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Z novem brových
zamyslení
Puto stále trvajúcej úcty a lásky k
blízkym i vzdialeným zomrelým privá
dza nás v novembrové dni, no zvlášť
v deň Dušičiek, do oázy ticha - na
cintoríny. V nostalgickom zadumaní
nad hrobmi, sprítomňujeme minulosť
a v spomienkach defilujú pred naším
duševným zrakom zosnulé osoby i na
nich napojené udalosti. Na náhrob
ných kameňoch usadlý prach sfúkava
vietor a zmýva jesenný dážď, aby sme
v nerušenom tichu a po odstupe času
v jasnejšom a čistejšom svetle nad
viazali na chvíľu kontakt s tými, kto
rí nás už predišli za hranice života.
Dotyk cez mohyly zeme i cez kamenné
náhrobky je tak intenzívny, že núti
nás aspoň raz v roku zamyslieť sa
nad všeľudským otáznikom: Kedy a
ako skončíme my svoj život a v akej
forme.
Tak neradi si uvedomujeme skutoč
nosť, že azda aj nasledujúca chvíľa
môže byť tou bodkou za súčtom dní a
rokov... V poslednej bodke je zhod
notenie nášho lopotenia, nášho život
ného poslania s otáznikom, ako sme
ho splnili?! VýsledoSc súčtu a zhodno
tenia si odnášajú mŕtvi so sebou, ako
nedotknuteľné a neodhaliteľné tajom
stvo...
Nijako sa nám nepozdáva v živote
všetko umožňujúca a vysvetľujúca
,.odpoveď", že život človeka, jeho úsi
lie, námaha a práca, dielo umu a rúk,
vyúsťuje len v hŕstku prachu, ktorý
dočasne zakrýva prostý náhrobok, alebo_ hoc aj pompézny sarkofág.
Ci azda za výslednicu žitia, v hŕst
ke prachu zhrnutej, treba žiť, biť sa,
boriť, namáhať a často prinášať aj
obeť bolesti a utrpenia? Žijeme a pra
cujeme len pre jasavé dni a rozmarné
pocity šťastia? Či nie je potom škoda
tých nevyužitých, ale už nenávratne
stratených príležitostí radostných a
uspokojujúcich chvíľ života?
Kto odvalí ten náhrobný kameň, kto
odhalí tú nepreniknuteľnú clonu, za
neprebádanou hranicou ľudského po
zemského jestvovania?
Jasnú a bezpochybne správnu od
poveď si odovzdávajú generácie ľud
stva sami! Človek si v živote ctí a
váži svojho druha - človeka, no ľud
skú bytosť už zastretú závojom smrti
a večného spánku, pozdvihuje na pie
destál mimoriadnej, pietnej pocty. Po
mnohých generáciách neostali iné pa
miatky, len pohrebištia s náznakmi i
(Pokračovanie na str. 13)
■
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„SO DUCHI PRAVEDNYCH SKONČAVŠICHSJA DUŠI RAB TV O IC H . . .
- S DUCHMI SPRAVODLIVÝCH Z O M R E L Ý C H ...“ - slová jedného z našich cirkevných najznámejších tropárov ,s veľmi dôstojnou vhodnosťou v y 
jadrujú duchovnú náplň druhého dňa mesiaca novembra, ktorý v našich ob
čianskych i cirkevných kalendároch uvádzajú ako deň pamiatky zomrelých.
Tieto slová vyjadrujú nielen našu spomienku na zomrelých9 nie aj vrúc
nu prosbu, aby im Všemohúci Boh udelil u seba blažený večný život.
(Autor snímky J. M.)

„Pokoj nie je iba bezvojnový stav, ani sa neobmedzuje len na
ustálenie rovnováhy medzi protivnými silami, ani nie je účinkom
despotickej vlády, ale je v pravom a vlastnom slova zmysle „die
lom spravodlivosti” (Iz 32, 17). Je ovocím poriadku, ktorý sám bož
ský Zakladateľ vštepil do ľudskej spoločnosti a ktorý majú usku
točňovať ľudia, čo žíznia po stále dokonalejšej spravodlivosti. I keď
totiž všeobecné dobro ľudského pokolenia závisí v prvom rade
od večného zákona, predsa jeho konkrétne požiadavky podliehajú
postupom času ustavičným zmenám, takže mier sa nikdy nezískava
raz navždy, ale ho načim nepretržite budovať.
To však ešte nestačí. Tento pokoj sa nedá dosiahnuť na zemi,
ak sa nezaručí osobné blaho a ľudia si nebudú medzi sebou s dô
verou a nenútene vymieňať bohatstvá svojho ducha a nadania.
Pevná vôľa rešpektovať ostatných ľudí a ostatné národy a ich dô
stojnosť a žičlivé bratské správanie sa sú bezpodmienečne potreb
né pri budovaní mieru. A tak pokoj je aj ovocím lásky, ktorá pre
sahuje možnosti spravodlivosti.
No pozemský mier, ktorý vzniká z lásky k blížnemu, je obrazom
a účinkom pokoja Kristovho, a ten má svoj pôvod v Bohu Otcovi.
Lebo sám vtelený Syn Boží, knieža pokoja, prostredníctvom svoj
ho kríža zmieril s Bohom všetkých ľudí a obnoviac jednotu všet
kých v jednom ľude a v jednom Tele, vo svojom vlastnom tele
zahubil nenávisť a po slávnom vzkriesení rozlial Ducha lásky
v ľudských srdciach.“

(Z koneilnej (pastorálnej konštitúcie GAUDIUM ET SPBS —
RADOSŤ A NÁDEJ, V, 78. — z prekladu vyd. SSV)

LITURGICKÍ KALENDÄR
November
8. — Michal,
archanjel
(Demeter,
veľmuč.)
9. — Matróna (Nestor, muč.)
10. — Erast a druž. (Paraska)
1 1 .-2 2 . NED. PO SV. DUCHU, M i
nas (21. PO SV. DUCHU3 Anastázia)
12. — Jozafát (Zenobius)
13. — Ján Zlatoústy (Sitách a spol.)
14. — Filip, ap. (Kozma a Damián)
15. — Guriáš a druž. (Acendin)
16. — Matúš ap. a ev. (Acefim a
spol.)
17. — Gregor, divotvorca (Janícius
Veľký)
1 8 .-2 3 . NED. PO SV.
DUCHU,
Platoy Roman (22. PO SV. DU
CHU, Galakcion)
19. — Abdiáš, prorok (Pavol, arcibis
kup)
20. — Gregor, pustovník (Hieron,
muč.)
21. — Uvedenie pre&v. Bohorodičky
do chrámu (Michal, iarchanjel)
22. — Filemún, ap. (Matróna)
23. — Amfiloch, biskup (Erast a spol.,
muč.)
24. — Katarína (Minas a druž.)
2 5 .-2 4 . NED. PO SV. DUCHU
K r i s t a k r á ľ a (23. PO SV.
DUCHU, Jozafát)
26. — Alipias (Ján Zlatoústy)
27. — Jakub, muč. Filip, ap.)

28. — Štefan, mních (Guriáš a druž.)
29. — Paramon (Matúš cvp. a ev.)
30. — Andrej, asp. (Gregor)
*

December
1. — Naum , prorok (Plato, Roman)
2 . - 2 5 . NED. PO SV. DUCHU, Habakuk
(24. PO SV. DUCHU,
Abdiáš)
3 .— Sofoniáš (Gregor, pustovník)
4. — Barbara, veľkomuč. (Uvedenie
prešw. Bohorodičky do chrámu)
5. — Sabba, muč. (Filemon)
6. — Mikuláš (Amfiloch)
7 .—Am bróz (Katarína)
8. — Potapius (Kliment, pápež)

K jednotlivým sviatkom
S V IA T O K SV. M IC H A L A , A R C H A N JELA - 8. novembra - je súčasne aj
sviatkom všetkých nebeských anjels
kých síl. Anjeli (gr. angelos - posol)
sú čistí duchovia, ktorí majú rozum
a slobodnú vôľu, ale nemajú telá. Boh
ich stvoril ešte pred stvorením člove
ka, aby slúžili Bohu a oslavovali ho.
Všetci anjeli boíi spočiatku svätí a
blažení, obdarení posväcujúcou milos
ťou a mnohými dokonalosťami. Prav
da, mali sa osvedčiť v dobrom a takto
si zaslúžiť všetky tie vzácne milosti,
ktorými ich Boh obdaril. Časť anjelov
však povstala proti Božej láske. Títo
anjeli sa vzbúrili proti Bohu a začali

bojovať na čele s Luciferom aj proti
anjelom, ktorí Bohu zostali verní.
Hriechom padlých anjelov bola pýcha,
lebo chceli byť rovní Bohu a byť na
ňom nezávislí. Sv. Peter píše: „Veď
Boh neušetril ani anjelov, ktorí zhre
šili, ale zvrhol ich do podsvetia, do
žalara tmy, a dal ich tam strážiť až
do súdu." (2 Pt 2, 4). Verní anjeli bo
li Bohom odmenení večnou blaženo
sťou. Sv. Michal, archanjel, stal sa
vodcom nebeského vojska, ktoré bojo
valo proti zlým duchom. Sv. Michal
- hebr. Michael - znamená „Kto je
ako Boh?". Stal sa vzorom Božích bo
jovníkov. V Starom zákone bol och
rancom vyvoleného národa, v Novom
zákone je strážcom sv. Cirkvi.
Učenie o anjeloch je článkom našej
sv. viery. Na základe sv. Písma a tra
dície rozoznávame deväť anjelských
zborov: anjeli, archanjeli (sv. Cirkev
zvlášť uctieva archanjela Michala,
Gabriela a Rafaela), sily, mocnosti,
kniežatstvá, panstvá, prestoly, cheru
bíni a serafíni. Každý z nás má svojho
anjela strážneho ( M t 18, 10), ktorý
nás chráni a prednáša naše modlitby
Bohu. Strážny anjel nás miluje, povz
budzuje nás k dobrému, prosí za nás,
zlý duch nás nenávidí, pokúša nás k
hriechu. Preto úcta k anjelom nemá
byť len medzi deťmi, ale medzi všet
kými veriacimi. Úcta k sv. Michalovi
a ostatným anjelským silám je veľmi
stará. Už za Konštantína Veľkého
(306 - 337) bolo postavených viac
chrámov. Západná Cirkev svätí tento
sviatok 29. septembra na pamäť po
sviacky chrámu sv. Michala v Ríme
pri V ia Salaria, východná už od IV.
st. 8. novembra.
S V IA TO K
O B E T O V A N IA PRESV.
B O H O R O D IČ K Y - 21. novembra je spomienkou na významnú udalosť
zo života Matky Spasiteľovej, keď ju
ako trojročnú jej rodičia priviedli do
jeruzalemského chrámu, aby ju zasvä
tili Bohu. V chráme sa venovala ruč
nej práci, čítaniu Písma sv. a modlit
be. Takto žila do svojho štrnásteho
roku.
Tento mariánsky sviatok vznikol na
Východe v IV. st. a do záp. Cirkvi ho
zaviedol v roku 1586 pápež Sixtus V.
(1585 - 1590).
NEDEĽA KRISTA KRÁĽA - je osla
vou Spasiteľa - Krista (gr. Christos
zodpovedá hebr. mášíach - Pomaza
ný), ktorý je kráľom kráľovstva lásky
a pokoja. Toto kráľovstvo nemá hra
níc: všetci ľudia, anjeli, svätí, nebo
i zem, všetky planéty, celý vesmír to je Kristovo Kráľovstvo. Jeho krá
ľovstvo je duchovné, žije v srdciach
ľudí, ktorí majú živú vieru, cnostný
život a stav milosti posväcujúcej. Je
ho viditeľné kráľovstvo, to je ním za
ložená sv. Cirkev, ktorej hlavou je on
sám a jeho námestníkom ním ustano
vený ( M t 16, 18) sv. Peter a po ňom
ďalší následníci
rímski biskupi
- pápeži. Že Kristus je kráľom, vieme
z jeho narodenia, pôsobenia, skutkov,
zázrakov, utrpenia, smrti, slávneho
vzkriesenia a nanebevstupenia. Pre
veriacich je Kristus kráľ stálou ná
dejou, lebo povedal: ,,A, hľa, ja budem
s vami po všetky dni až do skončenia
sveta!" ( M t 28, 20).
Tento sviatok ustanovil pápež Pius
XI. pre celú Cirkev v jubilejnom roku
1925.

V duchu p r i a t e l s t v a a b r a t s t v a
Naše priateľstvo a internacionálne bratstvo so
Sovietskym zväzom má hlboké historické korene
a opodstatnenie. Už z dávnej minulosti nás spá
jali storaké ohnivká. Márne ich niektorí historici
zamlčovali alebo prekrúcali. Priateľské a bratské
vzťahy siahajú do začiatkov nášho národného
obrodenia.
Najväčší veľduchovia pokrokového ľudstva vždy
a oprávnene vyzdvihovali ušľachtilú zásadu brat
stva a spolupráce s veľkým ruským národom, spá
jali s ním svoje nádeje a túžby, a verili, že pomôže
oslobodiť svojich utláčaných bratov. Intenzívne
styky už s ruskou kultúrou a vedou a demokratic
ké rusofilstvo im pomáhalo hľadať východiská z
hlbokej krízy, ktorú naša ľudská spoločnosť preží
vala do Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie.
Preto sa nádeje všetkých utláčaných ľudí upie
rali na revolučné pohyby v Rusku a spájali sa s
ďalšími osudmi našich národov. A skutočne tri
ruské revolúcie pohli základmi starého sveta a po
máhali roztrhnúť putá aj národnei poroty Slová
kov, Čechov a ostatných národností.
Dnes s istotou môžeme konštatovať, že duch
priateľstva a bratstva medzi ľudom sovietskym a
československým vyrástol z dávnych tradícií, utu
žil sa v boji proti spoločnému nepriateľovi, hlavne
v druhej svetovej voine, kedy Sovietska armáda
spolu s československým armádnym zborom nám
krvou vydobyla stratenú slobodu. A vtedy sa rodí
heslo tlmočené Klementom Gottwaldom: ,,So So
vietskym zväzom na večné časy a nikdy inak".
Náš pracujúci ľud najhlbšie vyjadruje svoiu lás
ku, priateľstvo a bratstvo k sovietskemu ľudu v
Mesiaci československo-sovietskeho priateľstva,
ktorý každoročne sa stáva veľkou manifestáciou
československo-sovietskeho priateľstva a brat
stva. Významnou súčasťou osláv Mesiaca priateľ
stva je Štafeta mieru a priateľstva, ktorú nesú s
bratskými zdravicami pracujúci ČSSR ľudu So
vietskeho zväzu každoročne. A na našich východ
ných hraniciach zasa vítame štafetu sovietskeho
ľudu, ktorý nám ju tiež odovzdáva úprimne a s
láskou. Teda ako vidíme, československo-sovietske priateľstvo je skutočne hlboko zakorenené v
mysliach a srdciach nášho ľudu. Môžeme ho prá
vom označiť za široký vlastenecký front, za vše
ľudovú manifestáciu, ktorá spája všetkých, ktorí
vidia v ZSSR našu najlepšiu oporu, zdroj veľkých
skúseností pri výstavbe socializmu, vidia v ňom
rozhodujúceho činiteľa vo svete a spoľahlivú zá
ruku pokroku, národnej a sociálnej slobody, ako
aj trvalého mieru na celom svete.
A Sovietsky zväz robí všetko možné pre zabez
pečenie trvalého mieru. O tom svedčí i Svetový

kongres mieru, ktorý prebiehal v Moskve, a ktorý
stále nachádza veľkú podporu na celom svete. Na
tomto kongrese národy Sovietskeho zväzu znovu
pred celým svetom prejavia svoje priateľstvo a
bratstvo so všetkými národmi bez rozdielu, ktoré
s nimi bojujú za trvalý svetový mier.
Aj medzi našimi Cirkvam i existuje duch priateľ
stva, bratstva a Kristovej lásky. Naši cirkevní
predstavitelia sa stretávajú s predstaviteľmi pra
voslávnej cirkvi na pôde mierovej činnosti a v
duchu ekumenízmu riešia rôzne problémy nábožen
ského života.
Tento duch priateľstva a bratstva nech nás všet
kých posilňuje na našej neľahkej a predsa tak
ušľachtilej ceste - k odvekej túžby národov - k
reálnemu cieľu - mieru vo svete, lebo: ,,K pokoju
nás povolal Boh" (1 Kor. 2, 15). Veď niet krajšej
a vznešenejšej úlohy, ako ďalej rozvíjať činorodé
priateľstvo a pestovať duch bratstva nášho ľudu
k Sovietskemu zväzu, k nášmu vernému priateľovi
a bratovi.
o. VASIL KOČEM BA

„K státisiúom občanov dobrej vôle ¡v <našej vlasti i na celom svete sa pripojujú tým to vyhlásením aj gréckokatolíc
ki duchovní v ČSSR, spolu so svojimi veriacimi, aby s úprimným želaním hojných úspechov pozdravili moskovský
kongres mierových síl celého sveta, ktorý sa uskutoční v hlavnom meste ZSSR, Moskve, v októbri t. r.
Pozdravujeme zástupcov prevažnej väčšiny celého ľudstva9 ktorá túži žiť v ovzduší trvalého pokoja, v európskej
a celosvetovej bezpečnosti a v odstránení používania vysoko účinných prostriedkov hromadného ničenia, ako aj všet
kých pi'oti ľudskej dôstojnosti, slobode a životu namierených zbraní.
Pri tejto príležitosti sa s plným odhodlaním zaväzujeme naďalej neustávať nám prístupnými prostriedkami a for
mami v boji za svetový mier, za dobré spolunažívanie všetkých so všetkým i, za briatskú solidaritu ľudí celého sveta.“
(Z pozdravného listu Gr.-kat. ordiinariátu Českoslovenkému
mierovému výboru v Prahe, zo dňa 17. septembra t. r.)

St al e ž i v ý o d kaz m ŕ t v y c h
Dňa 25. novembra t. r. uplynie 120 rokov od narodenia baťka Jozefa Skultétyho. V januári t. r. sme
si pripomínali 25. výročie jeho smrti. Význam tejto rázovitej a zaslúžilej osobnosti nie je treba osobit
ne zdôrazňovať. Nie je to ani v intenciách poslania nášho časopisu, a ak ho v úvode tohto príspevku
zdôrazňujem, je to predovšetkým preto, že myšlienka na Jozefa Skultétyho vyvoláva vo mne spomienku
na jeho nezabudnuteľný článok o Moysesovi a Kuzmánym z roku 1927.
Kedysi sme ho povinne čítali (aj rozoberali) zo septimánskej čítanky. Dovolím si z neho citovať:
„Pri štátnom stroji, zloženom v Uhorsku po roku 1867, pre národnostné menšiny trváca, výdatnejšia obrana nebola možná. V zemi slovenskej, uvalenej do nešťastia, takému Moysesovi a Kuzmánymu
iste ťažko sa spočívalo; ale jednu útechu mohli a môžu mať vo svojich hroboch: ich účinkovanie, ich
príkladom ujal sa v živote Slovákov, drobených mnohými nedobrými okolnosťami, duch zjednocujúci.
Ako v slávnostnej bráne, postavenej 3. augusta r. 1863 v Turčianskom Sv. Martine, srdečne sa objali
Moyses a Kuzmány, jeden prichádzajúci, druhý vítajúci, také jednomyseľné bolo ich konanie vôbec.
Keď išlo o národnú vec, tu nebolo, nemohlo byťnič rozdeľujúceho. A zjednocujúce bolo pre Slovákov
konanie Moysesovo i vo veci cyrilometodejského kultu. Alebo jeho príklad v borbe s národným protivvníkom!
Keď zo Zvolenskej stolice pred vojenský súd až do Komárna chceli odviesť dvoch národovcov, jed
ného katolíckeho a jedného evanjelického kňaza, biskup Moyses tohto evanjelického kňaza Augusta
H. Krčméryho, tak bránil u námestníka Pálfyho ako svojho katolíckeho kňaza. Ujal sa týraného mikulášského Hodžu a na slovenskej ev. fare v Pešti Jozefa Podhradského."
A Jozef Škultéty ďalej pokračuje:
„Národovci v Bystrici, katolícki i evanjelickí, žili ako bratia. V Radvani ev. fara mala Andreja
Sládkoviča, katolícka Franka Šujanského, a oni dvaja žili tak, že na koňoch Suianského raz vyviezli
sa napr. do Garanseku k ev. farárovi A. H. Krčmérymu, druhý raz do Hájnik na kat. faru k Štefanovi
Záhorskému. Slovenská literatúra má dojímavú báseň Sládkovičovu o smrti tohto kat. kňaza, Záhor
ského, A rozumie sa, básňami evanjelického kňaza Sládkoviča zvečnená je i pamiatka biskupa Moysesa a opáta Červená. Octu k Červenovi v peknej básni prejavil i Kuzmány. Tak žilo sa v krážoch Moysesa a Kuzmányho!"
V závere citovaného článku spomína J. Skultéty i veľmi krásny príklad bratského spolunažívania
v súvislosti s prof. Imrichom Kovalevským, ktorý po zrušení revúckeho gymnázia bol ordinovaný
a zvolený za ev. farára v Ružomberku.
,,Tu ešte nerozhľadeného v okolí", píše J. Skultéty, ,,v ľuďoch, bolo mu ísť na pohreb do f í ¡¡e, Gombaša. V Gombáši, pravda, kostol i zvony katolícke; najmä už cestou trápilo Kovalevského, aké to budú
pohrebné obrady bez zvonenia. No ešte len vchádzal do dediny, zvony sa už ozvali a k a to lí c k y farár
Ján Blcha po pohrebe pojal ho i k sebe, na faru."
Taký duch vládol v srdciach našich vlastencov v tých časoch a vychádzal z osobného príkladu
Moysesa a Kuzmányho! Keď si toto všetko dnes s úprimnou úctou a vďačne pripomíname, zdôrazňu
jeme tým, že nezabudnuteľný a stále živý odkaz mŕtvych velikánov nášho národa a roduverných Slo
vanov, musí nás podnecovať k ďalšiemu prehlbovaniu vzájomných vzťahov nielen v oblasti spolunaží
vania katolíkov a evanjelikov, ale v celom našom spoločenskom živote bez výnimky.
Musí dostať širokú platformu pevných a dobrých medziľudských vzťahov bez ohľadu na národ
nostné, náboženské, obradové a iné rozdiely a musí dnes viac ako predtým zjednocovať všetkých
v spoločnej tvorivej práci za upevnenie pokoja a blaha pre všetkých.
Príklad Moysesa a Kuzmányho, ako vynikajúcich postáv našej národnej minulosti a statočných
Slovanov, nech nás aj v našich súčasných podmienkach a potrebách vzájomnej znášanlivosti po
vzbudzuje k vytrvalému nasledovaniu a dôslednému zachovávaniu ich nevädnúceho a stále živého
odkazu!
Štefan Baník
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iú k spomien ke i na zamyslenie
V ý rocía, kto re zavazuju
Ústrednú myšlienku a spomienku v tomto mesiaci si
v našúm iverejno^spoločervskom živote tradične získava
výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. V o v ý 
ročný deň, dna 7. novembra, začína u nás tradičný M e
siac priateľstva, ktorému je venovaný úvodný príspevok
na tejto strane. (Ma 3. str. tohto čísla.)
6.
n o v e m b r a uplynie 80 rokov od smrti hudobného
Skladateľa P. I. Čajkovského, ktorého Sv. Litzurgiu spie
vanú bulharským zborom pod vedením D. Ruskova, v y 
dal pred nedávnom Balkanton v Sofii.
10.
n o v e m b e r je Medzinárodným dňom mládeže . Je
to spomienka na 10. november roku 1941, kedy uprostred
II. svetovej vojny založili z iniciatívy mladých ľudí z 30
krajín v "Londýne Svetovú radu mládeže. Prvou veľkou
medzinárodnou akciou, vyhlásenou Svetovou radou mláde
že, ktorá mala vo svete veľký ohlas, bolo vyhlásenie Sve

tového týždňa mládeže pred 30 rokmi. S týméo dňom
úzko súvisí aj 17. november — Medzinárodný deň študentstva, ktorý je burcujúcou pripomienkou statočného posto
ja študentov i:proti fašizmu a v boji za svetový mier.
22.
n o v e m b e r pripomína desiate výročie dosiaľ zá
hadnej tragickej smrti prezidenta Johna Kennedyho. Jeho
zavraždenie v texaskom Dallase pred 10 rokmi nielen
hlboko otriaslo celým ľudstvom, ale aj presvedčivo pre
lomilo dôveru v tzv. demokraciu amerického sveta. Rea
listický politik, sympatický človek , príkladný otec a úprimne veriaci človek s a trvalo vpísal do vedomia mieru
milovného ľudstva. Jeho slová o viere v rozum a dobrú
vôľu, ktoré chcel adresovať v osudný deň 22. novembra
desaťtisícom dallaských občanov i celému svetu , zostali
nevyrieknwté, ale sú stále časové a naliehavé.
Dr. ŠT. UJHELYI

PREMENLIVÉ ČASTI LITURGIE XI.
Tak ako sa blíži ku koncu občiansky rok, približujeme sa
aj my v našich pozastaveniach nad premenlivými časťami
liturgie podľa naplánovaného vymedzenia k posledným
úvahám tohto druhu. Začali sme ich stálymi a pohyblivý
mi sviatkami mesiaca januára v prvom čísle tohto ročníka
nášho časopisu, a končíme sviatkami a liturgickými pripo
mienkami, ktoré nám ešte zostávajú z mesiaca decembra, z
posledného mesiaca roku. A náš cyklus úvah sa uzatvára
rovnako prirodzene, ako prirodzene plynie čas a jeho prede
ly - dni, týždne, mesiace, roky . ..
Pobudnime teda a pokúsme sa pookriať aspoň na chvíľku
v predvianočnej a vianočnej nálade v istom „predzážitku"
na podklade liturgických textov, ktoré - V Z H Ľ A D O M NA
SVOJU STAROBYLOSŤ - nám môžu v tomto smere poslú
žiť ako autentické zdroje duchovnej náplne kresťanských
vianočných sviatočných dní. Lebo nám nakoniec o to vždy
ide a pôjde - o d u c h o v n ú náplň. Treba nám vždy urobiť
všetko, čo je v našej moci, aby sme nezostali kdesi na peri
férii sviatkov, ktorú predstavuje zbytočný hurhaj okolo pred
vianočných neraz zbytočných nákupných horúčok a nežia
duceho a rovnako nezdravého zhonu a nervozity zo všetkého,
čo býva v tomto čase obvyklé a každoročne sa opakujúce.
Treba sa nám snažiť preboriť sa k podstate veci a k tomu
hlavnému, o čo v súvislosti s kresťanskými vianočnými
sviatkami ide. Po kresťansky prežívané vianočné sviatky sú
Sviatkami Narodenia Krista Pána a súčasne pripomienkou
a znovasprítomnením vo sviatočnom naladení a uvoľnení aj
všetkého toho, čo sa v súvislosti s jeho narodením udialo a
rovnako opäť aj všetkých tých, ktorí mu vtedy boli osobitne
blízko. Tak a v tomto znamení nám všetkým treba ísť do Be
tlehema - ako to bude zaznievať v našich vianočných kole
dách - pokloniť sa mu v duchu a stráviť chvíle tichého
obrodzujúceho a obnovujúceho zamyslenia sa nad všetkým
tým, čo je také jedinečné na kresťanských vianočných sviat
koch. Nad začiatkom diela nášho vykúpenia a spásy, ktoré
ho symbolom je žiarivá hviezda nad miestom, kde sa naro
dil, nad jasličkami, kam ho v chudobe a jednoduchosti uložili,
a nad spevom anjelských zborov, ktorý doľahne až k našim
ušiam ako neutíchajúca ozvena vekov: S l á v a na výsos
tiach B o h u a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. . . Časový
predstich, v ktorom tieto naše úvahy vyslovujeme, nech je
nám príležitosťou zavčasu si toto všetko uvedomiť, aby sme
mohli vlastné Vianoce naplniť tým, čo je pravé a im vlastné.
Cyklus posvätodušných nedieľ v novembri a decembri vo
východnom liturgickom kalendári pokračuje dvadsiatou
prvou až dvadsiatou deviatou nedeľou. Nápevy a textové
časti Osmohlasníka budú za sebou bez narušenia sledu po
kračovať. V mesiaci novembri sa nám takto vystriedajú: 4.,
5., 6., a 7. hlas a v decembri 8., a potom opäť prvý, druhý,
tretí a štvrtý. Okrem toho dve nedele pred vlastnými sviat
kami Narodenia Pána majú aj osobitné pripomienky, podľa
ktorých sú aj pomenované. Prvá z nich je Nedeľa praotcov
a druhá Nedeľa otcov. Vážnosť a úcta k tradícii a jej pred
staviteľom, ako vzorom živej viery, sa už manifestovala v
priebehu liturgického roka viackrát. Toto posledné zvýrazne
nie je pokračovaním tejto línie. Praotcovia a otcovia v bib
lickom zmysle sú z á k l a d o m viery tak starozákonného
Izraela, ako aj novozákonného ľ u d u Božieho. Na nich, ako
na skale, stojí pevná viera v Boha jediného a pravého. Oni
osvedčili túto vieru statočnými činmi hodnými skutočných
mužov - hrdinov, a rovnako nikdy nezlýhali v nádeji očaká
vania príchodu Spasiteľa, Mesiáša, Pomazaného - Ježiša
Krista. Na jeho osobu sa viazala všetka ich nádej a on sku
točne prišiel a naplnil očakávania - ich aj naše! To ostatné
zas nech dopovedia liturgické texty.
«)U
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Nedeľa svätých praotcov.
Tropár hl. 2.:
Pre ich vieru si ospravedlnil praotcov
a z národov si ich prostredníctvom
vytvoril svoju Cirkev.
Ako svätí sa teraz tešia našej úcte v sláve,
lebo z ich semena vzišiel požehnaný plod,
Panna, ktorá ti život dala a porodila ťa.

Na ich orodovanie, Kriste Bože,
zmiluj sa nad nami.
Kondák hl. 6.:
Traja mládenci v ťažkom údele
nevzdali božskú poctu
rukou stvorenej modle.
Neopísateľnou bytosťou chránení
obstáli v zápase s ohňom
a uprostred jeho neznesiteľnej páľavy
vzývali Boha a volali:
Ponáhľaj sa, (dobrotivý Bože,
lebo čo ty chceš, všetko zmôžeš,
a v svojej láske príď nám na pomoc,
lebo čo ty chceš všetko zmôžeš.
Medzispev hl. 4.:
Požehnaný si, Pane, Bože otcov našich, chválime a zvele
bujeme meno tvoje naveky.
Na prijímanie:
Chváľte Pána nebies, chváľte ho na výsostiach.
Nedeľa svätých otcov má iba tropár odlišný. Všetko ostat
né je podľa rímskeho vydania liturgikona ako v predchá
dzajúcu nedeľu.
Tropár hl. 2.:
Veľké sú skutky Pánove
na potvrdenie pravej viery:
traja svätí mládenci
uprostred plameňov zažili radosť
ako na tichej hladine jazera.
A prorok Daniel bol v takom bezpečí medzi levmi,
ako pastier medzi ovečkami.
Na ich orodovanie, Kriste Bože,
spas naše duše.
❖ * *
Predvečer Narodenia Pána - 24. decembra.
Tropár hl. 4.:
Keď sa M ária zapísala v Betleheme
spolu s pestúnom Jozefom,
pretože pochádzala z rodu a pokolenia Dávidovho,
nosila v živote plod
z Ducha Svätého počatý.
Nadišiel čas jeho narodenia
a keďže sa nenašlo pre nich miesto na ubytovanie,
skrýša pre pastierov sa zaskvela
leskom kráľovského paláca:
Kristus sa rodí na svete,
aby obnovil človeka do pôvodnej podoby.
Kondák hl. 3..
Panna dnes prichádza do jaskyne
nevysloviteľným spôsobom porodiť
predvečné Slovo.
Počujte všetci a nech plesá celý svet:
S anjelmi a pastiermi oslavujme malé dieťa,
v ktorom sa nám zjaví sám večný Boh.
Ostatné časti ako v predchádzajúcu nedeľu, Medzispev
však už priamo hovorí o narodení. Spieva sa na nápev 1.
hlasu.
Pán mi povedal: Syn môj si ty, ja som ťa dnes splodil.
(Žalm 2. 7).
Narodenie Pána Ježiša Krista - 25. decembra.
Antifóna 1.:
Vyznávať ťa budem, Pane, celým srdcom svojím
a zvestovať budem všetky zázračné skutky tvoje.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Antifóna 2.:
Blažený muž, ktorý sa bojí Pána
a má veľké zaľúbenie v prikázaniach jeho.
Synu Boží, ktorý si sa narodil z Panny,
spas nás, ktorí ti spievame: Aleluja, aleluja, aleluja.
Na vchod:
Do života som ťa pred rannou zorou priviedol,
prisahal Pán a ľutovať nebude.
Ty si kňaz naveky, podľa pravidla Melchizedechovho.
Antifóna 3.:
Povedal Pán pánovi môjmu:
seď na pravici mojej,
kým nepoložím nepriateľov tvojich
za podnožku tvojim nohám.

Tropár hlas 4.:
Narodenie tvoje, Kriste, Bože náš,
zažiarilo svetu svetlom porozumenia,
lebo v ňom tí, ktorí hviezdam slúžili,
hviezdou sa poučiť dali,
že sa majú pokloniť tebe - Slnku Pravdy,
a teba uzrieť až z d'aleikého Východu,
Pane náš, sláva tebe.
Kondák hl. 3.:
Panna dnes rodí večného Boha
a Zem len chladnú maštaľ ponúka Najvyššiemu.
Anjeli s pastiermi ho oslavujú,
mudrci za hviezdou putujú,
lebo sa pre nás narodil večný Boh
ako maličké dieťa.
Namiesto Svätý Bože . . . : Ktorí ste sa v Kristu pokrstili, aj
v Krista ste sa obliekli. Aleluja.
Medzispev hl. 8.:
Celá Zem nech sa ti klania, nech ťa velebí a nech oslavu
je meno tvoje, Najvyšší.
Namiesto Dôstojné je
: Zvelebuj, zvelebuj, duša moja - v
maštali narodeného Krista Kráľa.
Zvelebuj, zvelebuj, duša moja - nad nebeské zástupy
uctievanejšiu a slávnejšiu, Pannu prečistú, Bohorodičku.
Na prijímanie:
Vykúpenie poslal Pán svojmu ľudu. Aleluja.
Sviatok presvätej Bohorodičky a sv. Jozefa
cembra.

-
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Sviatok sv. Štefana - prvomuceníka - 27. decembra.
Tropár sviatku Narodenia. (Ako v deň sviatku.)
Tropár k sv. Štefanovi, hl. 4.:
Dobrý boj si bojoval,
prvý mučeník pre Krista a jeho apoštol.
Zlobu svojich trýzniteľov
si celkom odhalil
a keď ťa ich bezbožné ruky ukameňovali,
prijal si veniec spravodlivých z výsosti,
vzýval si Boha a úpenlivo si k nemu volal:
Pane, nopokladaj im tento skutok za hriech.
Kondák hl. 4.:
Včera k nám Vládca prišiel v ľudskom tele
a jeho služobník dnes pre neho ľudské telo opúšťa.
Včera sa Kráľ narodil
ä dnes jeho služobníka na smrť kameňujú.
A pre neho aj zomiera prvý mučeník a muž Boží - Štefan.
Kondák Narodenia: Panna dnes r o d í . . .
Medzispev, hl. 8.:
Po celej Zemi sa rozlieha ich posolstvo a až do končín
Zeme ich slová.
(N a prijímanie): Ako Medzispev.

^Díaanit ¿a do- itba
(X II.)

Ako v predchádzajúci deň. Vianočné antifóny sa spievajú
až do odovzdania sviatku.
Na vchod:
Príďte a pokloňme sa . . . Synu Boží, ktorý si sa narodil z
Panny, spas nás, ktorí ti spievame: Aleluja, aleluja, aleluja.
Tropár k sv. Jozefovi, hl. 6.:
Všetci anjeli a svätí
s obdivom vychvaľujú na nebesiach tvoju vznešenosť,
Bohom ustanovený pestún Kristov.
My tu na zemi ťa ctíme aiko mocného ochrancu v nebe
siach.
S dôverou sa pod tvoju ochranu utiekame
a vrúcne voláme:
zachráň nás od úkladov ducha zlého,
najmocnejší ochranca Cirkvi Kristovej.
Kondák k sv. Jozefovi hl. 5:
Útekom cez púšť do Egypta
s najčistejšou svojou snúbenicou
a s dieťaťom Ježišom,
zachránil si ho pred mečom Herodesovým.
Zachráň aj nás putujúcich
v pustatinách tohoto veku,
keď nás prenasleduje satan.
Vysloboď nás z jeho úkladov
a zachráň od večného zatratenia.
Kondák k presv, Bohorodičke hl. 6.:
Ten, ktorý sa z Otca narodil bez matky
pred stvorením prvej hviezdy,
dnes bez otca si na Zemi z teba ľudské telo vzal.
Žiarivá hviezda to mudrcom zvestuje
a anjeli s pastiermi ospevujú toho,
ktorého si ty zázračne porodila, Milostiplná.

I pokuta v spovedi môže zmenšiť alebo aj zahladiť, zotrieť maše dočasné tresty.
Pokuta je sčasti trestom za spáchané hriechy, ale sú*
častrie je aj liekom. Má prispieť k náprave a udržovať nás
na ceste čnosti.
Veľkosť pokuty má byť primeraná veľkosti hriechov
kajúcnika.
Spovedník je zaviazaný pod ťarchou hriechu uložiť ka
júcnikovi spasiteľnú pokutu.

62. Oo sa uikiladá akio pokuta?
Za pokutu sa obyčajne ukladá: modlitba, pôst, dobré
skutky.
M o d l i t b o u prosíme a zmierujeme sa s Bohom, po
korujeme sa pred Ním, p ô s t o m trestáme sa sami a
a l m u ž n o u — dobrými skutkami prejavujeme svoju
lásku k blížnemu.
a)
Modlitbu za pokutu môžeme dostať: Otče náš, Bohor\odice, Verím, Žalm 50.: Zmiluj sa nado mnou, Krí
žovú cestu, ruženec, sedem žalmov kajúcich a pod. Spo
vedník obyčajne ukladá za pokutu modlitby. Keby nám
uložil za pokutu modlitbu, ktorú nepoznáme, spýtajme sa,
v ktorom modlitebníku uvedenú modlitbu nájdeme.
Modlitby ako pokutu nám spovedník môže uložiť tak,
aby sme sa ich pomodUli naraz, alebo aj tak, že označené
modlitby budeme adbatvortať každodenne behom určitého
času: týždňa, mesiaca, roka alebo i dlhšie.
Ako pokutu môže ešte spovedník uložiť aj častejšiu
účasť na Sv. Liturgii (keď to okolnosti kajúcnika dovoľu
jú), navštevovanie najsv. Eudharistie, častejšiu sv. spoveď
a sv. prijímanie, ktoré nás majú udržiavať v stave mi-

„Je treba, aby kňazi aj v súčasnej svojej práci snažili sa o umeleckú formu svojej činnosti. Ide
0 čistotu našej reči, o umelecký prednes pri čítaní liturgických textov a pri kázni, o dobré vypracova
nie prednášok a kázní, o správny a krásny liturgický spev, o čistotu bohoslužobných rúch a nádob
1 ostatných predmetov v kostoloch a na ostatných cirkevných objektoch. Ide o umelecké maľby v kos
toloch a nie o krikľavé obrazy, sošky, antipendiá, ktoré darujú síce zbožní, ale v umeleckom vkuse
nevytríbení veriaci. Robme všetko, aby na našom úseku bolo všetko umelecky hodnotné a zodpoveda
júce náročnému vkusu. Keď budeme sami a všetko okolo nás na úrovni, ktorá prevyšuje priemer, budú
naši veriaci chodiť na bohoslužby nielen z povinnosti, aby nezhrešili, ale aj z pobožnosti a z radosti
nad krásou, ktorá ich obkľúči a v umeleckej práci nájdu aj iadro Božej pravdy a lásky, čo ich privedie
k plneniu vôle Božej z lásky k Bohu a blížnemu. Úroveň kňazskej práce na umeleckom poli môže zná
sobiť vzdelané vedenie a organizácia práce, ktorá však nemôže nahradiť úroveň jednotlivých kňazov."
(Dr. J. Uhrín v Duchovnom pastieri č. 7/1973, str. 294)

íosti Božej a chrániť pred duchovným, pádom. Mnohých
kajúcnikov vyliečila a zachránila práve častá sv. spoveď
a časté isv. prijímanie.
Časté sv. prijímanie je veľmi užitočné pre tých, ktorí
chcú inapredovať v kresťanskej dokonalosti.
Spovedník niekedy uloží kajúcnikovi účasť na rekolekciách, čítanie sv. Písma, životopisov svätých a iné du
chovné čítanie.
b) Pôst za pokutu sa dáva v podobe:
— pôstu telesného (zdržiavania sa od mäsitých pokrmov, nápojov alebo všeobecne od pokrmov). Dáva sa
obyčajne kajúcnikom, ktorých neúmerné požívanie
pokrmov a nápojov privádza do ťažkých hriechov,
napr. opilstva, bitiek, a pod., alebo
— zdržanlivosť od zábav, tancov, nevhodných spoloč
ností ináč i dovolených. Takáto pokuta dáva sa ka
júcnikovi na krátky čas, aby isa tak cvičil v seba
zapieraní a takto sa naučil premáhať pokušenia.
c) Pod dobrými skutkami sa rozumejú všetky skutky milosrdenstva, ako aj podporovanie dobročinných ustano
vizní.
Pokuta môže byť vymeraná na dlhší čas.
Chorým sa ukladá ľahšia pokuta; keď treba uložiť po
kutu ťažšiu, jej uskutočnenie sa ukladá na čas po uzdra
vení.
Keď je chorý v takom stave, že nijakú pokutu nemôže
vykonať, dáva sa mu rozhrešenie bez vým eru pokuty.
Verejné pokuty sa dnes už v Cirkvi neukladajú.
Keď je pokuta vymeraná na dlhší čas a prípadne ka
júcnik ju v niektorý deň vykonať zabudol, môže zameška
né doplniť v nasledujúcom dni
Vykonanie pokuty však neznamená, že kajúcnik sa už
za staré hriechy „vyúčtoval“ a môže hrešiť znovu.
Do pokuty započítavame tiež povinnosť nahradiť škodu,
učinenú hriechom, či na vlastníctve (majetku), či na cti
alebo práve blížneho. Povinní sme teda naprávať tam,
kde bola škoda učinená. Naprajvenie škody nie je však
pokutou, je povinnosťou u patrí k nášmu pokániu.

bitie plodu v lone, sú vrahmi.“ (Sv. Bažil Veľký , 9i. pra
vidlo 6. obecného snemu.)
„Ten, ktorý ikradol, keď sa kajá, dostáva jeden rok po
kuty a až po roku pokánia pristúpi k sv. prijímaniu. (61.
pravidlo sv. Baz. Veľ.Y'
„K to pomáhal k nejakému hriechu radou alebo pomo
cou dostáva tú istú pokutu, ako vykonávateľ zla (71. pra
vidlo sv. Bažila Veľ.).“
Za zlorečenie rodičom — 40 dní na chlebe a vode; za
nespravodlivosť voči rodičom: pokuta 3 roky; za bitie
rodičov — pokuta 7 rokov.
Za nezmieriteľný hnev k blížnemu: toľko žiť o chlebe
a vode, koľko trval hnev. Za vadenie sa: 3 dni na chlebe
a vode.
Krádež — 1 rok na chlebe a vode a vrátenie ukrad
nutej veci. Nevrátenie cudzej nájdenej veci — pokuta ako
za krádež. Lúpež, privlastňovanie cudzieho — pokuta 3
roky, z nich jeden rok o chlebe a vode.
Za klamstvo na váhe a miere — 20 dní na chlebe a
vode.
Za ohováranie — 3 dni o chlebe a vode, za falošné
svedčenie — 7 dní chlieb a voda, za falošnú prísahu —
40 dní na chlebe a vode a k tomu pokutovanie 7 rokov.
Už len za požiadanie prestúpiť 9. prikázanie — pokuta
pre laikov 2 roky, pre kňazov 5 rokov.
Za niektoré z hlavných hriechov laik mal pokutovať
4 roky, kňaz 10 rokov.
V 5. a 6. storočí pri sťahovaní národov tieto prísne
tresty sa začali uvoľňovať, ale kajúcnici si sami pokutu
zväčšovali. Verejné pokánie vo východnej Cirkvi bolo
uvoľnené v o IV. storočí, v západnej Cirkvi v X I I . storočí.
Od toho času za pokutu sa ukladajú len ľahšie skutky,
ale sv. Cirkev vyzýva neustále, aby veriaci robili dobro
voľné skutky pokánia.
Tieto myšlienky majú v nás budiť vôľu ísť po ceste Bo
žích prikázaní a v živote často pamätať na potrebu d o br o v oľ n e j p o k u t y .
64. Oo je /to dobrovoľná pokuta?

63. Pokuta u prvých kresťanov.
V predošlom odseku sa hovorilo o prísnych pokutách
prvých kresťanov za niektoré ťažké hriechy. Celé mesiace
Pokuty, aké sa dávajú teraz, sú v porovnaní s pokutami
a roky sa postili o chlebe a vode , bičovali sa, žili pustov
v prvých dobách kresťanských veľmi mierne a nízke.
V prvotnej Cirkvi za ťažké hriechy boli dávané pokuty níckym životom a pod. Ľudia teraz i ťažšie hrešia, z hrie
chov sa vyspovedajú a dko pokutu dostávajú krátke mod
3, 7 až 20 rokov, niekedy aj doživotne. Kajúcnici za tieto
litby. Mnohí si myslia, že tým to sa už všetko skončí.
raky kajúcne prechádzali štyrmi stupňami:
Teraz sv. Cirkev neukladá ťažké pokuty len pre našu
1. plačúcich,
slabosť. Preto sme povinní sami si uložiť dobrovoľnú po
2. počúvajúcich,
kutu, aby sa tým spôsobom doplnilo to, čo Ci/rkev odpo
3 . kľačiacich,
rúča. Za svoje hriechy musíme pykať: či na zemi, či na
4. stojacich.
druhom svete. Tu na zemi je oveľa ľahšie toto odčiniť,
P l a č ú c i — boli za dverami chrámu. Tam stáli a pro
ako v očistci. Sv. Tomáš Akviriský povedal, že najmenší
sili do chrámu (vchádzajúcich, aby sa za nich modlili.
očistcový trest je ťažší ako najväčšia bolesť tu na zemi.
P o č ú v a j ú c i — stáli v predsieni chrámu a po v y 
Preto si radi ukladajme dobrovoľnú pokutu a okrem
počutí evanjelia spolu s katechumenmi museli vyjsť
moditby , pôstu a almužny robme ešte aj iné dobré skut
z chrámu.
ky: návštevy a pomoc chorým , návštevy chrámov, pomoc
K ľ a č i a c i , — ktorí už mohli vstúpiť do chrámu, ale
sirotám, vdovám, Sv. Liturgie za duše v očistci a pod.,
vychádzali po vypočutí evanjelia spolu s katechumenmi
zodpovedajúce veľkosti a akosti hriechu. A životné trá
von.
penia a nedostatky znášajme trpezlivo, pokorne v duchu
S t o j a c i — ito boli kajúcnici, ktorí stáli spolu s ve
pokuty.
riacimi a nevychádzali s katechumenmi, ale nesmeli pri
stupovať k isv. prijímaniu. Až po prejdení týchto štyroch
65. Prečo je dobre ukladať si dobrovoľnú mimosviaitosfcnú
stupňov pokuty nasledovalo sv. prijímanie. (12. pravidlo
pokutu ?
Kanonického listu sv. Gregoria, arcibiskupa neocezarejského, divotvorcu).
Treba nám vedieť, že pri sv. spovedi sa nám odpúšťajú
Niekoľko príkladov dávnych pokút:
hriechy a večné tresty. Ale každý hriech nesie so sebou
„Kto zaprie Krista, musí pokutovať po celý život v stup
i dočasné tresty. Oslobodenie od týchto pri sv. spovedi
ni plačúcich a je povinný vyznávať svoj hriech. Sv. prijí
nedostávame, čiastočne sa od nich oslobodzujeme poku
manie dostane \až pri smrti.“ (73. pravidlo sv. Bažila Veľ
tou, ktorú dostávame pri spovedi. Ináč ich máme odčiniť
kého.)
na zemi alebo v očistci. Preto je dobré konať dobrovoľné,
„Ten, kto úmyselne niekoho zabil a potom sa pokaje,
mimosviatostné pokuty, lebo nimi:
dostáva pokutu 20 rokov. Týchto dvadsať rokov v pokute
a) odvraciame od seba tresty Božie tu na zemi: choroby,
sa delilo takto: štyri roky medzi plačúcimi, päť rokov
medzi počúvajúcimi, sedem rokov medzi kľačiacimis štyri
nešťastia, predčasnú smrť a pod.;
b) zdokonaľujeme ¡sa v kresťanskej dokonalosti. (Hriech
roky medzi veriacimi. Až po 20 rokoch pristúpi kajúcnik
má za následok náklonnosť k hriechu, hriešny návyk,
k sv. prijímaniu. (Pravidlo 57., z 30. Kanonického listu sv.
slabosť k dobrému. Pokutou sa tieto následky liečia);
Bažila Veľ.)il
c) pokutou a sebazapieraním
stávame sa podobnými
„Tí} ktorí dávajú lieky, ktoré zaviňujú nedonosenie plo
Kristovi. „A k s Ním znášame utrpenia, s Ním budeme
du a takí, čo prijímajú lieky, aby zabili plod, dostávajú
aj k r a ľ o v a ť (2. Tim. 2, 12).
tú istú pokutu ako vrahovia. Tí, čo dávajú lieky na za

N /“

kkestuh
C E N U JÁNA X X III. z a rok 1973 dostala žiačka z Malty,
ktorá po mnoho mesiacov obetavo pomáhala v učení svojej
spolužiačke, postihnutej ťažkou chorobou. Osobitnú cenu pamätnú medailu - osobne prevzala z rúk Sv. O tca Pavla
VI.
IN D IC K Ý A R C IB IS K U P z Haidarabádu upozornil, že v
Indii iba 40 percent vidieckeho a 50 percent mestského oby
vateľstva si môže dovoliť pravidelne jesť dvakrát denne. C i
toval Ghandiho: „Jedného dňa iste príde krvavá revolúcia,
ak budú boháči stále lipnúť na svojom majetku a nepoužijú
ho k spoločnému dobru.“
K A R D IN Á L COOK, arcibiskup z N ew Yorku, vyhlásil, že
USA sú zaplavené pornografickou literatúrou, ktorá podáva
znetvorený obraz sexuality, zbavuje ju jej najpôvodnejšieho
ľudského obsahu a znamená nebezpečenstvo pre rodinu.
BRAZÍLSKA vojenská polícia zatkla dvoch najbližších
spolupracovníkov recifského arcibiskupa H. Camaru. Pozo
rovatelia vyslovili domnieku, že zákrok sleduje zastrašenie
arcibiskupa, ktorý je známy svojím neohrozeným postojom
v prospech spravodlivosti a zlepšenia životnej úrovne pracu
júcich.
SLOVO A S V IA T O S Ť tvoria v dokumentoch II. v a tiká n 
skeho koncilu nerozlučnú dvojicu, napísal pápež Pavol
VI. vo svojom posolstve 24. talianskemu národnému litur
gickému týždňu. Zároveň odporúčal vysluhovať sviatosti čo
najdôstojnejšie, aby už zo samých úkonov bolo zrejmé, že
ide o sviatosť.
C IR K E V T R P E Z L IV Ý C H . Tak nazval kardinál Alfrink tých
veriacich, ktorí sú uprostred medzi konzervatívcami a kontestátormi. Nechcú odstrániť všetko staré, ale ani nechcú
ostať pozadu; ostávajú uprostred medzi extrémami, a to nie
kvôli kompromisu, ale kvôli pravde.

SV. OTEC PAVO L VI. v priebehu posledných 10 rokov
(1963—1973) predniesol 1210 káznUalokúcií, z toho 1090 no
Vecnom, Meste. Uskutočnil 9 ciest po Taliansku a 10 za
hraničných. Lietadlom to bolo 133 tisíc km. Vydal 273
iapoštolských listov, 52 „Matu proprií“ , 10 apoštolských
exhortácií, 102 prevolaní. Pápež 74-krát prehovoril v roz
hlase a 17-krát vystúpil pred televíznou kamerou. V ym e
noval ivyše tisíc biskupov a arcibiskupov a 103 kardiná
lov. Za svätých /vyhlásil 70 osôb a 38 za blahoslavených.
Na audienciách súkromných a generálnych prijal 54 zá
stupcov rôznych štátov a vlád. V uplynulom desaťročí
Sv. Stolica 'nadviazala diplomatické styky s 24 štátmi
a podpísala 22 medzinárodných zmlúv.
(Badľia časopisu Slowo powszechne, Viaršavia, č. 200,
str. 3 zo dňa 22. aiugusta t. r.)

N ovy arciibiskup pre Atéeny
Svätý Otec, pápež Pavol VI. vymenoval za nového arcibis
kupa pre hlavné mesto Grécka Atény nového arcibiskupa,
kňaza Mikuláša P h o s c o l o s a . Menovaný vystrieda arci
biskupa Benedikta P r i n t e s i s a , ktorý sa vzdal svojho
úradu. Nový arcibiskup sa narodil r. 1935 na ostrove Tinos
a doteraz zastával funkcie vidieckeho farára. V samých A té 
nach s dvoma miliónmi obyvateľov je katolíkov okolo 15 t i 
síc. Najväčšie centrá katolíkov sú Atény a Saloniki, z ostro
vov Tinos, Syra a Korfu.

Jednou vetou
Zástupca nemocnice v Hirošime povedal na nedávnej t la 
čovej konferencii, že od 1. januára t. r. umrelo ďalších 38
obetí amerického atómového výbuchu spred 28 rokov Pavol VI. vymenoval dvoch nových pomocných biskupov v
NDR - Témou tohoročnej jesennej Biskupskej synody v Rí
me je Evanjelizácia súčasného sveta - M atka Terézia otvo

rila nedávno nové charitatívne stredisko v Západnom Ben
gálsku - V Burundi zveril miestny ordinár správu jednej
farnosti rehoľným sestričkám - K 10. výročiu svojho ponti
fikátu dostal pápež Pavol VI. pozdravné listy od mnohých
predstaviteľov kresťanských cirkví z celého sveta - Kard.
Dôpfnerovi pri príležitosti jeho 60. narodenín a 25. výročia
biskupskej chirotónie udelila teologická fakulta vo Wurzburgu čestný doktorát - O právach ženy v dnešnom svete roko
vali na stretnutí predstaviteliek kresťanských ženských or
ganizácií v zambijskom hlavnom meste Lusake - Kresťan
stvo a nádej je témou posledného pastierskeho listu belgic
kého kardinála-primasa Suenensa - Stretnutie 70 nunciov
Svätej Stolice, vo vidieckom mestečku Frascati, sa označuje
za pozoruhodnú udalosť v pápežskej diplomacii - Sekretár
biskupskej konferencie USA v nedávnych dňoch vyhlásil, že
Cirkev podporuje právo pracujúcich na prácu a spravodlivú
mzdu a odsudzuje všetky formy sociálneho útlaku Bis
kupský zbor v Rodézii vo svojom spoločnom vyhlásení zdô
raznil, že rozdelenie krajiny na ,,čiernu" a ,,bielu" zónu je v
zásadnej protive s kresťanským učením - Návrh na časovo
obmedzené, päťročné či desaťročné obdobie kňazstva, ktorý
sa zrodil v Austrálii, stretol sa s rozhodným odmietnutím
účastníkov spoločnej biskupskej konferencie v Sydney.

SVETOVÝ DEN MIERU 1974 — budeme prežívať ¡v zna
mení hesla: „POKOJ ZÁVISÍ AJ OD T E B A “ . Svätý Otec
vybral práve toto hesl\o spomedzi iných, ktoré mu ako
návrh predložila pápežská komisia „Justitia et pax“, a bo
lo zverejnené ešte 23. augusta. Pri tejto príležitosti pod
predseda spomínanej komisie poskytol zástupcom tlače
interview, v ktorom medziiným povedal: „Téma a heslo,
ktoré Svätý Otec na túto príležitosť vybral, je pokračova
ním a rozvinutím myšlienok vyplývajúcich z hesla uply
nulého toku — „Pokoj je možný“ . Toto tvrdenie totiž
vyvoláva spontánne otázku, za akých podmienok je pokoj
m o žn ý . . . ? A tu teda ide o odpoveď na túto otázku, a my
ju budeme v budúcom roku rozvíjať a prehlbovať.
Heslo Svetového dňa mieru pre rok 1974 poukazuje
práve na potrebu i možnosť osobitného a osobnostného
vkladu každého z nás pre vec budovania pokoja. Vec je
nadmieru vážna a nijako sia nesmie brať na ľahkú váhu
a nesmie zostať len pri slovách o vzájomnej zhode. Tu
treba zaujať zásadné stanovisko. Inými slovami to zna
mená toľko, že angažovať sa treba za vec každému osob
ne a v plnej miere vedomia zodpovednosti, vyplývajúcej
z nášho postavenia a uvedomenia.
Toto heslo má mobilizovať úsilie a činnosť miestnych
cirkví v znamení pokoja, v znamení jeho prežívania
a vnášania tam, kde ho v daných podmienkach najviac
treba. V rodine, v príbuzenských a medziľudských vzťa
hoch vôbec, ktoré nakoniec prerastajú do vzťahov v ná
rode, medzi národmi a v celom ľudskom spoločenstve.
Nehovoríme, že konflikty a konfliktové situácie nie sú
ťažké, ale život sa predsa neskladá len z konfliktov. Tak
v osob\nom živtote, ako aj v spoločenskom živote je predsa
len na tomto svete dosť radostnej zhody, solidárnosti
a potom aj šťastia v plodnom spoločnom úsilí o dobro pre
všetkých, o pravdu, spravodlivosť a lásku. A sám ten fakt
je už uznaním prvenstva momentu Božej lásky a jeho
milosti v dejinách ľudstva a v histórii sveta.
Kto sa hlási, že je za pokoj, treba mu v tomto zna
mení aj konať. Vnútorný pokoj v duši ,a v srdci človeka
je zdrojom sily a prejavuje sa navonok činmi usilujúcimi
o pokoj organicky, presvedčivo a vierohodne. A takýto
človek nie je izolovanou jednotkou. Jeho úsilie sa vlieva
do mohutného prúdu svätých túžob a činov celého spolo
čenstva a nadobúda takto účinnosť, poskytuje radostnú
náplň životu.
Oslavy Svetového dňa mieru v roku 1974 sa budú konať
rovnako ako v rokoch predchádzajúcich v znamení radost
nej blahozvesti Evanjelia a Dobrej zvesti o pokoji spro
stredkovanej ľudstvu naším Vykupiteľom. A tak heslo na
tento sviatok nás uvádza aj do ďalších súvislostí života
Cirkvi v nastávajúcom roku, ktorý bude rokom ďalšej
biskupskej synody s témou Evanjelizácia sveta a súčasne
bude bezprostrednou prípravou na Svätý rok 1975, ktorý
v znamení toho istého odkazu Evanjelia a Kristovej bla
hozvesti svetu sa má stat rokom duchovnej a morálnej
obnovy, pokoja , návratu, pokánia a zmierenia.

M. SKALA
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PROF. P. KRISCHKE, člen komsiie kresťanskej mierovej konferencie pre
medzinárodné otázky, poskytol po svojom 'návrate z berlínskeho Festivalu
mládeže a študent stva rozhovor zástupcom brazílskej tlače. Zdôraznil, že
účasť mladých kresťanov, ako \aj budhistov a mohamedánov na festivale,
potvrdila, že mierový dialóg je v súčasnosti nielen možný, ale aj nutný.
15 TEOLÓGOV, zaoberajúcich isa patrológiou rozličných kresťanských cir
kví z Gréôka, Holandska, Francúzska, Belgicka, NSR a USA m ústave ca
rihradského patriarchátu pre štúdium cirkevných otcov v Solúni začalo
spoločné bádania literár. diela sv. Jána Chrysostoma.
V TAIZÉ umrel vo véku 49 rokov brat Krištof von Wachter, ktorý bol
od r. 1969 zástupcom tajomníka zmiešanej komisie kat Cirkvi a Svetovej
rady cirkví pre spoločné záležitosti rozvoja a mieru.
OSN A PRÍNOS KRESŤANOV pre svetový mier bolo hlavnou (témou
zasadnutia pracovného výboru Kresťanskej mierovej konferencie, ktoré sa
uskutočnilo koncom septembra w kanadskom Boltone pri Toronte.
V POSLEDNOM ČASE rozdali v írskej republike a v Severnom írsku
vyše milióna výtlačkov evanjelia sv. Lukáša. Akciu podnietila iniciatíva katolícko-pratestantskej spolupráce a mala prispieť k zmiereniu v krajine.
Evanjeliom sv. Lukáša, ktoré svojím obsahom zvlášť nabáda k duchu dob
rej vôle, modlitby a všeobecnosti, chceli podoprieť svoje ušľachtilé zmiero
vacie úsilia.
ÚSTREDNÝ VÝBOR Svetovej rady cirkví, pri príležitosti svojho zasadnu
tia ik 25. výročiu trvania SRC, rozhodol sa rýchlo a účinne pomôcť Pakis
tanu, ktorý postihli obrovské záplavy.
PRVÝ RAZ V DEJINÁCH sa stalo, že zástupcovia budhistov, teoistov
a vyznavačov Konfucia \V Hong-Kongu navštívili kat. biskupa. Pri tejto
príležitosti zdôraznili, že náboženstva na celom svete majú sa pri vzájomnej
úcte zjednotiť v práci pre dobro a prospech všetkých ľudí.
V LUNEBURGU (NSR) v nedávnych dňoch slávnostne položili za prí
tomnosti predstaviteľov kresťanských cirkví základný kameň pre budovu
ekumenického strediska.
DR. K. M ICH AI LOV, známy bulharský teológ, ktorý sa zaoberá životom
Jána XXIII., zdôraznil v jednej zo svojich nedávnych prednášok, že pre
Jána XXIII. bol jeho 10-ročný pobyt v Bulharsku rtoviciátom pre jeho ďalší
život a školou pre Druihý vatikánsky koncil.
DR. PHILIP POTER, generálny tajomník Svetovej rady cirkví, charakte
rizoval tohtoročné výročné zasadanie SRC v Ženeve ako prísľub pre bu
dúcnosť. Zmienil sa aj o účasti tíroch katolíckych zástupcov, ktorí boli prí
tomní ako pozorovatelia a svojimi prejavmi sa prihlásili k ,naliehavej spo
lupráci všetkých ľudí dobrej vôle. Budúce výročné zasadnutie chcú usku
točniť v raku 1974 v hlavnom meste NDR — Berlíne.

Telegram patriarchu Dimitra I. Sv. O tc o v i
Z príležitosti 10. výročia pontifikátu pápeža Pavla VI. po
slal pravoslávny ekumenický patriarcha Carihradu Sv. O tco
vi osobitný telegram, v ktorom oceňuje jeho osobnosť a ne
únavne úsilie pre dobro celého ľudstva a kresťanstva osobitne úsilie o zjednotenie. Ubezpečuje v ňom Sv. O tca
ako hlavu Rímskej cirkvi o svojich modlitbách za neho a za
zdar všetkých podujatí, ktoré za roky svojho pontifikátu v
mene záležitosti všetkým rovnako svätých a vzácnych vyko
nal. Konštatuje, že jeho kroky a výzvy v záujme celého ľud
ského spoločenstva sú plné svätosti a kresťanského ducha
a sú hodné biskupa mesta Ríma. Telegram končí želaním
všetkého najlepšieho z úprimného srdca reprezentanta celé
ho Východu. Svätý otec poďakoval patriarchovi za prejav
bratskej lásky a ubezpečenie o modlitbách, ktoré v telegrame
spomína. Rovnako on sa modlí k nášmu Otcovi na nebe
siach, aby dal všetkým kresťanom a všetkým bratským
cirkvám potrebné milosti k tomu, aby dokázali doviesť do
konca začaté dielo ekumenického zjednocovania s perspek
tívou dosiahnuť jednotu, ktorá bola na počiatku.

K A R D . A . BEU
16.
N O V E M B R A PRED 5 ROKMI
zomrel vo veku 87 rokov veľký prie
kopník ekumenického hnutia a prvý
vedúci predstaviteľ dnes úspešne sa
rozvíjajúceho Sekretariátu pre jedno
tu kresťanov, kardinál Augustín BEA.
Jeho smrť pred 5 rokmi vzrušila
úprimnou ľutosťou celý kresťanský
svet. Na jeho poslednej ceste ho vy
prevádzalo vo svojich zástupcoch celé
kresťanstvo. Pri jeho poslednej rozlúč
ke s ním sa zišli vedúci predstavitelia
Svetovej rady cirkví, zástupcovia mos
kovského i carihradského patriarchá
tu, predstavený protestantskej komu
nity v Taizé, zástupci evanjelických,
kalvínskych a metodistických cirkví,
ako aj iných náboženských spoločno
stí.
Významnú osobnosť kardinála A.
Beu vysoko hodnotí aj náš Gr. - kat.
kalendár z r. 1970 v príspevkoch: Kar
dinál Bea o ekumenizme (str. 86 a
nasl.)
V
májovom čísle Slova z r. 1971,
pri príležitosti nedožitých 90. narode
nín A. Beu, obsiahlým príspevkom
zhodnotil jeho ekumenické úsilie i ve
decký význam jeho bývalý žiak, dnes
metropolitný kanonik pražský prof. dr.
Fr. Kotalík z Prahy. S veľkou úctou o
ňom písali na stránkach svojej tlače
aj naši protestantskí a pravoslávni
bratia.
Keď si spomíname piate výročie je
ho mnohostrannej významnej činností
a zároveň si uvedomujeme, že najvďa
čnejšou oslavou jeho nepomíňajúcej
pam iatky bude naša horlivá práca za
uskutočňovanie ideálov, ktorým zosnu
lý kardinál venoval celý svoj požehna
ný apoštolský život.
Živé dielo, dnes mŕtveho priekopní
ka na poli vzájomnej kresťanskej spo
lupráce, musí dostať svoj citeľný od
raz v našom praktickom kresťanskom
živote. Musí nás povzbudzovať k lá
skavému pochopeniu všetkých odlúče
ných kresťanov a k upevňovaniu mos
tov ľudského bratstva, vzájomného po
rozumenia a spolupráce.
Ktosi napísal, že „Kardinál Aug. Bea
predstavuje medzník, ktorým sa pro
ces odďaľovania kresťanských cirkví
zamenil procesom približovania. ,,Málo
by byť našou spoločnou povinnosťou
i záujmom aj naďalej tento proces
blahodárne rozvíjať, aby povzbudení
jeho osobným príkladom sme všetci
spoločne uskutočňovali Spasiteľov prí
kaz, túžbu a vôľu: ,,aby všetci jedno
boli!"
o. Ján H R IC

NA SVIATOK SV. APO ŠTOLA M A TÚ ŠA , dožije sa Otec
ordinár JÄN HIRKA svojich životných päťdesiatin. Polsto
ročie života nie je každodenným medzníkom, ale medzníkom
hodným zastavenia, medzníkom, ktorý vnucuje slávnostný
ráz chvíle a podnecuje k hodnoteniu, oslave i vysloveniu
mnohých vrúcnych želaní.
V
okamihoch, v ktorých píšem tieto riadky, mám pred se
bou, jeho list. Nie je to list osobný, ale úradný, ktorý osobne
podpísal. M á i jednacie číslo, pečiatku a vyjadruje v dvoch
pri sebe sústredených požiadavkách prosbu i príkaz. Prosbu
i príkaz, aby sme v našich časopisoch bez povšimnutia pre
šli jeho životnú päťdesiatku.
Mnohonásobná pestrosť nášho života vo všetkých svojich
zložitostiach sa niekedy nezaobíde bez toho, aby sme s
dobrým úmyslom neprekročili aj niektoré nezáväzné a neza
väzujúce prosby a príkazy. Chcem nášho milého a váženého
jubilanta dobromyseľne ubezpečiť, že zmysel jeho prosby a
príkazu prítomné riadky zachovávajú v plnom rozsahu svojho
obsahu. Nechcú a nejdú oslavovať, iba uplatňujú prirodze
né právo úprimného dobrožičenia do ďalších rokov a nie me
nej úprimné vďakyvzdanie Všemohúcemu, za všetky ušľach
tilé životné snahy, ktoré v minulých piatich desaťročiach na
väčšiu slávu Božiu, dobro Cirkvi a pre blaho blížnych Otec
ordinár vykonal.
Nazvali sme jeho životnú päťdesiatku medzníkom hodným
zastavenia. Z takýchto pozastavení sa vyplývajú pohľady na
úseky ciest, ktoré máme za sebou, ale aj na úseky, ktoré má
me pred sebou. Tu je veľmi vhodné citovať múdre a prezie
ravé slová Theilarda de Chardina z jeho novoročného prího
voru k účastníkom Citroenovej výpravy v r. 1932:
,,V tejto mocnej Prítomnosti sa máme teraz, na začiatku
roku, na chvíľu zamyslieť. Túto všetko zahrňujúcu Prítom
nosť, ktorá nás všetkých obklopuje, budeme predovšetkým
žiadať, aby nás, ako spoločný žijúci stredobod, spojila s tý 
mi, ktorých milujeme a ktorí tak ďaleko od nás začínajú dnes
Nový rok. Pripomenieme si ďalej jej všemohúcnosť a bude
me Ju prosiť, aby priaznivo pre nás, našich priateľov a na
še rodiny prenikla zložitú a zdanlivo tak neovládateľnú sieť
udalostí, ktoré nás očakávajú v ďalších mesiacoch, aby v
našich srdciach, aj okolo nás, bola pravá radosť, radosť z
toho, že sme udržali svoje malé miesto vo vesmíre a že sme
splnili svoju povinnosť."
Nášmu jubilantovi zo srdca želáme nielen udržanie, ale aj
rozmnoženie tejto radosti, aby v plnom rozsahu sa naplnilo
jeho novokňazské heslo, ktorým vyzdobil pred 24 rokmi svoj

primičný obrázok. Je výstižným citovaním známej odpustkovej modlitby: „Ô, M ária, daj, aby som žil v Bohu, s Bohom
a pre Boha!“
Tu tkvie najhlbší zmysel tohto príspevku, iktorý sa ne
chce priečiť v úvode spomínanému želaniu o. ordinára, lebo
v srdečnej úprimnosti vyslovuje želania, pred ktorými v
bezmocnom mlčaní ustupujú aj kanonické paragrafy. V
teoretických zápasoch medzi pojmom slušnosť a poslušnosť
sa v našom prípade ťažko hľadá rozpor. Ony totiž splývajú
v harmonickú jednotu, ktorá v oslave skromného sluhu Bo
žieho tiež prispieva k väčšej sláve Božej a k úprimnej ra
dosti Božieho ľudu.
Želáme mu, ako predstaviteľovi jednej z najsvojráznejších
diecézí v našej ČSSR, hojnosť Božích darov pri jej riadení,
usmerňovaní a v celom konsolidačnom procese, najmä na
poli upevňovania vzájomnej znášanlivosti a bratského poro
zumenia.
Želáme mu, ako príkladne milujúcemu synovi vzácne šľa
chetných rodičov, plnú radosť z ich pozemskej prítomnosti.
Nech ešte mnoho rokov, šťastných rokov, naplňuje čistým
jasom požehnané čaro jeho rodičovského domova.
Želáme mu, ako človekovi citlivo skromnému, aby jeho
vlastná priezračne čistá láska k Bohu, Cirkvi a ľuďom, čím
ďalej, tým viac, nachádzala súhlasnú ozvenu u všetkých, s
ktorými sa v živote stretáva a stretne.
Želáme mu hojnosť tvorivých síl pri prekonávaní všetkých
prekážok a plnú radosť pri upevňovaní spojujúcich mostov
lásky človeka k človekovi.
Bol som už niekoľkokrát živým a šťastným svedkom ra
dostných privítaní O tca ordinára v niektorých farnostiach.
Soľ a chlieb, ktoré pri týchto príležitostiach prijímal, myslím,
najzrozumiteľnejšie charakterizujú jeho vážne a zodpovedné
postavenie. Táto spomienka ma v závere nabáda k vyslo
veniu osobného želania, ktoré milovanému oslávencovi tlmo
čím slovami básnika a ordinára recifskej arcidiecézy, dnes
všeobecne populárneho a uznávaného arcibiskupa Heldera
Camaru:
,,Čím viac mi ľudia tlieskajú,
tým viac sa cítim
prostým oslíčkom,
šťastným, že na ňom,
víťazne vchádzaš
do Jeruzalema!"
K o š i c e , na sviatok Povýšenia sv. Kríža 1973.
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V duchu vzájomnej lásky a pokoja
(Z myšlienok Otca ordinára)
„Každá doba máva svoj vlastný neduh - a každá má aj
svoju čnosť. Príkazom dneška je zbavovať sa egoizmu, ma
teriálnej i morálnej chamtivosti, citlivo reagovať na potreby
iných, byť k ním otvorený, prajný chápavý, solidárny. ,Po
tom poznajú, že ste moji u č e n íc i . . .' (Jn 13, 35). Treba sa
nám veľa modliť, viacej obetovať, dôslednejšie milovať, sta
točnejšie dôverovať. Musíme byť disciplinovanými. Pokor
nými. V iac kresťanskými! Cirkev potrebuje našu zrelosť, veľ
kodušnosť."
(Z úvodného príhovoru v Slove, č. 3 - 4, 1970, str. 3)
,,Kristus prišiel na svet, aby spasil naše duše. Založil C ir
kev, aby viedla ľudí k spáse. Dal nám svoje učenie - Evan
jelium, blahú zvesť. V hlavnom prikázaní zhrnul všetko: spá
sa človeka je podmienená tým, že budeme milovať Boha i
blížneho (por. Mk 12, 2 8 - 3 4 ) . Nadarmo by sme stavali nové
chrámy, nič nám to bez lásky Božej nebude osožiť. Treba
teda spolublížnym i svetu dať svedectvo o tom, že Boh je
centrom všetkých našich snažení."
(Z veľkonočného pastierskeho listu 1970)

P R ÍB E H Y , K T O R É

PISE 2 I V O T

VERNÁ LÁSKA AŽ ZA HROB

Boli bezdetní a žili v láske celý život. Bývali
v malom domčeku, v ktorom ¡nič ¡nepripomínalo
hojnosť. Veď on bol chotrý ¡na srdce takmer od
mladosti a dostával iba invalidný dôchodok. Prizarobiť si nemohol. Manželka zas i pracovala, i sitarala sa oň.
Starý ochorel, dostal ťažký zápal’ pľúc a lekár
nedával nijakú nádej. Manželka mu slúžila ako
mohla, aby mu uľahčila v ťažkom postavení.
Raz vidí, že starý plače. Slzy ako hrach sa ko
túľajú po jeho tvári.
— Neplač, starý môj, dobrý Boh pomôže, azda
ešte vstaneš, — potešovala ho.
— Ja viem, že zomriem, ale nie preto plačem. Ty
stojíš pri mojom lôžku a obsluhuješ ma, ale kto
bude stáť pri tvojom a kto tebe podá pohár vody?
A žalostne sa rozplakal znova.
Zomrel, pochovali sme ho. Po pohrebe mi jeho
manželka hovorí:
— Už je v hrobe, ale jeho láska, ktorú mi pre
javil v posledných chvíľach života, bude ma hriať
do smrti.
Verná láska utešuje i po smrti. Mužovia a ženy,
pamätajte na to!
ÚPRIMNOSŤ K SEBE

— 20 rokov som bol za morom, — povedal mi
starček, — pracoval som v maj noch, t. j. v baniach.
Viete ako som sa tam dostal?
— Ako? — pýtam sa.
— Bol som mladý otec, mal som synfca a dcérku.
Jedného dňa pribehol ku mne udýchčaný sused
a hovorí m i:
— Poď hneď domov, nepýtaj sa prečo, ale po
náhľaj sa.
— Márne som sa ho vypytoval, nič mi nepove
dal. Keď som sa blížil k svojmu dvoru, zočil som
hlúčik zarazených ľudí a počul som manželkin ná

,,S hrdosťou hlásime sa nielen k výsledkom tejto plodnej
a bohatej činnosti Spolku, ktorú vykonal pre blaho Sv. Cirkvi
i Božieho ľudu v našej krajine, ale i k ústrednej myšlienke,
ktorá viedla vlasteneckých priekopníkov v minulosti k to 
mu, aby v rámci ťažko vybojovaného Spolku, slúžili svojmu
veriace mu ľudu a pre jeho mravné, kultúrne i národné po
vznesenie odovzdali všetky svoje sily a schopnosti. Myslím,
že v tomto bode a v tejto myšlienke ideál zakladateľov SSV
nezostarnul, lebo je vždy akútny a aktuálny."
(Z pozdravného prívetu na slávnostnom zhromaždení
pri storočnici trvania SSV, 24. septembra 1970 v Trna
ve)
„Nebudem citovať posledné encykliky, dokumenty posled
ného koncilu a verejné pápežské prejavy. Tie sú v podstate
svojho obsahu všeobecne známe. Aj nás tieto vážne a záväz
né dokumenty inšpirujú k činnej angažovanosti, ktorú chce
me plniť v podmienkach socialistickej spoločnosti. Aj naša
budúcnosť žiari socialistickými nádejami pracujúceho ľudu,
lebo naša Cirkev je cirkvou lásky a zároveň cirkvou nádeje.
Hovorím tu slovami z vyhlásenia Biskupského zboru brat
skej MĽR k 25. výročiu oslobodenia, ktoré je veľmi vhodné
a aplikovateľné i na naše pomery. Naše odhodlanie vychádza
z čistých citov lásky k domovine a jej šťastná prítomnosť i
budúcnosť chce sa žiarivo a príkladne odrážať aj v našej
práci a v našich snaženiach.
(Z predvolebného príhovoru v našej tlači r. 1971)

rek. Vstúpil som do iziby, na posteli ležal mŕtvy
chlapec. Na pažiti bola široká ¡studňa, okolo nej
mládenci vystrájali, hádzali zo samopašnosti na
seba kamene. Mišo hodil tak nešťastne, že trafil
môjho synka rovno do spánkov a ten bol na mies
te mŕtvy.
— Život za život, — zvolal som odhodlane. —
Vzal som kuchynský nôž a bežal k domu, kde bý
val Mišo.
— Veď on nechcel, — zakričala žena, kľakla pre
do mnou a prosila, aby som nezväčšoval nešťastie.
— Ozaj nechcel, — prisviedčali aj ostatní ľudia.
— Toto som si nechcel pripustiť k srdcu, hoci
v hlbinách duše sa i vo mne ozývalo, že vskutku
to nechcel urobiť.
Po Mišovi nebolo stopy, každý tvrdil, že nevie
kde je.
Veď ja ho nájdem i keby sa v chmárach skrý
val, vyhlasoval som rázne. A ozaj hľadal som ho
dni a noci, ale bez výsledku. O nejiaký čas stretne
ma poštár, usmieva sa, ukazuje ¡mi list a hovorí:
— Mišo ti píše z Ameriky.
Mal som sa prepadnúť od údivu, keď som zbadal
list od Miša, pravda, nie pre mňa, ale pre svojich
rodičov.
— Už si ho našiel, — povedal /poštár uštipačne.
— Veď ja ho nájdem! — povedal som a opísal
som si jeho adresu. O niekoľko týždňov som bol
v meste, odkiaľ písal Mišo. Lenže jeho už tam ne
bolo.
Tam som bol irazom zavalený starosťami. Musel
som si nájsť prácu, aby som mohol žiť a domov
posielať žene i dievčaťu. Pátral som po Mišovi
vždy s tým strašným úmyslom.
Roky sa míňali. Uplynulo ich dvadsať. Túžba po
pomste bledla, hnev sa rozplýval a stále som väč
šmi pripúšťal, že on to neurobil úmyselne. Jedné
ho dňa som sa stretol s krajanom Jožom. Spoznali
sme sa hneď a rozprávali si dávne zážitky. Prišla
reč i na Miša.
— Nedávno sme ho pochovali. Zrazila ho elek-

„Vianoce sú sviatkami rodín a pokoja. Pestujme v sebe
i v prostredí, v ktorom žijeme, zmysel pre pokoj. Odstraňujme
všetko, čo ho narúša. Treba tu pripomenúť rozpory v srd
ciach, napätie v osobných vzťahoch, rodinách, medzi sused
mi, v dedinách, áno, aj medzi kresťanskými vyznaniami.
Snažme sa zväčšovať počet dobrých ľudí, dobrých rodín a
dobrých občanov. Pomáhajme aj druhým k tomu!"
(Z vianočného pastierskeho listu r. 1970)
„Ešte nikdy sme po hospodársko-materiálnej stránke ne
boli tak zabezpečení, ako práve v našej spoločnosti. Naši
predkovia museli naozaj veľmi ťažko pracovať, aby si zabez
pečili obživu a zachovali niekedy len holý život. Dnes sa u
nás nikto nemusí báť, že nevyžije v chorobe, v starobe, v
materstve, alebo že sa mu neujde práce. To nás pobáda k
tomu, aby sme sa stali lepšími, vďačnejšími, aby sme to vy
užili pre svoj rast ľudský, občiansky i kresťanský."
(Z veľkonočného posolstva kňazom i veriacim r. 1972)
„Nech spoločné odriekanie sv. ruženca vyzneje po našich
farnostiach a rodinách ako mohutný chorál našich sŕdc k
oslave Božej a k úcte M atky ustavičnej pomoci. Modlíme sa
za naše rodiny, deti, príbuzných, priateľov a známych. M od
líme sa za našu vlasť, za pokoj a mier medzi národmi. M od
líme sa za Sv. Cirkev, kňazov, veriacich a na úmysel Sv.
Otca. Modlíme sa za náš gréckokatolícky obrad, za úctu,
lásku a hrejivý vzťah k nemu!“
(Z marián. pastierskeho listu z r. 1972)

Len-len, že ju šofér nezrazil, keď prechádzala
na druhú stranu a práve bola v polovici cesty.
Keď to zbadal jej chlapec Jožko, skočil k nej bez
toho, žeby vedel, 00 vlastne chce urobiť. Zachrá
nila ich len vodičova duchaprítomnosť a skvelé
brzdy.
— To je láska, — hovoírili ľudia, keď ju viedol
k oltáru, — bol by dal za ňu život.
Žili šťastne, spokojne a obaja boli presvedčení,
že to tak bude navždy. Našli sa i takí, ktorým sa
Hnev je zlý radca. Nabáda nás k tomu, aby sme
to nevidelo a boli by iradi otrávili ich irodosť troš
konali proti svojmu lepšiemu presvedčeniu. Ne
kou blenu, ale nepochodili.
dajme sa ním strhnúť, aby sme nemuseli toto ľu
— Moja žena je stelesnený anjel, — hovorieval
tovať !
Jožko. To isté o ňom tvrdila Zuzka.
Až jedného večera okná ich domu svietili do ne
ŠPORTOVÁ POMSTA
skorej moci a hoci boli zatvorené, bolo počuť veľký
Vo vlaku sa niekedy dozviete veci, na ktoré by treskot a krik. Ráno sa už šíri šepot o Jožkovi od
ste ani nepomysleli.
úst k ústam. Jedni sa tomu tešili, druhí nedôver
— Ale sme vám dali, — povedal mladík Mirko čivo pokyvovali hlavami a tretí nechceli tomu
z ofcce A a dusil sa smiechom. — Také dačo ste uveriť.
nečakali!
Keď sa /ráno Jožko ponáhľal na autobus do prá
— Hanbite sa, veď ste prehrali ¡s predposledným ce, hanbil sa nielen ľudí, ale i domov a stromov,
mužstvom v tabuľke a k /tomu tak vysoko 7:0, — všetkého.
odpovedal mu šuhaj Ľuboš z obce B.
Keď došiel na zastávku, z pohľadu všetkých
— Takú hanbu my radi znesieme, len keď sme hľadela naň nevyslovená otázka, ktorej sa desil.
vám spôsobili oveľa väčšiu hanbu, o ktorej mlčíš. Až konečne starší chlap sa odvážil:
— Nemáme sa za 00 hanbiť, statočne sme bojo
— Jožko, je to pravda, že si včera zbil ženu
vali, — odvetil Luiboš.
a vyhnal?
— A svojou statočnosťou ste zostúpili o triedu
— Už som po ňu bol, aj odprosil ju, už je zas
nižšie, — rozosmial sa na plné ústa Miirko.
doma, — odpovedal Jožko, celý červený.
— Vašou nepoctivosťou sme zastúpili. Prehrali
— Je to neuveriteľné, — ozval sa ten istý hlas.
ste úmyselne s oveľa slabším mužstvom, len aby
— Pálenka dokáže aj neuveriteľné, — pokorne
ste sa nás zbavili.
priznal Jožko.
— Navlas tak! To ti je diplomacia, ¡aká vám na
Ano,
alkohol
dokáže
aj
to,
k
čomu
by
sa
triezvy
um neprišla!
človek nikdy neznížil!
A o čo išlo?
Futbalisti z obce A hrali o dve triedy vyššie ako
Dr. J. Bubán
hráči zo susednej obce B. Podceňovali ich. Jedného
roku však vypadli zo svojej triedy; to by neboli
brali za veľké nešťastie, lenže ich opovrhovaní su
sedia postúpili a tak sa stretli v tej istej triede.
A b y tak bolo navždy a všade!
S tým sa nevedeli zmieriť. V ďalšej sezóne nehľa
deli na to, ako by sa vrátili do pôvodnej vyššej
Týždenník Nové slovo v jednom z augustových čísel (zo
triedy, ale usilovali sa iba'o to, ako susedov z nej dňa 2. augusta 1973, č. 31, str. 7) v pravidelnom seriáli za
dostať von. Na konci súťaže sa im naskytla príle ujímavostí z celého sveta, priniesol, okrem iného, i túto in
žitosť. Mužstvo z obce B bolo tretie odzadu a cíti formáciu, ktorá neušla našej pozornosti. Zaujala nás a my
si ju dovoľujeme uviesť v plnom znení:
lo sa bezpečným. Mužstvo z obce A malo ešte zá
„N a predmestí Liverpoolu je malá ulička nazývaná W alpas s predposledným mužstvom súťažnej tabuľky, shingham Road. Býva tam 169 osôb. Nedávno si títo obyva
ktoré k záchrane potrebovalo vysoké víťazstvo, čo telia uličky zorganizovali veľkú slávnosť - na vlástnú po
každý ,považoval za nemožné. Mužstvo z obce A česť! Zistili totiž, že sú si navzájom najlepšími susedmi v
celom Anglicku, a takýto fakt treba náležíte osláviť. Na
náročky vysoko prehralo, vyradilo mužstvo* z ob W alshingham Road bývajú už vyše 20 rokov tie isté rodiny.
ce B a tak vlastnú prehru považovalo za veľké ví ,,Za celý ten čas -nepadlo medzi nami jediné zlé slovo, ne
bolo jedinej hádky, „povedala 49-ročná pani Joan Ciaggová.
ťazstvo.
trička, nechal ženu a tri nezaopatrené deti, — po
vedal Jožo.
— Teraz som bol už celkom presvedčený, že ne
chcel zabiť môjho isynka. Ba viac, keby som to
bol uznal hneď a nedal sa strhnúť /hnevom, mohol
žiť i Mišo i ja doma pri svojich rodinách. Začal
som cítiť vinu na jeho smirtti a toto ma trápi do
siaľ, — skončil so smutným povzdychom starček
svoje vyprávanie.

Bohužiaľ niekedy je to tak, že mnohí sú ochotní
utrpieť sami ujmu, len aby druhých poškodili ešte
viacej. Vo svojej slepej závisti a nenávisti ani ne
badajú, že tým neosožia nikomu.
ALKOHOL DOKÁŽE AJ NEUVERITEĽNÉ

Auto zakrútilo do vedľajšej ulice a razom prud
ko zastalo. Vodič vyšiel rozzúrený a kričal:
— Nedosť, žeby som bol zabil ju a ešte i vy sa
pcháte do nešťastia?
— Ja bez nej neviem žiť, — odpovedal preľaknu
tý mladík Jožko a chytil za irameno zblednutú
Zuzku.

Existuje tu akýsi nepísaný zákon o vzájomnej susedskej po
moci. Keď ochorie niektorá matka malých detí, spontánne
sa hlási na pomoc najmenej 10 susediek, ktoré sa strieda
jú pri varení, upratovaní, opatere a dom. prácach. Tamojší
listonoš Dave M cBridde sa o uličke vyjadril: „Tu sú ešte aj
psi priateľskejší ako inde! Z a tia ľ mi ani jeden neroztrhol
nohavice!" Slávnosť dobrých susedov sa vydarila. Spoločne
kúpili whisky a obložené chlebíčky, výborne sa zabávali a
vyhlásili heslo: ,,Aby tak bolo navždy!“
Je treba toto komentovať, alebo doplňovať? Domnievame
sa, že nie.
Iba pre väčšie zdôraznenie potreby takéhoto príkladného
spolužitia, by sme k záverečným slovám „aby tak bolo na
vždy" mohli dodať: a všade a vo všetkých mestách i de
dinách, na honosných námestiach, triedach í v úplne malých
uličkách!
A, T.

Z N O VEM BR O VÝC H ZAM YSLENÍ
(Dokončenie z 1. str.)
dôkazmi vzdanej pocty zosnulým, ako
prejav viery v posmrtný život. Ako
zlatá, nepretrhnutá niť, spája pradáv
ne generácie s dnešnými, viera v po
smrtný život. A táto skutočnosť odvaľuje nám pozostalým, náhrobný ka
meň, aby sme v hŕstke prachu videli
pravú a nepopierateľnú hodnotu, zmy
sel a účelnosť svojho životného posla
nia. Za odhalenou hŕstkou rozpadáva
júcich sa kostí tela, jasne sa nám
rysuje účelnosť a potrebná zameranosť všetkého nášho úsilia, lebo hod
nota bytia sa smrťou nerozpadáva,
ale v zornom uhli večnosti a nesmr
teľnosti ľudskej duše, upevňuje a
stvárňuje sa v mohutný pomník tvori
vých hodnôt ľudského ducha!
Aj umlčané svedomie, nad každým
novým hrobom, i pri dušičkovej spo
mienke, prediera sa svojím volaním
do povedomia človeka, aby, aspoň raz
- dva razy do roka, nastolilo pálčivú
otázku: Aké bude zhodnotenie mojej
celoživotnej činnosti v hodine smrti?
A správne a reálne zodpovedať túto
zásadnú otázku si musí každý sám, a
to čím skôr, kým ešte nezaznie, často
neočakávaný, posledný úder gongu
života!
Tak ľahko je v živote súdiť a odsú
diť druhého, za to však k sebe samým
sme zhovievaví...
Jasné sú slová sv. evanjelia: ,.Ne
súďte, aby ste neboli súdení! Lebo
akým súdom vy súdite, (takým) aj
vás budú súdiť, a akou mierou vy meriate, (takou) i vám namerajú." (M t.
7, 1 - 2 ) .
Za bodkou života ten nezvratný
ortieľ súdu vyriekava absolútne spra
vodlivý Sudca - Boh!
Navŕšená zem, ani ťažký náhrobný
kameň, nijako nezaťažuje našich zos
nulých. Zaťažujú ich však kamene
azda oľutovaných, ale neodčinených
hriechov, neprávostí a nesprávností
života...
Nám prichodí odbremeniť duše zo
mrelých v očistci od ťarchy dočas
ných trestov, my sme povinní odvaliť
náhrobné kamene túžby duší v očistci
po Bohu v očakávaní spásy, našimi
modlitbami, sv. liturgiami, najmä však
vlastným životom viery a zbožnosti po
celý náš život!
Tibor Fedoronko

X XX

Videl som už veľmi veľa mŕtvych.
Mladých, starýôh, mužov, ženy, diétky. Spočívali v krásnej, drahej rakm, ailebo aj v prostej a jednoduchej.
Z tých mnohých prípadov ožívím
jeden.
Bol to pohreb mladého dievčaťa.
Mŕtva spočívala v nádhernej rakvi,
v záplave rozmanitých kvetín. Bola
akoby živá, ako by spala a snívala
svoj posledný, krámy sen.
Mala

šestnásť rokov a niekoľko mesiacov.
Bola v (najkrajšom veku života , keď
neľútostná smrť premohla jej telo a
zákerná choroba ju zlomila v roz
kvete života.
Mala peknú hlavičku s bohatými
kučerami nádherných čiernych vla
sov. Husté, čierne obočie bolo nád
herne formované a pod ním žiarili,
dôkiaľ žila, žiarivé oči ako skvúce
sa diamanty. Jej mladé telo tvorilo
príťažlivú harmóniu krásy a súladu,
Hovorievali o nej , že je najkrajšou
devou v celom okolí. Bola pri tom
všetkom aj múdra a dosť bohatá.
Bolo už dávno po <pohrebe, ale ľu
dia neprestávali o nej hovoriť a ma
mička nariekať. Toto ma priviedlo k
tomu, že \som začal rozmýšľať, počí
tať,. porovnávať, ba dokonca zosta
vovať rovnice.
Pekná hlavička teraz po smrti —
rovná sa nule. Nádherné kučery te
raz — rovnajú sa nule. Azda jej bo
hatstvo bude teraz máť väčšiu hod
notu? Ale to si so sebou do hrobu
nevzala. Teraz po smrti už pre ňu
nemá nijakú hodnotu, teda, opäť sa
rovná nule. Azda múdrosť? Uvažo
val som aj o tejto vlastnosti, ale
chtiac-nechtvac musel som priznať,
že aj to sa teraz rovná nule.
Počítam a porovnávam
ďalej a
všetko sa rovná nule. TJž máme nie
koľko núl. Všetko sama nula a nuly
predsa netvoria nijdkú hodnotu. I
ak by ich bolo tisíc neznamenajú
nič. Na mojom papieri som ich za
znamenal sedem.
K nim , či vlastne pred ne, pripísal
som jednotku, za príkladný čnostný
život Zosnulej. A ôo vidím,? Už je
z toho hodnota! Už je z toho 10 mi
liónov. Drwhá jednotka za trpezli
vosť v ťažkej a dva roky trvajúcej
chorobe. Tretiu jednotku za
prí
kladnú odovzdanosť do vôle Božej.
Štvrtú za dobrú a dôkladnú posled
nú sv. spoveď . . .
Pred nuly prikladám samé jed
notky a hodnota rapídne stúpa!
Každému z nás by malo viacej
záležať na tom, aby naše životné
snaženia vytvárali jednotky dobrých
skutkov>. úmyslov a myšlienok, v y 
chádzajúce z lásky k Večnému Bo
hu a k blížnemu, ktorého z Božieho
príkazu máme milovať ako seba sa
mého. Ak u nás, ako veriacich kres
ťanov, tento vzťah vyplýva z úvrimnej vernosti k Bohu »a jeho základ
ným príkazom , potom sa v vašom
živote nestráca ani hodnotí, krásv.
múdrosti,
bohatstva
a ostatných
vlastností, lebo tvoria svoju hodno
tu akoby v tieni vr vej. hlavnej a je 
dinej. A tou je Večný Boh a jeho
Láska k nám.. A k ju uvedomelo opätujeme a uskutočňujeme z láisk/n
k Nemu v príkladných vzájomných
ľudských vzťahoch, najlepšie doku
mentujeme svoje živé kresťanstvo a
najpresvedčivejšie upevňujeme hod
notu vlastného života v
polohách
pominuteľnosti i večnosti.

o. ThDr. Ján Seman

# ♦ #
V
poslednom čase často počujeme,
a sami sa presvedčujeme, ako sa všet
ko v súčasnosti zmenilo v porovnaní
s minulosťou. Vyrástli nové závody,
komfortné byty, tým sa zmenili nielen
mestá, ale i dediny. Ale zmenili sa i
cintoríny ešte i na najzapadlejších
dedinách, kde sa predtým nevenovala
pozornosť ani úcta k hrobom zomre
lých. Dnes pekné pomníky, obrubník
mi orámované hroby. Zvlášť v predve
čer pamiatky na zomrelých hroby sú
ozdobené kyticami kvetov a vencov,
blkotajúcimi sviečkami a mnoho ráz z
ďaleka prichádzajú príbuzní, aby si
uctili pamiatku svojich drahých.
Nejeden v tichom zadumaní stojí
nad hrobom a spomína. Spomína na
mladosť svojho detstva, na rodičov
ský domov a na tie upracované mo
zoľnaté ruky rodičov a zvlášť na tú
nežnú materinskú lásku a starostli
vosť otcovu..., iní zasa na šťastný
manželský život, ktorého štiastie prekrátila neúprosná smrť..., a iné spo
mienky. Nejednému pritom vypadnú
slzy z očí..., z hrudí vykráda sa vzych
a možno po rokoch ústa začnú čosi
šepkať, - je to modlitba... modlitba
najkrajšia pomedzi všetkých pozorno
stí..., znak úcty a nezabudnutej spo
lupatričnosti.
Ale pri tom všetkom sú ešte i ne
známe hroby, roztrúsené, zarastené
trávou a snáď i zabudnuté. Hroby
mladých ľudí, ktorí padjj za obeť
dvoch svetových vojen. Štátnici pri
návštevách cudzích štátov kladú ven
ce na hrob neznámeho vojaka. Je to
veľmi pekný akt úcty... I my, keď sto
jíme nad hrobmi našich drahých, pri
ložme kyticu spomienok i za nich.
Každý, kto raz prišiel na tento svet,
či je to nerozvinutý púčik detskej ne
vinnosti, zdatný junák na bojiskách,
vyznamenaný hrdina, obdivovaný vy
nálezca, vedúci činiteľ, ktorý riadi
osudy národov, oslavovaná kráľovná
krásy, baletná tanečnica... život kaž
dého bez rozdielu raz skončí. Všetka
sláva a krása sa pominie a zmení sa
na prach a popol. Avšak človek okrem
tela má aj ducha, život udržujúcu nesmrtelnú dušu. Toto hlásal Ten, ktorý
svojím zmŕtvychvstaním dokázal, že
po telesnej smrti duša ľudská žije.
Tento pietný akt patrí nie prachu a
popolu, ale nesmrteľným dušiam, pre
ktorých vyprosujeme blažený pokoj a
večnú pamiatku.
o. Pavel Kompér st.

CIRČ — Tohtoročné 130. výročie trvania farského chrámu spomenuli
miestni gréckokatolíci v nedeľu po sviatku Uspenia, kedy medzi nich za
vítal Otec biskup dr. V. Hopko, aby tu odslúžil arúhijerejskú Sv. Liturgiu
a posvätil obnovenú kaplníku Nanebevzatia presv. Bohorodičky.
*

LUTINA — Sviatok svojho chrámu oslávili v ľutmskej cerkvi v nedeľu
19. augusta t. r. slávnostnou Sv. Liturgiou, ktorú slúžil tajomník Ordinariátu o. ThC. Ján Gajdoš Kázal okresný dekan prešovský o. Gabriel Stavrovský.

MSGR. O. JOZEF GEJZA
ĎULAY, býv. profesor teológie
a kanonik prešovskej gr.-kat. k a 
tedrálnej kapituly, zomrel po
krátkej chorobe dňa 26. auqusta
1973.
Zomrelý patril k najstarším
kňazom našej diecézy. Narodil
sa 13. marca 1882 v Medzilabor
ciach. Kňazskú chirotóniu prijal
27. augusta r. 1905 v Prešove.
Pôsobil ako stredoškolský pro
fesor náboženstva a od r. 1910
ako profesor biblických vied a
spirituál v diecéznom kňazskom
učilišti v Prešove. Titul asesora
mu udelili r. 1915. Cestným pá
pežským komorníkom sa stal
r. 1928 a v r. 1933 ho vymenovali
za sídelného kanonika prešov
skej kapituly.
Posledné rozlúčenie so zo
snulým bolo 30. augusta 1973
na Verejnom cintoríne v Koši
ciach. Pohrebné obrady nad Jelesnými ostatkami o. J. G. Dulaya vykonal s asistenciou Otec
biskup dr. V. Hopko, ktorý oce
nil životné snaženia, prácu a vý
znam nebohého. Za bývalých
žiakov vzdal hold pamiatke O t
ca Dulaya, duchovný správca
košickej farnosti dekan o. Bar
tolomej Demko.
KO ŠICKÁ
GR.-KAT. FARNOSŤ
svoj
chrámový svicutok Narodenia
pres\v. Bohorodičky oslavuje
sláv
nostnou Sv. Liturgiou vždy v nede
ľu po tomto isviatku.
Tohto roku oslávila Narodenie na
šej (nebeskej Matky v nedeľu 9. sep
tembra. Sv. Liturgiu pri tejto príle
žitosti slúžil Otec ordinár J. Hirka.
Košickí gréckokatolíci, ktarí sa sláv
nostnej bohoslužby zúčcústnili v po
tešiteľne veľkom množstve, si so sú
stredenou pozornosťou a živým zá~
ujmom
vypočuli
povzbudzujúce
myšlienky do svojho ďalšieho du
chovného a spoločervsko-pracovného
napredovania z úst Otca ordinára a
s veľkým uspokojením kvitovali je
ho oficiálnu návštevu farnosti, ako
aj arcipastiersku Sv. Liturgiu najsv.
obety a slova v
košickej gr.-kat.

cerkvi.

CHMEĽOVÁ — Sviatok Uspenia, ktorému je zasvätená miestna cerkov,
s dôstojnou slávnosťou si pripomenuli miestni veriaci v nedeľu po sviatku,
kedy v ich milej a svojráznej cerkvi sv. Službu Božiu slúžil okresný dekan
bardejovský o. Štefan Simko.
H A Č A V A — Hačavskí veriaci oslávili Narodenie presv. Bohorodičky, kto
rému je zasvätená miestna svätyňa, w nedeľu 9. septembra. Sv, Liturgiu
slúžil miestny duchovný správca o. Ján Ižovský. Kázal okresný notár o. de
kan Vojtech Dudič z Kráľoviec.
GERALTOV — A j geraltovskí veriaci oslávili sviatok Narodenia Spasite
ľovej Matky v nedeľu 9. septembra. Sv. Liturgiu slúžil ich duchovný správ
ca o. dekan Vasil Kočemba. Kázal o. Ladislav Štima z Drieňová.

Pamiatke K. Matezonského
Pred 140 rokmi, v povianočnom čase roku 1833, zavítal do Užhorodu záhadný
človek, emigrant z cárskeho Ruska, ktorý na tamojšom biskupskom úrade pred
ložil svoj návrh na založenie katedrálneho speváckého zboru. Vyjednával s kapitulným vikárom Jánom Čurgovičom. Po dlhom jednaní vymenovali ho za uči
teľa ,,cantus figuralis". Jeho ročný plat stanovili na 300 forintov s bezplatnou
stravou a bytom v kňazskom seminári. To boli základy slávneho zboru Harmó
nia, ktorú založil, riadil a učil Konštantín Matezonský a ktorá dlho hlásala
Božiu slávu a krásu zvučnej podkarpatskej piesne.
Prvé akordy Harmónie zazneli už v užhorodskom katedrálnom chráme na veľ
konočné sviatky v r. 1833. Bola to premiéra nového súboru. Pod klenbami kated
rály sa niesla krása a nádhera Matezonského polyfónie.
Konštantín Matezonský, zakladateľ a prvý dirigent Harmónie bol a zostal
záhadným človekom. V r. 1934 sa mi dostalo do rúlk ,,písmo" básnika a národ
ného buditeľa Uriela Meteora (S ilv a j), v ktorom charakterizuje Matezonského
a hodnotí jeho činnosť. Je to autentický dokument, lebo Uriel Meteor bol sú
časníkom Matezonského a spieval v jeho súbore od detstva ako 8-ročný chla
pec. Z jeho listu citujem: ,,Pozitivno znajú, čto kohda russkoje vojsko hoda 1849
sderživalosja na Pod. Rusi, Matezonskij obchodil vstriču s nimi a v to vremja
prebýval na seli.“
A to je práve to „záhadné", prečo U. Meteor upodozrieval Matezonského z to
ho, že mal styky s dekabristami a že preto opustil svoju vlasť. Uriel Meteor
dolkonca pochybuje o tom, či je jeho meno a priezvisko pravdivé.
Všetkému tomu by nasvedčovala aj chronológia udalostí. Matezonský emigro
val v r. 1826. Práve v tom roku (14. júla) vyniesli krutý rozsudok nad 131 obža
lovanými dekabristami, z ktorých piati boli odsúdení k „četvertovaniu", 31 z
nich sklonilo svoje hlavy pod mečom cárskeho kata. Ostatní boli odsúdení k po
litickej smrti a do vyhnanstva. V tých rokoch sa nachádza vo vyhnanstve na
juhu Ruska aj génius ruského národa A. S. Puškin. To všetko súhlasne podpo
ruje naše dohady, ale v prítomnom príspevku to nie je ani najdôležitejšie, ani
podstatné.
Nás predovšetkým zaujal slovanský, osobný a kultúrny profil Konštantína M a 
tezonského, ktorý v časoch hrdúsenia a prenasledovania všeslovanských ideí,
ako syn veľkého ruského národa a náš brat, vniesol do prostredia našich bo
hoslovcov iskru zdravého vlastenectva a pevnú nádej v krajšiu budúcnosť všet
kých Slovanov.
Z hľadiska kultúrneho profilu a významu, je bezpochybne zakladateľom kul
túrnej ustanovizne, ktorá desaťročia žila, úspešne pôsobila a hlásala krásu
našej cirkevnej i ľudovej piesne.
K. Matezonský nezanechal za sebou nijaké vokálne kompozície okrem jedinej
Panychídy, ktorú skomponoval z príležitosti smrti prešovského gr.-kat. biskupa
Gregora Tarkoviča. Pri pohrebe biskupa Tarkoviča ju sám dirigoval a spieval so
svojím zborom.

V novembri t. r.
si z ku ltú r. - p o lit. k a le n d á ra p rip o m í
name t ie t o význam né výročia:
710 rolkov od sm rti A le x a n d ra Nevského (14. 11.)
285 rokov od s m rti B o h u sla va B albína
(28. 11.)
169 rokov od n a ro d e n ia slovinského
z a k la d a te ľ a modernej s la v is tik y Fr.
M ik lo s ič a (20. 11.)
155 rokov od n a ro d e n ia I. S. Turgeneva (9. 11.)
140 ro k o v od n a ro d e n ia hudobného
s k la d a te ľa A. P. B o ro d in a (12. 11.)
125 rokov od o tv o re n ia ústa vodarné ho
snemu v Kroméŕíži (1. 11.)
120 ro ko v od na ro denia baťka Jozefa
Š k u lté ty h o (25. 11.)
80 rokov od sm rti P.
( 6 . 11. )

I.

Č a jko v ské h o

30 rokov od hrdin skej sm rti kpt. Jána
N álepku, h rd in u ZSSR (16. 11.)
30 rokov od kon ferencie tro ch m ocno
stí v Teheráne (28. 11.)
20 rokov od sm rti iiterár. k r it i k a a ší
r it e ľ a čs. v z á jo m n o s ti F ra n tiš k a Votrubu (18. 11.)

* * *

NAŠA horná snímka predstavuje pohľad na historióko-stavebný skvost
hlavného mesta Ukrajinskej socialistickej republiky a zároveň pripomína
30. výročie oslobodenia Kyjeva, ktoré u\skuxtočnili statočné jednotky chrabrej
Sovietskej armády za účasti aj našej 1. ôs. samostatnej brigády v ZSSR
pod vedením terajšieho prezidenta ar\m. generála L. Svobodu.
ĎALŠIA snímka o. J. M. Potaša, ktorý je aj autorom snímky na 3. isttr.
tohto čísla, symbolicky pripomína prasknuté srdce a nachádza sa dodnes
na mieste hrdinskej smrti gen. Sázavského v areáli Duklianskeho prírod
ného múzea.

K. Matezonský zomrel 28. decembra 1858. Modlitbu na „izchod duši" čítal pri
jeho smrteľnom lôžku spirituál Andrej Medvecký, ktorý mu poslúžil aj sviatosťa
mi umierajúcich. Pri lôžku umierajúceho so slzami v očiach stáli bohoslovci
a ním vychovaní budúci dirigenti zboru Michal Lichvarčík a Vasil Kutka. Zo
mrel v náručí Uriela Meteora.
Po rokoch s úctou spomínam, ako aktívny člen zboru Harmónia - neberte to,
prosím, za neskromnosť - ako jeho tenor-sólista, na všetky nezabudnuteľné
chvíle, na hlboké a rezonujúce hlasy nízkych basov, na prekrásne sólo Tebe po
jem . . . a na všetko čo bolo tak krásne a čo vykvitlo zo semienka baťka Matezonského.
Dnes, keď neúprosný čas doťahuje siedmy krížik na mojich starých pleciach,
úprimne túžim aby som ešte raz mohol postáť v tichom zamyslení pri mohyle
baťka Matezonského a čítať na nej slová vďačnej úcty: ,,Zdis počivajet v Bohi
Konštantín Matezonskij, osnovateľ Harmónii. Nezabvennomu baťkovi v vičnuju
pamjať i priznateľnosť virnoje potomstvo."
o. Ján T IC H Ý

BELOVEŽA — v pamätnej farnos
ti niekoľkoročného kňazského pôso
benia A. Ducihnoviča mali v nedeľu
9. septembra posvwacku novopreliateho zvonu, ktorú vykonal za asis
tencie miestneho duchovného správcu o. Alfonza Bočka okresný dekan
bardejovský o. Štefan Simko.
PREŠOV — Dňa 10. septembra t.
r. bola na Ordvnariáte tlačová porada pracovníkov Ordinariátu na
čele s Otcom ordinárom, na ktorej,
okrem iného, zoznámil prítomných
so schváleným ideovo-tematickým
plánom Silová a Blahovistrdka na 4.
štvrťročie 1973 ved. redaktor.
U ZÁVIERKA tohto čísla skončila
15. septembra. Uzávierka vianočné
ho čísla bola ■
stanovená do 10. ok
tóbra. Príspevky zamerané k jed
notlivým sviatkom a výročiam treba
poslať najmenej dva mesiace vo
pred. Správy z významnejších uda
lostí v živote jednotlivých farností
treba poslať hneď po tom 3 kedy k
tej, alebo onej udalosti došlo.
NIEKTORÉ SPRÁVY prichádzajú
s niekoľkotýždňovým oneskorením.
Takéto oneskorené informácie ne
môžeme použiť.
PRI MUTÁCII našich
časopisov
je nutné pamätať aj na to, aby ste
svoje príspevky posielali dvojmo.
U ZÁVIERKA KALENDÁRA 1975,
končí dňa 3. decembra \t. r. Prí
spevky dvojmo ia v predpísanom
rozsaihu ako aj forme (30 riadkov
na 1 strane) posielajte >na adresu
ved. redaktora (040 01 Košice, Šrobárova 55 (1. p.)

KULTÚRNE ROZHĽADY
V BU LH AR SK U je v súčasnosti 111 vedeckých ústavov,
26 vysokých škôl, 49 vedeckovýskum ných stredísk , 41 ria
diacich ústavov a základní. V o vede pracuje vyše 55 tisíc
osôb, z čoho je 13 tisíc odborných vedeckých pracovníkov.
Na tisíc osôb pracujúcich v priemysle pripadá 23 odbor
níkov s vysokoškolským, vzdelaním.
V POĽSKEJ TORUNI usporiadali rozsiahlu výstavu pod
názvom Kopernikova epocha v európskom umení v ro
koch 1450—1550, na ¡ktorej sú vystavené diela z niekoľkých
krajín sveta.
ENCYKLOPÉDIU A N T IK Y pod hlavnou redakciou imiv.
prof. dr. L. Svobodu vydalo nakl. Československej akadé
mie vied Academia. V publikácii, doplnenej farebnými
i čiernobielymi fotografiami, sú spracované všetky dostupné informácie a údaje o antike od vrcholného obdo
bia kultúry gréckej a rímskej až po dobu, keď bola v y striedaná ¡nasledujúcimi kultúrami. Všíma si vp lyvov
a ohlasov antiky v starokresťaniskej \a byzantskej kultúre
a v ďalšom vývoji až po dnešné časy. Viaz. 125 Kčs.
MINISTERSTVO K U L T Ú R Y SSR v spolupráci so Zvä
zom slovenských výtvarných umelcov pripravilo výber
diel zo súčasného slovenského umenia na výstavu v L e
ningrade. Výstavný súbor malieb, grafiky a plastiky od
zrkadľuje súčasné snahy našich umelcov.

V
D AH LEM O VO M MÚZEU (Berlín) otvorili v nedáv
nych dňoch jednu z najväčších výstav ikon.
V JERUZALEME pokračujú pred 11 rokmi začaté reš
taurátorské práce v chráme Božieho hrobu. Dokončuje
sa vnútorná výmaľba a odstraňuje sa ilešenie.
V PADERBORNE, tamojší kardinál dr. Jäger, otvoril
nedávno na exponáty bohatú výstavu venovanú sv. Jáno
vi N eporrmckému.
VÝBER Z M YŠLIEN O K B. PASCALA, k 350. výročiu
autorovho narodenia, vydalo pražské
nakladateľstvo
Od e on.
DLHOROČNÝ ŠÉFREDAKTOR londýnskeho kat. týž
denníka „Catholic Herald“ Michael de la Badeyre, zom
rel v nedávnych dňoch vo veku 73 rokov.
M EDZINÁRODNÝ KONGRES SLAVISTOV sa konal od
21. do 28. augusta t. r. v hlavnom m este Poľskej ľudovej
republiky vo Varšave. Slavistika sa w súčasnosti stáva
platformou pre rozvíjanie vzájomnej spolupráce, smerujúcej k integrovomému výskumu medzinárodných vzťahov.
Do programu varšavského kongresu, na ktorom bolo prí
tomných vyše dvetisíc slavistov, zaradili aj 38 prednášok
slovenských slavistov.

VO VAR N E v Bulharskej ľudovej republike bol začiat
2.
SEPTEMBRA T. R. uplynulo 160 rokov od narodenia kom septembra t. r. II. medzinárodný zjazd učiteľov rus
zaslúžilého vlastenca, literáta a zakladateľa prvého Spolku
kého jazyka. Medzinárodné združenie učiteľov ruského
striezlivosti {v Divine r. 1844) Štefana Z á v o d n ík a, fa
jazyka a literatúry má 80 kolektívnych členov v 27 kra
rára v Pružine. Štefan Závodník sa významne zaslúžil aj
jinách sveta. Na zjazde sa zúčastnilo vyše 1500 delegátov
o šírenie cyrilometodejskej úcty u nás. Bol spoluzaklada
zo 46 krajín.
teľom Matice slovenskej a po Kuzmánym bol jej druhým
POŠTOVÁ N O VIN O VÁ SLUŽBA, ktorá sa u nás stará
podpredsedom. Stál pri kolíske vzniku Spolku sv. V ojte
o rozširovanie tlače, dovŕšila v septembri t. r. dvadsať
cha, ktorý mu pred 50 mokmi na miestach jeho pôsobenia,
rokov. Pri začiatkoch v roku 1953 mala 620 ¡štvrtkov a
v Divine a P:ružine, odhalil pamätné tabule.
predajní, teraz má 2843, z toho 44 reprezentačných. K tejto
NA V R ŠK U CIM IEZ , týčiacom sa severne od Nizzy ,
základnej sieti drobného predaja treba pripočítať ešte
otvorili múzeum maliara Marca Chagalla. Tu umiestnili
4626 pôšt, 12 670 doručovateľov, ktorí predávajú tlač na
maľby umelca, ktoré vytvoril pod názvom: „Biblický od
pochôdzkach, 227 samoobslúh s predajom novín, dvetisíc
kaz“ . Okrem toho je tam 12 rozmerných obrazov so stastredísk PNS v závodoch , úradoch a pod. >a takmer 11 ti
rozákarmou tematikou.
síc maloobchodných predajní v mestách a dedinách. V ý 
davky na tlač na jedného obyvateľa u nás stúpli za po
DOTERAJŠÍ NAJDLHŠÍ K U M R A N S K Ý zvitok , 1,43 m
sledných dvadsať rokov z 36 na 117 korún.
dlhý, obsahuje text Knihy proroka Izaiáša. Najnovšie ob
javený 8,5 m dlhý zvitok pochádza z 1. storočia pr. Kr.
Časí textu na ňom je presným opisom essenského „ sviat
ku oleja a vína“ a s ním súvisiacich predpisov.
M O SK O V SK Ý Ú STAV svetovej literatúry M. Gorkého
vydáva zborník „Bizantijskaja literatúra“ , v ktorom auto
ri hodmiotia túto literatúru 3. až 10. storočia v jednotlivých
žánroch, najmä tvorbu svetskú, cirkevnú, lyriku , epigramy, dialóg, exegézu, hagiografiu a i.
PRI ARCH EO LO GICKO M PRIESKUM E areálu sázavského monastiera objavili základy pôvodného sázavského
chrámu z XI. storočia, ktorého založenie a stavba siaha
do dôb sv. Prákopa. Objav je tým vzácnejší, že ide o je
dinečný dôkaz existencie architektúry byzantského typu
na území ČSSR. Svätoprokopská Sázava bola najväčším
a najvýznamnejším strediskom staroslovanského jazyka a
liturgie v epoche poveľkomoravskej.

V B R ATISLAVE na Dunajskom nábreží odhalili pom
ník významnému slovenskému architektovi, národnému
umelcovi Dušanovi Jurkovičovi, pri príležitosti 105. výro
čia jeho narodenia. Pomník je dielom akad. sochára doc.
L. Snopka a prof. arôh. J. Svetlíka.
N A STREDNOM SLOVENSKU vznikajú postupne tri
múzea ľudovej architektúry. Múzeum ľudovej architektú
ry Liptova bude v Pribyline, oravský skanzem v Zúberci a ľudová architektúra Pohronia v oblasti Slovenskej
Ľupče. Okrem toho sa počíta aj so zachovaním ľudovej
architektúry na mieste, a to v liptovskej osade v-o Vlkolínci.
ŠTÁTNU CENU SSR k výročiu SNP v tomto roku
v oblasti poézie udelili básnikovi Vladimírovi Reiselovi za
zbierku Oči a brezy. Ceny boli udelené aj v oblasti vedy
a techniky.
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