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ROČNÍK V.

SPASITEĽOV K R ÍZ  s obra- 
zom Jeho Matky  —  M A T K Y  
USTAVIČNEJ POM OCI -  na 
našej snímke symbolicky vy 
jadruje liturgickú náplň mesia
ca septembra, v ktorom spomí
name sviatok Narodenia Matky 
Božej a sviatok Povýšenie sv . 

Kríža.

RADOSTNÁ SVIATOČNOSŤ  
oslavy dňa Narodenia presv. Bo
horodičky povzbudzuje k tomu, 
aby sme uvedomelo pochopili a 
vnútorne hlboko prežívali obsah 
Troparu sviatku, v ktorom vo 
vrúcnej modlitbe vyznávame: 
„Tvoje narodenie, Bohorodička, 
prinieslo radosí celému svetu, 
lebo z teba zažiarilo slnko prav
dy —  Kristus —  Boh náš, ktorý 
zrušil kliatbu a dal nám požeh
nanie. Víťazstvom nad smrťou 
daroval nám život večný “

AJ OSLAVA sviatku Povýše
nia sv. Kríža nech podporuje v 
nás statočné duchovné odhodla
nie k zbožnej úcte symbolu na
šej spásy, ako nám to zdôraz
ňuje aj povzbudzujúci obsah 
piesne Vchodu a prokimenu toh
to sviatku: „Vyvyšujte Pána 
Boha nášho a klaňajte sa pod
nožiu jeho nôh, lebo je svätéi“

(Snímka J. M.)



PRACOVAŤ V PROSPECH ROZVOJA A MIERU
„Nie ndrn, Pane, nie nám, ale tvojmu menu nech je sláva!" Tými

to slovami začal svoj ďakovný príhovor Sv. Otec Pavol VI. ku kar
dinálom, ktorí ho prišli pozdraviť pri príležitosti jeho menín. Zmie
nil sa o viacerých problémoch súčasného cirkevného života a pri
pomenul, čo treba urobiť pre budúcnosť. Zameral sa najmä na 
charitatívnu činnosť Cirkvi, na akcie v prospech rozvoja a mieru 
a na rozširujúce sa kontakty so všetkými ľuďmi dobrej vôle.

Zdôraznil vážnu úlohu pokračovať v učení posledného cirkevné
ho snemu a uvádzať do života jeho závery. Poukázal na potrebu 
pokračovať v prehlbovaní liturgickej obnovy a prispôsobiť pasto
račné spôsoby súčasnému svetu. Hovoril aj o úlohe kňazstva a bu
dúcnosti mladých, ktorí veria v mierový a bratský život.

Významná bola najmä tá časť reči Sv. Otca, kde prízvukoval, že 
Cirkev si pokladá za svoju povinnosť, stať sa, pokiaľ je to možné, 
aktívnou priekopníčkou mieru a zmierenia, predovšetkým tam, kde 
treba podporiť snahy ostatných.

Liturgický kalendár
September 1973

9.-13. NED. PO SV. DUCHU -  
Joachim a Anna (12. NED. PO 
SV. DUCHU).

10. — Menodora (Augustin)
11. —Teodor a (Státie hlavy sv. Jána

Krst.)
12. —Antonom (Alexander, patriar

cha)
13. — Kornel (Uloženie pásu presv.

Bohorodičky)
14. — Povýšenie sv. Kríža (Začiatok

cirk. roku)
15. — Mikita, veľkomučeník (Mamant)
16.-14. NED. PO SV. DUCHU -  

Eufémia (13. NED. PO SV. DU
CHU)

17. —Žofia (Babyla)
18. — Eumeniáš (Zaohariáš, prorok)
19. — Trofim (Michal archanjel)
20. — Eustach (Sozont)
21. — Kodrát (Narodenie presv. BO

HORODIČKY)
22. — Foteats (Joachim a Anna)
23.-15. NED. PO SV. DUCHU -  

Sv. Jána Kr. — Počatie (14. 
NED. PO SV. DUCHU)

24. —Tehla, veľkamučenica (Teodora)
25. — Eufrozýna (Antonom)
26. — Ján ap. a evanjelista (Kornel)
27. — Kalistrát (Povýšenie sv. Kríža)
28. — Chariton (Mikita)
29. — Kyriák (Eufémia)
30.-16. NED. PO SV. DUCHU -  

Gregor, muč. (15. NED. PO SV. 
DUCHU)

Október 1973

1. -  Ochrana BOHORODIČKY -
Pokrov (Eumeniáš)

2. — Cyprián (Trofim )
3. — Dionýz (Ewstát)
4. — Hierotej (Kodrát)
5. — Charotima (Fokas)

6. — Tomáš, apoštol (Sv. Ján Krst.
— počatie)

7 .-17. NED. PO SV. DUCHU (16, 
NED. PO SV. DUCHU)

8. — Pelágia (Eufrozína)
9. — Jakub, apoštol (Ján, ap. a

evanjelista)
10. — Eulampiáš (Kalistrát)
11. — Filip, diakon (Chariton)
12. — Próbus a spol. (Kyriak)
13. — Karpus a spol. (Gregor, muč.)
14.-18. NED. PO SV. DUCHU (17, 

NED. PO SV. DUCHU).

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

SVIATOK NARODENIA PRESV. BO
HORODIČKY — 8. septembra — je pr
vým nepohyblivým sviatkom nového c ir
kevného roku, ktorý začína prvého sep
tembra. Oslava narodenia presv. Boho
rodičky ¡na začiatku nového cirkevného 
ro'ku je oslavou počiatku našej spásy. 
Túto myšlieníku zvýrazňuje aj sviotočný 
tropár, v ktorom je zdôraznenie, že 
prostredníctvom nej — presv. Bohoro
dičky — sa ¡narodí Slnko pravdy — Kris
tus, náš Boh. Podrobnosti o narodení 
matky Spasiteľa sa priamo zo sv. Písma 
nedozvedáme, ale sa traduje — a za
chytáva to aipokryfická literatúra — že 
je j rodičia — svätí a spravodliví Joakim 
a Amna, ktorí boli dlho bezdetní, modli
li sa, aby Boh ich manželstvo požehnol 
dieťaťom. Ich prosby boli vyslyšané a 
narodenie Márie (hebr. M iriam) im 
oznámil anjel. Pretože Painna Mária sta
la sa matkou Spasiteľa, je j narodenie 
v galilejskom meste Nazarete stalo sa

počiatkom Nového Zákona. Tento svia- 
tok patrí k starobylým sviatkom sv. 
Cirkvi, bol známy už v IV. st., lebo sv. 
Ján Zlatoústy k tomuto sviatku napísal 
kázeň.

SVIATOK POVÝŠENIA SV. KRÍŽA _
14. septembra. Kríž bol v staroveku u 
východných národov a tiež u Rimanov 
nástrojom k postupnej poprave. Rímsky 
občan nesmel byť ukrižovaný. Sv. Pavol, 
apoštol »národov, len preto, že bol rím
skym občanom, nebol ukrižovaný, ale 
sťatý. Vykupiteľskou smrťou nášho Spa
siteľa stal sa kríž pre kresťanov sym
bolom spásy. Po tragickej udalosti na 
Golgote, keď Spasiteľ zomrel na kríži, 
jeho presv. telo bolo pochované do 
hrobky Jozefa z Arimatie. Sv. Kríž, na 
ktorom bol Spasiteľ ukrižovaný, zostal 
na Golgote. Pohanský rímsky cisár Had- 
rián (76— 138) prikázal ma tomto pre 
kresťanov posvätnom mieste vybudovať 
chrám na počesť Jupitera a Venuše. Keď 
cisár Konštantín Veľký proklamoval 
Milánskym ediktom v roku 313 nábožen

skú slobodu, kresťania začali hľadať 
sv. kríž. Sv. Kristov kríž bol nájdený spo
lu s krížmi dvoch s ním ukrižovaných v 
roku 326 po K r. zásluhou matky Kon
štantína Veľkého — sv. Heleny. Jeruza
lemský biskup sv. M a kar hneď po náj
dení sv. kríža vzdal mu plnú úctu — po
výšil ho. Aby mu úctu mohli vzdávať aj 
veriaci, s v. kríž bol prenesený do Jeru
zalema. Táto udalosť stala sa základom 
sviatku Povýšenia sv. kríža. Kňaz na 
u tie m i po veľkom slávosloví za spevu 
Krížu tvojrrou sa klaniame, Vládca, a 
sväté tvoje vzkriesenie slávime. . .  vy
náša kríž .a dáva ho na tetrapod k ve
rejnej úcte. Pretože v deň Povýšenia sv. 
kríža pripomíname si utrpenie Pána, sv. 
Cirkev odporúča veriacim prísny pôst. 
Kríž, symbol utrpenia a víťazstva Pána, 
pripomína veriacim myšlienku: „Kto chce 
ísť za mnou, .nech zaprie sám seba, 
vezme každodenný svoj kríž a ¡nasleduje 
ma." (Lk 9, 23).



H ) n l z r a d u

nie je iba názov najnovšieho a veľmi jedinečného 
filmového spracovania udalostí okolo mníchovskej 
zrady, ale aj výstižným výrazom pre označenie 
času, v ktorom sa naše národy stali obeťou hnus
ných machinácií zradných a zradzujúcich moc
ností. Tieto v záujme falošného pokoja v Európe 
neváhali obetovať našu vlasť, aby v pomerne krát
kom čase, na vlastnej koži, poznali a pocítili dô
sledky svojho veľmi mylného postoja.

„Sny moje večerné, vzbíknite v tmavom ohni!
Ty hrdá koruna, i ty sa pekne ohni.
Víchor vás dolámal, dobilo krupobitie, 
a to, čo zostalo, volá sa ešte žitie?"

(E. B .Lukáč)

Tak ako básnik, aj všetok náš ľud cítil v mní
chovskom rozhodnutí veľké bezprávie. Národ sa 
chcel brániť, chcel bojovať za svoju vlasť. Náš sta
točný ľud bol odhodlaný bojovať. Chcel a nemo
hol, lebo tí, ktorí ho viedli, opatrnícky varovali, 
cúvali až celú svoju ústupovú taktiku premenili na 
čin zrady.
V kalendári Slova 1973 je na 36. str. uverejnená 
dojímavá báseň, ktorá v jednej slohe dotýka sa aj 
spomienky na tento smutný čas pred 35 rokmi:

„Veľa je spomienok, ktoré zvonia žiaľom 
Smutný bol čas mobilizácie, keď matky naše

plakali
a nenávistné rušne cudzích spoločnostní odvážali 
krajom otcov nám na miesta, čo mena nemali 
okrem značky poľnej pošty."

Äno, bol to smutný, čas ale bol to aj čas odhod
lania, kedy národ sa chcel brániť!

Ak spomíname na výročie mníchovskej zrady, 
spomíname ho už v ovzduší novej životnej atmo
sféry, v iných spoločensko-životných podmien
kach. Spomíname už nie preto, aby sme iba trúch
lili, ale preto, aby do vedomia každého z nás vstú
pilo pevné odhodlanie: Toto s a už nesmie n i k d y  
a n i k d e  opakovať! Nesmieme nikdy dovoliť, aby 
naša krásna vlasť sa stala korisťou cudzích, ale 
krajinou spokojného šťastia, mierového budova
nia, vlasťou všetkých bez rozdielu, ktorí si uvedo
mujú podstatu nového, ľudskejšieho a optimálne
ho vlastenectva -  vlastenectva socialistického. 
Vo vyššie citovanej básní z nášho tohtoročného 
kalendára je však ešte jedna sloha, ktorá veľmi 
zrozumiteľne a veľmi varovne nám pripomína:

,,Tak cudzo znie reč, že vytvárajú vojská a skúšajú
sa zbrane

Domovy naše v pokoji spia a pri pohľade na n^
zviera srdce tvoje stesk,
že stlieť by mohli ľahko v novom požiari . .

Tomu musíme raz a navždy, všetci spoločne a 
spolu so všetkými ľuďmi dobrej vôle na celom sve
te zabrániť!

V tomto dejinnom zápase za mier a bezpečnosť 
Európy a celého sveta ani my, gréckokatolícki 
kresťania, nemôžeme stáť stranou, ale spolu so 
všetkými statočnými ľuďmi bez rozdielu národno
sti, rasy, náboženstva alebo ideológie, stáť roz
hodne a pevne v šíkoch tých, čo tieto vznešené 
úsilie dnešného ľudstva, tak blízke nášmu kresťan
skému zmýšľaniu, chcú premeniť na radostnú a 
trvalú skutočnosť.

8. septembra t. r. uplynie 30 rokov od popravy 
národného hrdinu a autora nezabudnuteľnej Re
portáže spod šibenice -  Júliusa Fučíka. S pohnu
tím som číta! riadky jeho posledných novinárskych 
postrehov, v ktorých s hlboko ľudským cítením 
prežíval chvíle neľudského trýznenia. Vo svojej 
Reportáži cituje i jednu náboženskú pieseň: „Keď 
slnka žiar a svetlo hviezd . . . "  S jej slovami na pe
rách odchádzali na smrť aj takí, ktorí mali iný 
duchovný svet, názor, vieru. Zjednocovali sa však 
v myšlienke boja proti neslobode, v myšlienke bo
ja za krajší, lepší a spravodlivejší svet -  svet 
mieru a lásky. Fučíkova Reportáž je posledné li
terárne dielo sympatického bojovníka za šťachet- 
né ideály ľudskosti a jej posledná veta: ,,Ľudia, 
mal som vás rád, bedlite!" -  stala sa živým tes
tamentom mŕtveho hrdinu, ktorý zaväzuje nás ži
vých k tomu, aby sme v ostražitej bdelosti chránili 
m i e r  v o  s v e t e  a m a l i  s a  v š e t c i  úprim
ne radi!

o. J. HRIC

„Každý výstrel, každá vojnová hrozba v Európe sa v minulosti 
šírili silnejúcou ozvemou po všetkých končinách sveta. A my má
me dines možnosť spoločne vybudovať na našom kontinente 
akýsi mohutný urýchľovač elementárnych častíc mieru, bezpeč
nosti a spolupráce. Utvoriť Európu mierového spolužitia, ktorá 
bude silou príkladu pozitívne pôsobiť na všetky svetadiely. Ne
máme právo premárniť túto šancu."

(Minister zahraničných vecí ČSSR Ing. Bohuslav Chňoupek 
na konferencii o bezpečnosti a spolupráci v Európe v Hel
sinkách)



S P O L U N A 2 Í V A ’JME V D O B R O M !ki

Krátko po vydaní encykliky Pacem ¡n terris, vyslovil jej Iniciatívny autor, v blaženej pamäti zosnulý 
pápež Ján XXIII. svoj zámer: „Chcel som dať svetu v nej príklad, ktorý som hľadal cez celý život o 
dobrom spokojnom človeku." A okrem uvedeného vyslovil želanie i presvedčenie: „Svet sa zobudil. 
Dúfam, že z kroka na krok prečistá náuka evanjelia nájde si cestu k srdciam."

Nadhodené myšlienky podnecujú k tomu, aby sme im venovali sústredenú pozornosť.
Kto má uskutočňovať toto posolstvo evanjelia v dnešnom svete a medzi dnešnými ľuďmi?

Odpoveď je viac než samozrejmá: V š e t c i !  Všetci, ktorí sa k pravde evanjelia hlásia!
Äno, všetci sme povinní evanjelium hlásať a uskutočňovať.

Ak hovoríme v množnom čísle a užívame výraz tak príznačný chceme tým zdôrazniť, že tu niet vý
nimky. Všetci, ktorí sa za kresťanov považujeme, máme spoločnú povinnosť uskutočňovať Spasiteľov 
odkaz vzájomnej lásky k všetkým bez rozdielu, hlásať i uskutočňovať svojím praktickým životom. K to
mu nestačí len dobrá vôľa, k tomu je treba predovšetkým pevnú vôľu, ktorá sa neskloní pred prekáž
kami, ale povznesie sa nad ne, aby toto veľké poslanie dnešného kresťanstva nezostalo peknou frá
zou bez viditeľných a zjavných účinkov.

V š e t c i  -  to znamená, že nielen gréckokatolíci, ale aj príslušníci ostatných kresťanských viero
vyznaní majú s maximálnym úsilím ukazovať svoje živé kresťanstvo v živých skutkoch, ako aj vo všet
kých svojich prejavoch.

Náš časopis vynakláda veľké úsilie, aby tieto šľachetné myšlienky dostali na týchto stránkach čo 
na l'pl nší výraz. Ojedinelé nepochopenia nás neodrádzajú od toho, aby sme sa pohľadom lásky dívali 
na všetko a na všetkých. Zatratili sme pálčivé polemiky nie preto, že by sme sa vzdávali pravdy, ale 
preto, že sa nechceme spreneveriť láske. Ak píšeme a dávame na stránkach nášho časopisu priestor 
informáciám z oblasti ostatných bratských kresťanských cirkví, vedie nás spoločný záujem pozornosti 
k všetkým. Chceme našich čitateľov informovať i upozorňovať na celý kresťanský svet, ktorý netrie
dime podľa výrazových prostriedkov, ale podľa toho, čo je spoločné a blízke.

Máme spoločnú radosť zo všetkých dobrých podujatí, ktoré sa vytvárajú v kresťanských obciach, 
či už ortodoxného alebo protestantského kresťanského smeru a veríme, že dobrý príklad vždy zostane 
dobrým príkladom, lebo rozširuje, podporuje aj pomáha víťaziť dobru v našom živote.

Istý anonymný pisateľ, ktorý sa podpísal ako „pravoslávny veriaci z Mich.", končí svoj v podstate 
veľmi úprimný list adresovaný našej redakcii (škoda, že sa nepodpísal) nie menej úprimnými slova
mi: „Myslím, žeby bolo veľmi pekné, aby sa konečne i medzi vierami u nás pomery skonsolidovali, aby 
mohli všetci veriaci svoje obrady vykonávať bez strachu, že ich iní veriaci napadnú. Drahí bratia, 
veď Písmo sv. hovorí, že sa máme milovať a nie nenávidieť. Akí sme kresťania, keď sa nenávidíme 
a medzi kresťanmi má byť láska a svornosť a nie nenávisť." Drahý neznámy brat! Plne sa stotožňu
jeme s Vašimi, práve vyššie citovanými riadkami a zo všetkých síl propagujeme vznešené myšlienky 
porozumenia a vzájomnej znášanlivosti. Tlačené, alebo aj vyslovené slovo je silnou zbraňou, ale nepre
môže každého. Dobre vieme, že najkrajším potvrdením našich spoločných záujmov by bola živá skutoč
nosť. Musíme ju obojstranne podporovať a s trpezlivou láskou veriť, že toto úsilie nie je zbytočné 
a prinesie svoje požehnané plody.

Spolunažívajme v dobrom -  všetci so všetkými! Nech nás toto čisté heslo spojuje v duchovnú 
jednotu, ktorá bezpečne preklenie prekážky a dopomôže k uskutočňovaniu najpotrebnejšej požiadav
ky našich čias, aby podľa slov Pavla VI., každý sme videli v každom človeku s v o j h o  b r a t a !

(VfjLt&eia, ktôdi zaoäzujĹL
a ktoré si pripomíname v tomto mesiaci, chceme okrem 
pravidelnej spomienky na predposlednej strane nášho 
časopisu ešte stručne a zvlášť zdôrazniť:

2. september — štátny .sviatok Vietnamskej demokratiek 
kej republiky. Zaväzuje k spomienke na statočný viet
namský ľud, ktorý po rokoch ťažkých zápasov prešiel iba 
pred nedávnom do miero0o-budovateftskej iniciatívy, aby 
zo svojej krajiny vytvoril po rokoch krviprelievania kraji
nu šťastia a mieru.

7. september — Pred 125 rokmi zrušili v býv. Rakúsko- 
Uhorsku robotu. Veľké víťazstvo pokrokových a ľudských 
ideálov dostalo svoj výraz v zákone, ktorý vtedy vítali 
ako významný a oslobodzujúci krok. Dnes je táto skutoč
nosť radostnou samozrejmosťou, ktorá naplňuje nášho pra
cujúceho človeka hrdým vedomím slobody, lebo svoje 
pracovné úsilie premieňa v radostné výsledky. Tieto za
bezpečujú jeho dobro i  dobro celej spoločnosti.

8. september — Pred 30 rokmi v Berlíne—Plätzensee po
pravili nár.hrdinu Júliusa Fučíka. Jeho plamenná vý
zva zo záveru slávnej Reportáže: Ľudia, mal som vás rád, 
bedlite! — zaväzuje k vytrvalej ochrane svetového mie
ru i  k vzájomnej láske človeka k čkxv&ku.

30. september — Deň zrady pred 35 rokmi ktorý pre
menil aj ostatné dni na smútok, vyplývajúci z rozbitia 
spoločného štátu našich národov. Nad výročím sa bližšie 
zamýšľa príspevok na predchádzajúcej strane.

Kult.-poMtidký kalendár zaraďuje do rámca tohto me
siaca aj týždeň boja proti fašizmu a vojne. Pripomína 
úlohu, ktorá ani porážkou nositeľov fašistických ideí ne
prestala a i  dnes nabáda k tomu, aby sme s húževna
tosťou bojovali proti všetkým prejavom o nadradenosti ur
čitej rasy a s vytrvalou vôľou odporovali všetkým sna
hám,, smerujúcim k rozpútaniu no{vej vojny.

Štefan Baník



UTUBGICKŕ  ŽIUDT
PREMENLIVÉ ČASTI LITURGIE IX.

Prvým septembrom sa vo východných kresťanských spolo
čenstvách veriacich začína nový liturgický rok podobne, ako 
je tomu na západe v prvú adventnú nedeľu vždy na prelome 
z mesiaca novembra do decembra. Začína sa tým vlastne nový 
rok spásy, nová príležitosť pre veriaceho človeka znova všetko 
premyslieť, prežiť a osvojiť si tak, ako to bude za sebou na
sledovať a postupne sa v liturgickom kalendári rozviňovať do 
nádherného celku« sprítomňujúceho celé dielo nášho vykúpe
nia a spásy. Skrze Krista, s Kristom a v K ristovi. . .  Cesta Kris
tova k ľudskému pokoleniu a na tento svet viedla cez Jeho pre
svätú matku. Z nej si vzal naše ľudské telo, aby sa nám stal 
podobným vo všetkom, okrem hriechu, aby mohol k nám pre
hovoriť nám prístupným a primeraným spôsobom, aby nám mo
hol zvestovať radostnú zvesť o našom spoločnom Otcovi na 
nebesiach a pomohol nám uviesť všetko do správneho usúvsťaž- 
nenia tak, aby sme mali život a mali ho v plnej m ie re . . .  (Jn 
10/10). A naša cesta k nemu vedie rovnako cez jeho Matku. 
Vieroučné články, ktoré dobre poznáme vzhľadom na je j zá
stoj v dejinách spásy, sú základom nášho vzťahu k nej, našej 
úcty, ktorú jej vzdávame a našej lásky, ktorú k nej osvedčujeme. 
Z toho sa zrodili aj sviatočné mariánske pripomienky v litu rg ic
kom kalendári a z toho a j všetky tie nespočetné oslavné hymny 
a piesne na je j počesť ako výraz našej oddanosti, vďaky a lás
ky. Do konca občianskeho roku sa v liturgickom kalendári vý
chodnom stretneme s mariánsky motivovanými sviatkami niekoľ
kokrát, preto v tomto našom pozastavení sa a oboznamovaní sa 
s liturgickými textami jednotlivých sviatočných pripomienok 
upustíme od doterajšieho spôsobu preberania premenlivých čas
tí tak, ako za sebou v tom-ktorom mesiaci nasledujú.

V textoch sa možno ľahko zorientovať tým, že každý sviatok 
má svoje dátum, ktoré sa nemení, a zjav Matky nášho Spasiteľa 
sa stane takto výraznejším práve na podklade liturgických tex- 
jej života. Takto nám vznikne pracovné poradie sviatkov od Ne- 
tov, ktoré sa budú dopĺňať a pripomínať nám jednotlivé úseky 
poškvrneného počatia po sviatok Ochrany Bohorodičky, a medzi 
nimi budú sviatky Narodenia Bohorodičky a je j uvedenia do 
chrámu.

j*  .«.gr;.

Sviatok Nepoškvrneného počatia P. Márie — 8. decembra.

Začiatky tohto sviatku nachádzame vo východných cirkvách 
koncom 10. a začiatkom 11. stonočia. Zaujímavé je, že takmer 
v tom istom čase sa začal sláviť a j v írsku a do inašidh krajov sa 
zavádza jeho slávenie až v 15. storočí. Pre celú Cirkev bol za
vedený tento sviatok 8. 12. 1854 slávnostným vyhlásením tejto 
pravdy za článok viery pápežom Piom IX. Tento sviatok a viero
učná pravda, ktorá je jeho náplňou, znamená toľko o nič viac 
ani nič menej, že presv. Matka už v okamihu svojho počatia v 
lone svojej matky svätej Anny, bola oslobodená od záťaže de
dičného hriechu, ktorý ako kliatba zasahuje všetko a každého 
kto sa narodí, a prichádza na tento svet. Vzhľadom na to, že 
sa mala stať Matkou Vykupiteľa, Boh si ju osobitne pripravil 
pre túto úlohu.
Tropár hl. 4.: Dnes sa rozväzujú okovy neplodnosti, 

lebo Boh vyslyšal Joachima a Annu.
Proti beznádeji doprial im 
dočkať sa požehnanej dcéry, 
z ktorej sa zrodil Neopísateľný 
a stal sa človekom.
On aj anjelovi rozkázal, 
aby ju pozdravil:
Plesaj, milostiplná, Pán je s tebou.

Kondák hl. 4.: Dnes celý svet oslavuje 
počatie u svätej Anny, 
ktoré prišlo od Boha, 
lebo podľa jeho svätej vôle 
porodila Rodičku Slova.

Medzispev hl. 4.: Obdivuhodný je Boh vo svojich svätých, Boh 
Izraela.

Namiesto Dôstojné j e . . .  :
Zvelebuj, zvelebuj, duša moja, preslávne počatie Matky 

Božej.
Na prijímanie: Radujte spravodliví v Pánovi, lebo takým patri 

pochvala. Aleluja.
Reč liturgických textov je stručná a jasná. V ničom sa ne

uchyľuje od toho, čo sme si povedali úvodom. Naopak, všetko 
toto potvrdzuje.

♦ * *
Narodenie Presv. Bohorodičky 8. septembra.
Každý zrod je vzácny. Priepasť medzi nebytím a bytím je ne

zmerateľná a tak za dar zrodu a života treba byť vďačným voči 
tomu, v ktorého moci jedine je tento život dať. Všetko čo jest
vuje, je  vo svojej podstate d o b r o m ,  a to je zdrojom nášho 
neprekonateľného optimizmu, radostného chápania všetkého 
napriek tomu, že v súvislosti so životom je často veľa toho aj 
bolestného a ťažkého. A zvlášť vzácne je  narodenie veliká
nov ľudstva a jeho dobrodincov. Svet nezabúda na ich mená a 
pripomína si ich. Má ich celé ľudstvo a majú ich aj všetky 
národy. Rodina detí Božích má svoju Matku Spásy. Je dô
stojné a správne, aby si ju ctila a rovnako si spomenula na je j 
narodenie. Činíme tak každý rok v mesiaci septembri a uve
domujeme si pri tej príležitosti všetko, čo nám predostierajú 
ako povznášajúce pravdy liturgické texty:
Tropár hl. 4.: Tvoje narodenie, Bohorodička, 

prinieslo radosť celému svetu, 
lebo z teba zažiarilo slnko pravdy —
Kristus — Boh náš, 
ktorý zrušil kliatbu 
a dal nám požehnanie.
Víťazstvom nad smrťou 
daroval nám život večný.

Kondák hl. 4.: Tvojím narodením, Najčistejšia,
Joachim a Anna sa zbavili hanby bezdetnosti 
a Adam s Evou večnej záhuby.
Oslavujú ho aj tvoji ľudia 
oslobodení od trestu za svoje hriechy 
a volajú k tebe:
Neplodná porodila Bohorodičku 
a živiteľku nášho Života.

Medzispev hl. 3.: Velebí duša moja Pána a duch môj zaplesal 
v Bohu Spasiteľovi mojom.

Namiesto Dôstojné j e . . .  : Zvelebuj, zvelebuj, duša moja, pre
slávne narodenie Panny Márie.

Na prijím anie: Čašu spasenia prijmem a meno Pánovo vzývať 
budem.

♦ * *
Sviatok Obetovania — Uvedenia do chrámu — 21. novembra.
Prastará tradícia u vyvoleného národa — vychovávať poko

lenie mladých pre úlohy budúcnosti — je osvedčená a správ
na. A tí, ktorým sa má zveriť zvlášť dôležitá úloha v živote spo
ločenstva, sa musia na túto úlohu osobitne pripravovať. Spasi
teľova Matka, ktorej v dejinách spásy pripadla taká vážna 
a nie ľahká úloha, vyrastala podľa podania v chráme, kam ju 
ako malé dievčatko priviedli a zverili do rúk skúsených vycho
vávateľov a vychovávateliek. Zdá sa byť veľmi pravdepodobnou 
táto skutočnosť z toho dôvodu, že je j rodičia boli pokročilí ve
kom, keď sa ona narodila a rovnako preto, že je j iste chceli 
zabezpečiť z výchovného hľadiska čo najviac z toho, čo bolo 
v tých časoch v tomto smere dostupné. Veď ktorý rodič by svoj
mu dieťaťu nechcel len to najlepšie? Zvlášť ak ide o jediného 
syna alebo dcéru . . .  A tak presv. Panna opúšťa rodičovský dom 
a začína napĺňať zámery Božie svojím životom. Správu o tom 
zaznamenávajú apokryfné evanjelia a živá tradícia, ktorá našla 
svoj výraz práve v tomto sviatku. Na východe sa tento sviatok 
oslavoval už v 8. storočí a pápež Sixtus IV. ho rozšíril roku 1472 
na celú Cirkev. V chráme a v blízkosti svätostánku teda do
rastala tá, ktorá sa mala stať živým svätostánkom a chrámom 
Ducha Svätého, aby dokonale naplnila  vôľu Otca na nebesiach 
a nám sprostredkovala spásu.
Tropár hl. 4.: Dnes oslavujeme predobraz Božej dobrotivosti 

a radostnú zvesť o spáse a vykúpení ľudstva.
Panna slávnostne prichádza do chrámu Božieho 
a všetkým ohlasuje predzvesť príchodu Kristovho.
Aj my k nej radostne volajme:
Plesaj ty, na ktorej sa splnili 
všetky plány Stvoriteľove.

Kondák hl. 4.: Najčistejší chrám Spasiteľa, 
drahocenný palác a panna, 
svätý poklad slávy Božej — 
dnes do domu Pánovho prichádza 
a milosť svätého Ducha prináša.
Anjeli Boží ju ospevujú: 
ona je nebeským príbytkom.



Medzispev a Na prijímanie: Ako na sviatok Narodenia Bohoro
dičky.
Namiesto Dôstojné je . . .  : Anjeli užasli, keď uzreli príchod pre

čistej Panny do chrámu, ako vstupuje do svätyne svätých.
O to nám vždy ide pri jednotlivých sviatkoch, aby sme z nad

hodeného dokázali vytvoriť atmosféru tichého zamyslenia a po
noru do právd a úmyslov Božích, aby sme sa pokúšali vždy zno
va a hlbšie ich pochopiť a všetko si aktualizovať. Aj nás zvo
láva a vodí Pán po svojich cestách a chodníkoch. A j nás na
chádza zhromaždených vio svojich chrámoch za účelom výuky 
jeho slovom, ktoré ako živé slovo jeho služobníkov je pre nás 
súčasne i slovom ľudským, plným dobroprajnosti a útechy. A nie 
raz sme na to odkázaní a nie raz odchádzame z kresťanského 
zhromaždenia obnovení, povzbudení, posilnení pre nové úlohy 
a pre nové obete všedných dní života. Naplňme svoje srdcia 
vďačnosťou za toto všetko a vďačne prijímajme výklad slova 
Božieho pri každom liturgickom stretnutí. Nasledujme vzneše
ný príklad Matky Božej a utiekajme sa aj k nej o pomoc a 
ochranu. Tak tomu všetkému rozumeli a tak konali všetky kres
ťanské generácie, ktoré nás v priebehu dejín predišli a zane
chali nám skvelé dedičstvo viery a žiarivé príklady hodné na
sledovania. A j posledný mariánsky sviatok, ktorému chceme ve
novať pozornosť, je toho dôkazom.

Sviatok Ochrany Bohorodičky — 1. októbra.

Je to typicky púťový sviatok, na ktorý sa viaže zavše nejaký 
mimoriadny ochranný zásah Bohorodičky ¡pre dobro ľudu Bo
žieho. Vieme, že tých mariánskych pútnických miest je po celom 
svete, ale i v našej vlasti, preveľa. Jedno je v tom Isté: Spasi
teľova Matka je aj pomocnicou a ochrankyňou svojho ľudu. 
Generácie sa o tom presviedčali v situáciách, z ktorých nebolo 
nie raz východisko. A to sa potom prelia lo do zvyklostí, ktoré 
majú korene svojho vzniku v dávnej minulosti a v konkrétnych 
udalostiach a zrejmých zásahoch Božích do diania na príhovor 
a úpenlivé prosby tej, ktorú ľud Boží vždy má za svoju spro
stredkovateľku pred tvárou Najvyššieho. Z úprimnosti vzťahu k 
nej a z veľkodušnosti premnohých darcov sa tak zrodili veľké
i malé svätyne, ktoré sú dodnes svedkami te jto živej viery a 
oslavy Matky Božej. Nechajme však dohovoriť tieto myšlienky 
liturgickému textu sviatku:
Tropár hl. 4.: S radosťou oslavujme dnes 

zjavenie sa Božej Matky.
S úprimnou vierou sa k tebe blížime! 
hľadíme na tvoju presvätú tvár 
a v pokore voláme:
Pokry nás svojím ochranným plášťom 
a zbav nás všetkého zla.
Pros za nás svojho Syna, 
nášho Pána Ježiša Krista, 
aby spasil naše duše.

Kondák hl. 3.: Panna je tu prítomná v chráme 
a so zástupmi svätých neviditeľne 
modli sa za nás k Bohu.
Anjeli a veľkňazi sa klaňajú, 
apoštoli a proroci plesajú, 
lebo Bohorodička oroduje za nás 
u večného Boha.

Medzispev hl. 3.: Velebí duša moja Pána a zaplesal duch môj 
v Bohu Spasiteľovi mojom.

Namiesto Dôstojné je ..  ..¡Zvelebuj, zvelebuj, duša moja, draho
cennú ochranu Bohorodičky vždy Panny.

Na prijímanie: Čašu spasenia prijmem a meno Pánovo vzý
vať budem. Aleluja.

Sviatok Povýšenia sv. kríža — 14. septembra

K tomuto sviatku sa viažu dve historické dáta. Na prvom 
mieste sviatok Nájdenia svätého kríža — 14. sept. roku 320 a 
súčasne aj výročie vysviacky baziliky Svätého hrobu a neskôr aj 
druhé významné výročie pamiatka na jeho znovuzískanie od 
Peržanov roku 628. Kríž, na ktorom zomrel ¡náš Spasiteľ, patrí 
medzi najvzácnejšie relikvie, ktoré Cirkev uctieva a opatruje. 
Liturgia sviatku je toho osobitným zvýraznením. Pre veriaceho 
kresťana filozofia kríža — jeho prehodnotenie zo symbolu po
tupy a smrti, na symbol vykúpenia, spásy a života večného. V 
kríži je vysvetlenie i vyriešenie všetkého bolestného a trag ic
kého v živote veriaceho kresťana. Nie nadarmo ho vzal na svoje 
plecia náš Vykupiteľ, ale preto, aby nás vykúpil svojou bolest
nou smrťou na ňom, aby nám zažiarilo z neho svetlo a láska. 
Cez kríž vedie cesta k svetlu — aj bolesť a smrť očisťuje, oslo

bodzuje a posväcuje. A j náš kríž a naša bolesť — i naša smrť
— pridružená k bolesti, smrti a krížu Kristovmu, je takou a 
bude takou, len musíme dokázať nasledovať jeho príklad. Mi
lovať a odpúšťať, dokázať trpieť a obetovať všetko pre dru
hých.
Antifóna 1.: Bože, Bože môj, zhliadni na mňa, prečo si ma 

opustil. Moje hriešne slová ma vzďaľujú od spásy.
Antifóna 2.: Prečo si nás, Bože, navždy zavrhol?

Tvoj hnev vzplanul proti ovciam tvojej pastviny.

Ukrižovaný za nás, Synu Boží, spas nás, ktorí ti spievame
— Aleluja, aleluja, aleluja.

Vchod: Vyvyšujte Pána Boha nášho a klaňajte sa podnožiu 
jeho nôh, lebo je svätý.

Tropár hl. 1.: Spas ľud svoj, Pane, 
a požehnaj dedičstvo svoje.
Víťazstvo daruj nad nepriateľmi ľudu svojho 
a ochraňuj svoj ľud krížom svojím.

Kondák hl. 4.: Pnel si na kríži dobrovoľne, 
preto udeľ svoje dary ľudu, 
ktorý nosí tvoje meno, Kriste Bože.
Poteš svojou mocou Cirkev svoju, 
daj jej víťazstvo nad každým zlom 
nech má tvoju pomoc, zbraň mieru 
a nepremožiteľné víťazstvo.

Namiesto Svätý Bože: Krížu tvojmu klaniame sa, Pane, a tvoje 
sväté vzkriesenie oslavujeme.

Medzispev hl. 7.: Vyvyšujte Pána Boha nášho a klaňajte sa 
podnožiu jeho nôh, lebo je svätý.

Namiesto Dôstojné j e . . .  : Zvelebuj, zvelebuj duša moja, dra
hocenný kríž Pána.
Zvelebuj, zvelebuj duša moja, povýšenie spasiteľného kríža 
Pánovho.

Na prijímanie: Zažiarilo nám, Pane, svetlo tvojej tváre. Aleluja.

^Dío a m a lcl dô- LeÁa
(X.)

44. Rôzne prekážky — pokušenia.
Smatosi pokánia nás vedie k spáse. Zlý duch však 

aj tu vytrvalo kladie prekážky. Pokúša a nahovára rôz
nym spôsobom.

Nahovára uznať to, čo je hrietíhom za nehriech, pre
káža kajútínikovi v tom, aby mohol úprimne vyznať moje 
ohyby, nedostatky \a previnenia, lebo nm predostiera hm- 
bu ako dôvod zatajenia, ľstivo našepkáva, aby kajúcnik 
odložil vyznanie svojich hriechov na áný čas a podobne.

V Písme isv. je napísané: „Teraz je ôais pokánia! — te
raz je deň spásy“ . (I. Kor. 6, 2.) Nedaj sa zviesť a ne
odkladaj spoveď zo dňa na deň, lebo kto vie, či zajtra 
nebude už neiskoro. Nevieme deň ani hodinu, kedy sa bu
deme musieť poistaviť pred večného Sudcu.

45. Aké chyby sa stáviajú pri sv. spovedi pri vyznávaní 
hriechov ?

1. Pri spovedi nehovorme zbytočné slová.
2. Nepoužívajme slová veľmi všeobecné. Napr. nespo- 

vedajme sa takýmto spôsobom: „Ja mám všetky hriechy, 
ale nikoho som nezabil.“ Alebo: „Prehrešil som sa proti 
všetkým prikázaniam, iba proti piatemu nie.“

Pri sv. spovedi treba vyznať každý hriech osobitne.
3. Iný na otázku spovednvka: „Či si nekradol?“ — odpo

vedá „Kedy ám>o, kedy nie!“ „Či si chodil na sv. službu 
Božiu?“ — „Kedy áwa, kedy nie!“ Takýto spôsob nie je 
správny. Hriech treba vyznať presne a rozhodne: „Áno
— nie.“

4. Niektorí takto vyzmávajú svoje hriechy: „Človek závi
dí, vysmAeva sa, ohovára atď.“ Správne je: „Závidel som, 
vysmieval som i sa, ohováral som.“

5. ľXalší pri spovedi zmenšuje \s\voje hriechy ¡rwipr.: 
„mám iba malé hrieóhy. Ohováral som, lebo aj mňa 
ohovárali, urobil som iba malú škodu na družstevnom 
poli, atď.“

Ty nie si pri spovedi sudca, ale kajúcnik, ty čiň poká
nie a nešpekuluj, lebo domy špekulantov Spasiteľ obchá
dzal.



6. Sú takí,, ktorí óhytrácky zakrývajú svoje hriechy: „ía  
som len načúval zlým rečvam, ale sám som ich nehovoril. 
Ba ani len každé slovo som dobre nepočul. . Nemáš 
zakrývať i svoje hriechy, ale otvorene takto povedať: „Po
čúval mm zlé reči a neprerušil som ich, neodišiel som 
z tohto miesta.“

7. Iní vyznávajúc svoj hriech sa zároveň aj Ospravedl
ňujú. Napr.: „Očierňovala, ohovárala som, lebo aj mňa 
ohovárajú; urobil som \taký a taký hriech, lebo viete, otče 
duchovný, v dnešných časoch človek nemôže dobre na- 
život so susedmi“ atď. — To je zlé! Hriechy treba vyznať 
bez ospravedlňovania! Vysvetľujeme ich len vtedy, ak 
sa nás spovedník opýta. Neospravedlňujeme sa, ale ka
júcne sa bime v prsia, aby sme dosiahli Božie milosr
denstvo.

8. Iný vyznáva len tie svoje hriechy, na ktoré sa spo
vedník pýta a hovorí: „Kňaz sa ma na iné neopýtal a ja 
sfoim nehovoril. . . “ Spovedník nemôže >vedieť všetky tvoje 
hňechy, aby sa ta na (všetky opýtal. Ty isi povinný všetky 
svoje hriechy vyznať. A keď sa budeš takto vyhovárať, 
tvoja spoveď je neplatná. Neočistil si sa od hriechov, ale 
zaťažil si svoju dušu ešte ďalším hriechom, ťažkým — ne
platnou spoveďou a svätokrádežným prijímaním.

9. Iní hovoria hriechy svojich susedov, ale o svojich 
sa ani len slovíčkom nezmienia. Cudzie hriechy vo spo
vedi neslobodno hovoriť.

10. Iní, dlhými históriami, dlhými zbytočnými rečami 
hovoria mnoho nepotrebného. Namiesto toho treba jasne 
a krátko vyznať svoje hriechy, vypočuť si ponaučenia 
spovedníka a skončiť sv. spoveď.

11. Niektorí by chceli pri i spovedi debatovať, vyjadrovať 
svoje náhľady na daný hriech. Títo nemajú v  sebe do
statok kajúcnosti a ich spoveď môže byť ľahko neplatná. 
Spovedelmca nie je miestom pre debatu. Tam si treba 
vypočuť náuku spovedníka a túto dodržať. Ak chceme 
obšírnejšie vysvetlenie9 choďme k svojmu duchovnému 
otcovi a pohovorme si s ním inokedy.

12. V spovedelnici sa nepýtajme na veci, ktoré nie sú 
úzko späté s duchovným životom a mašou dušou.

13. Pri sv. spóvedi neslobodno hovoriť veľmi nahlas.
14. Niektorí ľudia veľmi starostlivo spytujú svoje sve

domie, vyznávajú aj svoje <nepatrné chyby, ale málo sa 
venujú ľútosti a predsavzatiu. Takíto ¡nech sa venujú 
väčšej starostlivosti o vzbudenie ľútosti a predsavzatiu 
viac nehrešiť.

46. Čo inde je dovolené pri spovedá hovoriť?

1. Pri spovedi nie je dovolené hovoriť:
— hriechy cudzie, to znamená hriechy svojich blíž

nych (napr. susedov, kmotrov, manžela, masnželky, 
nevesty, atď.); ale vždy treba hovoriť iba o svojich 
hriechoch.

2. Nesmie sa spomínať meno spoločníka v hriechu. To 
nie je dôležité. Ale vzdy je dôležité povedať, či ide
o osobu slobodnú, vydatú, maloletú, či plnoletú, po
krvnú či pokrvného, či cudziu iosobu alebo Bohu za
svätenú. Metno spoločníka n) hriechu preto nie je 
dovolené povedať, lebo v spovedi sa každý spovedá 
zo is v o j  i  c h hriechov a nie z cudzích.

3. V spovedi ¡neslobodno tiež opisovať hriech hrubými, 
¡nečistými alebo nevhodnými slovkami.

4. V ispovedelnici netreba hovoriť to veciach a okolnos
tiach, ktoré nijak nesúvisia s vyznaním hriechov, 
ďalej vecí zbytočné, svoje meno, odkiaľ spovedajúci 
sa pochádza a pod.

47. Akio sa spovedať u kňaza, ktorý mojej reči nerozumie?

Stáva sa, že sa dostaneme do cudzieho kraja a spo
vedník našej reči nerozumie, nepozná ju. Keď sa chce
me v takomto prípade spovedať, vyznajme nejakým spô- 
som (napr. znakmi) jeden alebo viac svojich hriechov 
a dostalneme platné rozhrešenie. Pri najbližšej príležitos
ti však máme sa vyspovedať ako sa patrí.

Niekde už majú aj také knižočky, v  ktorých viacerými 
jazykmi sú napísané otáziky a hneď <aj odpovede pri spo
vedi. Pmedzme: my hovoríme po slovensky. V knižočke 
ukážeme prstom to, čo chceme povedať po slovensky, 
v slovenskom texte, spovedník sa pozrie v knižočke, čo

to znamená v jeho reči a hneď porozumie, z čoho sa spo
vedá kajúcnik. Spovediník potom ukáže kajúcnikovi, čo 
on mu Chce odpovedať a spovedajúci sa si to prečíta vo 
¡svojej reči.

Keď chceme uikázať jeden—dva naše hriechy znakmi, 
robí sa to tak, že ma prstoch ukazujeme to prikázanie 
Božie, ktoré sme prestúpili.

48. Go robiť, keď sme si už po rozhrešení, ale ešte v spo- 
vedeloioi pripomenuli nejialký ťažký hriech?

Keď sme si už po rozhrešení pripomenuli nejaký ťažký 
hriech a ešte sme v spovedelnici, máme ho vyznať, vzbu
diť nad ním ľútosť. Spovedník nám dá nové rozhrešenie, 
novú pokutu.

Keď si Spomenieme na zabuchnutý hriech už po odcho
de zo spovedelnice, môžeme ísť k sv. prijímaniu a v naj
bližšej sv. spovedi vyznáme zabudnutý hriech. Pritom  
všetky iné hriechy z predošlej spovede netreba znovu 
opakovať.

49. Ako sa spovedať, keď sme v minulosti pri spovedi 
zatajili mejaký ťažký hriech?

Keď sme v minulosti v spovedi zatajili ťažký hriech, 
naša spoveď bola neplatná. A keď sme sa po takejto spo
vedi ešte i  niekoľkokrát spovedali, nevyznajúc zatajený 
hriech, všetky naše spovede boli neplatné. Pristupujúc 
k novej spovedi ihneď priznajme, kedy sme hriech za
tajili či sme vtedy pristúpili k sv. prijímaniu a či sme 
vedeli, že zamlčaním ťažkého hriechu sa spoveď a sv. 
prijímanie stali svätókráždenými. Potom vyznajme všet
ky hriechy, aj tie, ktoré sme už vyznali vo svätokrádež
nej spovedi, ako aj všetky hriechy9 spáchané od sväto
krádežne j spovede doteraz.

50. Mložnio dostať rozhrešenie z jedného ťažkého hriechu 
u jedného spovedníka a z druhého ťažkého hriechu 
u druhého spovedníka?

Nie! Jeden ťažký hriech nemôže byť odpustený bez 
ostatných. 'Ľažké hriechy odpúšťajú sa alebo všetky, ale
bo nijaké, lebo:

1. Ťxaéký hriech sa odpúšťa vliatím milosti posväcujú
cej. A keby nám ostal hoci len jeden ťažký hriech ne
odpustený, nevliena sa do našej duše milosť posväcujúca, 
pretože ťažký hriech je nezlučiteľný s milosťou posväcu
júcou. To znamená, že ;nie je odpustený ani jeden hriech.

2. Ani jeden všedný hriech nemôže byť odpustený pred 
odpustením všetkých ťažkých hriedhov.

3. Ť̂ ažké hriechy môžu byt odpustené, i keď sme ne
vyznali všedné, lebo všedný hriech ,neprekáža vliatiu mi
losti posväcujúcej.

4. Jeden ailebo viac všedných hriechov môže dosiahnuť 
odpustenie bez toho, aby boli odpustené ostatné všetky 
všedné hriechy.

5. Ak niekto bez vlastnej viny zabudol (alebo ťažko 
chorý nemohol vyznať svoje viaceré ťažké hriechy), na 
ťažký hriech, ale vzbudil ľ ú to  s ť nadprirodzenú 
v š e o b e c n ú ,  teda oľutoval všetky hriechy, jeho hrie
chy zabudnuté alebo vyznané sú mu odpustené n e p r i a 
mo. Ale talký človek, <ak bude mať možnosť, je povinný 
vyznať zabudnutý alebo nevyznaný hriech dodatočne.

6. Keď kajúcnik, uvedený v bode 5. mohol, ale nechcel 
vyznať ťažký hriech, hoci len aj jeden, jeho spoveď je 
neplatná.

51. Kedy je spotveď neplatím á?

a) ak niekto dobrovoľne alebo z nedbanlivosti vyne
chal nejaký ťažký hriech.

b) aík nem\al potrebnú ľútosť za svoje hriechy a nemal 
ani pemé predsavzatie polepšiť sa,

c) ak niekto vedome a dobrovoľne za\tají ťažký hriech;
d) ak kajúdnik nemá ami vôľu zadosťučiniť za svoje 

hriechy,
e) kto nechce opustiť blízku príležitosť ku hriechu a 

v spovedi len klamal, že príležitosť odstráni, kto nepri
šiel na spoveď kvôli tomu, aby dostal rozhrešenie, ale z 
nejakej inej ;príčiny, a pod.

J ■ ta?«» a»«* v
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KONFERENCIE PRE EURÓPSKU BEZPEČNOSŤ a spoluprácu, 

ktoré prebiehali v júli t. r. v Helsinkách, zúčastnil sa aj zástup
ca Sv. stolice. V tejto súvislosti Sv. Otec Pavol VI. vyhlásil, že je 
potrebné, aby celým cirkevným spoločenstvom prenikol nový 
záchvev životnosti, nový rozmach viery, činorodosti a nadšenia 
pre nové pokojné obzory ľudstva, ktoré sa pred ním črtajú. 
Musíme si uvedomiť, že nastáva milostivá hodina vo svetových 
dejinách.

BRAZÍLSKY KARDINÁL ARNS, arcibiskup Sao Paula, vyslo
vil nedávno podporu socializmu, ktorý opísal ako program, 
opierajúci sa o pravdu, ľudskú solidaritu a dynamickú miero
vú lásku.

HOROLEZCI, ktorí umiestili na vrchole Mont Everestu v máji 
t.r. plaketu presv. Bohorodičky boli u Sv. Otca, ktorý im pove
dal, že horolezectvo a vôbec šport, ak je ušľachtilý, napomáha 
formovať silné osobnosti, vzájomnú spoluprácu medzi ľuďmi 
a ducha služby iným.

KARD. RENART, arcibiskup francúzskeho Lyonu, charakteri
zoval vo svojom arcidiecéznom pastierskom liste súčasného pá
peža ako muža viery, ktorá sa nemení; ako muža, ktorý sa živou 
vernosťou usiluje vyjadriť rečou našich čias tajomstvá spásy.

10. VÝROČIE ENCYKLIKÝ JÁNA XXIII. Pacem in terris, spome
nuli vo svojom pastierskom liste aj portugalskí biskupi. V spo
ločnom pastierskom liste odsudzujú všetky formy sociálnej ne
spravodlivosti.

NA 58. ZASADANÍ Medzinárodnej organizácie práce preho
voril aj zástupca Sv. Otca Msgr. Luoni. Hovoril, okrem iného, o 
vzťahu medzi vývojom priemyslu a poľnohospodárstva a zdô
raznil, že poľnohospodárskej práci sa musí priznať rovnaká 
dôstojnosť, ako práci v priemysle.

J E D N O U  VETOU
Aj moderní majstri vytvárajú vzácne a Cirkvi 

drahé diela, -  zdôraznil Sv. Otec Pavol VI. pri 
slávnostnom otvorení vatikánskej zbierky -  Kubu 
navštívilo 15 kat. kňazov z Argentíny a Chile, pat
riacich do hnutia duchovných a veriacich tretieho 
sveta za socializmus -  Pavol VI. prízvukoval de
kanom kolínskej arcidiecézy, aby duchovenstvo 
horlivo študovalo dokumenty posledného koncilu
-  100 rokov života, z toho 73 rokov v kňazskej 
službe, sa dožil v nedávnych dňoch kanadský kňaz 
o. Waren -  V Rocca di Papa, blízko Ríma, konalo 
sa pred nedávnom študijné sympózium o historic
kom poznaní Krista -  V Charlotte (Kalifornia 
predviedli muzikál, ktorého témou je ukrižovanie 
a slcvne zmŕtvychvstanie nášho Spasiteľa -  K 
protestom proti rasistickým zákonom v Rodézii 
pridala sa aj zambijská biskupská konferencia -  
Problematikou automobilových nehôd a potrato- 
vosťou sa zaoberal francúzsky episkopát na po
slednom zasadaní tzv. Trvalej rady -  V Benát
kach s pomocou UNESCO reštaurujú starobylý 
chrám sv. Bartolomeja z XII. storočia -  V Rumun
sku žije do pol druha milióna rímskokatolíkov a 
asi toľko gréckokatolíkov -  L. Bernstein, známy 
hudobník a dirigent, usporiadal vo vatikánskej 
audienčnej sále koncert na počesť Pavla VI. -
V júli t. r. prebiehala v známej Sixtínskej kaplnke 
konferencia talianskeho biskupského zboru -  V 
tomto roku uplynie 40 rokov, čo na ostrove Nová 
Guinea pri Austrá lii vybudoval náš krajan o. Se- 
besta chrám, zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi -

V Iraku je 15 katolíckych biskupstiev, ktoré pat
ria k piatim obradom -  Výbor pre rodinné otázky 
navštívil S v. Otca, ktorý pri te jto príležitostí zdô
raznil, že medzi všetkými ľudskými zväzkami man
želstvo najlepšie zodpovedá Božiemu tvorivému 
plánu -  V Ostrihome otvorili arcidiecézne kres
ťanské múzeum, na slávnostnom otvorení ktorého 
sa zúčastnil aj zástupca Sv. stolice Msgr. G. Cheli
-  Oddelenie severoamerickej biskupskej konfe

rencie pre ľudský rozvoj kritizovalo ľahostajnosť 
a nevšímavosť zámožnejších občanov k sociálnym 
problémom väčšiny obyvateľstva.

„Sme svedkami prebudeného svedomia sveta, ktoré ne
chce viac vojnové hrôzy. Sme svedkami nebývalej akti
vity rozličných organizácií, u hrdí sme, že práve hlava 
našej Cirkvi, pápež Ján XXIII .  to bol, čo pozdvihol svoj 
otcovský hlas za mier a proti vojne vo svojej skvelej 
e(ncyklike „Pacem m  t e r r i s C i r k v i  záleží na zdravom 
raste jednotlivcov i národov, a podporuje ho. A j ona mô
že blahodarne účinkovať iba v pokoji, plniac svoje božské 
poslanie“

(A. Prakeoún v KN č. 27/1973, stfcr. 1.)

„Úprimne si priznajme, že po dlhé roky kňazi tohto štátu 
(resp. niektorí z nich) sa stavali voči mierovým snahám dneš
ného sveta nevšímavo, nezúčastnene a chápali boj za svetový 
mier a jeho zachovanie ako záležitosť úzko politickú, ktorá 
nepatrí do kňazského pôsobenia.

Avšak keď nás pápeži neustále (po dlhé roky) vyzývajú, aby 
sme hľadali to, čo spojuje všetkých ľudí na tomto svete a v tom 
zo svojho kresťanského postoja spolupracovali a ak im pokoj 
tohto sveta natoľko leži na srdci, potom niet pre nás nijakých 
prekážok.

Mier totiž nie je iba záležitosť „svetská" a „politická", ale 
podstatne teologická. Problém je však v tom, že ako teológovia 
hovoríme o mieri často neteologicky a preto často aj neúčinne".

(ThDr. V Benda v čes. Duch. pastieri, č. 6./1973, str, 86)

* * *

i}Ak máme hodnotiť význam Konštantína—Cyrila a Me
toda pri príležitosti 1100. výročia vyslobodenia ¡arcibisku
pa pápežského legáta zo švábskeho väzenia, treba zdô
razniť, že príchod solúnskych bratov k našim predkom 
na Veľkú Moravu pred vyše 1100 rokmi nehorení v tom, 
že tu mali šíriť kresťanstvo, ale šlo o to, aby posilnili 
včasnofeudálny veľkomoravský štát na čele s kniežaťom 
Rastislavom.

Význam veľkomoravského učilišta a činnosti Konštan
tína—Cyrila a Metoda a jeho žiakov nehorení len v tom, 
že prekladali z gréčtiny a iste i  z latinčiny náboženské 
a svetové diela, ale aj v tom, že Konštantín utvoril pís
mo a súčasne pravopisný systém, ktorý vychádzal z ná
rečí egejsko-macedónskych Slovanov. Pravopisný systém 
a písmo, ktoré Konštantín zostavil, bolo geniálnym dielom 
v pomere k nemeckým alebo anglickým súvekým pravo
pisným pokusom.

Význam Konštantína a Metoda aj dnes vidíme v tom, 
že položili seriózne základy slovanskej vzdelanosti, slo
vanského písomníctva, ktoré vzhľadom na nepriaznivý 
politický vývoj kancom 9. a začiatkom 10. storočia nepri
nieslo ovocie u nás, kde vzniklo, ale rozkvitlo v školách 
v Bulharsku, Srbsku, čiastočne v Dalmácii a predovšet
kým od konca 10. storočia rozkvitalo v  Rusku/*
(P. Ratkoš v príspevku Slovanskí učitelia, Pravda, č. 164 C, 
ročník 1973, str. 5, zo dňa 12. VII. 1973.)
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SVETOVÁ FEDERÁCIA biblických spoločností vydala pred nedávnom 
„Knihu tisíc jazykov“ . Jej autorom je dr. E. A. Nida Publikácia obsahuje 
prehľad 1399 jazykov a dialektov, v ktorých do roku 1968 vyšlo Písmo sv.

V ATÉNACH sa v juU t. r. stretlo 19 profesorov, asistentov a študentov 
katolíckej teologickej fakulty v Regensburgu s tamojšími ortodoxnými teo
lógmi, aby diskutovali o spoločných úlohách kresťanov v ovzduší uvoľňo
vania medzinárodného napätia.

III. MEDZINÁRODNÝ mierový seminár o možnosti kresťcmského príno
su do vyriešenia sporu medzi arabskými krajinami a Izraelom, bude sa ko
nať v dňoch 22.-26. októbra t. t. v Prahe,

DIM1TRIOS I., carihradský ekumenický patriarcha, na otázku novinárov, 
či predpokladá slúženie Sv. Liturgie spoločne s pápežom ešte za svojho 
života, odpovedal, že spoločné slúženie je vrcholom jednoty vo viere: „Iba 
Boh vie, kedy nám dá tento dar za odmenu nášho úprimného úsilia pre 
uskutočnenie jednoty krestanov

HOLANDSKÝ BISKUP MOELLER, ordinár biskupstva Gronmgen, vydal 
nedávno vyhlásenie ■ týkajúce sa spoločného sv. prijímania katolíkov a sta/ro- 
katolíkov. Vyhlásenie, potvrdené Sv. stolicou je výsledkom rozhovorov, kto
ré v Holcmdsku prebiehali medzi zástupcami oboch cirkví.

V NDR uskutočnil sa pred nedávnom Týždeň ekumenických modlitieb. 
Zúčastnili sa ho predstavitelia rímskokatolíckej cirkvi i  cirkví protestant
ských.

V MONASTIERI Hagia N apa, ktorý stojí na Cypre prázdny a nevyužitý, 
zriadia ekumenické stredisko pre katolíckych, anglikánskych a ortodoxných 
bohoslovcov.

CIRKEV V MENIACOM SA SVETE — je téma rozhovorov s predstavi
teľmi moskovského patriarchátu, ku ktorým odišla do Moskvy aj delegácia 
Sekretariátu pre jednotu krestanov na čele s arcibiskupom A. Fernande- 
zom.

„Vydať sa na cestu ekumenizmu s vo
pred premysleným zámerom, že toho 
druhého prevedieme k sebe, znamenalo 
by zrádzanie ducha ekumenizmu. Čis
tota úmyslov umožní pokojnú výmenu 
názorov ako predzvesť veľkých udalostí 
v Cirkvi. Výmena názorov je možná len 
v úplnej dôvere a len v dôvere je mož
né prehĺbiť vzájomné pochopenie."

*  *
*

„Bez modlitby za jednotu by bola 
ekumenická práca suchopárna a márna.
V ťažkostiach, ktoré spôsobil hriech a 
storočné tradície na jednej i druhej stra
ne a ktoré stále blokujú našu cestu na
pred, modlitba oživuje nádej a lásku."

*  *
*

„Každú našu prácu, každú modlitbu 
konajme v znamení Božej trpezlivosti. 
Vieme, že cesty Božie nie sú cesty na
še. Vieme aj to, že keď ich chceme ob
javiť, trpezlivosť pri ekumenickom dialó
gu je čnosťou najpotrebnejšou. Ľudsky 
je nemysliteľné, aby sa naše rozdelenie, 
ktoré už trvá storočia, vyriešilo okamži
te. Bolo by treba takého zvratu, aký si 
ľudský duch ani nevie predstaviť. Die
lo je Božie, my sme jeho robotnici. Žia
da od nás, aby sme prácu i modlitbu vy
konávali vytrvalo a verne."

ROGER SCHUTZ 
(Z knihy Žít dnešek s Bohém, 
Praha 1970)

Prastaré východne chrámy Boh rodičky
(Dokončenie.)

V časoch Justiniána Veľkého postavil istý Barsus je
den mariánsky chrám a tak isto chrám zv. Ponolytra, čo 
znamená odvrátenie bied.

Za vlády cisára Mauritia dali postaviť jeho bratia Peter 
a Corolapota chrám na česť a slávu Matky Božej zv. 
Areobmdos. Meno dostal po niekdajšom majiteľovi po
zemku, na ktorom ho postavili. V tých časoch vystavali
i ohrám Conditorinus, v ktorom opatrovali pozostatky 
Rúcha presvätej Bohorodičky.

Za čias, už vyše spomínaného, Justiniána Veľkého po
stavili v TráJdi chrám, ktorý dostal meno po studničke, 
z ktorej vyvierala voda s mimoriadne liečivou silou. Po 
zemetrasení bol tento chrám veľmi zničený, ale cisárov
ná Irena ho obnovila.

V Chalkopratii cisár Justinus spolu so svojou m m - 
želkou dali vybudovať veľmi vzácnu mariánsku svätyňu, 
v ktorej opatrovali posvätný pás presv. Bohorodičky.

Podľa už citovaného Gregora Kodinusa, spomínané ma
riánske svätyne boli najvýznamnejšie a okrem uvedených 
existovali desiatky menších svätýň, zasvätených Matke 
Božej a svätým.

Ked hovoríme o mariánskych svätyniach na východe, 
nemožno nespomenúť ich veľmi vynikajúcu umeleckú vý
zdobu. Šírenie islamu veľmi ublížilo týmto pamiatkam 
a umeleckým hodnotám. Mohamedáni premieňali tieto 
domy Božie na svoje mešity, prekrásne maľby odstra
ňovali a tak isto aj ostatné umelecké zariadenia kres- 
tanských chrámov.

Grécke posvätné umenie sa však šírilo ďalej na východ. 
Najmä na územie a k národom dnešného Sovietskeho 
zväzu. Už za sv. Vladimíra a jeho babičky sv. Oľgy pre
mieňajú drevené chrámy na prekrásne murované stavby 
a z Kyjeva sa stáva druhý Carihrad s množstvom vy
nikajúcich chrámových stavieb s bohatstvom umeleckej 
výzdoby. Najcennejším a najznámejším sa tu stal U sp en' 
ský chrám.

S výstavbou chrámov rozvíja sa aj svojský typický sta
vebný štýl, ktorý dodnes svedčí o vysokej kultúrnej úrov- 
ni a umeleckom vkuse. Po Kyjeve aj v ostatných mes
tách sa rozširuje tento stavebný ruóh, ktorý zanechal 
našej prítomnosti jedinečné pamätníky. Z  množstva chrá
mov v Moskve najznámejším mariánskym chrámom stal 
sa Blahoviščenskij sob or — chrám Zvestovania presv. Bo
horodičky a iné. Krátky a veľmi stručný pohľad na pra
staré východné chrámy Bohorodičky svedčí o mohutnej 
úcte k Spasiteľovej Matke. Nezvýrazňonali ju iba chrá
my, ako celky, ale >aj ich vnútro, kde na ikonostase bolo 
Matke Božej venované tiež veľmi čestné a výrazné 
miesto. To je však už otázka, ktorá by si zaslúžila sa
mostatné pojednáme. Našimi stručnými spomienkami sme 
chceli poukázať na hlbokú úctu východnej cirkvi k Mat
ke Božej, ktorá je dosiaľ veľmi zjavná a citeľná. Do
svedčujú to premnohé chrámy v našej eparchU, ktoré na
ši predkovia zasvätili práve úcte presv. Bohorodičky.

o. M IKULÁŠ MAGYAR



VEĽKÝ SYN KRÁSNEJ M O R A V Y
(K 50. výročiu smrti arcibiskupa A. C. Stojana)

Pred polstoročím — 29. septembra 1923 — na sviatok sv. M i
chala a deň po sviatku patróna starobylej olomouckej kated
rály, tíško zosnul vo svojej arcibiskupskej rezideincii veľký syn 
krásnej Moravy, arcibiskup dir. Anton Cyril S t o j a n .  Jeho smrť 
bolestne a trpko vzrušila nielen jeho arcidiecezánov, ale každé
ho, kto poznal alebo počul o tejto mimoriadine láskavej, ľud
sky hlboko spolucítiacej a kňazský tak priezračne čistej osob
nosti.

Láskyplné srdce d r. A. C. Stojana vtedy dotíklo. Ozvena jeho 
príkladu však žije dodnes vo vďačnej pamäti všetkých, pre 
ktorých cesta lásky k Bohu a blížnemu sa stala (najvyšším ži
votným príkazom a poslaním. Arcibiskup Stojan sústreďoval vo 
svojej osobnosti i celej životnej praxi tak vzácne vlastnosti, kto
ré i v našich časoch vzbudzujú vďačnú úctu, opätujúcu lásku 
a mŕtveho a-rcipastiera dvíhajú ako príťažlivý vzor.

Narodil sa v krásnom jarnom mesiaci, na sviatok afrického 
mučeníka sv. Emila, dňa 22. mája 1851 v Beňove na Morave. Pri 
krste dostal meno Anton. Druhé meno, meno mladšieho z dvo
jice našich slovanských vierozvestov — Cyril —, si určil sám, 
keď prijímal sviatosť sv. birmovania, aby aj takto prejavil svo
ju lásku a obdiv veľkému apoštolskému dielu sv. solúnskych 
bratov. Po stredoškolských štúdiách, rozhodol sa vstúpiť na pri- 
pravnú cestu k dosiahnutiu kňazstva v olomouckom kňazskom 
seminári. Kňazskú chirotóniu prijal na sviatok sv. Cyrila a Me
toda r. 1876. V kňazskej hodnosti pôsobil najprv 11 rokov ako 
kaplán v Príbore. V r. 1887—88 ako duchovný správca vo Své- 
bohove a potom 20 rokov ako farár v Dražoviciach.

Z Dražovíc odchádza za prepošta Družnej kapituly v Kromé- 
ríži. Rok pred koncom 2. svetovej vojny ho vymenovali za sídel
ného člena katedrálnej kapituly v Olomouci. V. r. 1920 zvolili 
dr. A. C. Stojana za kapitulného vikára olomouckej arcidiecézy.
11. januára 1921 ho vymenovali za olomouckého arcibiskupa a 
v tomže roku, dňa 3. apríla, ho aj slávnostne vysvätili.

Správu rozsiahleho arcibiskupstva viedol ani celé tri roky. 
Pochovali ho na pamätnom Velehrade, v kráľovskej kaplnke, 
ktorá susedí s obrazom presv. Bohorodičky-Matky jednoty.

Ôbrovské dielo arcibiskupa Á. Č. Stojana môžeme vel'mí 
stručne vyjadriť v niekoľkých výstižných a charakteristických vý
razoch: ľudomil, Slovan a priekopník.

Dobrota jeho srdca bola (a je dodnes) všeobecne známa. 
Žije v pamäti dosiaľ žijúcich svedkov jeho ľudomilnosti i v li
terárnych záznamoch menších i väčších životopiscov. Najroz
siahlejší a najobsažnejší pamätník zosnulému postavil dnes už 
tiež nebohý prelát prof. dr. F. Cinek v životopise A. C. Stojana, 
ktorý vyšiel 10 rokov po arcipastierovej smrti.

Štedrosť a dobrotu jeho srdca s úprimným rešpektom uzná
vali všetci.

Keď bol zvečnelý A. C. Stojan ešte dražovickým farárom, sta
lo sa, že sa vrátil večer na faru, kde ho neter, ktorá mu viedla 
domácnosť, privítala slovami: — Dnes k večeri nemáme nič 
iného iba chlieb.

— To stačí, — povedal Stojan a sadol k stolu. V tom sa oz
valo na dverách nesmelé zaťukanie. Bol to úbožiak, ktorý pro
sil o kúsok jedla.

— Odpusťte, človiečik, dnes vám nemám čo dať, — povedala 
Stojanova neter. Stojan sa zarazil a povedal: — Prečo lúhaš? 
Či nemáme chlieb? — Vzal a podal chudákovi chlieb a ten 
vďačný odchádzal, ani netušiac, že odnáša z fary posledný kú
sok.

Stojan bol i zápalistým verným Slovanom. V tejto oblasti pre 
slovanskú vzájomnosť vykonal veľmi veľa práve na pôde po
svätného Velehradu a Apoštolátom sv. Cyrila a Metoda.

Charakterizovali sme ho aj ako priekopníka. Vyoral veľkú 
brázdu na poli bratského poznávania a zbližovania sa s ostat
ným kresťanským svetom, najmä slovanským. Arcibiskup Stojan 
bol v celom svojom živote verným, veľkým a vytrvalým priekop
níkom československej vzájomnosti a bratstva. Jeho vznešený 
profil, význam a zásluhy na tomto úseku pozorne líčí a s uzna
ním kvituje o. dr. i. Čižík v tohoročnom kalendári Pútnik svä- 
tovojtešský. „Bol verným synom svojho národa, ale aj odušev
neným Slovanom. Rovnako miloval všetkých a od svojej mladosti 
horlivo pracoval na zblížení všetkých Slovanov." (V príspevku:
V duchu československého bratstva, str. 124-125.)

Tatíček Stojan sa trvalo vpísal do vedomia ľudu, medzi kto
rým žil a pre ktorý pracoval s najväčším vypätím nezištne mi
lujúceho srdca. Vďačná úcta a láska nás zaväzuje k tomu, aby 
sme opätovali jeho nasledovaniahodný príklad. Aby sme vďačnú 
spomienku na verného syna svojho národa a oduševneného 
Slovana premenili na stálu pripomienku, ktorá bude živo zasa
hovať do nášho života, aby sme práve v ňom uplatňovali to 
všetko priezračne čisté a stojanovské.

Pri tohtoročnej biskupskej vysviacke v Olomouci, každý kto 
pozorne sledoval arcipastiersky príhovor hlavného svätiteľa, ar
cibiskupa A. Casaroliho, všimol si jeho dôraznej spomienky na 
Tatíčka Stojana. Spomenul ho predovšetkým, ako svetlý vzor 
novému biskupovi. Prítomné riadky adresujú a ponúkajú túto 
myšlienku každému z nás.

Stojan je a zostane žiarivo povzbudzujúcim príkladom pre 
každého, kto s nezištnou láskou chce upevňovať vzájomné 
ľudské vzťahy, budovať dobro, chrániť pokoj a ukázať živú silu 
opravdivého kresťanstva!

o. JÁN HIRKA



PRÍBEHY, KTORÉ PISE Ž I V O T

NAJKRAJŠÍ ROMÁN

Syn narukoval. Ďaleko. Matka čakala, kedy prí
du od neho civilné šaty. O niekoľko dní prišla 
sprievodka. Ponáhľala sa na poštu. Balík p r itú l i la  
k srdcu, aby to nik nezbadal a dlaňou si utrela 
zarosené oči.

Prišla domov, otvorila balík, synove šaty vy- 
bozkala a zmáčala slzami. Potom začala hľadať0
list. Strčila ruku do jedného vrecka, do druhého 
i na nohaviciach i na kabáte. Vytriasla bielizeň, 
prekutala obal, ale listu nikde.

- Nespadol azda pod stôl? -  pomyslela si. 
Ale ani tam ho nebolo. -  Prečo mi len nenapísal, 
je chorý, nemôže si zvyknúť?

Tieto myšlienky ju tráp il i  do večera a v noci jej 
nedali spať. Ráno si povedala: Nevydržím, musím 
vedieť, prečo mi nenapísal. Pôjdem k nemu. Ale 
ako, keď som nič nepripravila. Aká by som bola 
matka, ktorá by šla k synovi s prázdnymi rukami?! 
Potom chvíľu rozmýšľala a povedala si: Pôjdem, 
kúpim niečo v meste. A šla . . .

Keď ju syn zbadal, vytrestil oči.
- Čo sa stalo doma, že ste prišli?
- Čo sa stalo s tebou, že si nepísal?
- Nič, som zdravý a mám sa dobre. Predsa ne

budem vypisovať romány.
- Zlatý môj syn, keby si mi bol to ľko napísal, 

že si zdravý a máš sa dobre, bola by som spokojn 
spala a nebola by som sa unúvala sem. Len toľko 
mi vždy napíš a ja to budem čítať ako najkrajší 
román.

Najkrajší román pre matku je čítať, že jej d\e*^ 
je zdravé a má sa dobre. Je pre ňu časový a zaují
mavý do smrti.

OTCOVA ÚLOHA

Bola zima, vietor fičal a mráz pálil.
Stretol som mladú ženu, čo t lač i la  pred sebou 

vozík a na ňom niekoľko kusov siahovinového dre
va. Pri nej tri drobné deti, najmenšie z nich pla
kalo.

Zima mu je, -  hovorí matka najstaršiemu, - 
zaveď ho domov.

-  I ja idem s vami, -  kričal najmladší a pritom 
plakal.

- Prečo ich len beriete do toľkej zimy, -  spý 
tal som sa ženy.

- Keď mi to nijak nepasuje, -  hovorí ona, - 
doma sa ich bojím nechať, aby si niečo neuroj
a tu je zas veľká zima.

- A kde vlastne idete?
- Iba na roh ulice. Tam majú motorovú pílu, le 

bo už nemám čím kúriť v izbe.
- A kde je manžel -  otec?
Kývla rukou. Ten tvrdí, že jemu sa o teplo posta

rá krčmár. I teraz tam sedí a pije, vráti sa nesko
ro večer.

- To je teda, otecl -  pomyslel som si v du
chu . . .
Otec je meno rozdávajúcej sa lásky. Rozdáva sa 
v práci, ktorou pripravuje šťastnú budúcnosť svo
jim deťom. Ich radosť musí byť jeho radosťou, ich 
bolesť jeho bolesťou. Život opravdivého otca ne

možno oddeliť od života jeho rodiny, ba ani od
myslieť od neho. Veď zdravá a spokojná rodina 
je náplňou otcovstva. Kto neplní túto vznešenú 
úlohu, nemá právo na meno otec!

NEVYPLATILO SA MU LUHAT

Rezali sme drevo a potrebovali sme pomoc. Za
volal som mladého šuhaja Štetka. Keď sme skon
čili, dal som mu 50 korún. Okúňal sa, že je to veľa. 
Len si vezmi, zíde sa ti, povedal som mu a mladík 
naradovaný vzal.

Po nejakom čase mi hovorí suseda:
-  Keby ste vedeli, aké reči o vás trusí Štefko- 

va babička.
-  Aké?
- Aký ste skupáň, že ste Stefkovi dali len 10 

korún.
Stretol som Štefka a pýtam sa:
-  Odkiaľ tvoja babička vzala, že som ti dal iba

10 korún, ked si dostal 50?
Štefko sa začervenal a povedal:
-  Viete, ja som luhal.
-  A prečo?
- Chcel som, aby ma poľutovala a pridala mi.
-  A pridala t i niečo?
-  Ani halier. Naopak, keď sa dozvedela, že 

som jej luhal, vylepila mi jednu, že som z vás uro
bil škroba a z nej klebetnicu.

-  Teda nevyplatilo sa t i  luhať, hovorím.
-  Ozaj, nie -  odpovedal.

Keď nás jazyk svrbí na luhanie, predstavme si, 
aké to bude mať následky a že naša lož vyjde na
javo.

CHUŤ SYNOVSKEJ LÄSKY

Rozprával mi to starý človek.
Mal krásny dom, ale dal ho prepísať na syna. 

Pre seba a manželku postavil malý domček. Sta
renka zomrela a on zostal bývať sám v tomto svo
jom malom domčeku. K synovi chodieval iba jesť. 
Najmä večery mal rád, lebo si trocha porozprával, 
potešil sa s vnukom a potom šiel spať.

Bola zima a tma. Starček si vzal elektrickú lam
pu, aby si posvietil na cestu. Navečeral sa, požar- 
toval v kruhu rodiny, poprial všetkým dobrú noc 
a poberal sa na odpočinok.

Len čo vyšiel, zbadal, že zabudol lampu. Vrátil 
sa. Keď vkročil do synovej izby, zmeravel. Nevesta 
zatiaľ položila na stôl podlhovastú misu s peči
vom, z ktorého si všetci brali. Chytro vzal lampu 
a odišiel.

Tej noci nezažmúril oka. Odvtedy si lampu kla
die do vrecka, aby ju nezabudol. Čo najskôr sa na
večeria a odchádza, aby ostatní nemuseli kvôli 
nemu čakať na pečivo.

A nemohli by ste si kúpiť pečivo v cukrárni? - 
spýtal som sa ho.

-  Mohol, ale mne by chutilo  len pečivo synov
skej lásky a také kúpiť nemožno -  odpovedal 
smutne.

Uvedomte si to, synovia a dcéry, a doprajte svo
jim rodičom kus detinskej lásky!



HNUS

Stalo sa to pred mnohými rokmi . . . Sedel som 
raz na lavičke v parku pred železničnou stanicou. 
Blížila sa ku mne staršia Cigánka. Zašla ku košu 
na odpadky a vybrala novinový papier. Prisadia 
ku mne, vysypala na kúsok papiera tabak, zlepila 
to slinou a cigareta bola hotová. Pripálila si a po
tiahla. Po chvíli hovorí ako by pre seba:

-  Fuj, hnus!
-  Prečo fajčíte, keď je to také odporné? -  spý

tal som sa.
-  Nie cigareta, ale ľudia sú hnus, -  hovorí 

starká a potiahia si zas.
Vyvalil som oči a ona rozpráva ďalej:
-  V nemocnici mi leží vnuk dopichaný nožom, 

ešte nevedno, či bude žiť. Bojím sa, že keď jeho 
otec, môj syn, dopadne toho naničhodníka, čo to 
spravil, -  obidvaja zle obstoja.

-  Kto a prečo to spravil? -  pýtal som sa ďa
lej.

-  Bolo to takto: V našej dedine žije Deži, mlá
denec, čo nechce uznať silnejšieho a šikovnejšie
ho nad seba. Pravda, pomáha si, nožom, popichal 
už mnohých, je postrachom všetkých a je na to 
pyšný. Predvčerom sa napil, začal sa zadierať do 
každého. Viacerým vylepil zaucho, ešte sa im vy
hrážal nožom a pritom sa víťazne rehlil. V tom 
prišiel môj syn a pýta sa ho:

-  Čo nedáš ľuďom pokoj?
Deži sa naň zahnal nožom. Ale syn mu schytil 

ruku, takže mu nôž vypadol. Skrútil mu ruku prud
ko dozadu, Deži padol na kolená. Ktosi mu skrútil 
aj druhú ruku tak mocne, že sa hlavou dotýkal ze
me.

-  Teraz mu každý vráti dvojnásobne. -  navr
hoval jeden z tých, ktorým sa pred chvíľou dosta
la nevinne facka.

-  Nie, povedal môj syn, -  stačí, ak prisľúbi, 
že odteraz dá každému pokoj.

Všetci súhlasili a upreli zraky na nešťastníka. 
Škrípal zubami a nechcel prehovoriť slova. Ale 
keď videl, že si neporadí, prisľúbil.

Po dedine sa ozval pokrik: -  Deži fuč, Deži fučí
-  Všetko sa tešilo, že si môžu vydýchnuť. Zberali 

sme sa spať, ale nášho chlapca nikde niet. H ľada
li sme ho všade, až na kraji dediny počuli sme bo
lestné jajkanie. Bol celý skrvavený. Hneď sme za
volali sanitku. Syn sa pustil za tým lotrom, ale po 
ňom ani stopy. Povedzte nie je to hnus? -  uzavre
la svoje rozprávanie . . .

Äno, pomstiť vlastnú podlosť na nevinných a 
bezbranných je hnus!

Dr. Ján Bubán

R O D IN A  A A L K O H O L I Z M U S
Vládne orgány, spoločenské organizácie, denná tlač a časo

pisy zaoberajú sa čoraz viac problémom alkoholizmu.
Že alkoholizmus sa stal vážnym spoločenským problémom, 

signalizujú štatistické údaje, podľa ktorých v ČSSR sa za rok 
vypije 79 miliónov litrov čistého alkoholu, v podobe piva, vína 
a v upravených destilátoch. Celková hodnota konzumovaného

alkoholu činí 8 a pol miliardy korún. . .  Nie je to radostná bi
lancia, ale taká je strohá, štatistikou podchytená skutočnosť. 
Skutočnosť, nad ktorou je treba vážne sa zamyslieť a svojím 
osobným prínosom prispieť k odstráneniu alkoholizmu a jeho 
škodlivých následkov! Veď, hodnota už zaplateného a vypitého 
alkoholu, sa nie raz neúmerne zvyšuje o ďalšie finančné čiast
ky a o závažné osobné, rodinné i spoločensky nežiadúce dôsled
ky. . .

Pracovník nepríde do roboty. Šikovne vyšpekulované „zdôvod
nenie“ nepresvedčí majstra a tak sa radšie pracovník priznáva, 
že pil s kamarátmi. Bolo totiž po výplate a nebol to prvý prí
pad! Následok? Absencia so zákonitými finančnými dôsledka
mi! A to je naozaj slušný „príplatok“ za vypitý alkohol. Postih
nutý je vinník, ale aj rodina a nevinné deti!

Sociológovia dokazujú, že mnohé rozvraty v rodinách a častý 
nedostatok, bieda a živorenie detí, sú výsledkom nadmerného 
požívania alkoholických nápojov. Veď pokojné spolunažívanie 
manželov je narušované hádkami, nerozvážnosťou a hrubosťou.

Alkohol nepriaznivo ovplyvňuje populáciu národa, !ebo zane
cháva nežiadúce generačné stopy. . .  8 tisíc narodených detí 
nesie vážne následky alkoholizmu, ako nezmazateľnú pečať 
hriechu nestriedmosti rodičov, či predkov. . .  !

Lekári konštatujú, že rôzne ochorenia pečene, zažívacích trak
tov, nervové poruchy a iné, sú zavinené výlučne nežiadúcim 
veľkým množstvom alkoholu v ľudskom tele. A ochorenia zavi- 
ňujú neprítomnosť v robote i keď ospravedlnenú a platenú. Ani 
choroba, ani zmenšenie očakávaných a prepotrebných príjmov, 
nepridajú k blahobytu postihnutého a jeho rodiny!

Alkohol je často jedinou príčinou aj pracovných úrazov, do
pravných nehôd a nešťastí, kedy vznikajú nielen materiálne 
škody, ale stráca sa to najcennejšie — ľudský ž ivo t...!

Z uvedeného je jasné, že kým sa naša spoločnosť snaží o vše
obecné zvyšovanie životnej úrovne všetkých nás, nerozvážni 
a nezodpovední alkoholici znehodnocujú a ničia s poločnými si
lami získané materiálne a duchovné hodnoty! Alkoholici strá
cajú svoju ľudskú dôstojnosť, nie je im potrebná spoločnosť a 
nie je im svätá ani posvätnosť rodinného krbu a súžitia!

Šťastná a krásna je rodina, kde panuje súhra, vzájomná 
úcta, porozumenie a láska. Rodina je stále živým ohniskom lás
ky, z ktorej vyrastá ľudské pokolenie! Deti sú požehnaním Bo
žím v rodine!

Každé dieťa vníma život okolo seba tak, ako ho vidí a vyci- 
ťuje vo svojich poznatkoch a vnemoch! Do života sí odnáša to, 
čo slovom a príkladom životom svojich rodičov dostáva. A opiSý 
otec, azda aj matka, nie sú vôbec žiarivým príkladom pre svoje 
deti!!!

„Rodičia majú utvoriť rodinné ovzdušie, preniknuté láskou 
a úctou k Bohu a ľuďom, ktoré napomáha úplnú osobnú a spo
ločenskú výchovu. Rodina je teda prvou školou spoločenských 
čností, ktoré sú potrebné každému spoločenstvu", hovorí sa v 
deklarácii o kresťanskej výchove „Gravissimum educationis“.

Kde sa holduje alkoholu, rodina žije bezducho!
Človek sa dopúšťa chýb a omylov. Problémy a ťažkosti vzni

kajú často neočakávane a postihnutým nezavinené. . .  Je treba 
ich riešiť triezvo, s rozvahou a trpezlivosťou, no najmä s pomo
cou Božou i vtedy, keď sa zdajú neriešiteľné! Pravda, naším 
útočišťom rozumu a všeliekom sa stáva alkohol. . .  Alkohol však 
bolesti a žiale nevylieči, nevyrieši problémy, ba ich ešte viac 
zaťaží a skomplikuje!

Úprimné a čestné priateľstvo sa buduje na vzájomnom poz
naní, porozumení i obetavej snahe pomáhať si v núdzi. Niet 
však falošnejšieho ľudského vzťahu, ako je pohárikové priateľ
stvo a navyše, škodí obom partnerom, narúša súlad v rodinách, 
rozleptáva i spoločenské vzťahy a disciplínu!

Každý človek túži po spokojnosti a radosti, lebo: „Radosť je 
dychom raja. Je neodolateľnou silou: utišuje, odzbrojuje, získa
va. Duša plná radosti, ukazuje ľuďom, čo dáva Boh svojím ver
ným", napísal pred rokom zosnulý Otec biskup dr. J. Hlouch. 
Radosť získaná alkoholom je Iluzórna!

Naša kresťanská morálka nabáda nás k striedmosti života, 
my sme ju povinní zachovávať vo vlastnom záujme, pre blaho 
našej rodiny i celej spoločnosti! Neokrádajme naše rodiny o 
čas, strávený pri pohárikoch, ani o mimoriadne získané peniaze 
a tým menej o krásu života, ktorá sa rozplýva v alkoholickom 
opare. . .  I

Keď už pijeme „NA ZDRAVIE“ sebe, či druhým, kéď už osla
vujeme životné jubileá, či dosiahnuté pracovné výsledky, nech 
je to vždy len na ozajstné zdravie a k uspokojújúcej radosti, v 
zachovaní tej najvyššej úrovne svojej osobnosti i dôstojnosti 
človeka I

Tibor Fedoronko
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je svetlo, ktoré v kňazskej duši ne
smie dohorieť s dňom jeho kňaz
ských obetných prvotín. Každý kňaz, 
bez rozdielu veku, často a rád spo
mína na veľký deň svojej prvej Sv. 
Liturgie, na chvíle udeľovania ňo- 
vokňazských požehnaní, na všetky 
milé a srdečné slová, ktorými ho za- 
hrnuli a s ktorými ho viedli do chrá
mu Božieho.

Spomienka na prvú Sv. Liturgiu 
v úzkej spojitosti s predchádzajúcou 
kňazskou chirotóniou je, a v kňaz
skej duši musí zostať, nezmazateľ
ným zmámením. Znamením, ktoré sa 
nesmie stratiť v prachu všedných 
dní, ani pod prívalom niekedy ťaž
kých okolností, nezdarov a bolestí.

Radostnosť a slávnostnosť týchto 
primičných okamihov musí žiť ako

Sä  i r '  -V * i’ * ^ *- ••

záväzok, verne sprevádzajúci Kris
tovho kňaza každodenne k slúženiu 
Sv. Liturgie i  k ostatným posvätným 
úkonom.

Spisovateľka I. Estienne vo svo
jom románovom pohľade na život 
prostého kňaza, v knihe Muž obe
ty (v preklade vyšiel u nás pred
25. rokmi), nazýva kňaza mužom 
Absolútna. Do úst mladého služob
níka Božieho oltára, Michala, vkladá 
veľmi optimistické a radostné od
hodlanie: „Ja chcem prijímať život s 
úsmevom a so spevom, lebo som 
učeníkom Kazateľa Blahoslaven- 
stiev."

Veľmi dojímavým miestom spome
nutej knihy je otázka chlapca Fer
dinanda, ktorý sa s úprimnou det
skou prostotou pýta svojho kňaza: — 
Pán farár, prečo ste taký šťastný? 
Preto, že ste kňazom alebo preto, 
že dávate všetko, čo máte?

A  kňazova odpoveď? Je jedno
značná, jasná, výstižná:

— Pre oboje, môj mdlý!
Mať radosť z kňazstva a s rados

ťou z neho rozdávať iným, to je po
slanie, ktoré v kňazskej činnosti ne
smie ani zostarnúť, ani zovšednieť.

Viesť zverené duše cestami blíže- 
neckej lásky, viesť ich po často ne
schodných, zarastlých chodníčkoch 
vzájomnej znášanlivosti a ľudského 
porozumenia — nie je úloha ľahká. 
Žiada hojnosť vytrvalej lásky, pev
nej vernosti a snaživej húževnatosti. 
Ťažko sa uskutočňuje a pritom však 
zostáva vážnou a podstatnou kňaz
skou povinnosťou. Jej radostné vý
sledky prinášajú plody, z ktorých sa 
možno tešiť spoločne. Je to deľ, ku 
ktorému má kňaz slovom i  osob
ným príkladom viesť a povzbudovať, 
lebo len tak sa stane dosiahnutý 
úspech úspedhom spoločným a po
žehnaným. Nielen povzbudí, ale aj 
prispeje k ďalšiemu rozvoju tých 
najušľachtilejších ľudských a medzi
ľudských vzťahov.

Významný dokument posledného 
koncilu s veľkým dôrazom pripomí
na: „ V  apoštolskej činnosti je naj
dôležitejšia táto dispozícia: nekonať 
vôľu svoju, ale vôľu toho, ktorý nás 
posiela"  (O kňazskom úrade.)

A  vôľa toho, ktorý posiela svojich 
služobníkov medzi Boží ľud spočíva 
v tom, aby sme sa navzájom milo
vali, ako on miloval a miluje nás. 
(Porovnaj Ján 15, 12.)

V  týchto najčasovejších a najpo
trebnejších úsiliach korení základné 
jadro kňazskej osobnosti, náplň 
kňazskej práce a životné zameranie, 
lebo — ako to opäť zdôrazňuje ďal
šia myšlienka z citovaného koncilné- 
ho dokumentu — „je treba vycho
vávať kresťanov k tomu, aby nežili 
len pre seba, ale v duchu nového 
zákona láskytf.

V  tomto duchu pozdravujeme a 
vítame v našich kňazských radoch 
aj tohtoročných nových pracovníkov 
a želáme im  požehnané bohatstvo 
duchovných darov. Aby boli oprav
divými mužmi obety. Aby z ne
smiernej Božej dobroty a lásky, obe
tavo rozdávali v š e t k o  dobré a 
v š e t k ý m  bez rozdielu1

Dr. EMIL KORBA

13



ZA VŠETKY vyslovené slová úprimnej 
sústrasti pri poslednom rozlúčení s na
ším milovaným zosnulým o. JOZEFOM 
SABOMi gr.-kat. kňazom na odpočinku, 
vyslovujeme touto cestou naše úprimné 
poďakovanie.

Zároveň prosíme všetkých, ktorí ho po
znali a prechovávali k nemu srdečnú 
lásku, úctu a porozumenie, aby naň ne
zabúdali vo svojich modlitbách, najmä 
pri Sv. Liturgii.

SMÚTIACA RODINA

NOVÝ RUSKOV — dňa 17. júna t, r. 
v ranných hodinách odovzdal svoju šľa
chetnú a úprimnú dušu Stvoriteľovi o. 
JOZEF BOROVSKÝ, kňaz nášho biskup
stva na odpočinku.

V Pánu zosnulý duchovný otec skonal 
v nemocnici v Michalovciach a dožil sa 
67 rokov svojho života.

Pohrebné obrady v Novom Ruskove 
vykonal okresný dekan trebišovský, o. 
Imrich Vasilčák, spolu s miestnym du
chovným správcom o. Pavlom Dancá- 
kom.

VIEČNAJA IM PAMJAT!

Z Í V o t c iy

ŠVERMOVO  — V nedeľu 1. júla t. r. zavítal do tejto farnosti Otec ordi
nár. P ri tejto príležitosti slúžil Sv. Liturgiu., kázal a posvätil miestny ob
novený farský chrám.

BARDEJOV — Sviatok chrámových patrónov — apoštolských kniežat sv. 
Peiír,a a Pavla — oslávili bardejovskí gr.-kat. veriaci v  nedeľu 1. júla po 
sviatku Sv. apoštolov. Sv. Liturgiu slúžil okresný dekan o. Štefan Sémko 
a slovo Božie kázal o. Michal Džatko, \správca fary v Giraltovciach.

FU L IA N K A  — A j  iveriaci tejto rázovitej farnosti, v okrese Prešov, oslá
vili svoj chrámový sviatok v nedeľu 1. júla v rámci slávnostnej Bohosluž
by, ktorú Uturgizoval a pri ktorej slová povzbudzujúcej kázne predniesol o. 
Metod Székely, dekan-správca fary v Ruskej Novej Vsi.

VEDÚCI košickej predajne Spolku SV. Vojtecha p. V o j t e c h  D a š e k, 
náhle skonal vo veku 63 rakov dňa 9. júla t. r ., zaopatrený sv. sviatosťami. 
Posledné rozlúčenie s o zomulým bolo vo štvrtok 12. júla t. r. na verejnom 
cintoríne v Košiciach. Nech odpočíva v p&koji!

ČIČAVA — čičavská gr.-kat. farnosť 
oslávila sviatok svojich chrámových pa t
rónov — sv. bratov Kozmu a Damiána
— v nedeľu 1. jú la, na ktoirú v tomto 
roku aj sviatok pripadol.

S v. Liturgiu odslúžil a snaživých c i
ca vských veriacich do ich ďalšieho prí
kladného dudho'vného i spoločensko- 
občianského života posilňujúco povzbu
dí! ved. reda ktor d r. Em.il Korba, ktorý 
po skončení posvätných obradov poisvä- 
til obnovenú budovu tamojšej gr.-kat. 
fary. V mene svojom i svojidh obetavých 
farníkov úprimne poďakoval miestny 
duch. správca, o. dekan Michal Veliký.

.v..v.
*>;•
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É llli

V AREÁLI  rprírodného múzea slávnych bojov o Duklu sa nachádza a>j 
malebná cerkov v N i ž n e j  Piis a n e  j, ako ito zachycuje i aj naša snímka.

Tohto rdku uplynie 60 rokov od je j postavenia. VtedajM miciáfyor stavby 
tohto chrámu Božieho, dnes jeden z našich najstarších žijúciôh kňazov 9V 
ročný o. Anton K o š e , upozornil nás listom na históriu tohto Božieho do
mu a farnosti, do ktorej prišiel ešte pred 1. svetovou vodnou (r. 1907) ako 
mladý novoknaz.

V tých ča\soch búola v obci iba drevená cerkov a murovaná malá kapln
ka, ktorú rok pred m>ojpu smrťou dal postami vtedajší ducho\vný otec far
nosti o. Eliáš Zima (zomrel r. 1906).

O. Anton K o š č  nás ešte upozornil, že dátum postavenia chrámu (1905), 
uvedený v novom Schematizme ma ¡str. 403 \sa vzťahuje na túto kaplnku. 
Hlavný chrám postavil s obetavou pomocou i svojich veriacich v rokoch 
1912—1913 a tak, môžeme s pozornou úctou pripomenúť tóhoroôné 60. vý
ročie od dokončenia a posviacky nižnopisanského chrámu.



V posledných troch rokoch postavili v našom Východosloven
skom kraji formou individuálnej bytovej výstavby v rodinných 
domčekoch 11 164 bytov. Je to o 1914 bytov viac ako sa uvažovalo 
v päťročnom pláne.

V nedávnych dňoch rozpísali smernice pre budúci rok, podľa 
ktorých sa uvažuje v r. 1974 postaviť touto formou 2700 bytov, čím 
nastane ďalší predstih oproti päťročnému plánu.

V septembri t. r,
si z ku lt.-po litického kalendára pripom í
name tieto významné výročia:

145 rokov od narodenia spisovateľa 
L  N. Tolstého (9. IX.).

125 rokov od zrušenia roboty v býv. 
Rakúsko-Uhorsku (7. IX.).

110 rokov od smrti svetoznámeho roz- 
právkára Jakuba Grimma (20. IX.).

100 rokov od narodenia národného 
umelca a laureáta Čs. ceny mieru Ma- 
xa Švabinského (17. IX.).

95 rokov od smrti spisovateľa I. S. 
Turgeneva (2. IX.).

85 rokov od narodenia nár. umelca- 
m aliara M artina Benku (20. IX.).

75 rokov od narodenia skladateľa 
George Gershvina (26. IX.).

65 rokov od narodenia národného 
um elca-skladateľa Eugena Sucho ň a 
(25. IX.).

60 rokov od smrti vynikajúceho kon
štruktéra motorov Rudolfa Diesela (29. 
septembra).

35 rokov od hanebnej mníchovskej 
zrady a arbitráže (30. IX.).

30 rokov od popravy národného hrd i
nu Júliusa Fučíka (8. IX.).

VÝCHODNÉ LITURGICKÉ ZBORY svojou prenikavou hĺbkou myšlienok a hudob
nou lahodnosťou vždy priťahovali a priťahujú široký okruh milovníkov vokálnej hud
by. V týchto dňoch sú ešte v predaji okrem dvoch starších gram oplatn í (Orthodox 
slavonic liturgy a Liturgie od Čajkovského) z bulharského Balkantanu dve ďalšie. V 
obidvoch prípadoch vynikajúce zbory predstavujú typické časti východnej litu rg ie  
(Iže cheruvimy, Vieru ju, Tebe pojem, Dostoj.no jesť, Otče naš, Slova vo vyšnich Bo
hu a. i.). Z ruských skladateľov je na gram oplatn iach zastúpený D m itrij Bortňanskij 
(1751—1825), Stepan Dechtiarev (1766— 1813), G avriil Lomakin (1812— 1885), A le 
xander Archangelskij (1846— 1924) a ďalší z ukrajinských Artem ij Vedeľ (1767— 
1806) a z bulharských Dobri Christov (1875— 1945), Christo Manolov (1900— 1953) 
a i. Liturgické zbory okrem svojho pôvodného určenia majú aj špecifický historický 
a kultúrnoestetický význam.

HUDOBNÝ SKLADATEĽ prof. Jozef Vlach-Vrutický (413 01 Roudnice nad Labem, 
Gottwaldova 700), známy milovník sta rodová nsko-byzantských hudobných foriem, 
skomponoval veľmi hodnotnú celú Sv. Liturgiu sv. Jána Zlatoústeho pre štvorhlasý 
zmiešaný zbor, ktorú môže sna d no spievať i menší chrámový zbor. Skladba je  za
tiaľ v rukopise. Bližšie informácie možno získať priamo u skladateľa.

CESKOSLOVENSKO-SOVÉTSKÉ VZŤAHY, I. diel -  zborník 
vedeckých štúdií k československo-sovietskym vzťahom vydala na 
konci minulého roku Karlova univerzita v Prahe.

K pozoruhodným príspevkom tohto zaujímavého zborníka patrí 
obsiahla štúdia známeho historika z oblasti československo-slo- 
vanských a najmä ruských vzťahov v minulosti a prítomnosti, dr. 
Václava Huňačka pod názvom: K najstarším vzťahom česko-rus- 
kým.

Zborník má 166 strán. Cena 18 Kčs.

Z redakčnej pošty
Od nášho čitateľa Juraja Kolinčáka zo 

Stariny dostali sme niekoľko prostých 
veršov, ktoré si nerobia nárok na ume
leckú vybrúsenosť, ale prostými slovami 
vyjadrujú prostú, ale tak nevyhnutnú po
trebu dneška:

„Spasite ľ prikázal 
m ilovať blížneho 
a my sa odvraciame 
jeden od druhého.

A keď sme v Kristovi 
všetci kresťanmi, 
nech Jeho láska 
bude medzi n a m i!"
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NA XVIII.  MEDZINÁRODNOM KNIŽNOM VEĽTRHU  
VO VARŠAVE, ktorý sa konal v znamení prebiehajúceho 
Roku poľskej vedy a Koperníkovho výročia, vystavovalo 
knihy v 265 stánkoch vyše 1500 nakladateľstiev z 23 štá* 
tav.

VO FRANCÚZSKOM MESTE NICE bol V. medzinárodný 
knižný festival, na ktorom sa zúčastnilo 480 vydavateľ
stiev.

SOVIETSKA VLÁDA darovala prezidentovi ČSSR arm. 
gen. Ludvtkovi Svobodovi jeho bustu, ktorá je dielom 
známeho sovietskeho sochára Viktora Sonina.

V BULHARSKU vydali mimoriadnu poštovú známku 
pri príležitosti 500. výročia narodenia Mikulášu Koperni- 
ka. N\a známke je portrét tohto veľkého poľského vedca 
a schéma heliocentrickej sústavy.

DETSKÁ ENCYKLOPÉDIA , ktorú vydáva v Sovietskom 
zväze Pedagogické nakladateľstvo v 12 zväzkoch, zachy
táva vo forme otázok a odpovedí všetky dôležité fakty 
vedy, techniky a umenia. Prvý zväzok Zem má vyše 
1800 strán a je vytlačený na jemnom japonskom papieri 
v dvoch vydaniach — veľkom a vreckovom.

CENU ZA  PREKLADY z cudzích jazykov do francúz- 
štiny za rok 1972 získala Francúzka arménskeho pôvodu 
Louise Servicenová, ktorá ovláda pät jazykov.

M ALÝ  SLOVNÍK SVETOVÝCH SPISOVATEĽOV vy
dalo vo vreckovom formáte poľské vydavateľstvo Wiedza 
Powszechna vo Varšave. Slovník má 687 strán, obsahuje 
dvetisíc hesiel a 316 podobizní spisovateľov celého sveta.

PR I PRIESKUMNÝCH VYKOPÁVKACH V NOVGO- 
RODE sovietski archeológovia odkryli tri usadilositi zo 14. 
st. K najvzácnejším získaným nálezom patrí ikona, vy
tesaná do kameňa.

KOMPLETNÉ DIELO skladateľa Dimitrija Sostakoviča 
v 25. zväzkoch vydá moskovské hudobné vydavateľstvo 
Sovetskij kompozitor.

KONCOM TOHTO ROKA sa dostane do tlače prvý diel 
šesťdielnej vlastivednej Encyklopédie Slovenska, ktorú na 
vydanie postupne (do ráku 1978) pripravujú <o Encyklo
pedickom ústave SAV v hlavnej redakcii na čele s pred
sedom SAV akademikom K. šiškom. Encyklopédia Slo- 
vetriska bude zahrňovať štyri lexikálne oblasti: Príroda 
(vedúci akademik O. Dub), Ľud (akademik M. Gosiorov- 
ský), Hospodárstvo (prof. Ing. M. Kodaj, CSc.) a Kultúra 
(V. Mináč). Všetkýóh šesť dielov bude mať asi šesťtisíc 
strán s dvadsaťtisíc heslami o histórii, prítomnosti, hos
podárstve, kultúre, športe, osobnostiach Slovenska a pod.

PRAŽSKÉMU NAKLADATEĽSTVU ODEON bola ude~ 
lená Cena Ministerstva kultúry ČSR za vydávanie najvý- 
znarntnejších kníh ruskej a sovietskej literatúry.

V BRATISLAVE vzbudila veľkú pozornosť výstava Rus
ký realizmus 19. st. Výstavný súbor sa skladá z diel 
svetoznámych klasikov ruského realizmu — Fedotova, 
Siškina, Perova, Verešôagma, Repina, Surikova a ďalších, 
spolu 37 maliarov so 150 obmzmi.

V  PIEŠŤANOCH je aj počas tohto leta tradičná vý
stava Socha piešťanských parkom, ktorej cieľom je prispie
vať k estetickej výchove domáceho publika i  kúpeľných 
hostí.

V PREŠOV SKE J GALÉRII  usporiadali výstavu výtvar
ných diel pod názvom Salón 73. Na výstave predstavili 
svoje diela okrem národného umelca Júliusa Nemčíka aj 
Július Bukovinský, Július MaChaj, Herta Ondrušová-Vik- 
torinová, Mikuláš Rogovský, Ivan Sofránko, Michal 
Trembáč a ďalší. Salón 73 je prvým pokusom začať s ur
čitou tradíciou prehliadok tvorby východoslovenských 
umelcov.

AKADEMICKÝ M ALIAR  ERNEST RÁKOSl, nositeľ 
vyznamenania Za vynikajúcu prácu, nestor výtvarného 
umenia na vých. Slovensku, rodák zo Sp. Novej Vsi, zo
mrel 15. júna t. r. v Prešove vo veku 92 rokov.

V  JUNGMANNOVOM ROKU, ktorým bol vyhlásený tento 
rok na počesť 200. výročia narodenia najväčšej osobnosti 
českej kultúry národného obrodenia, boli už viaceré po- 
dujatia — vedecká konferencia o Josefovi Jungmannovi 
v Lvtoméridach, prednášky, semináre, výstavky a pod. 
Pri príležitosti tohto výročia, ktoré zaradilo medzi svetové 
kultúrne výročia aj UNESCO, bude v októbri t. r. medzi
národná konferencia o spisovných slovanských jazykoch 
v dobe národného obrodenia a národná česká konferencia 
o Josefovi Jungmannovi.

DO SXJŤAZE O NAJKRAJŠIU KNIHU 1972 české vy
davateľstvá prihlásili 171 titulov, slovenské 78. Porota, 
ktorej predsedal národný umelec Adolf Zábranský, kon
štatovala, že úroveň v ilustrácii našich kníh sa zvyšuje. 
Najkrajšie knihy 1972 boli vystavené aj v kultúrnom a 
informačnom strediáku vydavateľstva Tatran na Michal
skej ulici v Bratislave.

DEKANSKÝ CHRÁM V MOSTE, ktorý je vzácnou ne
skorogotickou architektonickou pamiatkou, presunú za 
pomoci zvláštneho transportného zariadenia o 850 metrov. 
Je to preto, aby sa mohla rozšíriť ťažba hnedého uhlia 
pod územím tohto starobylého českého baníckeho mesta.

ARAM CHAČATURJAN, známy sovietsky hudobný 
skladateľ arménskeho pôvodu, rodák z Tbilisi, oslávil 70. 
narodeniny.

PRI VYKOPÁVKACH veľkomoravského veľmožného 
dvorca v Ducovom pri Piešťanoch sa archeológom poda
rilo odkryť zvyšky základov veľkomoravskej rotundy z 
druhej polovice 9. st., pohrebisko vojenskej družiny, zá
klady obytných stavieb a ďalšie svedectvá Zo života sta
rých Slovanov.

V TURČIANSKYCH TEPLICIACH bola vedecká kon
ferencia o Jánovi Kollárovi pri príležitosti 180. výročia 
narodenia básnika.

NA VI. FESTIVALE podtatranských speváčkov, ktorý 
bol v programe Tatranského kultúrneho leta v Tatran
skej Lomnici, vystúpilo 13 detských súborov.
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