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ROČNÍK V.

„Pokry nás svojím drahým plášťom a 
zbav nás od všetkého zla. Pros svojho 
syna, Krista, nášho Boha, aby spasil 
naše duše."
(Z tropáru na sviatok Pokrovu-Ochrany 
presv. Bohorodičky)

* * *

„Mária je vzor. Mária je zrkadlo, v 
ktorom sa odrážajú neviditeľné Božie 
dokonalosti. Môžeme v nej vidieť naj
vznešenejší, najúplnejší a najnádhernej
ší príklad, daný Božím tvorom. My sa 
musíme očisťovať v tomto prameni. Da
lo by sa povedať, že hoci aj nachádza
me na človeku množstvo nedokonalostí, 
má veľa ušľachtilých prvkov. Tomuto 
človeku ukazuje Cirkev presv. Bohoro
dičku, v ktorej sa uskutočňuje Boží úmy
sel urobiť z človeka odlesk, obraz, ba — 
ak tak možno povedať — podobnosť 
Boha."

(Pavol VI. v Dialógoch J. Guittana)

V povzbudzujúcom kruhu posv. 
ruženca

V októbri opäť spoločne sa 
modlievame v našich chrámoch 
sv. ruženec, modlitbu na počesť 
presv. Bohorodičky. Pozastavu
jeme sa pri jednotlivých tajom
stvách, aby sme o ich hĺbke a 
význame porozmýšľali. Každá 
vznešená myšlienka a šľachetné 
predsavzatie posilňujú k tomu, 
aby sme obsah modlitby pre
niesli do svojho vlastného 
praktického života. Opakované 
modlitby zaberajú náš čas, ale 
v hodnotnej činnosti: v rozho
vore duše s Bohom. Aké vzácne

(Pokračovanie na 2. sbr.)
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„ĽUDSKÉ POKOLENIE prežíva dnes nové obdobie svojich de
jín, vyznačujúce sa prenikavými a náhlymi premenami, ktoré sa 
postupne šíria po celom svete.

TÍETO ZMENY vyvoláva človek, jeho dôvtip a tvorivá činnosť. 
Avšak aj ony ovplyvňujú človeka, jeho osobné i kolektívne úsud
ky a túžby, jeho spôsob myslenia a konania.

TAKTO MOŽNO HOVORIŤ o skutočnej sociálnej a kultúrnej 
premene, ktorá sa odzrkadľuje aj na náboženskom živote.“

(Z koncil, konštitúcie O Cirkvi v dnešnom svete)

LITURGICKÝ KALENDÁR

O k t ó b e r

8. — Pelágia (Eufrozina)
9. — Jakub, ap. (Ján, ap. a ev.)

10. — Eulampiáš (Kalvsitrdt)
11. —Filip, diakon (Chariton)
12. — Pvobws a spol. (Kyriak)
13. — Karpus a spol. (Gregor)
1 4 .-1 8 . NED. PO SV. DUCHU, Pa~ 

raska (17. NED. PO SV. DU
CHU a POKROV -  OCHRANA 
PRESV. BOHORODIČKY)

15. — Eutým (Cyprián)
16. — Longin (Dionýz)
17.— Oziáš, prorok (Hierotej)
18. — Lukáš, ap. a ev. (Charitina)
19. — Joel, prorok (Tomáš, ap.)
20. — Avtem (Sergej)
2 1 .-1 9 . NED. PO SV. DUCHU3 Hi- 

lár (18. NED. PO SV. DUCHU, 
Pelágia)

22. — Averciáš (Jakub, ap.)
23. — Jakub (Eulampiáš)
24. — Aret, muč. (Filip, diakon)
25. — Marcián (Probus a spol.)
26. —Demeter, veľkomuč. (Karpus a

spol.)
27. — Nestor, muč. (Nazar a spol.)
28 .-  ŠTÁ TN Y SVIATO K ČSSR -  

20. NED. PO SV. DUCHU (19. 
NED. PO SV. DUCHU)

29. — Anas t ázia (L ong i n)
30. — Z&noibius (Oziáš, prorok)
31. —Stách a druž. (Lukáš ap. a e<v.)

N o v e m b e r

1. — Ko\zma a Damián (J\oel, prorok)
2. — Acendin a druž. (Artem) — Pa

miatka zomrelých.
3. — Acefim (Hilár)
4 .- 2 1 .  NED. PO SV. DUCHU3 Ja - 

nicius (20. NED. PO SV.' DU
CHU, Averciáš)

5. — Galakcion (Jakub, ap.)
6. — Pavol, arcibiskup (Aret)
7. — Herion, muč. (Marcián)
8. — Michal, archanjel (Demeter,

■veľkomučenik)
9. — Matróna (Nestor)

10. — Erast (Parasha).

K JEDNOTLIVÝM SVIATKOM

Sviatok pokrova (ochrany) presv. Bo
horodičky — 1. októbra — patrí k mi
lým oslavám v každej potrebe pomáha
júcej presv. Bohorodičky. Historickým 
podkladom pre vznik tohto sviatku bola 
udalosť, ku ktorej došlo v hlavnom me
ste Byzaincie — v Carihrade. Keď moha
medánski Saracéni v roku 911 zo Lea 
VI. Filozofa (886 — 912) obliehali Ca
rihrad a hrozilo mu spustošenie, veriaci 
sa zišli do chrámu a prosili presv. Boho
rodičku o pomoc a ochranu. Presv. Bo
horodička .rozprestrela nad týmto zhro
maždeným ľudom svoj omofo-r — plášť. 
Saracénii zakrátko odtiahli od Carihra
du. Veriaci si stále pripomínali túto uda
losť a tak vznikol (11. st.) sviatok Po
krova (ochrany) presv, Bohorodičky.

V evanjeliu tohto sviatku (Lk 10, 38 — 
42; 11, 27 — 28) Pán na príklade Márie 
a Marty zdôrazňuje, aby sme nezabú
dali na podstatné veci: „ . . . ešte skôr 
blažení tí, kto>rí počúva* j ú slovo Božie a 
za c hovava j ú ho."

Nedeľa spomienky na Vfl. všeobecný 
snem v Nicei — v .nedeľu po 11. októbri 
— je spomien'ko'U na tých otcov, ktoirí sa 
zhromaždili na sneme v roiku 787, odsú
dili obrazoborcov a vyhlásili, že klaňať 
sa patrí len Bohu, ale zbožné uctievanie 
patrí aj sv. krížu a obrazo>m, ktoré zná
zorňujú Krista, presv. Spasiteľovu Matku, 
anjelov a svätých. Boj ¡proti uctievaniu 
obrazov začal za cisára Lea III. Isaurs,ké
ho v roku 726, keď došlo k odstraňova
niu obrazov svätých a anjelov, ba od 
roiku 730 aj obrazov Krista a presv. Bo
horodičky.

Za cisára Konštantína V. Kopronyma 
(741 — 775) v roiku 754 nahradzovali 
sv. obrazy obrazmi rastlín a zvierat. 
Proti obra zo borcom vystúpili mnohí ka
zatelia, okrem iných aj sv. Ján z Damaš- 
ku, a nakoniec aj otcovia VII. všeobec
ného cirkevného snemu v maloázijskej 
Nicei.

(Doik'oinjčenie z 1. s tr.)

sú takéto chvíle intímneho po- 
budnutia duše s velebnosťou 
Božou!

Tento prejav našej úcty k 
presv. Bohorodičke, sa musí plne 
prežívať a nesmie zostať iba 
obyčajným recitovaním slov 
modlitby. Máme hľadať styčné
body vlastného života so živo
tom Spasiteľovej Matky. Ona je
pre nás žiarivým príkladom, le
bo svojím životom viery, nádeje 
a lásky dokázala, še  takýto život 
je možný a pre každého z nás 
potrebný a osožný.

Presvedčili sme sa, že práve 
vtedy podáva nebadane svoju 
pevnú ruku, aby nás materinsky 
previedla cez úskalia k vyšším 
stupienkom zdokonaľovania sa. 
Matka Božia, Matka naša, nás 
nikdy neopúšťa!

Kto sa denne, alebo často 
modlí modlitbu sv. ruženca vni
ká do povzbudzujúceho kruhu 
sv. ruženca v osobnom zdokona
ľovaní sa, do kruhu, ktorý je 
neustále pod ochranou Kráľov
nej pokoja a v stálej žiari Božej 
blahopriazne. Len v detinskej 
dôvernej oddanosti do vôle Ot
covej bola Matka Syna Božieho 
schopná prejsť svoju cestu spo- 
luutrpenia pre spásu ľudstva.

Aj od nás sa žiada, aby sme 
ochotne a láskavo niesli svoj 
kríž vo všetkých radostných i 
menej radostných, ba aj bolest
ných dňoch života. Kristova 
Matka práve v povzbudzujúcom 
kruhu sv. ruženca ukazuje nám 
stopy Syna svojho i svoje, aby 
sa nám ľahšie kráčalo, aby sme 
boli schopní aj ochotní obetovať 
celý svoj život Bohu a vytrvalej 
láske k blížnym!

T. Fedoroinko
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V pevnej svornosti —  za bohatší a krajší život!
Tohtoročná posledná októbrová nedeľa je štátnym sviatkom Československej socialistickej republi

ky. Pripomína vznik samostatného spoločného štátu Cechov a Slovákov, významný krok v spoločensko- 
hospodárskom aj politickom živote národov našej vlasti a je aj Dňom znárodnenia.

Tento významný deň dáva mocný impulz k radostnej oslave a vážnym myšlienkam. Pripomína tvrdú 
a neúprosnú minulosť a hlboko upevňuje radosť našej pokojnej, tvorivej a budovateľskej prítomnosti. 
Prítomnosti, v ktorej žijeme a v ktorej všetci spoločnými silami prispievame k tomu, aby smelý budo
vateľský elán našich pracujúcich pretvoril do väčších rozmerov naše spoločné blaho, šťastie, radosť 
i pokoj.

Naša prítomnosť tak citeľne poznačená týmto úsilím po spokojnosti a blahobyte pre všetkých, stáva 
sa tým aj základom ešte radostnejšej a bohatšej budúcnosti.

Nechcem tu uvádzať čísla a ostatné štatistické údaje. Možno ich prehľadne nájsť v nedávno vydanej 
publikácii Čísla pre každého 1973 (vyd. SNTL-Alfa s podtitulom: Fakty o rozvoji efektívnosti národné
ho hospodárstva a o zvyšovaní životnej úrovne v ČSSR). Chcem iba poukázať, že reč týchto čísiel je 
presvedčivo jasná a presvedčujúca.

Hovorí o neustále sa zvyšujúcej životnej úrovni, vynikajúcich pracovných výsledkoch, potvrdzuje do
siahnuté úspechy a zároveň nabáda každého z nás k ďalšiemu vytrvalému napredovaniu na odhodlanej 
ceste k šťastiu, blahobytu a mieru pre všetkých našich spoluobčanov.

Dosiahnuté výsledky hodnotíme triezvo a reálne, lebo si uvedomujeme, že popri úspechoch vyskytu
jú sa aj mnohé ťažkosti a nedostatky. Tu si pripomeňme závažné slová nášho prezidenta, armádneho 
generála Ludvíka Svobodu, ktoré povedal na adresu všetkých občanov ČSSR vo svojom novoročnom 
prejave 1. januára t. r.:

„V celom našom živote musíme utvárať ovzdušie zdravej kritickosti a náročnosti, posilňovať vedo
mie spoločenskej zodpovednosti, aktívne vystupovať proti ľahostajnosti a neporiadkom.

Chceme sa v tomto roku dostať opäť o výrazný krok vpred. Preto sú naše ciele také náročné. Ich 
splnenie však nie je len organizačnou záležitosťou. Ide v prvom rade o uvedomelý prístup každého ob
čana k potrebám celej spoločnosti.“

Je to veľmi nabádavá pripomienka prvého občana k všetkým občanom nášho štátu. Keď si ju pri 
príležitosti štátneho sviatku znovu zdôrazňujeme, zvýrazňujeme tak našu spoločensko-občiansku povin
nosť, aby sme k potrebám celej našej spoločnosti mali uvedomelý prístup.

Nech sa ešte plnšie a živšie prejaví nielen v našich pracovných úlohách, ale aj v oblastiach vzájom
ných ľudských vzťahov, v pevnej svornosti a ozajstnej bratskej jednote!

o. GABRIEL STAUROVSKÝ

„ 0  núti (KU’.ho mi ta ...
y?

(K svetovému kongresu mierových síl)

V tomto mesiaci sa zíde v hlavnom meste ZSSR, Moskve, sve
tový, kongres mierových síl. O jeho vznešenom poslaní a š ľa
chetných cieľoch sme informovaní z dennej tlače, rozhlasu a te
levízie. Čítali sme o tom aj na stránkach našej gr.-kat. tlače. 
Myšlienky tohto svetového kongresu našli bohatý ohlas a j u na
šich .spoluobčanov, ktorí svoje nadšenie pre vec mieru vyjadrujú 
v rôznych rezolúciách a hodnotných záväzkoch.

Všetci si plne uvedomujeme význam tohto svetového stret
nutia mierumilovných síl celého sveta a s plným porozumením 
podporujeme krásnu myšlienku boja za mier, lebo Koči vo sve
te stále dochádza k významným a pozitívnym zmenám, je tu 
ešte dosť pálčivých problémov, ktoré znepokojujú medzinárodnú 
verejnosť.

(Pokračovanie na 4. str.)

DOZRETÉ PLODY VINIČA — znamenia dohasínajúceho leta 
a začiatku jesene v prírode — zjavne i symbolicky ukazujú 
výsledky usilovnej a radostnej práce človeka.

(Snímka A. Petrašovič)



Medzi veľmi vážne, a možno povedať, základné programové úsilia našej gréckokatolíckej tlače, patrí 
aj propagácia dobrého občianskeho spolunažívania, otázka šľachetných vzájomných ľudských vzťahov 
všetkých so všetkými.

Kto si pozorne všíma obsahovú náplň našej tlače, bez výrazného upozornenia musí spravodlivo kon
štatovať, že nikdy neuvoľňujeme priestor zbytočným polemikám, neužitočným výpadom proti iným, že 
s nadšeným obdivom kvitujeme, zaznamenávame a plne podporujeme všetko, čo prispieva k posilne
niu tých najušľachtilejších cieľov celej našej spoločnosti.

Vedomie, že sme občanmi Československej socialistickej republiky a pritom príslušníkmi rôznych ná
rodnostných, ideologických alebo náboženských skupín, nám nezabraňuje a ani nemôže zabrániť v tom, 
aby sme spoločnými silami a obetavým vkladom nadšeného optimizmu a svedomitého vlastenectva ne
prispievali k ďalšiemu rozkvetu a upevneniu šťastia, radosti a mieru celej našej drahej otčiny.

Ako ordinár prešovskej eparchie a pridelených gr.-kat. apoštolských administratúr, veľmi často a veľ
mi rád túto myšlienku zdôrazňujem vo svojich prejavoch a pri všetkých ostatných príležitostiach. Som 
veľmi spokojný a potešený tým, že ohlas nášho gr.-kat. duchovenstva aj veriacich je vo svojej veľmi 
citeľnej väčšine súladný s týmito úprimnými snahami. Zároveň si hlboko uvedomujem, že mohutný ob-

V Z Á J O M N Á  Z N Á Š A N L IV O S Ť  N A  P R V O M  MIESTE

rodný proces a mierovo-budovateľská premena, ktorými prechádzame, nie je a nemôže byť záležitosťou 
niekoľkých týždňov, mesiacov alebo rokov. V našom živote by sme potrebovali, aby sa stali tieto nalie
havosti okamžitou radostnou skutočnosťou.

To je naše vzájomné a spoločné želanie. Prispievať k tomu, aby sa tento proces urýchlil a požehnane 
dovŕšil, to už je naša spoločná, veľmi vážna a vysoko zodpovedná povinnosť!

Vzájomná znášanlivosť musí v tomto prekrásnom úsilí dominovať na prvom mieste! Ak ju v tomto 
príspevku zdôrazňujem, chcem tým iba pripomenúť všetkým našim duchovným a veriacim, aby pocho
pili nielen jej význam a naliehavú potrebu, ale aj povinnosť našej kresťanskej lásky, ktorá nás k tomu 
zaväzuje. Chcem zdôrazniť aj to, že nás všetkých bez rozdielu k tomu zaväzuje aj občianska svornosť, 
jednota, celospoločenský záujem a naša uvedomelá ľudskosť — humanita.

Najčasovejšie a najušľachtilejšie úsilie našich čias a celej našej spoločnosti: Boj za mier vo svete, 
žiada od každého z nás, aby sme túto myšlienku nielen pochopili ale aj vytrvalo uskutočňovali.

V tomto veľkom a dejinnom zápase sa nechceme a nemôžeme uzatvárať iba do seba. Práve naopak! 
Máme sa približovať ku každému, lepšie áa vzájomne poznať a lepšie chápať jeden druhého!

So samozrejmosťou chceme uskutočňovať otcovsky láskavú a povzbudzujúcu myšlienku nášho Sv. 
Otca Pavla VI. o dôstojnej ceste bratského porozumenia, na ktorej „od polemického postoja treba prejsť 
na pozície vzájomnej úcty, dialógu a tak začať praktickú spoluprácu“.

Praktickú spoluprácu predovšetkým na poli boja za svetový mier. Praktickú spoluprácu pri posilňo
vaní budovateľských snažení, vzájomného spolunažívania, vzájomnej lásky a vzájomnej znášanlivosti.

Ak som tieto povinnosti zoradil vo vyššie citovanom uvedení, nechcel som ich význam diferencovať, 
iba plnšie vyzdvihnúť. Aj v závere tohto svojho príspevku nechcem nič iné viacej zdôrazniť, ako to, že 
vzájomná znášanlivosť má stať na prvom mieste všetkých našich túžob, cieľov a úsilí.

Má byť pevným základom, na ktorom budeme všetci spoločnými silami, spoločnou vôľou a spoločnou 
prácou upevňovať lásku, pokoj a radosť pre všetkých ľudí v našom Východoslovenskom kraji, v celej 
našej vlasti a v celom svojom živote!

o. JÁN HIRKA

(Dokončenie z 3. str.)
Preto účastníci jarnej poradnej schôdze, ktorí reprezentovali 

40 medzinárodných a 81 národných organizácií zo 60 krajín 
usúdili, že je nevyhnutné aj naďalej hľadať možnosti konštruk
tívneho riešenia týchto otázok.

Svetový kongres mierových síl prispeje k ďalšiemu rozmachu 
mierového hnutia a stane sa — ako to vyjiadril gen. tajomník 
Svetovej rady mieru R. Čandra — „spoločným otvoreným aktív
nym dialógom“ .

So samozrejmými sympatiami a úprimnými želaniami plného 
zdaru sprevádzame aj my, gréckokatolícki duchovní, spolu s na
šimi veriacimi, túto významnú schôdzu odhodlaných bojovníkov

za pokoj vo svete, a veríme v bohatú hojnosť jeho výsledkov.
V súlade s tohtoročným vyhlásením Sv. Otca Pavla VI. a s ne

zlomným optimizmom veríme, že „M ier je možný. Mier musí byťV t I ffmožný!
Pevne dúfame a s nezvratnou istotou očakávame, že k posil

neniu tejto najväčšej túžby dnešného ľudstva presvedčivo a po
vzbudzujúco prispejú i všetky rokovania, závery a výsledky mos
kovského kongresu. Preto so zvýšenou vrúcnosťou v súkromných 
i spoločných modlitbách aj pri Obeti najsvätejšej budeme 
túžobne volať naše „O  miri vseho mira . . . "  a v tomto duchu 
aj obetavo pracovať!

o. ŠTEFAN SIMKO



PREMENLIVÉ ČASTI LITURGIE X.

Na mesiac október pripadnú tohto roku z cyklu nedieľ posvä- 
todušných — nedeľa 17., 18., 19. a 20. Premenlivé časti týchto 
nedieľ sú z Osmohlasníka a vystriedajú sa v poradí, ako za se
bou obvykle nasledujú. V danom prípade to bude hlas 8., 1., 2. 
a v poslednú októbrovú nedeľu hlas 3. Opäť si tieto texty bez 
ťažkosti nájdete na príslušnom mieste liturgickej rubriky pred
chádzajúcich čísiel nášho časopisu.

Začiatkom tohto mesiaca svätíme pamiatku svätej Terézie 
z Lisieux. Jej životopis a škola duchovného života sú nám dobre 
známe a táto svätá má veľa svojich ctiteľov a nasledovateľoiv 
jej duchovnej cesty k plnosti kresťanského života. Navyše tohto 
roku pripadá aj sté výročie jej narodenín a päťdesiate výročie 
jej blahorečenia. Nebude teda od veci oboznámiť sa a dať k 
dispozícii aj v ý c h o d n é  proprium jej sviatku.

SVÄTEJ TERÉZIE Z LISIEUX (3. októbra)
Tropár hl. 8.
Tŕnia márnivosti uchránená 
v karmelskú ľaliu si rozkvitla, 
našej úcty hodná Terézia!
Božské dieťa si nasledovala svojím životom, 
ako obeta milosrdnej lásky Božej 
modlila si sa za celý svet.
Cestu k výsostiam si nám ukázala 
a naučila si nás byť deťmi v Kristovi.
Preto teraz s anjelmi spolu plesá duša tvoja.
Kondák hl. 2.
Ako dážď lístkov z ruží šípových 
posielaš na zem podľa svojho prísľubu 
perly dobroty Božej, 
našej úcty hodná Terézia.
Vyprosuješ chorým zdravie, 
v bolesti úľavu a kňazom duchovnú silu.
Pred tvárou Bohorodičky plná radosti a šťastia 
neprestávaš milovať svojich trpiacich bratov.
Predlož preto Dieťaťu Ježišovi ďakovnú pieseň, 
ktorá sa k tebe vznáša z tohto slzavého údolia.
Medzispev hl. 7.:
Obdivuhodný je Boh vo svojich svätých, Boh Izraela.

Ostatné premenlivé časti sú ako obvykle.
* * *

Na jednu z októbrových nedieľ pripadá aj spomienka na 
Otcov druhého nicejského snemu, konaného roku 787 v Niceji. 
Tento snem zasadal za predsedníctva legátov pápeža Hadriá- 
na I. a carihradského patriarchu. Predmetom osobitnej pozor
nosti tohto snemu bola úcta a užívanie posvätných obrazov. 
Snem zavrhol carihradskú pseudosynódu z r. 754 a na základe 
tradície schválil užívacie a úctu obrazov. Poklona patrí, pravda
že, iba Bohu, ale zbožné uctievanie patrí aj krížu a obrazom 
Krista, Bohorodičky, anjelov a svätých, a to pre prototyp, ktorý 
vyobrazujú a predstavujú. Týmto bolo obrazoborectvo aspoň na 
nejaký čas zastavené. Z nášho dnešného hľadiská nám pripa
dajú tieto staré nedorozumenia ako malicherné. Narástli však 
vtedy do takých rozmerov, že sa nimi musela zaoberať Cirkev vo 
svojich vrcholných inštanciách a komplikovalo to aj narúšalo 
medziľudské vzťahy a rozvirovalo hladinu verejného života veľmi 
nepríjemne. Dajme preto pozor, aby naše dnešné nedorozume
nia a malichernosti, z ktorých nie sme vstave sa tak často vyma
niť, neboli dôvodom pre údiv alebo prípadný výsmech generá
ciám, ktoré už sú tu a tobôž tým, ktoré prídu. Každá malosť a 
scvrknutosť srdca, každý ¡nedostatok poznania podstaty a rozli
šovania medzi tým, čo je hlavné a čo nezávažné, karikuje a 
deformuje konkrétny výzor vecí, škodí predovšetkým jej nosite
ľom i tým, ktorí sú v ich dosahu. Dajme sa poučiť históriou a 
buďme životne múdri. Je to naša povinnosť aj výsada.
Tropár hl. 8.:

Nadovšetko ťa zvelebujeme, Kriste Bože náš, 
lebo si našich Otcov postavil na zemi ako svetlá 
a ich pričinením si nás všetkých naučil pravej viere.
Milosrdný Pane, sláva tebe!

Kondák hl. 2:
Syn, ktorý nevysloviteľným spôsobom z Otca vyžiaril, 
zo ženy sa narodil dvojaký svojou podstatou.
A keď ho teda takto poznáme, nezavrhujeme jeho obrazy, 
ale dôstojne zobrazeného, vrúcne ho uctievajme.
Preto aj Cirkev zachováva pravú vieru

keď uctieva obraz Krista, 
ktorý si ľudské telo vzal.

Medzispev hl. 4.:
Požehnaný si Pane, Bože otcov našich — chválime 
a zvelebujeme tvoje meno naveky.

Na prijímanie:
Chváľte Pána nebies, chváľte ho na výsostiach.
Radujte sa spravodliví v Pánovi, lebo takým patrí pochvala.

❖ * £
Pretože v mesaci októbri už nič liturgicky významnejšieho ne

máme a bežné texty premenlivých častí nedieľ poznáme, pre
jdeme k zostávajúcim sviatkom nasledujúcich mesiacov. Všim
neme si takto proprie sviatku sv. Michala archanjela, sv. Joza- 
fáta, sv. Mikuláša a nakoniec osobitného sviatku celej Cirkivi, 
ktorý pripadne na poslednú nedeľu v mesiaci novembri — Ne
dele Krista kráľa. Pre nasledujúce naše pozastavenie nám takto 
potom zostarnú už iba nedele predvianočné a vlastné sviatky 
vianočné, ktorými mienime zakončiť naše úvahy týkajúce sa pre
menlivých častí svätej liturgie.

SV. MICHALA ARCHANIELA — (8. novembra)
Tropár hl. 4.:

Vojvodcovia nebeských vôjsk, 
my nehodní vás bez prestania prosíme, 
aby ste nás svojimi modlitbami 
a záštitou krídiel svojej duchovnej slávy 
ochraňovali a zachovali.
Vysloboďte nás z každého nešťastia vy,
ktorí stojíte na čele nebeských mocností,
keď sa k vám s dôverou utiekame a vrúcne voláme.

Kondák hl. 2.:
Boží vojvodcovia a služobníci jeho božskej slávy, 
kniežatá anjelov a ochrancovia ľudí, 
vyprosujte nám všetko potrebné a hojnosť milostí,
Jebo vy stojíte na čele anjelských zástupov.

Medzispev hl. 4.:
Anjelov si stvoril za poslov svojich a za služobníka svojho aj 
plameň ohnivý.

Na prijímanie: Ako Medzispev.
* * ¡je

SV. JOZAFÁTA (14. novembra)
Tropár hl. 4.:
Ako žiarivé svetlo si sa zaskvel, 
kňaz a mučeník náš, Jozafát.
Lebo ako dobrý pastier 
položil si svoj život za ovce 
a vzali ti ho nenávistní vrahovia.
Takto si vošiel do svätyne svätých 
a pripojil si sa k anjelom.
Keďže si toľko vytrpel,
prosíme ťa, oroduj za nás u prvého dobrého postiera Krista, 
aby nás pripočítal k zástupu tých, 
čo budú stáť po jeho pravici 
a spasil duše naše.

Kondák hl. 7.:
Žiara svetla, sálajúca z tela ukrižovaného Krista, 
už ako mládenca ťa osvietila
a anjelom si bol podobný vo svojom mladom veku.
Rovnako sväto si prežíval aj svoje kňazstvo, 
odvážne hlásal jednotu,
uhášal vášne rozkolníkov ranou vo svojom srdci 
a svojou mučeníckou krvou.
Tak si aj od Krista získal veniec slávy večnej, 
preto rozpomeň, sa aj na nás, 
ktorí ti spievame:
Raduj sa nevyvrátiteľný stĺp zjednotenia.

Medzispev hl. 7.:
Vzácna je pred Pánom smrť jeho svätých.

Ostatné časti ako obvykle.
* * *

SV. MIKULÁŠA — (6. decembra)
Postava tohato svätca, ktorý sa dokázal dôsledne podeliť so 

všetkým, čo mal, je príťažlivou až po naše dni. A samozrejme 
aj hodnou nasledovania v dobročinnosti. Texty premenlivých 
častí liturgie jeho sviatočnej pripomienky nám ho dokresľujú 
ta:kto:



Tropár hl. 4.:
Svätý kňaz a veľpastier, otče Mikuláš, 
ktorého svojmu stádu predstavil Pán 
ako príklad vieryf vzor tichosti a zdržanlivosti« 
upros za nás Krista Pána, aby spasil naše duše.
Kondák hl. 3.:
V Myrách si bol, Otče, vysluhovateľom sviatostí 
a zvestovateľom Kristovej radostnej blahozvesti. 
Život si položil za svoj ľud 
a nevinných si zachránil pred smrťou.
Preto si sa stal svätým a veľkým sprostredkovateľom 
Božej milosti.

Medzispev hl. 7.:
Zaplesá spravodlivý v Pánovi a dúfať bude v neho.

❖ * *
NEDEĽA KRISTA KRÁĽA — (posledná v novembri)

Antifána 1.:
Zvelebovať ťa budem Bože môj, Kráľ môj, a dobrorečiť bu
dem menu tvojmu na veky a na veky vekov.
Na prihovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

Antifána 2.:
Všetky národy tlieskajte rukami a zaplesajte Bohu hlasom 
radosti. Synu Boží, ty kraľuješ v sláve, spas nás, ktorí ti spieva
me: Aleluja, aleluja, aleluja.

Na vchod s Evanjeliom:
Ja som ustanovený od neho za Kráľa nad Sionom, horou jeho 
svätou.

Antifána 3.:
Zdvihnite, kniežatá, svoje brány, otvorte sa brány večnosti a 
vojde Kráľ slávy.

Tropár hl. 4.:
Tvoja vláda a moc, Kriste Bože náš,
nech nás vyslobodí z moci temnôt
a nech nás prevedie do kráľovstva svetla tvojej lásky.
Ty si ten, ktorý je teraz a ktorý bol stále, 
a zjavil si sa nám ako Kráľ —
Pane náš, sláva tebe!

Kondák hl. 7.:
Pokloňme sa nesmrteľnému Kráľovi vekov, 
jedinému Bohu a Spasiteľovi nášmu.
Padnime na kolená a všetci volajme:
Tebe bola daná moc, sláva i kráľovstvo 
a všetky národy ti slúžia.
Tvoja moc a vláda je večná 
a tvoje kráľovstvo sa nikdy nepominie, 
lebo ty si sa pre nás stal Kráľom v čase, 
predvečný Kráľu, Kriste Bože náš.

Medzispev hl. 3.:
Spievajte Bohu nášmu, spievajte. Kráľovi nášmu spievajte. 

Namiesto Dôstojné je . . . :
Zvelebuj, zvelebuj, duša moja — nad celým svetom vládnú- 
ceho Krista Kráľa.
Zvelebuj, Zvelebuj, duša moja — najslávnejšiu vládkyňu — 
Matku Krista Kráľa.

Na prijímanie:
Pán je náš sudca, Pán je náš veľkňaz, Pán je náš Kráľ. Len 
on nás zachráni. Aleluja.
Kristus je Začiatok a Koniec — ten istý včera, dnes i naveky. 

Je stredobodom nášho duchovného snaženia. K jeho príchodu

na svet a zrodu medzi synmi ľudskými smerovalo narastanie 
všeľudských realít od úsvitu čias, ktoré začal človek evidovať 
a od neho vedie cesta napĺňania, spásy, plnosti a šťastia až k 
obzorom večnosti, za hranice priestoru a času. Jeho dielo je 
dokonané a do'konalé. Všetko to, čo sa nám vo svätej liturgii 
predostiera a dáva k dispozícii je hodné našej pozornosti, náš
ho vnímania a našej lásky. Pochopíme to a s vďakou uznáme, 
len treba mať srdce vnímavé, dušu ochotnú a myseľ zdravú, 
otvorenú. Pane, daj nám schopnosť všetko správne chápať, 
dobre použiť a tým ťa primerane osláviť a vzdať ti vďaku za 
všetko, lebo, všetko dobré a každý dokonalý dar je od teba, 
Otca svetiel — a všetko k tebe smeruje . . . "

(Díoamt l o l  do- itha

(XI.)

Kto urobil jednu z týchto chýb vo sviatosti pokánia, 
jeho spoveď je neplatná. Neplatná spoveď musí byt celá 
opáko\v>anáf nebol v nej odpustený nijaký hriech.

52. Co znamená spovedať sa alebo prijímať svätokrádežne.

Kto sa spovedá neplatne zo svojej viny, aiko to v pre
došlom odseku je uvedené, spovedá sa svätokrádežne. Kto 
by i po neplatnej spovedi pristúpil k sv. prijímaniu, pri
jíma svätokrádežne.

53. Ako vyznávame všedné hriechy?

Všedné hriechy nem ajú za následok stratu posväcujú- 
cej milosti, teda môžeme ich v spovedi povedať všetky, 
alebo len niektoré.

Všedné hriechy môžu byť odpustené i mimo sv. spovedi, 
inými prostriedkami: ľútosťou, modlitbou, počúvaním sv. 
omše, sv. prijímaním , dobrými skutkami a pod.

54. Ako sa máme správať voči spovedníkovi?

V spavej ihlici si pomyslime, že kľačíme v tú chvíľu 
pred zástupcom Božím. Kajúcnik je povinný:

— správať sa k spovedníkovi s úplnou otvorenosťou a 
dôverou,

— poslúchať a vážiť si spovedníka ako dieťa svojho otca.

55. Ako máme prijať poučenie a napomenutie?

S najväčšou pozornosťou a pokorou.

Modlitba blaho receme Já Yna a

Kriste, Učiteľ dobrý, ďakujem e ti za dur, ktorý si Cirkvi a ľudstvu udelil v osobe Jána XXIII.
Ô, Pane, dožič, aby sme nasledovali tohto pápeža podľa srdca tvojho a odovzdali sa do tvojej svätej 

vôle. Daj, aby sme — zabúdajúc na seba  — dovolili naplniť sa tvojou láskou tak, aby sme mohli po
vedať spolu s apoštolom: „Žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus

Pre zásluhy a príklad Jána XXIII., ktorý sa narodil chudobný, žil v chudobe a zomrel veľmi chu
dobný, udeľ nám, Pane, milosť lásky k  radostnej a blahoslavenej chudobe . Učiň, aby sme milovali život 
pokory a práce, daj nám veľkú a svätú túžbu po nebeských daroch, myseľ otvorenú a dušu vnímavú 
pre všetky potreby Cirkvi, daj nám ducha jednoduchosti, ktorý vidí dobro a zabúda zlo.

0 , Pane, ty si povedal: „Kto sa ponižuje, bude povýšený “ Ráč preto na tejto zemi osláviť pokorného 
pápeža Jána, vyplň všetky jeho túžby a úmysly, týkajúce sa Cirkvi aj ľudstva a na jeho príhovor 
udeľ nám milosť, o ktorú ťa prosíme . . .

(Prevzaté a prel. z časopisu Z o r za, Varšava, č. 22/XVII. zo dňa 3. VI. 1973, str. 9.)



Spovedník má povinnosť spovedajúceho sa podľa po
treby poučiť a napomenúť, prípadne potešiť, posilniť, upo 
zor nit na stav a pod. Sú kajúcnici, ktorým treba v spo 
vedi pomáhať: \svedomie spytujú povrchne, nevedia vzbu
diť ľútosť a pod. Takéto poučenia sú obvýkle m ierne a 
príjemné.

Stáva sa však niekedy, že spovedník musí použiť aj tvr
dé, ostré slová napomenutia. Veď sú prípady, keď spo
vedník pohrozí, že nerozhreší kajúcnika, ba niekedy aj 
odloží rozhrešenie. Spovedník takto postupovať musí, lebo 
zodpovedá za spásu duší, ktoré spovedá a za ktoi'é sa 
bude raz pred Bohom zodpovedať. Kňaz je v spovedel- 
nici sudcom, lekárom, učiteľom. Ako sudca: vypo\čúva 
hriechy a súdi. Ako lekár: musí poukázať na mravný 
stav a nebezpečie, v ktorom sa kajúcmk nachádza. Hrieš
nik musí byť zo zaslepenia prebudený, musí poznať svoj 
stav; ukazuje mu silu zlého zvyku, následky hriešneho 
stavu, hľadá príčiny hriešnych pádov, predpisuje lieky: 
poliánie, ktoré by vykorenilo z duše kajúcnika zlé ná
klonnosti. Ako učiteľ: poúča spovedajúceho sa, ako sa 
správať v boji za spásu duše, — poúča o povinnostiach, 
ktoré majú za následok spáchanie hriechu: náhradu ško
dy, nápravu cti, odprosenie, zmierenie, nápravu zavine
ného pohoršenia. Kajúcnik niekedy hreší aj z nevedomos
ti, má mylne predstavy. Tu vždy musí spovedník poúčať. 
Musí poučiť kajúcnika o potrebe ľútosti a priviesť ho 
k nej, poučiť ho o povinnostiach svojho stavu, keď napr. 
vidí, že tspovedajúci nestará sa o svoju rodinu, atď. Po
radí vhodné prostriedky, foboré kajúcnika ochránia od 
opätovného pádu, pomáhajú k jeho polepešniu, alebo ve
dú po ceste kresťanskej dokonalosti. Odstraňuje chybné 
náhľady kajúcnika, napomína, varuje, ukazuje cestu 
spásy.

Z toho vidíme, že spovedník je povinný niekedy použiť 
prísne slová, prípadne zadržať alebo odmietnuť rozhre
šenie. Kňaz má kajúcnikovi — pravda, vždy spôsobom  
primeraným a šetrným — povedať čistú pravdu.

Keď vidíme tieto povinnosti a zodpovednosť spovedníka 
a pritom i lásku, s akou tsa sv. Cirkev stará o spásu duší, 
prijímajme všetky poučenia a napomenutia, nehnevajm e  
sa, nehovorme: „Už neprídem  na spoveď“. Všetko, 60 je 
v spovedelnici pre spásu našej duše powedané, je pove
dané dobromyseľne z lásky, ako z lásky Pán Ježiš Kristus 
zomrel a z lásky k nám povedal apoštolom: „Prijmite Du
cha Svätého. Ktorým odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im, 
ktorým zadržíte, zadržané budú.“

56. Možno pri spovedi prosiť o poučenie alebo vysveftlenie ?

Vo všetkých otázkach, týkajúcich sa spovede, hriechu, 
chránenia sa od hriechov, cesty kresťanskej dokonalosti 
a pod. možno a treba prosiť od spovedníka poučenie, vy
svetlenie, usmernenie. Netreba sa nám hcmbiť, že niečo 
nevieme. Môže sa stať, že i spovedník nám hneď nedá  
plnú odpoveď. Povie nám, aby sme sa na tú istú vec spý
tali pri najbližšej spovedi, aby on do toho času mohol 
nad otázkou rozmýšľať, prečítať si niečo o tom, prípadne 
poradiť sa s mým, skúsenejším spovedníkom.

Keby sme však potrebovali vysvetlenie alebo poučenie 
v otázkach, ktoré môžeme dať kňazovi i mimo spovedel- 
nice, nedávajme mu ich pri spovedi, ale inokedy vo vhod
ný čas.

V spovedi sa teda pýtajme len na to, čo súvisí so spo
veďou, o čom ináč, ako o tajomstve, hovoriť nechcem e a 
nemôžeme. Spovedník nás poučí a vysvetlí len to, čo 
patrí k sviatosti pokánia a spaseniu duše.

V spovedi je dôležité vyznanie hriechov a až potom 
sa spýtajme spovedníka na to, čo je nám nejasné.

Nemožno prosiť pri spovedi spovedníka o to, aby za 
ten-htorý hriech napomenul manžela, či deti. O toto pro
síme mim*o spovede.

57. Nestojme blízko spovedelnice!

I keď čakáme na spoveď, nestojme blízko spovedelnice. 
Mohli by sme počuť niečo zo spovede spovedajúceho sa. 
Týmto by sme mohli kajúcnika znervózniť. Znervózňuje 
sa týmto aj spovedník, lebo nemôže dať kajúcnikovi otáz

ky, poučenie a pod. Dbajme preto na to, aby nás spoved
ník nemusel upozorňovať, že stojíme príliš blízko spove
delnice. Sami veriaci majú dbať na to, aby sa k spove- 
delnici nikto veľmi nepribližoval a toho, kto o to nedbá, 
majú upozorniť, aby odstúpil ďalej.

58. Možno vyznávať hriechy písomne?

Otázku rozumieme tak, že kajúcnik sa dostaví osobne 
do spovedelnice (čo je nevyhnutnou podmienkou spove
de) a tam chce vyznať svoje hriechy nie ústne, ale písom
ne tak, že podá spovedníkovi svoje hriechy n a p í s a n é ,  
aby 1 si ich spovedník sám prečítal.

Odpoveď: vyznanie hriechov má byť ú s t n  e. Stály 
cirkevný zvyk si žiada, aby každý, kto môže hovoriť, sa 
spovedal ústne. Sú však prípady, kedy sa povoľuje spo
vedať písomne, a to:

a) n e m ý  človek sa môže spovedať písomne, posunka
mi alebo aspoň tak, že sa bije do hrude, čím naznačí 
svoju ľútosť;

b) písomne sa môže spovedať aj h l  u c h  o n e m ý ,  ale
bo chorý na krčnú nem oc, ktorému je ťažko hovoriť;

Hanblivosť nie je dostatočnou príčinou na to, aby sa 
kajúcnik nemohol spovedať ústne.

59. Možnto dať rozhrešenie neprítomnému?
►

Kajúcnik m u s í  byť p r í t o m n ý  pri spovedi, — 
neprítom ném u rozhrešenie dať nemožno!

60. Môže niekedy celá skupina ľudí spovedať sia spoločne 
a spoločne dostať rozhrešenie? Jestvuje v našej Cir
kvi i verejné vyznanie hriechov?

V  našej Cirkvi je taká prax, že spoveď je t a j n á .
Vo Východnej Cirkvi do roku 390 a v Západnej Cirkvi 

do 13. storočia bolo aj verejné vyznanie hriechov. V erej
né vyznanie žiadala a ukladala Cirkev len pri istýôh ťaž
kých, väčšinou verejných hriechoch. Ale verejné vyznanie 
hriechov nie je ustanovením Božím, preto aj Cirkev od 
neho upustila.

s

Za určitých okolností Cirkev aj dnes uplatňuje verejné  
vyznanie hriechov, nie však jednotlivcov, ale spoločné. 
Taktiež dáva tzv. spoločné rozhrešenie. Napríklad pri ná
hlom spoločnom nebezpečenstve , ako je zemetrasenie, 
stroskotanie lode, požiar, hroziaci smrťou, pri vypuknutí 
nákazlivej choroby, prechod frontu, bojisko a pod.

V takýchto prípadoch sa veriaci spovedajú spoločne, to 
znamená, že spoločne priznávajú svoju hriešnosť (neuvá
dzajú hriechy jednotlivo) a ľútosť vzbudia za všetky spá
chané hriechy. Spovedník im dá spoločné rozhrešenie.

Keď vscúk nebezpečie pommie, každý kajúcmk, ktorý 
dostal spoločné rozhrešenie, má sa osobitne vyspovedať 
a vyznať všetky svoje hriechy.

V. O POKUTE

P o k u t a  — je konanie kajúcnych skutkov, ktoré spo
vedník v spovedi uložil kajúcnikovi, hlavne ako trest za 
spáchané hriechy, ale tiež ako liek proti chorobám duše 
teda na v ý s t r a h u  a na p o l e p š e n i e .

Pokuta je piatou podmienkou dobrej a platnej spovede.

61. Prečo sa ukladá pokuta za hriechy?

Preto, aby sm e aspoň sčasti zadosťučinili za to, že sme 
urazili Boha;

ďalej za to, aby sm e odpykali dočasné tresty za svoje 
hriechy a v budúcnosti tak ľahko nehrešili;

konečne pokutu m ám e ako liek, ktorý nám má pomôcť 
pri náprave.

Treba nám vedieť, že prostredníctvom rozhrešenia v spo 
vedi odpúšťa Pán Boh kajúcnikovi vinu a večný trest, to 
znamená, že sme unikli večném u zatrateniu, ale dočas\né 
tresty musíme vytrpieť: či už tu na zemi skutkami poká
nia, alebo v očistci.
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KRESTHHSKEHD
SV. STOLICA poverila svojho zástupcu v Portugalsku, aby vy

jadril portugalskej vláde ostrý protest a odsúdenie krvavých ma
sakrov v Mozambiku.

MIER JE PRVÝM PREDPOKLADOM k duchovnému rozvoju a 
plnému uplatneniu ľudských schopností — povedal Sv. Otec 
Pavol VI. pri nedávnom prijatí veľvyslanca juhoafrickej republi
ky Malawi.

J. RAYAH, gréckokatolícky biskup v Izraeli, trojdňovou hladov
kou pred budovou izraelského parlamentu protestoval proti to
mu, že izraelské úrady vysťahovali obyvateľov arabských dedín 
Ikrít a Birán a doteraz im nepovolili návrat.

MNÍCHOVSKÝ ARCIBISKUP, kard. dr. Döpfner, v nedávnom 
rozhlasovom prejave horlil za kanonizáciu Sv. Otca Jána XXIII., 
pričom zdôraznil, že Cirkev dnes viac ako hocikedy predtým 
musí ísť cestou, ktorú vytýčil pápež Ján XXIII.

VYŠE DVESTO chorých kňazov z Talianska a Kanady navštívilo 
Lurdy. Púť viedol prefekt Posv. kongregácie pre kňazov, kardi
nál J. Wright, ktorý sám ¡e vážne chorý. Títo kňazi-pútnici obe
tovali svoju namáhavú púť za pokoj vo svete a za kňazské po
volania.

KONFERENCIA BISKUPOV tichomorskej oblasti rozhodla, že 
stálymi diakonmi sa môžu stať muži, ktorí majú aspoň 35 rokov, 
dobrú povesť a obsolvovali katechetickú prax a 4-ročný kurz 
teológie.

„MIER, ako to hlása Pavol VI. a ako sa oň usiluje praktický
mi návrhmi a podujatiami, spočíva na láske, spravodlivosti a 
pravde. Mier to je solidarita, bratstvo a sociálna spravodlivosť 
pre všetkých", vyhlásil pri slávnostnej archijerejskej Sv. Liturgii 
v bonnskej katedrále celebrujúci biskup, ktorý túto Sv. Liturgiu 
slúžil pri príležitosti 10. výročia pontifikátu Sv. Otca Pavla VI.

ZNÁMY TEOLÓG profesor Karl R a h n e r ,  sa zriekol členstva 
medzinárodnej teologickej komisie pri rímskej Kongregácii pre 
náuku viery a rovnako funkcie poradcu náukovej komisie zápa- 
donemeckého episkopátu. V tejto súvislosti vyhlásil, že jeho re
zignácia na uvedené funkcie nijako nesúvisí s nedávnym vy
hlásením Kongregácie pre náuku viery „Mysterium Ecclesiae". 
Jeho vyhlásenie však nijako nevylučuje možnosť komentárov sve
tovej tlače k tomuto jeho kroku, pretože v jeho prípade nejde
o nejakého neznámeho a málo významného teológa. Jeho die
la a vplyv na teologické myslenie súčasnosti sú celosvetového 
dosahu.

KONGREGÁCIA PRE NÁUKU VIERY uverejnila v Ríme s dá
tumom 5. júla tohto roku významný dokument týkajúci sa náuky 
katolíckej viery, ktorého poslaním je ochrana integrity — nepo- 
rušiteľnosti — jej obsahu, osobitne čo do problému neomyl
nosti Cirkvi pri výklade jednotlivých jej právd a ich aplikácii v 
živote. Deklarácia chce byť istým spôsobom uzáverom polemiky 
vedenej medzi touto kongregáciou a nemeckým teológom Han- 
som K ü n g o m, o ktorej sme už dávnejšie referovali.

MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR o otázkach mravnosti usporia
dali z iniciatívy katolíckej mládeže v Rakúsku od 22. do 29. jú 
la tohto roku. Uskutočnil sa vo Viedni a prednášali na ňom vý
znamní experti na túto tematiku.

MNÍCHOVSKÝ ARCIBISKUP kardinál DÖPFNER vysoko oce
nil kritické zhodnotenie stanovísk teológa Hansa K ü n g a de
klaráciou Kongregácie pre náuku viery v dokumente, o ktorom 
prinášame krátku správu vyššie. Súčasne poznamenal, že spo
menutý teológ by mal v zmysle predchádzajúcich výziev urobiť 
svoj podiel vo veci „uspokojujúceho vyjasnenia". Doteraz však v 
tomto smere neurobil nič.
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klad otaosvskej zodpovednosti“ — vyhlásil prednedávnom na 
teologickom sympóziu nigerijský biskup z Enugu — G. Wein- 
ho!d, novovymenovaný biskup v Meissene, je 39-ročný — Ž. 
Grabská, je prvá žena-Poľka, ktorej udelili na staroslávnej bel
gickej univerzite v Lovaini doktorát teológie — V Darmstadte 
udelila tamojšia Akadémia reči a literatúry cenu Ž. Freuda 
známemu teológovi dr. K. Rahneravi — Prof. L. Mächlingen, 
minister zdravotiníctva NDR, ocenil činnosť cirkevných zdravot
ných, charitatívnych a sociálnych ustanovizní v NDR — Kolum
bia uzavrela so Sv. Stolicou nový konkordát, ktorý bude upra
vovať vzájomné vzťahy medzi Cirkvou a štátom v Kolumbii — 
A. Blumenfeld, generálny konzul NDR v Leningrade odovzdal 
ruskej ortodoxnej cirkvi drahocenné predmety, ktoré fašisti ulú
pili v pskovskom kraji za veľkej vlasteneckej vojny v r. 1944
— T. Nyiri, profesor filozofie na budapeštianskej Akadémii kat. 
teológie, napísal ¡v 3. č. časopisu Teológia, že zmeny štruktúry 
životných foriem vyžadujú aj obnovu výchovy v kňazských semi
nároch — Účastníci konferencie kat. organizácií európskych 
krajín, ktorá bola v talianskej Piise, obrátili, sa na všetkých ka
tolíkov s výzvou, aby prispeli svojím podielom na úspech Sveto
vého kongresu mierových síl v Moskve — Novým kat. biskupom 
v Aténach sa stal z rozhodnutia Sv. OtGa 38-ročný o. N. Fosco- 
les — Prvým apoštolským promunck>m v Cyperskej republike sa 
stal biskup P. Laghi, ktorý predtým bol 4 roky apoštolským de
legátom v Jeruzaleme — V Lisieux, rodisku sv. Terézie Ježiško
vej, bola v poslednú júlovú nedeľu, t. r. slávnostná spomienka 
100. výročia jej narodenia — I. Rojnik, slovinský novoikňaz si 
pozval na svoje kňazské primície priateľov-novokňazov z Viet
namu, Austrálie, Nigérie, Mexika a Formózy, s ktorými počas 
teologických štúdií udržoval písomný styk.

Sv, Otec Pavol VI. prijal na súkromnej audiencii pakistanského 
prezidenta a ¡eho manželku — Zástupca Sv. Stolice v Španiel
sku vyjadril svoju podporu biskupom, ktorí sú za dištancovanie 
sa od frankistickej politiky — „Vážnym nebezpečenstvom sú
časných manželstiev je nedostatok lásky, nevera a chybný vý

Rozhodnutie kongregácie pre Boží kult
Kongregácia pre Boží kult vydala prednedávnom nový dokument 
adresovaný predsedom biskupských konferencií, týkajúci sa 
Eucharistickej modlitby v západnej liturgii. Tento dokument si 
vyžiadala situácia v oblasti liturgie v súvislosti s uskutočňova
ním reformy liturgie podľa záverov H. všeobecného vatikánske
ho koncilu a príslušných vykonávacích nariadení.

Ako je známe, vo veľkom pokoncilovom prototypovom vydaní 
„Missale Romanum" sú namiesto jedného kánonu, ktorý platil 
od čias Tridentského koncilu, štyri — nazývané Prex eucharistica
— Eucharistické modlitby, predstavujúce stredobod liturgie. Sú 
nádherne koncipované a tvoria organickú jednotu s úvodnými i 
záverečnými časťami liturgie, v ktorej sa uskutočňuje akt mys
tickej obety Kristovej a premenenie obetovaných darov chleba 
a vína na Telo a Krv Kristovu. Za súčasného stavu veci sa však 
vyskytli vo svete početné pokusy aj túto najpodstatnejšiu časť 
liturgie upravovať, prípadne voľne koncipovať vždy nové for
mulácie, vhodné pre isté okolností, miesto, povahu liturgického 
zhromaždenia, účastníkov a pod. A tak vznikol pomerne veľký 
počet experimentálnych eucharistických modlitieb, ktoré sa po
užívali takmer svojvoľne a vari aj v rozpore s inštrukciami tak
II. vatikánskeho snemu, ako aj miestnych autorít. Výnos kon
gregácie je jasným slovom v tejto súvislosti a bodkou za do
terajším stavom veci. Odteraz s« majú používať pri slávení 
liturgie iba tieto štyri eucharistické modlitby a zakazuje sa 
používať iné, Svätou stolicou nepotvrdené a neschválené for
mulácie.

Apoštolská stolica, riadiac sa svojím poslaním, ktoré má od 
zakladateľa Cirkvi, si vyhradzuje právo rozhodovania v tejto tak 
závažnej veci. Rešpektujúc jednotu západného obradu súčasne 
vyslovuje ochotu vždy preskúmať a schváliť prípadné nové 
aktuálne formulácie Eucharistickej modlitby na osobitné prí
ležitosti širšieho dosahu a veľkého významu. Treba ich však vždy 
vopred predložiť na schválenie prostredníctvom príslušného bis
kupského zboru, aby sa všetko robilo sporiadane a vyhlo sa 
tak unáhleným improvizáciám. V takom prípade ide o samé 
srdce liturgie, preto to nemôže byť ponechané na ľubovôľu jed
notlivcov ani malých skupín. Ide o ochranu podstaty euchari
stickej obety aj sviatosti. Kresťanské spoločenstvo túto ochranu 
podľa zásluhy na centrálnych orgánoch Cirkvi vyžaduje, a je to 
nakoniec ich najvlastnejším poslaním.

(Podľa príspevku M. Rusinka v časopise Slowo powszechne, 
Varšava, č. 173, zo dňa 21.—22. júla 1973, str 4, preložil a vy
bral M. Skala.)

é



n ,  i i  m  m i h u ]  n

ZA ZNAK LÁSKY a jednoty kresťanov označila Svätá Stolica účinkova
nie nebohého patriarchu Athenagomsa, ktorého prvé výročie smrti si v Rí
me s dôstojnou úctou pripomenuli.

OTEC KLAUS, kaplán v Štutgarte, je prvý katolícky kňaz, ktorý vstúpil 
do komunity ekumenického bratstva v Taizé.

V PENDELINSKOM MONASTIERI, blízko Atén, bolo stretnutie katolíc
kych a pravoslávnych teológov, ktorí rokovali o sviatosti kňazstva.

TULSKÝ METROPOLITA Juvenal, ktorý ako zástupca moskovského 
patriarchátu bol v Nemeckej demokratickej republike, navštívil berlínskeho  
kardinála, arcibiskupa dr. Bengscha.

V RÍME vybudujú pre tam bývajúcich mohamedánov mešitu — moha
medánsky chrám. Projekt stavby pochádza ešte z r. 1939, cvle uskutočnenie 
stavby sa pretiahlo. V  r. 1960 Sv. Otec Ján  X X III . poinformoval arabské 
kruhy v Ríme, že Sv. Stolica nem á m jáké námietky proti vybudovaniu m e
šity v Ríme.

SVETOVÁ RADA CIRKVÍ oslávila 28. augusta t. r. štvrťstoročie svojho 
založenia. Pri tejto príležitosti boli v ženevskej protestantskej katedrále sv. 
Petra slávnostné bohoslužby.

V SALZBURGU sa stretlo 60 reformátorských teológov z 12 európskych  
krajín s predstaviteľmi katolíckej cirkvi a rokovali o vzájomnej ekum enic
kej spolupráci.

MOSKOVSKÝ PATRIARCHÁT vydal vyhlásenie, v ktmom rozhodne od
sudzuje zločiny portugalských kolonizátorov v Mozambiku.

A. FERNANDEZ, indický arcibiskup z New Delhi, vyhlásil, že nedavšie 
rokovania Sekretariátu pre zjednotenie kresťanov so zástupcami moskovské
ho patriarchátu, nadväzovali na porady, ktoré prebiehali pred štyrmi rokmi 
v Leningrade a pokračovali pred dvoma rokm i v Bari.

NA X. MEDZINÁRODNOM festivale mládeže celého sveta v Berlíne 
Kresťanskú mierovú konferenciu zastupoval prof. J. Gajardo z Chile.

„HELSINKI sú iba začiatok, ale dobrý, úspešný začiatok. Veď 
kedyže v dejinách zišli s(a na takejto platforme všetky európske 
národy? Kedyže všetci hovorili takouto jednou rečo<u, ktorá nám 
pripomína udalosti z prvých Turíc, keď rozliční pútnici z (rozlič
ných končín zeme rozumeli apoštolom. Reči lásky, reči dorozume
nia a pokoja sa dá rozumieť. Je  to sťaby materinská treč všetkých 
ludí dobrej vôle. I keď ešte nemožno hovoriť o veľkých výsled
koch, predsa už samotná skutočnosť, že sa zišli všetci, sťa oprav
diví bratia, napĺňa nás radosťou a nádejou.“

(Z prejavu belgického kardinála prímasa L. J. Suenensa 
po Celoeurópskej konferencii o bezpečnosti a spolupráci 
v Helsinkách.)

24. OKTÓBER

je v našich kalendároch uvádza
ný ako D eň  S p o j e n ý c h  
n á r o d o v .  Spomínajúc svia
tok tejto svetovej organizácie, 
do ktorej od počiatku jej vzni
ku patrí aj náš štát, pripomína
me si predovšetkým dôležité cie
le Organizácie spojených náro
dov, ktoré spočívajú v základ
nej úlohe: „ z a c h r á n i ť  bu
dúce pokolenia od metly vojny, 
ktorá dvakrát za nášho života 
priniesla ľudstvu nevýslovné 
strasti, v y h l á s i ť  znovu svo
ju vieru v základné ľudské prá
va, v dôstojnosť a hodnotu ľud
skej osobnosti, v rovnaké práva 
mužov a žien národov malých 
i veľkých, v y t v o r i ť  pomery, 
v ktorých bude možno zachová
vať spravodlivosť a úctu k zá
väzkom, plynúcim zo zmlúv a 
ostatných prameňov medziná
rodného práva, p o d p o r o v a ť  
sociálny pokrok a zlepšovať so
ciálnu úroveň.”

Na toto vznešené poslanie 
OSN upozornil v októbri pred 
8 rokmi na valnom zhromaždení 
OSN aj Sv. Otec Pavol VI., keď 
prítomným účastníkom tohto 
zasadania okrem iného povedal:

„Učíte ľud mieru. OSN je 
veľkou školou, kde sa získava 
toto vzdelanie. A dnes sme tu 
v tejto veľkej aule tejto školy. 
Každý, kto tu zasadne, stáva sa 
žiakom a stáva sa učiteľom to
ho, ako tvoriť mier. A kto z tej
to sály vychádza, toho považuje 
svet za architekta a staviteľa 
mieru.“

Nedávna návšteva gen. tajom
níka OSN dr. K. Waldheima u 
nás zvýraznila naše úprimné 
vzťahy k poslaniu tejto sveto
vej organizácie, od ktorej tak, 
ako naše národy, aj národy ce
lého sveta, očakávajú najplnšiu 
mierovú angažovanosť, vytrvalú 
podporu otázkam európskej a 
svetovej bezpečnosti, problé
mom odzbrojenia a všestrannú 
pomoc všetkým zaostalým kra
jinám.

ŠTEFAN BANÍK
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V L A S T E N E C T V A
SV. JANA — PANNA ORLEÁNSKA

(1412 — 1431)

Nedávno som mal príležitosť vidieť v televízii sovietsky film
0 nevšednom živote a tragickej smrti panny Orleánskej — sv. 
Jany. Priznám sa, bol to pre mňa jedinečný umelecký zážitok. 
Toto prosté dedinské dievča je príkladom pre všetkých ľudí, ako 
majú milovať svoju vlasť, ako majú prinášať, keď treba, aj obe
te. Pochytila ma túžba dozvedieť sa o živote te jto  veľkej hrdinky 
viac.

Jeanne d'Arc — ako znie je j meno vo francúzštine — sa na
rodila pod ľa  všetkého 6. januára 1412 v dedine Domremy. Jej 
rodičia boli chudobní ľud ia , húževnatí, pracovití a nadovšetko 
skromní a pobožní. Jana veľa toho nevedela, ba nenaučili 
ju ani čítať a písať. Doma pomáhala rodičom pri všetkých prá
cach, varila, riadila, prala i pásavala ovce. Naučila sa Otče 
náš, Anjel Pána, Verím a ďalšie modlitby a kostol pre ňu stal 
sa najobľúbenejším miestom. Vynikala zbožnosťou. Kým ostatné 
je j rovesníčky hrali sa a šantili, ona radšej k ľačala pred krížom 
Spasiteľa a modlila sa. Snažila sa spriateliť s najchudobnejšími 
deťmi bez prístrešia. Pre tieto deti zháňala útulky a často sa 
s nimi podelila o svoju posteľ. Nezabúdala ani na chorých a 
osamelých. Navštevovala ich, ošetrovala, potešovala. Tejto po
kornej šľachetnej duši udelil Boh veľkú milosť — stala sa ná
rodnou hrdinkou Francúzska.

V dobe, keď toto dievča žilo, Francúzsko sa zmietalo vo vnú
torných nepokojoch. Boli to ťažké časy. O moc v krajine sa s 
chorým kráľom Karolom VI. de lili ďalší príbuzní. Ba došlo až k 
tomu, že následník trónu musel pred neprajníkmi zutekať. Tieto 
vnútorné rozpory obratne využíval anglický kráľ, ktorý v príhod
nej dobe vyhlásil svoj nárok na francúzsky trón. Henrich V. ne
ostal iba pri slovných vyhláseniach, ale na čele svojej armády 
priplával do Francúzska a po bitke pri Arincorte jeho nádeje 
na francúzsky trón sa stali reálnymi. Časť francúzskeho národa
1 potom, keď svoje sídlo mal v Paríži, zostala verná francúzske
mu kráľovi. Ale Henrich V. dňa 21. októbra 1422 nečakane zo
mrel a v tom istom roku zomrel a j francúzsky kráľ. Z anglickej 
strany začali uplatňovať nárok na trón pre nezletilého kráľovho 
syna Henricha VI. Nešťastím nebolo len to, že v rukách fran
cúzskeho krá ľa bola len menšia časť krajiny, ale aj to, že Ka
rol VII. bol menej rozhodný a že ho stále prenasledovala myš
lienka, či nie anglická kráľovská rodina má v skutočnosti 
vládnuť vo Francúzsku.

Za takýchto okolností dostala trinásťročná šľachetná Jana 
vnuknutie. Istého letného dňa, keď sa zdržiavala v rodičovskej 
záhrade, zrazu počula mohutné hlasy a o malú chvíľu zbadala 
jasnú postavu muža s krídlami, obklopeného anjelm i. Bol to,
— ako sa to neskôr dozvedela, — sv. M ichal archanjel, ktorý ju 
povzbudzoval, aby si svoje kresťanské povinnosti vykonávala aj 
naďalej svedomite, aby pravidelne navštevovala bohoslužby, 
aby často pristupovala k sv. prijímaniu, aby bola dobrá a mala 
úprimnú dôveru v nebeskú ochranu. Dozvedela sa, že Boh sa 
zľutoval nad úbohým Francúzskom a práve ona je vyvolená 
na to, aby mu pomohla, že ona oslobodí mesto Orleans a p ri
navráti Karolovi VII. zdedenú kráľovskú moc. Sv. M ichal archa- 
je l a sv. panny ju aj naďalej posilňovali, povzbudzovali a na
bádali, aby splnila Božiu vôľu. A tak Jana pris ľúbila , že bude 
stále čistá a že ostane verná týmto nebeským vnuknutiam. 
Úpenlivo prosila, aby Boh chránil francúzske mestá a aby do
siahla večnú slávu.

Potom začala plniť svoje veľké poslanie. Istý šľachetný rytier, 
presvedčený o poslaní tohto dievčaťa, sa podujal, že ju pred
staví kráľovi. Oduševnený ľud  je j kúpil koňa a dňa 13. februára 
1429 sa v sprievode siedmich ozbrojených mužov mohla vydať 
na dlhú cestu. Kráľ ju prija l len po zdĺhavých poradách. Hoci 
sa v oblečení nelíšil od ostatných dvoranov, Jana na veľké pre
kvapenie prítomných ihneď poznala krá ľa  a oznámila mu, aby 
sa dal čím skôr korunovať. Janu podrobili skúškam. Odpovede 
tejto jednoduchej pastierky udivovali prítomných. Kráľa nabá
dala aj k tomu, aby je j dal možnosť oslobodiť obliehaný O rle
ans a dal sa odprevadiť ku korunovácii do Reimsu. Kráľ súhla
sil a postavil ju na čelo svojho vojska. Jana sa stala nádejou 
celého Francúzska, všade ju vítali a oslavovali.
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Pred bitkou vyzvala nepriateľa, aby odtiahol od mesta a tým 
zabráni! krviprelievaniu. Potom prichádzali víťazstvá — 8. mája 
1429 nepriate ľ odtiahol od pevnosti. Prosté dievča stalo sa po
strachom nepriateľa. Kráľ konečne mohol vojsť do Reimsu, aby 
sa dal 17. júna 1429 v prítomnosti Jany slávnostne korunovať.

Jana pomýšľala aj na dobytie ostatných miest, ba aj Paríža. 
Znechutená nezáujmom o vec vládnúcich chcela sa utiahnuť do 
mesta Compiégne, no dostala sa do rúk Angličanov. O je j oslo
bodenie prosili mnohé vynikajúce osobnosti, mestá, ba aj paríž
ska univerzita, ale márne.

Angličania ju odivedli do Rouenu a postavili pred súd. Jana 
sa bránila jednoducho a smelo, ale súd pod predsedníctvom 
nesvedomitého biskupa Cauchona z Bevauvais uskutočnil inkvi
zíciu a uznal ju za kacírku a čarodejnicu. Potom jej oznámili, 
že je odsúdená na trest smrti upálením na hranici. Posledné 
chvíle života prežila v modlitbe a odovzdaní sa do vôle Božej. 
Nepomohli ani prosby najvplyvnejších ľudí. Dňa 30. mája 1431 
ju spálili v Rouen. Prv než vstúpila na hranicu, pobozkala kríž. 
Jej posledným výkrikom bolo slovo Ježiš. Už v priebehu týchto 
tragických chvíľ bolo počuť hlasy: upálili sme nevinnú.

Karol VII. po dvadsiatich rokoch žiadal Mikuláša V. a Kalixta
III., aby bol obnovený proces. V roku 1909 bola pápežom Piom 
X. vyhlásená za blahoslavenú a po ukončení prvej svetovej vojny 
ju pápež Benedikt XV. v roku 1920 kanonizoval.

Tá, z ktorej popol vysypali do Seiny, stala sa najpopulárnej
šou hrdinkou. Jej sviatok oslavuje sv. Cirkev 30. mája.

Áno, „Aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nepochopiteľné jeho 
cesty!11 (Rim. 11, 33).

o. ALEXANDER ČABIŇÁK

Nie je  >každém u súdené konat hr- 

dinské činy, alebo stať sa veľkým, 

ale každý človek túži urobiť 6o naj- 

viac a prežiť $voj život plne a šťast- 

livo. Najlepšie sa to podarí tomu, 

kto vie vo svojej m alej práci óbja-

viť veľký sen. (D. Granin)



PRÍBEHY, KTORÉ PÍŠE Ž IVOT

POMÔŽME KAŽDÉMU
— Máte pekné auto, — povedal som mladému 

mužovi, eo ma viezol a pyšne držal volant v ru
kách.

— A už som s ním zažil poučnú príhodu, — od
povedal mi.

— Vari ste len nemali karambol?
— To nie. Bolo to takto: Išiel som si kúpiť auto 

a ešte mi ohýbalo dvetisíc korúin. Reku skočím 
k susedovi, tam o peniaze niet núdze, požičiam si. 
Akoby mi bol poza uši vylepil, keď mi povedal, 
že nemá. Ale našiel sa človek, čo mi ochotne poži
čal. Prvú noc, čo som mal auto doma, spal som 
spokojne pri otvorenom okne. Naraz ma žena zo
budí a kričí:

— Zlodej ¡skočil do izby, vstávaj!
— Nie zlodej, nie, ale ja, — odpovedá susedov 

syn, — prosím vás, odvezte mi otecka do ¡nemoc
nice, prišlo mu zle, nevieme si rady.

— Vstal som a pristavil som pred susedovým 
domom. Zena i syn ho viedli popod pazuchy do 
auta. Verte mi, nemohli sme sa na seba. pozrieť, 
tak sme sa hanbili jeden druhého. Cestou nepre
hovoril slova a ja som ¿sa neodvážil k ¡nemu ozvať. 
Keď sa vyliečil, spýtal sa ma:

— Čo ti dlhujem?
— Nič, — odpovedal som, — veď je našou po

vinnosťou pomôcť jeden druhému.
Sčervenel ako rak a vykoktal:
— Ďakujem.

PIJANSKÝ ROZUM

— Dobrú moc, — povedal som ľuďom čo sitáli na 
dvore neskoro večer. Bola tam celá rodina, starí 
rodičia, matka a deti, len otec chýbal.

— Dobrá nebude, — odpovedal starček.
— A to prečo?
— Lebo zať je v krčme, kým sa nevráti, nik sa 

neopováži ľahnúť. Dcéra mu musí prihrievať ve
čeru. A keď príde, najprv sa (nabúcha so všetkým, 
vynadá nám, až obyčajine najmladší synček ho 
uprosí, aby šiel spať a potom už aj my sa môžeme 
uložiť na odpočinok.
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Všetko sa splnilo presne tak. Keď ho už malý 
Jožinko uprosil, zvalil sa na diván a začal chrápať.

O chvíľu sa zobudil, .siahol si do vrecák a kričí:
— Zlodeji, ukradli ste mi peniaze, ak mi ich ne

dáte, zavolám ZNB.
— Ak ti ich ukradli, nuž v krčme, tam si ich 

hľadaj, povedal mu svokor.
— Hrobom páchneš a ešte kafreš?! — zvrešťal 

a bežal k telefónu. Zavolal ZNB, že ho okradli.
Keď došli príslušníci ZNB, ukázal prstom na že

nu a zvolal:
— Ukradla mi peniaze z vrecka, keď som zaspal.
— Ja som nič neukradla, — odpovedala zahanbe

ná žena, — ale spýtajte sa ho-, koľko mi dáva z pla
tu, že mu varím, periem.

— Ľudia, — robil sa manžel celý udivený — ale 
ktorýže mianžel sám perie, varí, či to nie jej po
vinnosť?

— A na deti dáš niekedy halier? — opýtala sa ho 
žena.

Pijan zložil ruky a zvolal:
— Videli ste už matku, čo by svojim deťom ne

dopriala jedlo a šaty? Veď čože by to bola za 
matka ?

— A vy ničím neprispievate na rodinu? — po
ložil mu otázku príslušník ZNB.

— Mne nikto nedá ani groš, — zmenil hlas opilec,
— a výdavky mám nemalé.

— Nás vaše múdrosti nezaujímajú, — povedal 
mu veliteľ, — ak nebudete prir \evať na rodinu, 
donúti vás k tomu súd. A ak neprestanete vystrá
jať, vezmeme vás so sebou.

Teraz už manžel neodporoval, ľahol si bez slova 
na diván zas.

Opilec pozná povinnosti každého, len o svojich 
nechce nič vedieť. 

ZBYTOČNÁ CHOROBA

Nadšená bola teta Mariša. Akoby aj nie, veď 
vydávala mladučkú dcéru Julku.

— Viete, — hovorila každému, — všetci mládenci 
sa o ňu uchádzali. — Ona si vybrala Mirka. Má 
vám tá vkus! Je  krásny, bohatý, lepší sa jej trafiť 
nemohol.

Tvrdila to často a hlučne, aby to počula je j su
seda Betka, ktorá mala dcéru Milku a bola by ju 
už rada dostala pod čepiec. Mariša patrila k ľu
ďom, čo sa nevedia tešiť vlastnému šťastiu, ak ním 
nepopíchajú iných.

Svadba bola parádna. Mariša sa topila v radosti.
— Po-zrite sa, 'aký je len švarný ten môj zať, — 

pričom naň ukazovala prstom, takže Mirko sa čer
venal od hanby.

Rozplývala sa radosťau, ale nie dlho.
Na susedovom dvore zastalo nové lesklé auto 

a z neho vystúpil vytúžený Milkin snúbenec. Bol 
elegantný, prívetivý a mal vraj i vlastný dom. 
Mariša sa naň pozrela s otvorenými očami i ústa
mi a potom sa usilovala, aby ho viac neuvidela. 
Občas odkryla záclonu a podívala sa úchytkom, 
aby to nik nezbadal.

Keď jej niekto Milkinho snúbenca pochválil, cí
tila sa v nesvoj ej koži, ba akoby ju bol niekto 
urážal. Zmizol jej úsmev na tvári i slová z jazyka.

Keď sa Milka vydala, suseda sa jej raz spýtala:
— Co si zamĺkla, tešme sa, že sme dostali dob

rých zaťov.
— Chorá som, dusí ma, — položila ,si ruku na pr

sia a pokračovala, — nemôžem dýchať.
— Choď k lekárovi!
Mariša neodpovedala, len si pomyslela, že na jej 

chorobu ešte liek nevyrábajú.
Mnohí by sa uspokojili s vlastným šťastím, ale 

šťastie druhých ich ničí.

KRIVÝ JAZYK.
— Bodaj tie tvoje krivé ruky porantalo! Ako sá 

zasadil orgovánové kríčky, to je rad?, — povedala 
Betka manželovi Ferkovi.
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— No veď . . .  — chcela prehovoriť suseda Žofia, 
ktorá stála nia druhej strane plota, ale Fero je j dal 
znamenie postom, aby prestala.

— A ešte čo som z]e urobil? — spýtal sa Fero.
— Že sa nehanbíš pýtať, pozri ako sa jeden krík 

nakloňuje na jeden bok, druhý na druhý ani čo by 
boli opité.

— A ešte?
— Mlč už, lebo ma celkom rozčertíš!
— Teraz prehovor ty, Žofia, — obrátil sa k nej 

Fero. '
— Veď tie orgovány si ty sadila, — povedala je j 

Žofka a rozosmiala ,sa.
— Ty zas máš krivú pamäť, — uštedrila Betka 

s opovrhnutím aj je j.
— Nepamätáš, Martin tu naproti sa ženil, dru

žice sa schádzali s tortami v ruke vienok viť. Práve 
išla Zlatica od mosta a ty si poznamenala: Na tú 
s krivým nosom sa iste nikto nezlakomí. A potom 
sa vydala za najkrajšieho šuhaja v dedine, za Šte
fana, čo býva pri škole.

Beta sa cítila v úzkych a hľadela skrútiť reč na 
inú tému.

— Aby si vedela, to len preto, lebo Štefan má 
krivé oči. On to šikovne zakrýva, ale ja  som raz 
stála za ním, o čom nevedel. Náhle sa obzrel 
a vtedy som to zbadala.

— Drahá moja, — povedal je j manžel, — ja mám 
riadne ruky, suseda má dobrú pamäť, Zlatica má 
rovný nos, Štefo má zdravé oči. Len ty máš krivý 
jazyk, ktorý otieraš o nevinných ľudí!

A koľko je takých krivých jazykov, čo narušujú 
pokojné nažívanie poctivých ľudí!

Dr. Ján Bubán

R O Z L Ú Č K A  S U M E L C O M  J A V IS K A

„Ďaleký tým, čo žijú 
som vánkom do zástavy
V šepote buďte zdraví 
Vy s múzou na javisku 
Vy v orchestri a lóži
V tom mojom mŕtvom stisku 
aspoň ty hudba oži
a povedz za mňa svetu 
že nie som sám. Bo znie tu 
bez masky koncert Boží . . . "

Úryvok z nevšedného lúčenia. Tak oživuje naposled žijúci 
umelec javiska odkaz mŕtveho druha.

Pochovával som, ale v skutočnosti bol som iba jedným z pre
mnohých hlboko dojatých divákov tejto nehranej, ale živej a 
životnej trúchlohry.

V rakve spočinula telesná schránka smrteľného tela 33-roč- 
ného umelca-operného speváka Mikuláša Čabiňáka, o ktorom 
hudobný znalec a jeho predstavený, šéf opery, v rozlúčkovom 
prejave povedal, že mal zvučný lyrický barytón a že stál v plnom 
dosahu svojej sľubnej kariéry.

Nebohý M. Čabiňák bol naším veriacim. Bol synom gr.-kat. 
kňaza, ktorý veľmi skoro zomrel. Talentovaný syn, odkázaný na 
seba, robil všetko, aby dosiahol svoj cie ľ. Hrou na organe už 
ako 12-ročný si privyrábal k matkiným úsporám. Mamička po
máhala hodinami vyučovania hry na klavír a v svornej láske 
prispievala k tomu, aby syn dosiahol splnenie svojej túžby a 
uplatnenie svojho hudobného nadania. A to dosiahol. Mikuláš

skončil s úspechom a v skrátenom termíne ako mimoriadne 
nadaný žiak Janáčkovu akadémiu múzických umení v Brne. 
Tam si našiel aj družku svojho života, s ktorou spoločne vytvá
rali postavy na scéne košického Štátneho divadla. On na javis
ku, ona v orchestri.

Keď vychádzame z divadla a stierame slzy dojatia z videné
ho, prežitého a počutého, už na schodoch vo virvare ľudí pre
citáme, znovu sa vzpriamime s vedomím, že to bola iba hra, aj 
keď pekná, vzrušujúca a strhujúca.

Ale tu stojí v nemom úžase mladá žena-matka s neurčito 
vnímajúcimi roztomilými dvojčatm i-chlapcami. Tretieho, jedno
ročného nechali ešte doma . . .  Ťažko sa vžívame do disonanč- 
ného „koncertu Božieho bez masky".

Umelec javiska. Pri stretnutí s ním sme často v rozpakoch. 
Ctíme si ho. Považujeme ho sa miláčika Božieho. On vie v hre 
dojať, vytrhnúť zo všednosti, striasť z nás hŕbu malých i väčších 
problémov, odpudiť stereotyp myslenia. Ale dokia ľ sa mu to 
podarí, jeho duša, srdce, myseľ prejde tisícorakou vyhňou sú
ženia, vnútorného nepokoja a sebazapierania. Jeho príprava je 
húževnatou gymnastikou ducha s tým rozdielom, že po náma
he sa neosviežuje vodným kúpeľom, ale kúpeľom utrpenia a ná
mahy. Tak treba vidieť, chápať a poznávať to malé srdce člove
ka, ten jeho malý mozog, v ktorom sa premieľa toľko úžasného 
a veľkého.

„Ukáž nám, matko, slnko,“ tak prosia deti v Ibsenovej dráme 
Nora.

Umelec nám ukazuje svetlo. Bez neho je náš pohľad divoký 
a vzhľad barbarský. Či nie je potom človeku smutno, keď jeden 
z tých, ktorý nám spieval o svete tichého pokoja, lásky a súladu
— navždy umlkne?!

Umelec javiska nemôže byť nepripravený ani prekvapený drá
mou ľudského života. Keď sa ňou napĺňa jeho život, je to sa
mozrejmý proces vrcholenia posledného dejstva. Za ním zostáva 
spustená opona a prázdne javisko. Je to pocit stiesnený, trúch
livý, bolestný, ale nie tragický. Dráma kresťanstva vrcholí na 
Golgote a tam smrť znamená víťazstvo, nádej a život!

Na scéne tvorcu všetkých osudov a hier života ustavične sa 
otvára i zapadá opona. A tak s mnohými inými, zapadla aj táto.

H. Spencer povedal v poslednom dejstve svojho života: „M i
lujem hudbu. Videli ste, že vo veľkých bolestiach mi bola je 
dinou útechou a pri je j akordoch zomieram.“

Druhá veta Dvoŕákovho Amerického kvarteta dôstojne uzatvá
rala toto lúčenie. Slová prednesenej básne a rozochvené tóny 
violončela dávali bodku pod výkričník za slovom, ktoré všetci 
dôverne poznáme a s ktorým sa v živote i v smrti tak často lúči
me. A to je slovo: ZBOHOM!

o. VIKTOR SKORODENSKÝ
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Pod týmto nadpisom uverejnila J. Bartová vo Východoslovenských novinách (Košice, č. 181, zo dňa
1. augusta 1973, str. 5) svoj pozoruhodný informatívny príspevok, v ktorom okrem  iného p íše : „Alko
holizmus, táto pliaga ľudstva, zapustil svoje korene aj v našom kraji. Problém sa rozrástol a už nie je  
len na zdravotníkoch, ako ho odstrániť. V snahe prispieť k riešeniu tejto pálčivej a naliehavej otázky 
zdravotnícka sekcia Okresného výboru Socialistickej akadém ie Slovenska Košice—vidiek do svojho plá
nu práce na ďalší školský rok zaradila aj n iekoľko akcií z protialkoholickou tematikou. Nie je  ich sna
hou dosiahnuť úplnú a všeobecnú abstinenciu, ale hlavne im ide o kritickejší pohľad na množstvo, spô
sob a čas konzumovania alkoholických nápojov.“

Veľmi zaujímavý je nový a svojský prístup k tejto akcii, v ktorej, ako to vyplýva z cit. príspevku, 
zamerajú svoju prácu „na objasňovanie pojmu alkoholizmu ako nemoci. Uskutočnia prednáškový cyk
lus, chcú publikovať články a pôsobiť tiež prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. V tej
to oblasti si zvolia netradičný prístup k riešeniu tohto problému. Chcú sa vystríhať zastrašovaniu. Sú
stredili sa na psychologicko-medicínske pôsobenie a na vypichovanie negatívnych dôsledkov alkoholiz
mu v medziosobných, rodinnýchy spoločenských i pracovných vzťahoch.“

Načrtnutý plán ozaj veľmi zreteľne ukazuje plnú zodpovednosť a vážnosť pri riešení tak nalieha
vého problému a žiada od každého z nás plnú podporu, porozumenie a ochotu pre úspech tohto vážne
ho a prospešného podujatia. _ ~ TT._ . .Dr. St. Ujhelyi
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Cesty patria triezvym!
Alkohol je prostriedok, ktorý vyvoláva dobrú náladu. Použí

vajú bo aj vodiči motrových vozidiel. Alkohol však ovplyvňuje 
aj centrálnu nervovú sústavu. Tu nezáleží na druhu alkoholu, 
lebo jeho pôsobenie je rovnaké. Niekedy práve pod týmto vply
vom aj vodič komá tak, že vyvoláva nebezpečie inielen pre seba, 
ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

Čo by mal každý vodič o tom vedieť?

Po požití alkoholického nápoja sa vstrebáva alkohol zo ža
lúdku a najmä z čriev do krvi, ktorá ho rozvádza do celého te
la. Hladina alkoholu v krvi závisí predovšetkým od množstva po
žitého alkoholu. Množstvo alkoholu v jednotlivých orgánoch tela 
nie je rovnaké. Tuková tkaň a kosti prijímajú menšie množstvo 
ako mozog, svaly a krv. Preto pri vypočítaní hladiny alkoholu 
v krvi nie je možné počítať s celou telesnou váhou človeka, ale 
napr. u mužov iba so 70 pere. skutočnej telesnej váhy.

Vzťah prejavov opilosti ku koncentrácii alkoholu v krvi.

Hladinu okolo 0,2 promile považujeme ešte za hladinu v me
dziach normy.

0,2 — 0,5 promile: zhoršuje schopnosť plastického hĺbkového 
videnia tak, že v noci sa nedajú správne odhadnúť vzdialenosti 
protiidúcich vozov.

0,5 — 1,0 promile: porušuje farbocit, a to najmä pri zelenej 
a červenej farbe. Hranicou 1 promile začína absolútna nespô
sobilosť k riadeniu motorového vozidla. V súdnej praxi oddeľuje 
podľa právnej úpravy z r. 1967 táto hranica trestný čin od prie
stupku.

1,5 promile — predstavuje jasnú opil osť.
2 — 3 promile: u 50 pere. prípadov sa dostavuje bezvedomie 

a vyskytli sa aj prípady, ktoré končili smrťou.

Ako sa odbúrava alkohol v tele?

Rýchlosť odbúravania alkoholu činí priemerne 0,12 promile za 
jednu hodinu. K odbúraniu jedného pol litra piva 10 pere. je 
treba viac než 2,5 hod. Ak niekto vypije 5 pollitrov, potrebuje
11,6 hodín, aby jeho krv bola bez alkoholu.

Sú prostriedky na rýchle vytriezvenie?

Nijaké takéto neexistujú. Oslavovaná čierna káva môže iba 
urýchliť vstrebávanie alkoholu a zhoršiť únavu.

Môže vodič odoprieť odber krvi?

Túto povinnosť bližšie upravuje § 10 zák. 120/62 Zb. Nemá 
význam brániť sa vyšetreniu, aj keď si vyšetrovaný myslí, že je 
to neprávom. Odobratá krv môže dokázať aj to, že ozaj nepil.

Následky pitia u vodiča.

Zákon o prečinoch, platný od 1. 1. 1970 sprísňuje stíhanie 
tých, ktorí požijúc alkohol, vykonávajú svoju činnosť a k nej 
patrí aj vedenie vozidla. Tento zákon umožňuje súdu uložiť trest 
odňatia slobody až do 6 mesiacov, nápravné opatrenia, peňa
žitý trest do výšky 5000 Kčs, zákaz činnosti.

Z uvedeného jasne vyplýva, že naším úsilím má byť presné a 
dôsledné zachovávanie hesla: Cesty patria iba triezvym!

(Z publikácie MUDr. Vlastimila Širokého: Slovo ŕídičúm, kto
rú vydal KÚNZ, odd. zdrav, výchovy v Brne 1970 — vybral a
prel. A. T.)
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O. JÁN HRIC, archivár Ordinariátu, č. 
arcidekan-asesor a správca fary v Niž
nom Žipove, oslávil na sviatok Uspenia,
15. augusta t. r. strieborné jubileum 
svojho kňazstva.

V dôstojnej skromnosti, pri pravidelnej 
farskej večernej Sv. Liturgii v Nižnom 
2ipove, sprevádzaný oíkresným dekanom 
o. Imrichom VašiIčákom a vedúcim re
daktorom d r. Emilom Korbom, pristúpil 
k Božiemu prestolu, aby vzdal hold svo
je j vernej lásky Všemohúcemu a slúžil 
po 25 rokoch svoje sekú nd ide.

Váženého jubilanta a svojho obetavé
ho spolupracovníka pri tejto vzácnej prí
ležitosti prejavom vďačnej úcty pozdra
vil Otec ordinár Jáin Hirka.

K mnohým úprimným gratulantom z 
radov kňazstva, veriacich a priate ľov o. 
Hrica, sa pripojuje aj naša redakcia 
s vrúcnym želaním, aby vo svojom vý
znamnom postavení na Ordinariáte, sve
domitej pastoračnej práci i v literárnych 
prejavoch na stránkach nášho časopisu, 
aj naďalej s pevnou 'húževnatosťou dá
val žiarivý príklad sympatickej skrom
nosti, bratského pochopenia, láskyplnej 
štedrosti, múdrej rozvážnosti a ostatných 
šľachetných vlastností, ktoré tak bohato 
ukrýva vždy otvorený a čistý archív 
dobrého kňazského a ľudského srdca 
o. Jána Hrica.

NA MNOHAJA I BLAHAJA LJETA!

K A L ŠA  — Sviatok svojho filiálne- 
ho chrám u, oslávili miestni veriaci 
19. augusta t. r. pri slávnostnej n e
deľnej Sv. Liturgii, ktorú slúžil a  pri 
ktorej slovo Božie zvestoval o. dekan  
Im rich Jesenský, správca fary v 
Slanshom Novom Meste.

KO ŠICE — 2. augusta t. r. bolo na verejnom  cintoríne v Košiciach po
sledné rozlúčenie so sólistom opery Štátneho divadla v Košiciach, Mikulá
šom C a b i ň á k o m , ktorý zomrel 30. júla 1973, po krátkej a ťažkej cho- 
robe.

Pohrebné obrady nad telesným i ostatkami štachetného človeka, druhého  
m anžela, starostlivého otca, dobrého syna a talentovaného umelca vykonal 
okresný dekan košický ,

BA R D EJO V — 100. výročie narodenia prvého bardejovského gr.-kcvt. fa
rá m  o. Jozefa H a n u ľ  u vďačne spomermli miestni veriaci pri večernej Sv. 
Liturgii na sviatok P rem enenia Pána.

Svetlú pamiatku zakladateľa bardejovskej gr.-kat. farnosti a iniciátora 
stavby m iestnej fary a cerkvi slovami vďačného uznania ohodnotil vo svo
jej kázni ved. redaktor dr. E. Korba.

ZDOBA — Svoj chrámový sviatok Uspenija presv. Bohorodičky oslávili 
gr.-kat. farníci v Zdobe pri slávnostnej Sv. Službe Božej v nedeľu po sviatku
19. augusta t. r. Liturgizoval a kázal okr. dekan košický o. V. Skorodenský, 
ktorém u v závere chrám ovej slávnosti úprim ne poďakoval v m ene svojom  
\a veriacich duch. otec farnosti dr. M. Kokinčák.

OLOMOUC—H EJČ ÍN  — Táto moravská farnosť, ktorej kostol je zasväte
ný úcte slovanských apoštolov sv. Cyrila a Metoda, posvätila sviatok patró
nov svojho farského chrám u staroslovanskou Liturgiou, ktorú v našom ob
rade slúžil prof. dr. V. Tkadlčík z Olomouca.

Č IŽATIC E -  f i l iá lk a  fa rnos ti K rc ľovce  a Kecerovských Peklian zasvätila  sv ia
tok  svojho 35-ročného chrám u v nedeľu 19. augusta t. r. spoločnou účasťou ve
r ia c ich  oboch ka t. obradov na Sv. Službe Božej, k torú litu rg izova l duchovný 
správca fa rnos ti o. Pavol Čech a pri k to re j kázal vedúci redaktor dr. E. Korba 
z Košíc.

V rúcny spev pri bohoslužbách, ako aj p ri trad ičnom  obchode okolo chrámu, 
bol dôsto jným  prejavom  lásky a úc ty  č iža tických  veriac ich  k M atke nanebe- 
vzate j i z javným  výrazom dobrého spo lunažívan ia  a svornosti veriac ich.

S podobnou úprim nou úctou a zbožnou láskou o s lá v ili sv ia tok Uspenia presv. 
B ohorod ičky aj v ďa lš ích  fa rnos tiach  nášho b iskupstva, kde majú chrámy za
svätené tom uto  sv ia tku , ako napr. v Trebišove, Novej Bodve-Chorvátoch, Kuz- 
m ic iach  a inde.
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MEDZI N A JM LA D ŠIE farnosti 
prešovskej gr.-kat. eparchie patrí 
D r i e ň o v  v okrese Prešov. G r.- 
kat. schem atizm us, vydaný r. 1948 v 
Prešove, uvádza Drieňov ešte ako 
filiálku farnosti Varhaňovce s po- 
známkou , že je v stave zrodu, čiže 
systemizácie.

Drienovský gr.-kat. chrám  posta
vili pred 70 rokm i za výdatnej m a
teriálnej podpory štedrého m ecéna  
Dionýza Andrássyho a jeho m anžel
ky, ako aj za nadšenej práce iniciá
tora stavby chrám u , m iestneho ve
riaceho a kantora A lexandra D e m- 
j a n č i k a. ktorý v obci blahodarne 
pôsobil takm er 40 rokov. Na jeho  
záslužnú činnosť dodnes v Drienove 
spomínajú s nevädnúcou úctou a 
láskou. Zom rel vo veku  59 rokov, 
práve na chrámový sviatok U spení- 
ja presv. Bohorodičky v r. 1941.

S veľkou láskou sa venoval cir
kevném u spevu , sám skomponoval 
niekoľko duchovných piesní a n e
únavne viedol chrámový sx>evácky 
zbor, ktorý často vystupoval aj v

prešovskom katedrálnom chráme. 
Tohto pokorného a obetavého služob
níka bratskej znášanlivosti v občian
skej tolerancie milovali* všetci.

Drienovskí veriaci i tohto roku 
oslávili v nedeľu 19. augusta t. r. 
svoj chrámový sviatok, pričom s 
vďačnou úctou spomenuli na mŕt
vych i živých dobrodincov chrámu. 
Posilnení slovom Božím a účasťou 
na na j sv.. obeti Nového zákona, od
chádzali s radostným nadšením  do 
svojich spokojných domovov, aby v 
nich i v živote obce a spoločnosti 
upevňovali požehnané plody dobré
ho vzájomného spolunažívania a 
pevných medziľudských vzťahov.

Drienovskú svätyňu (naša snímka) 
posvätil r. 1910 prešovský gr.-kat. 
biskup dr. Vályi. Maľby, ktoré v r. 
1949 renovovali, pochádzajú z r. 1917. 
Terajším  svrávcom farnosti je o. 
Ladislav Š t i m a ,  kľačanomký ro
dák, ktorý práve v tomto roku (15. 
apríla) oslávil uprostred plodnej 
práce v kruhu svojich milých ve
riacich životnú šesťdesiatku.
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Cena mesta Prešova Majstrovi

M. Jordánovi
Uznesením Rady MsNV v Prešove č. 80/72 bol schválený Š ta tú t pre ude ľova

nie Cien mesta Prešova k oceneniu významných tvo rivých  výkonov v umelec
kej práci, vo vede a technike, ktoré prispeli k rozvoju mesta Prešova.

V rámci osláv vyvrcholenia 725. výročia mesta Prešova a 54. výroč ia  S loven
skej republiky rád boli t ie to  ceny udelené po prvý raz. Toto významné vyzna
menanie dostal za umeleckú tvorivú  činnosť akad. m a lia r a reštaurátor, nos ite ľ 
štátneho vyznamenania ,,Za vynika júcu prácu" M ajster M iku láš Jordán. Prešov
ský rodák, narodený 2. júna 1892, základy pre svoju umeleckú cestu získal od 
slávneho maliara Pavla Szineyho-Merse z Jarovníc, neskôr študoval výtvarné 
umenie na Akadémii výtvarných umení u profesorov Teodora Zem plényiho a 
Eduarda Ballu a v reštaurátorských laboratóriách Szépmiivészeti múzeum v Bu
dapešti, pod vedením hlavného r ia d ite ľa  dr. Dionýza Csánkyho.

Majster Mikuláš Jordán reštauroval množstvo sakrálnych umeleckých pam ia
tok ako odborný reštaurátor, aj sochy, najmä z d ie la  M ajstra  Pavla z Levoče. 
Osemdesiatjedenročnému umelcovi nevšedných kva lít, k  jeho vyznamenaniu Ce
nou mesta Prešova aj touto  cestou zo srdca blahoželáme a želáme mu ešte ve ľa  
síl do ďalšej tvorivej práce!

Na hornej snímke reprodukcia obrazu Majstra M. Jordána: Práčky na Toryse, 
olej z r. 1942.

V  mesiaci októbri t. r.:

si z kult.-politického kalendára pripo- 
pomíname tieto významné výročia:

280 rokov od narodenia hudobného 
skladateľa Šimona Ďrixiho (28. X.)
160 rokov od „bitky troch cisárov“ pri 
Lipsku (16. X.)
160 rokov od narodenia hudobného 
skladateľa Giuseppe Verdiho (10. X.) 
140 rokov od narodenia Alfréda Nobela
(21. X.)
130 rokov od narodenia spisovateľa G. 
J. Uspenského (25. X.)
120 rokov od vypuknutia krymskej vojny
(4. X.)
100 rokov od narodenia ruského spiso
vateľa V. J. šišková (3. X.)
95 rokov od narodenia nár. umelca-ke- 
ra m i ká ra Ferdiša Kôstku (14. X.)
75 rokov od začatia činnosti vynikajú
ceho moskovského divadla MCHAT (26. 
októbra)
55 rokov o<d vyhlásenia Československej 
republiky (28. X.) a známej Martinskej 
deklarácie, ktorou sa nás národ vyjadril
za samostatnú ČSR (30. X.)
25 rokov, čo vstúpil v účinnosť zákon o 
národnom poistení (1. X.)
20 rokov od pražského zjazdu pre rie
šenie nemeckej otázky (11. X.)

* * *

UKRAJINSKÁ VEREJNOSŤ  
sa pripravuje na veľkolepé osla
vy významnej kultúrnej udalos
ti — 400. výročia kníhtlače na 
Ukrajine. Počiatky kníhtlačiar
stva na Ukrajine sú spojené s 
menom prvého kníhtlačiara Iva
na Fiodorova, ktorý svoje knihy  
tlačil vo Ľvove. Ním vydané 
knihy, ako Apoštol, Jevangelie  
učiteľnoje, Psaltyr a ďalšie opa
truje ľvovská vedecká knižnica 
A kadém ie vied USSR.

SLÁVNOSTI V 
tomto rokuv

MATIČNÉ 
MARTINE sa 
niesli v znamení osláv 110. vý
ročia založenia prvej slovenskej 
celonárodnej ustanovizne — Ma
tice slovenskej. Pre účastníkov 
osláv boli pripravené viaceré  
výstavy. Do rámca osláv vhod
ne zapadol slávnostný koncert 
speváckych zborov a vystúpenie 
krajanských speváckych a ta
nečných súborov z Maďarska, 
Juhoslávie, Francúzska a K a
nady.
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KULTÚRNE ROZHĽADY
V ÝSK U M  K U LTÚ R Y SLO VA N SK ÝC H  NÁRODOV , kto

rý je od 16. zasadania generálnej konferencie pred tromi 
rokmi v šesťročnom program e UNESCO, realizuje sa n a j
mä v oblasti literatúry a um enia a tiež v popularizácii 
slovanskej kultúry. V  rám ci tähto zamerania bola vlani 
vo Varšave konferencia na tém u Humanistický a spolo
čenský význam slovanských literatúr za účasti zástupcov 
z 21 štátov. Na budúci rok bude medzinárodná konferen
cia v Moskve na tém u Kultúra slovanských národov ako 
činiteľ formovania a vývinu slovanských národov v 18. 
a 19. st. a na podobné iné témy. V  Sovietskom zväze bol 
vytvorený Podvýbor pre výskum  slovanských kultúr pri 
Výbore ZSSR pre záležitosti UNESCO, ktorý sa stará 
o zlepšenie spolupráce s vedcami a kultúrnym i pracovník
mi v tejto oblasti, pripm vuje edíciu Veľkí činitelia ¡slo
vanské j kultúry, oslavy 250. výročia založenia Akadém ie  
vied ZSSR a iné podujatia.

V  ŠTÁTNOM  RUSKOM M ÚZEU , um iestnenom  v býva
lom Michajlovsikom paláci v Leningrade, sú exponáty zo 
všetkých druhov ruského um enia od 10. st. dodnes. Z bier
ky tohto múzea m ajú vyše 300 tisíc exponátov, z čoho 
asi tritisíc tvorí jedinečnú zbierku ruského a sovietskeho 
sochárstva. Štátne ruské m úzeum  v Leningrade poskytuje 
už 75 rokov nezabudnuteľnú prehliadku dejín ruskej 
a sovietskej výtvarnej kultúry.

V Ý ST A V U  R U SK Á  D REVEN Á P L A ST IK A  otvorili 
v rám ci kultúrnej dohody medzi Sovietskym zväzom a 
Francúzskom  v Paríži. Cieľom výstavy je oboznámiť náv
števníkov s ruským  a sovietskym um ením  drevenej plas
tiky a dekoratívneho rezbárstva.

V  POĽSKOM M ESTE FROMBORK, v ktorom žil a  pra
coval väčšiu časť svojho plodného života Mikuláš Koper- 
nik, odhalili pomník tomuto velikánovi poľskej vedy a 
kultúry pri príležitosti 500. výročia narodenia.

NA VIII. MEDZINÁRODNOM KO NGRESE BIBLIOFI- 
LOV, ktorý sa konal v Krakove za účasti vyše sto pra
covníkov knižníc a súkrom nýČ hzberateľov z celého sveta, 
rokovali o vydaní um elecky cenných výtlačkov.

NA IX. ROČNÍKU STU D IA ACAD EM ICA SLO VACA -  
letnom sem inári slovenského jazyka — zišlo sa do Brati
slavy takm er sto záujemcov o slovenčinu, slovenskú lite
ratúru, históriu a kultúru z 18 krajín.

V  PRAŽSKOM  N AKL. ODEON vydali preklad knihy 
talianskeho spisovateľa Alessandra  Manzaniho (1785—1873) 
S no u bend  (I prom essi spasí). Tento rom án je vyvrchole
ním  literárnej tvorby autora a parí k základným dielam  
m odernej talianskej prózy. Na prípade vernej lásky Ren- 
za a Ľ u d e  zobrazil s ironickým  úsm evom  zložité pom ery  
17. st. a vyjadril presvedčenie, že dejiny ľudstva riadi 
Božia prozreteľnosť a teda nakoniec vždy zvíťazí pravda. 
Do češtiny preložil Václav Cep. 528 strán, viaz. 38,50 Kôs.

NESTOR SLO V EN SK ÝC H  ARCHEOLÓGOV, wniv. prof. 
PhDr. Vojtech Budinský-Kríčka, D r S c d o ž i l  sa uprostred  
tvorivej práce svojej životnej sedemdesiatky. Rodák z Ru
žomberka po skončení Filozofickej fcákulty UK v Brati-
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Ty prvý lepším si objavil umom 
Spôsob, jak  výtvory ulených ľudí 
Vo forme prospešných tlacených listov

Vydávaí liatou.
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Vynález božský! Čo rokov sto predtým 
Stovky rúk pisárskych vládali sotva 
Zhotovitteraz to skôr ako za rok

Dokáže jedna.

Prítomná ukážka je zo Slávospevu na Jána Gutenberga, ktorý 
napísal Ján Hollý pri príležitosti štvorstoročného jubilea vy
nájdenia kníhtlače v roku 1840. Chválospev vyšiel v tomto 
roku v bibliofilskom vydaní v pretlmočení do dnešnej slovenčiny 
Milanom Krausom vo vyd. Slovenský spisovateľ.

sláve pôsobil v Štátnom archeologickom ústave v Prahe, 
potom v Slovenskom národnom múzeu v Martine a nako
niec vo Výskum nom  pracovnom stredisku Archeologické
ho ústavu SA V  v Košiciach, ktoré sa pod jeho vedením  
veľmi úspešne podieľa na archeologickom výskume vých. 
Slovenska.

KOŠICE je názov reprezentatívnej obrázkovej publiká
cie o jednom  z našich najstarších miest. Úvod napísal Jo 
zef V. Janovský. Vydalo nakl. Osveta. 168 strán a 32 fa
rebných príloh. Viaz. 80 Kčs.

PRI RENOVÁCII KEŽM ARSKÉHO  HRADU odkryli zá
klady neskororomámskeho kostola sv. Alžbety, ktorý tam 
stál ešte pred založením Kežm arku (v roku 1269). Po do
končení všetkých úprav v roku 1975 v hrade umiestnia 
historické m úzeum  s expozíciami praveku a stredoveku.

V  ŠT Á T N E J KNIŽNICI V  TOMSKU, ktorá vznikla 
v tomto sibírskom m este z iniciatívy Piotra Makušina, 
oslávili sté výročie jej založenia.

V  M ILÁN E vydali tzv. Manzoniovský breviár, zbierku 
myšlienok veľkého talianskeho mysliteľa a spisovateľa 
Manzoniho, ktorý um rel pred 100 rokm i a o ktorom m  
zm ieňujem e aj na inom mieste tejto našej rubriky.

V  LISIEU X  požiar v M úzeu sv. Terézky Ježišovej, za
loženom v roku 1934, zničil všetky vystavené exponáty.
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