
DECEMBER
1973

ROČNÍK V.

ZNOVU OSLAVUJEME VIANOCE. V
cirkevnom poňatí je to pamiatka Naro
denia Syna Božieho, J. Krista. Je to 
spomienka na svätú noc, keď pri žiare 
betiehemskej hviezdy, pri speve anjel
ských zborov, narodil sa v prostej maš
taľke z prečistej Panny, Spasiteľ sveta. 
Vtedy v pokore pokľakli betlehemskí 
pastieri a prišli sa pokloniť i traja mudr
ci z ďalekých východných krajín. Aj keď 
nepochádzali z vyvoleného národa, uve
rili vnuknutiu Božiemu a ochotne preko
nali ďalekú cestu, aby mohli uvidieť 
Vykupiteľa sveta,

Mnohí, najmä nekresťania, oslavujú 
v týchto dňoch radosť zo slnovratu, že 
deň sa predlžuje a noci ubúda. Jedno 
i druhé je podložené skutočnosťou a aj 
pri rozdielnych názoroch na vianočné 
sviatky, všetci máme čosi spoločné. To 
spoločné, je predovšetkým hrejivé teplo 
a láska, ktoré nás všetkých bez rozdielu 
spojujú.

Čaro sviatočnej nálady ako aj zvlášt
na krása vianočného stromčeka podma
ňujú každého. V ten čas zastaví sa pra
covná prevádzka, umíkne ruch v továr
ňach i na uliciach, zmĺknu stroje vo 
veľkých halách i písacie stroje v kance
láriách. Aj telefóny zvonia len v tých 
najnutnejších prípadoch. Je to ozaj tichá 
noc a pre kresťanov aj svätá noc. A v 
tejto tichej a svätej noci zmocňuje sa 
našich myšlienok veľká rekapitulácia 
prežitých rodinných spoločenských uda
lostí. Sú to spomienky na krásne bez
starostné časy detstva, našej mladosti, 
na prežité roky ťažkých vojnových uda
lostí, na vlastné životné ťažkosti a ra
dosti.

Pri tom všetkom sa do ľudských sŕdc 
vkráda mier, láska a priznanie k spolu
patričnosti. Priznanie a poznanie, že 
sme všetci bratia a sestry bez rozdielu 
národnosti, náboženstva a rasy. Pod 
stromčekom položené darčeky obšťast
ňujú nielen obdarovaných, ale aj darcov.

Prečo by sme nevniesli ten vianočný 
darček lásky a porozumenia aj na naše 
pracoviská, do spoločnosti, do nášho 
každodenného života?! Nech sa stane 
základnou tehlou pri upevňovaní pokoja 
medzi súrodencami, občanmi i národmi 
celého sveta!

Pre kresťana nie sú Vianoce len cito
vým rozohriatím zo šľachetnosti a po
zornosti vyjadrenej lásky iných ľudí, 
Radosť z narodenia Syna Božieho, ktorý 
prišiel položiť základy všeobjímajúcej 
lásky a bratstva pre všetkých, nám znovu 
zdôrazňuje, že všetci sme synmi a dcé-

Pokmčovanie na 2. str.

 ̂ MILOSTIPLNE , RADOSTNÉ A  SV IA TO ČN ÝM  DUCH OM  po
žehnané tohtoročné sviatky Božieho narodenia, svojím spolupra
covníkom, čitateľom a priaznivcom, úprimne želá 
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L I T U R G I C K Ý  K A L E N D Á R

D e c e m b e r  1 9 7 3

6. — Sv. Mikuláš (Am f íloch)
7. — Ambróz (Katarína)
8. — Nepoškvrnené počatie presv.

Bohorodičky, Potápa (Klement)
9 .-26. NED. PO SV. DUCHU (25. 

NED. PO SV. DUCHU, Alypias)
10. — Minas (Jalkub)
11. — Damel, stlpnik (Štefan, mních)
12. — Spiriäan (Paramon)
13.— Eustrát (Andrej, ap.)
1 4 Tyrzus (Naum, prorok)
15. — Elewtér ( Habakuk, prorok)
16.-27. NED. PO SV. DUCHU -  

rnedeľa priaotcov (26. NED. PO 
SV. DUCHU, Sofoniáš)

17. —Daniel, prordk (Barbora)
18. — ŠebasMán (Sabba, muč.)
19. — Bmtifác (Mikuláš)
20. — Ignác, muč. (Ambróz)
21. — Julimva (Potapius)
22. — Anastázia (Nepoškrvnené poča

tie Bohorodičky)
23. -  28. NED. PO SV. DUCHU , ned.

pred Narodením (27. NED. PO 
SV. DUCHU)

24. — Štedrý deň (Daniel, stlpnik)
25. -  NARODENIE PÁNA (Spyridon)
26.-Z b o r  BOHORODIČKY a SV. 

JOZEFA (Eustrát)
27. — Štefan, prvomučeník (Tyrzus)
28.— Nikomédskych mučeníkov 

(Eleutér)
29. — Betlehemských neviniatok (Ag-

geáš, prwflok)
30.-29. NED. PO SV. DUCHU, ned. 

po Narodení (28. NED. PO SV. 
DUCHU, nedeľa praotcov)

31. — Melánia (Šebastián, muč.)

J a n u á r  1 9 7 4

1. -  Občianšky N O V Ý  ROK, OBRE-
ZANIE PÁNA, SV. VASIL (Bo
nifác)

2. — Silvmter, pápež (Ignác)
3. — Mialaôhiáš, prorok (Juliana)
4. — 70 učeníkov (Anastázia)
5. —Predvečer Bohozjavenia (Šted

rý deň)
6. -  BOHOZJAVENIE , Epifánia

(NARODENIE PÁNA)

(Dokončenie z 1. str.)
rami spfočného nebeského Otca a preto 
sa máme vzájomne ctiť a milovať.

Túto pravdu a zásadu Syn Boží nielen 
hlásal, ale za ňu dal sa aj ukrižovať. 
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svoj
ho jednorodeného Syna, aby nik čo 
uverí v neho, nezahynul, ale mal život 
večný." (Jn 3, 16)

K dosiahnutiu pozemskej i večnej bla
ženosti ustanovil sedem sviatostí, ktorými 
sa posväcujeme a uschopňujeme k to
mu, aby sme sa stali dedičmi kráľovstva 
nebeského. A za to nech sa vzdáva sláva 
Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom 
dobrej vôle!

o, PAVEL KOMPÉR st.

K jednotlivým  sviatkom

SVIATOK SV. MIKULÁŠA _  6. decem- 
bra — patróna východnej Cirkvi, je mi
lým predvianočným sviatkom. Sv. Miku
láš sa narodil okolo roku 250 v Patare 
v Malej Ázii. Pochádzal zo zámožných 
kresťanských rodičov. Keď mu rodičia 
zomreli, zdedené imanie najradšej roz
dával potajme chudobným. Raz sa do
zvedel, že istý otec sa ocitol v takej 
núdzi, že bol schopný zapredať aj ne
vinnosť svojich troch dcér. Do tohto do
mu niekoľkokrát hodil väčšiu sumu p e 
ňazí. Rodina si tým pomohla, dcéry 
získali dobré veno a vydali sa. Aby sa 
za svoje skutky vyhol chválam, rozhodol 
sa poputovať do Palestíny. Na spiatoč
nej ceste sa zastavil v Myre. Práve vtedy 
tam biskupi valili nového arcipastiera. 
Najstaršiemu biskupovi bolo Duchom sv. 
vnuknuté, aby za biskupa bol zvolený 
ten, kto v nasledujúci deň prvý vstúpi 
do chrámu. Tak sa stal sv. Mikuláš i pro
ti svojej vôli myrským biskupom. V ob 
dobí prenasledovania kresťanov ho uve- 
znili a poslali i do vyhnanstva, odkiaľ 
sa vrátil až po vydaní známeho milán
skeho ediktu Konštantínom Veľkým v 
roku 313.

Sv. Mikuláš patril k najväčším posta
vám biskupov IV. st. Bol prítomný na 
všeobecnom cirkevnom sneme v Nicei v 
roku 325, kde horlivo bránil Kristovo 
Božstvo. Umrel okolo roku 350. Jeho po
zostatky sa nachádzajú v talianskom 
meste Bari. Jeho úcta je najmä na Vý
chode veľmi rozšírená.

SVIATOK NEPOŠKVRNENÉHO POČA
TIA PRESV. BOHORODIČKY — 9. d e 
cembra — je oslavou presv. Bohorodič
ky, ktorá od prvopočiatku života nebo
la dotknutá hriechom. Zo všetkých ľudí 
iba dve osoby od svojho počatia boli 
uchránené dedičného hriechu: Syn Boží 
a jeho presv. Matka.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie 
bolo vyhlásené za článok sv. viery pá
pežom Piorn IX. v bule Ineffabilis Deus 
dňa 8. decembra 1854, v ktorej sa ho
vorí, že presv. Bohorodička bola uchrá
nená poškvrny dedičného hriechu a 
obdarená najvyššou mierou milosti po
sväcujúcej. To pravda, neznamená, že 
prišla na svet zázračným spôsobom.

Východní sv. OtGovia —  sv. Ján z 
Damašku, sv. Efrém a ďalší —  už v 
najstarších časoch šírili učenie o  N e 
poškvrnenom počatí Bohorodičky. Sv. 
Ján z Damašku píše: Ó blahoslavený 
Joachim a Anna, vám je všetko tvor
stvo zaviazané vďakou, lebo prostred
níctvom vás prinieslo Tvorcovi dar zo 
všetkých darov najvzácnejší: Matku to
tiž čistú, ktorá jedine bola Tvorcu hod
ina. A sv. Efrém: Ty a Tvoja matka ste 
jedine v každom ohľade krásni; lebo 
na tebe, Pane, niet škvrny a na tvojej 
Matke niet chyby.

Východná Cirkev tento sviatok svätí 
od VIII. st.

NEDEĽA SV. PRAOTCOV — je spo
mienkou na všetkých tých sv. mužov 
Starého zákona, ktorí slúžili pravému 
Bohu ešte pred vyhlásením Zákona na 
hore Si na j. Tento Zákon, napísaný na 
dvoch tabuliach, dostal vyvolený národ 
prostredníctvom Mojžiša. Na príklade 
patriarchu Abraháma, Jakuba, M e Ich i- 
sedeka, Jozefa a ďalších vidíme, že 
Boh bol s nimi a požehnával ich činy.

NEDEĽA PRED NARODENÍM PÁNA
— je spomienkou ¡na všetkých tých sv.

mužov Starého zákona, počínajúc Moj
žišom, ktorí hlásali vieru v jedného 
pravého Boha po prijatí Zákona na 
hore Si naj.

SVIATOK NARODENIA KRISTA PÁNA
—  25. decembra — je oslavou narode
nia Božieho Syna, ktorý prišiel na tento 
svet, aby napravil zlo, 'ktoré zavinili 
sebe a svojim potomkom ¡naši prarodi
čia Adam a Eva. Spasiteľ sa narodil v 
Betleheme, v Dávidovom meste, kam 
museli putovať (127 km) z Nazaretu sv. 
Jozef a jeho snúbenka presv. Bohoro
dička na sčítanie ľudu, ktoré nariadil 
cisár August.

Vo východnom obrade je na Vianoce 
zdôraznený fakt, že Syn Boží sial sa z 
lásky k ľuďom človekom. Táto myšlien
ka, že vtelené Božie Slovo sa stalo 
človekom, tvorí základ východných via
nočných bohoslužieb.

Vianoce sú skutočne milými sviatka
mi lásky a štedrosti. Ľudia sa schádza
jú k spoločnej štedrej večeri, ozdobujú 
svoje príbytky vianočnými stromčekmi, 
vzájomne sa obdarúvajú. Vianočné 
sviatky sú sviatkami skutočného pokoja. 
Tento pokoj priniesol ľudstvu Spasiteľ 
a chce, aby všetci ľudia toto nebeské 
posolstvo lásky a pokoja nielen ¡prijali, 
ale aj uskutočňovali.

Sviatočné evanjelium pripomína pok
lonu troch kráľov: „ . . . A  keď uzreli 
hviezdu, zaradovali sa preveľkou rados
ťou. I vošli do domu, mašli Dieťa s 
Máriou, jeho Matkou, a padnúc na 
zem, poklonili sa mu. Potom otvorili 
svoje poklady a podali mu dary: zlato, 
kadidlo a myrhu. Keď potom vo sne 
dostali napomenutie, aby sa nevracali 
k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do 
svojej krajiny. (Mt 2, 10 — 12).

Sviatok Vianoc bol známy už v apo
štolských časoch.

SVIATOK ZBORU PRESV. BOHORO
DIČKY — 26. decembra — pripadá na 
druhý vianočný deň, ktorý je zasvätený 
tým, ktorí boli Synovi Božiemu pri naro
dení najbližšie — presv. Bohorodičke 
a sv. Jozefovi. Sv. Jozefovi, pestúnovi 
Syna Božieho, zjavil sa po odchode 
troch kráľov vo sne anjel a vyzval ho: 
„Vstaň, vezmi Dieťa i jeho matku a 
uteč do Egypta! A  zostaň tam, dokiaľ 
ti nepoviem, lebo Herodes bude hľadať 
Dieťa, aby ho zahubil". (Mt 2, 13 — 
14). Ako vieme zo Sv. Písma, Herodes 
dal povraždiť betlehemských chlapcov. 
Krv týchto neviniatok stala sa prvým 
svedectvom Krista. Sv. Jozef a presv. 
Bohorodička sa po Herodesovej smrti 
usadili so Synom Božím na galilejskom 
území v mestečku zvanom Nazaret. Na- 
zaret —  dnes E! Na sira — sa nachádza 
ma južných hraniciach Gal i lej i na sva -



„A N A  ŽEMLI M IR ... —  A  N A  .ZEMI P O K O J ...
Anjelský spev nad chudobnou betlehemskou maštaľkou ani po takmer dvoch tisícročiach nedo

znel a neumíkol. Znie v srdciach všetkých tých, ktorí vo svojom živote si ako vzor a formu svojho života 
zvolili veľký odkaz malého betlehemského Dieťaťa.

Radostné a slávnostné „Sláva vo vyšnich Bohu a na žemli mir__“ žije v srdciach kresťanov celé
ho sveta a prihovára sa svojou zrozumiteľnosťou, teplotou ľudskosti a naliehavosťou prítomných ča
sov do srde všetkých ľudí dobrej vôle.

Je to radostný a oslavný spev na slávu Všemohúceho Boha, ktorý vo svojej bezhraničnej láske k 
ľuďom poslal na svet svojho jednorodeného Syna. Ale je to aj veľký životný program pre každého, kto 
s dobrou vôľou chce uskutočňovať šľachetné ideály Božieho Syna, ktorý na svet neprišiel na to „aby 
sa dal vysluhovať, ale aby sám slúžil iným a položil svoj život ako výkupné za mnohých.11 (M t 20, 28).

S presvedčujúcou pravdivosťou túto radostnú skutočnosť priliehavo vyslovuje aj Tropár zo sviatku
Narodenia. V ňom s úprimnou vďačnosťou vyznávame: „Roždestvo Tvoje, Christe, Bože náš__-  Tvoje
narodenie, Kriste, Bože náš, rozsvietilo svetu svetlo poznania, lebo vtedy mudrci, slúžiaci hviezdam, 
hviezdou boli poučení, že sa majú klaňať Tebe, slnku Pravdy a poznať v Tebe Východ z výsosti..."

Nech nás tieto hlboké myšlienky posilňujú nielen v tomto vianočnom čase, ale vo všetkých dňoch 
nášho pozemského života. Betlehemské posolstvo nestačí len prijať a porozumieť mu, je treba ho slo
vom a živým príkladom aj hlásať.

Povzbudzuje nás k cnostnému životu, k dobrým vzájomným vzťahom voči ostatným. Povzbudzuje 
nás k tomu, aby sme aj život okolo nás učinili radostnejším, krajším a bohatším.

Pripomeňme si tu závažné slová o láske nášho Sv. Otca Pavla VI., ktorými upozorňuje na častú zá
menu zmyslu tohto slova: „Milovať môže znamenať aj milovať seba a láska často je len položením 
dvoch samôt vedľa seba. Ale keď sa prekoná toto štádium sebectva a naozaj sa pochopí, že láska je 
spoločnou radosťou a vzájomným darom, vtedy sa dosiahne pravá láska." (V  Guittonových Dialógoch)

Vo všetkých našich snaženiach musí nám ísť predovšetkým o túto pravú lásku!
Musíme sa k nej približovať nielen svojimi túžbami, ale najmä svojimi skutkami. Musíme z nej vy

tvoriť s p o l o č n ú  radosť a v z á j o m n ý  dar!
A to sú úlohy, ktoré od nás vyžadujú náročnú prácu na sebazdokonaľovaní. Dokážme, že sme to 

pochopili a dokážme, že to vieme aj realizovať. Nech sa to čo najciteľnejšie prejaví v našom osobnom 
živote i vo vzájomnom spolužití s ostatnými. Nech sa prejaví v našich rodinných zväzkoch, susedských 
vzťahoch v medzi náboženských, ako aj medziobradových otázkach, v našich pracovných podmienkach 
a ostatných tvorivo-budovateľských povinnostiach.

Tieto vianočné myšlienky by nemali zaniknúť s vianočným časom, ale verne by nás mali sprevá
dzať celým naším životom. Ak oslavujeme Narodenie Vykupiteľa sveta, pripomíname si tým aj zmysel 
Jeho príchodu na tento svet a záväzky, ktoré pre nás, ako pre jeho nasledovníkov z toho plynú. Vysti
huje to veľmi pekne i jedna z našich obľúbených kolied: „Preto prišiel z neba dolu, -  by sme žili v ne
bi spolu: -  nebo, zem oslnil, -  aby tak vyplnil, -  Otca vôľu."

Z tejto myšlienky odvodzujeme aj naše spoločné vianočné želanie všetkým oltárnym spolubratom 
a milovanému Božiemu ľudu, aby vo vytrvalej viere, nádeji a láske, s dobrou a pevnou vôľou splnil -  
teraz i v budúcnosti, statočne a verne -  vôľu Božiu!

t  D r . V a s i l  H O P K O ,  o. J á n  H I R K A, 
biskup ordinár

hoch hory Nebi Sain. Tým sa splnilo to, 
čo predpovedali proroci, že sa bude 
volať Nazaretským.

Sviatok zboru presv. Bohorodičky pri
pomína kresťanským otcom a matkám, 
aby podľa príkladu sv. Jozefa a presv. 
Bohorodičky sa starali o  materiálne 
a duchovné stránky svojich rodín,

SVIATOK SV. ŠTEFANA — 27. decem 
bra — pripadá v gr.-kat. obrade na 
tretí vianočný deň. Sv. Štefan bol he- 
lenistom, čo znamená, že vyrástol me
dzi Grékmi a pohanskými Rimanmi. 
Nevieme, za akých okolností sa stal 
kresťanom, ale vieme, že bol diakonom. 
Hlavnou povinnosťou apoštolov bolo 
hlásať slovo Božie. Okrem toho sa sta
rali o chudobných, vdovy a siroty a pre 
tieto služby vyberali dobrých, zbožných 
mladíkov, ktorých vysvätili na diakono-v. 
Sv. Štefan bol „mužom plnej viery a 
Ducha sv." (Sk 6, 5) a „plný milosti a 
sily" (Sk 6, 8), ktorý robil v Jeruzaleme 
veľké divy. Preto ho farizeji a zákonní
ci znenávideli, falošne obvinili, že sa

rúhal Bohu a potupne hovoril o M ojži
šovi a potom ho dali ukameňovať, čo 
sa stalo v Jeruzaleme asi v roku 37. Sv. 
Štefan (Štefanos —  korunovaný) sa stal 
prvým mučeníkom sv. Cirkvi.

Pri jeho kameňovaní bol prítomný aj 
mladík Šavol. „Svedkovia si odložili 
rúcha k nohám mládenca, ktorý sa 
volal Šavol" (Sk 7, 58), a le ktorý po 
čase už ako Pavol nastúpil no jeho 
miesto. Sv. Augustín hovorí: „Keby sa 
Štefan nebol modlil, Cirkev by nemala 
Pavla."

Sviatok sv. Štefana svätili už v IV. st. 
po Kr„ lebo po sv. Jánovi Zlatoústom 
a ďalších východných otcoch zostali 
kázne na počesť tohto sviatku.

NEDEĽA PO NARODENÍ PÁ N A  —
je zasvätená pestúnovi Syna Božieho, 
Sv. Jozefovi, ďa le j kráľovi Dávidovi' 
(1011 —  972 pr. Kr.), lebo Kristus po 
chádzal z jeho rodu a príbuznému Sy
na Božieho, synovi A lfea  a Márie, prí
buznej Panny Márie, Ja kubovi M ladšie
mu, ktorý sa stal prvým jeruzalemským

biskupom a svojou múdrosťou a rozváž
nosťou získal povesť spravodlivého. Na 
popud veľkňaza Anáma bol v roku 62 
zabitý.

^m\\\



S L O V O  VČ A S
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Znovu sa mysticky (narodí a príde v tomto snežnom u (nežnom čase via- 
nočného čakania. Ožije *v jasličkách katedrál i prostý óh drevených cerkvéch. 
Prihovorí sa nám v prastarých piesňach, ktoré už storočia vyjadrujú vzne
šenú radost dávnej betlehemskej udalosti a dojemne pi'vpomínajú všetkým 
ľuďom dobrej vôle, že nadišiel požehnaný čas, v ktorom „nebo i  žemľa -  
nyni toržestvujut..

Do týchto melódií vniká ako ozvena anjelských spevov nad prvými jm- 
ličkami sveta povznášajúca myšlienka, že „anhely i ľude — veselo prazd- 
n u ju t . .

Koľko generácií pred nami spievalo tieto melodicky, obsahovo i citom 
vysoko dojemné piesne. Zjednocovali ich  i no vianočnej radosti. Naplňovali 
uvedomelou sviatočnosťou, podnecovali ik bratským úsmevom. Zjavne na 
tvárach a neviditeľne v nepreniknuteľných hlbinách sŕdc rozplameňavuli 
ľudskú dobrotu, lásku a pokoj.

Čarokrásne spomienky sa menia na myšlienky, ktoré dobýjajú neoh/ŕani- 
čiteľný priestor celej tvojej bytosti a ich údery sa premieňajú na naliehavo 
vyčítajúce atátfky:

Ci dobrota našej vôle môže zažiarit iha no svetle nádhery vianočného 
času?

Ci láskyplný úsmev človeka a dobroprajné sviatočné želanie treba v srdci 
akoby prevetrať a *vymieňať iha v tomto sviatočnom čase ?

Ci dobroprajný pdhľad k snojim blízkym i  vzdialeným ľudským bratom 
musí stuhnúť a zmiznúť z našej tváre tak skoro, ako vynášame z bytu vy- 
schnutý, opadávajúci strom?

Ci vicmočná pohoda, radosť, vzájomnosť, štedrosť a čaro nie je možno 
preniesť aj do povianočných dní a ešte ďalej a udržať ešte dlhšiie?

Spomínam si na priateľa, ktorý v rôznorodých situáciách, príjemných 
i nepríjemných, vždy si začal pobrukávať nejakú vianočnú pieseň. V let
nom čase to vzbudzovalo a vyvolávalo na našich tvárach neutajiteľný 
úsmev, ale usmieval sa aj o n . . .  A j v týdhto úsmevoch bola rôznorodosť, 
lebo aj keď sme sa vlastne usmievali všetci — náš úsmev chcel byť výsme
chom, zatiaľ čo on svojím čistým úsmevom odpúšťal nám našu nechápavosť.

Nech nežné čaro našich prastarých vianočných kolied v  každoročnom 
sviatočnom čase oslavy Božieho narodenia zúrodní v >nás úprimnosť vzá
jomného ľudského pochopenia, štedrosť v dobrdm a radostnú lásku k všet 
kým a k všetkému. K  ľuďom i času, k práci i odpočinku, k radosti i  bolesti, 
k šľachetným túžbam i prostým dobrým činom. Nikdy nie viac a nikdy 
nie menej, než a}ko nás učí malé Betlehemské dieťa, ktoré svojou veľkou 
láskou chce žiť v nás a s nami.

Radostné svetlo Vianoc prelestne žiari nielen z nádhery čarovných vianoč
ných kolied, vianočného 'S t r o m č e k a , zvykov, tradícií a sviatočnej nálady, 
ale z celého požehnaného času, ktorý nám pripomína Narodenie Zvestovate
ľa najčistejšej lásky k Bdhu i  ľuďom.

Nech toto svetlo Vianoc, ktoré tak strhujúco predstavujú rozžiarené via
nočné stromčeky našich domovov, uvedomelo stupňuje našu vzájomnú ľud- 
skú lásku, aby aj naďalej mocne hriala a žiarivo svietila na celý náš život 
a na každý náš činí

Dr. E M IL  K O R B A

Tri z Pavlových listov označujeme ako 
listy pastierské. Sú to dva listy k Timo- 
tejovi a jeden Titovi. Pavol povzbudzuje 
svojich nástupcov k horlivosti, dáva im 
duchovno-životné smernice. Mottom tejto 
apoštolskej výzvy je slovo do života, slo
vo včas! „Káž slovo Božie, zakročuj vhod 
alebo nevhod, presviedčaj, karhaj, na
pomínaj veľmi zhovievavo a múdro“. 
(II. Tim 4, 2)

Sila slova v jeho náboženskom posla
ní k osloveniu človeka a spoločnosti 
bola, je a zostane pre cirkev vždy pos
laním a zodpovednosťou k súčasnému 
dianiu a situácii. Pojem tohto výrazu je 
vždy plno konkrétny v každom čase. V 
dejinách cirkevných snemov od Apoštol
ského snemu v Jeruzaleme až po Druhý 
vatikánsky, v časoch sťahovania a osíd
ľovania národov, ako aj v našom hrdom 
a vyspelom čase vedecko-technickej re
volúcie.

Slovom služby a požehnania vítame 
všetok rozvoj techniky, prírodných vied, 
úspechy kozmonautiky, lebo tým pozdra
vujeme prejavy rozmachu ľudského du
cha v súlade s úmyslom Stvoriteľa pre 
svetlo rozumu ľudského rodu, aby človek 
mohol „naplniť zem a podmaniť si ju". 
(Gen I.)

Slovo kresťanov celého sveta je aj va
rovným signálom, aby človek neobrátil 
výsledky svojho rozvoja proti sebe, pro
ti životu a ľudským právam. Nukleárne 
nebezpečenstvo zdôrazňované eticko- 
mravnou výzvou, je slovom veriaceho 
a kultúrneho ľudstva do svedomia všet
kých, aby atómový úspech nevyvolal tie
ne smrti, ale znamenal službu plodnej 
práce v mene života. Aby pokrok nebol 
prekliatím, ale požehnaním ľudstvu.

Všimnime si súčasnú situáciu, aktuál
ne problematiky a nášho kresťanského 
postoja k nej.

Kladným výrazom nášho slova je prí
stup k dialógu, k zbližovaniu bratov 
a sestier pre rodinu Božieho ľudu. To je 
ekumenizmus medzi kresťanmi v oblasti 
slova na úrovni teologickej, charitatívne- 
sociálnej a mierovej.

Nielen kresťania, ale všetci ľudia dob
rej vôle bez rozdielu sú vítaní k dialógu 
a k spolupráci pre humanizmus, zbližo
vanie sa, v práci za pokoj a bratské spo
lunažívanie. Tak najlepšie napomáhaiú 
žiadúcej perspektíve jednoty sŕdc, práv 
a pravdy. Slovo kresťana sa negatívne 
stavia k situácii, za ktorej sa porušuje 
spravodlivosť. Odmietame akúkoľvek for
mu príprav na vzájomné odcudzovanie 
sa, príprav na studenú vojnu a napätie 
medzi národmi, v národoch a medzi 
občanmi. Odmietame kolonializmus ako 
novodobé otrokárstvo. Odmietame ra
sizmus a akúkoľvek formu diskriminácie, 
lebo nie farba pleti, kultúrne prevedče- 
nie a bohatstvo národov je zloradom, 
ale zločinnoť, násilie a ponižovanie tre
ba označiť za zločin pred tribunálom 
svedomia i spoločnosti.

Dejiny nás učia až príliž jasne, že zlo 
a nespravodlivosť sú nezlučiteľné s po
krokom.

Slov© formuje myšlienkv a ľudského 
ducha. Modlitbou a aktívnou prácou 
dialogického charakteru, môže veľmi 
výdatne prispieť k upevneniu šťastnej 
koexistencie a dobrého vzájomného spo
lunažívania medzi ľuďmi, medzi rôzny
mi vyznaniami, obradmi a inými rozdiel
nosťami.

Pri plnení tohto vznešeného poslania 
nie je možné čakať, alebo nečinne stáť. 
Slovo včas — nás zaväzuje k upevňova
niu dobrých výsledkov súčastnosti tak, 
aby obstáli čestne pred súdom budúc
nosti. Božie slovo nás k tomu tiež pov
zbudzujúco nabáda: „Veď kráľovstvo

Božie nie je v pokrme a nápoji, ale v 
spravodlivosti, pokoji a radosti v Duchu 
Svätom. A kto tak slúži Kristovi, aj Bohu 
je milý aj u ľudí je vážený11. (Rim 14, 
17 — ie)

ThDr. Gustáv Čejka



I C K f Ž I O D T

PREMENLIVÉ ČASTI LITURGIE XII.

Na záver našich pozastavení sa nad textami premenlivých 
častí liturgie, ktoré sme uskutočňovali v ¡priebehu celého roku, 
nám zostala už len Nedeľa  po Narodení Krista Pdnia, ktorá je 
akoby doznievajúcou ozvenou ia zhrnutím udalostí súvisiacich 
s vlastnými sviatočnými dňami Vianoc, s ich vyvrcholením pri 
slávení polnočnej svätej liturgie a s jej osobitným a jed ineč
ným čarom. Zaiste nie jednému z nás pripomienka a znovu- 
prežitie týchto sviatkov vyvolá spomienky na detstvo, na rodin
ný kruh plný tepla rodného domova a lásky, kde sme vkročili 
do života a začínali ho uvedomele žiť a ineobíde sa to vari aj 
bez hoci nevyslovenej nostalgie po návrate na tieto miesta 
a do týchto čias.

V živote sa však nič nevracia. Všetko je výlučne jednorazo
vou príležitosťou, jediným jediným podaravaním. K tomu čo 
bolo, sa možno vrátiť iba v spomienkach a pripomienkach. 
A k tomu, čo bolo príjemné a krásne sa — pochopiteľne —  
radi vraciame. Rovnako s vďakou živo si pripamätúvame 
a spomíname aj tých, ktorí boli strojcami, týchto našich vzác
nych prežití Vianoc a ich čara, či už nám ešte žijú, a lebo o d i
šli spomedzi inás. V tomto zmysle sú kresťanské Vianoce sku
točnými sviatkami rodín, domova a pokoja. A  má táto skutoč
nosť svoje hlboké i teologické zdôvodnenie. Veď  Vianoce 
a príchod Syna Božieho na tento svet vlastne reštaurujú, obno
vujú narušený vzťah medzi Otcom na nebesiach a človekom, 
medzi zblúdilým ľudským pokolením a jeho Stvoriteľom, a to 
práve vykupiteľským dielom druhej Božskej Osoby, ktorá berie 
na seba podobu a údel človeka, aby umožnila všetkým ľuďom 
dobrej vôle návrat do domu Otcovho, do jeho láskavého ná
ručia na spôsob znovuprijatýdh detí Božích, aby obnovila 
vzťah lásky medzi tvormi a Stvoriteľom aj medzi ľuďmi navzá
jom a všetko naplnila dychom pokoja.

Vyrovnanosť, pokoj, úcta, pravda, spravodlivosť a láska v 
rovine prirodzených rodinných vzťahov sú podmienkou bez 
splnenia ktorej niet opravdivého šťastia pre človeka na Zemi 
a rovnako bez týchto náležitostí v rovine nadprirodzenej ne
možno si predstaviť sporia danú a šťastnú rodinu Božiu, do kto
rej sme sa zaradili prijatím sviatosti svätého krstu a ktorú 
svojím životom sme si predsavzali vytvárať a dotvárať. Kiež sú 
práve prežívané vianočné sviatočné dni príležitosťou na pripo
menutie si aj tohto nášho záväzku a s ním súvisiacich povin
ností celých a zrelých ľudí. Texty premenlivých častí poslednej 
nedele v tomto občianskom roku upevnia .istotu našej viery vo 
všetko to, čo tvorí základ nášho vykúpenia a spásy, a úplne 
na záver nech zaznie v našej duši Pieseň Izaiáša proroka z 
predvečera sviatku Narodenia Krista Pána.

Nedeľa po Narodení pripadá tohto roku na 30. decembra.

Tropár hl. 2.:
S radosťou zvestuj, svätý Jozef, Dávidovi, 
že si bol svedkom veľkých divov Božích: 
videl si Pannu rodiť, 
s pastiermi si spieval na slávu 
a s mudrcami si sa klaňal narodenému, 
pretože si uveril radostnej zvesti anjelov.
Oroduj za nás u Krista — Boha, 
aby spasil naše duše.

Kondák hl. 3.:
Radosťou plesá dnes služobník Boží Dávid
a Jozef s Jakubom vzdáva chválu,
pretože prijali veniec slávy
pre svoje príbuzenstvo s Kristom-
Nevýslovne sa radujú,
vrúcne spievajú na Zemi narodenému
a volajú: Dobrotivý, spas tých,
ktorí ťa uctievajú.

Medzispev hl. 7.:
Obdivuhodný je Boh vo svojich svätých, Boh Izraela.
Na prijímanie obvyklý verš z Osmahlaisníka. Poznamenávame 

ešte, že kvôli oktáve sviatku Narodenia zaznievajú v túto nede
ľu rovnako ešte aj tropár a kondák Narodenia v obvyklom p o 
radí.

E m a n u e l  — s nami je B6h —  osobitným spôsobom 
a hĺbkou uvedomenia si tejto skutočnosti práve v náplni v ia 
nočných sviatočných dní. Izaiášovo proroctvo z čias júdského 
kráľa Achaza (735 pred Kr.) o jeho panenskom počatí a naro
dení sa stalo skutočnosťou, ktorá más teší, napĺňa nádejou

a činí naše presvedčenie o  blízkosti Božej v SLOVE, ktoré sa 
telom stalo a prebýva medzi nami —  nevyvrátiteľným. Práve 
preto sme v predvečer sviatku Narodenia Pána v liturgickej po
božnosti s takou radosťou spievali text tohto starozákonného 
evanjelistu, ako pieseň istoty, víťazstva a bezpečného spočinu
tia pod ochranou mocnej ruky Pánovej, ktorá nás prevádza, ve 
die a privedie nakoniec do večných príbytkov: S nami je Boh
— pochopte to národy a pokorte sa, pretože s nami je Boh.

S nami je Boh.
Hľa, Panna už počala a porodila Syna a daia mu meno, 

ktoré znie tak, ako ho Izaiáš predpovedal a vyslovil — 
E m a n u e l .

S nami je Boh.
Nech tento hlas znie po celej Zemi, pretože s nami je Boh.
Či jesto medzi slovami, ktoré človek dokáže vysloviť a po

chopiť slovo radostnejšie a útechy plnšie, ako toto slovo ubez
pečenia, že s nami je Všemohúci Boh, ktorý bol, ktorý je a kto
rý bude naveky? S celého srdca teda nech znova znie náš 
spev:

S nami je Boh.
Tieto slová sú nabité silou a majú vzácnosť drahokamu. V ie

ra, ktorá vyúsťuje do bezhraničnej dôvery, láska, ktorá nako
niec nad všetkým víťazí a navždy zostane, spolu s nádejou z 
oboch vyplývajúcou, je podmienkou ich účinku a skvostného 
lesku.

Aj mocným a veľkým je adresované toto Izaiášovo posol
stvo spred toľkých stáročí:

Vzdajte sa svojich zlých zámerov aj keď ste mocní, pretože 
s nami je Boh.

Áno, čovek plný prekypujúceho zdravia si je vedomý svojej 
sily, ktorú používa a často aj zneužíva, a to na škodu a v ne
prospech vždy toho druhého, ktorý mu je  na dosah ... Jeho 
sebavedomie prerastá do pýchy, ktorá mu našepkáva čosi o 
všemohúcnosti a vzápätí podlieha pokušeniu uplatniť svoje 
schopnosti a možnosti hoci a j ako ničivú a pustošiacu silu tak 
v oblasti materiálnych, ako i duchovných hodnôt. Zabúda však 
pritom na jedno, že Boh je vždy na strane dobrých a spravodli
vých, úbohých, slabých, ponížených a pokorených. Boh je vždy 
zárukou ich cti, posilou ich slabosti, vyslobodením z poníženia 
a pokorenia. Dejinný kontext týchto výrokov Izaiáša proroka 
je toho dôkazom. Ľud Boží vždy vyšiel víťazne zo všetkých po- 

 ̂ korení a ponížení, keď sa úprimne k Bohu obrátil a chodil po 
jeho cestách.

A keď sa vždy znova vzchopíte, vždy znova budete premože
ní, pretože s nami je Boh.

A vaše plány, ktoré zosnujete, rozdrví Pán, lebo s nam je 
Boh.

Slovo, ktoré vyrieknete — sa nesplní, pretože s nami je Boh. 
A hrôza, ktorú vzbudzujete, nevyvoláva v nás strach a nebo

jíme sa vás, lebo s nami je Boh.
Len Pána Boha nášho máme v posvätnej úcte a svätú bázeň 

pred nim prechovávame, lebo on nás neopúšťa.
A keď vložíme svoju nádej do dôvery v neho, on sám nás 

posvätí, lebo s nami je Boh.
A dúfať budeme v neho a on sám nás vyslobodí, pretože s 

nami je Boh.
Hľa, ja a moje deti, ktoré mi dal Pán, pretože s nami je Boh.
Na tomto mieste sa vo výbere z textu Izaiášovho proroctva 

nepokračuje. Nám sa zdá vhodným doplniť tento úsek záve
rom 18. verša ôsmej kapitoly, pretože je akoby pečaťou na 
všetko predchádzajúce:

Hľa, ja a moje deti, ktoré mi dal Pán, sme znakmi a zname
niami od Pána zástupcov, čo prebýva na vrchu Sion.

A  spev pokračuje výberom z prvých veršov deviatej kapitoly 
z Knihy Izaiáša proroka:

Ľud, ktorý kráča v tmách, uzrie veľké sveto, lebo s nami je 
Boh.

A nad tými, čo prebývajú v tieni smrti, zažiari úsvit hrejivý, 
lebo s nami je Boh.

Lebo Dieťatko sa nám narodilo a Syn je nám daný, lebo s 
nami je Boh.

A vláda bude spočívať na jeho ramenách, lebo s nami je 
Boh.
A jeho pokoj zavládne všade, lebo s nami je Boh.
Nazývať sa bude anjelom veľkej rady — lebo s nami je Boh. 
Predivný radca, Boh silný, Vládca, Knieža pokoja a Otec bu
dúceho veku, lebo s nami je Boh.



Na záver týchto textov nespočetnekrát popreplietaných stále 
sa opakujúcim refrénom —  Lebo s nami je Boh, zaznie malé 
slávoslovie, Ktorým vzdáme vďaku a chválu Otcovi ma nebe
siach za to, že skutočne aj nám a aj pre nás sa stalo všetko 
to, čo sa stalo a čím sa Izaiášovo proroctvo naplnilo.

A j nám a aj pre nás zažiarilo veľké svetlo, aj nás nachádza
júcich sa v tieni smrti zalialo svetlo hrejivého úsvitu, a  rovnako 
aj nám a pre nás sa narodil Spasiteľ a Vykupiteľ, Ježiš Kristus 
v Betleheme. On je  ten Anjel veľkej rady, pred i v ný radca, Boh 
silný a Vládca, Knieža pokoja a O tec budúceho veku. Prišiel 
na svet a medzi nás preto, aby sme mali život a mali ho v 
plnej miere. Kiež zavládne jeho pokoj skutočne všade a bez 
predelov, kiež medzi ľuďmi dobrej vôle je  jediným spojivom 
láska a dobroprajnosť, ktorá motivovala každý jeho počin, 
každú jeho myšlienku odliatu do slov a celé jeho dielo nášho 
vykúpenia a spásy. A  nech je  to súčasne i poďakovaním za 
dobre prežité sviatočné dni a za všetko, čím nás obdaril Pán 
v priebehu celého uplynulého roka.

^ D 'a x c m i t  L a . d o -  i t b a

(X III. )
66. Je ka jú cn ik  povim ný p r i ja ť  pokutu?

Kajúcnik je povinný prijat rozumne uloženú pokutu. 
Odpor, neprijatie primeranej a takej pokuty, ktorú mô
žeme vykonať, bolo by znakom nekajúcnosti.

Spovedník, ukladajúc spovedajúcemu sa ťažkú pokutu, 
má sa ho opýtať:
— či mu dobre rozumie, čo mu bolo ako pokuta ulože
né, aby potom kajúcnik vo svojom svedomí nebol znepo- 
kojovaný;

— či môže takúto pokutu vykonať. Keby ale spovedník 
na túto otázku zabudol, sám kajúcnik pri ťažkej pokute, 
vidiac, že ju nebude môcť vykonať, je povinný požiadať 
ihneď o zmenu tejto . Napr. starec, alebo ťažko pracujúci, 
slabý, chorý, stravujúci sa v kuchyni, kde si stravu vy
brať nemôže, žena v druhom stave, alebo po pôrode — a 
dostanú za pokutu pôst. Pravda, v tých a podobných prí
padoch by tú pokutu vykonať nebolo možné. Treba preto 
ihneď poprosiť spovedníka o zmenu pokuty s udaním 
príčiny. Podobne ak sme dostali pokutu, plnením ktorej 
by sme zanedbávali svoje povinnosti rodinné, stavovské, 
treba prosiť o výmenu pokuty. Spovedník na základe dô
vodov kajúcnika pokutu zmení alebo ju  zmierni.

Bez vážnych dôvodov nerttožno prosiť o zmenu pokuty!
Sám kajúcnik si pokutu zmeniť nemôže. Bez vážnej 

príčiny netreba nikdy prosiť o zmenu pokuty. Uniknutie 
pokute alebo prosba o zmenu pokuty z ľahších príčin bo- 
lo by prehrešním sa a mohli by sme stratiť mnohé 
milosti. Keď však už pri spovedi si myslíme, že uloženú 
pokutu neprijmeme a nevykonáme a inú pokutu si ne
vyžiadame, naša spoveď stáva sa neplatnou. Lebo k plat
nosti sv. spovede patrí aj to, aby sme prijali a vykonali 
uloženú pokutu!

67. C o  rob iť, ak  sm e sa a ž  p o  spoved i p resvedč il i ,  že  
nám  u loženú pokutu  vyk o n a ť  nem ôžem e.

Ak sme sa až po spovedi alebo až doma presvedčili, 
že pokuta je pre nás priťažká, pri najbližšej spovedi mu
síme požiadať o zmenu pokuty, a to podľa možnosti od 
spovedníka, od ktorého sme ju dostali.

Keď tohto spovedníka niet, prosíme o zmenu pokuty 
u iného spovedníka a pritom nemusíme zopakovať celú 
predošlú spoveď podrobne, ale treba vec vyložiť tak, aby 
spovedník videl, prečo sme dostali takú pokutu, aby po
znal náš duševný stav a podľa toho rozhodol, či má alebo 
nemá zmeniť pokutu.

68. A k o  a k ed y  sp ln iť u loženú pokutu a rôzne  otázky 
o pokute.

Uloženú pokutu treba splniť presne tak, ako nám bola 
uložená. Ľubovoľne meniť pokutu nemožno.

Pokutu treba vykonať, keď je to možné, h  d po spo
vedi. Keď sme pokutu z nejakej príčiny nevykonali, má
me ju  vykonat neskôr, ale vykonáme pokuty má byť v sta
ve milosti posväcujúcej, to znamená v stave bezhrešnom, 
v stave, kedy sme ešte neupadli po spovedi do nového 
ťažkého hriechu. Kto vykonal uloženú pokutu až vtedy, 
keď spáchal hriech, pokutu si vykonal, ale jeho skutok 
pred Bohom nie je zaslúžilý.

Ak spovedník označí čas na vykonanie pokuty, má sa 
vykonať v tom čase, avšak ak čas nie je určený, vtedy 
čo najskôr.

Keď bol niekomu presne určený deň alebo Čas pokuty 
a kajúcnik vtedy pokutu nevykonal, je povinný vykonať 
ju neskôr. Pokuta i v takomto prípade neodpadá.

Nové rozhrešenie a zvýšenie pokuty dostáva kajúcnik 
vtedy, keď už pq rozhrešení vyznal nejaký ťažký hriech.

Od pokuty môže byť oslobodený len ten, kto ju nemôže 
vykonať, napr. umierajúci alebo ťažko chorý človek. Ak 
sa nejaká pokuta dáva chorému, napr. krátka modlitba, 
ktorú s ním spovedník ihneď vykoná, alebo sa mu dáva 
pobozkať kríž a pod., spoveď toho, kto bol oslobodený 
od pokuty, je platná.

Hod pokuta má byť vykonaná čím najskôr, nemusí sa 
vykonať pred sv. prijímaním, keď sa k sv. prijímaniu 
pristupuje ihneď a nemáme čas na vykonanie pokuty, 
vykonáme ju po sv. prijímaní.

Keď kajúcnik zabudne vykonať pokutu, má ju vykonat 
vtedy, keď si na to spomenul.

Keď kajúcnik zabudol, aká mu bola uložená pokuta 
a môže sa ešte na to spovedníka opýtať, má tak urobiť. 
Ak tak nemôže urobiť, avšak približne súdi, čo mu bolo 
za pokutu uložené, má tú pravdepodobnú pokutu vykonať.

Ak niekto z vlastnej viny nevykoná pokutu, ale pri spo
vedi mal vôľu pokutu vykonať, vtedy spoveď je platná, 
ale tým, že nevykonáme pókutu, pozbavujeme sa mno
hých milostí.

69. M ô že  nam iesto  nás vyk on a ť  pokutu n iek to  iný?  M ô 
žem e  zadosťučin iť za  zom re lý ch  a lebo  za iných ž i
v ý c h ?

Povinnosť vykonania pokuty je povinnosť o s o b n á ,  
takže nemôžeme niekoho poprosiť, aby namiesto nás vy
konal pokutu.

Vykonať pokutu a zadosťučiniť za zomrelých môžeme 
a Cirkev nás k tomu vyzýva.

Za iného, ktorý je v ťažkom hriechu pokutu vykonať 
nemôžeme. Nemôžeme ani zadosťučiniť. Môžeme sa však 
za neho modliť, aby sa navrátil k Bohu.

70. M ô že  nesp lnen ie  poku ty  u rob iť  spoveď  neplatnou?
Pokuta je podstatnou čiastkou sviatosti pokánia. To

znamená, že platnosť spovede záleží i na pokute, ale

Nikdy s prázdnymi rukami k obetovaniu pri sv. liturgii
OBETOVAŤ, znamená dať niečo zo svojho, niečo dobré. Čo dobré môžeš odovzdať Bohu ako svoju obeť? 
POCTIVOSŤ A  VYTRVALO SŤ V PRÁCI a pri konaní všetkých povinností.
VĽÚDNY POHĽAD A  DOBRÉ SLOVO tým, ktorý sú s tebou doma, v susedstve, na pracovisku, v spoločnosti. Za 

elektrickú energiu platíme, aby sme mali svetlo a teplo. Milé slovo nestojí nič a dá viac svetla i tepla ako elektrina.
POMOCNÚ RUKU tam, kde je to potrebné.
N A VŠTÍV IŤ  CHORÉHO alebo staršieho človeka, poslúžiť mu.
TRPEZLIVO  SA VYRO VNÁVAŤ s vlastnými problémami a ťažkosťami.
OCHOTNE ODPÚŠŤAŤ a poctivo priznať vlastnú chybu.
K  RODIČOM vždy s úctou, láskou a poslušnosťou.
SÚ AJ INÉ MOŽNOSTI. — SPOM ÍNAJ! (Z  m a te r iá lo v  obežn íka  pražske j A p . adm. č. 7 — 1973)



Im v tom zmysle, že kajúcnik musí pii, spovedi m a ť  
d o b r ú  v ô ľ u  v y k o n a ť  u l o ž e n ú  m u  p o k u  t u. 
Teda, kto by sa zásadne staval proti pokute a ju nijako 
neuznával, nechce prijať, alebo len naoko ukazoval, že 
ju prijíma, majúc úmysel ju nevykonať, toho spoveď je 
neplatná. Kto ale pokutu uznáva za čiastku sviatosti po- 
káma, prijíma ju a Chce ju vykonať, jeho spoveď je plat
ná aj vtedy, keď nie svojou vinou pokutu nevykonal.
V prípade, ak ju svojou vinou nevykonal, hreší, pretože 
nesplnil to, čo k sviatosti pokánia patrí, ale jeho spoveď 
ostáva platnou. Sama pokuta, uznanie, prijatie a vôľa ju 
vykanat je podstatnou čiastkou spovede. Skutočné vyko
nanie uloženej pokuty nie je podstatnou, ale doplňujúcou 
čiastkou sviatosti pokánia.

VI. Aké sú účinky sviatosti pokánia  ?

Svoje rozjímame o sviatosti pokánia zakončíme pohľa
dom na účinky tejto sviatosti.

Hlavným účinkom sviatosti pokánia je r  o z h r  e š e- 
n i e od h r i e c h o v  a z m i e r  e n i e  sa s B o h o m .

Okrem toho nadobúdame pokojné a čisté svedomie. Na
ša duša sa očistí, nadobúda milosť posväcujúcu, ktorá 
dušu posilňuje pred upadnutím do nových hriechov.

Pred upadnutím do hriechov sme mali dobré skutky, 
ale naše zásluhy boli hriechom usmrtené. Po dobrej, plat
nej spovedi naše zásluhy v celom rozsahu o ž i j ú  a Boh 
mm ich znovu započítava k dobru.

VII. Nejdem  ¡na spoveď  — spovedn ík  bo l ku m ne drsný!
Ziaľ, je pravda, že prílišná drsnosť niektorých spone d- 

mkav zavinila, že niektorí ľudia sa dlhé roky vzďaľujú 
od sv .spovede. Väčšinou sa takíto kňazi oboria ostrou 
výčitkou, keď kajúcnik povie,, že sa niekoľko rokov ne
povedal. Samozrejme, takýto postup kňaza nemožno 
schvaľovať. Tu je len jedna rada: nepovažujme všetkých 
kňazov za rovnakých. Nechajme teda nevyhovujúceho 
kňaza a nájdime si iného, ku ktorému budeme mať väč
šiu dôveru. Práve tak, ako si vyberáme lekárov, vyberme 
si aj lekára svojej duše.

Veriaci, ktorí ste boli niekedy rozčarovaní niektorým 
kňazom, verte, že nad ich priestupkami plakail Kristus, že 
mi si už zaslúžili svoje odsúdenie. Vy si nájdite kňaza

podľa svojej predstavy, podľa svojho srdca, aby sa rado
val aj on aj nebo z Vášho spasenia.

Poznamenávam však, že kňaz niekedy v spovedelnici 
musí postupovať tvrdo proti hriešnikovi, ktorý sa nechce 
napraviť, jeho krok je správny. Len v jednom prípade 
môže byť spovedník tvrdý a prísny: keď vidí zatvrdilú 
nekajúcnosť hriešnika.

i i .  o Č a s t e j  s v .  s p o v e d i
Spoveď je nielen na to, aby sa hriešnici navrátili k Bo

hu, ale aj aby veriaci napredovali v kresťanskej dokona
losti, aby boli spravodliví.

Od čoho závisí kresťanská spravodlivosť? Aby srne 
svedomite zachovávali Božie a cirkevné prikázania, varo- 
nali sa hriechov, povinnosti svojho stavu ochotne a sta
rostlivo plnili, denne určitý čas, podľa svojich možností, 
venovali sa modlitbe, spytovaniu svedomia, duchovnému 
čítaniu, zúčastňovali sa na sv. Liturgii, pristupovali čas
tejšie — aspoň raz za mesiac — k sv. spovedi a k sv. pri
jímaniu, preukazovali blížnym skutky lásky, svoje ťaž
kosti trpezlivo znášali a svojím opravdivým náboženským 
kresťanským životom dávali príklad iným. „Nech tak 
svieti naše svetlo pred ľuďmi, aby videli naše (dobré skut
ky a oslavovali Otca vášho, ktorý je na nebesiach.“ (Mt.
5, 16). V tomto je teda spravodlivosť a nie v nejakých 
vonkajších úkonoch. Nemôže byť nábožným ten, kto den
ne chodí na sv. omšuf ale je pyšný, rád ohovára, uráža, 
ponižuje iných zanedbáva povinnosti svojho stavu, z čoho 
je nepokoj v rodine a pod.

Častá sv. spoveď a sv. prijímanie nás v bohumilom 
živote posilňuje, utvrdzuje a zdokonaľuje.

Treba začínať so spoveďou mesačnou, to znamená, spo
vedať sa ra z  za m e s ia c, v prvý piatok t v prvú so
botu či prvú nedeľu v mesiaci. Samozrejme snažíme sa 
pritom dosiahnuť to, aby sme neupadli do ťažkých hrie
chov. Potom kráčajme po ceste kresťanskej dokonalosti 
a spovedajme sa každé dva týždne, pozdejšie aj týž
denne.

O ceste ku kresťanskej dokonalosti, tu v krátkosti po
dávam iba to najdôležitejšie.

1. Počítam s tým, že často sa spovedajúci zbavili sa 
už ťažkých hriechov a sú už natoľko silní, že ľahko do 
nich neupadnú. Keď na tomto poli boja sme ešte slabi, 
musíme sa v plnej miere tu posilniť, dovtedy ďalej po- 
stupovať nemôžeme. Zásada: nech ťažký hriech nevlád
ne no vašej duši.

2. Ďalej máme sa zbaviť našich z l ý c h  n á k l o n n  o s- 
t í. Každý musí poznať svoju najväčšiu slabosť, napr. 
ohováranie, závisť, nevraživosť a pod. a tak dlho sa cvi
čiť v premáhaní tejto chyby, až ju s pomocou Božou zo 
seba strasie. Takejto chyby sa zbavíme nasledovne: ráno 
pri rannej modlitbe urobíme predsavzatie, čoho sa bude
me celý deň chrániť, čo si budeme často pripomínať 
v priebehu dňa a večer pri spytovaní svedomia uvažuje
me, či sme toho dňa pokročili alebo nie. V najbližšej spo
vedi máme povedať stav tohto boja proti našej hlavnej 
chybe od poslednej sv. spovedi. Toto cvičenie bude trvať 
mesiace, ba i roky, a nakoniec predsa sa skončí úspešne.

Keď sme svoju hlavnú zlú náklonnosť či chybu vyko
renili, začneme to isté s inými náklonnosťami. Môžeme 
použiť aj iný spôsob. Pokúsime sa zbaviť svojich zlých 
náklonnosti c v i č e n í m  č n o s t í ,  opačných zlým ná
klonnostiam. Napr. kto rád ohovára, zaumieni si, že čas
tejšie bude myslieť na Boha, že pri pokušení ohovárať 
pomodlí sa v duchu niektorú modlitbu a pod.

3. Všedných hriechov sa človek dopúšťa z ľudskej sla
bosti. Človek na tejto zemi sa nemôže vyvarovať všed
ných hriechov. Ale dajme pozor, aby sme sa ich nedo
púšťali dobrovoľne a zo zlého zvyku. Všednými hriechmi 
sa milosť posväcujúca netratí, ale sa pritom pomaly pri
pravuje cesta k ťažkým hriechom. Preto všedné hriechy 
nepodceňujme a chráňme sa ich. Vykoreňme v sebe ná
klonnosť k nim.

4. Každý človek sa má usilovať konať d o b r é  skut
ky. Každý i najmenší dobrý skutok má pred Bohom zá
sluhu, keď ho konáme s dobrým úmyslom. Tým viac 
a často to majú urobiť tí, ktorí kráčajú k dokonalosti. Tí, 
ktorí často prijímajú, nech po rannej modlitbe obetujú 
všetky svoje dobré skutky, slová a myšlienky nastávajú
ceho dňa na Božiu slávu.

Osoby, ktoré sa zaväzujú konať dobré skutky nech vy-



VZPLANUTIE VOJNY na Strednom východe a pokračujúce 
tragické udalosti v Chile boli predmetom príhovoru pápeža 
Pavla VI. k pútnikom, ktorí prišli v nedeľu 14. októbra t. r. na 
svätopeterské námestie v Ríme. Sv. Otec vyslovil nádej, že sve
tová verejnosť odmietne neľudské používanie zbraní na ovlád
nutie jedných druhými.

MNOHÍ KRESŤANIA V EURÓPE neberú vážne problémy chu
doby, biedy a útlaku v rozvojových krajinách, — povedal otec 
P. Arrupe po návrate z Latinskej Ameriky, Kanady a Kuby. Ďa
lej zdôraznil, že mnohí veriaci si myslia, že kto bojuje za sociál
nu spravodlivosť, vybočuje z poslania Cirkvi. To je však smutný 
omyl.

ZVÝŠIŤ CIT SPRAVODLIVOSTI medzi veriacimi, pochopenie 
pre potreby druhých, ako aj sociálne cítenie vzala si za úlohu 
Národná komisia belgických katolíkov z tzv. Roku spravodlivosti, 
ktorý v krajine prebieha od 1. septembra do konca budúceho 
roku.

CIRKEV V ROKU 2000 — je názov štúdie, ktorá vyšla pred 
nedávnom v Londýne a ktorej autormi sú biskupský zbor, kňaz
ské rady, ako aj spoločná komisia rehoľných a laických komu
nít. Kniha poukazuje na to, že budúcnosť Cirkvi sama Cirkev si 
musí vyformovať.

KARD. CORDEIRO, arcibiskup v Karáči (Pakistán), vyzval 
spoluobčanov k spolupráci v záujme dobra krajiny bez ohľadu
na náboženskú rozdielnosť.

METROPOLITA JUVENALIJ zaslal pozdravný telegram berlín
skemu arcibiskupovi kard. dr. Bengschovi, v ktorom ďakuje za 
bratské prijatie ruskej pravoslávnej cirkvi, ktorá v lete navštívila 
NDR.

OSLAVY SV. ROKU začnú sa v Poľsku 1. januára 1974. Poľ
ský biskupský zbor, rozhodol sa zamerať ich na výchovu k zdra
vému rodičovstvu, proti rodinným rozvratom, alkoholizmu a nar
kománii.

SEKRETARIÁT pápežskej komisie pre sociálne komunikačné 
prostriedky oznámil, že témou svetového dňa oznamovacích pro
striedkov v bud. roku bude „Publicistika a hlásanie Slova.“

V CALDANO (Kolumbia) mal svoju primičnú Sv. Liturgiu 
miestny 28-ročný otec Alvaro Ulcue, ktorý je prvým kolumbijským 
kňazom z 25-tisícového indiánskeho kmeňa Amerinda.

'Je.dnôLL OtbfrLL

Sv* Otca Pavla VL navštívili pútnici z Malajzie 
a Singapúru a boli prvou skupinovou návštevou u 
pápeža z týchto krajín -  Arcibiskup H. Camara 
z Brazílie, navštívil nedávno Nórsko, Francúzsko 
a Spojené štáty americké -  Modlitba v našich 
časoch -  je témou pastierskeho listu amerického 
arcibiskupa v Cincinnati, odsudzujúceho nábožen- 
ský formalizmus, ktorý sa vybíja iba v slovách 
a sľuboch -  Otec J. Brodrick, známy cirkevný his
torik, umrel v Londýne vo veku 82 rokov -  V Mo
zambiku vypovedali 300 misionárov za to, že od
kryli zločiny portugalských kolonizátorov -  103. 
narodeniny oslávil pred nedávnom belgický kňaz 
otec Šperk, ktorý len pred 6 rokmi zanechal aktív
nu dušpastiersku činnosť -  V Moskve prednášal 
známy rakúsky teológ dr. Weiner na medzinárod- 
nom sympóziu o problémoch spoločenského vývo
ja, kultúry, vzdelania, mládeže a rodiny -  V Ho- 
deide, hlavnom meste Jemenu, otvorila skupina 
misijných sestier lásky, založených Matkou Teré
ziou, starobinec -  V Ríme intenzívne pokračuje
výstavba rodinných domčekov pre chudobné mno
hodetné robotnícke rodiny, ktorú financuje pápež 
Pavol VI. -  V Pinerole umrel vo veku 96 rokov 
a v 71. roku kňazstva otec Pentoro, posledný zo 
žijúcich žiakov a priateľov sv. Jána Boska -  15. 
nástupcom sv. Alfonza Liguori sa stal 52-ročný ba
vorský rodák otec J. Pfab -  Svetová rada cirkví, 
ktorá v tomto roku oslávila štvrťstoročie svojho 
trvania, združuje 269 cirkví z 90 krajín -  Vo Var
šave bola v katedrálnej bazilike korunovácia obra
zu Bohorodičky, privezeného z Talianska r. 1651 
ako dar pápeža Inocenta X. poľskému kráľovi Ka
zimírovi -  V Helsinkách bol 11. októbra pohreb 
najslávnejšieho fínskeho bežca P. Nurmiho, na 
ktorom sa zúčastnil aj helsinský biskup, ktorý vy
zdvihol húževnatosť a osobnú statočnosť tohto 
svetovo známeho športovca.

konávajú tie skutky tak, aby ¡príliš tnepadali do očí a (ne
boli ľuďom, s ktorým žijú, na ťarchu. Lebo hoci by to 
oni robili z čiistej pobožnosti, ale tak, že ich každý vidí, 
mohli by sa ná}st ľudia, ktorí by to nazvali farizejstvom 
a mmú cnosť by vystavili na posmech.

5. Často sa spovedajúci majú byt ¡skromnými a pokor
nými. To však neznamená, že majú byt smutnými. Ich 
čistá veselosť a radosť v spoločnosti, ich čnosti pritiahnu 
aj iných.

6. Svoj duchovný život veďme podľa M ojich  síl, zdra
via, stavu a pomerov. Nezabúdajme, že dokonalým sa ne
staneme ihneď. Nepreceňujme isvoje sily, ani ich nepre
ťažujme, aby sme potom neboli znechutení. Boh od nás 
žiada len to, čo je v našich silách. Keď vidíme, že iní sú 
dokonalejší, chváľme Boha a nermútme sa, že my zaostá
vame za nimi. Keď ty speješ k dokonalosti zo všetkých 
svojich síl, v očiach Božích si taký, ako tí, o ktorých si 
myslíš, že sú dokonalejší.

7. Na ceste k dokonalosti nám prekáža telo, svet a zlý 
dutíh. Preto buď ostražitý, bedlí nad zmyslami, hlavne 
nad očami, sluchom, nad náchylnosťou k majetku a k slá
ve. Na dobrej ceste sa udržíš hlavne p o k o r o u .  Preto 
odhoď pýchu a namyslenosť.

8. „Buďte dokcftmlí, ako je dokonalý \aj Otec váš ne* 
beský.“ (Mat. 4, 48). Tu na zemi kráčame len k dokona
losti. Plnú dokonalosť obsiahneme až v nebi.

71. S p y tovan ie  sved om ia  pre tých, k to r í  sa častejšie spo
veda jú .

Aby sme dospeli k väčšej dókonalosti musíme demne, 
aspoň večer pri večernej modlitbe, spytovať ¡svoje svedo
mie. Často sa spovedajúci spytujú svedomie nie podľa 
Desať Božích prikázaní, ale najprv z hlavných chýb a po- 
tom z hlavných povinností k Bohu a blížnym.

S akou prípravou pristupuješ k sv. \spovedi a k sp. pri
jímaniu? Či si sa staral, aby si pobožne, ochotne a na 
Božiu slávu i  i svoje spasenie konal svoje kresťanské po- 
virmosti ?

Ci nevysedávaš celé hodiny v chráme Božom a na dru
hej \strane si zanedbával svoje povinnosti?

č i  si sa usiloval zväčšiť v sebe láska k Bohu a č i vy
trvalo si sa snažil získať — osvojiť si čnositi?

Či si často povznášal svoje myšlienky k Bohu a či 
si ďakoval Pánu Bohu za získané milosti a dobrodenia?

Či si bol trpezlivý, pokorný a či trpezlivo si znášúl svo
je každodenné kríže?
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PAPEZ PAVOL VI. mal v prvú októbrovú nedeľu nezvyklého hasia. Bol 

ním najvyšší predstaviteľ lamaistického budhizmu, dalajláma. Vzácneho 
hosťa sprevádzal predseda Sekretariátu pre nekrestanov, kamd. Pignedoli. 
Pápež hovoril po anglicky a vyjadril potešenie nad nezvyčajnou návštevou, 
pričom m  s uznaním vyslovil o ázijských náboženských a ľudských traM- 
ciéäh.

V  GARRISONE (USA) uskutočnilo sa nedávno ekumenické stretnutie, 
im ktorom sa zúčastnilo 60 teológov katolíckych aj iných kresťanských vy- 
znmtí (protestantov, presbyteriánov, ■ortodoxných, metodistov a iných). Dis
kutovali \o iproblémoch Eucharhstie, miešaných manželstiev, ako aj o spolu- 
práci v oblasti dušpastiemkej.

KRESŤANSKÁ MIEROVÁ KONFERENCIA navrhla zasvätiť nedeľu 
21. októbra ako Deň modlitieb za OSN. V súvislosti i s týmto návrhom zišla 
sa 5. ¡septembra t. r. v Prahe medzinárodná ekumenická komisia, v ktorej 
zasadali zástupcovia viacerých krestamských cirkví a zaoberali sa prípravou 
osobitnej liturgie pre Deň modlitieb,

OSTROV CEYLON (Šrí Lanka) je územím kde v dobre,j harmónii naží
vajú viaceré veľké náboženstvá sveta.. Podľa štatistiky z roku 1971 z 13 mi
liónov obyvateľov ostrova vyše 8 miliónov je budhistov, vyše 2 milióny 
hinduistov. Zbytok tvoria katolíci a mohamedáni. Medzi všetkými týmito 
vyznaniami panujú dobré vzťahy a vzájomná znášanlivosť.

PRVÝKRÁT po dlhšom čase zase stretli ¡sa na spoločnej bohoslužbe pred
stavitelia anglikánov a katolíkov v Belfaste. Okolo 700 veriacich z oboch 
náboženských skúpim modlilo sa spoločne pod šírym nebom za všetky cirkvi 
v írsku, aby si boli čoraz bližšie, — za tých, čo trpia nepokojmi a (terorom, — 
za tých, čo usilujú o dorozumenie a mier, — za mier na celom ¡štvete.

EKUMENICKÁ RADA CIRKVÍ uverejnila už druhú „Bielu knihu“ s náz~ 
immi 200 firiem, väčšinou západonemeckých, ktoré poskytujú investície 
v Juhoafrickej republike a talk nepriamo podporujú tamojší rasistický 
réžim.

NEBO SO ZEMOU, 
nebo so zemou 
teraz oslavujú.

ANJELI S ĽUĎMI, 
anjeli s ľuďmi 
spolu sa radujú.

KRISTUS ZRODIL SA, 
Boh stelesnil sa,
ANJELI SPIEVAJÚ, 
králi ho vítajú, 
vrúcne sa klaňajú.

PASTIERI MU HRAJO, 
divné zvesti vyprávajú . .

* * *

Či si neprechúvávail nenávisť, hnev a závisť pmti nie
komu ?

Či ¡si neposudzoval alebo ohováral druhého?
Či si nebol náchylný k zvade?
č i si umŕtvoval tie náruživosti a nedostatky, ku ktorým 

máš náklonnosť od prírody alebo zo zlozvyku?
Či si sa usiloval opraviť moje nedostatky?
Aký hriech mám dodať z minulého života k lepšej spo~ 

vedi? Rozumie m  ten hriech, ktorý už bol odpustený, 
len ho dodám preto, aby som vzbudil úprimnejšiu ľútosť.

72. Spoveď a  sv. p r i j ím an ie  v  pirvý- piiaitiok.
Každý prvý piatok v mesiaci je zasvätený úcte Naj

svätejšieho Božského Srdca. V piatok náš Spasiteľ bol 
ukrižovaný ma kríži za spásu sveta. Ctitelia JSfajsv. Bož
ského Srdca každý prvý (piatok v mesiaci považujú za faa~ 
ký deň, v ktorý sa patrí Pánovi preukázať výnimočnú 
lásku. Toho dňa sa snažia po sv. spovedi pristúpiť k sv. 
prijímaniu. V ten deň počúvajú sv. liturgiu a rozmýšľajú
o utrpení a smrti Božieho Syna.

Pre týchto platí prísľub Spasiteľa: „Kto za deväť pr
vých piatkov, nepretržite za sebou nasledujúcich, pristúpi 
k sv. prijímaniu, tomu Spasiteľ prisľúbil zvláštne milosti 
a predovšetkým milosť šťastnej smrti “

V celom katolíckom svete v prvé piatky statiky a ¡stov
ky veriacich pristupujú k sv. prijímaniu.

Prísľub Srdca Ježišovho je viazaný predovšetkým na 
deväť prvých piatkov bez prerušenia. Kftoirým mesiacom 
začneme, na tom nezáleží. Taktiež prvé piatky nemusia 
spadať do toho istého roku.

73. Každodenné večerné spytovan ie  isvedomiia.
Sv. Ján Zlatoústy učí: „Keď skončíš dennú prácu 

a chceš ísť na nočný odpočinok, prv než ¡si ľahneš, spytuj

snoje svedomie, pripomeň si svoje hriechy, \ak si sa v nie- 
čom slovom, myšlienkou t alebo skutkom previnil. Ak si 
urobil niečo dobré, ďakuj Párnu Bohu, ak niečo žlé, viac
krát to nerob!“

74. P re čo  každodenné  večern é  spytoviaime svedom ia?
Keď zriedkawo spytujeme svedomie, povedzme štmť- 

ročne alebo polročne, alebo lem raz do roka pred veľko
nočnou spoveďou, je to veľmi ťažké, aby sme si mohli 
pripomenúť všetky hriechy, ktorých sme ¡Sa za >tiaký dlhý 
čas dopustili. Preto sa často stáva, že ,sa zle vyspovedáme 
a naše svedomie je ¡nepokojné.

Aby sme sa mohli dobre pripraviť k \sv. spo\vedi, dobre 
sa vyspovedať a urobiť púkrok v duchovnom živote a aby 
sme mali spokojné svedomie, robme každodenné večerné 
spytovanie svedomia, v  ktorom spoznáme seba, vidíme 
svoje chyby, hriechy, poklesky a snažíme sa ich napra
viť. Tak pri príprave na sv. spoveď ľahko \si spomenie
me ma spoje hriechy, zo všetkých sa vyznáme a tak ne- 
rúarážame na nebezpecie zlej spovedi.

75. A k o  rob iť  každiodanné veče rn é  spytovan ie?
Večerné ,spytovunie svedomia sa robí pri večernej mod

litbe. Je krátke a robí sa. nasledovne:
1. Najprv poďakuj Bohu za pomoc, lásku a ochranu 

v tento deň.
2. Pros Ducha Svätého, aby ti svojou láskou dal poznať 

priestupky, úprimne za rne ľutovať a zaumieniť si, že sia 
polepšíš.

3. V myšlienkach rozober celý s;voj deň a opomeň si, 
či si v niečom myšlienkou, skutkom, \slovom, alebo za
nedbávaním dobrého neurazil Boha.

4. Ľutuj svoje hriechy!
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NA TOHTOROČNÝ ŠTEDRÝ DEŇ pripadne 120. výročie smrti 
významného predbojovníka dneška, skromného východosloven
ského literáta, snaživého duchovného pastiera a uvedomelého 
Slovana dr. Jána A n d r a š č í k a.

S jeho životom, dielom a významom nás bližšie oboznámil už 
vlani na stránkach Kalendára Slova, a v tohtoročnom Pútniku 
svätovojtešskom, náš ved. redaktor dr. E. Korba.

Pri návšteve Bardejova, kde som zavítal pri príležitosti 70. vý
ročia trvania tamojšej gr.-kat. fary a cerkvi, navštívil som aj 
bardejovský svätomichalský cintorín, kde je dr. Andraščík po
chovaný. Zastavili sme sa aj pri hroboch tam odpočívajúcich 
bardejovských gr.-kat. farárov, E. Biharyho a A. Kendrovského, 
ako aj ostatných duchovných. Láskavosťou o. kanonika Št. Ben- 
koa, nám bolo umožnené nahliadnuť aj do starých farských záz
namov, kde sú stručne zachytené veľmi zaujímavé poznámky z 
Andraščíkoyých čias.

Pri spomienke na 120. výročie smrti zaslúžilého autora Šenku 
pálenčeneho, ktorý mal vždy tak veľmi srdečný vzťah k našim 
buditeľským kňazom, k našej Liturgii i k staroslovienčine, vybral 
som pozoruhodné pasáže a tieto z maďarčiny preložiac, pred
kladám našej čitateľskej pospolitosti ako vďačnú spomienku na 
statočného východoslovenského rodoľuba a Slovana.

15. júla 1831 —  Nasleduje nešťastná epocha ľudského poko- 
kolenia, ktorá nech sa nikdy neopakuje, lebo skazonosná cho
roba cholery obetovala mnoho ľudí vecnosti. Prvá bola Terézia 
Wiindegg, 26-ročná šľachtičná. V priebehu 4 týždňov zomrelo 
278 duší, v Novej Vsi 49, spolu 327 z celkového počtu obyva te ľ
stva 589.

14. augusta 1831. Nasledujúceho dňa, to jest, na sviatok Na- 
nebevzatia P. Márie, po skončení obradov spojených s plnomoc- 
nými odpustkami vo farskom chráme, skazonosná choroba cho
lery úplne prestalo.

4. mája 1832. Ján Andraščík, doktor teológie, zvolený za 
bardejovského farára. Faru prevzal 4. augusta podľa  zápisnice, 
ktorá sa nacházda v archíve.

1836. V dôsledku zemetrasenia popraskal strop hlavného 
chrámu.

26.XI. 1837. Vrúcne milovaná matka farára, Mária Andaščíko- 
vá (80-ročná!) zomrela.

30. mája 1838. Ohromné krupobitie.

Blahonodný čitateľ! 4. mája 1832 zvolili za bardejovského fa 
rára Jána Andraščíka. Je doktorom teo lóg ie  a  riadnym profeso
rom biskupského lýcea v Košiciach. Pre dokončovanie scholas
tického kurzu (na ktorom prednášal) mohol byť inštalovaný iba 
na začiatku septembra. Inštaláciu uskutočnil z poverenia bisku
pa E. Palugyayho, arcidekan Karolyi. Čoskoro po ¡inštalácii 
nastal spor a morálna vojna medzi farárom a sudcom G ašpa 
rom Szepesházym (zomrel 5. januára 1845 na hnilobu čreva, 
pochoval ho dekain Zátorský), Formálna morálna vojina nastala 
medzi nimi preto, lebo farár žiadal prestavbu fairskej budovy 
a spomínaný sudca s pomocou celého mestského magistrátu 
robil prekážky. Spor sa vliekol od r. 1832 do roku 1838.

Nasleduje popis starej budovy a poznámka, že novostavbu 
fary dokončili v r. 1842. Po poznámke, že 1. okt. 1839 stal sa ko
šickým biskupom A. Ooskay, nasleduje táto poznámka:

Farár Andraščík začal veľkú akciu proti pijatike, založil spol
ky triezvosti. Jeho akciu podporovalo všetko kňazstvo Šariša 
a prostredníctvom biskupa návrh predložili aj pa latín ovi. V rám
ci tejto akcie napísal veršovanú ľudovú brožúru v  sarištine: Pá- 
lenčeni šenk.

Andraščík sa aktívne zúčastnil práce v mestskej administratí
ve, z čoho mal veľa  konfliktov. Veľkú prácu vyvíjal aj na poli 
mravnej nápravy veriacich.

1. januára 1841. Matriky začínajú písať po mad'arsky.
V mairci 1847 sa začal šíriť hladomor, ktorému denne padne 

za obeť 4 —  8 ľudí. Koncom decembra mala farnosť 514 mŕt
vych. O  tom sám Andraščík napísal toto: „Strašmé následky 
moru na dedinách cítiť trojnásobne. Vyššie uvedených 514 zo
mrelých je  obeťou hladu. Príčinou hladu boli slabá úroda ze
miakov, úžernícky židovský monopol pšenice, hlúposť ľudu, 
hriešná ľahostajnosť a nedbalosť predstavenstva." A  poznámku 
uzatvára Andraščík návrhom: „Zakázať liehovamíctvo, na čo už 
4 roky čakáme a  založiť verejné obilné sklíady."

4. júna 1849. Prvý prípad cholery. Kaplán Šepítko sa podpísal 
v matrike zomrelých ako dočasný administrátor ešte v októbri 
1849. Asi okolo 7. novembra sa Andraščík vrátil z krakovského 
väzenia a nesprávne zápisy v matrike opravil.

Ďalej nasleduje poznámka o príchode generála V. Lazara 
a ruskej invázie cez severovýchodné Karpaty.

Dr. Štefan UJHELYI

Statočný pevec Slovanstva
24. decembra t. r. uplynie 175 rokov od naro

denia veľkého slovanského básnika a statočného 
syna bratského poľského ľudu, Adama M i c z k i e -  
w i c  z a.

Celý jeho život a dielo predstavuje húževnatú 
borbu za slobodu svojho národa a bratskú jednotu 
Slovanstva. V tomto duchu vytrvalo pracoval vo 
svojej vlasti a neprestal ani vo vyhnanstve a emi
grácii. Zomrel koncom novembra r. 1855 na lodi 
Tábor, pri plavbe z Marseiľle do Istanbulu.

Pohreb A . Miczkiewicza bol 30. decembra 1855. 
Za pohrebným vozom s jeho telesnými ostatkami 
svorne kráčali Poliaci, Turci, Židia, Arméni, Fran
cúzi, Albánci, Srbi, Bulhari, Taliani i Dalmatínci. 
Všetci bez rozdielu prišli vzdat hold úcty veľkému 
básnikovi a statočnému bojovníkovi. Všetci, kato
líci, protestanti, pravoslávni i mohamedáni sa zú
častnili smútočných obradov v katolíckom chráme.
V  posledný deň tohto roku potom parník Eufrat 
odvážal Miczkiewiczove telesné pozostatky do Pa
ríža, aby po 45 rokoch si ich vďačný národ pre
viezol do vlasti a čestne uložil na kráľovskom 
Waweli.

Rozsiahle literárne dielo A. Miczkiewicza má 
svoje pevné a trvalé miesto nielen v jeho rodnej, 
slovanskej, ale aj svetovej literatúre.

Miczkiewiczovu poéziu si vážil i sám A. S. Puš- 
kin, dokonca ju staval nad svoju a Belinskij ho 
nazval jedným z najväčších básnikov sveta.

Jedným z prvých prekladateľov z Miczkiewicza 
v našej reči bol zaslúžilý kňaz — vlastenec Andrej 
Truchlý-Sitniansky.

Výber dobre preložených a vhodne vybraných 
básní z Miczkiewiczovej básnickej tvorby pod 
prostým názvom, ale vo vkusnej úprave vydal 
svojho času aj Spolok sv. Vojtecha v antológii 
Poézia. A. T.



PRÍBEHY,  K T O R É  PÍŠE Ž I V O T

PAMÄTNÉ VIANOCE

Rozprával mi to môj nebohý sused.
Bolo to za našich mladých čias. Boli sme chu

dobní a bolo nás 9 detí. Keď sa posledné narodilo, 
otec nám zomrel. Matka nás ťažko chovala. Len čo 
niektorý podrástol, musel si hľadať prácu. Lenže 
o prácu bolo vtedy ťažko.. .

Dozvedeli sme sa, že na severovýchodnom Slo
vensku potrebujú drevorubačov. Zobrali sme sa s 
bratom a šli. Ozaj sme dostali prácu, ťažkú, ale 
zarobili sme si, že sme sa vyživili aj matke niečo 
poslali.

Bývali sme v lese, spravili sme si kolibu, v kto
rej sme bývali i varili. Do dediny sme chodievali 
iba doplniť si zásoby.

Blížili sa Vianoce. Neviem vám vylíčiť, ako sme 
sa tešili, že pôjdeme domov. Počítali sme dni, na
kúpili sme darčeky pre matku i súrodencov.

Lenže niekoľko dní pred sviatkami neustále sne
žilo, prišiel vietor, vznikli vysoké záveje, takže na 
odchod domov nemohli sme už pomýšľať. Ostatní 
boli z blízkych dedín, a tak mohli sa vrátiť k svo
jim, len my dvaja sme zďaleka a museli sme zos
tať. Bolo nám smutno, ba i poplakali sme, prav
da, len tam, kde nás nik nevidel.

V deň rozchodu zostali sme dvaja bratia v koli
be, bolo nám neopísateľne clivo. Tu razom príde 
Mišo, ktorý sa zdržal v lese, chytil nás oboch za 
ruky a hovorí:

-  No, hybajte so mnou!
Pozreli sme naň celí prekvapení.
-  Čo rozmýšľate, keď vás volám, poďte, vari 

vás tu nenechám samých cez Vianoce.
- My ti zaplatímeJ -  povedal som mu, -  len 

nás vezmi aspoň na Štedrý večer.
Na Štedrý večer i na Vianoce, a o platení nemô

že byť reči.
Šli sme. Mišo býval na samom konci najbližšej 

dediny. Len čo sme sa usadili k stolu, prišiel jeho 
sused a hovorí Mišovi:

-  Nebudeš ty mať dvoch a ja ani jedného, lebo 
kto na Štedrý večer pritúli pocestného, ako by dal 
nocľah Matke Božej a Sv. pestúnovi, čo hľadali 
prístrešie v Betleheme.

A už ma ťahal za rukáv k sebe.
Tieto Vianoce zostanú mi navždy pamätné, do

končil sused a utrel si zaslzené o č i.. .

♦
Pomôžeme na Vianoce každému a narodený Spa
siteľ nám to započíta, akoby sme pomohli Jemu 
samému! 

LEN TAK.. .

Bolo to pred desiatkami rokov. Bola zima, snehu 
všade plno, na konci dediny hrali sa šuhaji asi 15- 
alebo 16-roční. Stáli v kruhu, uprostred bol naj
mladší z nich. Mohol mať 12 -  13 rokov.

- Podaj mi ho, -  zvolal jeden a druhý ho sotil 
rovno k nemu a ten ho zas podal inému. Tak ho sá
cali medzi sebou.. .

-  Čo to robíte? -  skričai som nahnevaný.
Chlapci sa zarazili, prestali a jeden odpovedal:
-  My len tak, aby sme sa mali z čoho smiať.
-  A ty prečo nepovieš otcovi, čo s tebou vystrá

jajú? -  obrátil som sa k postihnutému.
Ten sa rozplakal, nemohol prísť k slovu, len zá

porne kýval hlavou.
-  On už nemá otca, -  povedal nesmelo ktorýsi 

z nich.
-  A čo to nepovieš matke?

Chlapec sa rozplakal ešte žalostnejšie, ba až 
nariekal a zas len hlavou naznačil, že nemá ani 
matky.

-  Kde bývaš? -  spýtal som sa ho.
-  Slúžim za jedlo u jedného gazdu a strýčko mi 

dáva obnosené šaty.
-  Býva len v maštali, do izby ho nepustia, -  

pridal iný zo šuhajov, v ktorom sa zrejme vzbudil 
súcit.

-  A vy takého bedára len tak z rozmaru bijete, 
nie dosť ho bije bieda?! Pomysleli ste niekedy, ako 
by vám to padlo, ak by ste boli na jeho mieste?!

Mládenci spustili hlavy a rozišli sa. . .

♦
Mnohí sužujú druhých len preto, lebo to im robí 
potešenie. Nikdy v živote im nenapadne, ako by sa 
cítili sami, ak by boli na mieste nevinne trpiacich.

Dr. J. Bubán



Q l t z a k i i e l !

Tento Boží príkaz zaznel za strašného hrmotu 
a blýskania sa pod horou Sinaj, k úpätiu ktorej 
priviedol Mojžiš svoj ľud. A j dnes hrmí. . .  aj 
dnes sa blýska, pri pokusoch s jadernými zbraňa
m i . . .  aj dnes znie svetom. ozvena svedomia ľud
stva: Nezabiješ!

Nezabiješ! Nezavraždíš! A  predsa sa zabíja, 
vraždí, človek človekovi odoberá to, čo mu je naj
drahšie — život ľudský. Piate Božie prikázanie je 
vrcholom hlavného prikázania: Miluj blížneho, 
ako seba samého a neber od neho to, čo mu je 
najdrahšie — jeho život. Zvlášť strašné je, keď 
mladí, alebo dokonca mladiství jedinci, siahnu na 
život iných. Tomu sa hovorí delikvencia, krimi
nalita mládeže.

Najsmutnejším momentom môjho 40-ročného 
kňazského pôsobenia bol prípad mladého 23-roč
ného Mikolu S., ktorého som vyprevádzal na jeho 
poslednej ceste pod šibenicu. Mikola S., mladík 
s krásnymi modrými očami, s úhľadnou tvárou, 
bol synom Podkarpatskej zeme, kde nad hrebe- 
ňami zelených Karpát tak pyšne sa vznášajú Stoj, 
Bužora, Pop Ivan a iné vrchy, so svojimi čaro
krásnymi poloninami. Mikola S . bol synom zeme 
hladu a biedy, pritom však zeme veľmi bohatej, 
o ktorej už Ivan Olbracht napísal svoju krásnu 
a známu knihu.

Mikola S. v čase horthyovskej okupácie, keď 
bolo v krajine vyhlásené stanné právo, zavraždil 
v lese žida, ktorý viezol potraviny do obce. Za to 
musel zomrieť na šibenici. Posledné dve hodiny 
jeho života som strávil spolu s ním, zaopatril som 
ho sviatosťami, potešoval, povzbudzoval a potom 
sme spolu kráčali pod šiestimi vztýčenými bodák
mi na popravisko. Pamätám sa na smutné slová, 
ktoré mi nadiktoval v závere svojho listu rodičom

„Mamko moja, mamko — bulo mja ne mati,
bulo mja maloho — v kúpeli zaljati.“

No popravisku pobozkal sv. kríž a smutným po
hľadom sa rozlúčil so mnou. Mladý život zhasol 
ako svieca. Po 13 minútach súdny lekár konštato
val smrť a kat, ktorý pricestoval z Budapešti 
v čiernych gála-šatách, zajakavým, plačúcim hla
som oznámil prítomnému senátu, že rozsudok vy 
konal.

Chcel by som prípad Mikolu S. konfrontovať 
s problematikou kriminality dnešnej mládeže. Naj
prv však musím povedať, že v podstate na ospra
vedlnenie Mikolu nemám argumenty. Porušil 5. 
Božie prikázanie. Avšak predsa môžeme niečo pri
písať k jeho dobru. Na konto dobra možno mu pri
písať dobu, v ktorej žil a okolnosti uprostred kto
rých sa vyvíjali jeho charakterové vlastnosti, ži- 
životné prostredie, jedným slovom dialektickú 
spätosť so všetkým, čo ho formovalo a ovplyvňo
valo. Zil v čase vykorisťovaná, jedol stuchnutú 
kukuricu, spával s domácimi zvieratmi, postrádal 
všetko, čo potreboval k sebarealizácii a samozrej
me, nemal proslrriedky na sebazdokonaľovanie,

vzdelávanie sa, k zábave, športu, čo má napr. naša 
dnešná mládež.

Dnešní psychológovia, sociológovia, právnici, 
lekári, skúmajú kriminalitu mládeže so zreteľom 
na tzv. endogénne a exogénne (vrodené patologic
ké príčiny a vonkajšie nepriaznivé vplyvy na vý 
chovu) príčiny kriminality. Endogénne a exogénne 
príčiny tvoria dialektickú jednotu, interakciu. Prá
ve tieto exogénne príčiny zohrali dôležitú úlohu 
pri delikvencii Mikolu S.

Na rozdiel od neho mládež našej súčasnosti dis
ponuje všetkými prostriedkami, ktoré sú potrebné 
k sebarealizácii a príprave šťastnej budúcnosti. 
A. predsa trend dnešnej kriminality stúpa nielen 
u nás, ale u mládeže na celom svete. V jednotli
vých krajinách sa: percento mladistvej delikvencie 
zvýšilo oproti minulosti, napr. v Anglicku proti 
roku 1938 o 77 pere., v Japonsku oproti r. 1949 
o 107 pere., vo Švédsku oproti r. 1950 o 210 pere., 
v USA oproti r. 1949 o 150 pere. a u nás oproti 
roku 1950 o 3 pere. (M. Faltin: Delikvencia detí 
a mladistvých.) Pravda, veková hranica dospie
vania mládeže nie je rovnako určená v rôznych 
krajinách. U nás v r. 1939—1947 bolo odsúdených 
15 544 mladistvých. V  roku 1964 v ČSSR bol po
diel mladistvých páchateľov na celkovej trestnej 
činnosti 8,9 pere.

Mikola S. vraždil a bol obesený. Avšak je mož
né, že vraždil z hladu, no v nijakom prípade ne
vraždil zo sexuálnych motívov, ako mladistvý 
vrah lekárky v Prešove. Dovoľujem si konfronto
vať Mikolu S. s 22-ročným recidivistom V. Vla
chom, ktorý v n. p. SZM v Dubnici nožom dopi
chal K. Volárovú, 40-ročnú členku závodnej stráže, 
matku 3 detí, alebo so 17-ročným V. Rohanom, 
ktorý zahrdúsil mladú devu, 17-ročnú predavačku, 
atď., atď.

Cirkev bojujúc za svetový pokoj, bojuje aj proti 
násiliu na ľudskom živote, proti vraždám, ktoré 
považuje za pi'estúpenie Božieho zákona a hriech 
do neba volajúci. Výstižne to vyjadruje dialóg 
Spasiteľa s bohatým mládencom:

„Učiteľ, čo dobrého mám vykonať, aby som do
siahol život večný? . . . "  A  odpoveď?: „Nezabiješ, 
necudzoložíš, nepokradneš. . ak chceš byt doko
nalý, choď, predaj čo máš . . potom sa vráť a na
sleduj má;“ (Mt. 19, 16—22).

o. JÁN TICHÝ
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Problém, ktorý burcuje
Na úvod hádam trochu štatistických údajov:
V Dôsledných rokoch prepijeme v ČSSR ročne asi 14 miliárd 

Kčs, čo predstavuje zhruba 7 %  národného dôchodku. ! P° '  
«lAdnvch 5 rokov vydalo naše obývate) stvo za alkoholick _ P 
je cca 55 miliárd Kčs, čo je približne rovnaká « '« ‘J«- 
vestovali Japonci do svetovej vystavy v Osake. Ked sajnrpocita
spotreba všetkých druhov alkoholických "  P P0J ° r̂  č n̂ ?  P(Z dVa v i e 
na čistý lieh, dosahuje na osoou okolo 8 litrov roc l

1 ̂ Svetové štatistiky tvrdia, že alkohol je príčinou 95• %  všetkých 
výtržnosti v 60 %  je príčinou rozvodov, a 25 %  príčinou aop 
rovných nehôd a 60 %  všetkých pracovných úrazov sa stane pod 
vplyvom alkoholických nápojov“ (Auto-moto 1973, c. 10).

Ako vidieť, alkohol je stále aktuálny problém, nad ktorým je 
treba zľmvsíieť sa. Aj napriek tomu, že m á m e  vydaný z á k o n  

č 120 z roku 1962 o boji proti alkoholu a jeho dosledkom, tato 
p l i ľ g a  prináša obrovské materiálne a hospodárske škody a p - 
vádza ľudí na okraj zúfalstva. Veď ročne sa v  n a š o m  state stí
ha vyše 12 000 ľudí pre trestný čin opilstva {Auto-moto 19 3,
c 15) v

PHe sa pri každej príležitosti, ba i bez nej. Oslavuje sa ''setko, 
-  od narodenia dieťaťa, ba až po jeho smrť. Svadba s a  hod-
notí podľa toho, či bolo a čo bolo dostať vypit. Nasi

vítali kedysi hosťov chlebom a soľou. ^ e s  pohár,kom A n a|i 
dobroprajnosť hosť často posudzuje podlá toho, kol ko hweza 
kový koňakom sme ho ponúkli. A výsledok? Nepokoj v rodinach, 
olač utroenie žien a detí, úrazovost, dopravne nehody, bitky, 
vraždy a pod. „Len pri každej sedemnástej nehode, letoru zavi- 
nj| opitý vodič, dochádza k usmrteniu človeka. _
1973 č 15) Nie je div, že tento problém burcuje. Pri ceste n -
ď a l e k o ’ Krakova v Poľsku je pútač, s týmto n?P ,s0^ : »^'® 
bracie, bo zginiesz" (Nepi bratku, lebo zahynieš). Skutočne ve

1 "Nemáme0 nič proti používaniu alkoholických nápojov v spolo
čen sk o m  styku' pokial ho ľudia používajú v 
sme rozhodne proti tomu, aby sa používal na PJaC0*,s kuK® 
nevhodnom čase, pretože narúša celý nas spoločensky
podársky život. ..............

V boji proti alkoholizmu, hľadajme tu naiucmnejsiu cestu, 
aby bola prísnym a dôsledným uplatnením schvaleneho zakona. 
Treba vytvoriť také ovzdušie, aby opíjame sa nebolo y '®*® "' 
hrdinstva, ale naopak, úkazom nízkej životnej urovne a ludskej 
nedôstojnosti. Nás veriacich kresťanov tato pov.nnost viac ako
zaväzuje.

František Dancák
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ZÁSTU PCO VIA  NAŠEJ C IR K V I v čele s Otcom ordinárom J. 
Hirkom sa stretli dňa 25. septembra t. r. v Prešove s predstavi
teľmi Autokefálnej pravoslávnej cirkvi v ČSSR, ktorí sa tohto 
užitočného stretnutia zúčastnili pod vedením Otca metropolitu Do-  
roteja.

BECHEROV — Tohtoročná miestna oslava sviatku Navodenia pre\sv. Bo
horodičky (podlá st. štýlu), ktorému je zasvätená pamätná becherovská far
ská cerkov z r. 1847, vyznela v radostnom a slávnostnom ovzduší návštevy 
Otca ordinára J. Hirku. Otec ordinár tu slúžil Sv. Liturgiu a kázal. V mene 
celej farnosti slovami vďačnej úcty vzácneho hosta pozdravil obetavý du
chovný otec miestnych veriacich o. arcidekan Mikuláš Kašpar, ktorý i po 
dosiahnwtí svojej životnej sedemdesiatpiaítiky (v marci t. r.) so sviežim elá
nom a nadšeným apoštolským zanietením upevňuje v srdciach svojich du
chovných zverencov vznešené myšlienky bliženeckej lásky a bratsko-ses- 
terskej vzájomnosti. S rovnakým zá/ujmom sa obetavo a príkladne stará 
aj o zverené cirkevné objekty.

VEĽATY  — Sviatok Narodenia Spasiteľovej Matky, ktorému je zasvätený 
miestny chrám ,uctili veľatskí veriaci pri nedeľnej Sv. Liturgii 9. septembra 
t  r. spolu si o svojím okresným dekanom o. Imrichom Vasiľčákom a du
chovným správcom o. Mikulášom Ceckom.

TRNÁVKA  — V tejto malebnej podhorskej obci Trebišovského okresu, 
ktorá je filiálkou Sečoviec, prežívali dňa 9. septembra t. r. tamojší naši 
veriaci veľkú radost, lebo po prvý raz vstúpili do svojho nového a posvä
ten éh o  chrámu. Zasvätili ho čestnej pamiatke Narodenia presv. Bohorodič
ky. Posviacku chrámu vykonal a pri tejto príležitosti Sv. Liturgiou a kázňou 
poslúžil o. Pavol Tirpák.

SVIATOK POKROVU-OCHRANY presv. Bohorodičky dostojne uctili aj 
farnosti trebišovského dekanátu NOVY RUSKOV a N IŽN Ý  ŽIPO V , ktoré 
pri tejto príležitosti navštívil okresný dekan o. Imrich V\asiľčá)k.

PREŠOV —  Na sviatok Povýšenia sv. Kríža bolo ma prešovskom verejnom cintorí
ne posledná rozlúčka so šľachetnou kňazskou matkou, Emou P o  t a  s o v o u ,  ktorá 
spokojne zosnulá zaopatrená sv. sviatosťami v požehnanom veku 92 rokov.

Pohrebné obrady nad telesnými ostatkami zosnulej vykonal Otec biskup dr. V. 
Hopko za hojnej účasti kňazov, príbuzných, priateľov a  známych smútiacej rodiny.

O. PAVOL MARŤÁK, čukatovský rodák a kňaz nášho biskupstva no odpočinku, do
žije sa 19. decembra t. r. svojej požehnanej životnej sedemdesiatky. Na kňaza bol 
vysvätený pred 45 rokmi. Oprimne blahoželáme. Na mnohaja i blahaja Ijeta!

REŠOV —  chrámový sviatok Pokrovu (podľa kalendára starého štýlu) oslávili re- 
šovskí farníci vo svojej farskej cerkvi v nedeľu 14. októbra pri slávnostnej Sv. Litur
gii, ktorú slúžil a pri ktorej kázal o. M. Májovský, za asistencie miestneho duchov
ného spávcu o. F. Demčíka.

P O H R E B U  náhle zomrelého ordi
nára spišského biskupstva, o. ThDr. 
Jozefa L i g o š a, v Spišskom Podhradí- 
Kapitule dňa 25. septembra t. r. zúčast
nil sa s ostatnými biskupmi a ordinármi 
Slovenska aj náš Otec ordinár so svo
jím sprievodom.

Novým ordinárom osirelého biskup
stva sa stal o. Štefan Garaj.

V MESIACI DECEMBRI, po novem
brovom päťdesiatročnom životnom ju
bileu nášho Otca ordinára, si s úprim
nou úctou pripomíname aj životné vý
ročia ďalších dvoch členov Zboru kat. 
ordinárov SSR; šesťdesiatiny Otca bis
kupa dr. Júliusa G á b r i š a, apoštol, 
administrátora trnavského (5. decem
bra) a Otca kapitulného vikára rožňav
ského, tit. opáta Zoltána B e l á k a  (13. 
decembra).

S výrazom úprimnej úcty vyslovujeme 
váženým jubilantom hojnosť Božieho 
požehnania a naše srdečné: NA M N O 
HAJA A BLAHAJA LJETA!

ŠUMIAC  — Tohtoročná prvá ok
tóbrová nedeľa sa hlboko zapísala 
do dejín tejto najsvojráznejšej gr.-
kat. farnosti, ako aj do srdci je j sna- 
živých veriacich. Do farnosti zavítal 
Otec ordinár J. Hirka a pred archi- 
jerejskou Sv. Liturgiou posvätil ob
novený a novovymaľovaný interiér 
starobylého šumiackeho chrámu. Ve- 
dúd redaktor dr. E. Korba vo svo
jej kázni po sv. evanjeliu, sa po
vzbudzujúcimi slovami prihovoril k 
prítomným a v závere okrem iného 
povedal:

„O  našej pôvabnej Kráľovej holi, 
pod ktorou žijete a pracujete, napí
sal náš básnik verše, ktoré veľmi 
dôverne pozná u nás každý: „Horí 
ohník horí, na Kráľovej h o li. . . "  Je 
to známy úryvok z Bottovej básne o 
smrti národného hrdinu Jura Jáno
šíka a o tých dvanástich sokoloch sa 
tam vraví aj to, že ich jedna mater 
mala.

Buďte teda, tými statočnými ju- 
nákmusúkolmi jednej materes aby 
jasný, čistý a hrejivý ohník lásky 
Božej a lásky k ľuďom stále horel 
vo vašich srdciach. Aby sa nepre- 
meňoval na ľad ľahostajnosti a ne- 
lásky, ale aby hrial, svietil, zapaľo-

t

val k odhodlaniu a spaľoval v nás 
iba všetko to, čo je v nás nespráv
ne, nekresťanské a neľudské. Udr
žujte teplo vzájomnej úcty, lásky a 
znášanlivosti v sebe i vo svojich 
rodinách, vo svojej tvorivej a uži' 
točnej práci, vo vzájomných vztia- 
hoch, vo svojich prekrásnych prí
bytkoch, ale aj v tomto dôstojne 
obnovenom príbytku Božom ľ*

Na tieto slová nadviazal na konci 
Sv. Liturgie aj Otec ordinár, ktorý 
nabádal prítomných k ďalšiemu pre- 
hlbovanini vytrvalej lásky k Bohu
i ľuďom, aby sa táto podstatná kres- 
tanská povinnosť prejavila v dob
rých vzájomných vztahoch a brat- 
skej svornosti.

Slová vďaky ta seba aj svojich 
veriacich vyslovil duchovný správca 
farnosti o. dekan Ján Swak.

MACCOVSKÍ GRÉKOKATOLIC1 v ne
deľu dňa 30. septembra t. r. spolu so 
svojím snaživým duchovným otcom, de
kanom Jánom C h r u s t i č o m ,  radost
ne privítali vo svojom obnovenom chrá
me Otca ordinára J. H i r k u ,  ktorý 
prišiel posvätiť novovymaľovanú sväty
ňu farnosti, slúžil tu slávnostú Sv. Litur
giu a kázal slovo Božie.

Výrazný nápis M i r v s i m, ktorým 
vyzdobili čelo svojho veľmi pôsobivého 
ikonostasu. je jasným wiadrením naj
ušľachtilejších túžob miestnych veria
cich, aby svoiou statočnou prácou i vy
trvalou modlitbou odhodlane prisoievali 
k upevneniu pokoja vo svojich srdciach, 
príbytkoch a tým aj mieru všeobcného. 
Nech toto vznešené úsilie prinesie po
žehnané výsledky v ďalšom bohatom 
duchovnom raste a všestrannom rozkve
te celej tejto bohumilej farnosti!



VECNE SPIEVAJÚ  LESY NASEJ D O M O V IN Y  a večnosťou 
znie i spev všetkých lesov, hôr a výšin sveta. V  ich speve je zvuk 
ponáhľajúcich sa vetrov, žiarivá páľava slnka, chlad snehovej pri
krývky zeme i nevädnúca zeleň ihličnatých stromov.

V IA N O Č N Ý  ČAS dáva našim lesom privilegovanú nádheru. 
Z rozsiahlych priestranstiev lesa prinášajú ľudia ľuďom, často za 
bieleho snehového chladu a studeného vetra, vždy príťažlivú zeleň 
vianočného stromčeka, aby skrášľovala v tomto posvätnom via
nočnom čase ľudské príbytky a kresťanským dušiam pripomínala 
nepomíňajúcu pravdu o dreve stromu, z ktorého povstali betle
hemské jasle i kalvársky kríž.

NECH STUDENÝ P O R Y V  V IA N O Č N Ý C H  VE T R O V  odveje 
z našich sŕdc chlad a ľad našej ľahostajnosti, sebectva a nelásky.

NECH BELOBA V IA N O Č N É H O  SNEHU, pretavená milujúcim 
srdcom, pokryje našu krehkú ľudskú osobu žiariacou čistotou 
ozajstnej vzájomnej ľudskej lásky.

NECH PERLIACA SA D E N N Á  Z lA R A  zimného slnka i čaro 
svitu nočných hviezd, nám ukazujú návraty k Betlehemu a k jeho 
vždy časovému a večne živému odkazu, aby v srdciach ľudí aj 
v ich príbytkoch zavládol navždy a všade „pokoj ľuďom dobrej 
vôle!“

DISTRIBÚCIU KALENDÁROV SLOVA A BLAHOVISTNIKA 1974 zabezpečuje najd. 
Gr.-kat. ordinariát prostredníctvom okresných dekanských úradov. Jednotlivé objed
návky posielajte na adresu Ordinariátu (080 01 Prešov, ul. SRR č. 8)

RECENZIU NAŠICH KALENDÁROV uverejníme v januárovom čísle.
♦
GRÉCKOKATOLÍCKY LEKCIONÁR (vybrané liturgické čítania z apoštolských lis

tov a evanjelií pre gréckokatolíkov) vyšiel v septembri t. r. Vydal Spolok sv. Vojte
cha v CN Bratislava. Cena 75 Kčs. Objednať možno na Ordinariáte v Prešove.

♦
PÚTNIK SVÄTOVOJTEŠSKÝ, kalendár Spolku sv. Vojtecha na rok 1974, opäť pri

chádza medzi svojich čitateľov v hodnotnej graficko-technickej úprave. Jeho obsah 
a poslonie jasnými slovami formuluje úvodný príhovor riaditeľa SSV Kolomana 
Štefku, ktorý zdôrazňuje, že tohtoročný kalendár SSV ,,chce burcovať svedomie 
otcov a matiek, aby výchovu detí pokladali za prvoradú a základnú povinnosť. M a 
jú v prvom rade predchádzať svojím príkladom. Dávať si pozor, aby nedošlo k roz
vratu v rodine. V úcte, láske, vernosti a obetavosti majú nažívať, iaby teplo rodin
ného kozubu svojimi hrejivými lúčmi podporovalo zdravý rast, telesný a duševný 
vývin detí." Príspevkami poučno-výchovného a vzdelávacieho charakteru kalendár 
oboíhatili: Dr. A. Horák, Dr. C. Dudáš, Dr. A. Martinec, Dr. J. Krajci, Dr. M. Krovi
na, Dr. A. Bagin, Dr. O. Hol ú sek, Fr. Marko, J. Pisárčik a iní.

Poéziu zostupujú pôvodné príspevky P. G. Hlbinu, Št. Grafa, J. Harantu, J. Motul- 
ku a E. Korbu. Cena kalendára je  18 Kčs.

UZÁVIERKA TOHTO čísla sa skončila 18. októbra t. r. Správy 
došlé po tomto termíne budeme môcť použiť až v januárovom čísle.

V  decembri t. r.
si z kult.-polit. kalendára pripomíname

tieto významné výročia:

175 rokov od narodenia klasického po ľ

ského spisovateľa a veľkého Slova

na, básnika Adama Miczkiewicza 

(24.)
150 rokov od narodenia významného 

vlastenca Štefana Marka Daxnera 

(22.)
130 rokov od narodenia d r. Róberta 

Kochá (11.)
120 rokov od smrti ThDr. Jána Andraš- 

číka (24.)
100 rokov od narodenia skladateľa Ka

rola Moora (26.)
85 rokov od pražskej premiéry Eugena 

Onegina, ktorú vtedy dirigoval v 

Prahe sám skladateľ P. !. Gajkov- 

skij (6.)
75 rokov, čo Mme Curie oznámila 

francúzskej Akadémii ob jav  prvku 

rádia (26.)

75 rokov od narodenia básnika Jána 

Smreka (16.’)
50 rokov od smrti budovateľa chýrnej 

parížskej Eiffelovej veže —  A. G. 

Eiffela (28.)
35 rokov od smrti spisovateľa Karola 

Čapka (25.)
30 rokov od uzavretia zmluvy o  pria

teľstve, vzájomnej pomoci a povoj

novej spolupráci medzi ZSSR a 
Československom (12.)

KDYŽ PAPYRY PROMLUVILY — je
názov pozoruhodnej publikácie známe
ho pražského nakladateľstva O r b i s, 
ktorá vyšla v nedávnych dňoch.

Autorka knihy, Anna Š w i d e r k o v á ,  
profesorka papyrológie na varšavskej 
univerzite, približuje čitateľom heleni
stické obdobie rozkvetu a rozmachu 
slávnej krajiny pyramíd. Z množstva bo
hatých a vzácnych nálezov grécky písa
ných papyrusov a ostrák, vytvorila vo 
svojej knihe zaujímavú mozaiku každo
denného života starých Egypťanov.^ 

Táto veľmi pútavá kniha vyšla už v
2. vydaní. Obsahuje 222 str. a 40 Ilu 
strácii. Cena viaz. výtlačku 25 Kčs.



KULTÚRNE ROZHtADY
PAM IATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ V PRÁVNYCH  

NORMÁCH je názov obsažnej publikácie dr. F. Kutlíka, 
ktorú vydal Slovenský úsitav pamiatkovej starrostlivOsti a 
ochrainy príhody. Autor sa v nej zaoberá ustanoveniami 
zákona č. 7/1958 Zb. SNR, o kultúrnych pamiatkadh, o ich 
evidencii, údržbe, zásadách pamiatkovej sta/rostlivosti 
a ich správe, tiež otázkami ich sprístupňovania, premiest
ňovania, ako i  ďalšími otázkami, ktoré >súvisia s pamiat
kovou starostlivosťou. Táto publikácia patrí do knižnice 
tých, ktorí prichádzajú do styku s kultúrnymi pamiat
kami.

V MESTEČKU CHIMKY,  neďoUcko Moskvy, oborili 
pred nedávnom novú umeleckú školu pre deti. Cieľom 
tejto školy nie je pripraiviť budúcich hudobníkov al&bo 
výtvarníkov, ale všestranne rozvíjať umelecky cit detí.

V TOHTOROČNÝCH letných týždňoch zaviedli no va- 
tikánskych múzeách skutočnú novinku: zmenili návštev
né hodiny — predĺžili ich o tr i hodiny. Pre všetkých náv
števníkov, ktorí zbierky navštívili, bolo to rozhodnutie 
veľmi významné, lebo veď len zbežná prehliadka múzeí 
si vyžaduje najmenej dve hodiny času.

VÝBOR Z  DIEL ispisovateľov francúzskeho hnutia od
poru vydalo moskovské nakladateľstvo Progress pod náz
vom S Francijej v serdce \a zaradili do ného ukážky 
z diela Fr. Mauriaoa, G. Bernanosa a i.

MEDZINÁRODNÚ CENU Zväzu severských štátov ude
lili tohto roku fínskemu spisovateľovi V. V. Merimu.

K STOROČNICI narodenia národného umelca M. Šva- 
binského vydala es. poštová správa isériu poštových zná
mok s námetmi tohto vynikajúceho umelca. Na známke 
hodnoty 20 hál. je napr. ŠVábinškého krésba sv. Jána 
Krstiteľa, ktorú sme svojho času reprodukovali aj na 
stránkach nášho časopisu.

VEĽKÝ ÚSPECH dosiahla kniha rumunského spiso
vateľa a dramatika V. Rebreanu K  r á sn y  p r i  n c. 
Hlavným námetom tejto úspešnej knihy je život fran
cúzskeho spisovateľa A. de Saint-Exupéryho.

V POĽSKU objavili dlho hľadaný denník spisovateľa 
Štefaina Zeromského, ktorý uložili v Národnej knižnici 
vo Varšave.

V BUDAPEŠTI m  konal II. regionálny kongres 1NSEA
— Medzinárodnej spoločnosti pre výchovu umením — za 
účasti vyše 260 výtvarných pedagógov, vedcov, psycholó
gov z 22 krajín a \ási 150 domácich zástupcov. Účastníci 
rozoberali rtajmä otázky vizuálnej estetiky, formovanie 
osobnosti mladých pôsobením masovokomunikačných pro 
striedkov, otázky vplyvu ľudového umenia na výchovu 
a problém tvorby životného prostredia a estetiky priemy- 
selnúéh foriem.

NA KUTUZOVOVEJ TRIEDE V MOSKVE, kde sa týči 
Víťazný oblúk na počesť víťazstva; v roku 1812 a kde je 
aj panoramatické múzeum venované borodinskej bitke, 
odhalili pamätník slávnemu ruskému vojvodcovi M. I. 
Kutuzovovi. Autorom tejto figurálnej kompozície je ná
rodný umelec N. Tomskij a L. Golubovskij.

M ÄDARSKÍ ARCHEOLÓGOVIA odkryli v juhomaďar- 
skom Madaráse póhrebisko zo IV. M. po Kr. Vzácny nález 
pozostáva z vyše 600 hrobov, v fotiorvdh bolo uložených 
mnoho šperkov, perál, jantáru a, ďalších ozdôb. Nájdené 
predmety sú dôkazom vyspelej kultúry vtedajšieho oby
vateľstva.

V BULHARSKOM MESTE POMORIE našli dvadsať
jeden vzáúnyoh zlatých mincí byzantských zo XIV. st.

NA IX. BRATISLAVSKÝCH HUDOBNÝCH SLÁVNOS
TIACH, ktoré boli v dňoch od 29. septembra do 14. ok
tóbra 11. r., sa uskutočnilo 56 hudobných podujatí, o. i. 
vystúpenie Komornej opery z Varšavy, Štátnej opery zo 
Sofie a niekoľký óh významných orchestrálnych telies, 
napr. záhrebskej filharmónie, viedenského symfonického 
orchestra, symfonického orchestra zo Stwttgartu a ďal
ších.

NA III. BIENÁLE FANTÁZIE V M ARTINE , ktoré 
predstavuje najlepšie práce súťaže detskej výtvarnej tvor
by z celého sveta, sa v tomto roka zúčastnili svojimi prá
cami deti zo 17 štátov.

ACADEMIA, pražské akademické nakladateľstvo, vyda
lo 25. zošit Slovníka jazyka \s\taroslov\ahmkého. Cena zošitu 
28 Kčs.

GEORGE POMPIDOU vybral z Najhodnotnejších diel 
najznámejších francúzskych básnikov lyrické ukážky 
a usporiadal z nich Antológiu francúzskej poézie. Sú 
v nej zastúpení najvýznamnejší franc. básnici od E. Des- 
champsia až po P. Eluarda. Antológia vyšla v parížskom 
Haóhettcmom nakladateľstve.

V ZEMPLÍNSKOM MÚZEU. v Michalovciach bola do
20. novembra t. r. úspešná výstava učiteľov — výtvarní
kov Midhalovského okresu.

SPISOVATEĽ CH. NALTINSKIJ popredný reprezen
tant hebrejskej poézie, vydal v moskovskom nakladateľ
stve Sovietsky spisovateľ, zbierku básní „Gody, gody 
m a j k t o r é  vynikajú neobyčajnou sviežosťou, prostotou 
u srdečnosťou.

V BENÁTKACH začali očisťovať historické chrámy 
a paláce od vrstiev špiny, ktoré sa rtia ne uložili za sto
ročia. Predbežne dokončili očisťovanie arkád, lemujúcich 
¡námestie sv. Marka, ktorých stĺpy sa opäť jagajú vo svo
jej pôvodnej kráse.

II. REIMANNOVE DNI — vedecká konferencia s me
dzinárodnou účasťou, — prebiehali koncom augusta v Pre- 
šiOve na počesť fyzikusa šarišskej župy Jána Adama Rei- 
mamna, ktorý pred vyše 250 rdikmi uskutočnil ako privý 
v  kontinentálnej Európe očkovanie proti kíahniam.

V PRAŽSKEJ GALÉRI I  ALBATROS , Na Perštýne 
(v Dome detskej knihy) bola v septembri t. r. výstava 
švédskej detskej knihy, ktorá vzbudila neobyčajný záujem 
ôs. kultúrnej verejnosti.

NA ŠTEDRÝ DEŇ pred 20 rOkrni, zomrel v Prahe prof. 
dr. Vojtech Š and  a, vynikajúci teológ, významný orien
talista a v bokoch 1950—52, prvý dekan reorganizovänej 
pražskej Cyrilometodejskej bohosloveckej fakulty.

PRI OTVORENÍ VÝSTAVY chrámových okien, tabuľo
vých obrazov, akvarelov, kresieb a malých plastík, od
znela v nemeckom Schwerte prednáška ptof. dr. J. Pie- 
pera, ktorý hovoril na tému „Umenie a sústredenie“. 
Zdôraznil, že bez každodenného pOhľadiu n\a skrytosti 
bytia, napr. bez pohľadu na ružu, bol by život prázdny 
a človek by nenachádzal jeho zmysel. Umánie má úlohu 
zviditeľniť neviditeľné pmvzory v pozemskom svete vo 
farbách, tónoch, v poézii, či v obrazoch. Musia mat roz
jímavý kontakt so stredom sveta. Prof. Pieper okrem 
iného pripomenul, že človek musí byť 'sóhopný vnímať 
radosť.
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