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ROČNÍK V.

NA SVIATOK NAŠICH VIEROZVES
TOV si každoročne pripomíname čest
né miesto solúnskych bratov vo vedo
mí nášho ľudu. Výskum ich života a 
učiteľského pôsobenia pred 1100 rokmi 
medzi ľudom Veľkomoravskej ríše vy
úsťuje do čoraz početnejších histo
rických štúdií bádateľov na celom sve
te a častých vyobrazení ich postáv vo 
výtvarnom umení najmä u slovanských 
národov.

Pamiatku svätých byzantských mi
sionárov uctievali naši predkovia od 
samého začiatku v priebehu jedenás
tich storočí tak ako i my podnes s 
vrúcnou vďačnosťou za námahy a 
útrapy, ktoré sprevádzali učiteľské 
pôsobenie slovanských vierozvestov 
na pôde Veľkej Moravy.

Výtvarné zobrazovanie postáv sv. 
Cyrila a Metoda sa v minulosti meni
lo podľa toho, ako poznali ich život 
a dielo objednávatelia týchto diel u 
maliarov, rezbárov, sochárov, rytcov, 
t lačiarov pútnych obrázkov, džbánká- 
rov a pod. V takzvanom Olomouckom 
misáli z 15. storočia na knižnej drob- 
nomaľbe sú svätí bratia zo Solúna vy
obrazení ako hodnostári rímskej Cirkvi 
s mitrami latinského obradu. Takéto 
poňatie sprevádza potom výtvarné die
la zobrazujúce vierozvestov i v na
sledujúcich storočiach, dokumentujúce 
skutočnosť, že oni vo svojom učiteľ
skom pôsobení podriaďovali sa auto
rite rímskeho pápeža.

Priebehom času podľa toho, ako sa 
doplňovala znalosť ich apoštolského 
pôsobenia, pribúda i prívlastkov spre
vádzajúcich postavy solúnskych bra
tov na výtvarných dielach. Kým na ba
rokových sochách z 18. storočia pred 
Dominikánskym kostolom v Brne vi
díme v ich rukách mušľu i 
znak, že pokrstili niektoré 
kniežatá a že národom priniesli abe
cedu, výtvarníci 19. storočia spodobo
vali vierozvestov často už s pováľaný
mi pohanskými bôžikmi pod ich noha
mi, so zvitkom papiera (ktorý pripomí
nal pápežskú listinu povoľujúcu vyučo
vanie v staroslovienskej reči, s ob
razom Posledného súdu, ktorým podľa 
tradície obrátil sv. Metod na kresťan
skú vieru knieža Borisa alebo s relik- 
viárom odkaz na to, že solúnski bratia 
na svojej misijnej ceste k Chazarom 
na polostrov Krym našli pozostatky sv. 
Kiimenta pápeža-mučeníka, ktoré po
tom priniesli do Ríma).

Osobitné miesto medzi 
liarmi, ktorí už v minulom 
novali zaslúženú pozornosť zobrazova-

knihu na 
slovanské

našimi 
storočí

ma-
ve-

(Pokračovanie na str. 4.)

Bratia svätí zo Solúna, 
kvety vonné z nebies lona, 
svätý Cyril, svätý Metod, 
praste za náš drahý národ: 
„ Hospodi, pom iluj!“

Proste za nás Tešiteľa, 
aby svätá Cirkev celá 
jednotou viery a lásky 
utvárala pevné zväzky: 
„ Hospodi, pom iluj!“

o. P. SPISÁK



V Z Á U J M E  DOBRÝCH V Z Ť A H O V
V  sobotu 5. mája t. r. prijal Pavol VI. stosedemnásteho kopticko- 

ortodoxného patriarchu z egyptskej Alexandrie, Anba Šenuda III. 
Pri tomto významnom stretnutí odzneli vzájomné bratské pozdra
vy. Sv. Otec vyjadril radosť, že sa môže stretnúť s dobrými bratmi 
a okrem iného zdôraznil, že príklad najvyšších predstaviteľov 
cirkví povzbudí aj jednotlivých veriacich, aby upravovali svoje 
vzťahy v duchu lásky. „Nepýtajme sa v tejto historickej hodine, — 
povedal Pavol VI., — na to, kto sa kam hlási. Neskúmajme aká 
bola minulosť. Zabudnime na staré spory a podajme si ruky so 
všetkými ľuďmi dobrej vôle.“

Podobnú radosť vyjadril aj patriarcha Šenuda III. Súhlasne so 
slovami Sv. Otca vyslovil presvedčenie, že niet príčin na priehra
dy, na delenie ľudí. Všetci pod slnkom sme bratia a sestry a preto 
Kristova láska nás povedie k správnemu vzťahu k všetkým.

Pavol VI. venoval patriarchovi zbierku mikrofilmov koptických 
rukopisov, nachádzajúcich sa vo vatikánskej knižnici a patriarcha 
zasa ikony Matky Ustavičnej pomoci a tepaný pozlátený tanier 
s obrazom sv. Atanáza.

Pred rozlúčkovým bozkom objatia vyjadrili obaja predstavitelia 
cirkví túžbu, aby sa preklenuli všetky spory a veriaci jednotlivých 
náboženských spoločností medzi sebou i so všetkými ľuďmi na 
svete žili len v láske a dorozumení.

A

tj

Liturgický
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8. — 4. ned. po Sv. Duchu (3. po Sv.
Duchu)

9 .— Pamkrác ( Dávid, pu&t.)
10. —Anton, púst. (Sarrvpson)
11.— Eufémia (Kýnúis)
12. — Pvokul, Hilár (Peter a Pavol)
13.— Gabriel (12 apoštolov)
14. — Akvila (Kozma a Damián)
15. —5. ned. po Sv. Duchu (4. po

Sv. Dučhu)
16.— Atenogén (Hyacint)
17.— Mar ma (Andere j )
18. —Hyacint, muč. (Cyril a Metod)
19. — Makrína (Atanáz, Sizó)
20. — Eliáš (Tomáš)
21. — Ezékiel (Prokop)
22.-6. ned. po Sv. Duchu (5. po Sv. 

Duchu)
23. — Trofim (Anton, pust.)
24. — Boris a Chleb (Eufémia)
25. — Anna (Prokul, Hilár)
26. — Hermalaj (Gabriel)
27. — Pantelemon (Akvila)
28. — Proohor a spol. (Vladimír)
29.-7. ned. po Sv. Duchu (6. po Sv. 

Duchu)
30. — Silas, ap. (Marína)
31.—Eudokim (Hyacint)

AUGUST 1973

1.— Povod sv. Kríža (Makrína)
2. — Stefcm, pápež (Eliáš)

kalendár
3. — Izakiáš (Simeon, Ján)
4 . -7  mládencov efez. (Mária 

Magdaléna)
5. — 8. ned. po Sv. Duchu (7. po Sv.

Duchu)
6. — Premenenie Pána (Boris a

Chleb)
7. — Damét (Anna)
8. — Emilián (Hermolaj)
9. — Matej, ap. (Pamtelemon)

10. — Vavrhnec (Prochor a Nikanor)
11. — Neuplcust (Kalmik)
12.-9. ned. po Sv. Duchu (8. po Sv. 

Duchu)

JOTA

K J E D N O T L I V Ý M  
S V I A T K O M

SVIATOK SV. CYRILA A METODA
(5. jú la) je sviatkom našich slovan
ských vierozvestov, ktorí v roku 863 po 
Kr. prin iesli našim predkom dar sv. 
viery a položili základy ich kultúry.

Sv. bratia  pochádzali z gréckeho 
Solúna (Thessalonika -  dnes Salo
n ik i) .  Sv. Cyril (asi 826 -969 ) -  v last
ným menom Konštantín -  bol vyn ika

júcim teológom a filozofom, sv. Metod 
(asi 813- 885) skvelým organizátorom, 
diplomatom a právnikom. Obidvaja 
vstúpili do kláštora na vrchu Olymp, 
ale už roku 860 boli šíriť kresťanstvo 
medzi Chararmi v oblasti Čierneho mo
ra. Tam sv. Cyril našiel pozostatky sv. 
Klimenta, ktoré neskôr obidvaja od
niesli do Ríma. Na Veľkú Moravu ich 
pozval knieža Rastislav. Sv. bratia sa 
na veľkomoravskú misiu pripravili ozaj 
dôkladne. Sv. Cyril zostavil prvé slo
vanské písmo -  hlaholiku a začal 
prekladať najdôležitejšie bohoslužob
né knihy do staroslovienčiny, t. j. do 
slovanského jazyka bulharsko-mace- 
dónskeho typu, ktorý obidvaja ovláda
li, lebo ním rozprávali Slovania, žijú
ci vôkol Solúna. Nemecké duchoven
stvo žiarlilo  na úspešnú činnosť sv. 
bratov a obvinilo ich, že širia bludy. 
Preto putovali do Ríma, kde pred pá
pežom Hadrianom II. skvele obránili 
slovanskú bohoslužbu. Konštantín sa 
na Veľkú Moravu už nevrátil, ale v Rí
me vstúpil do kláštora kde 19. febru
ára 869 zomrel. Je pochovaný v rím
skej bazilike sv. Klimenta.

Sv. Metod boi na žiadosť Pribinovho 
syna Koceľa vymenovaný za panon- 
ského arcibiskupa. To sa nemeckým 
kňazom ešte viac znepáčilo a takmer 
tr i roky väznili sv. Metoda. Bol pre
pustený len na zákrok sv. Stolice. 
Opäť putoval do Ríma brániť slovan
skú liturgiu. Po návrate na Veľkú Mo
ravu naďalej upevňoval svoje misijné 
dielo. Zomrel v roku 885, ale miesto 
jeho hrobu nie je známe.

SVIATOK PROROKA ELIÁŠA (20. 
jú la) -  Boh v starom Zákone vyslo
voval sa prostredníctvom prorokov, 
ktorých máme chápať nie ako veštcov 
alebo kúzelníkov, ale ako mužov, ktorí 
boli inšpirovaní na Šírenie Božej vôle. 
Prorok Eliáš, podobne ako Elizeus, 
Amos a Ozeáš, patrí do skupiny veľ
kých prorokov sev. Izraela. Pochádzal 
z Tisby v Gileade a svoju činnosť roz
víjal v období kráľa Achaba (875- 
854 pr. Kr.) a jeho manželky Jezabel. 
Celý svoj život venoval šíreniu myš
lienky jediného pravého Boha.
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Žatva, zber obilnín, patrila oddávna medzi najťažšie, ale súčasne aj najradostnejšie práce nášho 
poľnohospodárskeho ľudu. Každoročne prináša nový chlieb, pre človeka vždy vzácny. Preto k tejto dô
ležitej práci pristupovali ľudia vždy vážne.

Tejto významnej práci pridal na vážnosti aj sám Spasiteľ, ktorý poukazoval na význam žatvy v ne
jednom podobenstve. A j keď sám nebol poľnohospodárom, predsa bol tak vždy blízky pracovníkom 
v poľnohospodárstve. K chlebovým otázkam pristupoval vždy s veľkou vážnosťou a úctou, lebo v úro
dách zeme videl dary Božie, dávané ľuďom.

ABY N IC  N E V Y Š L O  N A Z M A R . . .

V 8. nedeľu po Zoslaní Sv. Ducha, sv. Cirkev nám pri sv. liturgii dáva čítať stať zo sv. evanjelia, 
kde sa hovorí o zázračnom rozmnožení chleba. Prečo práve vtedy? Pretože v tomto období sa začína 
žatva. „Len pozdvihnite oči a hľaďte, ako polia zožltli na žatvu” (Ján 4, 35)! Pred sebou vidíme roz
siahle lány, vlniace sa obilné polia, ktoré už čakajú na usilovnú a opatrnú ruku kosca, aby ich bez 
strát zožala.

A práve pri tomto zázračnom nasýtení, vidíme, ako sám Syn Boží pestoval u ľudí cit, ktorý zabra
ňuje nezodpovedne zaobchádzať s takými hodnotami, ako je chlieb. Keď na púšti nasýtil zástup 
5 chlebmi a 2 rybami, prikázal svojim učeníkom: „Pozbierajte zvyšné odrobinky, aby nič nevyšlo 
nazmar“ (Ján 6, 12). Ľudia si totiž v čase hojnosti neuvedomujú, že ide o dary Božie. Keď sa najedli, 
nešetrne šliapali po zvyškoch chleba. A  Spasiteľ prikazuje zvyšky pozbierať, pretože aj to je dar Boží 
a nepatrí sa takto s ním zaobchádzať.

Toto napomenutie, povedané na ďalekej púšti, nesie sa aj k nám cez stáročia slovami sv. evanjelia, 
najmä teraz v čase žatvy, keď sa narába s chlebom. Naše polia ožili. Počuť na nich kroky žencov, 
hudbu kombajnov a žatevných strojov a vravu pracovníkov, ktorí narábajú so zrnom. Evanjelium 
apeluje na všetkých, ktorí kdekoľvek prichádzajú s týmito darmi Božími do styku: nenechať zahynúť 
dary Božie na poli. Nielen preto, že nám to bude chýbať, ale aj preto, že je to Božie požehnanie, kto
ré nie je nám dané preto, aby zahynulo na poliach, ale aby prinieslo úžitok pre blaho človeka.

Citované slová z evanjelia sv. Jána „aby nič nevyšlo nazmar“, nám v tomto období iba pripomínajú 
tento dar Boží — chlieb, o ktorý denne v modlitbách prosíme. Preto včasný a bezstratový zber úrody, 
to bude naša vďaka Bohu, za jeho dar a požehnanie i v tomto roku.

FRANTIŠEK DANCÄK



(Dokončenie z 1. str.)

niu postáv solúnskych bratov, zaujíma 
Ignác R o š k o v i č, narodený 28. sep
tembra 1854 v Slavkovciach v Micha
lovskom okrese. Roškovičov otec bol 
vtedy v tejto obci gr.-kat. farárom. 
Medzi jeho obrazmi, ktoré sa zachova
li v našich kostoloch, súpis pamiatok 
eviduje diela v Leviciach, Snine, Ko
šiciach a Prešove (jeho nástenné maľ
by v gr.-kat. biskupskom chráme v Pre
šove sú z r. 1881).

Z dielne Ignáca Roškoviča pochádza 
obraz s postavami sv. Cyrila a Metoda 
(olej na plátne veľkosti pribi. 80x60 
cm), ktorý umelec namaľoval začiat
kom nášho storočia pre gr.-kat. bis
kupa Júliusa Drohobeczkého, pôsobia
ceho v tom čase v Križevciach pri Zá
hrebe. (Naša snímka) Tento obraz po 
smrti biskupa prešiel do vlastníctva 
jeho brata Ivana, ktorý ho potom da
roval gr.-kat. biskupskému úradu v 
Užhorode. V rokoch 1933 až 1945 bol 
tam biskupom dr. Alexander Stojka, 
známy svojou úctou k pamiatke slo
vanských vierozvestov. Vysoko si ce
nil aj Roškovičov obraz a aby svoju 
radosť z neho podelil aj medzi iných, 
dal ho sfotografovať a jeho kópiu po
tom rozdával pri rozličných príleži
tostiach. Jednu z týchto fotografií po
užili na výzdobu obálky kalendára 
Jednoty sv. Cyrila a Metoda, nábožen- 
sko-kultúrneho spolku slovenských

gréckokatolíkov v Michalovciach, vy
daného na rok 1948. Po malej úprave 
poslúžila nám táto obálka teraz ako 
predloha na reprodukovanie Roškovi- 
čovho obrazu.

Maľba svedčí o tom, že Roškovič si 
bol vedomý kultúrnohistorickej hodno
ty cyrilometodskej misie u našich pred
kov a podľa toho i stvárni! postavy 
vyslancov Michala III. Učení bratia tu 
stoja odetí v nádhernom veľkňazskom 
rúchu východného obradu. Ich vzneše
né postavy na tmavom pozadí priam 
svietia belosťou drahého brokátu, na 
ktorom sa jagajú ornamenty v červe
nej, modrej i zelenej farbe. Sv. Metod 
s korunou metropolitu na hlave drží v 
pravici bohatou väzbou zdobenú bo
hoslužobnú knihu, ľavou rukou drží 
berlu. Ako za svojho života vôbec. Me
tod aj tu pozorne sleduje svojho mlad
šieho brata so zdvihnutou požehná
vajúcou pravicou. V úspornom náznaku 
prostredia detail dlažby s brúsenou 
kamennou platňou navodzuje predsta
vu starobylého historického interiéru, 
primeraného vznešenému úradu svä
tých bratov v Rastislavovej ríši.

Obraz okrem svojej výtvarnej hod
noty, ktorá spočíva v starostlivo vy
váženej kompozícii a v suverénnosti 
maliarskeho podania, dokladá i to, že 
začiatkom nášho storočia bola pa
miatka vierozvestov u nášho ľudu i u 
maliara samého živá a uctievaná.

Jozef Karin
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Čo všetko môže vnímavá duša vyčí
tať z tohto obrázku? Pozadie obrazu 
tvorí zemeguľa predstavujúca ľudstvo 
na zemi, teda všetkých našich ľud
ských bratov a sestry. Široko rozvet
vená dlaň zvýrazňuje objatie - obja
tie, ktoré vychádza zo srdca a musí 
vidieť v každom človeka, ktorý vo svo
jich očiach i vo svojom srdci s tou naj- 
srdečnejšou túžbou prechádza zeme
guľu, aby mohol objímať a byť v ži
vote objímaný.

Symbolika ľudských rúk v umelco
vom poňatí predstavuje pripravenosť 
ľudských rúk k budovaniu všeobecné
ho spokojného šťastia, ako aj odhod
lania: toto šťastie nielen prijímať, ale 

aj rozdávať.
Kráčajme po zemi s otvorenou náru

čou vždy, všade a ku každému a do 
nášho zraku nech nikdy nevstupujú iné 
obrazy než najkrajší obraz našich naj
vznešenejších úsilí: č l o v e k  a j e h o  

M. KUmčák: RUKA — vlastný symbol (kambmcmaná technika 1967) d o b r o !
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MIER -  TO JE ZÁLEŽITOSŤ VŠETKÝCH A  K A Z D É H O I
„Svetový kongres mierumilovných síl sa stane výrazom mohutného hnutia, ktoré dnes mobilizuje 

a zjednocuje národy, a zároveň východiskom k ďalšiemu a ešte rozhodnejšiemu rozmachu tohto hnu
tia vzhľadom k vážnemu nebezpečenstvu, ktorá stále ešte hrozí svetovému mieru.

Sme presvedčení o tom, že bez ohľadu na rozdiely v ideologickom prístupe a v názoroch, prinesie 
otvorený dialóg o týchto otázkach nesmierny úžitok mieru, zmierneniu napätia a pošili dôveru a spolu
prácu medzi národmi.

Svetový kongres určí, pri rešpektovaní plnej rovnoprávnosti všetkých, prvoradé ciele nášho spoloč
ného boja a stanoví spôsob aktívnejšej účasti verejnosti. Vyslovujeme nádej, že sa naša výzva stret
ne s ohlasom u iných organizácií, hnutí, strán a činiteľov."

(Z výzvy na zvolanie Svetového kongresu mierových síl.)

(Ptiuiô-iĹ tx (taiô ffi kio &tt
Tešíme sa hodinkám, ktoré chodia spoľahlivo 

a chválime si ich. Podobne chválime železnicu 
a autobusy, ak premávajú presne a vieme sa spo
ľahnúťže prídeme včas na určené miesto. Vysoko 
si ceníme aj človeka, o ktorom možno povedať, že 
je vždy presný. To je niečo, čo dáva výraz cha
rakteru človeka.

Hovorievalo sa niekedyy že páni sa neponáhľajú. 
Cím bol niekto väčší pán, tým dlhšie dával na se
ba čakať. Dnes už nežijeme v časoch pánov; pre
snosť musí byť vlastnosťou každého človeka. Je 
takou vlastnosťou, s ktorou má mnoho spoločného 
aj príkaz lásky k blížnemu.

Vieme, akou otravou býva dlhé vyčkávanie. Na 
ohlásenú a sľúbenú návštevu. Na zahláseného pred
nášateľa. Na predvolanú stránku. Na oneskoreného 
rodinného príslušníka. Koľko zbytočnej nervozity 
spôsobuje dlhé a časté čakanie!

Tak ako sme si zvykli presne chodiť k vlaku, 
aby sme nezmeškali, tak ako zavčasu podávame 
športku, aby sme ju nepremeškali, tak sa máme

naučiť presnosti na všetkých úsekoch života. Pre
dovšetkým pri dochádzke do každodennej prá
ce. Možno, že každý deň je to len niekoľko minút. 
Avšak cez rok je to už niekoľko hodín, ba aj dní. 
A škodu, ktorú pociťuje naše pracovisko, už cí
time

Presní musíme byť aj keď ideme domov, kde 
nás čakajú. Keď vieme, že nás čakajú s obedom 
alebo večerou a neprídeme včas, dopúšťame sa 
urážky voči tým, ktorí sú k nám takí starostliví 
a pozorní. Dávame príčinu k zbytočným nedorozu
meniam a hádkam. 1

Presní máme byť aj keď sa máme dostaviť na 
porady a schôdzky. Ak len na nás čakajú, preťa
hujeme čas porady a okrádame svojich spolupra
covníkov o drahocenný čas. Buďme presní a do
držme slovo za každých okolností, aby sme nena
rúšali pravidelnosť života. Presného človeka si 
každý ctí a váži.

Pre kresťana je potrebná presnosť aj pri náv
števe bohoslužieb. Nedeľný príkaz platí pre účasť 
na celej Sv. liturgii. Preto máme tak prichádzať, 
aby sme boli v chráme na počiatku bohoslužieb!

K. ŠTEFKO

Nastal čas prázdnin, dovoleniek...
Istý známy, ktorý bol členom hudobnej kapely, rozprával mi, že ešte pred druhou svetovou vojnou boli na zájazde 

s dychovkou v Rumunsku. Sedeli v parku a v domnienke, že im tu nikto nerozumie robili si z okoloidúcich dievčat 
a žien nevhodné žarty. Medzi inými šli popri nich i dve dámy, ktoré počuli ich poznámky a tu jedna z nich sa 
k ním obrátila a rodnou rečou im povedala: Že sa nehanbíte robiť takéto poznámky. Robíte hanbu nielen sebe, ale 
celému národu!

Nastal čas prázdnin a dovoleniek, kedy mnohí, mladí i starí, budú mať možnosť časť prázdnin prežiť v našich 
rekreačných strediskách alebo ísť na zájazd do cudziny.

Naša vlasť na poli priemyslu, kultúry, zdravotníctva a sociálnych vymožeností má celosvetovú úroveň. Neslúžilo 
by to nášmu dobrému menu, keby naši ľudia svojím neslušným správaním toto dobré meno pošpinili. Nezabúdajme, 
že zvlášť v cudzine svojím správaním zastupujeme nielen seba, ale celú našu spoločnosť a podľa správania sa nie
koľkých súdia potom aj všetkých ostatných. Máme byť ku každému zdvorilí, lebo len zdvorilé správanie sa, slušnosť, 
ohľaduplnosť sú známkou dobrej výchovy.

Keď trávime prázdniny na dedine, doma u svojich rodičov alebo príbuzných, mali by sme sa prispôsobiť k do
mácemu poriadku. Úcta a slušné správanie patrí zvlášť našim rodičom, ktorí všetko obetujú pre našu krajšiu bu
dúcnosť. Pomáhať, keď je to potrebné, pomôcť pri špičkových prácach, na družstve alebo štátnom majetku a po
dobne.

Za mojich mladších čias istý úradník mal syna vysokoškoláka, ktorý cez prázdniny určitý čas pracoval v továrni. 
Keď sa ho pýtali prečo jeho syn musí ťažko pracovať, odpovedal: Aby sa naučil vážiť si prácu a pracujúceho člo
veka!

Naša spoločnosť potrebuje svedomitých pracovníkov na každom úseku, ktorí si vedia vážiť každú prácu. Dnes mno
hých, najmä mladších, zachvátila horúčka „byť alebo robiť sa pánom“, mnohí vidia toto „panstvo“ v tom, že za
nedbávajú výdobytky minulosti, podceňujú prácu, záujmy alebo presvedčenie iných. Svojím správaním neurážajme 
iných, ale usilujme o to, aby vzájomné pochopenie a úcta k ostatným stali sa výrazným prejavom našej opravdivej 
ľudskosti! o. PAVEL KOMPÉR, st.
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PREMENL1VE ČASTI LITURGIE (V II.)

Cyklus posvätodušných nedieľ, ktoré sa každoročne opa
kujú, nás ubezpečuje o dokončení a naplnení Kristovho ra
dostného posolstva svetu a súčasne pozýva každého a všet
kých osobne k plnosti a zrelosti kresťanského života. Pred
kladá nám znova obrodzujúce a obohacujúce myšlienky, kto
ré práve preto, že nám predkladajú večné pravdy týkajúce 
sa nášho duchovného sveta neprestávajú byť nikdy aktuál
nymi. Cirkevný rok nie je stereotypným opakovávaním sa 
toho istého.

Nič totiž nezostáva v míkvej a neživotnej nehybnosti, ale 
naopak -  všetko sa hýbe. Všetko je v pohybe aj v liturgic
kom roku, ktorý má síce cyklickú (kruhovú) podobu, ale kaž
dý jeho nový okruh je vždy v polohe o stupeň vyšie.

Do tohto pohybu sa vedome zapájame, aby sme vzdávali 
vďaku a hold povinnej úcty za všetko, čím nás Boh obdarúva.

Nedele tohto mesiaca sa ponesú v znamení premenlivých 
častí Osmohlasníka, s ktorými sme sa už po textovej stránke 
oboznámili, preto na tomto mieste im nebudeme venovať po
zornosť. Tretia, štvrtá, piata, šiesta a siedma nedeľa po Zo
slaní Svätého Ducha vystriedajú postupne za sebou nasledu
júce nápevy a texty hlasov: druhého, tretieho, štvrtého, pia
teho a šiesteho, ktoré bez ťažkostí nájdete v SLOVE č. 
2/1973 na str. 7. -  8. Ostatné -  teda ôsmy, prvý, druhý a tre
tí -  opäť v SLOVE č. 3/1973 na str. 6. -  7. Budeme sa preto 
na tomto mieste zaoberať textami premenlivých častí svätej 
liturgie stálych sviatkov tohto mesiaca, a pretože pôjde 
vlastne len o Štyri sviatočné pripomienky, doplníme naše 
uvažovanie premenlivých častí liturgie na rozličné úmysly, 
s ktorými sa v liturgickej praxi často stretávame pri rôznych 
príležitostiach a vo všedné dni v týždni.

Sviatok sv. Cyrila a Metoda -  5. júla.
Tropár hl. 4. Ako apoštolom rovní učitelia slovienskych 

končín a vynikajúci znalci právd Božích, proste Vládcu všet
kých, aby všetky slovanské národy, upevnil v pravej viere 
a jednote, svetu daroval pokoj a spasil naše duše.

Kondák hl. 3.
Uctievajme svätú dvojicu našich učiteľov, pretože nám 

otvorili cestu k poznaniu Boha prekladom posvätných kníh, 
z ktorých až dodnes hojne čerpáme. Dobrorečíme vám, Cy
ril a Metod, ktorí stojíte pred tvárou Najvyššieho a vrúcne 
orodujete za naše duše.

Medzispev hl. 4. Vzácna je pred Pánom smrť jeho svätých.
Na prijímanie: Vo večnej pamäti bude spravodlivý. Zlej 

zvesti nebude sa báť.
Práve pri týchto slovách, ktoré tvoria záver premenlivých 

častí liturgie tohto dňa sa na chvíľku pozastavme. Mužovia, 
ktorým sviatočnú spomienku venujeme, si toho zaslúžia. Ten
to text, ktorý je siedmym veršom Žalmu 111. ich jednak vý
stižne a podľa zásluhy charakterizuje aj je im odmenou. Lebo 
naozaj spravodlivými sa osvedčili a po živote plnom bojov 
a vyčerpávajúcich námah, určite dosiahli odmenu, o ktorej 
hovorí celý Zákon i proroci a ktorá je osobitným spôsobom 
predmetom radostnej blahozvesti, ktorú oni svojím životom
- myšlienkami, slovami a skutkami hlásali a našim predkom 
sprostredkovali. Je teda vhodné a spravodlivé, aby sa na 
spravodlivých tohto typu nikdy nezabudlo aj medzi nami 
živými. Že na nich nezabudol Pán, o tom nám pochyboť ne
treba. A rovnako sa nemusia obávať viac ani zlej zvesti, ani 
zlej povesti. Za ich života na tejto zemi sa im ich ušlo dosť. 
A mali čo robiť, aby dokázali statočne znášať údel, aj vy
dávať svedectvo pravde a obhajovať svoju česť a dobré me
no. V jednom aj v druhom obstáli a miera ich obľúbenosti 
a lásky, ktorou ich zahŕňali naši predkovia, sa preliala do 
miery úcty, ktorú im preukazujeme my.

V tom istom ladení prežijeme v liturgii aj spomienku na 
našich ostatných svätcov sv. Bystríka, sv. Andreja Svorada 
a sv. Beňadíka. Ich pamiatka pripadá na deň 17. júla. Všetci 
traja sú mučeníkmi a s ich životopismi sme mali možnosť sa 
oboznámiť v seriáli Svetlá vlasti v ročníku SLOVA 1970. Za
myslime sa nad ich životom i osudmi na podklade textov, 
ktoré si preložíme a uchádzajme sa súčasne o ich príhovor 
u Otca na nebesiach.

Tropár hl. 4.
Bože otcov našich, ktorý vždy s nami nakladáš podľa svo

jej dobrotivosti, neodnímaj svoju milosť od nás, ale na ich 
orodovanie v pokoji usmerňuj život náš.

Kondák hl. 2.
Rozvlnené vody ste suchou nohou prechádzali a svojich 

nepriateľov ste obmyli potokom svojich slz, preto keď ste 
dostali aj dar konať zázraky, orodujte za nás všetkých bez 
prestania.

Medzispev hl. 7.:
Nech zaplesajú svätí v sláve a nech sa radujú vo svojich 

príbytkoch.
Na prijímanie:
Vo večnej pamäti bude spravodlivý, zlej zvesti nebude sa 

báť.
Ako sme vyššie rozviedli, preklad tohto verša Žalmu 111. 

by mohol znieť aj ináč, preto uvediem všetky možnosti ako 
pracovný text, nad ktorým možno rozmýšľať a pri konečnej 
úprave rozhodnúť sa pre najvyhovujúcejší a najviac zodpo
vedajúci pôvodným textom v klasických jazykoch.

1. Na spravodlivého sa nikdy nezabudne a zlej povesti sa 
obávať nebude.

2. Vo večnej pamäti bude žiť spravodlivý a zlej povesti sa 
obávať nebude.

3. Vo večnej pamiatke bude žiť spravodlivý a zlej povesti 
sa obávať nebude.

Pri preklade a pretlmočení posvätných textov do živej po
doby spisovného jazyka stojíme často pred voľbou v snahe 
urobiť preklad čo najzrejmejším. V danom prípade vyvstávajú 
napríklad takéto otázky: Ako preložiť ono: Vo pamjať vieč- 
nuju . . .  po latinsky: In memoria aeterna . . .  O akú pamäť 
ide? -  ak by sa to malo prekladať doslovne, ako to býva v 
doterajších prekladoch. Ide o . . .  pamäť Božiu alebo o pamäť 
u ľudí. Keďže liturgia ako úkon je úkon a čin ľudský, zdá sa 
nám, že tu skôr ide o živú pamiatku u nás, žijúcich ľudí, kto
rú takto manifestujeme navonok v bohoctnom úkone. A po
tom skôr môžeme hovoriť o večnej -  stále sa obnovujúcej 
pamiatke ako o pamäti, zvlášť ak si uvedomíme ako často 
nám pamäť ako taká zlyháva. O pamäti u Boha v prísnom 
slova zmysle ťažko hovoriť, pretože u neho niet minulosti 
ani budúcnosti, a navyše treba si všimnúť celý Žalm 111. 
Oslavuje sa v ňom muž, ktorý sa bojí Pána. Zlá zvesť v ži
vote a rovnako zlá povesť u ľudí aj pred Bohom sú rovnaké 
z I á, ktoré neradi stretávame na ceste životom. A spravodli
vý človek by sa s nimi nemal stretávať. A keď aj sa s nimi 
stretne, nemôžu ohroziť jeho pevné zakotvenie v Bohu, jeho 
vyrovnanosť a pokoj. Z povedaného teda vyplýva, že uvedené 
alternatívy prekladu tohto verša by sme mohli upraviť ešte 
aj takto:

1. Na spravodlivého sa nikdy nezabudne a zlej zvesti sa 
obávať nebude.

2. Vo večnej pamätí bude žiť spravodlivý, a zlej zvesti sa 
obávať nebude.

3. Vo večnej pamiatke bude žiť spravodlivý a zlej zvesti 
sa obávať nebude.

Toľkoto akoby na ukážku práce s textom s tým zámerom, 
aby ste pochopili prípadné rozdielne formulácie a oprávne
nosť zmien v textoch prekladov. Vždy sa uberáme za pres
nejšou a aj z jazykového hľadiska výhovujúcejšou formou.

V nedeľu po 15. júli slávi východná liturgia pamiatku svä
tých otcov prvých šiestich všeobecných cirkevných snemov. 
Premenlivé časti tejto slávnosti sú tie isté ako v nedeľu 
siedmu po Veľkej noci, preto ich na tomto mieste neuvá
dzame. Nájdete ich medzi textami predošlej našej úvahy 
v SLOVE č. 6/1973.

Sv. proroka Eliáša -  30. júla
Tropár hl. 4.
Oslavujeme ťa, Eliáš, ako anjela v tele a základ prorokov. 

Ako druhý predchodca príchodu Kristovho zoslal si Elizeovi 
dar zaháňať neduhy a očisťovať malomocných, preto aj svo
jim ctiteľom sprostredkuješ uzdravenie.

Kondák hl. 2.
Slávne je tvoje meno, Eliáš, veď si prorokom a predvída- 

teľom veľkých skutkov nášho Boha. Svojou predpoveďou 
si usmernil dažďové mračná, preto pros stále aj za nás toho, 
ktorý nás skutočne miluje.

Medzispev hl. 4.:
Ty si kňazom naveky podľa pravidla (zákona) Melchizede- 

chovho.
Na prijímanie: Vo v e č n e j...  (Ako sme vyššie uviedli.)
Okrem patriarchov Starého zákona ctíme osobitnou spo

mienkou v liturgii výslovne aj tohto proroka. Z jeho života 
sú známe najmä zázračné uzdravenia, a tak aj liturgické tex
ty nám ho predstavujú ako uzdravovateľa zo všetkých nedu
hov. Aj zdravie tela i duše je darom Božím a veriaci človek 
to vždycky uznával a vyznával, preto oň prosil aj prostred
níctvom sprostredkovateľov Božích právd.



PREMENLIVÉ ČASTI LITURGIE NA ROZLIČNÉ ÚMYSLY 
a) Na každú potrebu.
Tropár hl. 6.
Zmiluj sa nad nami, Pane, zmiluj sa nad nami, lebo nijakú 

inú záštitu nemáme a zhrešili sme, preto ti túto modlitbu 
prednášame ako svojmu Vládcovi, zmiluj sa nad nami.
Kondák hl. 6.
Pane, zmiluj sa nad nami, lebo sme dúfali v teba, nehnevaj 
sa už na nás, ani nespomínaj viac naše neprávosti, ale 
zhliadni na nás dobrotivo a zbav nás našich nepriateľov. Le
bo ty si Boh náš a my sme tvoj ľud, všetci sme dielom tvo
jich rúk a tvoje meno vzývame.

Bohorodičník hl. 6.
Otvor nám hránu milosrdenstva, požehnaná Bohorodička, 

aby sme nezahynuli, lebo my dúfame v teba. Vysloboď nás 
z každého súženia, lebo ty si zúchrankyňa kresťanského ľu
du.

Medzispev hl. 4.
Pane, vyslyš modlitbu moju, vypočuj moju prosbu v spra

vodlivosti svojej:
Na prijímanie:
Vyslyš, Pane, môj hlas, ktorým volám k tebe a zmiluj sa 

nado mnou.
V úpenlivých prosbách - po skončení liturgie slova -  sú 

tieto zvláštne prosby:
Pomodlime sa ešte k Pánu Bohu nášmu, aby vypočul mod

litby a prosby - a zmiloval sa nad svojím služobníkom . . .  
(svojimi služobníkmi). -  Odpusť mu (im) pre nekonečné mi
losrdenstvo svoje všetky vedomé i nevedomé priestupky, prij
mi blahosklonne jeho (ich) prosby a dobré skutky, ktoré pred 
tvár tvoju prináša, zachráň ho (ich) od všetkých viditeľných 
i neviditeľných nepriateľov, od nešťastia, zármutku, a nú
dze. Zbav chorôb a udeľ zdravie na mnohé roky -  vrúcne vo
láme všetci, Pane, vypočuj nás a zmiluj sa.
Ľ..: Pane, zmiluj sa. (3x)
K.: Vládca, ktorý nás nekonečne miluješ, zhliadni milostivým 

okom na svojho služobníka . . .  (služobníkov) a vyslyš naše 
prosby, ktoré ti s vierou predkladáme, lebo ty sám si po
vedal: Všetko o čo budete prosiť, verte a stane sa vám. 

A znova si povedal: Proste a dostanete. Preto aj my, hoci 
sme nehodní, dúfame v tvoju dobrotu a prosíme: Udeľ svojím 
služobníkom dary, o ktoré prosia, splň ich dobré želania, v 
pokoji a zdraví ich zachovaj na mnoho rokov -  vrúcne vo
láme všetci, skoro nás vypočuj a láskavé sa zmiluj.
L: Pane, zmiluj sa. (3x) 
b) Za chorých.

Vo Veľkých prosbách na začiatku liturgie po: Za plaviacich 
sa...

K.: Za odpustenie každého úmyselného i neúmyselného pre
hrešenia sa svojho služobníka ( svojich služobníkov)... 
aby mu (im) bol milostivý -  k Pánovi pomodlime sa.

L: Pane, zmiluj sa. (Za každou prosbou, ako obvykle.)
K.: Aby utíšil bolesť a navrátil dar zdravia, k Pánovi pomod

lime sa. Aby svojho nemocného služobníka—  (svojich ne
mocných služobníkov) zodvihol z lôžka chorých a uzdra
vil ho (ich) tak, ako kedysi uzdravil slovom svojej božskej 
moci tých, ktorí k nemu o navrátenie zdravia volali -  k 
Pánovi pomodlime sa.
Aby ho (ich) naplnil darmi svojho Svätého Ducha na slá
vu svojho mena, uzdravil každú chorobu a vzdialil každú 
bolesť - k Pánovi pomodlime sa.

Tropár hl. 4.
Ty jediný si záchranca, Kriste, 
ponáhľaj sa preto z výsosti 
a navštív svojho trpiaceho služobníka.
Zbav ho neduhov a ťažkých bolestí,
uzdrav ho, aby ťa mohol bez prestania oslavovať,
na príhovor Bohorodičky, ty jediný,
ktorý skutočne miluješ človeka.

Kondák hl. 2.
Spasiteľu, navštív na bolestnom lôžku trpiacich 
a uzdrav ich tak, ako si uzdravil Petrovu svokru a mŕtvicou 
raneného, ktorého k tebe na nosidlách priniesli.
Uzdrav ich vo svojej milosrdnej láske, lebo ty si jediný, 
ktorý odnímaš naše neduhy a bolesti a všetko môžeš, lebo 
si všemohúci a nekonečne láskavý.

Medzispev hl. 7.
Som nemocný, Pane, zmiluj sa nado mnou a uzdrav ma, 
lebo bolesťou sa zachveli moje kosti.

V prosbách po Evanjeliu:
K.: So skrúšeným srdcom klaniame sa ti a voláme k tebe le

kár duší i tiel, utíš bolesti, vylieč rany a zmierni utrpenie 
duše i tela svojho služobníka (svojich služobníkov), a od

pusť mu (im ) ako dobrotivý všetky prehrešenia úmyselné 
i neúmyselné. Skoro ho (ich) uzdrav z nemoci a zbav ho 
bolesti -  prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

L.: Pane, zmiluj sa. (3x)
K.: Pane, ty nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil, 

poteš preto a zmiluj sa nad služobníkom svojim (služobník
mi svojimi) . . .  Láskavé utíš jeho bolesti, odstráň utrpenie 
a každý neduh, zmierni zimnicu a horúčku, vystri svoju 
mocnú ruku a pozdvihni ho z lôžka bolesti uzdraveného, 
ako si pozdvihol Jairovu dcéru -  prosíme ťa, vypočuj nás 
a zmiluj sa.

Ľ.: Pane, zmiluj sa. (3x)
K.: Bolesť a horúčku si svojím dotykom Petrovej svokre zho

jil, nuž zľutuj sa teraz aj nad utrpením svojho služobníka 
(svojich služobníkov) . . .  Milostivo utíš jeho (ich) bolesti, 
zahoj rany a skoro ho (ich) uzdrav, úpenlivo ťa prosíme, 
Pane a darca zdravia, -  vypočuj nás a zmiluj sa.

Na prijímanie:
Zmiluj sa nado mnou, Pane, lebo som ochorel. Uzdrav ma, 
Pane, lebo zachveli sa moje kosti bolesťou a zarmútená je 
moja duša. Aleluja.
V našej najbližšej úvahe si povšimneme ešte premelivých 

častí liturgie Za odpustenie hriechov, za zomrelých a pri vzý
vaní Ducha Svätého.

('D ú u L tn e . jlcl d o  le A a
(V I I I . )

4. Častá spoveď je veľmi osožná každému: ona posíl- 
ňuje našu dušu, oslabuje náklonnosť k hriechu. Ľudia, 
ktorí majú zlé návyky, bez častej spovede sa od nich sot
va alebo len veľmi ťažko oslobodia. Preto sa často usi
lujme používať tento spasiteľný prostriedok.

5. Každý veriaci je povinný spovedať sa pri blížiacom 
sa nebezpečí života.

Držme sa zásady: keď sa spovedáme častejšie, je to len 
pre dobro našej duše. „Spoveď je prostriedkom na spásu 
duší, zavrhnutie hriechov, premôžeme zlého ducha. Ona 
zatvára brány pekla a otvára bránu do neba “ (Sv. Au
gustín.)

Spovedajme sa tak často, aby sme boli stále v milosti 
posväcujúcej!

37. Spavecľ má byť: úplná, úprimná, jasná.
Spoveď musí mat Pri vlastnosti, keď chceme jej pro

stredníctvam dosiahnuť odpustenie hriechov. Spoveď mu
sí byť: úplná, úprimná a jasná.

1. Spoveď je úplná, keď sa spovedáme:
— zo všetkých ťažkých hriechov*
— každý druh hriechov vyznávame zvlášť, so sú

časným udaním ich počtu a
— uvedieme tie okolnosti, ktoré menia veľkosť 

hriechu.
Vysvetlenie: — všetky ťažké hriechy, spáchané myšlien

kami, slovami, skutkami, z ktorých sme sa ešte nespo- 
vedali alebo sme sa z nich spovedali v spovedi neplatnej.

I keď všedné hriechy nemusia byť pri spovedi vy
znané, je dobré vyspovedať sa aj z tých hriechov, pre
tože často sa opakujúce všedné hriechy môžu naviesť k 
ťažkému hriechu a dobre je, keď nás na to spovedník 
vhodne upozorní.

Ak sa niekto či už z hanblivosti alebo obavy, či pre 
ťažkú nedbanlivosť pri spytovaní svedomia nespovedal z 
ťažkého hriechu, spovedal sa neplatne a dopustil sa ďal
šieho ťažkého hriechu. Aby s a takýto človek mohol na
ďalej spovedať platne, musí vykonať generálnu spoveď.

Ale ak niekto bez vlastnej viny, napr. zabudnutím 
vynechal pri spovedi ťažký hriech, jeho spoveď je platná, 
ale pri najbližšej spovedi musí sa z neho vyznať.

— Každý hriech vyznávame zvlášť; to znamená, že sa 
máme spovedať tak, ako si hriechy pamätáme, ako sme 
si ich vedomí, ale pritom nie všeobecne (napr. spáchal 
som hriechy proti všetkým prikázaniam), ale každý oso
bitný hriech treba vyznávať osobitne: napr. n ie  takto:
— zhrešil som proti štvrtému prikázaniu tato by bolo 
všeobecné), ale: vadil som sa s rodičmi, bil som otca, 
klamal som rodičov, atď.



POSOLSTVO PAVLA VI. ku Dňu kňazských povolaní, 13. 
mája, bolo výzvou k nástupu do Pánovej vinice, určenou 
tým, ktorí sa rozhodujú pre duchovný stav.

PÚTNICI z  rodiska pápeža Jána XXIII., ktorí sa prišli po
kloniť k hrobu svojho veľkého rodáka, stretli sa aj so Sv. 
Otcom Pavlom VI.

ARCIBISKUP CASAROLI vystúpil v rozhovore s redakto
rom rozhlasovej stanice v Kolíne nad Rýnom veľmi ostro pro
ti západonemeckej tlači, ktorá kritizuje politiku Sv. stolice 
voči socialistickým štátom.

V KÁHIRE boli v dňoch 14. -  16. mája t. r. spomienkové 
slávnosti pri príležitosti 1600. výročia smrti sv. Atanáza. 
Slávností sa zúčastnila osobitná pápežská delegácia pod ve
dením alžírskeho arcibiskupa, kardinála Duvala.

SV. OTEC poslal pri príležitosti 25. výročia založenia Sve
tovej zdravotníckej organizácie konferencii tejto inštitúcie 
zvláštne posolstvo, v ktorom ocenil jej zásluhy a dôležitú úlo
hu v službe všestranného rozvoja ľudstva.

V KANADSKOM MONTREALE podali na osobitnej tlačo
vej konferencii biskup Belanger a prof. Lebel otrasné sve
dectvá o mučení politických väzňov v južnom Vietname.

VO VIEDNI sa uskutočnilo päťdňové stretnutie biblistov 
Nového zákona, ktorého sa zúčastnili bihlisti nemeckej jazy
kovej oblasti z NDR, NSR, Rakúska a Švajčiarska, ako aj iní 
pozvaní hostia.

NA OSTROVE MOLOKAY pripravujú sa osláviť 100. výro
čie príchodu otca malomocných P. Damiána.

J E D N O U  V E T O U
Pavol VI. pútnikom zo San Briet povedal, že Cir

kev chce stále venovať mimoriadnu pozornosť cho
rým a strádajúcim, v ktorých vidí samého Krista
-  V Hnezdne (Poľsko) oslávili v dňoch 28.- 29. 
apríla t. r. sv. Vojtecha, ktorého uctievajú Poliaci 
ako svojho patróna -  V Bagdade sa konalo ne
dávno výročné zhromaždenie biskupov Iraku, kto
rému predsedal chaldejský patriarcha Pavol II. 
Cheikho — Benátsky patriarcha Luciani daroval 
Benátkam ostrov sv. Juraja, ktorý až dosiaľ bol 
majetkom patriarchátu - L. Sonnenfeld, 33-ročný 
taliansky robotník, dostal doktorát teológie na 
rímskej univerzite Angelicum - Kardinál Marty, 
parížsky arcibiskup, obrátil sa na francúzsku spo
ločnosť s výzvou, aby pomáhala obetiam vietnam
skej vojny -  Vo Viedni, pri výstavbe metra obja
v il i chrám, postavený v románskom slohu - V 
Assisi bola v polovici mesiaca mája konferencia 
na tému súčasného manželstva, ktorej sa zúčast
nili okrem teológov aj psychológovia, sociológo
via a spisovatelia -  V Rumunsku, ako to ozná
mil Európsky sekretariát Svetového biblického 
zväzu, vyšlo v rokoch 1966- 1972 250 000 výtlač
kov Biblie -  Mexickí biskupi odsúdili na svojej 
nedávnej konferencii obchod so zbraňami a vyhlá
sili, že takáto činnosť odporuje zásadám rozumu, 
lásky a nádeje.

Pri každom ťažkom hriechu máme povedať, k o ľ k o -  
kr  á t sme dotyčný hriech spáchali. Keď nevieme presný 
počet, máme uviesť aspoň približný, počet, alebo asi aký 
dlhý čas s me v tom-ktor om hr ie chu z otrvávali. Nie je 
jedno, či niekto kradol raz alebo kradne sústavne.

— Aby spoveď bola úplná, musia byt významné aj
o k o l n o s t i, ktoré menia veľkosť hriechu, najmä tie± 
ktoré všedný hriech robia ťažkým. Napr. je rozdiel me
dzi krádežou od svojich rodičov, od chudobného alebo 
z chrámu Božieho. Nevystačí teda povedať: zhrešil som 
proti siedmemu prikázaniu alebo kradol som. Tu sa mu
sia vyznať okolnosti: akej ceny je ukradnutá vec (lebo 
podľa toho spovedník vie, aký hiech bol spáchaný), či 
ukradnutá vec je od chudobného, vdovy, sirôt (to sú všet
ko priťahujúce okolnosti), či krádež bola uskutočnená 
klamstvom, násilím a pod.

Pri uvádzaní okolností nikdy nie je treba označiť oso
by menom, netreba obšírne opisovať, ani rozprávať zby
točné podrobnosti a taktiež nie je treba hovoriť cudzie 
hriechy.

2. Spoveď je úprimná, keď sa obviňujeme tak, ako sa 
cítime vinnými pred Bohom, nič nezamlčujeme, nič ne
zmenšujeme. Hriechy treba vyznať, povedať úprimne, ne- 
vykrúcať, nepretvarovať sa, neukazovať sa lepšími než 
v skutočnosti sme. Nie je potrebné zmenšovať či zľahčo
vať mnu, zvaľovať ju na iných alebo sa ospravedlňovať, 
že aj iní hrešia.

K úprimnej spovedi patrí aj pravdivosť. Nepovedať 
pravdu pri spovedi vo veci dôležitej a k vyznaniu nutnej, 
je ťažký hriech svätokrádeže. Takto dosiahnuté rozhreše
nie je neplatné. K  úprimnej spovedi patrí ešte aj to, že 
máme vyznávať hriechy vážne, s ľútosťou, nie s ľaho
stajným úsmevom.

Konečne po spovedi máme dostať rozhrešenie. Nie je 
teda spoveďou vyznanie hriechov k^vôli rade alebo úte
che alebo keď sa niekto spovedá kvôli rodičom3 na ich 
oklamanie a pod.

3. Spoveď musí byť jasná, to znamená, že v spovedi 
je potrebné hovoriť tak jasne, zreteľne a zrozumiteľne, 
aby nám spovedník dobre rozumel a mohol posúdiť náš

stav. Nemožno sa teda vyjadrovať len povrchne. Takisto 
nemožno používať všelijaké výhovorky, chytráctva, napr. 
tak, že všedné hriechy hovoríme nahlasf ťažké hriechy 
však nejasno, ticho nezrozumiteľne. Takto sa spovedajúci 
klame seba samého. V spovedi treba hovoriť obvyklým 
hovorovým spôsobom. Kto sa úmyselne spovedá nezro
zumiteľne, ten dobrovoľne zamlčuje hriech a ak nezro
zumiteľne vyznal ťažké hriechy, jeho spoveď je neplatná. 
Kto úmyselne hovorí tak nejasne, že spovedník považuje 
ťažký hriech za hr\iech všedný alebo naopak, jeho spopeď 
je neplatná. Dospúšťa sa svätokrádeže. (Výnimkou sú tzv. 
úzkostliví). Taktiež ak vyznanie hriechov je dvojzmy- 
selmé, spoveď je nejasná a preto aj nesplatná.

K jasnosti vyznania patrí aj to, aby naša spoveď bola 
zreteľná, to zn. že hriechy vyznávame bez zbytočných 
rozprávok, krátko, používaním výrazov z katechizmu.

38. Ako vyjadriť počet ťažkých hriechov?
Keď nevieme presný počet ťažkých hriechov, máme ich 

vyznať aspoň približne. Približnosť si vypočítame podľa 
času, počas ktorého sme sa danému hriechu oddávali.

Keď nemôžeme ani približne uviesť počet tých istých 
hriechov (je to tniekedy skutočne ťažko, hlavne ak sa jed
notlivci roky ne\spovedali) uvedieme dobu, ako dlho sme 
zotrvali v hriešnom stave. Napr. talkmer celý rok som 
nechodil na Sv. liturgiu, díva roky \som \sa dopúšťal v ob
chode menších klamstiev, krádeží od kupujúcich a pod.

Uvedenie poctu ťažkých hriechov je nielen potrebné, 
ale patrí k úplnosti spovede (nie je ľahostajné, či niekto 
isté prikázanie porušil raz alebo niekoľkokrát); od počtu 
ťažkých hriechov záleží aj výška pokuty, ale ide tu hlav
ne o vyliečenie kajúcnika. Ako už bolo spomínané, spo
vedník je aj lekárom duše. A práve z počtu hriechov 
môže si spovedník urobiť úsudok o vnútornom stave ka
júcnika, napr. či dotyčný je len príležitostným hriešni
kom, len z ľudskej slabosti, zo zvyku, či sa hriechu zdr
žuje a upadáva doň viac-menej nechtiac, alebo je nála
dovým hriešnikom a pod.
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PRED ROKOM, v noci zo 6. na 7. júla, zomrel vo svojom sídle 
veľký priekopník ekumenizmu, bratského porozumenia vzájomnej 
spolupráce a dobrého spolunažívania, carihradský ekumenický 
patriarcha A t h e n a g o r a s  I.

SV. OTEC PAVOL VI. vtedy poslal posvätnej synode ekumenic
kého patriarchátu v Carihrade sústrastný telegram, v ktorom spo
mínal na svoje stretnutia so zosnulým a vyslovil nádej, že dielo 
patriarchu bude ďalej pokračovať a rozvíjať sa na slávu Božiu 
a obidvoch cirkví.

SPOMÍNAJÚC 1. VÝROČIE smrti tohto veľkého kresťana na
šich čias, zdôrazňujeme, že jeho nehynúci odkaz vzájomného po
znávania sa, zbližovania a vzorného spolunažívania stále zaväzuje 
k bratskému porozumeniu, dobrým vzťahom a láskyplnému pocho
peniu všetkých kresťanov bez rozdielu.

„Teraz ideme k ére lásky k chápaniu sa, k úcte, k zmierlivosti až do chvíle, 
keď Pán nás zochce zjednotiť v najsvätejšom kalichu svojho najčistejšieho tela 
a svojej krvi."

„Zjednotenie. . .  Je to vôľa Božia, je to požiadavka kresťanského ľudu, ktoré
mu nemožno odolať, je to jediný spôsob, ako vydávať svedectvo Kristovi v čase, 
kedy sa uskutočňuje planetárna jednota."

„Svätec... je človek dokonale krásny. Pekný je nie unikajúcou a často banál
nou krásou mladosti, ale výnimočnou krásou večnosti, ktorá vyviera zo srdca, 
pokiaľ ono sa stalo verným zrkadlom Vzkrieseného."

„Bije hodina, kedy v našom spoločnom dedičstve láska pohltí všetko, čo je 
živé, všetko, čo sa zbieha."

(Z myšlienok patriarchu Athenagora I.)

DIM ITRIOS  I., carihradský eku
menický patriarcha, vyhlásil vo svo
jom nedávnom rozhovore s redakto
rom časopisu Hellenikos logas, že 
grécky patriarchát má záujem na 
stále srdečnejšom dialógu so Svätou 
stolicou.

Dr. O. SUNDBY , evanjelický arci
biskup upsalský, navštívil Rím. Pri 
tejto príležitosti stretol sa aj so Sv. 
Otcom a navštívil Sekretariát pre 
zjednotenie kresťanov. Je to prvá 
návšteva vysokého predstaviteľa 
škandinávskej protestantskej cirkvi
v Ríme od čias reformácie.

FESTIVAL nových liturgických 
foriem pripravili na svätodušné 
sviatky v Londýne. V bratskej spo
lupráci sa na ňom podieľali rôzne 
kresťanské cirkvi.

V  BRNE sa uskutočnilo dňa 16. 
mája t. r. stretnutie pracovníkov 
Kresťanskej mierovej konferencie. 
Účastníci boli informovaní o zasa
daní a výsledkoch medzinárodného 
poradného stretnutia KM K  a prí
pravách na svetový kongres miero
vých síl.

TAJOM NÍK  ekumenickej rady 
cirkví spolu s kardinálom W ille- 
brandsom vyhlásili tohtoročný svia
tok Zoslania Sv. Ducha za ekume
nický deň modlitieb za mier v Se
vernom írsku.

V  B A ZIL IK E  sv. Petra v nedeľu
6. mája t. r. slúžil Sv. Otec Pavol 
VI. Sv. službu Božiu na počesť sv. 
Atanáza, niekdajšieho biskupa v 
Alexandrii a Učiteľa Cirkvi. Sv. li- 
tivi'gie sa zúčastnil aj alexandrijský 
koptický patriarcha Anba Šenuda III.

SVETOVÁ RADA C IRKVÍ vydala 
správu, že fond podpory obetiam 
sucha v Indii vzrástol na 475 000 do
lárov.

M IER JE M OŽNÝ  -  pod týmto 
heslom usporiadala poľská komisia 
Spravodlivosť a pokoj 3^dňové sym
pózium vo Wroclawe, pri príležitos
ti 10. výročia vydania emcykliky Pa- 
cem in terris.

Dr. M. RAMSEY , anglikánsky ar
cibiskup v nedávnom rozhovore s 
predstaviteľmi tlače kladne hodnotil 
doterajšie výsledky vzájomného sa 
zbližovania s katolíkmi a s osobit
ným uspokojením vyzdvihol spoloč
nú deklaráciu o Eucharistii, ktorú 
vypracovala medzinárodná katolíoko- 
protestantská komisia.

*



PÁPE2 BEZ TIARY
(K 10. výročiu velkňazského úradu Pavla VI.)

10. mája t. r. uplynulo 10 rokov, čo bola pápežovi Já
novi XXII I .  odovzdaná Balzanova mierová cena. Hoci 
pápež Ján vtedy žiaril svojou zvyčajnou dobrou nála
dou a dobrotou, tak už vtedy nielen on sám, ale aj 
mnoho iných ľudí si uvedomovalo, že to je — silou vôle 
a viery — nádherný západ slnka. . .

V  ten večer 3. júna zaklopal na byt istého kňaza v ďa
lekej cudzej krajine akýsi človek iného vyznania a po
vedal mu so slzami v očiach a s trasúcim hlasom: „Viete 
u ž...?  Zomrel!“ V tej chvíli veľa ľudí plakalo. Všetkých 
spájal spoločný zármutok. Spomienky vo všetkých časo
pisoch mali srdečný, úprimný tón. Bolo cítiť, že novinári 
si neobliekli livreje smútku a masky zármutku, ale píšu 
to, čo cítia, z ľudiského srdca. Je zaujímavé, ako ten starý 
človek ľahko, nestarajúc sa nejako osobitne o to, prostý 
sám v sebe a taký sa prejavujúc podmanil si všetkých.

Mohlo by sa zdat, že Ján XXII I .  akosi robí konkuren
ciu svojmu nástmpcovi Pavlom VI., že akoby ho zacláňal. 
Avšak keď sa bližšie zamyslíme, tak zbadáme, že tento 
dojem je nesprávny. I napriek svojmu rozdielnemu uspô
sobeniu a štýlu títo títo dvaja ľudia boli a sú veľmi blíz
ki. Pápež, Ján XXI I I .  to zdôraznil hneď v prvej sérii 
kardinálskych menovaní, keď menoval arcibiskupa Mon- 
tvniho a umiestnil ho na prvé miesto. Potom sa s ním 
emt,o radil, najmä o koncilových otázkach. Ich spolu/prá
ca bola taká blízka a výrazná, že o reči pápeža Jána na 
otvorení II. vatikánskeho koncilu sa žartom hovorilo, 
že bola viacej „ultra Montini“ ako „ultra montano“ . 
Chcelo sa tým povedat, že otváracia reč bola inšpirovaná 
kardinálom Mantinim). A  sám Montini po svojej voľbe 
za pápeža a na otváraní druhého zasadnutia Koncilu vý
razne povedal ,že chce pokračovať v diele Jána XXII I I .

Pavol VI. je pokračovateľom ideí Jánových, ale akoby 
v inej tonácii a v inej forme: svojej vlastnej.

Kan$ifikát Pavla VI. trvá iba desať rokov, ale toto ob
dobie obsahuje v sebe toľko prelomových udalostí v de
jinách Cirkvi a je poznačený takou nezvyčajnou dyna
mikou činnosti, že ho môžeme oprávnene považovať za 
kontinuitu ideovej línie Jána XXII I .  Vo chvíli voľby 
Pavol VI. bol považovaný — oproti svojmu predchodco
vi — za mladého pápeža (65-ročný), bol známy ako diplo
mat v službe Apoštolskej stolice. Bol prvý, ktorý dostal

z rúk pápeža Jána kardinálsku hodnosť ako biskup naj
väčšej talianskej diecézy. V rímskych kruhoch ho po
važovali za intelektuála, ktorý sa vyznal v pálčivých teo
logických problémoch, za diskutéra vo vybraných spo

rní, hoci jeho činnosť v Miláne a pastierske listy svedčia 
i o hlbokej a vynikajúcej znalosti dušpastierskej proble- 
matikyJ ale predovšetkým pochopením pre súčasné prúdy.

* * *

Za Pavla VI. sa skončil II. vatikánsky koncil a začalo 
sa obdobie realizácie jeho myšlienok a rozhodnutí. Pon
tifikát Pavla VI. sa rozvíja v ovzduší ekumenického hnu
tia, dialógu; v bazilike sv. Petra po niekoľkých storočiach 
mlčania, rozporov a neochoty, zjavili sa hodnostári ne
katolíckych cirkví, patriarcha Konštantinopolu a prímas 
anglikánskej cirkvi. Boli to udalosti, ktoré prevyšovali 
i  najsmelšie sny a túžby mysliteľov a reformátorov Cir
kvi terajšieho obdobia a skoro nemožné.

Bola aj obava, či možno pre Cirkev nájsť nástupcu Já
na XXIII . ,  ktorý by mohol pokračovať v dialógu s ne
katolíckym svetom a najmä so súčasným svetom. A pred
sa od začiatku svojho úradu Pavol VI. ihneď prejavil

duchom, ktorý sa začal realizovať Jánom XXIII .
Prvé kroky Pavla VI. na medzinárodnom poli odkryli 

iba rozdielne metódy a nový pracovný štýl. Ale už v sep
tembri 1963 — teda o 2—3 týždne po termíne, ustálenom 
jeho predchodcom — bolo rozhodnuté zvolať druhé za
sadanie všeobecného Koncilu. Vo svojom prvom posolstve 
„Mestu a svetu“ (22. 6. 1963) výrazne zdôraznil, že „pra
jeme si osobitným spôsobom stále spomínať so vzrušením 
a zbožnosťou na postoj nenahraditeľného Jána XXIII., 
ktorý v krátkom čase svojho neobyčajného pontifikátu 
spravoval svoj úrad a vedel si podmaniť srdcia aj vzdia
lených ľudí pre svoju neúnavnú starostlivosť, svoju 
úprimnú bratskú dobrotu voči prostým ľuďom. „V  našej 
činnosti s pomocou Božou chceme okrem toho vynaložiť 
všetky úsilia pre uskutočnenie a zachovanie veľkého dob
ra pokoja medzi národmi. Pokojat ktorý neznamená iba 
nedostatok vojnového konania, alebo nedostatok ozbro
jených akcií, ale je odrazom poriadku podľa Božieho plá
nu, plánu Boha, Stvoriteľa a Vykupiteľa, je konštruktív- 
nou a vytrvalou vôľou porozumenia a bratstva. . .  Vy
kročme k mieru! Vykročme v pokojil“

V  prvom verejnom vystúpení zdôraznil nedvojznačne, 
že zamjíma stanovisko, ktoré je zhodné so smernicami 
encykliky „Pacem in terris“ . Verný myšlienke Jána 
XXIII . ,  vstupuje do histórie Cirkvi ako realizátor II. va
tikánskeho koncilu a reforiem rímskej kúrie.

* * *

Vo svojej prvej encyklike „Ecclesiam suam<( (6. 8. 1964) 
obrátil sa „k všetkým ľuďom dobrej vôle‘( ; rozvinul v nej 
svoju myšlienku o pocite zodpovednosti Cirkvi v oblasti 
spolupráce a dialógu so súčasným svetom. V tretej časti 
podal veriacim i duchovenstvu smernice o nevyhnutnosti 
dialógu, ktorý má Cirkev rozvíjať v hlbokej dôvere k ľu
ďom, aby oprela svoju činnosť na zásady všeobecného 
pokoja. Vo svojej reči v New Yorku v OSN (4. 5.1966) apelo
val o uznanie pokoja ako hlavnej základni pre spoluprácu 
národov. Hovoril: „Nikdy viac vojnu! Pokoj musí byť 
osudom ná/rodov a iba on má riadiť celé ľudstvo“ . V en
cyklike „Rozvoj národov“ (26. 3. 1966) vyzdvihol úzku 
spojitosť spoločenského a hospodárskeho rozvoja národov 
so zachovaním pokoja. Sýtemu a bohatému svetu pripo
mínal, že jestvujú národy bez základných životných pro
striedkov a že milióny ľudí trpí hlad a umiera bez lekár
skeho ošetrenia a starostlivosti pred očami celého ľud-
stvia.

Svoju zodpovednosť voči všetkým ľuďom prejavil aj 
v rozhovoroch, posolstvách, výpovediach, listoch a encyk- 
likách, týkajúcich sa poslania Cirkvi v súčasnom svete 
a nevyhnutnosti zachovávania tolerancie vo všetkých 
prejavoch medzinárodného života. Práve v tom aspekte 
prebiehala jeho púť po Sv. Zemi (na zač. r. 1964), kde 
sa stretol s pravoslávnymi patriarchami, ako aj počas 
svojho pobytu na medzinárodnom Eucharistickom kongre
se vž Bombaji (dec. 1964), na ktorom došlo tiež k stret
nutiu v srdečnej atmosfére s predstaviteľmi nekresťan
ských náboženstiev. Podobné vyhlásenie, zahrňujúce sta-
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„Pozdravujem vás, lesy, hory, / z tej 
duše pozdravujem vás! / vy vzkriesite,

vyliečite 
bratskom 

. .  / len

vy zotavíte, / z játrivých 
rán, / v opravdu priamom, 
cite / otvoriac lono dokorán 
jeden pokyn, zášum lesný, / len jeden 
horskej riavy skok: / a duša už sa ladí

/ tkne sa jej bičík preču- 
a srdce

k piesni 
desný 
sok; / . .  
slavovej

/ vozvy-
K

hupká
-  úryvkom známej Hviezdo- 

básne pozdravujeme naše
krásne hory, lesy, doliny, všetky mies
ta, ktoré sa stanú v tohoročných 
prázdninovo-dovolenkových dňoch c ie
ľom i miestom spokojného odpočinku 
našich pracujúcich.
V príjemnom prostredí krás našej dra
hej v lasti, nech sa rozširuje radosť 
všetkých, ktorí v nej žijú a svojím pra
covným elánom prisp ievajú k tornu, 
aby bola ešte krajšia, radostnejšia a 
bohatšia!

(Snímka J. M otu lko)

rostlivosť o všetkých ľudí bez rozdielu vierovyznania, 
(národnosti a politických rozdielov, predniesol Pavol VI. 
aj pri iných príležitostiach.

O jeho ekumenickom postoji svedčia aj rozhovory s ar
cibiskupom Nikodemom, vedúcim úradu moskovského pa
triarchátu pre cirkevné veci so zahraničím. Práve za jého 
pontifikátu došlo k plodným rozhovorom a dohode s J u* 
hosláviou, Maďarskom, Poľskom a našou republikou.

* * *

Pápež sleduje s neúnavnou starostlivosťou súčasné prob
lémy. Jeho činnosť na tomto poli je úprimná, otvorená, 
nerozdeľuje svet, ale usiluje ho spájať v optimistickej 
atmosfére.

V pokoncilnom období Pavol VI. obohatil svoj najvyšší 
pastiersky úrad o nový duchovný prvok potvrdením zá
sady kolegiálnosti episkopátu a spoluzodpovednosti za 
riadenie Cirkvi. Zvolanie biskupskej synody (29. 9. 1967) 
dokázalo, že pápež netúži sám robiť určité zmeny a re
formyale chce rozhodovať v úzkom zväzku s predsta-

pápež nosí v
predovšetkým

V tomto významnom momente dejín Cirkvi hodno pri
pomenúť úmysly Sv. Otca, jeho hlas, tak veľmi osobný, 
zvláštny, príhodný a vyslovovaný s takým dôrazom, kto
rý sa dotýka súčasnosti: „A j pápež potrebuje pomoc. 
Ktosi, kto vidí iba jeho vonkajšiu postavuf zjav a jeho 
činnosť, mohol by sa nazdávať, že žije v atmosfére naj
vyššieho pokoja, kde je všetko pekné, ľahké a zázračné. 
Ale i napriek duchovnej pomoci, ktorú mu Boh udeľuje,

sebe utrpenie a bolesť, ktoré vyplývajú 
z jeho ľudskej nedokonalosti. Oná nedoko

nalosť zo{stáva neprestajne v kontraste, ba dokonca pria
mo v protiklade s ohromnou, nezmerateľnou ťarchou je 
ho úloh, jeho problémov a jeho zodpovednosti“ .

Pápež Pavol VI. nesklamal očakávania sveta a pokra
čuje na historickej úrovni v činnosti svojho veľkého 
predchodcu. Vychádza von do sveta, vytvára piliere zblí
ženia Cirkvi so všetkými ľuďmi. Prežíva bolesť pre ob
čiansku vojnu v Nigérii, Vietname, Burundi. S hlbokým 
vzrušením prijíma správu o tragickej smrti Johna Ken- 
nedyho a M. L. Kinga. V  Kvetnú nedeľu r. 1968 na ná
mestí sv. Petra, plný bolesti a starosti, povedal: „Vražda 
kresťanského proroka zjednotenia rás odhalila všemocný

a neúprosný konflikt snáh, pohla svedomie celého sveta“ . 
Vzrušujú ho správy o prírodných katastrofách (Bangla- 
déš, Nicaragua), organizuje pomoc, vysiela svojich osob
ných vyslancov, aby na mieste oragnizovali pomoc, víla 
skončenie nezmyselného vraždenia a bombardovania kra
jín východnej Ázie.

Pontifikát Pavla VI., hoci prebieha v atmosfére ťaž
kých medzinárodných konfliktov, zabezpečuje však svo- 
jou obnoviteľskou a reformátorskou atmosférou pokoj a 
nádej miliónom veriacich, povzbudzuje k ustavičnému 
hľadaniu spoločných riešení i napriek všetkým rozporom 
a diferenciám, aby sa len zachovala jednota mysle, ko
nania a svedomia. Pavol VI. prehovoril k ľudstvu slova
mi lásky, nezriekol sa viery v trvalý mier, ale predo
všetkým nezriekol sa dobroty.

V  perspektíve desiatich rokov možno apoštolskú misiu 
Pavla VI. charakterizovať jeho vlastnými slovami, keď 
myslel na Jána XXII I . :  „Bolo mi treba vstúpiť iba do 
jeho šľapají a kráčať po jeho stopách“ .

Sprac. T. M. Raslavický
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p r e m o ž e n á  r ie k a

Ako chlapec žil som s rodičmi na poli na brehu 
rieky Uh. Deň predtým lialo. Keď sme vyšli na po
le, v ideli sme, že vody pribúda. Závodili sme v 
práci, aby sme do večera skončili. Už sa stm ieva
lo, keď sme ukladali snopy do krížov.

Keď sme sa poberali domov, vody už nepribúda
lo.

-  Vydržalo, -  povedal otec, -  a azda vydrží 
aj do rána. -  V tej nádeji sme sa uložili na od
počinok.

Okolo polnoci začal prudký lejak bubnovať po 
plechovej streche a všetkých nás zobudil. Otec za

pálil lampu a prechádzal bez slova po izbe. M a
mička vzdychla: -  Odplaví nám najkrajšiu úrodu.

Hukot na streche sa raz zvyšoval, raz utišoval 
ale už do rána neprestal. Na našu rol u bolo možné 
vkročiť až po niekoľkých dňoch. Zostalo na nej 
niekoľko snopov, plných blata. Mnoho polí a lúk 
bolo zaliatych vodou. V podvečer chlapi si posada
li na lavičku pred naším domom. Jedinou témou 
ich rozhovoru bola povodeň.

Nič si nepomôžeme, -  dokončil jeden z nich,
-  rieku nepremôžeme.

A premohli ju!
Keď dnes vidím zregulované brehy Uhu a jeho 

poslušné vlny, prichádza mi na um, že teraz povo
deň nikto nespomína, nikto sa jej nebojí. Premohli 
dravú rieku umom a rukami. Premáhajme nimi 
všetky živly, aby príroda nám slúžila a neohrozo
vala nás.

PARFUMOVANÄ REČ
-  Ale máte slušného, jemného syna -  povedal 

som staršej žene, -  tak príjemne rozpráva a úc t i
vo sa správa ako málokto.

-  Äno, -  odpovedala mi jeho matka, -  také 
parfumované reči má ku každému, najmä k svojim 
kamarátom, s ktorými premárni všetko, čo zarobí.

-  Tak? -  opýtal som sa prekvapený.
-  Ja mu varím, periem, ale haliera mi nedá. A 

ešte si vymýšľa, s hocičím sa neuspokojí. Saty mu 
musím vždy čistiť, vyžehliť. Ale keď ho požiadam, 
aby aj on prispel na domácnosť, zavrčí na mňa. Už 
mnohí chvá li l i  jeho pekné slová, ale nepoznajú je
ho nevďačnosť, ktorú prejavuje svojim rodičom. 
Pekné reči bez skutkov sú ako vôňa parfumu. Roz
plynie a nezostane po nej nič!

RODIČIA, POZOR!

Bolo leto. Popadal lahodný dáždik a po ňom 
vzduch bol taký čistý, a tak zašiel som si na pre
chádzku.

Na ceste stretol som dve detičky, ako stoja v 
priekope v blatistej vode. Bol to braček a sestrič
ka. Raz dvihol nôžku nad vodu braček a dupol, čo 
mu sily stačili. Obaja si zakryli rúčkami oči a špi
navá voda ich obrýzgala celých. Pritom sa vždy 
obidvaja rozosmiali šťastným zvonivým detským 
smiechom. Potom to isté urobila sestrička. Špina
vé fľaky im pokrývali šaty i tváričky.

-  Počkaj, dá vám mama, povedal som.
-  Moja mama koza, -  odpovedalo mi dievčat

ko.
-  Ako to hovoríš? -  spýtal som sa celý pre

kvapený.
- Otecko to povedal.

Teraz som už nevedel kam z konopí.
-  Hej, hej -  ozval sa chlapček a prikyvoval 

hlavičkou — povedal to ráno, keď sa vadili.
Vidíte, rodičia, ako hlboko do dušičiek vašich 

dietok zapisuje sa každé vaše slovo? Preto pozor, 
aby sa od vás naučili len láske a úctivosti, nie na
dávkam, hrešeniu a preklínaniu!

ZAHANBENÁ

Vstúpil som do dvora, keď sa práve ponáhľala 
žena zo záhrady. Bola nesvoja.

- Akosi divne vyzeráte,- prihovoril som sa 
jej.

-  Neuveriteľne som sa zahanbila.
-  A čo ste takéto vykonali?
- Ja nič, ale moja suseda.
-  A vy sa zato hanbíte? Ako tomu rozumieť?
-  Verte, ja tomu rozumiem ešte menej, bolo to 

takto: Zbadala som, že mi ubýva zeleniny, že z nej 
niekto berie. Nevedela som si predstaviť, kto by 
to mohol byť. Dnes varím na obed hovädziu poliev
ku, nuž som šla vytiahnuť nejakú mrkev, petržlen 
i kaleráb. Prišlo mi na um, že za kukuricou mám 
kapustu, ktorú už tiež ktosi načal. Sla som sa 
pozrieť a veru chýbala ďalšia hlávka. Hútam, roz
mýšľam kto by to len mohol byť. Vtom ktosi vhu
pol do záhrady. Vykukla som spoza kukurice a 
zmeravela som. Moja suseda Borka stojí s košom 
pri kaleráboch a vyberá si. Cúvla som a pozorova
la som ju. Už má takmer plný kôš zeleniny a ešte 
stále vyťahuje tie  najlepšie kusy. Pomyslela som 
si: toto už nie je s poriadkom. Oslovila som ju: Su
sedka, vari už by bolo dosť! A tá na mňa: Ty ne- 
hanebnica, čakala si ma ako zlodejku za kukuri
cou pre tú trochu zeleniny. Fuj! -  vykríkla a pri 
tom si odpľula. -  Skoda, že si ďaleko odo mňa, 
napľula by som t i do očí. Keby som sa nehanbila, 
vysypala by som ti tú zeleninu na zem a zadus sa 
ňou. Ale ja viem, čo sa patrí a preto t i to nespra
vím. Zobrala sa a odišla aj so zeleninou.

-  A čo vy nato? -  spýtal som sa jej.
-  Rozplakala som sa.

Často je to v živote tak: Ľudia čo by sa mali sa
mi hanbiť, kydajú hanbu na nevinných!

Dr. J. Bubán
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Oči orla, lietajúceho v oblakoch, nevnímajú krásu zem

skej panorámy. Zrak jeho sa zaostruje na oráčiny zeme, 
aby si zadovážil úlovok, živobytie. Len to je náplňou jeho 
bytia, korisť je jediným objektom jeho pohľadu.

Oči človeka, do široká otvorené oči, vidia celý svet oko
lo seba. Vidia hrubozrnosť i lahodnú súhru línií, tvarov, 
farieb a pohybu... Vidia toľko, koľko len môžu. A  vi
dené javy cez oči prenikajú do duše, do povedomia člo
veka.

Pohľad duše neustrnie na nebotyčných bralách, ani na 
blankytnom, či hviezdnatom nebi, ale dotýka sa brány 
nebies aj za okrajom horizontu. A  pohľad z duchovných 
výšin siaha ďaleko za hranice obzoru života.

Aké temno a smutno je v duši slepca, ktorého oči ne
uzreli svetlo sveta, ktorého oči azda po rokoch videnia 
stratili vnímanie hry dúhových farieb života...

Básnik našich čias, vďaky vzdáva za zrak, za oči tela
i duše, slovami: „Vďaka ti, Pane, za oči otvorené okná 
na šíre obzory vďaka za pohľad, ktorý prenáša mi dušu, 
ako lúč prenáša svetlo a teplo tvojho slnka“.

Cím viac lesku života dotýka sa našich zorničiek, tým 
viac dychtivo otvárame oči, uši, aj ústa, aby všetko zo 
života hlboko preniklo do našich útrob.. . Zapadáme do 
hučiacej riavy rútiaceho sa davu a spontánne vykrikuje
me: „Môj je svet ,náš je život v ňom!“ A  to „moje“, to 
„naše“, stalo sa žiarivým, vábivým a oslepujúcim neó
nom ... Vo svetle tohto neónu všetko sa nám vidí v nád
hernej súhre užitočnosti a samozrejmej potrebnosti i nut
nosti. Každý tlkot srdca vháňa do našich žíl náročné že
lania, získať, mať čo najviac z videných a ponúkaných 
hmotných darov života. Srdce ľudské ide za pohľadom 
všetko objímajúcich očí.. .  Často naše schopnosti a mož
nosti majú „krátke nohy“ na to, aby udržiavali krok 
s dychtivosťou, lakomstvom a lačnosťou očí a požadovač- 
nosfou nenásytného ľudského srdca.

Ak lúč Božej milosti predsa len prenikne do nášho 
srdca, dávame si klapky na oči, aby sme aj ten lúč vy
užili, podľa našich predstáv a tak v duchovnom zameraní 
vidíme len a len možnosť získania prospechu a blahobytu 
z Božej blahopriazne...  Z pokorných prosieb vyrastajú

náročné a nástojčivo predkladané ultimatívne požiadavky 
voči Pánu Bohu...!  Lebo, ak „patríme“ Pánovi, nech teda 
spĺňa i naše hmotné, všestranné zámery a požiadavky ...!

Ak nás Pán podporuje v duchovnom snažení svojou 
milosťou, ale pre tieto naše „chúťky“ neprejavuje dosta
točné „pochopenie“, slzy sklamania zaslepujú ešte viac 
naše oči! Oči a srdce chcú viac, než koľko potrebujeme 
a koľko nám dáva Boh vo svojej starostlivosti a požeh
naní.

Je zle, ak človek včas neotvorí dokorán svoje duchov
né oči, lebo, ako hovorí W. Shakespeare: „Väčšina ľudí 
neotvorí oči viac, než raz, a to v okamihu smrti. Ale tu 
sa postarajú hneď iní, aby im ich zatvorili“.

Každodený život umožňuje nám neustále sa zriekať 
mnohých nárokov, túžob a želaní a obetovať ich Bohu. 
Lebo, čo oči vidia, srdce nemusí mať! Zrieknutie sa je 
bohumilou obeťou ľudskej bytosti a je zdrojom nedoceni- 
teľných duchovných milostí! I okolnosťami vynútená obeť 
je viac hodná, než len „z núdze urobená cnosť“ ! Pravda, 
„Ľahšie možno nájsť sto duší, hotových priniesť hrdinskú 
obetu v okamihu horlivosti, ako jednu dušu, schopnú vy
trvať po všetky dní v obyčajnej robote, ktorá vyžaduje 
vernosť v rohodnutiach“, pripomína E. Neubert.

Nik nemôže poivedať, že nemá čo obetovať Pánu Bohu. 
Veď je to náš všedný život so svojimi útrapami a ťaž
kosťami, ale i radostné chvíle dní, ktoré Boh od nás oča
káva, ako žertvu našej lásky k nemu!

Naozaj, niet väčšej a nezištnej obety z lásky, než tá, 
ktorú priniesol na kríži náš Vykupiteľ a ktorú neustále 
prináša na našich oltároch vo Sviatosti! A  od nás ne
žiada veľa, len, aby sme čím častejšie pripájali obete 
svojho života k Jeho najsvätejšej Obeti vo sv. Liturgii. 
Istý duchovný autor sa právom pýta: „Či vari pre každé
ho z nás nie je omša miestom, kde Kristus preberá naše 
utrpenia a dáva im večnú výkupnú hodnotu?“ A ďalej 
uvádza: „Kristus sa premieňa a dáva prijímať i rukami 
nášho kňaza. I keď sú to ruky staré a nevládne, alebo, 
keď sú zavše i nedbalé, nás to musí tým viac hnať k Spa
siteľovi, ktorého má v rukách, ku Kristovi a len k nemu
i popri chybách nášho brata kňaza“. Obetovať rozpači- 
tosť, pocity nevôle, ba i pohoršenia, je prejavom pokory 
srdca a lásky k blížnemu i k Bohu!

Preto, nech pohľad očí tela i duše, pohľad čistý a jas
ný, zaostruje sa na získanie vznešených hodnôt, aby 
ľudské srdce sa uspokojilo s tým, na čo stačí, čo mu je 
dané k potrebnosti života! Naše oči nech patria ľud
ským srdciam, lebo, v duchovnom pohľade na bohatstvá 
a dary zeme, na duchovné hodnoty, uspokojí sa naše 
srdce len v nezištnej a prezieravej obetavosti a láske, 
láske k Bohu i ľuďom!

(Autor snímky J. Motulko — Text: T. Fedoronko)
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Je krásne rozdávat ludom radosť
27-ročná primabalerína parížskej opery M irelle Négreo- 

vá patrí k populárnym hviezdam umeleckého sveta hláv- 
ného mesta Francúzska. Jej umenie si vážia tisíce vďač
ných obdivovateľov i znalci umenia. Prednedávnom vzbu
dilo všeobecnú pozornosť i rozruch jej rozhodnutie zane
chať umeleckú činnosť a prejsť na charitatívna-sociálne 
pole svojho životného pôsobenia. Vynikajúca umellčyňa 
už predtým bola známa aj tým, že rada navštevovala 
chorých a opustených a zo všetkých síl im pomáhala a 
potešovala ich.

Na prekvapenie umeleckého sveta a svojich nadšených 
obdivovateľov reagovala verejným vyhlásením, v ktorom, 
okrem iného, povedala: „Je to krásne, keď človek roz
dáva ľuďom radosť. Je to v súlade s vôľou Božou. Lež 
ja by som chcela odteraz nosiť radosť aj k tým, ktorí 
nemôžu prísť do parížskej opery, lebo sú pripútaní na 
posteľ, alebo skľúčení bolesťou “

(Podľa K N  -  A. T.)



O. Ján Chanáth, správca fary v 
Okružnej, okres Prešov, zomrel po nie
koľkomesačnom telesnom utrpení v 50. 
roku svojho života a po 23-ročnej sta
točnej kňazskej službe.

Zosnulý sa narodil 16. februára 1923 
v Jasenove. Teologické štúdiá absol
voval na diecéznom bohosloveckom 
učil isti v Prešove a dňa 12. februára 
1950 bol ordinovaný za kňäza. Miestom 
jeho kňazského pôsobenia v posled
ných rokoch jeho kňazskej služby bo
la farnosť Okružná v Prešovskom okre
se, kde aj dotíklo jeho šľachetné 
kňazské srdce.

Pohrebné obrady v sobotu dňa 5. 
mája t. r. nad jeho telesnými ostatka
mi vykonali Otec biskup Vasil spolu s 
ordinárom o. J. Hirkom vo farnosti zo
snulého i na cintoríne v blízkom Trn
kové, kde o. Chanátha pochovali.

VIEČNAJA JEMU PAMJAŤ!

SPRÁVU o chirotónii našich tohoročných absolventov bratislav
skej Cyrilometodejskej bohosloveckej fakulty, ako aj informácie 
o ich primíciách, prinesieme v augustovom a septembrovom vy
daní našich časopisov.

GR.-KAT. FARSKÝ ÚR AD  V  KOŠICIACH oznamuje zmenu 
svojho sídla a adresy: 040 01 Košice, Šrobárova 55, 1. posch., č. 
tel. 259 37.

tíPOR — Chrámový sviatok Najsv. Trojice oslávili gr.-kat. ve
riaci tejto filiálky farnosti Stanča bohatou účasťou na slávnostnej 
Sv. liturgii, ktorú slúžil o. Štefan Štilicha a pozorným vypočutím 
kázne ved. redaktora o. dr. Emila Korbu. Na záver tejto miestnej 
cirkevnej slávnosti slová úprimnej vďačnosti všetkým prítomným 
tlmočil ich snaživý duch. otec O. J. Tichý.

KU KONCU MESIACA JULA t. r. dožije sa mojej požehnanej životnej 
osemdesiatky vdp. Gejza KOLÁRIK, bývalý obetavý a snaživý administrá
tor gr.-kat. tlače v Košiciach a predtým administratívny pracovník Gr.-kat. 
ordinariátu v Prešove. Váženému a milému jubilantovi, ktorý po smrti 
svojej manželky Melánie, žije na zaslúženom odpočinku v jasovskom so
ciálnom ústave pri Košiciach, vyjadrujeme aj touto cestou hojnost Božieho 
požehnania, plnosť pevného zdravia a vytrvalej duchovnej statočnosti.

S láskou spomíname na jeho príkladnú a prectenu prácu, vzácny životný 
optimizmus, osobnú statočnosť a horúce nadšenie pre gr.-kat. tlač a všetko 
gr éckdkatolícke.

NA MNOHAJA I BLAH AJ A LJETA!

Vaačná spomienka
Koncom minulého mesiaca (24. jú

na) t. r., uplynulo desať rokov od smrti 
univ. prof. dr. Jaroslava Beneša, kto
rý desiatky rokov prednášal kresťan
skú filozofiu a jej históriu na pražskej 
bohosloveckej fakulte a k jeho odda
ným a pozorným žiakom patrili aj 
mnohí gréckokatolícki bohoslovci.

Naša generácia nezabudne jeho šľa

chetný kňazský i učiteľský profil.
Z Benešovej publikačnej činnosti 

spomeňme pri tejto príležitosti aspoň 
najzávažnejšie diela: Psychoanalyse 
(Praha 1929), v ktorej rozoberá pomer 
kresťanskej filozofie k Freudovmu psy
chologickému postoju. Ďalej pripo
meňme ešte štúdiu Rozumem ke zdro
ji pravdy (1939), Réne Descartes či 
Tomáš Akvinský? (1935), Duch a hmo
ta v teórii poznání (1946) a iné. V 
týchto spisoch odhaľuje korene moder

nej filozofickej roztriešteností a opie
rajúc sa o zásady učenia Anjelského 
doktora -  sv. Tomáša, ukazuje na zá
kladné zdroje našej kresťanskej filo
zofie.

Z jeho diela i osobného životného 
príkladu vždy vyznievala citeľná šľa
chetnosť, hlboká ľudskosť, pokorná 
kňazská ochota a predovšetkým všet
kých objímajúca úprimná láska.

Dr. G. Čejka
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Radostnú letnú pohodu dovoleniek a prázdnin, milým čitateľom a priaznivcom želá Redakcia.
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KOŠICE, metropola nášho východného Slovenska a sídelné 
mesto Východoslovenského krajského národného výboru sa ra
dostne rozvíja po všetkých stránkach. K  vzácnym historickým 
budovám pribúdajú stovky ďalších moderných budov, ktoré tak 
zreteľne dokumentujú budovateľský rast nášho veľkomesta.

DOMINANTOU mesta a jej najväčšej, Leninovej triedy, zostáva 
starobylá katedrála s nie menej starobylou a vzácnou kultúrno-sta- 
viteľskou pamiatkou — kaplnkou sv. Michala, ktorá svojho času 
slúžila ako miesto gr.-kat. bohoslužieb našim predkom.

POHĽADOM na tieto vzácne pamiatky pripomíname si 35. vý
ročie mohutnej manifestácie košických pracujúcich, ktorí 31. júla 
1938 práve v terajšom sídle nášho Východoslovenského kraja pre
javili odhodlanie za vytvorenie protifašistickej jednoty nášho 
ľudu.

« • %

V  tomto roku uplynie:
120 rokov od narodenia víťaza od mazúrskych jazier generála A. A. Brusilova - od 
smrti východoslovenského rodoľuba dr. J. Andraščíka -  od narodenia baťku 
J. Škultétyho - od narodenia básnika J. Vrchlického -  od narodenia národné
ho básnika Kuby, José Martího

105 rokov od narodenia básnikov Paul C laudla a Otakara Brezinu.

100 rokov od smrti autora Snúbencov Alexandra Manzoniho -  od narodenia rus
kého slavistu S. M. Kulbakina -  od narodenia nositeľa Nobelovej ceny dr. A. 
Carrela - od narodenia ruskej spisovateľky O ľgy Foršovej.

80 rokov od smrti hudobných skladateľov P. I. Čajkovského a R. Wagnera

75 rokov od smrti zakladateľa slávnej moskovskej galérie P. M. Tretjakova -  od 
narodenia pokrokového španielskeho básnika G. Lorcu a známeho spisovateľa 
Ernesta Hemingwaya.

70 rokov od smrti veľkého pria teľa Slovanov pápeža Ľva XIII. -  od smrti vý
znamného filológa a slávistu M artina Hattalu.

60 rokov od smrti vynikajúcich ukrajinských spisovateľov M. Kocjubinského 
a Lesji Ukrajinky -  od smrti národného buditeľa Andreja Halašu a slávneho 
českého maliara Mikuláša Aleša

50 rokov od smrti nositeľa Nobelovej ceny W. C. Roentgena a vynikajúceho 
francúzskeho slávistu J. Légera.

si z ku ltú rnopo lit ického  kalendára 
pripomíname tie to  významné výročia:

1110 výročie príchodu slovanských vie
rozvestov sv. Cyrila  a Metoda na Veľ
kú Moravu.

200 rokov od narodenia literá ta a pod 
porovateľa slovanskej vzájomnosti Jo
zefa Jungmanna (16. 7.)

180 rokov od narodenia autora sláv
ne; Slávy dcéry Jána Kollára (29. 7.)

145 rokov od smrti N. G. Černyševské- 
ho (24. 7.)

125 rokov od smrti spisovateľa Fr. Ré- 
ne de Chateubrianda (4. 7.)

80 rokov od narodenia V. V. Majakov
ského (19. 7.) a juhoslovanského bás
nika M. Kfležu (7. 7.)

70 rokov, čo v Budapešti začal vychá 
dzať Slovenský týždenník (4. 7.)

35 rokov od mohutnej manifestácie v 
Košiciach za vytvorenie p ro tifaš is tic 
kej jednoty nášho ľudu (31. 7.)

30 rokov od štrajku v žilinskej textilke  
proti zníženiu miezd (13. 7.)

20 rokov od založenia Európskej or
ganizácie pre jadrový výskum (1. 7. v 
Paríži)



KULTÚRNE ROZHĽADY
V SOVIETSKOM ZVÄZE je v súčasnosti 825 univerzít 

a inštitútov. Na týchto vysokých školách študujú okrem 
sovietskych Študentov aj občania 130 krajín celého is>veta.

LENINOVU CENU udelili sovietskemu hudobnému 
skladateľom Matvejovi Blanterovi, ktorý skomponoval 
mnoho melodických lyrických piesní a je autorom hudby 
k  niekoľkým operetám a filmom.

NA POČESŤ 500. VÝROČIA narodenia Kopernika bola 
v poľskom Štetine premiéra divadelnej hry Smrt Koper- 
mika od Jozefa Grudu a v Paríži premiéra poľského f U- 
mu Kopernik režisérov Evy a Szeslawa Petelskovcov.

RUKOPIS STARORUSKÉHO EPOSU ZADONŠTINA  
objavili v jednej sibírskej dedine. Tento epos rozpráva 
o bitke na Kulikovom poli, ktorou sa začalo oslobodzo
vanie Ruska z tatánskeho a mongolského jarma.

UZBECKÝ BÁSNIK G A IR A T I t autor mnohých popu
lárnych zbierok básní, bol rozhodnutím Najvyššieho so
vietu ZSSR menovaný národným bá\snikom Uzbecke j  SSR.

V HLAVNOM MESTE BELGICKA teší sa veľkej po
zornosti výstavný súbor ikon XVI.  až XVII I .  st., ktorý 
pre Brusel prepožičala Slovenská národná galéria.

V KYJEVE dokončili prácu na päťzväzkovom diele 
Súčamý ukrajinský literárny jazyk. Prvé dva zväzky Fo
netika a Morfológia už vyšli dávnejšie, nedávno dostala 
sa do predaja Skladba a teraz sú pred vytlačením po
sledné dva zväzky Slovník a frazeológia a štylistika.

VIII .  L ITERÁRNY KEŽM AROK bol venovaný 80. vý
ročiu ukončenia Štúdia Janka Jesertského v Kežmarku.

ZEMPLÍNSKE M ÚZEUM  V MICHALOVCIACH, ktoré 
je umiestnené v barokovom kaštieli bývalého gróf a Sztáray- 
ho, má po rekonštrukcii a adaptácii tritisíc štvorcových 
metrov výstavnej plochy. V  múzeu sú inštalované expo
náty živej a neživej prírody, expozícia umeleckých re
mesiel a archeologických zbierok a kompozícia o malia
rovi Zemplína Mousonovi. Výrazná pozornosť je venova
ná aj expozícii z histórie Zemplína od oslobodenia po sú
časnosť.

V MEDZILABORCIACH bol v prvej polovici mája t. r. 
XII. ročník festivalu drámy a umeleckého slova, na kto
rom vystúpilo niekoľko desiatok recitátorov a sedem 
amatérskych súborov. Tohtoročná prehliadka kultúry 
ukr a jin&ko-rusínskeho ľudu niesla sa v znamení 170. vý
ročia narodenia významného buditeľa gr.-kat. kanonika 
A. Duchnaviča.

ŠTÁTNA VEDECKÁ K N IŽN IC A  V KOŠICIACH patrí 
medzi tri najväčšie na Slovertsku. V  je j fondoch sa na- 
chádza 1 milión 178 tisíc knižničných jednotiek a je j 
služieb využíva vyše 10 tisíc registrovaných čitateľov. Za

rak 1972 poskytla 461 tisíc výpožičiek, z toho 47 tisíc 
poštou. Jej služby čitateľom neustále rastú.

PO M N ÍK  SAMOVI CHALUPKOVI odhalili v Bratisla
ve pri príležitosti 90. výročia úmrtia tohto štúrovského 
básnika. Samo Chalúpka (1812—1883) značne ovplyvnil 
slovenské národné cítenie a národnú hrdosť. Príležitost
ný prejav predniesol vedúci tajomník Zväzu islovenských 
spisovateľov Jám, Solovič.

V DRUHOM ROČNÍKU edície Nová sovietska tvorba, 
ktorú vydáva vyd. Slovenský spisovateľ, vychádza v tom
to roku sedem titulov. Čitatelia dostanú do rúk Antológiu 
bieloruských poviedok, Výber z poézie Michaila Dudina, 
súbor dMnástich poviedok Uličky môjho detstva od Ju- 
raja Nagibina, dejiny sovietskej literatúry Polstoročie so
vietskej literatúry od Vítali ja Ozerova, poviedky Faziľa 
Iskandera Strom života a dálšie.

V  ERFURTE (NDR) renovujú mariánsky chrám, ktorý 
patrí k najstarším kresťanským chrámom stredného Ne
mecka.

HOLLÉHO ÓDU NA GUTENBERGA vydalo naklad. Slo
venský spisovateľ pri príležitosti 400. výročia prvej stálej 
tlačiarne na Slovensku.

V MOSKVE vydali súbor Dantovškije čtenija, v kto
rých sú zaradené štúdie o Dantovi a jeho diele, vzťahu
júce sa predovšetkým na ruskú kultúru.

VZÁCNY TRIPTYCH zo 14. storočia objavili pri opra
ve chrámu v Sant Angelo. Na prostrednej časti tohto 
trojobrazu je presv. Bohorodička, na krajných sv. Miku
láš a Benedikt.

VO VARŠAVE vydali v štátnom nakladateľstve viac 
než 600-sstránkové dielo pod názvom Tolstoj v očiach sve
tovej kritiky.

D. F. M ARKO V vydal v moskovskom nakladateľstve 
Nauka súbor štúdií Z  histórie bulharskej literatúry, kto- 
r é napísal v rokoch 1949—1971.

VÝSTAVU SLOVENSKÉ IKONY otvorili v bruselskom 
Paláci krásnych umení. Z  Bruselu ju  ešte prenesú do 
Gentu, Antverp a Niewportu.

V  BAZ IL IK E  N A  SV. HORE bola zádušná Sv. liturgia 
za nedávno zomrelého hudobného skladateľa Rudolfa 
Frimla. Zúčastnila sa je j aj vdova po skladateľovi pani 
Kay-Ling.
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