel na a p o što 
lov za tajom ného vetra v podobe o h n i
vých jazykov Duch Svätý, ktorý ich pre
tvoril na smelých šíriteľov sv. Evanje
lia : „Tu zrazu zaznel z neba hukot, ako
by sa hnal prudký vietor a n a plnil celý
dom, v ktorom bo ti. I zjavili sa nad nimi
akoby ohnivé jazyky a rozdelili sa ta'k,
že nad každým jedným z nich sa p o 
stavil je d e n ; všetkých na plnil Duch Svä
tý a začali hovoriť cudzími jazykmi, oko
im ten Duch vnukol ozvať sa." (Sk 2, 2
— 4). Na pam iatku p rija tia Božieho zá
kona prostredníctvom M ojžiša si Izraeli
ti vyzdobovali domy zelenými ratoles
ťami. Zvyk ozdobovať zeleňou príbytky
aj chrámy dostal v kresťanstve celikom
iný zmysel.
Turíčne sviatky sú taktiež sviatkami
presv. Trojice, lebo v deň Turíc sa uká
zala veľkosť O tca, obeta Syna a životo
darná sila Ducha Svätého. Sviatky zo
slania Ducha Svätého kresťania slávie
vali už od apoštolských čias.
1.
Nedeľa po Duchu sv. — je zasvä
tená pam iatke všetkých svätých. Týmto
sviatkom vrcholí cyklus prechodných
sviatkov sv. Cirkvi. Okrem kanonizova
ných svätých, ktorých mená sú veria
cim známe, sv. Cirkev dáva poctu aj
ostatným svätým, lebo o n i oni nezabú
dajú na svojich pozemských bratov.
Sviatok najsv. Eucharistie — v gréc
kokatolíckom obrade svätíme vždy vo
štvrtok po nedeli všetkých svätých, resp.
sa prenáša na najbližšiu nedeľu. Najsv.
Eu cha ristiu ustanovil sám Spasiteľ pri
poslednej večeri. Tajomstvo te jto sviatoisti sa o p a ku je pri každej sv. Liturgii,
keď kňaz prem ieňa chlieb a víno na
presv. Telo a presv. Krv Spasiteľa. V zá
padn ej Cirkvi sviatok najsv. Eucharistie
— Božieho Tela — zaviedol pápež U r
ban IV. (1261 — 64). Na Východe sa
tento sviatok začal ujím ať po ľvovskej
synode roku 1891. Evanjelium tohto
sviatku zdôrazňuje požiadavku a p risľú 
benie S pasiteľa: „Veru, veru, hovorím
vám, ak nebudete jesť Telo Syna č lo 
veka a piť jeho Krv, nebudete mať v
sebe života. A kto je moje Telo a p ije

moju Krv, má (v sebe) život večný a ja
ho vzkriesim v posledný deň." (Jn 6, 53
— 55).
2.
Nedeľa po Duchu sv. Evanjelium
tejto nedele (M t 4, 18 — 23) hovorí o
tom, ako dvaja bratia — Peter a Andrej
a ďalší dvaja bratia — Jakub, syn Zebedejov a Ján, počuli volanie Majstra,
zanechali siete a nasledovali ho. Je to
pripom enutie veriacim, aby nezabúdali
na svoje kresťanské poslanie.
Narodenie Jána Krstiteľa sa spomína
preto, aby veriaci vzdávali hold tomu,
ktorý pokrstil Božieho Syna v rieke Jor
dáne a pripravoval mu cestu. Tento svia
tok patrí k starobylým sviatkom sv. Cirk
vi. Sv. Cirkev, okrem narodenia sv. Jánia
Krstiteľa 24. júna, svätí aj sťatie jeho
hlavy 29. augusta.
Sv. Petra a sv. Pavla — 29. júna —
patrí k významným sviatkom sv. Cirkvi.
Veriaci k tom uto sviatku sa pripravujú
pôstom, zv. petrovka.
1. SV. PETER — prostý rybár z Bethsaidy v G al i lej i, stal sa kn ¡ežaťo>m apoš
tolov. Spasiteľ ho povolal a urobil zá
kladom sv. Cirkvi a svojím najvyšším
zástupcom na zemi: „Ty si Skala (čiže
Peter) a na tejto Skale postavím svoju
C ir k e v ..." (M t 16, 18). Meno Šimon na
Peter mu zmenil sám Spasiteľ. Nové
meno Skala, po aramej,sky Kéfá, po
grécky Petros. Je to meno úradu, ktorý
Peter začal zastávať. V jeho osobe a v
jeho nástupcoch — rímskych pápežoch
— sv. Cirkev dostáva pevný základ Sv.
Peter začal konať ako hlava sv. Cirkvi
už po na.nebavstúpení Pána. Sv. Peter
spočiatku pôsobil v Palestíne, podľa tra 
dície založil biskupstvo v A ntiochii a na
koniec bol prvým rímskym biskupom
(asi od r. 42 po Kr.). O kolo r. 50 po Kr.
sa zúčastnil apoštolského snemu v Je
ruzaleme. Bol ukrižovaný za cisára Néra,
a to hlavou dolu pravdepodobne r. 67.
Jeho pozostatky sú uložené v bazilike sv.
Petra v Ríme.
2. SV. PAVEL — hebrejským menom
Šavel (Saul — Vyžiadaný) — pochádzal
zo židovských rodičov z farizejského ro
du Benjamínovho z Torzu v M alej Ázii.
V Jeruzaleme sa vyučil za zna’cu Zá
kona a začal prenasledovať kresťanov.
Zúčastnil sa aj kameňovania sv. Štefa
na. Kresťanov prenasledoval až do svoj
ho obrátenia na ceste do Damašku. Po
tom začína apoštolskú prácu v Antiochii
(43— 44) a pripravuje sa na ďalšiu prá
cu. Sv. Pavol podnikol tri misijné cesty:
Na prvej (45— 49) zašiel až na Cyprus,
na druhej (okolo r. 52— 54) do Grécka
a na tretej (asi 55—58) účinkoval v M a
lej Ázii medzi G alaťanm i, Efezanmi, v
M acedónii a v Hýri i. V Cezarei bol dva
roky väznený. Ako rímsky občan sa od
volal na cisára, a preto ho poslali do
Ríma, kde bol dvakrát väznený, a oko
lo roku 67 po Kr. podstúpil mučenícku
smrť sťatím. Jeho pozostatky sú uložené
v bazilike sv. Pavla v Ríme. Jeho najväč
ší význam je v tom, že Kristovo evanje
lium preniesol z úzkych hraníc Palestí
ny do rímsko-gréckeho kultúrneho sveta.

A B Y VŠETKY DETI S V E T A . . .
Medzinárodný deň detí je aj pre nás príležitosťou k tomu, aby sme
vyhradili tomuto radostnému sviatku a populárnej oslave zaslúženú
pozornosť. Nikdy v dávnej minulosti takýto sviatok — deň, neexistoval,
neslávil sa a nespomínal. V protiklade k tomuto tvrdeniu možno iba
uviesť a aj to iba s bolestným konštatovaním cirkevno-liturgickú osla
vu betlehemských neviniatok, v ktorých sme vždy uctievali a uctievame
nerozvinuté a predčasne zničené životy nevinne povraždených dietok.
Táto každoročná spomienka nám vždy pripomína prvé obete vykupi
teľského diela Kristovho, ale pripomína aj všetky ďalšie nevinné dietky, ktoré v rôznych krajinách, v rôznych spoločenských systémoch a v
rôznych časových úsekoch, nevinne zahynuli či už z hladu, chorôb,
rôzneho trápenia, nedostatku, ľudskej bezcitnosti, alebo v krvavých
vojnách.
V tom sa už veľa zmenilo a zmenilo sa to k radostnejšiemu pohľa
du. Medzinárodný deň detí každoročne sa nesie v znamení čistej a
bezpečnej radosti, ktorá vyplýva z veľkých sociálno-spoločenských
premien. Rozsiahle sociálne opatrenia nášho zriadenia v oblasti sta
rostlivosti o dieťa netreba tu osobitne rozoberať, ale s vďačným uzna
ním radostne kvitovať. V tomto smere sa naozaj urobilo a robí veľa!
Naplňuje nás to spokojnosťou, ktorá musí zaväzovať každého z nás
k činorodej práci, aby nielen naše deti, ale deti celého sveta spokojne
rástli a šťastne sa rozvíjali v bezpečnej atmosfére svetového mieru,
dostatku a zdravého rozvoja. Zaväzuje nás to k tomu: „Aby tvoje die
ťa nezbledlo — pri pohľade na veľkých vtákov — a nebálo sa zbraní,
vojakov — kedykoľvek niečo u ro b í. . . ”
(V. Nezval: Spev mieru)
Zaväzuje nás to k vážnej a niekedy často zanedbávanej rodičovskej
zodpovednosti, lebo dnešné dieťa nečaká od svojich rodičov iba
vkusné oblečenie, dostatočné jedlo, peknú hračku, ale aj povzbudzu
júce slovo, príťažlivý príklad, porozumenie, cit pochopenia, usporia
daný domov, vnímavú pozornosť širokej oblasti detských problémov,
ktoré nám často pripadajú detské a nevenujeme im vážnu pozornosť.
Ak chceme v deťoch vidieť pokračovateľov svojich životných snaže
ní, ak chceme, aby nás s nimi spojovala vzájomná radosť a láska, ak
chceme, aby sa splnili naše spoločné nádeje — potom nezabúdajme
a nezanedbávajme vlastnú veľmi dôležitú povinnosť. Povinnosť uve
domiť si, že nestačí byť iba otcom, matkou, ale že je treba byť dobrým
a zodpovedným otcom, dobrou a zodpovednou matkou. S plnou ro
dičovskou zodpovednosťou urobiť všetko, čo je v našich silách a mož
nostiach, a b y v š e t k y d e t i s v e t a , teraz i v budúcnosti, s bez
pečnou istotou sa rozvíjali pod žiarivým slnkom ničím a nikým neruše
ného pokoja, nenahraditeľným teplom vzájomnej rodičovskej lásky
a výrazne prejavovanej ľudskej dobroty!
o. GABRIEL STAUROVSKÝ

Predsedníctvo
Federálneho
zhromaždenia 6. marca t . r. sa
uznieslo na zákonnom opatrení
o poskytovaní pôžičiek so štát
n ym príspevkom mladým man
želom (č. 14/1973 Zb.), ktoré je
ďalším výrazným prejavom sta
rostlivosti o dobro nášho pracu
júceho človeka. Účelom tohto
opatrenia je predovšetkým u ľahčiť finančnú situáciu mla
dých manželstiev pri zakladaní
rodiny, situáciu osamelých ro
dičov a podporovať populáciu.
Mimoriadnou výhodou týchto
pôžičiek je poskytovanie štátne
ho príspevku na čiastočnú úhra
du pôžičiek pri narodení detí.
Pôžičky sa poskytujú na obsta
ranie bytu a na zariadenie bytu.
Maximálna výška
pôžičiek je
30 000
Kčs.
Doba
zročnosti
oboch druhov pôžičiek je 10 ro
kov. Štátny príspevok sa posky
tuje na úhradu pôžičiek manže
lom, ktorým sa po uzavretí
zm luvy o pôžičke narodilo dié
ta, prípadne občanovi, ktorý má
vlastné alebo osvojené dieťa v
priamom zaopatrení a narodilo
sa m u ďalšie dieťa. Nárok na
tento príspevok vzniká dňom,
keď sa dieťa dožije jedného ro
ku. Štátny príspevok je u p rvé 
ho dieťaťa 2000 Kčs, u druhého
a ďalšieho dieťaťa 4000 Kčs.
S vďačnou pozornosťou za
znamenávame
schôdzu

V II.

spoločnú

snemovní Federálneho

zhromaždenia, na ktorej dňa 26.
apríla

t. r. schválili

prítomní

poslanci okrem iného aj návrh
zákona o pestúnskej
vosti, ktorý

má

starostli

doplniť účasť

spoločnosti na vých ove a výžive
tých detí, ktoré nemajú šťastie
vyrastať v usporiadaných rodi
nách a ktorým rodinné prostre
die a podmienky

má

utvárať

štát prostredníctvom svojich or
gánov. Z osnovy zákona v y p lý 
va aj to, že také dieťa, ktoré je
na

túto

pozornosť spoločnosti

odkázané, bude možno zveriť do
pestúnskej starostlivosti

takým

občanom, ktorí svojimi osobný
mi a rodinnými

pomermi,

ob

čianskou bezúhonosťou, zdravot
ným i pomermi, vzťahom k prá
ci,

spoločnosti

a

deťom budú

spoľahlivou zárukou dobrej v ý 
chovy takto postihnutých detí.

I

m alej postavy, druhý zase má slabý hlas,
iný je už veľmi starý. Ba dokonca sú aj
prípady, že kňaz sa stane osudom pre
svojich veriacich. Mnohí, vidiac nedokonalý život kňaza, berú si zámienky, aby
sami žili vlažne alebo hriešne.
Toto je veľmi chorobný zjav, z ktoré
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Bonom vyvolení i poslaní
— z ľudu a pre lud
• Keď Spasiteľ pred takmer 2000 rokmi
vyriekol svoje pam ätné slová: „Iď te teda
a učte všetky národy a krstite ich ..
(M at. 28, 19), mal na mysli nielen svo
jich tam prítomných apoštolov, ale aj
všetkých svojich budúcich kňazov, teda
aj svojich apoštolov nášho storočia a
našej doby. Apoštolskou postupnosťou
prešla moc na kňazov. Kňaz vystupuje
v Jeho mene.
Keď si uvedomíme túto skutočnosť,
prídeme k záveru, že kňaz je vlastne p o 
slaný k svojim veriacim samým Bohom.
Na to myslel aj Spasiteľ, keď povedal:
„N ie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som
si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby
ste išli a prinášali ovocie a aby vaše
ovocie z o s ta lo ..." (Ján 15, 16).
Táto skutočnosť sama o sebe hovorí,
že kňazovi patrí úcta. Veď kňaz je vlast
ne reprezentantom samého Krista. V e ľ
mi známe sú slová sv, Františka Assiského: „Keby som súčasne stretol kňaza
a anjela, pozdravil by som najprv kňa
za, pretože v poriadku milosti moc kňa
za prevyšuje moc a n je la “ .
Sv. František to povedal veľmi správ
ne. Kňazovi patrí úcta. To však nezna
mená, že by sme m ali kňaza zbožňovať
a pozerať sa na neho ako na bytosť bez
chyby. Ako v rodine, kde otec a matka
majú svoje chyby a tie im nič neubera
jú z ich výsadného postavenia v ro d i
ne, tak je to aj u kňaza, ktorý je otcom
širšej rodiny, vo farnosti, a ktorý nie je
vyňatý spod nedokonalosti, ktoré zaťa
žujú jeho ľudskú prirodzenosť.
V
živote sme neraz svedkami toho,
že si naši veriaci zvykli vyberať kňaza.
Stane sa, že na jednu farnosť sú vy
menovaní postupne aj viacerí, pretože
ani jedného nechcú prijať, Jeden je

ho sa treba vyliečiť. Ak naša viera stojí
alebo padá s tým či oným kňazom, má
me veľmi slabú vieru. Naša viera a
zbožnosť nesmie byť závislá na kňazovi,
pretože tým by sme neuznávali zásluhy
Najvyššieho veľkňaza a nášho Vykupi
teľa. Či kvôli kňazom sme sa stali veria
cimi kresťanmi? Beda farnosti, kde ná
boženský život ľudu stojí alebo padá s
osobou kňaza! Tam niet zdravého d u 
chovného života.
Redakcia Duchovného pastiera, uvied
la prednedávnom anketu: Aký má byť
kňaz po dľa názoru laikov? Bolo v nej
desať otázok. Laici m ali odpovedať, aký
majú názor na kňaza, súkromný i verej
ný, mravný i duchovný, spoločenský i
kultúrny. Redakcia dostala mnoho a rôz
nych, zaujímavých a psychologicky vy
soko hodnotných odpovedí. Všetky boli
zaujímavé už tým, že sa týkali kňazského
života v súčasnosti, za dnešných spolo
čenských podmienok. Bola v nich dobro
myseľná kritika, duchovné rady, p ria te ľ
ské slová, varovanie i bratské výzvy k
zachovaniu vzorného kňazského života.
Anketa napriek všetkému ukázala, že aj
dnes máme mnoho kresťanov, ktorí si
zachovali zdravý zmysel pri posudzovaní
ľudských slabostí na kňazovi, vedia

udržať i polovičatého kňaza, chvejú sa
o jeho spasenie, m odlia sa za neho a
hoci má mnoho chýb, je im drahý ako
ich kňaz.
Život kňaza biologicky a spoločensky
nelíši sa a nemusí sa líšiť od života
iných ľudí. Avšak duchovne sa má po
dobať životu Božiemu. A k tomu, aby
dobre mohol zastávať svoj kňazský úrad,
aby svojich veriacich viedol k spaseniu
nielen slovom, ale aj svojím životom, je
veľmi potrebná m odlitba jeho veriacich.
To je predsa naša povinnosť, na ktorú
nás upozorňuje aj koncil: Laici „nech
nezabúdajú v m odlitbách porúčať Bohu
svojich predstavených, lebo oni bedlia
nad našimi dušami, za ktoré budú vydá
vať počet: aby to konali radostne, a nie
žalostne" (Lum. gent. 36). Ozaj — milí
veriaci, — napadlo vás už niekedy, po
m odliť sa za svojho duchovného otca?
Ak nie, určite tak urobte! Pre svoje
úspešné účinkovanie vaše m odlitby ne
vyhnutne potrebuje.
František Dancák

(Dokončenie z 1. str.)
Nezabúdajme, že Božská srd
ce Spasiteľa i našej Nebeskej
Matky sa nám vždy prihová
rajú v mene lásky a k nasle
dovaniu a uskutočňovaniu tejto
lásky aj zaväzujú. V úprimnej
a zbožnej úcte Božského srdca
Spasiteľa a Jeho prečistej M at
ky hľadajme vďačný prejav od
danosti a povzbudenie. V prak
tických činoch, slovách i myš
lienkach však ukazujme , že v
našom
srdci sídli živý duch
Lásky, ktorú zvelebujem e
a
ktorú chceme aj uskutočňovať,
nielen slovom, ale aj osobným
príkladom.

o. JÁN GAJDOŠ

Žiaľ, na dennom poriadku sú na našich cestách autohaváríe i úrazy na pracoviskách. A nejde len
o poškriabnutia, ale o úrazy, s ďalekosiahlymi následkam i. . . Po autohavárii i na pracovisku ostáva veľ
ká kaluž stratenej krvi. . . A krv sa vytráca i ďalej z ľudského tela a s ňou uniká životná sila, zdravie člo
veka, kým sa lekárom nepodarí zastaviť krvácanie . . .
Aby ľudský organizmus bol zdravý, životaschopný, musí mať potrebné množstvo krvi a jej úbytok znamená
vážne ochorenie, ba aj smrť. . . Preto lekári hneď po nutnom záchrannom zákroku, snažia sa nahradiť stra
tené množstvo krvi novou, zdravou krvou!
Všade na svete, teda aj u nás, v modernej medicíne, záchrana ľudského života, prinavrátenie zdravia,
uskutočňuje sa transfúziou zdravej ľudskej krvi, ktorá sa odoberá zdravým dobrovoľným darcom. Títo šľa
chetní darcovia neváhajú nastaviť svoju ruku, aby im odobrali časť krvi a takto zachraňovali svojho blíž
neho.
V našom spoločenstve je pojem darcovstva krvi dcbre známym a zaužívaným pojmom. Slovenský Červený
kríž organizuje v mestách i na dedinách, ba aj vo väčších závodoch, akcie dobrovoľného darcovstva krvi.
A hlásia sa ozaj mnohí, ktorí radi, ochotne a b e z p l a t n e odovzdávajú svoju krv pre potreby transfúz
nych staníc.
_
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A N I M Y N E M Ô Ž E M E STAT S T R A N O U

Veď, len v Košiciach zaznamenala transfúzna stanica za minulý rok 1972 12 210 darcov krvi. Táto krv je
rozdelená podľa krvných skupín a preberajú si ju zdravotnícke strediská — nemocnice, aby ňou dopĺňali
stratenú krv úrazmi postihnutým a ťažko chorým pacientom. Veď nejde len o úrazy, popáleniny a havárie,
ale aj o ťažké chorobné stavy vnútorného krvácania, pri ktorých veľmi dôležitým uzdravujúcim liekom je
zdravá ľudská krv, darovaná neznámym, šľachetným darcom.
Nejedna mamička môže ďakovať za svoju záchranu, za záchranu svojho novorodeniatka, len darovanej
krvi, ktorou sa nahrádza stratená krv rodičky. . . A dali by sa spomenúť nesčíselné prípady z miest našich
bolestí, z nemocníc, kde ľudské utrpenie premieňa sa v nádej života, práve darovanou krvou . . .
V
našej kresťansko-katolíckej morálke máme zakotvenú zásadu lásky k Bohu a k blížnemu. Táto láska
nás nabáda pomáhať blížnemu, nech je to ktokoľvek, všetkými možnými prostriedkami. Veď, je to vždy lás
ka Božia, ktorá krvou nevinného Baránka, Syna Božieho, pomáha nám všetkým k večnej spáse. Spasiteľ ne
váhal vycediť aj poslednú kvapku svojej sv. Krvi, len aby sa človek duševne uzdravil a zachránil pre večný
život!
Nuž, ktože z nás bude ešte váhať a zdráhať sa darovať svoju zdravú krv pre záchranu a uzdravenie blíž
neho? Tej krvi je treba veľmi veľa, jej spotreba stúpa a zásob ubúda . . .
Pekným príkladom slúžia nám bohoslovci-seminoristi na rím.-kat. CMB fakulte v Bratislave, ktorí už
nie raz spoločne darovali svoju krv blížnym. A sú to aj vodiči motorových vozidiel, ktorí si dávajú zisťo
vať svoju krvnú skupinu a sami svoju zdravú krv aj darujú, lebo nevedia, kedy ju budú od iných potrebo
vať . . . Nezaostávajú však ani robotníci a pracujúci v našich závodoch, kde sa spoločne organizujú akcie
dobrovoľného, bezpríspevkového odberu krvi. Azda stačí uviesť náš východoslovenský hutnícky kombinát,
VSŽ v Košiciach, kde v minulom roku darovalo 527 robotníkov a zamestnancov svoju krv, a to bezplatne.
Naši spoluobčania už pochopili, že keď socialistické zdravotníctvo poskytuje nám svoje služby zadarmo, po
tom aj našou morálnou povinnosťou je bezplatne a ochotne podporovať úsilie zdravotníkov v záujme zá
chrany život a prinavrátenia dobrého zdravia. Niet azda ušľachtilejšieho prejavu lásky k blížnemu a tak
aj k Pánu Bohu, ako je dobrovoľné a bezplatné darovanie svojej zdravej krvi. Navyše, naše rozhodnutie
nevyžaduje azda bolestivú obeť, lebo odber krvi je bezbolestný a nášmu ľudskému zdraviu neškodný.
Vďaka patrí všetkým doterajším ušľachtilým bezplatným darcom krvi, za ich spoločenský, ale i morálny
a duchovný vysoko hodnotný, činorodý prejav lásky k blížnemu.
Naším spoločným úprimným želaním je, aby sa rady bezplatných darcov krvi rozširovali aj z radov nášho
duchovného spoločenstva — z lásky k blížnemu, z lásky k Bohu. N a takomto akte lásky spočíva plnosť Božie
ho požehnania.
A záverom azda vecná pripomienka: Šľachetní záujemci môžu realizovať svoje rozhodnutie prihlásením
sa na mestskom, alebo okresnom výbore Slovenského Červeného kríža, alebo priamo na transfúznej stanici
v blízkosti svojho bydliska, kde dostanú potrebné informácie.
Tibor Fedofonko
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„Radosť z človeka. Ľudia ju pociťujú veľmi zriedkavo, ale predsa je to najväčšia radosť na zem i."
(M. Gorkij)
„Milovať, znamená vložiť svoje šťaštie do šťastia

iného."

(I. Estienne)

PREMENLIVÉ ČASTI LITURGIE
VI.
Prvá nedeľa v mesiaci jú ni tohto roku je podľa liturgického
kalendára nedeľou pred sviatkami Zoslania Ducha Svätého,
ktorou si pripom íname s vďačnosťou Otcov Nicejského vše
obecného cirkevného snemu, ktorý bol veľmi významným podu
jatím s dosahom na konsolidáciu tak v kresťanstve samom, ako
aj v celej Rímskej ríši. Viera sa odovzdávala od osoby k oso
be, od ucha k uchu, a'ko osobné posolstvo a ešte osobnejšie
svedectvo. V dôsledku toho, keď sa Gi*rkev a kresťania ocitli
v legálnych organizačných štruktúrach, stali sa vypuklými aj o d 
tiene v chápaní a porozumení jednotlivých článkov viery a kres
ťanského životného poriadku. A pomerne za krátky čas to na
rástlo do znepokojujúceho rozsahu a narúšalo pokojné a vy
rovnané nažívanie v láske a porozumení ako v napĺňaní zá
kladného princípu, na ktorom bolo založené a rozširované s ta 
kým úspechom. Bolo v záujme veci dať to všetko do poriadku
a spresniť náukové otázky i odpovede na ne tak, aby ich chá
pa li a porozumeli im všetci rovnako. N ajm ä náuka o N ajsvä
tejšej Trojici sa stala predmetom vášnivých diskusií a o b h a jo 
vania jedného významového a obsahového odtieňa pred d ru 
hým. Otcovia snemu, o ktorom sa zmieňujeme, zorientovali v
tom to smere správne veriacich, aj keď rozvírenie hladiny ná
ukového života kresťanstva ako takého doznievalo ešte dlho po
jeho skončení. A r i u s bol jednoznačne odm ietnutý a pričin il
sa o to najm ä diakon Atanáz z Alexandrie, 'ktorý na snem p ri
šiel ako tajom ník svQjho biskupa. Koncil Nicejský sa zaoberal
okrem spomenutého problém u aj otázkou svätenia veľkonoč
ných sviatkov a sformuloval aj niekoľko iných zásad. Tento
snem sa vždy tešil veľkej úcte a sv. A tanáz píše, že „celý svet
súhlasil so snemom". O statné pre pochopenie potrebného nám
veľmi pekne a výstižne sprítomnia prem enlivé časti liturg ie te j
to nedele.
V
cykle nedieľ paveľkonoaných je to nedeľa siedma a na
prvom mieste sa spieva tropár 6. hlasu Osmohlasníka: Anjelské
bytosti sa zja v ili. . . (Pozri Premenlivé áasti litu rg ie II. — Slovo
2 (73). Potom tro p á r Nanebovstúpenia z dôvodu oktávy sviatku:
Vystúpil si na nebesá . . . (pozri Slovo č. 5 (73), ktorý sa uvádza
v tomto období až do odovzdania sviatku na deviaty deň po
sviatku — teda v piatok tohto predsvätodušného týždňa, a na
koniec trop ár vlastný nedeli — tropár Otcov na nápev 8. hlasu
O sm ohlasníka:
Nadovšetko ťa zvelebujeme, Kriste Bože náš,
lebo si našich Otcov postavil na Zemi ako svetlá
a skrze nich si nás všetkých naučil pravej viere.
Milosrdný Pane, sláva tebe.
Sláva Otcu . . . : Kondák Otcov na nápev 8. hlasu.
Náuka apoštolov a výroky Otcov potvrdili jedinú vieru Cirkvi.
Ona nosí rúcho pravdy utkané z nebeského poznania, usmer
ňuje a oslavuje veľké tajomstvo viery.
I teraz . . . vekov. Amen — kondák N anebovstúpenia:
Splnil si d o k o n a le ... (pozri Slovo 5 (73).
Medzispev pred čítaním na nápev 4. hl.:
Požehnaný si, Pane, Bože Otcov našich — chválime a zvelebu
jeme tvoje meno naveky.
Namiesto Dôstojné j e . . . ako na Nanebevstúpenie až do odo
vzdania sviatku. Zvelebuj, duša moja . . .
Na prijím anie: Chváľte Pána . . . Radujte sa spravodliví v Páno
vi, lebo takým patrí pochvala.
Nam iesto: Uzreli sm e. . . a Nech sa naplnia . . . ako vo sviatok
Nanebevstúpenia. Zakončenie nedeľné.
Znova si uvedomujeme, že všetko čo máme a čím sme, je d a 
rom Božím. Pravda o Bohu jedinom im p liku je v sebe aj pravdu
o jeho trojjedinosti. A sprostredkované poznanie p rija té vierou
v tohto Boha tro jje diné h o ako Otca na nebesiach aj jeho Syna,
nášho Spasiteľa a Vykupiteľa, a rovnako i v Ducha Svätého,
vychádzajúceho od oboch a súčasne zjednocujúceho tri osoby v
jednej podstate aj nás s nimi, je tým, čo nás napĺňa útechou.
Okrem prirodzeného narodenia sa, v ktorom je začiatok na
šej ľudskej existencie, poznáme práve z te jto sprostredkovanej
náuky Syna Božieho — znovuzrodenie z vody a Ducha Svätého,
ktoré tak ťažko Ghápal Nikodém za tichých podvečerov a nocí,
keď tajne prichádzal za M ajstrom z Nazaretu, aby si osvojil
eho nazieranie na všetko, aby pochopil zmysluplnosť všetkého
Dytia a diania okolo seba i v sebe, aby vlastne našiel samého

seba práve vo vzťahu k OtGovi a dokonávateľovi pozdvihnutia
a posvätenia všetkého — k Duchu Svätému, prisľúbenému a
zvestovanému práve Ním. — A tak aj my v rámci našich po
zastavení sa nad liturgickým rokom sa dostávame ku sviatočným
dňom venovaným nami práve oslave Zoslania Ducha Svätého, a
z jeho strany zas zahrňujúceho nás svojimi darmi všetkých mi
lostí, v podobe siedmich darov Ducha Svätého, ako si to pa
mätáme z katechizmu: v daire múdrosti, rozumu, umenia, rady,
sily, zbožnosti a bázne Božej. V tomto znamení už budeme v
túto nedeľu Zoslania spievať po svätom prijím aní slová textu
stálych častí liturgie uvedomele a s radosťou, so srdcom a du
šou plnou vrúcnosti a vďaky: Uzreli sme svetlo pravé a prijali
sme Ducha nebeského, našli sme vieru pravú I
Pokloňme sa nerozdielnej Trojici, lebo ona nás spasila.
Boh Otec nás stvoril, Boh Syn nás vykúpil a Boh Duch Svätý
nás posväcuje, zdokonaľuje, podm ieňuje svojimi darmi naše
dozrievanie až po plnosť veku Kristovho, preto treba sa nám
ponoriť do náplne týchto sviatočných dní a oslavovať ho i pro
siť.
Nedeľa Zoslania Ducha Svätého.
A ntifóna 1.: Nebesia vyprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk
zvestuje obloha.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Po celej Zemi sa rozlieha ich posolstvo a až do končím Ze
me ich slová.
Na príhovor. . .
Sláva . . . i teraz . . . vekov. Amen. Na príhovor. . .
A ntifóna 2.: Vyslyší ťa Pán v deň súženia, ochráni ťa meno
Boha Jakubovho.
Utešiteľu dobrý, spas nás, ktorí ti spievame: Aleluja, aleluja,
aleluja.
Zošle ti pomoc od Svätého a zo Siona ťa ochráni. Utešiteľu
dobrý. . .
Sláva . . . i teraz . . . vekov. Amen. Jednorodený . . .
A ntifóna 3 .: Pane, v tvojej sile sa rozveselí kráľ a v tvojej
ochrane sa bude veľmi radovať.
Tropár hl. 8.: Požehnaný si, Kriste Bože náš, pretože si mú
drosťou naplnil rybárov, keď si im zoslal Ducha Svätého.
A nimi si ulovil celý svet, pretože nás skutočne miluješ, sláva
tebe.
Na vch o d : Ukáž svoju silu, Pane, a rozospievame sa a budeme
ju oslavovať.
Požehnaný s i . . . (ako vyššie)
S l á v a . . . i t e r a z . . . vekov. Amen. Kondák Zoslania hl. 8.:
Keď Pán z nebies zostúpil, pomiatol jazyky a rozdelil národy.
A keď rozdelil ohnivé jazyky, všetkých povolal k jednote, pre
to jednohlasne oslavujeme presvätého Ducha.
Namiesto Svätý Bože . . . Ktorí ste sa v Kristu pokrstili aj v Krista
ste sa obliekli. Aleluja.
Medzispev hl. 8.: Po celej Zemi sa rozlieha ich posolstvo a až
do končín Zeme ich slová.
Namiesto Dôstojné j e . . . Zvelebuj, duša moja, od Otca i Syna
vychádzajúceho Svätého Ducha.
Zvelebuj, duša moja, v troch osobách jestvujúce jediné Bož
stvo.
Na prijím anie: Tvoj dobrý Duch ma zavedie do zeme istoty. Ale
luja.
Zakončenie s touto úpravou: . . . Ktorý si v ohnivých jazkyoch z
nebies zoslal svojho presvätého Ducha na svojich svätých
učeníkov a apoštolov pre naše spasenie — Kristus pravý Boh
náš. . .
Svätodušný pondelok — sviatok Najsvätejšej Trojice.
Antifóny, vchod a tro p á r ako v predchádzajúci deň. Po ňom
tro p á r Najsv. Trojice na nápev 3. hl. Osmohlaisníka:
Keď sme sa rozhodli oslavovať Otca jestvujúceho bez počiat
ku, a rovnako bezpočiatočné Slovo aj spolupodstatného Du
cha, volajme s Cherubínmi: Svätý, Svätý, Svätý si, Bože náš,
v Trojici oslavovaný — zmiluj sa nad nami.
Sláva . . . Duchu. Kondák Najsv. Trojice hl. 3.:
Jednopodstatná a nerozdielna Trojica, jednota v troch oso
bách a spolupodstatná tebe ako Bohu anjelskú pieseň spieva
me:
Svätý, Svätý, Svätý si, Bože náš, oslavovaný v Trojici, sláva te
be.

I teraz. . . vekov. Amen. Kondák Zostania hl. B.:
Keď Pán z nebies z o stú p il. . . (ako vyššie)
Medzispev hl. 6.: Spas ľud svoj, P a n e . . . (z Osmohlasníka)
hl. 3.: Veľký je náš Pán i jeho moc je veľká a jeho múdrosť je
nesmierna.
Namiesto Dôstojné je . . Zvelebuj, duša moja, v troch osobách
jestvujúce jediné Božstvo.
Ostatné časti ako v nedeľu Zoslania Svätého Ducha.
Po svätodušných sviatkoch sa začína cyklus nedieľ pomeno
vaný práve v tej súvislosti, že nasledujú po nedeli Zoslania D u
cha Svätého — nedeľami po Zoslaní Ducha Svätého. Aj tieto
nedele sú označované pre orientáciu stúpajúcim i číslami od
prvej až po trid/sia'tu druhú, ktorou sa tento cyklus uzatvára.
Prvá nedeľa po Zoslaní Ducha Svätého je súčasne spomienkou
na všetkých svätých, pretože východná cirkev nemá osobitný
sviatok zasvätený pamiatke všetkých svätých. Premenlivé časti
tejto nedele sú ešte komplikované práve z tohto dôvodu. Ináč
v týždni po prvej nedeli posvätodušnej — vo štvrtok je sviatok
Božieho Tela a po oktáve tohto sviatku v piatok nasledujúceho
týždňa sviatok Božského Srdca Spasiteľovho. Obidva sviatky
sú v našich podmienkach zavedené práve pre symbiózu oboch
katolíckych obradov na jedinom území. Všimnime si ich texty v
ponadí ako za sebou nasledujú. Zo stálych sviatkov mesiaca jú 
na &i všimneme Na rodenia &v. Jána Krstiteľa a sviatok sv. apoš
tolov Petra a Pavla, ktorý je rovnako zasväteným starobylým
sviatkom tak na Východe, ako a j <nia Západe.
Prvá nedeľa po Zoslaní Ducha Sv. (Nedeľa všetkých svätých)
Tnopár nedeľný hl. 8 podľa Osmohbasníka.
Tropár pamiatky všetkých svätých hl. 4:
Krvou mučeníkov celého sveta ako červeným plášťom a pur
purom ozdobená Cirkev spolu s nimi volá k tebe, Kriste
Bože:
Zošli požehnanie svojmu ľudu, daruj pokoj celému svetu a
našim dušiam udeľ svoju milosť.
Sláva . . . Duchu. Kondák 'hl. 8.
Ako prvé plody ľudského pokolenia prináša ti celá Zem, Pane
a Stvoriteľ náš, tvojich verných mučeníkov.
Na ich orodovanie zachovaj svoju Cirkev v pravom pokoji a
na príhovor Bohorodičky neopúšťaj svoj ľud a buď mu mi
lostivý.
I teraz. . . vekov. Amen. Bohoradiáník ,hl. 6.
Nepostrádateľná zástankyňa kresťanov a ustavičná orodov
nica u Tvorcu, nepohŕdaj hlasmi modlitieb hriešnikov.
Ako dobrotivá vyjdi v ústrety a na pomoc nám, ktorí vytrvalo
k tebe voláme:
Skoro začni svoje modlitby a ponáhľaj sa prosiť za nás, lebo
ty sa vždy ujímaš tých, ktorí ťa uctievajú.
Medzispev hl. 8.: Pomodlite sa a vzdajte slávu Bohu nášmu.
Obdivuhodný je Boh vo svojich svätých, Pán Boh Izraela.
Na prijímanie: Chváľte Pána z nebies, chváľte ho na výso
stiach. Radujte sa spravodliví v Pánovi, lebo takým patrí po
chvala. Aleluja.
Sviatok Najsv. Eucharistie — Božieho Tela.
Antifóna 1.: Pán je mojím pastierom a nič mi chýbať nebude.
Na svojich zelených pastvinách ma necháva žiť. Na prihovor
Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás. Sláva . . . i teraz. . . vekov.
Amen. Na príhovor. . .
Antifóna 2.: Uveril som, preto som aj hovoril. Bol som však
veľmi ponižovaný.
Synu Boží, ktorý nás živíš svojím Telom — spas nás, ktorí ti
spievame: Aleluja, aleluja, aleluja.
Antifóna 3.: Obetujte obetu pravú a dúfajte v Pána.
Tnopár hl. 7.: Nadprirodzený chlieb, na ktorý si túžobne žiadajú
hľadieť anjeli aj archanjeli, dnes je slávnostne vyložený na
oltári a ľuďom za pokrm sa dáva. V ňom nachádzame teba,
Kriste Bože, ako prameň nevyčerpateľných milostí, preto ťa
vzývame ako Boha telom prítomného a v spôsoboch skrytého
a voláme: Učiň nás hodnými stať sa účastníkmi tohto ta 
jomstva, aby sme aj radosť života večného s tebou požívali.
Na vchod: Obetu chvály budeme obetovať a meno Pánovo vzý
vať budeme.
Tropár hl. 7 — ako vyššie.
Sláva . . . i teraz . . . vekov. Amen.
Kondák /hl. 4.:
Kristus sa dnes všetkým za pokrm predkladá.
Poďte a pokloňme sa mu ako Bohu
v tejto Sviatosti tajomne prítomnému
a pokorne volajme:
Nespáľ nás, Pane, svojou žiarou preto, že sme nehodní ťa
prijať, ale spáľ naše hriechy a očisť naše duše.
Medzispev hl. 4.: Nakŕmil ich chlebom pšeničným a medom z
nádoby kamennej ich nasýtil.
Namiesto Dôstojné je . . . : Zvelebuj, duša moja, Pána, ktorý nám
za pokrm dáva svoje Telo.

Zvelebuj, duša moja, Krista Pána, Boha, ktorý svoje Telo dal
ľuďom na spasenie.
Na prijím anie: Kto je moje Telo a pije moju Krv, ten vo mne
prebýva a ja prebývam v ňom, hovorí Pán. Aleluja.
Druhá nedeľa po Zoslaní Ducha Svätého pripadá tohto ro
ku na deň 24. júna, kedy je súčasne sviatok Narodenia sv. Jána
Krstiteľa. Z Osmohlasníka sa berú premenlivé časti prvého
hlasu, ktorýoh texty sme už uviedli, preto ich opomenieme. N á j
dete si ich v marcovom čísle Slova na str. 6. Na tomto mieste
uvedieme text vlastného sviatku, ktorý pripadá vždy na tento
deň v roku.
24. júna — sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa.
Tropár hlas. 4.: Teba proroka a predchodcu Kristovho príchodu
nemôžeme dôstojne osláviť, ani keď ťa s láskou uctievame.
Lebo tvoje slávne a vznešené narodenie odstránilo matkinu
neplodnosť a otcovu nemotu. Ním sa ohlasuje svetu aj vte
lenie Božieho Syna.
Kondák hl. 3.: Alžbeta, ktorá bola neplodnou, dnes rodí Kristov
ho predchodcu a on je naplnením všetkých proroctiev. Preto
že koho predpovedali proroci, na toho on položil ruku v
Jordáne a dokázal, že je prorokom, zvestovateľom Slova Bo
žieho a zároveň aj jeho predchodcom.
Medzispev hl. 7. Spravodlivý sa bude tešiť v Pánovi a v neho
bude dúfať.
Namiesto Dôstojné j e . . . : Zvelebuj, duša moja, úctyhodné na
rodenie predchodcu Kristovho.
Zvelebuj, duša moja, hlásateľa pokánia — Jána predchodcu.
Na prijím anie: Vo večnej pamäti bude spravodlivý a zlej po
vesti sa obávať nebude. Aleluja.
Popisnosť týdhto textov nás vo vhodnej liturgickej skratke
uvádza do náplne sviatku a ¡v dostatočnej miere ilustruje uda
losť, osoby i súvislosť s Kristovým naplnením Zákona i proro
kov, medzi ktorými sa tento sympatický zjav tvrdého muža od
brehov Jordánu osobitne vyníma.
Sviatok Božského Srdca
Antifóna 1.: Aké príjemné sú príbytky tvoje, Pane síl.
Moja duša omdlieva túžbou po sieňach Pánových.
Na príhovor Bohorodičky . . .
Sláva . . . i teraz . . . vekov. Amen. Na príhovor. . .
A ntifóna 2.: Vyznávať ťa budem, Pane, celým srdcom svojím,
hlásať budem všetky tvoje skutky zázračné.
Spas nás, Synu Boží, pretože z celého srdca miluješ tých,
ktorí ti spievajú: Aleluja, aleluja, aleluja.
Sláva . . . i teraz . . . vekov. Amen. Jednorodený Synu . . .
Antifóna 3.: Ako jeleň túži po prameni vody, tak túži moja duša
po tebe, Bože.
Tropár hl. 6.: Preukázal si veľkosť svojej lásky k nám, Kriste Bo
že, keď si nám zjavil svoje Najsvätejšie Srdce.
Učiň nás hodnými, aby sme na tomto svete zachovávali tvoje
prikázania a tak ti splácali lásku láskou. A v budúcom veku
dožič nám tešiť sa z dokonalej lásky v blaženom videní tvo
jej božskej tváre.
Na vchod: Vyznávajte Pána, lebo je dobrý a jeho milosrden
stvo trvá naveky.
Tnopár hl. 6. — ako vyššie.
Sláva . . . i teraz . . . vekov. Amen.
Kondák hl. 7.: Svoje Srdce si učinil útočišťom pre utrápených
a obťažených, Spasiteľu, preto prijmi do jeho prístavu aj nás
a učiň nás hodnými, aby sme až do konca života v ňom žili
a boli hodní v najdokonalejšej láske uzrieť tvoju božskú tvár.
Medzispev hl. 4.: Tvoje meno zvestovať budem bratom a pred
zhromaždením ťa budem velebiť.
Namiesto Dôstojné j e . . . Zvelebuj, duša moja, láskou k nám
horiace Srdce Spasiteľa.
Na prijím anie: Videli všetky končiny Zeme, že Boh nás zachrá
nil.
Zakončenie: Na kríži si dovolil kopijou prebodnúť svoje srdce
a jeho plamennú lásku k nám si preukázal, Kriste, pravý
Bože náš . . .
29. júna — sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla.
Tropár hl. 4.; Medzi apoštolmi prví a celého sveta učitelia,
proste Vládcu všetkých, aby daroval svetu pokoj a našim du
šiam dal svoju milosť.
Kondák hl. 2.: Neúnavných zvestovateľov svojej blahozvesti,
prvých medzi apoštolmi si prijal, Pane, do svojej blaženosti
a pokoja, lebo ich mučenícka smrť ti bola milšia ako všet
ky obety a ty jediný poznáš tajomstvá ľudských sŕdc.
Medzispev hl. 8.: Po celej Zemi sa rozlieha ich posolstvo a až
do končín Zeme ich slová.
Namiesto Dôstojné j e . . . : Zvelebuj, duša moja, tvrdú skalu
Petra a vyvolenú nádobu Kristovej Cirkvi — Pavla.
Na prijím anie: ako Medzispev.
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Morenu Nesnadná cirkev Pavla VI., v ktorej autor hodnotí pá
pežovo úsilie o reformu cirkvi, svetový mier a zblíženie s ostat
nými kresťanskými cirkvami.

„N á š pohľad sa upiera ďalej do celého sveta, kde
vidieť mnoho iných ohnísk napätia, ktoré vyvolávajú
nepokoj a vzbury. I tam nech doletí naše veľkonočné
želanie, slovo nášho napomenutia, spojené s našou
modlitbou a so spoluprácou všetkých ľudí, ktorí m i
lujú pokoj. Všetkým, ktorí budujú mier, platí naše slo
vo povzbudenia a naše požehnanie. Nech v nich zá
roveň vzrastie istota z m odlitieb celej Cirkvi, ktorá je
úzko zomknutá okolo Krista, svojho Spasiteľa, Víťaza
nad nenávisťou a smrťou, a Kráľa lásky a pokoja."
(Z tohoročného veľkonočného posolstva Sv. Otca
PAVLA VI.)

MILÉNIOVÉ SLÁVNOSTI pražského biskupstva boli dôstojne
otvorené na veľkonočný pondelok (zároveň sviatok patróna ar
cidiecézy sv. Vojtecha) v pamätnej kolíske českého kresťanstva,
v Starej Boleslavi.
V
SIXTOVEJ SIENI vatikánskej knižnice otvorili v minulých
dňoch výstavu latinských klasických rukopisov zo IV.—XV. sto
ročia. Výstavu usporiadali pri príležitosti IX. medzinárodného
kongresu Združenia filológov.

Jednou vetou

Sv. Otec Pavol VI. vymenoval doterajšeho kapit.
vikára poľskej cheiminskej eparchie B. Czaplinského
za sídelného ordinára — Vyše 100 kňazov podpísalo
otvorený list španielskej vláde, aby riešila problémy
BISKUP! N1CARAGUY vydali spoločný pastiersky list, ktorý sa
robotníctva
a
nezamestnanosť
—
Cyprus
rozhodol
sa
týka obnovenia hlavného mesta štátu, Managuy, ktoré zničilo
nadviazať diplom atické styky so Sv. stolicou — Prezi
ťažké zemetrasenie v decembri min. roku.
dent Tito poslal Pavlovi VI. list, týkajúci sa medziná
POĽSKÍ BISKUPI sa vážne zaoberajú problémom alkoholizmu
rodných otázok, najmä situácie na Strednom východe
vo svojej krajine. Tohoročný predveľkonočný pôst sa niesol v
znamení boja proti alkoholizmu.
— Človek a jeho vzťoh k blížnemu, bola hlavná téma
MSCR. A. DEVOTE, argentínsky biskup, vyhlásil, že socia
XVI. filozofického týždňa, ktorý usporiadala lublinská
listický, politický a ekonomický systém, ktorý obsahuje hodnoty
katol. univerzita — Sv. Otec prijal účastníkov zhro
evanjelia, nie je v rozpore s duchom evanjelia.
maždenia Európskej spoločnosti proti malomocenstvu
SV. STOLICA odmietla správu, že Sv. Otec má v úmysle zru
a za ich nezištnú prácu vyslovil úprimné uznanie šiť povinnosť ročnej sv. spovede na dobrovoľný sľub. Úradné
J. Guitton, člen Francúzskej akadémie a autor knihy
miesta oznámili, že ročná sv. spoveď je pre kat. veriacich aj
Dialógy s Pavlom VI., umrel začiatkom apríla t. r. naďalej povinná.
Kolumboví rytieri je názov dobrovoľnej organizácie
DACHAU, NAGASAKI, VIETNAM — povedal okrem iného ne
sociálne cítiacich mužov a žien, ktorí pôsobia medzi
dávno menovaný kardinál T. Manning na zhromaždení mladých
chudobnými v rímskych štvrtiach — V NDR, na jarnom
v kalifornskej Anahelme — sú príliš výrečnými dôkazmi, kam
až môže viesť technický pokrok, ak nie je kontrolovaný mravný
lipskom veľtrhu mala mimoriadny úspech výstava
mi zásadami.
katol. vydavateľstva sv. Benna - V Ghane zriadil Sv.
KARD. TARANCON, madridský arcibiskup, vo svojom pastier
Otec nové biskupstvo, ktoré podriadil metropolitovi
skom liste, ktorý vyšiel v minulých týždňoch, zdôraznil potrebu
v Akkre — Vyznamenanie francúzskej Čestnej légie
a význam čítania Písma svätého, ako prameňa duchovného ži
dostanú tohto roku aj dvaja biskupi, piati kňazi a dve
vota.
V
R. 1971 úplný preklad Písma sv. vyhotovili do 253 jazykov, sociálne sestry — G. Ricci, známy odborník turínske
pričom knihy Nového zákona preložili do 331 rečí. Nateraz
ho plátna, po 20-ročnej práci definitívne konštatoval,
je Biblia preložená už do 1500 jazykov a dialektov sveta.
že do tejto smrtnej plachty bolo zahalené Kristovo
K 10. VÝROČIU pontifikátu Pavla VI. vyšla v Miláne kniha V.
telo, ako o tom hovorí Písmo.
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32. Qo máme robiť pred sv. spqveďou?
Pred sv. spoveďou máme:
zmieriť sa s hnevníkom, prerušiť hriešne zväzky a zná
mosti^ vrátiť ukradnuté veci, nahradiť zavinenú škodu.
Keby sme tak nemohli urobiť pred spoveďou, musíme
mať aspoň úprimnú vôľu a silné predsavzatia, že ak nám
to okolnosti dovolia, všetky krivdy a škody napravíme.
Keď ale toto všetko neurobíme, nemôžeme dostať roz
hrešenie. Zamlčanie týchto skutkov, alebo oklamanie
spovedníka, prináša so sebou neplatné rozhrešenie. Kto
nemá v úmysle a vôľu učiniť zadosť za svoje previnenia,
ten sa spovedá neplatne a keď prijímal, spáchal hriech
svätókrádeže.
(Je veľmi milé3 ak deti, idúce k sv. spovedi, odprosia
svojich rodičov. To je prejav úcty a lásky, ktorý posil
ňuje lásku medzi deťmi a rodičmi a vždy prináša Božie
požehnanie na rodinu.)
33. Ako sa spovedať?
Po dobrej príprave vstúpime pokorne do sipavedelnice,
kde kľačiac sa prežehnáme a odriekame modlitbu: „Spo
vedám sa B ohu. . . “ Túto modlitbu možno sa pomodliť
ešte predtým, hlavne vtedy, keď je mnoho čakajúcich na
sv. spoveď.
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Potom povieme, kedy <sme boli naposledy na spovedi,
napr. takto: „Naposledy som sa spovedal“ — tu povedz
kedy — „a od toho času som urazil Pána Boha týmito
hriechmi“ : ... Tu vyznáme svoje hriechy tak, ako sme
si ich pripomenuli v dokladanom spytovaní svedomia.
Nečakajme, kým sa nás bude spovedník pýtať na hrie
chy, ale sami hovorme! Nehovoríme tiež: „Spýtajte sa
ma, otče duchovný“ , ale sami vyznávame svoje hriechy.
Iba ak máme ťažkosti pri vyznávaní hriechov, poprosme
o pomoc spovedníka.
Po vyznaní hriechov povedzme: „Na viac hriechov sa
nepamätám.“ Spovedník vypočuje našu spoveď a dá do
plňujúce otázky, ak považuje vyznanie kajúcnika za ne
úplné alebo nedostatočné.
Potom pozorne vypočujeme jeho poučenie. Ak sa spo
vedník na niečo spýta, treba odpovedať. Ak niečomu ne
rozumieme, opýtajme sa alebo poprosme o vysvetlenie.
Keď nám spovedník povie „Vzbuďme ľútosť“ , vtedy od
riekajme modlitbu: „Ľ u tu jem ..
Keď nám spovedník dal rozhrešenie, prežehnajme sa,
odíďme od spovedelmice a pobožne sa pomodlime uloženú
pokutu. Potom môžeme spokojne odísť, ak sa sv. p rijí
manie podáva až na budúci deň.
34. Akého spotvediníka si vybnať?
Sv. spoveď je vážna vec, preto každý si má vybrať
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WESTONSKÍ B E N E D IK T ÍN I v severoamerickom štáte Vermorvt vydali
gramofónovú platňu „Spevy nádeje z Vietnamu a Vermantu“ . Čistý zisk
venujú na znovuvýstavu spustošenej Indočíny. Na platni je okrem iného
aj zhudobnená báseň vedúceho budhistickej mierovej delegácie v Paríži
a niekoľko úryvkov z knihy proroka Ozeáša.
PREDSTAVITELIA kresťanskej mierovej konferencie podpísali výzvu,
v ktorej sa zdôrazňuje, že mier nie je iba túžba človeka, lež aj vôľa a zá
kon Boží. Vo výzve sa prízvukuje, že úsilie o mier je vlastné každému člo
vekovi a navyše kresťanovi, ktorý sa usiluje o pokoj v duši i v spoločnosti.
THE LAMP, ekumenický časopis, ktorý založil iniciátor oktávy modlitieb
za zjednotenie kresťanov F. Wattson, oslávil v nedávnych dňoch 70. výročie
svojho založenia.
HOLANDSKÍ K Ň A Z I začali ekumenické hnutie v prospech pomoci ma
lomocným.
V JUŽNEJ A FR IK E sa dohodli predstavitelia 6 kresťanských cirkví, že
budú spolupracovať v záujme zjednotenia. Spoločnej konferencie týchto
cirkví sa ako pozorovatelia zúčastnili aj katolíci a evanjelici.
DEMETRIOS, carihradský patriarcha a nástupca veľkého priekopníka
ekumenizmu Athenagorasa, vyjadril túžbu stretnúť sa osobne s Pavlom VI.
KONFERENCIA C IR K V Í v severoamerickom štáte Texas, ktorej členmi
sú aj katolíci, vyhlásila tohoročný apríl za Mesiac mieru. Po celý mesiac
sa rozvíjala činnosť cirkví v duchu úsilia, za mier, pričom sa konali od
prosujúce a zmierne pobožnosti i dobročinné zbierky v prospech vojnou
poškodených.
DO SEVER. V IE T N A M U odcestovala v nedávnych dňoch spoločná zmie
šaná komisia, zložená zo zástupcov katolíckej Charity ND R a evanjelic
kých podporených ustanovizní.
V PORTO ALEGRO (Brazília) sú príslušníci jednotlivých kresťanských
cirkví členmi ekumenického bohosloveckého ústavu, ktorý v jú li t. r. začne
svoju činnosť spoločnou konferenciou.
SUBKOMISIA Kresťanskej mierovej komisie pre odzbrojenie zasadala
v dňoch 15.—17. mája t. r. v Brémach, kam ju pozval miestny výbor Kres
ťanskej mierovej konferencie.
PROF. DR. I. TIM K O , kapitulný vikár gr.^kat. hajdudorogského biskup
stva a pridelených apošt. administratúr v M ĽR, prehovoril na medzinárod
nej konferencii pracovníkov Berlínskej konferencie, ktorá bola v dňoch
7. a 9. apríla t. r. v Budapešti. Ordinár maďarských gréckokatolíkov v ob
siahlom referáte rozobral z teologického hľadiska perspektívy bezpečnosti
a spolupráce, zdôraznil, že Berlínska konferencia vznikla v r. 1964 na zá
klade myšlienok encykliky Pacem in terris a hodnotil význam encykliky
v tom, že obsahuje výzvu hlavy Cirkvi ku kat. veriacim, aby v záujme
všeobecného blaha a upevnenia mieru vo svete, ochotne spolupracovali so
všetkými ľuďmi dobrej vôle.

takého spovedníka, ku ktorému má plnú dôveru. V pr
vom rade si vyvolíme spovedníka bezúhonného života,
ktorý vyniká ctnosťami a je vzorným duchovným.
A ešte otázka: meniť či nemeniť spovedníka? Viem, sú
Iwdva, hlavne v meste, ktorí sa vždy spovedajú u iného
spovedníka. Nie je v tom nič zlého, môžu tak robiť. Ale
veľmi sa odporúča spovedať sa u toho istého spovedníka.
„Vlastný spovedník“ pozná náš duchovný život dlhší čas
a preto nám môže najlepšie poradiť a viesť nás na ceste
k dokonalosti.
Kto chce v duchovnom živote napredovať, bez svojho
vlastného spovedníka ďaleko nedôjde. Spovedník má za
povinnosť nielen hriechy spovedajúceho sa vypočuť, ale
má veľkú úlohu: viesť duše. Stály spovedník pozná lepšie
duševný stav spovedajúceho sa, postupne vždy niečo zlé
ho „vykorení!, preto vie, ako má viest dušu vždy vyššie.
Spovedať sa môžeme vždy u toho spovedníka, u kto
rého chceme. Nijaký spovedník sa nenahnevá preto, že
niekto ide na sv. spoveď k inému kňazovi. Dôležité je
len to, aby išiel a dohre sa spovedal. Môžeme sa spo
vedať u katolíckeho kňaza ktoréhokoľvek obradu.
35. Máme sa ísť vyspovedať k tomu spovedníkovi, ktorý
sa prísne a presne na všetko vypytuje, alebo k tomu,
ktorý ľahko a bez slova rozhrešuje?
Viem sám zo svojich študentských čias, že k tomu
spovedníkovi, ktorý sa presne pýtal, ktorý veľ iní napo
mínal, sme na spoveď nechceli chodiť. K tomu, ktorý bez

MOSKOVSKÝ PATRIARCHA PlMEN posla! Sv. Otcovi PAVLOVI
VI. list ako odpoveď na jeho po
solstvo k tohoročnému Svetovému
dňu mieru, v ktorom zdôraznil, že
jeho cirkev aktívne podporuje
všetky mierové akcie a verí, že
svetové vojnové ohniská môžu byť
raz navždy uhasené spojeným
úsilím všetkých ľudí, o ktorých
Pán povedal: „Blažení tvorcovia
pokoja, lebo ich synami Božími
budú volať.
V
záverečnej časti svojho listu
patriarcha Pimen zvlášť zdôraz
nil, že jeho cirkev bojuje rozhod
ne za pravdu, spravodlivosť a
bratstvo, proti všetkým prejavom
zla. Pokladá to za svoju najdôle
žitejšiu povinnosť, lebo práve tak
rozumie slovám evanjelia: tvo*
mier.
*

*?*

„Je úlohou každého človeka
vytvárať atmosféru zdravého spo
lunažívania, kde je človek člove
ku bratom, kde majú miesto so
ciálne city a kde je ohľad na
blížneho samozrejmosťou. Každý
občan má mať otvorené oči a po
máhať pozdvihnúť tých, ktorí tú
pomoc
potrebujú.
Kresťanský
duch vnuká spôsoby, ako pomá
hať občianskej spoločnosti, aby
mohla plne realizovať zdravé zá
sady občianskeho spolunažívaII
ma.
(Z tohoročného veľkonočného
posolstva holandských kat. bis
kupov.)

slova rozhrešoval, sme sa hrnuli. Je to detský názor. My
máme aj tu dobre rozlišovať, čo je vôľa Božia.
Je isté, že nadmierna prísnosť nepatrí do spovedelnice.
Je proti vôli nášho Spasiteľa a jeho Cvrkvi. Ale nie je
nadmernou prísnosťou, keď spovedník dbá na to, aby
sme sa dobre vyspovedali, pomáha nám v tom otázkami,
radí, čo pre spásu svojej duše máme vykonať, napomína
nás, poukazuje na zlobu hriechu, poúča a utvrdzuje nás
v dobrom ...
Spoveď nie je len na to, aby kňaz vypočul hriechy, ale
aj na to, aby ukázal kajúcnikovi stav jeho duše a viedol
ho ku kresťanskej dokonalosti.

36. Ako oajsito sa treba spoivedať?
Sv. Cirkev, dbajúc o spásu duší, praje si, aby veriaci
častejšie pristupovali k sv. spovedi.
1. Pod ťažkým hriechom je povinný člen sv. Cirkvi
aspoň raz do roka sa vyspovedať z ťažkých hriechov.
2. Je povinný vyspovedať sa čím skôr ten, kto sa do
pustil ťažkého hriechu. Je veľmi nebezpečné zostávať s
ťažkým hriechom na duši, lebo nevieme a n i dňa ani
hodiny, kedy počujeme hlas Boží: „Vydaj počet!(< (Lk.
16, 2.)
3. K sv. spovedi je povinný ďalej pristúpiť ten, kto je
v ťažkom hriechu a chce prijať niektorú sviatosť živých:
manželstvo, birmovanie, pomazanie chorých.

(Pokračovaní e.)

PAMIATKE J Á N A

XXIII.

Posledné dni Jána XXIII.
(Dokončenie.)
Pre vzrušenie, ktoré sa ho pred chvíľou zm ocnilo, ple
tie si postup jednotlivých pomazaní. Pápež ho opravuje
a obrad sa končí presne. Požehnávajúc všetkých, pápež
končí: „Nazdávam sa, že som vám nedal zlý príklad. Nie
je ešte čas na odpočinutie; m ajte dôveru a odvahu!“ Spo
mína aj kardinála, už nebohého Domenica Ta/rdiniho.
Všetkých, čo stoja okolo jeho postele, rad-radom po
žehnáva: kardinálovi Cicognanimu adresuje ¡slová poďa
kovania za spoluprácu a hovorí: „V nebi pozdravím bra
ta, kardinála Gaetana“ ; arcibiskupovi D elVAcquovi: „C ti
hodný Angelo, rozum eli sme si dokonale už od pobytu
v Istanbule“ ; arcibiskupovi Samoréom: „Len odvahu,
drahý bxskmp! Prasím, pokračujte vo svojej práci pre
kráľovstvo nášho Párna v krajinách Latinskej A m eriky“ ;
bratancovi: „Drahý Battistia, pnasím, pozdravte našich
v Colombere a Ge'role, ako aj všetkých ostatných. Ž ite vo
vzájomnej zhode, konajte itaik, ako sa patrí ma dobrých
krestanov“ ; lekárom: ,,ľ>akujem za vašu starostlivosť a
opateru a odpusťte mi, že som vás odtrhol od vášho oby
čajného zamestnania ,a p rá ce . . . K ým ste sa vy starali
o m oje telo, ja som sa staral o vaše duše. . ; k ses
trám: „Zostaňte verné duchu svojho zakladateľa. . . Ako
veľm i sa teším, že som oslávil na zem i ctihodného Luigiho Palazzolu!“ (Vyhlásil ho za blahoslaveného.) „Nako
niec m i dovoľte, aby som sa rozlú čil s m ojím drahým
sekretárom, dôstojným Lorisomn Capovillom a vyslovil
mu osobitnú vďačnosť. V iac ako desať rokov bol m i taký
blízky iako anjel, vždy vedel uhádnuť m oje myšlienky,
v ničom sa ne odďaľoval odo mňa, spolupracoval poslušne
s veľkou horlivosťou všetko posväcujúc, vykonával všetky
poslania v zhode so mnou, v duchu obety, lásky k C irkvi
a nezištnosti“ ; k prelátom : C allori di V ignalovi Nasalli Roccovi, Tacolirm i a Del G a llovi vyslovuje výrazy
srdečnej vďačnosti a požehnania, každému osobitne
i
skupinám, ktoré zastupujú: „Zostaneme i naďalej dob
rým i p ria te ľm i..
V
týchto chvíľach hlbokého vzrušenia pápež vyslovuje
meno svojho nástupcu: „M o jím nástupcom, ako sa nazdá
vam, bude kardinál M on tm i; na ňom sa majú sústrediť
hlasy posvätného K o lé g ia . . Ešte krátky rozhovor s
osobným sekretárom: „Spolu sme pracovali a slúžili C ir
kvi bez meškania p ri «odstraňovaní prekážok, ktoré občas
zatarasovali cestu a prekážali postupovať dopredu. Ty si
poznal m oje ohyby a ja tvoje. Vždy zostaneme priateľ
m i . . . Máme veľa priateľov, ba uvidíš, budeme mat ich
ešte v ia c . . . Z neba budem ia Chrániť“ . Hlboké vzrušenie
nedovoľuje sekretárovi h ovoriť slobodne, ,a m al by toľko
čo povedať. H ovorí iba: „Ja čoskoro pôjdem za Vašou
Svätosťou“ .
O 18. hodine sa skončili audiencie. Prešlo už deväť ho
dín, ako sa pápež vystccvvl vzrušemu a námahe podivne
panujúc nad sebou. Stará sa ešte, <aby každé zaslané ži
čenie sa odpovedalo s plnou úctou. Depeša od N. S.
Chruščova dáva mu príležitosť na opakovanie výrazov
srdečnosti k národom Sovietskeho zväzu; prikazuje na
ňu odpovedať v súlade s prijatou form ou. Ú alej adresuje
veľm i žičlivé slová veľkým národom Ázie.
Tam na námestí zástupy sa m odlia v každú nočnú ho
dinu. Okno „Angelus“ sa neotvára, aby sa v ňom uká
zala otcovská postava, ale pápežovo dielo, prežiarené
svetlom pravdy a ohňom lásky, žije v každom srdci.
„Túžim rozlúčiť sa s tým to životom, aby som bol s K ris 
tom “ . (F lp 1, 23).
O 19. hodine prichádzajú ostré bolesti a lekári podáva
jú utišujúce prostriedky. Keď o 21. hodine prichádzajú
bratia: Zaverilo, Alfredo, Giuseppe, sestra Assunta a in í
členovia rodiny, pápež spí. Spolu s rodinou prišiel a rci
biskup z Milána kardinál Morvtim, ktorý pohrúžený do
modlitby stojí vedľa postele. V nočnej tíši počuť sláv
nostnú m odlitbu kardinála^penUenciára.
O zdravie Sv. Otca sa zaujím ajú hlavy štátov a vlád.
Všetci členovia diplom atického zboru ustavične sa doža
dujú správ o zdravotnom stave Sv. Otca či už osobne,
alebo prostredníctvom svojho dekana, vyslanca Belgicka,
P osivicka.

Veľa m ilých žičení prichádza z východnej Európy:
z Juhoslávie, Maďarska, Československa, Poľska a Bul
harska; osobitne z Plovdivu, kde bola ešte živá pamiatka
na bývalého apoštolského ťizitátora, ktorý si zamiloval
toto mesto a často sa v ňom zdržiaval.
Hľa, niektoré vzrušujúce slová a žičenia obyčajných
veriacich a priateľov:
„M odlím sa za tvoje zdravie. Som budhista.“
„Boh ťa m ilu je“ .
„Tak, ako neveriaci môže sa m odliť, modlím sa o rých
le zlepšenie zdravia Vašej Svätosti“ .
„M odlím sa za teba, lebo si bol pre mňa i mnohých
iných protestantov žriedlom
dobrých vnuknutí. Tvoja
múdrosť a veľká dobrota voči všetkým ľuďom vplývali
na beh histórie sveta. Nech ťa Boh žehná!“
1. j únia, siabata.
Po polnoci dňa 31. mája osobný tajom/ník slúži sv.
Službu Božiu. Členovia Roncalliho rodiny, sestričky a do
máci pristupujú k sv. prijím aniu.
Okolo 3. hodiny Sv. Otec sa začal lepšie cítiť. Keď sa
zobudil z hlbokého spánku, má dojem, že je vo Fran
cúzsku: hovorí po francúzsky tak, ako keby p ri jeho po
steli sa nachádzal jeho osobný lekár z Paríža, dr. Courcoux. . .
Sadá na posteľ, aby mohol vypiť šáločku čaju či kávy.
„Hľa, ešte som tu a včera sa zdalo, že odídem ... Nikdy
nič nie je známe. Boh môže všetk o. . . M ohol by ma
dokonca uzdraviť. B oli sme predsa stvorení, aby sme
ž i l i .. . A k však stav m ôjho zdravia sa zhorší, aké to
bude pre vás sklam anie. . . “ Hneď komentuje Pánove
slová: „Ja som vzkriesenie a život“ a rozpovedá udalosť
z evanjelia o vzkriesení Lazára z mŕtvych, opakujúc, ako
to robieval čaisto vo svojich kázňach k ľudu, Kristovu
vetu: „K to verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť, a nik
nezomrie navéky, kto žije a verí vo mňa“ .

Opäť zaspal. Svätú Službu Božiu slúži kardinál Cicognani a prelát Battista Roncalli. Predpoludňajšie hodiny
plynú spokojne. V izbe počut ustavičnú modlitbu, predo
všetkým Otčenáš a potom ruženec, litánie: k všetkým
svätým, k Božskému Srdcu, k najsvätejšej K rv i, Matke
Božej a sv. Jozefovi a mé.
Keď z času na čas chorý sa prebúdza z hlbokého spán
ku, teší sa v plnom vedomí a medituje. V izbe plnej
spomienok a svätých obrazov je na prvom mieste U kri
žovaný.

Službu Božiu v priľahlej izbe, n&zývanej „Angelus“ . Ran
né hodiny plynú spokojne. Pápež je v stave polospánku
okrem chvíle, keď vyslovuje krátke slová -a koná znaky
žehnania, aiko zvykol robievať.
O 13. hodine nová kríza, prekonaná o 15. hodine. Dych
je normálny. O 17. hodine začínajú sa zhromažďovať na
námestí sv. Petra ohromné masy ľudí. Kardinál Traglia
slúži sv. Službu Božiu za chorého. P ri pápežovej posteli
sa nachádza jeho rodina, kardinál — štátny sekretár, bis
kup Cavagna, osobný tajomník, lekári, domáca služba,
2. júna. Sviatok Zoslania Sv. Ducha.
sestričky a brat Federico Belotti.
Biskup Cavagna koná modlitby za zomierajúcich, zatiaľ
O 5.30 hod. štátny sekretár v susednej izbe slúži sv.
Službu B ožím, po ktorej osobný tajom ník číta opätovne
čo z námestia pred bazilikou vznáša sa harmonická mod
vstup a lekciu dnešnej liturgie. Chorý sa vracia mysľou
litba zástupov, ktoré sa zúčastnili na eucharistickej obeti.
do čias svojej práce na Východe, keď slávil najsvätejšie
Okolo 19.40 sa končí sv. Služba Božia. Jasne počut litur
tajomstvá v katedrále Ducha Sv. v Istanbule.
gické zakončenie bohoslužieb.
Rozpoznáva prítomných a trhavým i slovam i odpovedá
Telo chorého akoby sa zachvelo práve v tých minú
na otázky.
tach, dych je sotva počuteľný, je vlastne už len chrapo
Tlač, rádio podávajú správy o „svätých nociach“ strá
vených na celom svete na modlitbách, spojených s po
tom. Súčasne so skončením sv. Služby Božej aj zemský
citom (nádeje. Vyše tisíc osôb sa vydalo na cestu pešo
život pápežov sa skončil. Lekári sa s úctou schyľujú, po
o polnoci z Ríma do mariánskej svätyne „Divvno Am or e“ .
V Miláne noc sviatku Zoslania Ducha Svätého je obeto dopierajú hlavu a viac ako z gest — z ich očí čítame:
Ján X X III. zomrel.
vaná za pápeža, za ktorého dvadsaťtisícová masa mla
dých ľudí modlí sa v katedrále spolu so svojím arcipasJe 19 hodín a 45 minút. Všetci kľačia a modlia sa za
tierom. Kardinál M<mtini vo vzrušujúcom príhovore vy~
toho, ktorý zosnul...
.zdvihuje kňazskú hodnost Jána X X III., ktorá slúži svo
(Posl. a upr. T. M. Raslavický)
jím príkladom (najmä v hodine smrti,
A k myšlienka
o umierajúcom pápežovi naplňuje nás z jednej strany
smútkom a nevýslovným súcitom, tak z druhej strany
učí nás viere, pokoju a stornu povzneseniu ducha, s akým
on vedome a spokojne sa pripravuje na odchod a na
stretnutie s Pánom, ktorého bol príkladným Zástupcom;
toto všetko je pre nás záväzným testamentom, dedič
stvom — najmä jeho posledná, slávnostná výzva za
mier... Zdá sa, že v našich časoch nijaké ľudské slovo,
slovo majstra, vodcu, slovo proroka, slovo pápeža neznelo
tak povzbudzujúca a tak priateľsky pre celú zem“ .
O 8. hodine väzni „Regina coeli“ , spomínajúc na náv
števu dňa 25. decembra 1958, zúčastňujú sa na troch sv.
Službách Božích a so zaslaným odkazom: „Svätý Otče,
sme pri Vás s našou láskou!“ To isté sa odohráva aj
v iných nápravnovýchovných ústavoch.
Z Piazza Risorgimento počut ozveny vzďaľovania sa
vojenských jednotiek do kasární. Bolo totiž odvolané .tra
dičné slávnostné defilé v deň výročia vzniku republiky.
O 10. hod. stav sa značne zhoršuje; teplota, ktorá v no
ci a v prvých ranných hodinách dosahovala 38,5 st., zvy
šuje sa na 39 st. Strieda sa stav bezvedomia so stavom
vedomia. Pápež vidí všetko, čo sa okolo neho deje; z času
na čas jeho zrak spočinie raz na jednom, raz na druhom
obraze, ktoré ozdobujú steny izby. Oči sa často upierajú
m Ukrižovaného. O 12. hodine sa spytuje: „Koľko je
hodín?“ Táto zhoda s dobou modlitby A njel Pána vzru
šuje o povzbudzuje. K synovcovi Zaveriovi, ktorý stojí
pri posteli naproti krížu, hovorí naliehavo: „Postúp tro
chu dalej, zacláňaš mi kríž!“ Hodiny sa vlečú pomaly;
v očakávaní Pánovho príchodu izba je plná modlitby.
O 20. hodine nastáva ďalšie zhoršenie. Okamžitá po
moc ihneď prináša úľavu. O 21. hodine kardinál C ento,
veľký penitenciár, začína modlitby za zomierajúcich.
V noci opät kríza, ale silný organizmus oípät vzdoruje.
Dokonalý stav krvného obehu — podľ\a úsudku lekárov
- a mimoriadsna fyzická zdatnosť Sv. Otca spôsobujú, že
organizmus silno odoláva, preto proces zhoršovania je
pomalý, hoci pokračuje. To je úsudok lekárov. V posled
ných dvanástich hodinách často sa pápeža zmocňuje spá
nok, ktorý prináša chvíľu potrebného odpočinku a zmen
šuje utrpenie, ktoré by sa takmer nedalo vydržať.
3. júnia, pondelok Zosliania Sv. Ducha.
O 3. hodine Ján niekoľkokrát opakuje: „Pane, ty vies,
že ta milujem!“ O 5. hodine osobný sekretár slúži sv.

Letná krajina

Snímka: J. Moitulko
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PRÍ BEHY, K T O R É PISE 2 I V O T
KUS TEPLÉHO SRDCA
Bol letný večer, už sa stmievalo.
Šiel som povedľa jedného domu a z dvora poču
jem opitý hlas:
— Zabijem každého, neopovážte sa ľahnúť si, le
bo ráno sa nezobudíte ani jeden.
Vstúpim do dvora a pri bráne stojí matka so štyr
mi deťmi, ktoré sa k nej tú lia ani kurence ku kvočke.
— Čo sa tu robí? — spýtal som sa.
— Čo sa robí, —odpovedal podráždene opitý m an
žel, — moja rodina si ma neváži toľko ako psa. V rá
tim sa domov a utekajú predo mnou, nikto sa ku mne
milo neozve. Ako ich učíte? Tak si majú ctiť otca?!
— Ešte len z krčmy vyjde, už vreští: Pozabíjam všet
kých, — ozvala sa žena, — a my tŕpnem e strachom.
Keď príde na dvor, postavíme sa k bráne, aby sme
mali kade utekať, keby nás naháňal, ako to urobil
už neraz. Posúďte, ako možno takému človeku pre
ukázať štipku teplého srdca. — Rozplakala sa a deti
s ňou.
Pozrel som sa spýtavo na neho, ale on nevedel
prísť k slovu.
— A večerali ste už? — pýtam sa ďalej.
— Kto by sa opovážil vstúpiť teraz do domu? Až sc
manžel naje, ľahne, zaspí, potom potichu ideme spať
aj my. Jesť sa nám už nechce.
Manželovi sa to videlo priveľa, chcel sa nejako
ospravedlniť a povedal:
— O pýtajte sa jej ako m ôjho suseda víta rodina
keď sa v račia domov.
— Áno, — odvetila žena, — lenže on prichádza z
práce a nie z krčmy. Ty najprv s priateľm i prepiješ
všetko do haliera a nám prinášaš len vyhrážky.
Hodil rukou a zam rm ľal: — Ty už inakšia nebudeš.
— Ani netreba, — povedal som, — ale vy buďte
inakší a budete mať teplého srdca svojej rodiny dosť.
Neodpovedal, ale pobral sa do izby.
Aj pijan občas zatúži po teplom srdci svojej rodin^
Ale máloktorý uznáf že práve svojou pijatikou jej
bráni, aby mu mohla prejaviť svoje teplé srdce.
OPITÁ KAPUSTA

— Veľký sud kapusty musíme naložiť — povedal
starý, — lebo ja mám kapustu veľmi rád!
Hlavne po pijatike, pomyslela si stará, ale slova
nepovedala, lebo jej muž nechcel o tom počuť, i keď
sa vracal domov tackajúci sa a s krikom. Len čo p o 
čula jeho krik, skryla sa, lebo ak ju dochytil, stfkol ju,
že mala modriny po celom tele. Stalo sa to v jarných
mesiacoch, keď už kapusty veľa nebolo ani kameň
na nej nebol, len bola zakrytá plachtou, aby sa k nej
nedostal prach.
Bol podvečer, keď sa opitý manžel vracal. Keď zo
stupoval do dvora, žena utiekla do druhej izby, za
vrela dvere, vytiahla kľúč a pozorovala kľúčovou
dierkou, čo bude vystrájať.
— Už zmizla — zamrmľal, keď vošiel do pitvora a le ja ju nájdem. Odkryl plachtu na sude s kapustou
a volal: Tu si, ozvi sa! Vyfasuješ svoju dávku a bude
d o b re . . . Ale neprichádzala nijaká odpoveď. Siahol
rukou až na dno, aby sa presvedčil, či jej tam niet.
Sud sa prevrátil a jeho obsah vysýpal sa mu na h la 
vu. Začal k rič a ť:

— Starká moja zlatá, moje oči, pomoc, ratuj ma!
Manželka vyskočila, zhrnula mu kapustu z tváre a
šuchla mu do nej vedro vody.
Na hlasité volanie zbehli sa aj susedia. Jedni usi
lovali sa mu zachrániť zrak, druhí pukali od smiechu.
Napokon prišla jedna starenka a vyliala mu hrnie
mlieka do tváre.
— Nie na tvár, ale priamo do úst, - vysmieval i,;:
jeden z prítomných.
Keď tento nešťastník bol už mimo nebezpečia, spý
tal sa ho sused: — Čože sa to s tebou stalo?
— O pitá kapusta, — odpovedal starý a mávol ru
kou.
Zvesť sa čoskoro rozšírila po celej obci a odvtedy
ho posmešne nazývali opitou kapustou.
Áno, milovník alkoholu skôr bude tvrdiť, že sa opi
la kapusta, ako on sám!
UKRADNUTÝ ŽIVOT

— Ukradli ste mi život, — nariekala mladá žena a
tú lila k sebe svoje dietky. — Nestačilo vám, keď ma
muž bil, nadával na mňa? Všetko som znášala ticho,
usilovala som sa mu vo všetkom vyhovieť, vám krížom
slamku nepreložiť, len aby bolo dobre. Nedali ste
pokoja, kým nenechal mňa i svoje deti. Už ste šťast
ná? — obrátila sa k staršej žene, čo plela v susednej
záhrade.
— Ja som nevzala palicu a neodbila ho od tebe,
odpovedala jej kúsavo.
— Palicou by ste ho neboli odbili, ako ma mal rád
a svoje deti! Ale koľko ráz sa vrátil od vás z posiedky, bol vždy zamračený, nechcel jesť a ešte i deti od
seba odvrhol. Keď som sa ho pýtala: Čo som ti uro
bila, čím som sa previnila, odpovedal: Suseda všetko
vie, všetko vidí, všetko počuje, ona je stále doma.
O na pozná každý tvoj krok a každé tvoje slovo . . .
— M ala si ho priviazať k stolu a nepúšťať ho k
nám na rozhovory, — odsekla jej suseda, odišla do
izby a buchla za sebou dverami.
M anželia, pozor! Je veľa takých susediek, čo sa k
vám prihovárajú sladkými slovami. Predstierajú, ie
vám chcú dobré, ale pritom usilujú sa nasiať rozkol
medzi vami a vašimi manželkami. Ich radosťou je,
keď sa im to podarí. Manželia si majú navzájom pat
riť celí aj so svojimi myšlienkami. Kto pred svojou
manželkou niečo zatajuje, už je na nebezpečnej ces
te, ktorou sa mnohí dostali do strašnej katastrofy!
Dr. Ján Bubán

Vždy Ien pre dobré slová
„Jazyka dar zveril nám Boh . . spievame v jednej národnej
piesni. A my si už veru ani neuvedomujeme, aký to ozajstný dar
života vlastníme. Považujeme ho za prirodzenú, samozrejmú sú
časť nášho tela, lebo len s jazykom, s darom reči, je človek
úplným človekom. A smutno je nám pri stretnutí sa s človekom,
ktorý síce jazyk má, ale nemá dar reči . . .
Francúzsky spisovateľ M. Quoist napísal: „Reč je Boží dar
a zaň sa budeme zodpovedať. Prostredníctvom slov sa duše
navzájom spolčujú, rečou sa „odhaľujeme“ iným. Nemáme
právo mlčať, hovoriť však je veľmi vážna vec. Preto musíme
každé svoje slovo zvážiť pred Bohom".
Teda, jazyk je nielen vzácny a prirodzený dar, ale súčasne
závažný faktor aj z duchovného hľadiska! Človek veľmi rád
hovorí! Radšej, než rozmýšľa, alebo robí a tvorí . . .

'V e h it filc ih tí p .tiká za iiĹ i
je štvrté prikázanie Božie: „C ti otca svojho
i matku svo ju !“ Povinnosť ctiť, m ilovať a poslú
chať rodičov má každý vštepenú do srdca.
Bolesť a smútok nás napĺňa, keď vidím e alebo
počúvame, že sa toto prikázanie šliape, keď sa ro
dičom od vlastných detí dostáva urážok, nenávisti
a vzdorovitej neposlušnosti, keď za lásku, ktorú
siali po celý život, žnú čierny nevďak od tých,
ktorí im boli najmilší a najdrahší.
Taká zarmucujúca bola správa zo Záhoria, kde
staručká matka vychovala jediného syna. A k o j e dináčkovi mu nikdy nič nechýbalo. Všetko dala
synovi a neveste. K eď už však oslabla v službe
dietkam a nevládala tak pracovať ako p red tým ,
stala sa nepríjemnou záťažou. Namiesto láskavého
slova dostávala nadávky a bitku.
Zbili ju a dobitú ju zavreli do dreveného zácho
da. Dvere zatĺkli klincami a ešte privalili na ne
veľký kus dreva. Spoluobčania čosi tušili a preto
šli svoje zlé tušenie zahlásiť na M N V . V y lo m ili

dvere a pred ich očami sa zjavilo strašné divadlo.
Starenku našli v bezvedom í a dobitú. Správa ho
v o r í , že ani na druhý deň starká nebola ešte
schopná príslušníkom V B povedať niečo o tejto
veľk ej rodinnej tragédii.
To je skutočne odstrašujúci prípad. N ie je však
jediný. Je m noho príkoria, ktoré rodičia od ne
vďačných detí skusujú. Často nie len vtedy, keď
už n em ajú čo dávať, lebo všetko rozdali a keď už
nevládzu pracovať, lebo sa v práci zodrali, ale aj
vtedy, keď zahŕňajú svo je potom stvo láskou a dob
rodeniami.
Naproti tomu nás príklad dobrých a vďačných
dietok zohrieva a utvrdzuje v presvedčení, že ľud
ské srdce je schopné nesm iernej lásky a n ezm e
rateľnej vďačnosti. M n o h í rodičia m ajú slnečné
dni aj vo veku, v ktorom sa už stmieva a deň
ich života sa chýli ku koncu. Také deti si zaslu
hujú všetku úctu a požehnanie Božie.

KOLOMAN ŠTEFKO

* * *
Na svet som prišiel nedávno, čo z toho vznikla báseň
Bol rok tisíc devät sto tridsiaty a práve prvý máj
Nad m ojím zrodom babička držala tak skvostnú kázeň
Ja som plačom sprevádzal je j radosť a potom s p a l...
Spal dlho, spokojne — wko m i o tam vravia dnes
Odbojne som odmietal mlieko, aj teplú vodu
Na husliach hrali mi, na dvore zavýjal pes,
otec radosť mal a príbuzní zašli do obchodu...
No, krstniatko vtedy nemyslelo na ich vzácne dary
v cerkvi plakalo, keď z krapeničky voda spľasla
na malé očká, čo vidieť takmer nebolo v (tej tvári
nesmelej — Tam celá naša rodina si kľakla
pred oltár a ďakovala Bobu razom
Za štedrosť v starostiach, za syna, krstniatko a vnuka
Neviem koho prosbu splnil som, keď kňazom
som sa stal — Tá túžba sa mi však nástojčivo núka
už oddávna v hĺbke vnútra, m ojej duši
Mal som rád kalichy, oltáre, obrážteky sväté
a myšlienka na večnosť ma neprestajne k ru ší. ..
Teraz už aspoň takto zhruba cítite a viete
prečo som v túžbach odvážny a hladný
Dobrý Boh ma m iluje — Chcel som jeho sluhom byť
a náš statočný ľud viesť lásky sadmi
Učiť ho verne milovať, učiť krajšie ž iť ...
(E. K.: z cyklu S V IA TO K SPOM IENOK N A DETSTVO)

Lež, človek veľa hovorí! Niekedy viac, než je treba! Podľa
štatistiky sa zistilo, že človek vysloví za svojho života približne
50 miliónov slov. . . A tak ľudské slová, chrlené jazykom, rútia
sa dolu svahom žitia a splývajú v lavínu, často bezduchých a
bezvýznamných rečí.
Kráľ Šalamún v Knihe múdrosti, hovorí: „Nech mi dá Boh
hovoriť tak, ako si to želám, a tak myslieť, by to hodné bolo
toho, čo som dostal ako dar, lebo on je nielen vodcom mú
drosti, lež aj upravovateľom mudrcov11 (KM 7, 15).
Niekto sa však nazdáva, že je dostatočne múdry a vtipný,
že sa v spoločnosti dobre počúva a preto stále hovorí. . . N e
zaujímajú ho ani vlastné slová, tým menej ich význam a zmy
sel... Úsudok si už mlčanliví poslucháči vytvárajú s a m i . . . !
Jazyk je ako malý červ. Dobrým, no najmä zlým slovom, vie
sa poriadne zahrýzť do duše druhého. . . Kým na jednej strane
prezrádza šľachetnú bytosť, ba aj sám dobrými slovami napo
máha k zušľachteniu druhých, na druhej strane však dokáže

zničiť i všeľudské hodnoty dobra v ľudských srdci ach. . . !
V
Knihe múdrosti čítame: „Chráňte sa neužitočného repta
nia, uchovajte jazyk od ohovárok, keďže tajná reč tiež neunik
ne trestu; ústa, ktoré lužú, zabíjajú dušu" (KM 1, 11).
A apoštol národov, sv. Pavol, napísal v liste Efezanom: „ N i
jaké mrzké slovo nech vám nevychádza z úst, ale iba dobré,
také, čo je na osoh, podľa potreby a ktoré prináša milosť tým,
čo ho počujú. A nezarmucujte Ducha Božieho, ktorým ste ozna
čení ako pečaťou pre deň vykúpenia" (Ef 4, 29).
Zvykneme prísne posudzovať reči žien, ba niekedy berieme
ich len na ľahkú váhu, vraj vieme ,že sú svojou prirodzenosťou
„štebotavé", klebetné. . . Ale, čo ten zápalistý ohňostroj rôz
nych prázdnych, jalových a zlých rečí mužov pri pohárikoch,
či iných podobných príležitostiach . . . ? !
Každé naše slovo má svoju váhu a hodnotu! Záleží iba na
nás, aby sme sa vždy rozhodli len pre d o b r é s l o v á !
T. F.
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ARCH1JEREJ SKÚ SV. L IT U R G IU na slávny sviatok tohoročnej Paschy
slúžil v prešovskej gr.-kat. katedrále Otec biskup dr. V. H o p k o. Svia
točnú homíliu predniesol Otec ordinár J. H i r k a .
NOVOSAD — Sviatok svojho chrámového patróna sv. Juraja oslávili
miestni veriaci bohatou účasťou na slávnostnej sv. Službe Božej, ktorú
slúžil miestny duch. otec dekan A. Berč, a pri ktorej Slovo Božie hlásal
o. Ján Hric, archivár Ordinariátu v Prešove.
DRIEŇOV — Dna 15. apríla t. r. zavítal do tejto farnosti Otec ordinár,
aby sa stretol s tamojšími veriacimi a v ich kruhu pozdravil miestneho
duchovného správcu o. Ladislava Stimu, ktorý sa v tento deň dožil svojej
životnej šesťdesiatky.
PR A H A — 18. apríla t. r. pri pravidelnej farskej Sv. Liturgii v chráme
sv. Klimenta spomenuli naši pražskí veriaci 50. narodeniny svojho duähovného správcu o. Ivana Ljavinoa, ktorého v mene oltárnych bratov a praž
ských gr.-kat. veriacich úprimne pozdravil kaplán-'senior svätoklimentskej
farnosti o. Augustín Kliment.

18.
júna t. r. uplynie rok od smrti O.
JOZEFA ŽELINSKÉHO, správcu fary v
Rudlove, okres Vranov.
Nekrológ okresného dekana o. dr. Ju
raja Bujňáka v októbrovom čísle vla
ňajšieho ročníka Slova i Blahovistnika
priblížil nám šľachetnú osobnosť zomre
lého o. Jozefa a v tomto čísle uverej
nená snímka, zvýrazňujúca
nám tvár v
.♦
Pánu zosnulého oltárneho spolubrata,
okrem toho, že tvorí oneskorený doplnok
spomínaného nekrológu, chce byť i
vďačnou spomienkou na obetavú a prí
kladnú vernú kňazskú službu zosnulého
o. Jôzefa.
VIEČNAJA JEMU PAMJAŤI

RÔZNE OZNÁMY — UPOZORNENIA
GR.-KAT. ORDINARIÁT (080 01 Prešov, ul. SRR č. 8) oznamuje, že má na sklade
ešte niekoľko málo exemplárov Liturgie sv. Jána Zlatoústeho, Kalendár Blahovistnika 1973 a Stručnú gr.-kat. liturgiku.
GR.-KAT. FARSKÝ ÚRAD V KOŠICIACH (040 01, Šrobárova 55/1. p.) má k dispo
zícii pre farské úrady 2 ex. odborne viazaných sobášnych matrík.
VKUSNE VIAZANÉ vlaňajšie ročníky našich časopisov S l o v o a BI a ho v i st 
ri i k možno dostať, alebo objednať v našej redakcii (040 01, Košice, Šrobárova
55/1. p.).
VŠETKÝM, ktorí nás pri príležitosti tohoročných sviatkov slávnej Paschy písomne
pozdravili, vďačne opätujeme milé pozdravy a úprimné želania všetkého dobrého
a požehnaného. Redakcia Blahovistnika a Slova.

S M Ú T IA C I P R ÍS LU Š N ÍC I rodiny
v Pánu zomrelého sluhu Božieho
o. Jozefa Z e l i n s k é h o , s neväd
núcou bolesťou spomínajú 1. výročie
smrti svojho milovaného a m ilujú
ceho otca a zároveň prosia milých
veriacich z Rudlova a ostatných f i
liálok, ako aj všetkých, ktorí nebo

hého otca Jozefa poznali a mali ra
di, o vďačnú spomienku v modlit
bách.
Za úprimnú spoluúčasť, vzácne
modlitby a vľúdne pochopenie úprimnou vďačnosťou naplnené P.
Boh zaplať vyslovuje
Smútiaca rodina.

Päťročné teologické štúdium na bratislavskej Cyrilo metód ej skej bohosloveckej fakulte úspešne v tom to roku zakončili títo gr-.
kat. bohoslovci: Peter Horňák (mar. 1. 1. 1950, Čičarovce, oikres Trebišov), Ján Karas (nar. 18. 5. 1948, Zbožné, okres Humenné),
Michal Onderko (nor. 30. 3. 1950, Petkavce, okres Vranov), Štefan Vasilík (nor. 23. 5. 1936, M alý Lipník, okres Stará Ľubovňa),
a Emil Zorvan (nar. 14. 6. 1947, Závadka, okres Spišská Nová Ves.).

Q fiá l úlieiattsÁ^ žLoo t tx a íiia e k
Vzostupný rast životnej úrovne nášho pracujúceho človeka vykazuje pozoruhodné
výsledky. Veľmi citeľne sa prejavuje aj v oblasti nášho Východoslovenského kraja
a naša denná tlač ho dokumentovala na nižšie uvedených faktoch:
Peňažné príjmy dosiahli v r. 1972 vo Východoslovenskom kraji v prepočte na je d 
ného obyvateľa 14 657 Kčs. Oproti roku 1970 to predstavuje vzrast o 13,3 pere.
Osobnú spotrebu vyjadruje vývoj maloobchodného obratu, ktorý sa do konca
roku 1972 zvýšil na 13 635 miliónov Kčs. V hmotných jednotkách to znamená ročnú
spotrebu na obyvateľa — 32, 2 kg výrobkov z mäsa, 4,6 kg hydinového mäsa, 73,8
litra mlieka, 4,5 kg masla, 36,2 kg múky atď. Zvlášť výrazným znakom rastu osob
nej spotreby je vývoj predaja priemyselného tovaru. V roku 1972 v prepočte na
1000 obyvateľov sa predalo vo Východoslovenskom kraji 19,1 práčok, 178 chladni
čiek, 23,6 rozhlasových prijímačov, 14,6 televízorov, 5,7 osobných automobilov.
V bytovej výstave vzostup predstavuje skutočnosť, že ku koncu roku 1972 pribudlo
o 19 548 viac bytov ako v roku 1970.
Zmeny v zložení hospodárstva nášho kraja sa tiež prejavili vo zvýšenom počte
študujúcich na stredných, odborných a vysokých školách. Podobný úspech možno
zaznamenať aj v kultúrnej oblasti. V roku 1972 pôsobili vo Východoslovenskom kra
ji 4 stále divadelné scény, 345 stálych kín a 1281 ľudových knižníc.
Na úseku dôchodkového zabezpečenia sa objem dôchodkov zvýšil zhruba o 250
miliónov Kčs, čo predstavuje zvýšenie priemerného mesačného dôchodku na 690
korún. Ďalšie milióny predstavuje úprava prídavkov na deti, podpory pri narodení
dieťaťa, materský príspevok atď.
Počet osôb umiestnených v štátnych sociálnych ústavoch bol ku koncu roku 1972
3869 a pre ďalších 1000 osôb bola zabezpečená platená ošetrovateľská služba
a opatera.
Uvedené čísla, aj keď ani zďaleka nevyčerpávajú úplný pohľad na hospodársku
politiku nášho štátneho zriadenia, veľmi zjavne a presvedčivo ukazujú potešiteľný
vzostupný rast životnej úrovne všetkých nás.
(Podľa VN - A. T.)

V mesiaci jún t. r.
si z kuItúrno-politického kalendára p ri
pomíname tieto významné výročia:
350 rokov od narodenia veľkého myslite
ľa a tohoročného svetového ju b ila n ta
Bla ise Pascala (19. 6.)
175 rokov od narodenia historika Fr. Palackého (14. 6.)
125 rokov od otvorenia pražského slo
vanského zjazdu (2. 6.)
— od smrti význačného ruského lite rá r
neho kritika V. G. Bielŕnského (7. 6.)
85 rokov od 'narodenia vynikajúceho so
vietskeho štátnika V. V. Kujbyševa (6. 6.)
70 rokov od narodenia predného soviet
skeho skladateľa Ara ma I. C hačaturjana (6. 6.)
— od narodenia nášho známeho súčas
ného pioiitľ'ka a predsedu Čs. strany lidovej A. Pospíšila (10. 6.)
65 rokov od smrti skladateľa N. A. Kor
za k ova (21. 6.)
32 rokov od zákerného prepadnutia
ZSSR
25 rokov od zvolenia Klementa G ottw alda za prvého robotníckeho prezidenta
našej republiky (14. ó.)
20 rokov od založenia Slovenskej akadé
mie vied (17. 6.)

V tomto roku uplynie:
980 rokov od založenia benediktínskeho momastiera sv. Vojtechom v Bŕevnove pri
Prahe,
910 rokov ad založenia olomouckého biskupstva,
850 rokov od I. lateránskeho koncilu,
750 rokov od založenia rádu sv. Františka z Assisí,
630 rokov čo sa pražským biskupom stal neskorší prvý pražský arcibiskup Annošt
z Pardubíc,
450 rokov od nastúpenia Klementa VII. na pápežský trón,
420 rokov od smrti Václava Hájika z Liboaan, známeho českého kronikára a člena
staroboleslavskej kapituly,
370 rokov od narodenia slovensko-maďarsky píšúceho básnika zemana Petra Benického,
160 rokov od smrti Antona Bernoláka,
155 rokov od narodenia spisovateľa I. S. Turgeneva a 80 rokov od jeho smrti,
155 rokov od narodenia ruského jazykovedca, folkloristu a historika umenia, profe
sora moskovskej univerzity F. I. Buslajeva,
155 rokov od postavenia gr.-kat. farského chrámu v Tapoľonoch,
150 rokov od založenia gr.-kat. farnosti v Novom Meste pri Košiciach,
125 rokov od smrti významného pražského profesora a osvietenského kňaza Ber
narda Bol za na,
120 rokov od smrti výtvarného umelca prešovského gr.-kat. biskupstva M ichala
Manko vĺča,
110 rokov od narodenia ukrajinského spisovateľa B. Hrinčemka,
100 rokov, čo m etropolita Bryenios z Nikom édie, ob ja vil v C arihrade grécky rukopis
z roku 1056 (Codex Hierosolymitanus),
90 rokov od vymenovania a m troinlzácie 4. prešovského gr.-kat. biskupa dr. Jána
Vályiho,
80 rokov od otvorenia železničnej trate Prešov— Bardejov,
75 rokov od uloženia 4 zvonov vo vežiach košickej gr.-kat. cerkvi,
65 rokov od postavenia cerkvi v Nižnej Rybnici,
50 rokov od utvorenia apoštol, exarchátu maďarských gréckokatolíkov v Miškovci.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO je veľmi
bohaté na kultúrnohistorické a kultúrnoumelecké pamiatky. Na jeho území
je 424 historických, 656 svetských a 577
cirkevných
umeleckohistorických,
14
technických, 77 archeologických pam ia
tok a 124 pamiatok ľudovej architektú
ry. Mestské pamiatkové rezervácie sú v
Bardejove, Kežmarku, Levoči, Prešove,
Spišskej Kapitule a Spišskej Sobote.

i

POD NÁZVOM UDICE je od 10. júna
t. r. vystavený v Lidiciach výber najlep
ších prác I. medzinárodnej súťaže detí.
Práce detí, ktoré sú výrazom túžby po
mieri a šťastí, sú rozdelené do šiestich
tematických oblastí: deti a mier — die
ťa a rodina — deti s deťmi — deti a
ich hry — deti a ich priatelia — deti
a ich záujmy.
VYSIELANIE FAREBNEJ TELEVÍZIE sa
dostáva od 9. mája t. r. asi 20 pere.
nášho obyvateľstva. Do roku 1975 pri
budnú ďalšie vysielače, ktoré možnosti
prijmú II. televízneho programu a tým aj
farebného vysielania podstatne rozšíria.
RENESANČNÝ KAŠTIEĽ V STRÁŽKACH, ktorý bol pôvodne v XIII. st. vy
budovaný ako kláštor templárov, rekon
štruujú pre potreby Slovenskej národnej
galérie, ktorá v ňom zriadi vysunuté
pracovisko.

hé rukopisy z 15. a 16. storočia. Tieto sa práve touto
dražbou rozptýlili do celého sveta.

KULTÚRNE ROZHĽADY

N. I. K R A V C O V sústredil po mnohoročnom štúdiu v
knihe Problémy slovanského folklóru bohaté výsledky
svojho bádania. Kniha pod uvedeným titulom vyšla v
nakl. Nauka v Moskve.

VO VÝC H O D O SLO VEN SK O M K R A J I je 44 základných
deväťročných škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským a
150 ZDS s vyučovaním ukrajinského jazyka. Na Gymná
ziu v Presove sa všetky predmety vyučujú po ukrajin
sky a na gymnáziách v Medzilaborciach, Snine a vo
Svidníku sa po ukrajinsky prednášajú spoločenskovedné
predmety. V súčasnom období sú p ri 10 stredných od
borných školách utvorené paralelné ukrajinské triedy.
Učiteľov ukrajinského jazyka vychováva Ukrajinské od
delenie Pedagogickej fakulty P. J. Šafárika, ktoré bolo
založené v roku 1959.
P A M IA T K O V É S P R Á V Y , ktoré sa vytvárajú na zá
klade uznesenia vlády SSR zo dňa 16. septembra 1970,
boli doteraz založené v 14 okresoch na Slovensku, a to
v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Dolnom Kubíne, Martine,
Lipt. Mikuláši, Banskej Bystrici, Žiari nad Hronom, Bar
dejove, Humennom, Levoči, Poprade, Rožňave a v K o
šiciach. Ich úlohou je organizovať pamiatkové komisie,
iniciatívne si počínať pri záchrane pamiatkových pred
metov a spolupracovať s vyššími pamiatkovými orgánmi
pri reštaurovaní, konzervovaní a udržiavaní pamiatok vo
svojom okrese.
V Ý S T A V A R U S K Ý R E A L IZ M U S 1850-1900 vo Valdstejnskej jazdiarni v Prahe, na ktorej sú unikátne ex
ponáty z Treťjakovského galérii a Štátneho ruského
múzea v Leningrade, bola *od otvorenia stredobodom zá
ujmu Pražanov a návštevníkov Prahy.
•

r

Z A S L Ú Ž IL Ý U M ELEC J. J A K O B Y , jeden z najvý
znamnejších predstaviteľov súčasného slovenského vý
tvarného umenia, oslávil svoju životnú sedemdesiatku.
V TREBlSO VE založili klub histórie. Jeho členovia
skúmajú a oboznamujú sa s dejinami mesta a okolia,
zhromažďujú staré umelecké predmety a uverejňujú
články z dejín južného
Zemplína.
y
CENU M A X IM A GO RKÉH O v oblasti literatúry za
rok 1972 získal v Sovietskom zväze básnik M ichail Dudin za zbierku čas, básnik Jakub Uchsaj za zbierku
Hviezda m ôjho detstva a prozaik A lexej Jugov za román
Posledný súd.
V P A R ÍŽ I o tv o rili výstavu Ruská drevená plastika od
najstarších čias po súčasnosť. Táto výstava poskytuje
návštevníkom mnohostrannú predstavu o ruskom a so
vietskom umení drevenej plastiky a dekoratívneho rez
bárstva.
ČESKÍ A U K R A J IN S K Í J A Z Y K O V E D C I pripravujú
spoločne na vydanie dva slovníky: ukrajmško-český a
česko-ukrajinský. Práce na zhromažďovaní materiálov a
zostavovaní ukra,jmsko-českého slovníka prebiehali v
Prahe a konečná redakcia v Kyjeve. Ukrajinsko-český
slovník je už pripravený do tlače, obsahuje vyše 120 tisíc
slov a vyjde v ČSSR. Slovník česko-ukrajinský vyjde v
ZSSR a bude obsahovať asi 110 tisíc slov. Do tlače ho
pripravia za necelých päť rokov.

V Ý Z N A M N Ý ruský výtvarník L. O. Pasternak, známy
pedagóg a učiteľ Saryana a Jakovleva, vydal v nakla
dateľstve sovietskych umelcov knihu svojich spomienok.
M O SK O VSKÉ N A K L A D A T E Ľ S T V O PROGRESS vyda
lo knihu. aforizmov z celej svetovej literatúry. Jej autor
mi sú S. Petrov a J. Berlín.
A N T O L Ó G IU V IE TN A M S K E J PO É ZIE , ktorá obsahu
je vrcholné ukážky vietnamskej lyrickej poézie, vydali vo
Francúzsku.
C ELÝ K U L T Ú R N Y SVET v tomto roku spomína 100.
výročie narodenia veľkého ruského hudobného skladateľa,
pokračovateľa tradícií P. I. Čajkovského — Sergeja Rach
maninova. Jeho skladby sú presiaknuté jemným lyriz
mom i hlbokou láskou k rodnej zemi. Vo svojich sklad
bách najmä neskoršieho obdobia značne využíval oduševnelé melódie starých liturgických chorálov. Príklon k svo
je j vlasti, z ktorej po roku 1917 odišiel, najlepšie doku
mentoval, keď po napadnutí Sovietskeho zväzu hitlerov
ským Nemeckom čistý zisk z koncertov venoval na lekár
sku pomoc Sovietskej armáde. Tento veľký umelec od
počíva na cintoríne Valhalla p ri New Yorku, kde bol
pochovaný v roku 1943.
P A B L O PICASSO, jeden z najvýznamnejších predsta
viteľov novodobého výtvarného umenia, autor preslávnej
Holubice mieru, rodák zo španielskej Malagy, zomrel
8. apríla t. r. v juhofrancúzskom meste Mougins vo veku
92 rokov.
N A K L A Ď . ORBIS (Praha—Vinohrady, Vinohradská tr.
46) vydalo v nedávnych dňoch pozoruhodné dielo S. V.
Suchár dina: SOU Č ASN Á VÉD ECK O -TECH N ICKÁ REVOLUCE. (P reložili V. Boudyšová a M. Kohoutová, au
torm i úvodnej štúdie sú R. Richt a Ing. V. Pernica.) Pub
likácia podáva historický prehľad problematiky vedeokoteehnickej revolúcie a vedie čitateľa k tomu, aby vý
znamné premeny v te jto oblasti chápal nielen z hľadiska
technického, ale aj celospoločenského. Cena tejto veľmi
aktuálnej knihy, ktorá vyšla v edícii Pyramída, je 14 Kčs
a obsahuje 304 strán.
Okrem uvedenej publikácie vyšla v Orbise aj zaujíma
vá kniha spomienok V. Nového na významné februárové
dni pred štvrťstoročím pod názvom Ú NOR 1948.

V NEW Y O R K U bola na dražbe predaná druhá časť
slávnej knižnice R. Esmerianovej, ktorá obsahovala mno
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