Matka nanebovzatá
15. augusta slávi svätá Cir
kev sviatok Uspenija — Nane
bovzatia Presv. Bohorodičky.
Kto žije duchovným životom,
nijako sa nepozastavuje nad
pripomínanou
skutočnosťou.
Niet v tom nič nemožného, ani
protirečivého, že Pán nebies a
zeme, Vládca života a smrti,
vzal k sebe presv. Matku Spa
siteľa do nebeskej slávy skôr,
než nadišiel deň súdny . . .
Matka Božia svojím celoži
votným zameraním dokázala, že
sa stala tou najvhodnejšou a
najdôstojnejšou bytosťou v zá
meroch Božích v spolupráci s
pôsobením Ducha svätéhot Bez

výhradná poslušnosť, trpezlivá
oddanosť a ochota pokorne pri
jímať z rúk Božích požehnanie
práve tak, ako aj údel bolestí
a utrpenia. Ona, Matka Syna
Božieho, žila utiahnuto, skrom
ne a nenáročne. Svoje radosti i
žiale, nádeje i ľudské sklama
nia, vtesnávala do modlitieb
svojho srdca, aby v stálej, po
kornej poklone bola spojená s
Otcom v nebesiach,
. . lebo
veľké veci urobil mi ten, ktorý
je mocný a ktorého meno je
sväté“ , hovorí sv. evanjelista
Lukáš. Nezháčila sa vo svojej
pokornej oddanosti voči Bohu
ani vtedy, keď jej materinské
srdce prebodol meč bolesti. A j
ono, musela priniesť čistú obetu

materinskej lásky a bolesti v
spoluutrpení so Synom Božím.
Boli to jedine modlitba a pravá
zbožnosť, ktoré ju pripravili pre
zvládnutie bolestného údelu. Sl
zy súcitnosti, prýštiace z nevin
ného materinského srdca, har
monicky splývali s obetovanou
krvou ukrižovaného Spasiteľa.
Už vtedy, tam na Golgote pod
sv. krížom, z vôle svojho Syna,
stala sa matkou všetkých ľud
ských sŕdc! A toto posvätné po
stavenie bolo utvrdené zjavne a
viditeľne pri zoslaní Ducha svä
tého. Veď aj ju obdaril Duch
svätý požehnaním, aby mohla
účinne splniť úlohu nebeskej
Matky ľudských sŕdc. Jej srdce

(Pokračovanie na 2, str.)

„KRESŤAN sa nikdy nezastaví na dosiahnutej rovine, alebo pri
získanej čnosti. Tento popud je dynamický. Dáva pohyb dušiam,
vzbudzuje svätých, Božích priateľov. Ľudskej spoločnosti dáva ne
pretržitý a obnovujúci elán, odvážne a doveryplné nadšenie.“
P a v o l

Liturgický kalendár
AU G U ST 1973
1 2 .- 9 . N edeľu PO SV. DUCHU (8.
med. PO SV. DUCHU)
13. — M axim (EudoMm)
14. — Midheáš, p rorok (M akabejských
muč.)
15. — U s p e n i j e — N anebovzat ie
presv. B oh orod ičky (Štefan)
16. — Diom éd (Izaikiás \s družinou)
17. — Mirron (7 m ládencov efezs-kých)
18. — Flór a Laur (Em igniáš)
1 9 .-1 0 . ned.
po SV. DUCHU (9.
ned. PO SV. DUCHU - P re
m enenie)
20. — Samuel, p rorok (D om ét)
21. — Tadeáš, cup. (Emélián)
22. — Agatanik (M atej, ap.)
23. — Lup, muč. (V avrin ec)
24. — Eutyúh ( H euplast)
25. — B artolom ej a Titus (Focián,

Ä'YI'iíOPÍ“)

2 6 .-1 1 . ned. PO SV. DUCHU (10.
ned. po SV. DUCHU)
27. ~ Pvmen,
pustovník
(M icheáš,
p ro ro k )
28. — Augustín (U s p e n i j e P. B.)
29. — S t a t i e
hlavy
au.
Jána
Krst. (D iom éd)
30. — Ailertander (M iron)
31. — P oložen ie pásu P. B ohorodičky
(Flór a Laur)
SEPTEM BER 1973
1. —Začiatok cirkev, roku (A n d rej,
muč.)
2 .- 1 2 . n ed . PO SV. DUCHU (11.
ned. PO SV. DUCHU)
3. — A ntim (Tadeáš)
4 .— Vasil, m uč. (Agcutonik)
5. — ZachaHáš, p rorok (Lup, muč.)
6. — Michal, archanjel (E utych)
7. — Sozont (B a rtolom ej a Titus)
8. — N á r o d e n i e P. B ohorodičky
(Hadrián a. Natália)
9 .- 1 3 . ned. PO SV. DUCHU (12.
ned. PO SV. DUCHU).

K jednotlivým sviatkom
SVIATOK P R E M E N E N IA PÁNA 6. augusta - je spomienkou na vý
znamnú udalosť, keď S pasiteľ vzal so
sebou troch učeníkov - Petra Jakuba
a jeho brata Jána - vyviedol ich na
horu Tábor a tam im ukáza! veľkosť
slávy svojho Božstva: „Tvár mu za
žia rila ako slnko a šaty sa mu zaskve
li ako svetlo." A, hľa. zjavil sa im Moižiš a Eliáš i zhovárali sa s ním. Vtedv
sa ozval Peter a povedal Spasiteľov«:
„Pane, dobre je nám tu byť. Ak chceš,
postavím tu tr i stánky, tebe ieden,
Mojžišovi ieden a Eliášovi jeden,” Ako
tak hovoril, hľa, žiarivý oblak ich za
clonil a z oblaku ozval sa hlas: ,.Toto
ie môj milý Syn. v ktorom mám zoľúbenie. Jeho počúvajte!" ( M t 17 2 - 5 ) .
Vzniká otázka, prečo to S pasiteľ uro
bil. Preto, aby dokázal, že je Bohom
a aby upevnil ich vieru.

VI.

S viatok Premenenia Pána patrí k
prastarým sviatkom sv. C irkvi. Na V ý
chode bol už známy vo štvrtom storo
čí. C irkevný u čite ľ sv. Efrém (f3 7 8 ),
ktorý získal prívlastok c ita ra Ducha
sv., napísal na te nto deň homíliu, sv.
Ján z Damašku, Andrej Krétsky a ď a l
ší zostavili na počesť to h to sviatku
nádherné verše. Na Západe zaviedol
tento sviatok pápež K alix III. (1455-58)
v roku 1457 na počesť dobytia Bele
hradu od Turkov Jánom Huňadym a
zásluhou sv. Jána Kapistrána.
Na sviatok Premenenia Pána je
zvykom prinášať do chrámu na požeh
nanie plody novej úrody.
SVIATOK USPENIA PRESV. BOHO
RODIČKY - 15. augusta - je osla
vou blaženej smrti a slávneho nanebo
vzatia presv. M atky Božej. Nanebo
vzatie presv. Bohorodičky je dogmou,
ktorú vyhlásil pápež Pius XII. 1. no
vembra 1950. Boh dal presv. Bohoro
dičke m ilosť už pri počatí: nepodlieha
la zákonu dedičného hriechu a aj jej
smrť tv o rí výnimku: zomrela, ale Boh
ju po sm rti vzkriesil a aj so svojím te 
lom bola vzatá do neba. Uspenie
presv. Bohorodičky nie je pre nás kresťanov - dňom smútku, ale rados
ti. Je jedným z veľkých sviatkov sv.
C irkvi, ktorý kresťania - najmä na
Východe - s lá v ili už v prvých storo
čiach kresťanstva. Jeho starobylosť
•
dotvrdzuje aj pápež Gelasius I. (4 9 2 496), keď o ňom hovorí ako o pradáv
nom sviatku.
V
našich chrámoch je zvykom v te n 
to deň svä tiť zeliny, čo vzniklo z po
dania, že keď apoštoli o tv o rili hrob

(Dokončenie z 1. str.)
bolo neustále čistým a nepo
škvrneným
Chrámom Ducha
svätého! Len takáto neporušená
bytosť mohla sa stať našou zá
stankyňou, ochrankyňou a oro
dovnicou pred trónom Najsvä
tejšej Trojice! Nie div, že aký
bol jej pozemský život, taká bo
la aj jej smrť! Usnula tichučko,
aby sa prebudila v žiari víťaz
ného a radostného životného
zúčtovania v sláve Božej! Syn
Boží vzal svoju matku do ne
bies, aby ju oslávil v sláve Ot
covej, v sláve svojej i v sláve
Ducha svätého!
A Presv. Bohorodička ale ne
zabudla a nezabúda na svoje
pozemské dietky, ani po svojom
nanebovzatí! Materinsky sa sta
rá o nás a vynakladá všetko
úsilie, aby čo najviac ľudí, sy
nov a dcér Otca nebeského, krá
čalo úspešnou cestou spásy.
Ochránila, pomohla, potešila a

Panny Márie, našli v ňom namiesto
tela kvety ľúbeznej vône. Prejavom
úcty nás - gréckokatolíkov - voči
nebeskej Matke sú početné chrámy
našej eparchie zasvätené slávnemu
uspeniu presv. Bohorodičky. Pôst, kto
rým sa veriaci pripravujú na oslavu
tohto sviatku, sa volá uspenský.

SVIATOK SŤATIA HLAVY SV. JÄNA
KRSTITEĽA - 29. augusta - patrí
taktiež k starobylým sviatkom sv. C irk
vi, ktorá oslavuje nielen narodenie po
sledného starozákonného proroka (24.
júna), ale aj jeho mučenícku smrť. Sv.
Ján K rstite ľ zomrel preto, lebo kráľo
vi Herodesovi otvorene vyčítal mravné
poklesky.
Tento sviatok bol známy už v II. a
III. st. Pre veriacich kresťanov je deň
sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa dňom
prísneho pôstu.

povzbudila! A ľud Boží nepre
stajne si ju ctí, prosí ju o po
moc a ochranu. „Mária, orodot>
nica, pri svojom nanebovzatí
nás neopúšťajúca, raduj sa a
spas v teba dúfajúcich!“ — sú
slová predspevu v májovej po
božnosti, ktorých význam si
uvedomujeme aj vo sviatok Na
nebovzatia Panny Márie.
Že nás naozaj neopúšťa ani
teraz vo svojej nebeskej sláve,
svedčia o tom z úcty a z vďač
nosti postavené kaplnky i chrá
my na počesť Presvätej Boho
rodičky, kde šepot modlitby úst
splýva s tlkotom srdca.
Prosme teda vrúcne Matku
nanebovzatú, aby nám vyprosila
milosti bohumilého života a spo
kojnej smrti a nezabúdala na
nás v nebesiach, a priviedla nás
raz pod svojou ochranou do
večnej slávy!
T. Fedoronko

29. august 1944
Pri hľadaní začiatkov a príčin SNP,
zisťujeme, že sa ono nerodilo v po
sledných mesiacoch pred koncom II.
svetovej vojny, ale jeho korene siaha
jú hlboko až do rokov 1938 - 1939. Pre
všetkých občanov nášho štátu tieto ro
ky rozbitia našej republiky navždy zo
stanú v smutnej pamäti a zároveň vý
stražným mementom pre budúcnosť.
29.
august bol dňom, kedy dlho
tlmené, ale rozhodné a odhodlané pre
javy proti rozbitiu republiky a okupá
cii vyvrcholili a vypukli v povstaní,
ktoré vyjadrovalo vôľu národa po slo
bode a mieri.
Banská Bystrica, ako centrum SNP,
sa nezmazateľne zapísala do histórie
našich národov a do srdca každého
statočného vlastenca a verného obča
na našej spoločnej socialistickej vlasti.
Boj bol ťažký, tvrdý a neúprosný.
Slabá hŕstka uvedomelých bojovníkov
sa hrdinsky postavila na odpor proti
silnému a po zuby ozbrojenému nepria
teľovi. Veľký boj žiadal i veľké obete,
ale vôľa národa a jeho mocná túžba
po slobode, za výdatnej pomoci parti
zánskych oddielov, najmä blízkosť v í
ťazne postupujúcej Sovietskej armády,
ako aj vojakov nášho československé
ho armádneho zboru, víťazila nad ne
priateľom. 6. október 1944, kedy sa
oslobodzujúce vojská zmocnili Duklian
skeho priesmyku, bol dňom začiatku
oslobodzovania našej vlasti.
Ak spomíname obete., spomíname aj
to, že boli nesmierne veľké. Mnoho
statočných hrdinov padlo do zajatia,
kde ich čakala krutá likvidácia. Oku
panti sa tvrdo pomstili ai na civilnom
obyvateľstve. Vyše 60 našich obcí, ako
napr. Baláže, Tokajík, Telqárt, Ostrý
Grúň, Zlatá Baňa a iné, ľahlo popolom.
Ustupujúce nepriateľské vojská zniči
li vyše 21 000 domov, 1000 železnič
ných a 2000 cestných mostov. Najviac
bolia obete na ľudských životoch, veď
na oltár vlasti v tomto posvätnom boji
za slobodu padlo vyše 30 tisíc ľudí!
Boj bol veľký vyčerpávajúci, žiada
júci obete, ale viedol k víťaznému cie
ľu. Až 9. máj 1945 priniesol dlho oča
kávaný koniec 2. svetovej vojny, ko
niec krviprelievaniu, vraždeniu, niče
niu a strašnému utrpeniu.
Kolesá dejín sa otočili v neprospech
„Tretej ríše“. Nepomohol hákový kríž,
t. j. znetvorený kríž, znak fašizmu; ne
pomohlo falošné heslo: Gott mit uns
- S nami Boh! Klamali národy falošný
mi pseudokresťanskými heslami, ale
nemohli oklamať ani Boha ani národv.
Boh nemohol byť s tými, ktorí rozpú
tali vražednú vojnu. mučiarne, kon
centračné tábory. Boh je Bohom lásky
a ookoia a Božiu vôľu najvýstižnejšie
zvýrazňujú slová sv. evanjelia: ,,Lebo
všetci, čo siahaiú po meči, mečom za
hynú.“ (M t 26, 53)
Po krutých rokoch boja a utrpenia
zasvietilo nám slnko mieru a ookoja.
Na rumoviskách začal sa rodiť nový
život, život bez maiiteľov bánk, fabrík
a veľkostatkov. Náš ľud nastúpil no
vú cestu, cestu bez vykorisťovateľov,

cestu radostného budovania mierovej
prítomnosti a budúcnosti pre všetkých
pracujúcich.
My, gréckokatolícki kresťania, sme
a chceme zostať šťastnými a vytrvalý
mi spolubudovateľmi veľkých a vzne
šených úsilí, ktoré podnecujú všetkých
pracujúcich v našej československej
socialistickej republike k bohatej in i
ciatíve, povzbudzujúcim výsledkom a
zjavnému prerodu krajiny v krajinu
šťastia, spokojnosti a trvalého mieru.
Spomínajúc 29. august 1944 - vý
ročie SNP, nenájde sa u nás mesta a
dediny, kde by náš ľud s vďačnosťou
nespomínal na všetkých statočných
hrdinov, ktorí v tomto zápase priniesli
to najcennejšie - svoje vlastné živo
ty. S vďačnosťou spomíname na na
šich najvernejších priateľov a oslobo

diteľov - na bratský sovietsky ľud a
jeho hrdinskú armádu - osloboditeľku. Sme hrdí na toto priateľstvo a
bratstvo, lebo je spečatené krvou naj
lepších synov a dcér našich národov.
Keď budeme prichádzať k pomníkom
padlých hrdinov s kyticami živých kve
tov, nezabudnime s tým ito prejavmi
vďačnosti vysloviť vo svojom vnútri aj
odhodlané predsavzatie: čestne pra
covať, statočne plniť svoje stavovské
povinnosti. Len takto, aspoň čiastoč
ne, môžeme vyrovnať dlh za obete ne
smrteľných hrdinov. Nezabudnime vy
sloviť aj želanie aby Všemohúci žeh
nal našim šľachetným úsiliam a po
žehnal naše národy pokojom na več
né časy!
o. VASIL KOČEMBA

V
našom časopise sme svojho času (Slovo č. 7., r. 1971, str. 7) uverejnili príspevok Z výrokov a prí
kladov otcov púšte. Nebude treba opakovať úvodné poznámky, ale na poslednom z uvedených príkla
dov chceli by sme poukázať na naliehavú nutnosť vzájomného porozumenia, ktoré je dnes pre každého
úprimného kresťana, bez rozdielu obradovej alebo vieroučnej príslušnosti, najviac žiadúcou túžbou.
„Dvaja starci žili v jednej cele a nikdy medzi nimi nedošlo ani k najmenšiemu nedorozumeniu. Raz
povedal jeden druhému: Pohádajme sa aspoň raz, ako sa hádajú ľudia. Druhý nato: Ale ja neviem,
ako vznikajú hádky. Prvý poučoval: Ja postavím medzi nás hlinenú nádobu a budem tvrdiť: Je moja!
A ty budeš tvrdiť: IMie je tvoja, je moja! Tak vznikajú spory a zo sporov hádky.
Postavili teda medzi seba hlinenú nádobu, ktorá slúžila obom a prvý začal tvrdiť: Táto nádoba je
moja! Druhý odpovedal: Ale ja tvrdím, že je moja. Prvý nato: Nie je tvoja, ale moja! Tu mu druhý rie
kol: „Ak je tvoja, tak si ju vezmi a tým sa hádka skončila."
Príklad núti k zamysleniu. K vážnemu a hlbokému zamysleniu sa nad problémom vzájomného spo
lunažívania, spoluužívania, vzájomného bratstva a porozumenia.

ty lu tn & s f ŕ>zá$iHHméka ftapom um eniu
Koľkokrát, ako nemohúci starci sa škriepime o maličkosti a koreň nedorozumenia často nie je vo
veci samotnej a podstatnej, ale v našej tvrdohlavosti, neústupčivosti a neznášanlivosti.
Koľkokrát sme podobní starcom, ktorí sa hádajú o čosi, čo nie je podstatné, vzácne a dôležité!
Na celom príbehu nie je najvzácnejšie a najdôležitejšie to, komu nádoba patrila, ale to, že našil
cestu dorozumenia.
A cestou dorozumenia zostáva i dnes vzájomná láska, láskyplná ochota, snaha pochopiť jeden dri
hého, dobrá vôľa pre city toho druhého.
Mnohé problémy sú nepodstatné a bezcenné ale my vo svojej zaslepenosti im pripisujeme falošnú
hodnotu. Koľko zbytočnej energie, zdravia a času vynaložíme na to, aby sme ich bránili, ale iba pre
seba.
Ako odpoveď na toto všetko položme si dve zásadné otázky:
Nie je to zbytočné?!
A je to kresťanské!?
o. Ján Gajdoš

2 5. a u g u s t
pripornína štvrťstoročie od stretnutia
kultúrnych pracovníkov z celéh o sveta, ktorí v poľskej
Vratislavi vydali v ý zv u v šetk ý m národom , aby sa vytvá
V
m esiaci auguste t. r. si pripom ínam e rôzne kult.-po rali výb ory na obranu mieru. Hnutie obrancov m ieru v
uplynulom štvrťstoročí prejavilo bohatú iniciatívu, plod
litické výročia, k to rý m s v každom čísle nášho časopisu,
ven u jem e vyh rad en é m iesto a stručnú spom ienku. N ie n ú aktivitu a veľm i šľachetné výsledky. Bolo popudom
k zakladaniu p od obn ých hnutí rôznych spoločenský óh vrs
ktoré svojím význ am om si plným právom zaslúžia vä č
tiev, organizácií a spoločností. M yšlienku hnutia obrancov
šiu ia osobitnú pozornosť, lebo ¿uväzujú k vážnym p red 
m ieru plne podporujú aj m nohé kresťanské organizácie
savzatiam a hlbšiem u zam ysleniu sa.
v rôzn ych štátoch.
4.
augusta t. r. uplynie 110 rok ov od zakladajúceho
2 9. a u g u s t — ptipom ína 29. výročie Slovenského ná
zhrom aždenia M atice sloven sk ej. V ýznam toh to zhrom až
rodného povstania, k toré spom ínam e aj v našom časopise
denia pre u p evn en ie a posilnenie m yšlien ky ’n árodnej a
osobitným úvodným článkom na 3. str. tohto vydania.
slovwtiskej nie je treba zvlášť zdôrazňovať. Toto historické
zhrom aždenie stretlo sa s u ved om elým pochopením a p l
Dr. Š, Ujhelyi
n ou podporou u všetk ých slovan sky a národne cítiacich
vlastencov. Patril k nim aj zv ečn elý gréck ok a tolíck y bis
kup p rešovský Jozef G a g a n e c, od narodenia ktorého
uplynulo v apríli 180 rok ov (nar. 10. apríla 1793 v Tvarožci pri B ard ejove), a k torý za svoju vlasten ecko-slovanskú činnosť dostal diplom čestn éh o čie ma M atice. Jeho
n esm rteľn ý a vždy platný odkaz zaväzuje v n a šej p rí
tom nosti k bratskej jed n ote, v y trv a lej spolupráci a lásky
p ln ej znášanlivosti.

V ý ročia, ktoré zaväzujú

6.
a u g u s t — deň n ičivéh o použitia p rv ej a tó m o v ej
bom by nie je historický iba tý m to f aktom , ale sk ô r straš
ným i následkam i, ktoré sa vpísali do vedom ia celéh o ľud
stva mko v eľm i vážna výstraha. B urcuje sved om ie m ieru
m ilovného ľudstva, aby ostražito chránilo p o k o j na celom
svete a bezpečn osť všetk ých národov,

PREMENLIVÉ ČASTI LITURGIE (V III.)
V
priebehu mesiaca augusta tohto roku sa predovšetkým
stretneme pri nedeľňajších bohoslužbách v znamení myšlie
nok a obsahovej náplne premenlivých častí litu rg ie ôsmej,
deviatej, desiatej a jedenástej nedele po Zoslaní Svätého
Ducha. Z Osmohlasníka sa postupne opäť vystriedajú hlasy
siedmy a ôsmy, ktorými sa vlastne zakončí jeho prvý posvätodušný cyklus a začne sa druhý, z ktorého nájde svoje
miesto prvý a druhý hlas. Ich náležitosti týkajúce sa litu rg ie
sú nám už známe, preto budeme venovať pozornosť na prvom
mieste premenlivým častiam litu rg ie stálych sviatkov, ktoré
pripadajú na tento mesiac. Záverom pripojíme te x ty a prí
padné poznámky k premenlivým častiam z litu rg ií na rôzne
príležitosti, a to: za odpustenie hriechov, za zomrelých a pri
vzývaní Svätého Ducha. Ľudská duša sa z každej situácie a v
každom položení dokáže povzniesť k Bohu. V žiali i radosti,
vo chvíľach veľkých rozhodnutí rovnako ako v dňoch navští
venia Božieho, v čase pokojne prežívanom i plnom znepoko
jenia, v zdraví i v chorobe. A aby sa vždy správne človek
zorientoval, pomáha mu v tom svätá Cirkev svojou úradnou
modlitbou za jeho potreby a za jeho spásu. Preto sa modlíme
aj v rámci Sv. Liturgie za toto všetko. Vzdávame vďaky,
chválime a zvelebujeme Boha, a rovnako ho aj prosíme o
svetlo, silu, pomoc, o dar zdravia a o jeho blízkosť v každom
rozpoložení, v každej situácii a najmä v ťažkej situ á cii. A je
to prirodzené, aj človekovi primerané. Ťažko je zostať sa
motnému a vždy je nám na osoh solidárnosť, vedomie spo
lucítenia a spolupatričnosti. Preto svoju vzájomnú blízkosť
jeden druhému osvedčujeme spomienkami a m odlitbam i jeden
na druhého a jeden za druhého. Rozdelená bolesť sa tak
stáva ľahšou a rozdelená radosť sa zmnožuje v dobropraj
nej spoluúčasti všetkých, ktorí nám to dokazujú, a rovnako
celého spoločenstva ľudu Božieho, ktorého sme živými údmi
a žijeme v spojení s ním vid ite ľne na spoločných zhromažde
niach i neviditeľne putom milostí, ktoré dostávame prostred
níctvom tých istých sviatostí.
Prvým sviatkom v mesiaci auguste je Premenenia Pána na
hore Tábor, ktoré pripadá na 6. augusta. Je to starobylý za
svätený sviatok najmä na Východe a je to radostná p rip o 
mienka jedinečnej udalosti zo života nášho Spasiteľa. Obsah
premenlivých častí liturgie tohto sviatku nás vovádza do
atmosféry vyvolanej práve jedinečnosťou te jto udalosti.
Zhliadnutím jeho oslávenia chcel pripraviť apoštolov a všet
kých svojich učeníkov na chvíle potupy a poníženia. V tý c h 
to chvíľach vytrženia zabúdajú Peter, Jakub a Ján na seba a
prihovárajú sa k Pánovi s tým, že ak chce, urobia pre neho
a pre Mojžiša a Eliáša tri stánky, aby mohli takto dlhšie po
budnúť v ich blízkosti. Pochopiteľne, neradi odchádzame z
blízkosti tých, čo sú nám milí a drahí a tobôž, keď ich blíz
kosť je zárukou našej istoty, nášho dobrého životného po
citu, nášho blaha. No chvíle útechy bývajú vždy zálohou na
to, Čo príde, a čo bude treba vykupovať vernosťou a trp e z li
vosťou v opravdivej a osvedčovanej láske. Preto Pán aj apoš
tolom prikázal: „Nikom u nehovorte o videní, kým Syn člo
veka nevstane zmŕtvych.“ A oni dodržali slovo a spomenuli
si na to v pravý čas. Spomienka na Božie slovo a na veľké
skutky Pánove - vždy v pravý čas - nech aj nás vždy vy
vedie bezpečne na cestu pravdy a spásy, aj keby bola úzkou,
ťažkou a tŕnistou.
Antifóna 1.: Zaplesaj celá zem pred Pánom,
ospevujte jeho meno
a vzdávajte slávu jeho velebnosti.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Antifóna 2: Severná strana hory Sion je mostom veľkého
kráľa. Synu Boží, ktorý si sa premenil na hore,
spas nás, ktorí ti spievame: Aleluja, aleluja, aleluja.
Na vchod: Pane, zošli svoje svetlo a svoju pravdu.
Tie ma povedú a privedú až na tvoju svätú horu.
Tropár hl. 7.: Premenil si sa na hore, Kriste Bože, náš,
a ukázal si sa svojim učeníkom
v nádhere svojej slávy
nakoľko ju len mohli zniesť . . .
Nech zažiari aj nám hriešnym
tvoje večné svetlo

na príhovor Bohorodičky,
darca svetla - sláva tebe!
Kondák hl. 7.: Premenil si sa na hore, Kriste Bože,
a tvoji učeníci uzreli tvoju slávu
tak ako to boli v stave vnímať,
aby pochopili tvoje dobrovoľné utrpenie
keď ťa uvidia na kríži
a svetu aby ohlásili,
že ty si opravdivé Svetlo Otcovo.
Medzispev hl. 4.: Aké veľkolepé sú diela tvoje, Panel
Všetko si múdrosťou svojou stvoril.
Namiesto Dôstojné je . . . : Zvelebuj, zvelebuj - duša moja,
na Tábore premeneného Pána.
Zvelebuj, zvelebuj - duša moja,
toho, ktorý ukázal na Tábore
slávu svojho Božstva.
Na prijím anie: Pane, vo svetle tvojej tváre pôjdeme
a v tvojom mene sa budeme radovať na veky. Aleluja.

• ■• III

■•■•h«
••>!■•

■■■■•■

S

i i m i

BBfeS*

■■■■•«

!•••••
•••••■

V
polovici mesiaca - 15. augusta oslavujeme sviatok
Uspenija - Nanebovzatia presv. Bohorodičky. Tento m arián
sky sviatok je spomienkou na jej blažené zosnutie, na deň
jej zrodu pre nebo, kam podľa zásluhy bola vzatá aj s te 
lom. Tieto skutočnosti nám pripom ínajú aj premenlivé časti
litu rg ie veľm i jednoznačne a sú tak presvedčivou súčasťou
od nepamäti živej tra d ície o tom to článku našej viery. Po
odsúhlasení episkopátom celého sveta vyhlásil Svätý Otec
Pius XII. v roku 1950 tú to pravdu za záväznú (dogm a). Tým
iba uzákonil to, čo sa v praktickom živote stále uplatňovalo.
Nechajme sa teda poučiť samými textam i.
Tropár hl. 1.: Pri pôrode si zachovala panenstvo
a pri zosnutí si neopustila svet, Bohorodička.
Len si sa presťahovala k Životu,
lebo si bola Matkou Života
a svojimi modlitbami
vyslobodzuješ od večnej smrti duše naše.
Kondák hl. 2.: V modlitbách neúnavnú Bohorodičku
a v ochrane pevnú nádej hrob a smrť nemohli si udržať,
lebo ju ako Matku Života
do večného života uviedol ten,
ktorý sa ubytoval v jej živote vždy panenskom.
Medzispev a na prijím anie: (A ko na sviatok narodenia presv.
B ohorodičky)
Velebí duša moja Pána
a duch môj zaplesal
v Bohu Spasiteľovi mojom.
Čašu spasenia prijmem a meno Pánovo vzývať budem.
Namiesto Dôstojné je . . .
Anjeli užasli,
keď videli zosnutie Najčistejšej ako Panna vstupuje zo zeme do nebies.
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Spomienka na predchodcu Pánovho - sv. Jána K rstite ľa v
súvislosti s jeho mučeníckou smrťou pripadá v celej C irkvi
na deň 29. augusta. Premenlivé časti litu rg ie nám vo výstiž
nej skratke predkladajú na zamyslenie činy to h to tvrdého
muža Božieho a skutočnosť jeho sm rti sťatím v Herodesovom žalári.
Tropár hl. 2.: Pamiatka spravodlivého sa oslavuje chválo
spevmi,
ale tebe - Predchodca - stačí svedectvo Pánovo.
Ukázal si sa naozaj úctyhodnejším
ako všetci ostatní proroci,
a stal si sa hodným pokrstiť v rieke toho,
ktorého si predpovedal.
Preto si s radosťou trpel za pravdu
a zvestoval si aj tým, čo boli v predpeklí,
Boha, ktorý sa zjavil v tele,
sníma hriechy sveta
a udeľuje nám svoju milosť.

Kondák hl. 5.: Oslavované sťatie Pánovho predchodcu
sa ukázalo byť prozreteľnostným,
lebo takto predpovedal príchod Spasiteľa
aj tým, čo boli v predpeklí.
Nech narieka Herodiada,
ktorá si vynútila jeho nespravodlivé zabitie,
lebo nemilovala zákon Boží, ani večný život
ale klamný a pominuteľný pôžitok.
Medzispev hl. 7.: Spravodlivý sa bude tešiť v Pánovi
a dúfať bude v neho.
Na prijímanie: Vo večnej pamäti bude spravodlivý,
zlej zvesti nebude sa báť.
Sviatkom sťatia sv. Jána K rstiteľa sa vlastne končí okruh
stálych sviatkov liturgického roka, pretože vo východných
cirkvách sa nový litu rg ický rok začína prvým septembrom.
Pretože sme začali svoju pozornosť venovať premenlivým čas
tiam litu rg ie až januárom, budeme v nasledujúcich číslach
pokračovať, aby sme neopomenuli aspoň to najdôležitejšie a
nevyhnutné pre bežnú liturgickú prax.
Zo svätých litu rg ií slúžených na úmysly veriacich, ktorí si
to podľa prastarého zvyku želajú, a v súvislosti s tým obyčaj
ne aj sami dávajú či už peňažnú sumu alebo nejakú inú hod
notu ako obeť Bohu a výraz svojho úprimného vzťahu k ne
mu, uvedieme ešte rôzne potreby, ktoré sme spomenuli na
začiatku tejto úvahy.
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ZA ODPUSTENIE HRIECHOV.
Tropár a kondák - ako na litu rg ii v každej potrebe. (Pozri
SLOVO č. 7/1973).
Medzispev hl. 6.: Povedal som - vyznám svoje priestupky
Pánovi.
A ty si odpustil bezbožnosť môjho srdca.
Prosby: Ako na litu rg ii v každej potrebe.
Na prijímanie: Blažení sú tí, ktorým si odpustil neprávosti
a ktorých hriechy sú prikryté. Aleluja.

VZÝVANIE POMOCI DUCHA SVÄTÉHO.
Pri príprave obetných darov:
Pane Ježišu Kriste, Bože náš, prijmi túto obetu za od
pustenie hriechov svojich služobníkov a požehnaj ich
dobrý úmysel. Dožič im dielo dobre začať a úspešne ho
dokončiť na tvoju slávu. Sprevádzaj ich prácu a silou
svojho presvätého Ducha daj jej zdar a úspech.
Na Veľkých prosbách:
Aby požehnal dobrý úmysel a prácu svojich služobníkov,
dovolil ju začať a úspešne dokončiť na svoju slávu
silou, pomocou a milosťou svojho presvätého Ducha k Pánovi pomodlime sa.
Pane, zmiluj sa. (Za každou prosbou.)
Aby namáhajúcim sa pomohol dosiahnuť vytýčený cieľ,
usmerňoval prácu ich umu a rúk, a silou pomocou a mi
losťou svojho presvätého Ducha priviedol ju k úspešné
mu zakončeniu - k Pánovi pomodlime sa.
Aby dobrému úmyslu a posvätnému zámeru svojich slu
žobníkov udelil svoju pomoc v pravý čas, vyzbrojil ich
silou, pôsobením a milosťou svojho presvätého Ducha k Pánovi pomodlime sa.
Aby tejto práci a tým, ktorí ju budú vykonávať alebo
ju už vykonávajú zoslal Anjela strážcu, aby on, aj keď
neviditeľný, odrážal všetky protivenstvá a úklady vidi
teľných aj neviditeľných nepriateľov a vo všetkom ude
lil svoju priazeň a pomoc - v súžení múdrosť a na do
končenie silu - mocou a pôsobením milosti svojho pre
svätého Ducha - k Pánovi pomodlime sa.
Tropár hl. 2.: Bože, stvoriteľu a zachovávateľu všetkého,
usmerňuj svojím požehnaním dielo našich rúk,
ktoré začíname na tvoju slávu
a zbav nás od všetkého zlého,
lebo ty si jediný Všemohúci
a skutočne nás miluješ.
Kondák hl. 6.: Vždy pohotový záchranca a silný pomocník,
príď aj teraz s milosťou svojej pomoci.
Posilni požehnaním a dožič svojim služobníkom úspeš
ne dokončiť toto dielo ich dobrého úmyslu,
lebo všetko čo chceš, môžeš učiniť
ako všemohúci Boh.

ZA ZOMRELÝCH.
Tropár hl. 8.: Hlbinami múdrostí milostivo všetko spravuješ
a čo je osožné všetkým dávaš jedine ty, Stvoriteľu.
Udeľ, Pane, odpočinutie dušiam služobníkov svojich,
lebo zložili všetku svoju nádej len v teba,
tvorcu i živiteľa a Boha nášho.
Kondák hl. 8.: So svätými upokoj, Kriste, duše služobníkov
svojich, tam, kde niet bolesti, zármutku ani vzdychov,
ale len život večný.
Bohorodičník hl. 8.:
V tebe máme hradbu a prístav
i blahoprajnú orodovnicu u Boha,
ktorého si porodila, panenská Bohorodička,
zachránkyňa veriacich.
Medzispev hl. 6:
Duše ich v nebeských príbytkoch sa ubytujú.
Na prijímanie: Blahoslavení sú tí, ktorých si vyvolil a prijal,
Pane.
A ich pamiatka trvá z pokolenia na pokolenie.
Namiesto Dôstojné je .. .
Matka nezapadajúceho slnka,
prečistá Bohorodička,
spas tých, ktorí dúfajú v teba,
a upros svojimi modlitbami dobrotivého Boha,
aby umiestnil zomrelého tam,
kde odpočívajú duše spravodlivých.
Nech ho učiní dedičom nebeskej blaženosti
v príbytkoch svätých na večnú pamiatku,
Nepoškvrnená.

Bohorodičník hl. 6.:
Nepostrádateľná zástankyňa kresťanov
a ustavičná orodovnica 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. 4.: Buď s nami svetlo Pánovo a spravuj prácu
našich rúk.
■

■

■

NA ÚPENLIVÉ PROSBY:
Bože, ktorý miluješ ľudí, zhliadni láskavým okom na
svojich služobníkov, ktorí sa utiekajú k tvojej dobroti
vosti a vypočuj ich prosby. Požehnaj ich dobrý úmysel
aj dielo, aby ho dobre začali a skoro, bez prekážok a na
tvoju slávu dokončili, lebo ty si všemohúci Kráľ, prosíme
ťa, vyslyš nás a zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. (3-krát za každou prosbou.)
Pane, milostivo pomáhaj vo všetkom dobrom svojim slu
žobníkom, ktorí ťa naším prostredníctvom prosia. Pomá
haj, Spasiteľu, v pravý čas ich dielu, udeľ mu skoro svo
je požehnanie, prosíme ťa, všemohúci Vládca, vypočuj
nás a zmiluj sa.

Dobrotivý Pane, pošli svojho anjela strážcu k tomuto die
lu, aby odrazil všetky útoky viditeľných aj neviditeľných
nepriateľov a pomôž im prácu dobre dokonať, prosíme
ťa - Spasiteľu dobrý, vypočuj nás a zmiluj sa.
Pane, ty si prikázal všetko konať na tvoju česť a slávu,
daj preto svojim služobníkom, ktorí takto začínajú svoju
prácu, svoje požehnanie. Udeľ im zdravie, a daruj dlhý
život, prosíme ťa, Stvoriteľu, ktorý všetko môžeš, vypo
čuj nás a zmiluj sa.
Na prijímanie: Dôveruj v Boha a on ti udelí, o čo prosí tvoje
srdce.

^Dtoame, £a dô sebci
(IX.)
39. Ako máme uvádzať ¡okolnosti tiažkých hriecihqv?
Kajúcnik je povinný pri spovedi vyzn a ť okolnosti, k to ré môžu, zmeniť stupeň hriešnosti, prípadne zm eniť v šed 
ný hriech na ťažký. K okolnostiam počítam e:
a) Príčiny (pohnútky). Pri sv. is povedi má sa uviesť p rí
čina, prečo kajúcnik daný hriech spáchal. A le príčina sa
nevyznáva pri každom hriechu, veď v šetci hreším e z ľud
skej slabosti. Príčinný uvádzame lept tam, kde sa tieto
stali priamym zvodcom k hriechu. Napr. zhrešil som n e
čistá, lebo som čítal zlé knihy, ktoré vo m ne udržiavali
zlé myšlienky. A lebo: spáchal som h riech z ľahkom yseľ
nosti, zo strachu, prinútený, zo zloby, pohŕdaním zákona
Božieho atd.
b) Cieľ (účel) — spáchal som hriech z pom sty, zo zá
visti,, a pod.
c) Prostriedky — použité pri spáchaní hriechu: násilie,
padnad, ohováranie, alkohol a pod.
d) Následky — aké následky mal tvoj hriech? P oh orše
nie, zlý príklad, ublíženie a pod. Napr. opil som sa, v opilosti som klial, nepekne hovoril, toto počuU deti, dal so\m
im týmto zlý príklad a póhoršem e a p od .
Z tohto príkladu vidíme, aké dôležité je vyznať okol
nosti hriechu. Dotyčný spáchal ťažký h riech tým , že sa
opil, ale v skutočnosti pritom spáchal ešte aj iné hriechy.
Je ne\vyhnuté, aby kajúcnik v spovedi vyzn al následky
hriechu v prípade, keď pre n eh o v dôsledku hriechu
vyplýva povinnosť tnáhrady.
e) Má sa v ;s povedi vyznať i tá okolnúsť, k eď sám
hriech je všedný, ale okolnosti ho robia ťažkým alebo
mnohonásobným. Napr. krádež m alej sum y je všedným
hriechom, ale keď táto je odcudzená od vdovy, sirôt, chu
dobného človeka, stáva sa táto krádež ťažkým hriechom .
f) Ďalej sa má vyznať okolnosť, ktorá robí spáchaný
hriech hriechom zadržaným (alebo u kň azov má za ná
sledok irregularitu). Napr. ak žena mala potrat. Potrat
u sktbých žien je vecou častou, prirodzenou, teda n ie je
hriechom. A le keď sa táto žena sam a n ejak pričinila
¡o to, aby takýto potrat mala, ťaží ju ťažký hriech: úm y
selné vyhnanie plodu. To je hriech zadržcuný.
g) Okolnosť, keď hriech ťažký ostáva všedným alebo
nie je hriechom, je taktiež dobre v spoved i vyjaviť. Nie
preto, že toto je nevyhm itné k uspokojeniu sv ojh o s v e 
domia, ale aj preto*, že (spoveď má b y ť obžalobou prav
divou, zodpovedajúcou skutočnosti, preto
vyznávam e
všetko tak, ako sa stalo.
40. Kto nemusí vyznať podrobne všetky h riech y?
Táto otázka znamená vlastne: kto je oslobodený od
toho, aby <v spovedi musel povedať počet a okolnosti ťaž
kých hriechov ?
a) príčiny, b) cieľ (účel), c) prostriedky, d) následky.
Ten: a) kto umiera. Tu počítam e aj chorých, ktorým
ich zdravotný stav nedovoľuje namáhať sa, k torí hovoria
veľmi ťažko alebo ktorí sftratiU reč. Takíto vša k sú p o
vinní dbať, aby vzbudili ľútosť;
b) s kým sa nem ožno dohovoriť a to: nem í (tí sa vôb ec
vyznať nemôžu), hluchí (ktorí nepočujú otázky spovední

ka a lebo nem ôžu svoj hlas zm ierniť natoľko9 aby ich ok o
lostojaci nem ohli počuť).
Nemí, hluchonem í a úplne hluchí m ôžu sv o je vyzna
nie napísať (keď písať vedia) a dať spovedníkovi prečí
tať, keď m et nebezpečia, že by n iek to nepovolaný toto
prečítal. A le tento spôsob nem usia p ou žiť;
c) takí, ktorí nepoznajú (neovládajú) spovedníkovu reč
(cudzinci);
d) tí, ktorí sa nachádzajú v náhlom n ebezpečí straty ži
vota (pred bojom , pri zem etraseníf povodni, stroskotaní
lode, a pod.);
e) takí, k torí sa nem ôžu spoved ať bez toho, aby to
nepočuli aj iné osoby, okrem spovedníka, napr. po ope
rácii, keď kajúcnika rrmsí pridržať lekár alebo ošetrova
teľka, v nem ocnici, kde lôžka chorých sú blízko seba,
pri nešťastí, žen y pri pôrodných bolestiach a pod.;
f) od úplnej is povede oslobodzuje ďalej neprekonateľná
nevedom osť, nezavinené zabudnutie hriechov (v chorobe
strata pamäti, keď sa ch orý na m inulosť nepamätá).
V,o všetk ých tých to prípadoch nem usí sa kajúcnik spo
vedať úplne a postačuje vyznanie n eú p ln é: p ovie jeden
ťažký hriech alebo bije sa v prsia, že ľutuje svoje hrie
chy alebo dá znam enie, žeb y sa rád *spovedal a dostane
platné rozhrešenie.
41. V yparujm e sa chýb, ktoré činia spoveď neplatnou.
1. N iekto naschvál z ha!(nby zam lčí pri spovedi ťažký
hriech. Čo na to p ov iem e?
K to sa nehanbil zhrešiť pred vševed ia d m Bohom, nem á
sa hanbiť ani pri spovedi vytínať sa zo sv ojh o hriechu.
H rešiť je ľudské, ale tajiť hriech je diabolské. Zlý duch
zveliču je pred nami naše hriechy, budiac v nás hanbu,
aby sm e sa v ô b ec nespovedali alebo a b y sm e z hanby
zatajujúc hriech spovedali sa neplatne. Táto hanba je
falošná.
2. N epočúvajm e zléh o ducha, k to rý vtedy, keď nás zvá
dzal k hriechu, odobral od nás hanbu a ter^az, keď sa
chcem e vyspovedať, vzbudzuje v nás hanbu.
L epšie je d obre sa vysp oved a ť pred kňazom, ktorý za
stupuje Boha, ako z hanby zatajiť hriech, žiť nespokjne
v hriechu, nešťastne um ierať a hanbiť sa na poslednom
súde.
K onečne, ak nem ám e odvahu vyspovedať sa pred zná
m ym spovedníkom , choďm e k inému, ktorý nás nepozná
a tam sa úprim ne vyspovedajm e, — h o d každá hanba
a obava je zbytočná.
42. Z ío strachu zatajený tažäký hriech.
Niet príčiny báť sa kňaza. Spovedník je duchovným
otcom . Z B ožieho poverenia chová sa kňaz ku kajúcim
ako otec k deťom . P reto niet sa čoho obávať, lebo spo
vedník je ku každém u láskavý.
Sú prípady, keď spovedník musí byť prísny. Napr. k eď
treba rozhodne a vážne upozorniť hriešnika na veľkosť
hriechu a pod. Potrebná je prísnosť u ľudí, ktorí veľm i
ľahkom yseľne hrešia, ktorí sv. spoveď
berú naľahko.
U týchto osôb spovedník musí postupovať prísnejšie.
Teda nie so strachom , ale s detskou dôverou pristupuj
m e k sv. spovedi.
N etreba sa obávať ani toho, že snáď spovedník prezra
dí niekom u naše hriechy, ktoré počul pri sv. spovedi.
Spovedník pod sm rteľným hriechom i najťažšími dočas
ným i trestm i pred svojím biskupom a večným i pred
Bohom je zaviazaný k večn ém u mlčaniu. Znám e sú prí
pady, že spovedníci radšej m učeníckou srrvrť'OU zom reli
než by vyzradili spovedné
tajom stvo. (Sv. Ján Nepom ucký).
N.

43. „A k o sa bude nía m ňa pozerať m ôj spovedník, k®ď
sa m u vyspvedám z toho hriechu?
Spoveď je pre hriešnikov a hriešnym i sú všetci ľudia.
I kňaz žije na tom to svete, m ed zi nami a vidí i vie, ako
ľahko m ožno na svete zhrešiť. P reto ani nem ôže zle m ys
lieť o kajúcnikovi, ale naopak, m iluje a váži si ho. Pán
Boh a celé n eb o tiež sa tešia z úprim nej spovede tak, ako
sa otec tešil z návratu m árnotratného syna. (Lk. 15,
11-32.)
Spovedník nikdy nerozm ýšľa o tom, kto sa z čoho
spovedal. K ajúcnik odišiel a spovedník už zabudol jeh o
hriechy. Nie je m ožné zapamätať si stovky hriechov, veď
u kňaza sa spovedajú stovky ľudí.
(Bokiračom nie.)

Augustína vydáva, oznámil, že nakladateľstvo plánuje za
končiť vydanie súboru, ktorý bude obsahovať 33 zväzkov, v
roku 1983.
„VŽDY, za všetkých okolností sa máme usilovať robiť dob
ro, a to spontánne, celým srdcom, z lásky. Láska má byť na
najvyššom mieste našich činov a našich starostí," povedal
pri obvyklom poludňajšom prejave v tohoročnú poslednú má
jovú nedeľu Sv. Otec Pavol V!, a ako príklad činorodej lás
ky uviedol 2000 darcov krvi z talianskeho mesta Forii, ktorí
boli medzi návštevníkmi na svätopeterskom námestí a veľmi
živo pozdravovali Sv. Otca.
BRATSTVO MEDZI NÁRODMI, prehĺbenie poznania viery
a učenie posledného koncilu sú témy Svätého roku pre du
chovnú obnovu vo Francúzsku, ako to pred nedávnom vyhlá
sil parížsky arcibiskup, kardinál Marty.
SV. OTEC v bazilike sv. Petra v predvečer 10. výročia
smrti pápeža Jána XXIll., dňa 2. júna t. r., slúžil archijerejskú Sv. Liturgiu a po nej navštívil hrob svojho predchodcu,
pri ktorom zotrval v modlitbách. .
SYMPÓZIUM o encyklike Pacem in terris usporiadalo v
dňoch 5. a 6. júna 1973 v Prahe predsedníctvo Federálneho
výboru Združenia kat. duchovenstva Pacem in terris pri prí
ležitosti 10. výročia od vydania tejto významnej mierovej
encykliky. Účastníci sympózia si vypočuli 6 zásadných pred
nášok, v ktorých zo všetkých hľadísk bola rozobraná encyklika Pacem in terris, ako aj jej dobový a historický vplyv na
katolíkov, kresťanov a všetkých ľudí dobrej vôle.
KARD. ALFRINK, holandský prímas, vyhlásil vo svojej ne
dávnej prednáške v Londýne, že „na poli sociálnej spravod
livosti za posledných 10 rokov, od encykliky Jána X XIll. Pa
cem in terris, sa takmer nič nezmenilo vo svete. Kresťania
málo urobili v tom čase za mier a spravodlivosť.“ Poukázal
i na to, že „toho, kto sa zasadzuje za spravodlivosť a za zme
nu spoločenskej výstavby, neraz vyhlasujú za ľavičiara a ko
munistu, hoci v skutočnosti sa usiluje o uplatňovanie myš
lienok mierovej encykliky. A mnoho ráz neodvažujeme sa ve
ci nazvať ich menom, lebo sa bojíme, že sa dostaneme na po
le politiky."
KARD. DUVAL, alžírsky arcibiskup, vyzýval v kázni pri Sv.
Liturgii na sviatok Zoslania Sv. Ducha k náprave zla, ktoré
gniavia ľudí. Poukázal na nespravodlivosť bohatých vrstiev
a zdôraznil, že je potrebná spolupráca všetkých ľudí, ktorí
si musia uvedomiť, že toto storočie a vysoký stupeň techni
ky, zaväzujú človeka k zodpovednému konaniu.
KATOL. KOM ISIA Krajinskej mierovej rady v Budapešti
usporiadala konferenciu pre mladých kňazov v záujme ustá
lenia spoločných úloh v rámci mierovej spolupráce.
V
RÍME vyšiel ôsmy diel všetkých spisov sv. Augustína O
Trojici. Riaditeľ nakladateľstva C itta Nuova, ktoré spisy sv.

Jednou vetou
Sv. otec Pavol VI. revidoval členov komisie pre
revíziu cirkevného práva a doplnil ich počet V roku 1971 bolo vo svete založených 18 nových
biskupstiev - Biskup Heston, predseda pápež
skej komisie masovo komunikačných prostriedkov,
umrel v dôsledku srdcového infarktu počas letu
na palube lietadla - Biskup Lamont z Rodézie, sa
dostal pred súd pre svoje verejné prejavy, odsu
dzujúce ra sistický režim v krajine - Na sympóziu
s tu ris ta m i v Assisi, prehovoril aj vikár Sv. Otca
pre rímske biskupstvo, kardinál Poletti - V Chicagu náboženské organizácie rozhodli sa zriadiť
poradňu pre mravne vykoľajenú mládež - V Ríme
vydali sériu poštových známok, venovaných 500.
výročiu narodenia M. Kopernika - Nemecký bis
kupský zbor podal ostrý protest bonnskej vjáde
proti šíreniu pornografickej literatú ry - Vo Švaj
čiarsku zryšili zákon, ktorý nedovoľoval členom
Spoločnosti Ježišovej usadzovať sa v krajine Pre jubilejný rok 1975 Pavol VI. za predsedu úst
redného výboru vymenoval kard. Fiirstenberga V Ríme na vŕšku C elio o b ja vili v dobrom stave za
chovanú svätýňu pohanského boha Mithrasa V D jakarte vydá Informačné stredisko 4-zväzkové
Dejiny katol. c irk v i v Indonézii - L Gándhiová,
indická m inisterská predsedníčka, vystúpila v in
dickom parlamente na obranu zahraničných misio
nárov - Na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla,
vysvätil Sv. Otec viacerých nových biskupov O. K. M ic h a ilo v prednášal pred nedávnom v Ríme
o bulharskom pôsobení Msgr. Roncalliho, neskor
šieho pápeža Jána XXIll. - V Ríme uviedli pre
miéru film u ,,Ty si Peter“ .

SVETOVÝ KONGRES MIEROVÝCH SlL
ktorý sa uskutoční v októbri t. r. v Moskve, má vo svojom boha
tom a vážnom programe prerokovať tieto veľmi naliehavé a šľa
chetné ciele:
— riešenie otázok, ktoré prispejú k likvidácii nebezpečného voj
nového napätia najmä na Strednom východe,
— plnenie parížskych zmlúv o Indočíne,
— problémy medzinárodnej bezpečnosti a odzbrojenia,
— hľadanie ciest k dosiahnutiu a zabezpečeniu národnej nezávis
losti,
— boj proti imperialistickému vmešovaniu sa,
— rozvoj všestrannej, rovnoprávnej a vzájomnej výhodnej spolu
práce národov a štátov,
— prehĺbenie vzájomného porozumenia a kontaktov mierumilov
ných spoločenských a politických síl na celom svete.
Výzvu na zvolanie svetového kongresu mierových síl vydali
účastníci medzinárodnej porady, ktorá sa konala v marci t. r.
v Moskve. Na pozvanie Svetovej rady mieru sa tejto prípravnej
porady zúčastnili delegáti 40 medzinárodných a 81 národných or
ganizácií zo 60 krajín.
Vo výzve sa okrem iného zdôrazňuje presvedčenie, že bez ohľa
du na rozdiely v ideologickom prístupe a názoroch, otvorený dia
lóg o uvedených otázkach prinesie úžitok mieru, zmiernenie na
pätia a posilní dôveru a spoluprácu medzi národmi.

nopola. Po skončení francúzsko-gréckeho lýcea vstúpil r. 1931 do seminá
ra na ostrove Chalki a po skončení
teologickej školy stal sa mníchom a
r. 1937 bol vysvätený na diakona. V
teologických štúdiách pokračoval v
Kanade a r. 1942 prijal kňazskú vy
sviacku.

PAVOL VI. prijal skupinu ja pon ských anglikánov a člen ov p oroty, ktorá
udeľuje zlatú medailu dr. A lb erta S ch w eitzem z b a zilejsk ej G o eth eh o n a dácie.
V DŇOCH 25.-28. M Á JA t. r. mal v Z agorsku pri M osk ve m edzinárodné
zasadanie V ýbor pre pokračovanie prác K resťa n sk ej m iero v ej k on feren cie.
Zasadanie otvoril m oskovský patriarcha P im en a vied ol ho prezid en t K M K
metropolita Nikodim.
JEDNA CIRKEV A MNOHO C IR K V Í — bolo tém o u diskusného Stretnutia
vo Viedni, na ktorom sa zúčastnili teológ ovia rôzn ych k resťa n ských cirkví.
NA INŠTALÁCII n ovéh o washingtotnského biskupa M\sgr. Bauma sa zú 
častnili aj zástupcovia iných kresťanských cirkvi \a spoločrtostí.
V BRUSELI, v katedrále sv. M ichala, sa z iniciatívy kardinála Suenensa,
konala ekum enická slávnosť, na k to rej okrem in ých boli prítom ní aj a rci
biskup) Helder Ca/mara, anglikánsky arcibiskup dr. R am sey a orto d o x n ý
metropolita Gloom.
PREDSTAVITEĽ BUDHISTOV z Laosu, C ondet Budhadžinoro, sp revá d za 
ný dvoma zástupcami laoských m n íchov a dvom a zástupcam i vlády, navštwil^pred svätodušným i sviatkam i Sv. O tca Pavla VI.
V PORTO ALEGRE (Brazília) začal v jú li t. r. sv o ju činnosť n o v ý E ku
menický teologický ústav, kde budú prednášať teo ló g o v ia rôzn ych kresťanských vierovyznaní.
NOVÝM REKTOROM m osk ovsk ej teo lo g ick ej akadém ie sa stal
čemigovsko-nižický Vladimír.

biskup

PATRIARCHÁT rum unskej o rto d o x n ej cirk vi p rv ý raz od skončenia
vojny uverejnil štatistické údaje o ¡stave cirkvi, pod lá k to réh o je v Ru
munsku 12 biskupstiev, 19 biskupov a v y še 8 tisíc d u ch ovn ých .
V MNÍCHOVE odovzdali 15. m ája t. r. m oham edánskej n á b ožen sk ej ob ci
novú mešitu. V edúci kom isie p re stavbu m ešity poved al no sv o jo m p r e
jave, že teraz treba splniť to, čo je n a jd ôležitejšie: vybudxmať dobré vzťa h y
medzi ľuďmi, ktorí sa nem ajú d eliť podľa toho či chodia do kostola aleb\o
mešity, lež majú si byt bratmi.
NA CYPRE, podľa oznám enia ta m ojších {pravoslávnych cirk ev n ý ch úrad)av, objavili pri výsku m e starobylého chrám u sv. Lazara, osta tky toh to
svätca. Podľa starej kresťanskej tradície sv. Lazar, k toréh o sám Spasiteľ
vzkriesil, pôsobil, zom rel a bol p och ova n ý na C ypre.

Dedič veľkej idey
Myšlienka jednoty všetkých kresťa
nov má bohatú tradíciu. V posledných
desaťročiach osobitne ju oživil ekume
nický patriarcha Athenagoras L, ktoré
ho činnosť oteplila vzájomné vzťahy
medzi východnou a západnou cirkvou.
Jeho nástupca na stolici v Konštantinopole je rozhodnutý pokračovať v
prehlbovaní jednoty vo vnútri pravo
slávia, ako aj zblíženia a zjednotenia
celého kresťanstva, začatého jeho c ti
hodným predchodcom.
16. júla 1972 posvätná synoda orto
doxnej cirkvi v Konštantinopole na za-

sadnutí, ktoré sa konalo v chráme sv.
Juraja, zvolila nového ekumenického
patriarchu, nástupcu Athenagorasa I.,
ktorý zomrel 7. júla 1972.
Za patriarchu absolútnou väčšinou
bol vyvolený metropolita Demetrios
Papadopoulos. Je 269. nástupcom sv.
Andreja Apoštola, ktorý podľa tradície
na svojej apoštolskej ceste prišiel do
Bosporu a založil v Byzancii cirkevnú
obec.
Nový patriarcha Demetrios I. má 59
rokov. Narodil sa neďaleko Konštanti-

Najprv päť rokov pracoval v Teherá
ne (Irá n ). Zorganizoval tam gréckopravoslávnu farnosť a súčasne bol pro
fesorom starogréckeho jazyka na ta 
mojšej univerzite. Po návrate do Konštantinopola takmer desať rokov bol
farárom chrámu sv. Apoštolov. Roku
1964 bol vysvätený na biskupa a spra
voval najprv diecézu Ferikoi, potom
Eleia a vo feburári 1972 bol zvolený
za metropolitu na dvoch tureckých
ostrovoch v Egejskom mori - Imroz
a Tenedos.
Slávnostná intronizácia nového pat
riarchu sa konala 18. júla vo Fanare
(štvrti Konštantinopola). Na slávnosti
sa zúčastnila aj delegácia Sv. Otca
Pavla VI., ktorú viedol apoštolský pronuncius v Turecku, arcibiskup Salvato
re Asta a arcibiskup Pierre Duprey zo
Sekretariátu pre jednotu kresťanov. V
deň íntronizácie ekumenický patriar
cha dostal veľa blahoprajných telegra
mov takmer z celého sveta. Telegram
poslal aj pápež Pavol VI., v ktorom pí
sal: ,,Vo chvíli, keď Vaša Svätosť za
ujíma také vysoké postavenie v službe
Kristovej cirkvi, chceme Vám vysloviť
naše najlepšie žičenia a ubezpečiť
Vás o našich modlitbách a tiež o tom,
že Vaša Svätosť nájde v rímskom bis
kupovi vždy srdečného brata, ktorý ne
prestajne túži priblížiť sa k tomu dňu,
tak veľmi žiadanému Vaším Predchod
com, k dňu, v ktorom bude spečatená
naša naplno prinavrátená jednota".
Demetrios I. poslal pápežovi tele
gram tohto obsahu: ,,Túžime u Božej
dobroty vyprosiť milosť a lásku, aby
sme mohli riadiť Svätú ekumenickú
stolicu a prijímajúc nám zverenú hod
nosť ekumenického patriarchu, posie
lame zo srdca Vašej Svätosti pozdra
venia v láske k Pánovi, ktorý nech Vás
obdarí osobitným požehnaním".
V
rozhovore so skupinou novinárov
Demetrios I. povedal, že pôjde po sto
pách svojho veľkého predchodcu: „Bu
deme sa snažne usilovať o jednotu
všetkých pravoslávnych cirkví, a čo s
tým súvisí - o jednotu všetkých kres
ťanov". Na otázku o kontaktoch so Z á 
padnou cirkvou patriarcha povedal:
„Túžime rozvíjať a upevňovať väzbu
so Svätou rímskou cirkvou, práve štu
dujeme metódy a hľadáme zodpovedné
spôsoby činnosti v tomto smere".
Osvedčil sa, že je pripravený stretnúť
sa s pápežom Pavlom VI. a takisto sa
bude usilovať viesť dialóg aj s ostat
nými náboženstvami, osobitne s isla
mom.
Koncom júla 1972 poslal iným pat
riarchom posolstvo s oznámením o
svojej kanonickej voľbe a o nastúpe
ní na biskupskú stolicu v Konštanti
nopole. Vo svojom bratskom posolstve
pokoja píše, že by túžil začať svoju
prácu v atmosfére dobrých vzťahov so
všetkými cirkvami.

T. M. R.

(Prehĺbenie lásky k blížnemu v duch. odkaze sv. Terézie)
V
januári t. r. uplynulo 100 rokov od narodenia a 23. a p rí
la t. r., 50 rokov od blahorečenia vždy príťažlivej a m ilej svä
tic e s ružami - sv. T e r é z i e z Lisieux. Tieto výročia so
stručným nákresom jej života a duchovného odkazu nám p ri
pomenul inform atívny príspevok o. dr. J. M a s tilia k a v to h o 
ročnom kalendári Slova.
Ak sa vraciame k tom uto významnému jubileu veľkej svä
tic e našich čias, chceme predovšetkým zdôrazniť jej veľm i
živý a veľm i časový odkaz, ktorý tk v ie v jej osobnom príklade
i v duchovno-literárnom diele. S vä tica s ružami nás aj dnes
učí kráčať cestami lásky, aby s to u to veľkou a základnou
kresťanskou čnosťou, sme i my boli štedrým i, ochotným i a
vy trv a lý m i rozdávateľm i čerstvých ruží, ktoré vo forme vzá
jomného porozumenia, nesebeckej lásky, bratského spoluna
žívania a ochoty, sú najkrajšou a najpríjemnejšou ozdobou
nášho vlastného života. „ N ie je to len svätosť: je to niečo
zázračného a zároveň geniálneho v spôsobe, akým chápala
a prežívala veci," napísal o sv. Terézii v y n ik a jú c i teológ na
šich čias O tec Yves C ongar (La vie s p iritu e lle 1970, str.
336). A je to práve l á s k a k b l í ž n e m u , o ktorej sa svä
tic i dostalo m im oriadnych osvietení.
Tri mesiace pred smrťou (v a u to b io g ra fickom spise „ C " ,
ktorý tvo rí 10. a 11. k a p ito lu Dejín duše vydaných podľa pô
vodného rukopisu) sv. Terézka okrem iného napísala:
„Venovala som sa nadovšetko milovaniu Boha a práve mi
lovaním jeho som pochopila, že moja láska sa nesmie preja
vovať iba slovami; lebo: nie tí, čo mi hovoria: Pane, Pane,
vôjdu do kráľovstva nebeského, ale tí, čo činia vôľu Božiu.“
(M t 7, 12)
A na inom mieste dôrazne pripom ína:
„Ach, teraz chápem, že dokonalá láska záleží v tom, že
znášame chyby druhých, že nás ani trochu neudivujú ich sla
bosti, že sa poúčame aj z najmenších skutkov čností, ktoré
ich vidíme konať, ale najmä som pochopila, že láska nesmie
ostať uzavretá na dne srdca. „N ik to “, hovorí Pán, „nezažíha
sviecu na to, aby ju postavil pod mericu, ale položí ju na
svietnik, aby svietila všetkým, ktorí bývajú v dome.“ (M t 5,
15) Nazdávam sa, že táto svieca predstavuje lásku, ktorá
má osvecovať, potešovať nielen tých, čo sú mí najdrahší,
ale v š e t k ý c h , ktorí bývajú v dome, nevynímajúc nikoho.“
Nech ž ia rivý odkaz te jto svätice podporuje našu dobrú vô 
ľu v uskutočňovaní tých najzákladnejších prikázaní, aby
svetlo našej lásky osvecovalo a potešovalo nielen tých, ktorí
sú nám blízki, ale všetkých!

Jej detstvo
belostné stádo oviec na hore Karmel
Jej úsmev,
jas kríža na nebi na poslednom súde,
plamene fontány, keď slnko dokrváca.
Je to tak prosté, jak je to jednoduché:
byť svätým!
Najkrajší okamih večnosti,
ukrytý za oblakmi.
P. G. H LB IN A

sS
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„Svoje detstvo som strávila v Lisieux
a vedela som, že koho Svätá obdarila
milosťou, poslala mu vôňu ruží.“
EDITH PIAF
(Z knihy slávnej šansonierky, ktorá
pod názvom MÔJ ŽIVOT a v preklade
A. Lerchovej vyšla v bratislavskom
nakladeľstve Obzor r. 1966).

Prastaré východné chrámy P. Bohorodičky
V
tý ch istých časoch budotiali chrám na p o česť Presv.
V
p rvých storočiach kresťanstva boh oslu žobn é m iesta v
B oh orod ičky, k to rý is tojí idodnes a je znám y ia ko mešita
západnej i v ých od n ej cirk vi b o li rovnaké. G récko-byzan tpod m en om el A xa. B ol vyb u d ova n ý v bazilikálmom štý
sk ý štýl sa v yv in u l až n eskoršie. Na začiatku IV. sto ro 
čia cisár K onštantín preložil sv o je sídlo do Carihradu a le. P o d okon čen í sta v b y chrám u Hagia Sophia sa začal
v ia cej uplatňovať byzcúntský sloh.
ozdobil ho m nohým i bazilikami. R obil to s (takou horlivosťou, ako pred tým v Ríme. D odnes je v Carihrade v eľa
H istorik G regor K odinus uvádza, ž e v Carihrade sa
chrám ov, k toré za sv o j vzn ik vď ačia práve K onštantínovi.
nachádzali ešte tieto m ariánske sv ä tyn e:
Spom eňm e však p red o v šetk ý m tie, ktoré sú zasvätené
Chrám B ohorodičky, k torý prestavali v časoch cisám
Presv. B ohorodičke.
Teodosia z paláca Patrícia Eugena. Cisár Urbicius a Jus>tinus tiež dali v y b u d o v a ť chrám y k ú cte presv. Matky
Už v počiatkoch b u d ova teľskej iniciatívy vznikli p rv é
B ožej. Justinus bol vn u kom Justiniána. V eľm i populárnou
dva m ariánske svätyne, z ■k torých jedenú n esk oršie za
svä tyň ou bol tzv. Chrám sprievodca, ktorý dal vybudovať
svätili sv. Tekle. P o tý ch to nasledovali stavby ďalších.
M ichal M athysta. Na p ríh ovor P. B ohorodičky bolo v ňom
Sv. Pulcheria založila najznám ejší a najväčší m arián
uzdravených veľa slep ý ch a od tých čias uctievajú zbožní
sky chrám , nazvaný m enom jed n éh o z v ý zn a m n ý ch cari
G réci S pasiteľovu M atku a k o sp rievod kyň u slepých. Zná
hradských predm estí — Blacheron. O nádhere a veľk osti
m y bol a j chrám n a zýva n ý N ovicella, k to rý dostal svoje
tých to dhrámoch hovoria dejinné záznam y z tých čias.
m eno p o vd ove, k to rej dom stál kedysi na tom to mieste.
Napr. chrám Hagia Sophia (Chrám B ožej m údrosti), za
Jeden význ a m n ý m ariánsky chrám pochádza z čias
ložený Justiniánom a dostavaný v r 537, bol ta k ým v e ľ 
P,holia a ďalší postavili na nám estí Carihradu. Za K(M'
kým dielom a u m eleck ou
hodnotou, ž e iniciátor jeh o
štantína Pogonata postavili tzv. K arpiánsky chrám.
stavby od nadšenia zvola l: „P rem o h o l som Ťa, Šalam ún!“
V tom to chrám e slúžilo asi tisíc osôb a stavalo ho 10 000
o. M. M AGYAR
stálych robotníkov-'stavbárov. S voju im pozantnosť a vzn ešenost si zachoval dodnes, k e ď sa stal m oham edánskou
(D okončenie v bud. čísle.)
m ešitou.

PRlBEHV, K T O R É PlŠE 2 I V O T
OTCOVSKÉ SRDCE
Bol už starý a žil sám, žena mu zomrela a deti sa
rozišli. Mal vzornú záhradu, v ktorej pestoval zele
ninu, opatroval stromy a dvor sa mu hm ýril s lie p 
kami. Jeho radosť bola rozdávať deťom čo mal;
zavše si nabalili plné auto, keď ho prišli navštíviť.
Otecko, - povedala mu dcéra Mária, - môj
najstarší syn bude promovaný a hneď bude mať aj
zasnúbeniny. Viete, že na hostinu bude treba viac.
Ber, dcéra moja, - povedal otec, - koľko
sa ti zmestí, aby si nemusela v meste kupovať.
A dcéra brala: kurence, ovocie, zeleninu, v a jíč 
ka, ba i posledné orechy z pôjda.
- V deň promócie, - vravela Mária, - príde
me pre vás, prichystajte sa.
Starý si na druhý deň šiel kúpiť šaty, to pá nky
ba i novú košeľu, aby sa zaň nehanbili. Potom si
hútal:
Koľkože mu mám dať? Dám jednu tisícku na
promóciu, druhú na zasnúbeniny, nech pamätá, že
mal deda, ked ja sa pominiem.
A hneď aj peniaze vybral, odčítal, vložil do
obálky a strčil do vnútorného vrecka kabáta, aby
ich nezabudol doma. Usmial sa, ked si pomyslel
ako sa im Milan poteší.
V
noci pred promóciou nespal, ba i poplakal
od radosti. Vstal zavčasu, prichystal sa, keď sa
obliekal, ohmatal kapsu, v ktorej boli peniaze, sa
dol si a čakal. Pozrel na hodinky a hovorí:
Už by tu mali byť, ale nič, oni iste prídu.
Lenže čakal nadarmo, lebo nikto preň neprišiel.
Možno sa im auto pokazilo, vzdychol, aby si
uľahčil - však oni prídu a vysve tlia mi to.
Až asi po mesiaci prišla dcéra a začala tikať:
Takú hanbu ste urobili môjmu synovil
- Akú? pýtal sa prekvapený.
- Haliera ste mu nedali na promóciu.
- Veď som vás čakal.
- A poslať ste odvtedy nemohli, nepoznáte mo
ju adresu?
Otec vytiahol dvatisíc a dal jej. N apadla hc
myšlienka: Netreba vám už mňa, ale len moje pe
niaze a odohnal ju od seba.

V«

OTCOVSKÁ LÁSKA

O TC O VSK Á RADOSŤ
Už bol starý a chcel dať prepísať na syna všet
ko, čo mal. Povedal mu, aby napísal darovaciu
zmluvu a on ju podpíše.
Syn priniesol kúpno-predajnú zmluvu a dal ju
otcovi na podpis.
Otec si nasadil okuliare, vzal zmluvu a prečítal
nadpis.
- Omyl, syn môj, - zvolal, - veď ja ti chcem
všetko darovať a nie predať.
- Lenže keď sa daruje, za to je väčší poplatok
ako keď sa predá, - odpovedal syn.
- Poplatok zaplatím ja, nech je aký chce, ale
neznesiem, aby ja som svojmu synovi dačo predá
val.
Syn doniesol darovaciu zmluvu, ktorú otec s ra
dosťou podpísal.

Otec ležal s boľavou nohou; mal v nej rakovinu.
Žena a deti ho utešovali, že sa to zahojí a p ota 
jomky plakali. Skrývali svoje slzy práve ta k ako
skrývali pravú príčinu jeho bolesti. Lenže čo ako
ich zakrývali, občas sa im v očiach predsa zalesk
li slzy a otec vycítil svoju skutočnú chorobu. V šet
O TCO VSKÁ t ú ž b a
ci mu radili, aby si nedal am putovať nohu, že sa
to zahojí i tak, načo by znášal to ľk é utrpenie.
Ja viem, - odpovedal im odhodlane, - že
Stretol som starého dobrého známeho, ktorého
to nepomôže či dám odrezať nohu alebo nie. I to
som dlho nevidel a pýtam sa ho, ako sa má.
viem, že keď mi ju odrežú, veľa vytrpím , ale že si
V iete ako sa človek môže mať, - odpovedal
tým predsa trochu predĺžim život. A budem sa
mi, - keď už má blízko 80 rokov. Síl ubúda a smrť
môcť vám, moje deti ešte začas potešiť. A za to
sa blíži. Nie je mi toho ľúto.
som ochotný zniesť každú bolesť.
(Pokračovanie na 12. str.)
't - ..

(Dokončenie z 11. str.)
Môj syn stavia dom, pomáham, koľko v lá 
dzem. Len o to prosím Pána Boha, aby mi doprial
to ľk o zdravia a života, aby dom doko nčili. Potom
uz mozem zomriet.
OTCOVSKÉ POTEŠENIE
Šiel ulicou a smial sa.
- Čosi zvlášť dobrého vás stretlo, - hovorím
mu, - keď ste ta k ý veselý.
- Veru hej, - odpovedal a ukázal list od syna.
- Viete, - pokračoval, - keď ho moja stará do
stane do rúk, najprv ho pobozká, vyplače sa a naj
menej tri-štyri razy ho dnes prečíta. Do večera už
o inom hovoriť nebude. O d p o lu d n ia prídu deti z
práce, každé ho prečíta a každé bude mať čo k ne
mu povedať. Neviete si predstaviť, - zakončil
otec, - koľko radosti spôsobí synov lis t mne i ce
lej rodine.
Dr. J. Bubán

................................................................................................................................................. ..

S R A D O S T N O U M Y S Ľ O U D Ö D N Í, KEĎ S A U Ž
Z V E Č E R IE V A
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Stalo sa to ktoréhosi dňa v januári minulého roku (1972).
Tlač, rádio a francúzska televízia oznámili poplašnú správu,
že v Pyrenejách sa na vychádzke do vyšších horských polôh
stratil osemdesiatročný kardinál Jozef M ária M a r t i n , bý
valý arcibiskup z Rouenu, ktorý po dosiahnutí 75 rokov svoj
ho života zriekol sa svojho úradu a usídlil sa v Lurde.
Ukázalo sa, že neočakávaná búrka zastihla kardinála na
výstupe do hôr neďaleko vrcholu Pibeste. Po troch dňoch
usilovného hľadania ho našli a helikoptérou zviezli domov.
Pri jeho príchode a vystupovaní z vrtuľníka urobili foto
grafiu. Hoci bo! telesne veľmi vyčerpaný a zbiedený, predsa
sa na nej usmieval na záchrancov a na množstvo ľudí, ktorí

ho vítali. Táto fotografia bola uverejnená povedľa článku,
vlastne interviewu s kardinálom v časopise „Secours catho
lique" o rok po tejto udalosti.
Kardinál povedal, že on teraz chce sa dostať iba na jeden
vrchol, ktorý hodno zo všetkých síl dobývať a ktorý sa volá:
NEBO.
Ako si kardinál predstavuje snahu o toto úsilie? Porozprá
val o tom redaktorovi spomínaného časopisu.
M ladí ľudia, - hovoril kardinál, - dobývajú tento vrchol
v sile veku podľa svojho spôsobu - prácou a rôznorodou
činnosťou: v odbornej práci, v rodine, v spoločnosti. . . To sú
veci potrebné a dobré - ale ony netvoria všetko, čo je ne
vyhnutne potrebné na výstavbu lepšieho, ľudskejšieho sveta.
Našťastie veľká ľudská rodina tvorí životnú jednotu. Jedni
potrebujú pomoc druhých. Starí potrebujú mladých. Nielen
ovocie ich práce, ale aj príkladu ich energie a zápalu, aby
neostarievali a nezdedkovateli - kontakt s mladými omla
dzuje.
Ale i mladí potrebujú starých - ich príklad čestne a uži
točne stráveného života a ich skúsenosti. A to pod jednou
podmienkou: že starí nebudú len spomínať a vychvaľovať tie
svoje „staré dobré časy,,( - ale budú vedieť postihnúť, že
v každej epoche dejín žili, žijú a budú žiť „ľudia i odľudia“
a každá, a teda aj uplynulá i terajšia epocha má svoje zlé
i dobré stránky. Len si pomyslíme, koľko poľahoby, pomoci
i zábavky prinášajú starým ľuďom moderné vynálezy: rádio,
televízia, telefón, auto, elektrina, helikoptéra, röntgen a iné
objavy lekárstva, vďaka ktorým priemerný ľudský vek sa pre
dĺžil zo 40 - 50 rokov na 70 a viac.
Po tomto výklade kresťanského optimizmu, pohľadu plného
viery a nádeje na dejiny ľudstva, starý kardinál obracia sa
na každého zo svojich rovesníkov: „Nech vám Božia Prozre
teľnosť dáva akúkoľvek životnú postať: či ste ešte krepkí a

V e lk ý nepriatel človeka
Aj keď býva pravdou, že spoločné stolovanie a bratské popíjanie zbližuje ľudí a je zdrojom poteše
nia, ostáva smutnou skutočnosťou, že alkohol, požívaný v nadmernom množstve, je veľkým nepriate
ľom ľudstva. Každodenný život nám podáva odstrašujúce príklady, aké následky má nemierne pitie
pre jednotlivca, pre rodiny a pre spoločnosť.
Nedávno sa v tlači zjavila správa s titulkom: Zo záchytky do väzenia Opitý občan začal biť man
želku, ktorá pred ním utiekla do pivnice JRD. Manžel sa hnal za ňou s nožom v ruke a ohrozoval aj
vedúceho pivnice. Bolo treba privolať príslušníkov bezpečnosti, ktorí zúrivca odviezli do záchytky.
Ten však aj po vytriezvení začal znova vyčíňať, ohrozoval ďalej a musel putovať do väznice. Pod vply
vom alkoholu mu narástlo konto porušovania zákona.
Máme protialkoholický zákon, komisie a liečebne a predsa mnohí ostávajú mimo tejto starostlivosti,
pokračujú v opilstve až do úplného pádu, do zničenia zdravia, do rozvratu rodiny, otravujú okolie
a dostávajú sa do konfliktu so zákonom.
A napokon, kým ostatní zakrývajú svoje hriechy, opilec vychádza na verejnosť a s nesmiernym kri
kom ba i spevom upozorňuje na seba, aby každý videl, aký je spitý a smelý.
Co povedať o človeku, ktorý sa u nevie hanbiť a ľutovať? Ze umlčal svoje svedomie. Mŕtvole je po
dobný taký človek, a možno povedať, že lepšie by mu bolo ležať medzi mŕtvými, ako medzi živými
taký žalostný a opovrhnutiahodný život v ies ť. . .“
Opilstvo je starý hriech, alkohol dávny nepriateľ, treba proti nemu stále bojovať a potláčať ho.
K. Stefko

zdraví, alebo už slabí a chorí - či necítite, ako sa nám Boh
stáva čoraz bližším, čoraz viac vyplňujúcim náš život a našu
dušu, a to čím viac sa približujeme k obdobiu nášho koneč
ného putovania? Tak ako tí putujúci učeníci do Emaus, kto
rých srdcia sa stále viac rozhorievali, čím dlhšie putovali s
Pánom - ako ho prosili k sebe, ako si ho vrúcne žiadali so
sebou! Či nepociťujete rovnako aj vy túto veľkú Božiu lásku,
ktorá naplňuje a osvecuje „bolesti rodenia sa nového sveta", ľudskejšieho a posvätnejšieho, po ktorom s úzkosťou vo
lajú všetci naši bratia z veľkej ľudskej rodiny?
Koľkože ľudí môže pritiahnuť k Bohu príklad a modlitba
starčekov a stareniek, ktorí vedia i napriek chorobe, trá
peniam, súženiam a ťažkým životným podmienkam slúžiť
Bohu a ľuďom v pokoji a pohode ducha, plného viery, náde
je a kresťanskej lásky - s ružencom v ruke a s pohľadom
upretým na kríž, na ktorom Pán Ježiš a my s ním dokonáva
me dielo vykúpenia sveta."
Ako príklad starý kardinál cituje úryvok z listu, ktorý do
stal pred niekoľkými dňami od svojej staršej ,,kolegyne z od
boru staroby", 90-ročnej prababky - ba dokonca pra-prababky: „O pár dní budem musieť zhasiť až 90 sviečok na mojej
torte, pripravenej k mojim narodeninám. Obišla by som sa už
bez nej, ale keďže je to taká obyčaj, zábava pre pravnukov nech to teda je! Nafúkam si pľúca, dúchnem a zhasnem. Ne
chcem dať poznať, že som už neschopná, nevládna, ale v
hĺbke srdca túžim iba po jednom: aby som mohla až do kon
ca rozosievať okolo seba to, čo nazývam malými radosťa
mi, hoci by boli najprostejšie a najskromnejšie. A prosím
Vás, ctihodný otec kardinál, aby ste mi túto milosť vyprosili
u Matky Božej v Lurde“.
Kardinál Martin končí svoj rozhovor s ubezpečením, že tú
to milosť pre starenku i pre všetkých jej a svojich rovesní
kov bude vyprosovať u nôh Nepoškvrnenej Matky Božej.
Sprac. T, M. Raslavický

„ Zostarnúť nie je umenie -

umenie je vyrovnať sa s tým ".
(J. W . Goethe)

„Večer života prináša so sebou i svoju lampu".
(J. Joubert)
„Dbajme, aby nám staroba neurobila vrásky aj na duši".
(M . de Montaigne)
„Každý chce dlho žiť, ale nikto nechce byť starý."
(J. Sw ift)
„S ta rn u tie je obdobie, kedy to, čo nás kedysi vyrušovalo,
začne vzrušovať".
(M . Ružička)

Za + o. J. Chanáthom
Ako sme sa dozvedeli z minulého
čísla nášho časopisu, dňa 2. mája t. r.
náhle zakončil sa pozemský život du
chovného správcu farnosti Okružná pri
Prešove o. Jána C h a n á t h a .
Zosnulý sa dožil 7. marca t. r. svo
jej životnej päťdesiatky. Pochádzal z
Jasenova. Vznešenú hodnosť kňazstva
prijal 26. feburára 1950 v Prešove. Po
kňazskej ch iro tó n ii pôsobil vo farnosti
Kočkovce, okres Svidník. V posledných
rokoch bol správcom fanosti Okružná,
okres Prešov, kde so statočnou v y tr
valosťou pracoval až do posledného
dychu.
Posledné rozlúčenie so zosnulým bo
lo v sobotu dňa 5. mája 1973 v Okruž
nej o d kia ľ previezli telesné ostatky o.
Jána na cintorín vo filiá ln e j obci Trnkov.
Okrem veľkého počtu veriacich z
farnosti a blízkeho okolia, ako aj po*
četných kňazských spolubratov, sa po
hrebných obradov zúčastnili a tie to
spoločne vykonali Otec biskup dr. V.
Hopko s Otcom ordinárom Jánom
Hirkom, ktorý predniesol na rozlúčku
so zosnulým slová vďačného uznania
jeho svedomitej kňazskej práce a obe
tavosti. Pri pohľade na priebeh smú
točných obradov a stovky sm útiacich
účastníkov to h to rozlúčenia, bolo v e ľ
mi zjavne vid ie ť aj c ítiť úprimnú bo
lesť a spoluúčasť prítomných, ktorá
vyplynula z lásky k zosnulému a úcty
k jeho pam iatke a obetavej dušpastierskej práci o. Jána C hanátha. Akoby
to to všetko naplňovalo hlboký význam
a obsah pričastenu Sv. Liturgie, ktorý
vyjadruje veľkú
duchovnú
pravdu:
..Blažení, ktorých si vyvolil a prijal . . ."
Každý, kto o. Jána poznal, s uzna
ním hodnotil jeho horlivé snahy, ako
aj dosiahnuté výsledky, ktoré dosiahol
na väčšiu česť a slávu Božiu a pre
blaho jemu zvereného ľudu.
Dojemne zapôsobili slová rozlúčenia
od farníkov v Pánu zomrelého, ktoré
vyjadrovali úprimný zármutok i výraz
nú vďačnosť od všetkých a za všetko.
VIECNAJA JEMU PAMJAŤ!
O. M akovičan

OTEC BISKUP dr. Vasil Hopko v prítomnosti OTCA ORDINÁRA Jána Hirku,
asistujúcich kňazov a početných veriacich vysvätil v prešovskej gr.-kat. kated
rále v nedeľu 10. júna 1973, piatich gr.-kat. absolventov bratislavskej Cyrilometodejskej bohosloveckej fakulty. Ich zoznam a portréty sme uverejnili v júnovom
čísle nášho časopisu.
Otec ordinár i biskup-svätiteľ povzbudzujúcimi slovami pozdravili nových slu
žobníkov oltára a želali im v mene vedenia Gr.-kat. cirkvi u nás, hojnosť vytr
valej ochoty pri utvrdzovaní zverených duší vo viere, vzájomnej láske a bratskej
znášanlivosti.
V NASLEDUJÚCU NEDEĽU po slávnostnej chirotónii v prešovskej katedrále,
boli v piatich farnostiach našej diecézy radostné prvé sv. liturgie novovysvätených presbyterov.
V ZB O JNO M prvú Sv. liturgiu obetoval o Ján Karas. K oltáru ho viedli okres
ný deikan humenský o. Jozef Žadanský a o. Pavol Kompér, st. Kázal o. Mikuláš
Sigeti. Sviatočný ráz tejto prvej obety v Zbojnom zvýšila aj prítomnosť Otca bis
kupa dr. Hopku, ktorý na konci Sv. Liturgie pozdravil prítomných i primicianta
a všetkých nabádal k vzájomnému porozumeniu, láske a vernosti v dobrom.
V POŠI, okres Vranov prvý raz liturgizoval o. Emil Zorvan. K oltáru ho viedol
vlastný otec, duch. správca farnosti a krstný otec primicianta, správca gr.-kat.
farnosti sv. Klimenta v Prahe o. Ivan Ljavinec. Kázal ved. redaktor o. dr. Emil
Korba.
V MALOM LIPNÍKU mal primičnú Sv. liturgiu ďalší z našich novokňazov, o.
Štefan Vasilík, pri ktorej manuduktorom bol o. Ján Nemčík a kázal o. Leonid
Lizák.
V SEČ O VC IA C H slúžil svoju prvú Službu Božiu o. Michal Onderko, pri kto
rej ho k oltáru viedol miestny duch. správca o. Pavol Tirpák a primičnú kázeň
povedal o. Michal Veliký.
V Č IČ A R O VC IA C H odslúžil svoje kňazské liturgické prvotiny o. Peter Horňák.
K oltáru Pána ho uviedol o. Štefan Csizmár a primičným kazateľom bol o.
Andrej Gyurkovics.

ZEM PLÍN SKE HRADIŠTE — C hrám ový sviatok Nanebovstúpenia Pánovho (V ozn esen je) oslávili m iestni gr.-kat. veriaci v nedeľu 3. júna t. r. bohat\ou účasťou na slávnostnej Sv. liturgii, ktorú slúžil o. Pavol D a n c á k ,
správca fa ry v N ovom R u skove a doč. duch. správca aj tejto farnosti. Slovo
B ožie pri t e jt o ch rám ovej slávnosti predniesol okresný dekan trebišovský
o. Im rich V a s i l č á k.
BELZA — A j belžianski veria ci dôstojne oslávili v prvú júnovú nedeľu
s v o j chrám ový sviatok sústredenia účasťou na Sv. službe Božej, ktorú
liturgizoval okresn ý dekan k o šick ý o. V iktor S k o r o d e n s k ý a pozor
ným vypoču tím kázne o. dekana Františka C i c h o l e s a, správcu fary v Ha
niske.
R AFAJO VC E — M edzi ra fa jovsk ých veriacich zavítal v ned eľu 17. júna
t r. O tec ordinár aby ioh <v p ovzbu d zu jú cej kázni pri arch ijerejskej Sv. Li
turgii posilnil v ich duchovnom napredovaní, vzájom n ej láske a prekoná
vaní všetk ých prekážok, k toré stoja v ceste dobrém u vzájom ném u spoluži■Hu, bratskej znášanlivosti a porozum ení.
V Y ŠN Ý HRUŠOV — V n ed eľu 24. júna t. r. slávnostne posvätili v tejto
farnosti n ový chrám , ktorý bude slúžiť duchovným potrebám veriacich
oboch kat. obradov).

Z A VŠE TK Y
PR E JA V Y
sp olu 
účasti, sústrasti a povzbudenia, k to
rých sa nám dostalo od Otca bis
kupa dr. V. Hopku, Otca ■ordinára J.
Hirku, duchovenstva i veriacich, ú prim ne ďakujem e a zároveň p rosím e všetkých , ktorí nášho drahého
zom u léh o
-o. Jána C h a n á t h a ,
správcu gr.-kat. fa ry v O k ru žn ej,
poznali a mali radi, a b y naň n eza 
búdali v o svojich m odlitbách.
R odina Chanáthová

O. JOZEF SABO, tit. dekan a kňaz na odpočinku zomrel po nie
koľkoročnej ťažkej telesnej chorobe dňa 7. júna t. r. v Košiciach.
V
Pánu zosnulý sa narodil 19. marca pred 65 rokmi v Slavkovciach. Kňazské posvätenie prijal 12. augusta 1934. Ako duchovný
správca pôsobil v Dávidove a naposledy v Poši, okres Vranov.
Po kňazských pohrebných liturgických obradoch v košickej gr.kat. cerkvi nasledovalo posledné rozlúčenie so zosnulým o. Joze
fom na verejnom cintoríne v Košiciach. Tieto pohrebné obrady,
ako aj slová rozlúčenia nad telesnými ostatkami zomrelého vyko
nal Otec ordinár za asistencie duchovných otcov gr.-kat. farského
chrámu v Košiciach.
V i e č n a j a jemu p a mj a ť !

V M ESIACI AUGUST T. R.
si z kultúr.-politického kalendára pri
pomíname tie to významné výročia:
-

170 rokov, čo J. F. Lisjanskij a J F.
Kruzenštern podnikli prvú ruskú
plavbu okolo sveta (7. 8.)
- 125 rokov od smrti vynálezcu loko
motívy Georga Stephensona ( 12.
augusta)
110 rokov od zakladajúceho zhro
maždenia M atice slovenskej (4. 8.)
60 rokov od smrti poetky Lesji
U krajinky (1. 8.)
50 rokov od generálneho štrajku čes
koslovenských baníkov (20. 8.)
45 rokov od smrti autora Glagolskej
omše Leoša Janáčka (12. 8.)
35 rokov od smrti vynikajúceho so
vietskeho režiséra a herca K. S.
Stcnislavského (7. 8.)
25 rokov, čo Svetový kongres kul
túrnych pracovníkov (v poľskej Vrat i s I a v i ) vydal výzvu k všetkým ná
rodom sveta, aby zakladali výbory
obrancov mieru (25. 8.)

* * *

DUKLIANSKY hraničný prechod a cintorín, na ktorom odpočíva
30 tisíc statočných hrdinov-bojovníkov za našu slobodu.
(Snímky o. M. P.)

70 rokov
uplynulo dňa 13. júna t. r. od úradného zriadenia sam ostatnej gr.-kat.
farnosti v B ardejove a dňa 10. au
gusta t. r. uplynie 100 rokov od na
rodenia iniciátora tohto podujatia,
prvého gr.-kat. farám v Bardejove,
o. Jozefa H a n u ľ u (naša snímka).
O. Jozef Hanuľa sa narodil v Niž
ných Repašoch. Kňazskú chirotóniu
prijal po úspešnom absolvovaní te o 
logických štúdií dňa 10. novem bra
1897 v Prešov e. Prvé dva roky kaplánoval v Prešov e, odkiaľ prišiel
za kaplána do Rešova s poslaním
zriadiť v Bardejove gr.-kat. farnosť
spolu so stavbou dôstojného chrámu
a farskej budovy. Bol to veľm i zod
povedný, ťažký a na tie časy aj v eľ
mi smelý plán. V eď v samotnom
Bardejove vtedy počet gréckokatolíc
kych veriacich bol 30—40 duší. M la
dému, neúnavnému a horlivém u
kňazovi sa podarilo toto uskutočniť.
V priebehu piatich rok ov dokázal

s veľkým
porozum ením veriacich,
cirkevn ých úradov a ostatných d ob
roprajných žičlivcov plne realizovať
šľachetný úm ysel a svoje veľk é p o
slanie. H istorik B ardejova B. K rp elec charakterizuje ob eta vé pôsobenie
o. J. Hanuľu ako „podujatie z idea
lizm u“ . O tec Hanuľa vš>ak v Barde
jo v e
nezostal
dlho. Desať rokov
pred vypuknutím 1. sv eto v ej vojn y
odchádza do S pojených štátov, kde
pôsobí v rôznych funkciách
a na
rôznych m iestach v duchovnej sprá
ve m edzi gr.-kat. vysťahovalcam i.
(Syracuse, Duquesne, Pittsbourgh a
Cleveland). Posledným m iestom jeh o
pôsobenia bol Cleveland, kde pra
coval pri chrám e Zoslania Sv. Du
cha a dosiahol hodmosť assesora, d e
kana a člena tam ojšej kapituly. Pi
sateľ tých to riadkov, rodom z Bar
d ejova , ešte za pobytu v pražskom
seminári v r. 1949 dostal od o. Ha
nuľu bratský
krajanský
pozdrav
spolu s jeh o vlastným starším Časoslovom a pam iatkou na jeh o zlaté
kňazské jubileum .
O. Hanuľa sa okrem
uvedeného
záslužne osvedčil aj v oblasti lite
rá rn ej, ktorú bližšie uvádza Schematismus p rešovsk ej eparchie z r. 1948
(str. 156—157). V súvislosti s júbileom ba rd ejovskej gr.-kat. farnosti
s vďačnou úctou spom enul význam
o. Hanuľu aj terajší jeh o bard ejov
ský nástupca o. Št. Sim ko na stráunkach tohoročného kalendára Slova a
Blahovistnika.
Ak
si pripom ínam e 70. výročie
trvania
sam ostatnej
bard ejovskej
gr.-kat. farnosti a do tohto jubilea
zaraďujem e aj spom ienku na storoč
nicu narodenia je j budovateľa a protofarára, robím e tak s úprim nou ú c
tou k jeh o húževnatej práci, ako aj
z vďačnosti v o či všetk ým tý m , ktorí
mu v tom to diele s ochotným nad
šením pomáhali.
Dr. E. K orba
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NÁRODN Á K N IŽN ICA Srbskej socialistickej republi
ky, ktorú nedávno otvorili v Belehrade, obsahuje vyše mi
lión kníh a iných publikácií.

PIESEŇ O SLOVENSKU je názov reprezen ta čn ej publikácie o Slovensku, ktorú vydáva vyd avateľstvo Slov e,ri
sky spisovateľ. Je spoločným dielom u m eleckéh o fotografa
Karola Kállayho a básnika Pavla Koysa, ktorý sa v t e x 
to v ej časti zam ýšľa nad citovým i spojivam i, ktoré viažu
človeka k jeh o rodisku, k vla,sti.
V HISTORICKOM JADRE MESTA OLOM OUCA n eď a
leko chrámu sv. M órica začali rozsiahle práce na v y k o 
pávkach. Doteraz objavili rozličné p red m ety najm ä džbány a brúsky zo staršej doby železn ej z VIII. st. pr. Kr.
SÚČASŤOU O SLÁV 50. výročia Č eskosloven ského roz
hlasu — v Č eskoslovensku začaU vysielať 18. mája 1923 —
je príležitostná výstava, ktorú z Prahy prenesú v sep
tem bri 11. r. do Bratislavy.
V NOVEJ BUDOVE M ATICE SLOVENSKEJ, ktorú v
Martine odovzdajú v auguste budúceho roku pri príleži
tosti 30. výročia Slovenského národného povstania, bude
knižný archív s vyše dva a pol m iliónm i zväzkov a do
kum entov, zbierka vyše 80 tisíc gram oplatní a čitáreň
pre 300 návštevníkov.
K O ŠIC K Ý SPE V Á C K Y ZBOR UČITEĽOV ju bilejn ým
koncertom pod dirigovaním Ondreja Lenárda oslávil 25.
výročie svojho založenia. Doteraz kon certova l najmä na
výôh. Slvervsku, ale vystúpil aj v ôsm ich európskych štá
toch. V roku 1968 mu prezident repu bliky udelil štátne
vyznam enanie Za vynikajúcu prácu.
CENU MESTA R ÍM A zlatú medailu za kultúru udelili
za rozširovanie poznatkov o tom to m este profesorovi kla
sickej filológie V aršavskej univerzity dr. K azim ierovi Kum anieckem u, ktorý je autorom knihy Cicero.
SOVIETSKY Z V Ä Z je na prvom m ieste v o vydávaní
našej literatúry. V roku 1971 vyšlo v ZSSR 48 diel čes
kých a slovenských autorov v 12 rečiach národov S oviet
skeho zväzu v celkovom náklade takm er dva m ilióny v ý 
tlačkov. Snahou sovietsk ych vyd ava teľstiev je, aby čita
telia získali celk ový obraz literárnej tv o b y u nás.
V KRYPTE K A T E D R Á L Y A L E X A N D R A NEVSKÉHO
V SOFII je sústredených vyše 200 starých ikon, okrem
iných aj vzácny obraz ,&v. Juraja z obdobia druhého bul
harského cárstva v rokoch 1186—1396, ukážky reštauro
vaných fresiek z n iektorých bulharských kláštorov a
vzácne väzby cirkevn ých kníh.

V BU LH ARSKU od oslobodenia pred 28 rokm i až
dodnes vydali spolu 330 titulov českých a slovenských
kníh v celkovom náklade vyše dva a pol milióna výtlač
kov.
V MESSINE N A SICÍLII našli úlom ky keram ických váz
s gréckym i nápism i, pochádzajúcim i zo V I —IV. st. pr. Kr.
Podľa m ienky odborníkov kedysi na týchto miestach bolo
g réck e mesto.
ČESKOSLOVENSKÁ A K A D É M IA VIED vydá v prie
behu jed n éh o desaťročia dvanásťzväzkové dielo Českoslo
venská encyklopédia. V desiatich zväzkoch bude abeced 
n ý rad hesiel a v posledných dvoch budú doplnky a re
gister. T oto jedin ečné dielo obsiahne okolo 60 tisíc he
siel a približne 300 tisíc registrovaných pojm ov. Prvý
zväzok Č eskoslovenskej encyklopédie z a redakcie pred
sedu ČSAV akadem ika J. K ožešníka vyjd e z tlače začiat
kom budúceho roku.
BISKUP DR. J. O BLO N K, známy historik poľskej varm inskej diecézy, šťastnou náhodou objavil rukopis inven
tára dokum entov, spísaný vlastnou rukou tohoročného
svetovéh o kultúrneho jubilanta — Mikuláša Kopernika.
B R A T ISLA V SK Í N OVIN ÁRI sa stretli v predvečer Dňa
bulharskej kultúry, osvety, slova/nského písomníctva a
tlače, ktorý sa slávi každoročne 24. mája, na besede v
bratislavskom Bulharskom kultúrnom stredisku. Novinári
sa zoznám ili okrem iného aj so 116-ročnou tradíciou vý
znam ného sviatku bulharského ľudu, ktorý si v ten deň
pripom ína význam né dielo zakladateľov slovanského pí
som níctva sv. Cyrila a Metoda.
K TOHOROČNÉMU augustovém u slavistickém u kon
gresu vo Varšave vydalo m oskovské nakladateľstvo Nauka, diela sovietskych slávistov, ktoré sa zaoberajú slo
vanským i literatúrami od najstarších čias >až po súčasnosť.
VO V A R ŠA V E vydali dielo Boleslava Farona, v ktorom
podáva v ý b er z p oľskej literatúry medzi dvoma sveto
vým i vojnam i.
N O VE LY V. ROZDESTVENSKÉHO (pod názvom Škatulka pam jati), v ktorých znám y básnik a prekladateľ
spom ína na rok y V e ľ k e j vlasten eckej vojny, vydali v ne
dávnych dňoch v Sovietskom zväze.
V BERLÍNE (v H enschlovom nakladateľstve) vydali lis
ty maliara Gauguina ktoré písal svojm u priateľovi-um el
covi G. D. de M onfreidovi.

VÝBO R PRE VÝSK U M
SLO VAN SK ÝCH
KULTÚR,
ktorý pracuje pri výb ore S ovietskeho zväzu p re
veci
UNESCO, koordinuje výskum y kultúry slovanských ná
rodov na územ í S ovietskeho zväzu a spolupracuje s v ed 
cami a kultúrnym i pracovníkm i v socialistických kra
jinách.
MOJA V LA SŤ je názov reprezen ta čn ej fotog ra fick ej
výstavy v M oskve, na k to rej sa návštevníci zoznam ujú s
50-ročnou úspešnou cestou S ovietskeho zväzu. Na výstave
sa podieľa v yše dvetisíc fotografistov s celkovým počtom
päťtisíc fotografií.
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