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NA SLOVÁ SV. EVANJELIA
„I stalo sa, že po troch dňoch našli
ho v chráme, ako sedel medzi učiteľmi,
počúval ich a vypytoval sa ich. Všetci,
čo ho počúvali, žasli nad rozumnosťou
a odpoveďami jeho.
A keď ho (rodičia) zazreli, stŕpli od
údivu . . .
Ale on im odpovedal: „Prečo ste ma
hľadali? Či ste nevedeli, že mám byť vo
veciach Otca svojho?...
Potom sa vrátil s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poddaný."
(Lk 2, 46 — 51).

♦
Citovaný úryvok z Lukášovho evanjelia
sa v našich chrámoch číta na počiatku
nového občianskeho roku. Zachycuje vý
raznú udalosť z mladosti nášho Vykupi
teľa, ktorý aiko dvanásťročný putuje so
svojou Presv. Matkou i Pestúnom do
Jeruzalem a. Tu sia stráca sivojim drahým
a stretáva sa v chráme s učiteľm i Záko
na. Jeho vedomosti vzbudzujú obdivu
hodné prekvapenie. V tých časoch rab í
ni a ostatní učitelia Starého zákona
vyučovali takýmto spôsoboím. Na ch rá
movom nádvorí a v priestoroch chrámu,
zhromažďovali žialkov, aby im vykladali
Písmo. Forma tejto výuky spočívala vo
výklade jednotlivýdh častí Stairébo záko 
na, v otázkach a odpovediach.
Prítomnosť
neznámeho
12-ročného
chlapca z Nazaretu, jeho otázky a od
povede, vzbudili prekvapenie všetkých.
S prekvapením a úžasom ho tu po n ie
koľkodňovom h ľa d a n í nachádzajú jeho
Matka spolu so sv. Jozefom.
Prekvapuje i nás jeho odpoveď. T a 
jom ná. Na prvý pohľad drsná a synovSky neláskavá. Prečo Syn Boží, Vtelená
Láska, taik neláskavo zaobchádza a ho
vorí práve .s tými, ktorí ho tak m ilovali?
Známy duchovný autor P. Baudot nám
túto okolnosť veľmi zrozumiteľne vy
svetľuje :
„D á v a im najavo, že sladkosť jeho
tu používa ‘Svoju presv. M atku, aby nás
duše nemajú právo. Tým ich očisťuje,
poučuje, zdokonaľuje. Dáva im príleži
tosť, aby dokázali vernosť a lásku
a zvykli si slúžiť Bohu len pre Neho
samého a nie pre Jeho dary. Syn Boží
tu používa svoju presv. Matky, aby nás
o tom poučil."

Všimnime si však i otázku nebeskej
Matky. V jej vyčítavom tóne je zmiešaná
bolesť s nežnosťou.
Vieme takto úprimne vyčítať sami se
be, keď sme od Boha odlúčení?! Keď
sa od Neho vlažnosťou a ľah ostajno 
sťou vzdiiaľujeme a hriešnym životom
úplne odlučujem e?
Koniec tohto evanjeliového úryvku
nám pripomína poslušný Kristov návrat
do nazaretského domu, kde „sa vzm áhal
v múdrosti, veku a milosti pred Bohom
a ľuďm i."
Aj táto myšlienka zaväzuje k pocho
peniu. Návrat do Nazaretu, znamená
návrat k práci, ku každodenným povin
nostiam!
Vzmáhať sa u Boha aj u ľudí — to

má byť našim kresťanským poslaním,
aby sme z lásky k Bohu nachádzali k
Nemu i ľuďom, teda našim blížnym —
svoj správny, vyrovnaný a vzájomný
vzťah.
Naša ilustrácia moderným umeleckým
výrazom vyjadruje stretnutie dvanásť
ročného J. Krista s učiteľmi Zákona v
priestoroch
jeruzalemského
chrámu.
Nech nám pripomenie a j to, že Božský
U čiteľ, bez ohľadu na náš vlastný vek
nás v chráme vždy s láskou očakáva,
aby nás vypočul i poučil, prijal náš
zármutok a vrátil nám vnútornú radosť,
posilnil a j povzbudil v plnení našich
povinností, aby sme -aj my „vzm áhali sa
v múdrosti, veku a milosti pred Bohom
a ľu ď m i"!

Láska B ožia sa p re ja v ila v o č i nám v tom , že O te c p o sla l jednorodeného Syna B ožieho na svet, aby sta n ú c sa človekom , v y k ú p il,
a ta k o b n o v il a z je d n o til celé ľu d s k é p o ko le n ie . On, p rv než by sa
bol o b e to v a l ako nepoškvrnená o b e ta na o ltá ri kríža, m o d lil sa k
o tc o v i za v e ria c ic h tý m ito slo va m i: „A b y v š e tc i jedno b o li, ako ty,
O tče , si vo mne a ja v tebe; aby a j oni v nás jedno b o li, aby svet
u v e ril, že si ma ty p o s la l" fJn 17, 21); a u s ta n o v il vo svojej C irk v i
p o d iv u h o d n ú s v ia to s ť E u ch a ristie , kto ro u sa je d n o ta C irk v i na
značuje a u sku točňu je. S vojim učeníkom dal nové p riká za n ie , aby
sa navzájom m ilo v a li a s ľú b il im D ucha O brancu, aby s nim i zo
s ta l n ave ky ako Pán a Ž iv o to d a rc a .
(Z ko ncilného dekrétu U n ita tis redintegratio
z prekladu vyd. S S V )
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(K S V E T O V É M U DNU M IE R U )
V istej rodine, kde bolo niekoS'lko detí, odišla matika za svojimi
povinnosťami do mesta. Dozor nad deťmi zverila otcovi. Touto
úlohou otec nebol nijako nadšený. Bol pohrúžený do zaujímavého
čítania a tak hľadal spôsob, ako deti zamestnať, aby sa samy hrali
a dali mu pokoj. Prišiel na nápad. V ilustrovanom časopise našiel
nakreslenú mapu sveta. Postrihal ju na malé kúsky a dal deťom,
aby ich lepidlom pozlepovali, ako vyzerá svet. Tým chcel vyskúšať
aj ich znalosti zo zemepisu. Otec mal tak opravdu pokoj. Ale len
chvíľku. Sotva si sadol, už pri ňom boli deti a víťazoslávne ukazo
vali mu zlepenú mapu sveta. Otec krútil nad tým hlavou, ako to
mohli ta!k rýchlo urobiť. Prišiel na to. Na druhej strane tejto mapy,
bola fotografia nejakého človeka. Ľudská tvár. Takto deti pohodl
ne a rýchle zlepili ľudskú tvár a tým aj mapu sveta na druhej stra
ne. Alkonáhle bol pohromade a v poriadku človek, bol pohromade
a v poriadku i svet.
Pre tohoročný Svetový deň mieru, ktorý sa každý rok slávi 1. ja
nuára, vybral Svätý Otec Pavol VI. heslo: „Mier závisí aj od teba".
Toto heslo chce prebudiť v každom človelkovi pocit osobnej zodpo
vednosti za mier vo svete. Až bude v poriadku človek, bude v po
riadku i svet. Preto mier závisí od každého jedného z nás. To
znamená, že je v rukách a v moci každého človeka. Treba len dať
do súladu naše slová s činmi. K tomu nás nabáda aj sv. Tomáš
Kempenský, keď píše: „Zachovaj najprv seba v pokoji, a potom
budeš môcť aj iných privádzať k pokoju" (Nasl. Kr., II., 3, 1).
Máme teda v sebe neuveriteľné možnosti, aj čo sa týka pokoja
vo svete. Aby sme ich mohli rozvinúť, dajme si záležať na tom,
aby naše slová a činy, naše zámery a ciele, boli v súlade so spra
vodlivosťou a láskou. Svoju lásku k mieru podložme činmi, ktoré
vždy hovoria presvedčivejšie, než najkrajšie slová. Tak sa mier
stane skutočne možným, keď sa každý z nás stane jeho aktívnym
uskutočňovateľom. Pretože „dobrý, poikojamilovný človek obracia
všetko na dobré" (Nasl. Kr., II., 3, 4). A to statočnou, poctivou prá
cou všade tam, kde sme z vôle Božej boli postavení. Takto môže
me mať odôvodnenú nádej, že sa nastolenie trvalého mieru a bez
pečného života raz určite podarí.
F R A N T IŠ E K D AN CÄK

SVETOVÝ KONGRES MIEROVÝCH SÍL je odpoveďou jednoduchých ľudí celého sveta na existujúce nebezpečen
stvo a nespravodlivosť. Vyzýva k ďalšiemu úsiliu o 'to, aby vedomosti, práca a bohatstvo ľudstva slúžili na prospech
ľudí, a nie nu ničenie a zotročovanie človeka. Národy žiadajú:
— prijatie a uskutočnenie zásad mierového spolužitia, založených na medzinárodnej bezpečnosti a vzájomne výhod
fíiej spolupráci medzi štábmi vo všetkých oblastiach, n\a rešpektovaní územnej celistvosti, národnej nezávislosti, zvr
chovanosti a rovnoprávnosti všetkých štátov, na nezasahovaní do vnútorných vecí a na odmietnutí používať násilie
alebo sa mm vyhrážať;
— likvidácim rasizmu, kolonializmu a neokúlonializmu vo všetkých ihch prejavoch;
— všeobecné a úplné odzbrojenie; likvidáciu všetkých vojenských základní a odchod cudzích vajsk; likvidáciu všetkých vojenských blokov;
— prijatie medzinárodnej konvencie zakazujúcej použitie jadrových zbraní, ich výrobu, skúšky a hromadenie;
— zastavenie všetkých foriem agresie a zmarenie všetkých pokusov získavať územia iných štátov násilím;
— využitie prostriedkov, ktoré sta teraz vydávajú na vojenské dele, na odstránenie biedy, negramotnosti a chôrob,
m zdokonalenie školstva, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia;
— ¡odstrániť nespravodlivosti a účinnejšiu ochranu ľudských práv;
— 'právo pre všetky národy vlastniť národné zdroje u disponovať nimi a uskutočňovať podľa vlastného uváženia so
ciálne a hospodárske premeny;
— plnenie rezolúcií OSN Oko nevyhnutnej podmienky na zaručenie mieru, bezpečnosti a spravodlivosti.
(Z V ýzvy ľu ď o m ce le j p la n é ty M o sko vsk é h o ko n g re su m ie ro v ý c h s íl 25.—31. o k tó b ra 1973)
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(Jn 13, 34)

Vyššie citované slová vyslovil sám Sytn Boží svojim najvernejším v jeruzalemskom vcferadle krátko po tom3 čo túto
prvú eucharistickú hostinu opustil zradný apoštol Judáš. Novšie vydmnva Nového zákona uvádzajú úryvok z Jánov
ho evanjelia, z ktorého v nadpise citujeme, pod názvom Nové prikázanie.
B o lo to ozaj nové prikázanie v časoch, keď ho Spasiteľ oznámil tvojim prvým apoštolom a žiadal, aby ho dôsledne
uskutočňovali, lebo ,,po tom poznajú všetci že ste moji učeníci, keď sa budete navzájom milovať.“ (Jn 13, 35).
Pre každého, kto sa k tomuto Spasiteľovmu odkazu dnes hlási, toto prikázanie nesmie byt niečím novým, ale čím
si samozrejmým. Možno ho nazvať starým zákonom — príkazom Nového zákona, ktorý v plnom rozsahu svojho znenia
zaväzuje každého kresťana bez ohľadu na vieroučnú alebo obradovú príslušnosť. Je to príkaz, ktorý treba uskutočňo
vať práve tak v našom každodennom vzťahu k všetkým ostatným ľuďom, ale aj v n a š o m vzájomnom vzťahu kresťa
nov rozličného typu.
Radostné sviatky Božieho narodenia nás všetkých spojovali v radostnej oslave. Nech nás vedú aj k spoločnej ceste
uskutočňovania betlehemského posolstva, ktoré chce nielen zvestovať pokoj ľuďom dobrej vôle, ale žiada od nás
i jeho uskutočňovanie. Nehľadajme nové názvy, nové mená pre starý Spasiteľov príkaz, ale hľadajme nové cesty,
nové spôsoby, nové sily a nové statočné odihod'lania, aby sme túto prastarú vianočnú blahozvesť živo uplatňovali vo
svojom osobnom živote i v medziľudských vzájomných vzťahoch.
„Ako som vás ja miloval, aj vy aby ste sa tak milovali“ — hovorí k nám slovami evanjelistu sv. Jána náš Božský
Učiteľ a zdôrazňuje, že práve toto má byť zjavným znamením každého z jeho učeníkov. Sme naozaj vernými uče*
níkmi?
Možno, že verne strážime toto posolstvo. Azda ho i radi pripomíname a vytrvalo hlásame, ale m á l o praktizu
jeme. V tomto novom roku snažme sa ho plniť lepšie a statočnejšie, živšie a presvedčivejšiel
St. B a n ík
-
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Egypte už nie je mnoho koptov, postupne sa vliali do tela
egyptskej pospolitosti, žijú hlavne v Káhire, v starej štvrti zvanej
Fustat, čo znamená „mesto stanov“ . Pekná legenda hovorí, že
kedysi na stane arabského náčelníka holubí párik si vystaval
hniezdo; aby náčelník párik nevyplašil a neodohnal, opustil
svoj stan, ale okolo neho postupne vzniklo najstaršie mesto,
štvrť novodobého Egypta s tesnými uličkam i, dnes a j ošarpaný
mi vysokými domami, s množstvom obchodíkov, krámikov a b a 
zárov a večne preplnených rozvraveným národom, mrviacim sa
od včasného rána do neskorého večera.
Pretlačiac sa cez ulice, husté davy ľudí a zbaviac sa dotie
ravosti obchodníkov, priekupníkov a detí, vojdeme do tichej,
tienistej záhrady. V nej zazrieme rumoviská; sú to zvyšky rím
skej pevnosti. Úzkou uličkou z nej, ba skoro akýmsi priesmykom
pomedzi múry chudobných domčekov možno vojsť dolu svahom
do koptského chrámu, zvaného Abu-Sorge, ktorý pochádza
z piateho storočia. Chrám nie je veľký ani priestranný, jeho
steny sú pokryté farebnými m aľovkam i. Klenbu podopiera
12 stĺpov, ktoré majú symbolizovať dvanástich apoštolov.
Cieľom turistov a mnohých kresťanských návštevníkov nie je
vlastne svätyňa, ale jaskyňa, ktorá sa nachádza pod ním a bola
vyhĺbená v skale riekou Nílom pred tisícročiam i. Kdesi tu bola
rímska svätyňa, potom akýsi druh katakomb.
Podľa legendy v tejto jaskyni bývala Sv. rodina počas svojho
pobytu v Egypte. Jaskyňa je tiež podopretá stípami, nachádza
sa v nej studňa, kamenný stôl a lavice tiež z kam eňa. Všade
kam eňf chlad, vlhkosť, Ä predsa v tomto neútulnom vnútrajšku
M atka Božia rozkladala oheň a chystala na ňom skromné jedlo
V
starom Egypte, krajine faraónov, turisti môžu obdivovať pre sv. Jozefa a Božie D ieťaf čerpala vodu zo studničky a obra
nespočetné pamiatky minulých čias,, ako sú napr, pyramídy,
cala sa, aby uspokojila potreby rodiny z neveľkého zárobku,
náhrobníky faraónov, sfingy, svätyne, múzeá, v ktorých sú n a 
ktorý sv. Jozef získaval pri stavbe rímskej pevnosti.
zhromaždené nesmierna cenné pam iatky z archeologických vy
Avšak surové, chladné vnútro jaskyne ohrievali Láska a M i
kopávok. Turisti však navštevujú aj moderné štvrte hlavného
losť týchto troch oddaných a m ilujúcich sa bytostí. Chudoba
mesta a bíúdia po úzkych, preplnených uličkách starej Káhiry.
im neprekážala žiť v svornosti a láske, vzájomnej službe a úcte,
Jedna zo štvrtí Káhiry sa volá HeSiopoíis. Tu za čias starove
aíe žiť šťastne, Dnes v prázdnote tejto jaskyne sa ozývajú
kého Egypta bolo mesto O N, zasvätené úcte bohu slnka, po
hlasy a ozvena krokov návštevníkov, z ktorých nie všetci si uve
grécky héSios, a preto ho G réci, ktorí tu dávno zakotvili so
domujú, na akom mieste stoja a rozhovormi a smiechom rušia
povznášajúcu náladu ostatných návštevníkov, čo zbožnou mys
svojou kultúrou, nazvali HeHopolisom, keďže podľa ich pre
svedčenia
Helios bol bohom slnka, AJe nielen t*> upútava
poľou sa rozpomínajú r a historické udalostí spred dvetisíc rokov,
*
B
H
zornosť cudzincov, že táto štvrť je veľmi pekná, luxusná c? s
Na tejto studenej kamennej dlážke hral sa iste malý Ježiško
vkusom vystavaná, plná zelene a kvetov; pripomína aj to, že
a zaiste občas vybehova! po strmých schodoch na slnko, na
práve tu kdesi pod stromom sykomory odpočívala Sv. rodšnn
breh Nílu, aby ako chlapci zo susedných obydlí zúčastňoval sa
na rozmanitých detských hrách. Našiel si tu dosť priateľov,
pcčas SYojho nedobrovoľného putovania, keď pred Herodesosvojich rovesníkov, pretože blízko súsednej, starej synagógy
vou hrozbou musela opustiť svoju rodnú krajinu.
___
bývali Židia. Turista si môže opäť vypočuť rozprávanie o tom,
Toto miesto osobitne uctievajú kopti, pokladajúci sa za n a j
že synagóga stojí nad ústím kanálu, ktorým vplával košík s
starších kresťanov a za potomkov starovekých Egypťanov. Arabi
Mojžišom, vvhodený z faraónovho p aláca. Možno v tejto syna
nikdy neprenasledovali koptov, nesprávali 53 k nim n ep riateľ
góge modlila sa Sv. rodina pred zvitkami kníh Mojžiša a kráľa
sky, ani neničili ich pamiatky c kostoly, keďže je d e i z príkazov
D ávida, ktoré teraz za poplatok ukazujú turistom.
ich svätej knihy — koránu — hovorí: „ ...s p r á v a j sa k ľuďom
Takto chodiac turista po Káhire nGtraíí na legendu i na sku
spravodlivo". V Káhire sa nachádza niekoľko desiatok kostolov
točnosť, na miesta kultu národov egyptskej krajiny spred dáv
vsľm i bohatou a starou históriou, v ktorých sa
Služba
nych vekov i z dnešných čias.
Božia koná už v mŕtvom liturgickom jazyku, nepoužívanom v
T. M. R,
každodennom živote.

PO STOPÁCH SV. RODINY

tem atika, ktorou sa zaoberám e, sa nám dotýka aj jednej strán
ky praktického kresťanského života.
Bohužiaľ, nemôžeme sa pochváliť nejakou osobitnou mierou
. Živé jazyky používané ako liturgická reč na Východe od
usporiadanosti týchto medziobradových vzťahov, ktoré sa do
pradávna a po Druhom vatikánskom všeobecnom cirkevnom
našej súčasnosti preiiaii ako neblahé dedičstvo minulosti, kedy
sneme aj na Západe, teda dnes už po celom svete, umožňujú
sa zo všelijakých príčin predieral do života — dá sa povedať —
všetkým vrstvám ľudu Božieho hlbšie preniknúť do obsahu po
až obradový šovinizmus, ktorý sa priživoval na všelijakých ľu d 
svätnej liturgie, lepšie ju pochopiť, porozumieť je j a opravdi
ských slabostiach. Toto konštatovanie má veľmi boľavé dôsledky
vejšie ju spolu obetovať. Toto všetko je základným predpokla
v spolunažívaní, preto sa nám zdá, že tu treba vysloviť niektoré
dom k novým obzorom v liturgickom živote, ktorý je najvýraz
zásadné stanoviská.
nejším prejavom náboženskosti v kresťanských spoločenstvách.
Pokúsme sa teda tieto stanoviská aspoň stručne pripomenúť.
Pretože, ako to všetci dobre vieme, účasť ,na nedeľňajšej liturgii
Naši veriaci oboch o'bradov sa majú a môžu cítiť v každom
sa osobitne zdôrazňuje a vyžaduje. A práve o vytvorenie tohoto
kostole alebo v cerkvi ako sa to zvykne hovoriť u nás na vý
základného predpokladu nám išlo, keď sme na stránkach tejto
rubriky v uplynulých rokoch upriamovali svoju pozornosť na
chode, keď ide o chrám gréckokatolícky, teda či už je to chrám
západný alebo východný — ako doma. A to z toho neoddišpuliturgické texty východnej liturgie používanej v našich podmien
tovateľného dôvodu, že je to vždy dom nášho spoločného Otca
kach a prinášali sme ich s príslušným komentárom, vysvetlivka
mi, poznámkami a úvahami.
na nebesiach a my sme jeho synmi a dcéram i, a medzi sebou
O
naliehavej potrebe tohoto druhu práce sme boli presved navzájom bratmi a sestrami. N ijaké antagonizmy v tejto súvislo
sti nemajú miesta.
čení a nazdávame sa, že sa nám tento zámer podarilo aspoň
v skromnej miere naplniť. A ak sa prípadne nájdu ešte a j takí,
Je povinnosťou všetkých kňazov Cirkvi kdekoľvek na svete
byť k dispozícii v znamení kňažskej služby všetkým veriacim ,
čo nás dosť dobre nechápu, neprekvapuje nás to, pretože
ktorí ich o tieto služby požiadajú. Táto povinnosť je osobitne
ľudské dozrievanie chápeme ako proces, ktorý je dlhodobý,
a nemôže tomu byť inak ani v oblasti dozrievania správnych
výrazná vtedy, keď nie je k dispozícii kňaz pôvodného obradu,
pochopov o liturgii a liturgickom živote ľudu Božieho v Cirkvi.
teda vlastného obradu k veriaceho, ako sa to nie raz stávalo
Chceme v úsilí o správnu orientáciu na základe prehĺbeného
a stáva. Toto platí bez výnimky pre kňazov ktoréhokoľvek kato
a rozšíreného poznania problematiky liturgie pokračovať a n a
líckeho obradu, a ako uvidíme neskôr a informovaní to dobre
ším najbližším cieľom by vari mohlo byť aspoň to, žeby sa vy
vedia, je týchto obradov určite viac ako desať. Medziobradové
lúčili také zastaraié a neprimerané názory v nazieraní na veci x vzťahy upravujú miestne právne normy a tieto zachovávať je
viery a liturgie, s akými sa, bohužiaľ, možno ešte stretnúť, a kto
povinný každý uvedomelý veriaci človek — tak kňaz, ako aj
ré našli svoj výraz v námietke vyslovenej v írečito>m zem plín
laik.
skom nárečí, že vraj. . . „ j a k a t o v i r a, k e t š i c k e m u
Minimum bohovedného vzdelania a spolucítenia s Cirkvou,
r o z u m i e ? " Nemienime sa pritom pozastavovať a uvádzanne
s duchom Evanjelia, ktoré by nemalo chýbať nikomu, a informo
to naozaj ako kuriozitu, ktorá len podčiarkuje prepotrebnosť
vanosť vo veciach právnych ustanovení tak západného, ako i
všeobecného i liturgického vzdelávania veriacich, pretože tu
východného cirkevného práva vylučuje, aby niekto mohol nebrať
pretrvávajú často všelijaké nesprávne názory. Tieto chápania sú
na vedoimie, že v rámci jednej Cirkvi, o ktorú v danom prípade
neraz až na pokraji poverčivosti a odtiaľ je naozaj neďaleko
ide, nie je možné prestupovať z obradu na obrad len tak pre
k chápaniu všetkého posvätného na spôsob nejakých čarovaní,
nič za nič, pretože veriaci to je pre svoje ani večné ani časné
zariekaní a pod. Sama povaha liturgie a vysluhovania sviatostí
blaho nepotrebujú a Cirkev ako taká to povoľuje len v celkom
toto správne pochopenie vyžaduje, pretože liturgia, ako taká, je
výnimočných prípadoch. Prestup dovoliť prináleží výlučne prí
aj u v e d o m e l ý ľ u d s k ý ú k o n . Preto nám treba vedieť
slušnej kongregácii obradov.
čo robíme, ako to robíme a prečo sa to tak koná.
Je teda neprípustné pre nikoho podliehať nejakým náladám ,
Naše úvahy na tomto mieste chceme v novom roku zamerať
ktoré sa rod.ia neraz práve z nedostatku vedomostí, alebo
práve na prehĺbenie a rozšírenie poznatkov z tejto oblasti. Po
tobôž takéto nálady vyvolávať a istým spôsobom „preťahovať“
každom prekonanom úseku života, ktorý má mať vzostupný
veriacich z jedného obradu na druhý.
charakter, tak ako keď vystupujeme na štíty našich hôr, aby
Ide a pôjde veriacim ľuďom vždy o primeranú oslavu Boha
sme sa pokochali v krásach prírody a preniesli do vlastných
na nebesiach a o život v svornosti, pokoji a láske medzi ľuďmi
očí čaro výzoru kraja zaliateho žiarivými lúčmi slnka, ktoré
na Zemi. Pestrá členitosť náboženských obradov Cirkvi — o sla 
nás rozohrievajú, obohacujú a obšťastňujú, aj v oblasti pozná
vovanie Boha a vyjadrovanie svojho žičlivého vzťahu k všetké
vania duchovných pokladov sa nám po dosiahnutí určitého
mu živému v jednotlivých štýloch životného prejavovania sa, to
cieľa vynárajú vždy nové a dosiaľ nevidené obzory. Nebude
je zakvitnutá lúka plná kvetov pestrých farieb v plnom rozkvete
teda od veci pripomenúť si na úvod niekoľko myšlienok o litur
a ovievaná vánkom, ktorý osviežuje a potešuje. Mnohorakosť
gii a slávení eucharistickej obety všeobecne, aby sme potom s
foriem obohacuje a nie ochudobňuje. Akékoľvek úsilie o obra
jasnými pojmami prešli k pojedná n ia m o našich východných
dovú nadvládu v Cirkvi je nezdravé, nech by sa to uskutočňo
liturgiách zvlášť. Liturgia je styčným bodom medzi Bohom
valo kdekoľvek, a kto to robí, mýli sa.
a človekom, má bezprostredný vzťah k rozdeľovaniu spásy a je
vlastným jednotným a vždy rovnako platným úkonom celej C ir
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kvi, nech sa už koná v akomkoľvek a ktoromkoľvek obrade, reči
alebo na ktoromkoľvek mieste na svete. Niet významnejšej
Keď sa aobre pamätam, v jednom z našich posledných roz
a podradnejšej, ¡nijako neprevyšuje západný typ liturgie typy
hovorov mali ste úmysel uvažovať nad sviatkom Stretnutia
východné a naopak. Každá je rovnako platná a rovnako vzác
Pána, ale ja som vás prerušil svojimi otázkami týkajúcimi sa
na, či už ju koná kňaz západného alebo východného obradu, v
sviatku Troch svätiteľov. Neľutujem, lebo to bolo pre mňa
reči latinskej, gréckej, staroslovienskej alebo v ktoromkoľvek ži
nové a zaujímavé. Teraz sa už však sústredím na to, čo bude
vom jazyku, ako sme toho svedkami dnes. A rovnako je takým
nasledovať.
aj každé vysluhovanie všetkých sviatostí, ktoré pre blaho a sp á
Áno, sviatok Stretnutia Pána svätíme 2. februára. Aby sme
su má ľud Boží k dispozícii, nech už ich vykonáva kňaz Cirkvi
však lepšie pochopili obsah tohto sviatku, a taktiež, aby sme
sv. toho, alebo o noho obradu, ženatý alebo zachovávajúci po
dospeli k opodstatneniu jeho aktuálnosti aj v našej dobe, ne
svätný záväzok celibátu, ktorý si dobrovoľne zvolil.
bude na škodu, keď sa pozrieme na jeho korene.
Toto sme pokladali za potrebné v úvode zdôrazniť, pretože
v našich podmienkach, osobitne na východnom Slovensku, sa
Tento sviatok nadväzuje na Mojžišov zákon, podľa ktorého
stretávame tak s dvoma typmi katolíckych liturgií, ako a j s dvo
dni „očisťovania" bol čas 40 dní po narodení chlapca a 80 dní
ma obradmi, v ktorých a podľa ktorých sa tieto liturgie konajú.
po narodení dievčaťa, za ktorý čas sa matka vo verejnosti
V našich pomeroch, kde na jednom a tom istom území existu neukazovala, lebo po narodení dieťaťa sa pokladala za levijú čo do organizačných štruktúr dve miestne cirkvi obradovo
tický nečistú, a preto sa podrobovala obradu očisťovania v
odlišné, je toto konštatovanie zvlášť časové. Lebo nie je to
chráme. Tento stanovil, že bohatší mali obetovať baránka a ho
záležitosť iba teoretická. Naopak, má ď alekosiahle dôsledky
luba. Chudobnejším rodinám bola povolená úľava a za obeť
na život tak kňazov, ako aj veriacich oboch týchto spoločen
mali dať dve hrdličky alebo dva holuby. Aj týmto svojím usta
stiev, koré tu žijú v symbióze a majú žiť ako je to dôstojné
novením pripomínal zákon Židom všeobecnú rozšírenosť hrie
a správne v láske, znášanlivom spolunažívaní a v pokoji. A tak
chu, aby vzbudil v nich túžbu po duševnom očistení. Mária, sa 
K ŠIRŠÍM O B Z O R O M V LITURGICKOM ŽIVOTE

ma bez hriechu počatá, nadprirodzeným a svätým spôsobom
stala sa matkou. Podľa toho nebola hriešna a tak ani ne
podliehala obradu očistenia. Predsa však z pokory a posluš
nosti voči posvätnému zákonu — a aby nikoho nepohoršila —
podriaďuje sa tomuto posvätnému ustanoveniu; štyridsiaty deň
po pôrode ide do chrámu, aby sa podrobila obradu a svojho
syna predstavila a obetovala Bohu.
Je treba vedieť, že len po splnení tohto ustanovenia každá
rodička získala znovu právo zúčastňovať sa spoločenského
života. Podľa vtedajšieho zvyku bola považovaná „zákonne
očistenou", čo znamená, že jej svedomie nepoškvrňovalo zan ed 
banie tohto ustanovenia. — Otče, aká to milá povinnosť — do
niesť svoje dieťa do chrámu a tam za účasti ľudí — zasvätiť
ho Pánovi. Pán Boh to dieťa dáva do rúk matky s predpokla
dom, aby ona z neho vychovala veľké a šľachetné srdce. Ja si
myslím, že to je akoby prvé privítanie nového človeka na Zemi,
lebo matka ho ide predstaviť jeho ozajstnému Pánovi-Otcoví.
To je vlastne prvé stretnutie novorodeniatka s jeho Stvorite
ľom. Opravdu, aj ľudské stretnutia bývajú radostné, najmä keď
sa stretávajú príbuzní. V eľa ráz s obdivom sledujem ľudí ako
oni sa vedia stretávať so svojimi príbuznými. Ako len čakajú
na seba, a ako im žiaria oči, keď sa konečne vidia, a môžu si
padnúť do náručia.
— Áno, podobné je aj toto stretnutie. Lenže tu ide o sviatok
Stretnutia Boha so svojím stvorením. Aká je to pocta pre člo
veka! Boh celé stáročia čakal na toto dieťa, tešiac sa na neho.
S rodičmi sa delí svojou tvorivou silou. Vieme si vôbec domys
lieť, čo znamená pôrod v živote pre matky? Aké je to veľké
tajomstvo — stáť pri žriedle novéh^ života I Teda, Stretnutie
Pána — to je sviatok tých matiek, co "rodia. Aké povznesenie
ženy a zároveň zdôraznenie jej veľkej zodpovednosti! V obrade,
keď matka obetovala baránka a holuba, znamenalo, akoby
vykupovala od Pána Boha to božie stvorenie a súčasne, aby
pam ätala, držiac na rukách malé dieťa, že drží najcennejší
dar Boží, dokonca — majetok Boží.
— Už začínam chápať aktuálnosť sviatku Stretnutia Pána.
Ako však kontrastuje obsah tohto sviatku s postojom tých „ m a 
tiek“, ktoré nechcú porodiť. Je to hrozné, keď niekto sa vyhýba
a prekáža tomu, aby došlo k stretnutiu matky s jej vlastným
plodom — dieťaťom. Veľmi na mňa zapôsobil jeden fejtón
v českých Katolíckych novinách, kde sa hovorí o istej starej
babke, ktorá v dome dôchodcov narieka na svoju samotu. Ako
by v sne sa jej bolo zjavilo jej nenarodené dieťa — dievčatko,
ktorému nedopriala, aby sa bolo narodilo, a ono ju prišlo ute
šovať.
Mne, Otče, v súvislosti s týmto sviatkom, vychádzajúc z jeho
pomenovania „Stretnutie“, nevdojak prichádza na myseľ často
omieľané medzi mladými ľuďmi slovo „rande" — stretnutie.
Avšak, čo všetko sa neskrýva pod týmto slovom! Má ono, alebo
môže mať niečo spoločného s naším Stretnutím.
— Áno, má! Ale priznám sa, že opravdu neviem odkiaľ mám
začínať s vysvetľovaním, lebo ty si sa dotkol veľa otázok, teraz
ani neviem, na ktorú z nich mám prv odpovedať.
— Tak predovšetkým zodpoviem otázku — stretnutia matky —
s jej vlastným plodom — dieťaťom. Áno, sú tisícky nenarode
ných detí, ktoré matky buď nedonosili alebo neporodili, a s a 

M A LÝ SLO V N ÍK
svätých z nášho Časoslovu
ANDREJ Z KRÉTY — žil v 8. st., m uče
ník. Je to svätý mních, ktorý vystúpil na
obranu úcty svätých ikon. Jeho sviatok
je 17. októbra.
ANDREJ, rímsky plukovník, zomrel mu
čeníckou smrťou v 4. st. Spolu s ním
zomrelo mučenícky i jeho 2593 vojakov.
Spom ínam e ¡oh 19. augusta.
AN DREJ Z KRÉTY, rodom z D am ašku,
mních a tiež arcibiskup na Kréte, písal
nábožné verše a duchovné d ie la . Je a u 
torom kojúceho káinonu, ktorý spievam e
vo veľkom pôste. Zomrel začiatkom 8.
st. Spom ínam e ho 4. jú la .
ANDREJ, žil v 10. st. Z javila sa mu
pre,s v. Bohorodička — uvidel je j poikrov
— ochranu. Jeho priateľom bol sv. E p ifám. Zomrel v roiku 940. Spom ínam e ho
2. októbra.
ANDREJ FO U R N ET — svetský kňaz, hor

mozrejme, že nedoniesli ich do chrámu na „očistenie", lebo
z príkladu Pr. Panny Márie vyplýva, že každé novorodeniatko
je predovšetkým majetkom Božím, za ktorý sa máme poďakovať
a prevziať ho z rúk Božích ako najcennejší poklad. Za všetky
tieto „matky“, uložme si za povinnosť, aby sme sa zvlášť modli
li za nich na sviatok Stretnutia Pána. Ale nesmieme zabudnúť
i na tých, ktorí chodia na „rande“, lebo takéto stretnutie dvoch
mladých ľudí — dievčiny s chlapcom, musí povinne mať ch a 
rakter svätostný. Mladí ľudia mali by pamätať a uvedomiť
si veľkú zodpovednosť z každého stretnutia. Ešte raz prízvuku
jem a zdôrazňujem slovo „zodpovednosť“. Opravdu, častokrát
niet zodpovednosti, lebo mladí ľudia zabúdajú na seriózny prí
stup k svojim stretnutiam. Nesmieme podceňovať význam stret
nutia medzi mladými. Často ich vidíme na uliciach, v parku, na
kúpaliskách. Myslíme stále na Stretnutie Pána, ako aj na
potrebu očistenia. Na očistenie úmyslu, aby sme si boli vedomí
toho, že toto stretnutie sa odohráva za prítomnosti Boha, ako
v chráme.
— Otče, tieto vaše slová mne pripomínajú pokojného Sv.
O tca Jána XXII!.f o ktorom sa traduje, že keď zbadal z okna,
alebo na ulici osamotený mladý pár, vždy sa modlil, prosiac
za nich, aby z tohoto stretnutia neskôr vyrástlo dobré, kresťan
ské manželstvo, ktoré by Bohu priviedlo nové d u š e .. .
— Áno, lenže my sme sa zdržali, a ja mám úmysel ešte sa
zamyslieť nad zmyslom sviatku Stretnutia z iného hľadiska.
Ale o tom budeme hovoriť až nabudúce.
O. I, — prel. V. Kočemba
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5. Vzbuď predsavzatie polepšiť sa a chrániť sa od hriechov.
Uvádzame kráfiky vzor večerného spytovania svedomia ,
hoci každý ho môže vykonávať svojimi slovami alebo
pomocou svojich modlitebníkov: „Pane Bože, ďakujem Ti,
že si ma doteraz zachoval pri živote, chránil ma od ne
bezpečenstva, pomáhal <si mi svojimi milosťami. Nehodný
som Tvojho milosrdenstva, Bože môj, lebo vždy upadám
diO hriechov. Ale chcem vstať a ák\o kajúcnik ísť k svoj
mu Otcovi. Duchu Svätý, asvieť môj rozum, aby som po
znal svoje hriechy a oľutoval ich.“
V
myšlienkach rozoberiem celý deň a rozmýšľam, či
som v niečom myšlienkou, slovom , skutkom alebo opustením dobrého neurazil Boha. Pri spomienke na svoje
hriechy vzbudím dokonalú ľútosť:
„Milujem Ťa, Pane Bože , z celého <srdca svojho, z celej
duše m o jej a celej mysle svojej. Ľutujem, že som Ťa,
najdobrotivejšieho Otca nebeského hriechami urazil a sľu
bujem, že s Tvojou pomocou Ťa nikdy viac neurazím, bu-

livý diušipastieir, duchovný kazateľ. Zo
mrel v noku 1834. Spomíinaime naň —
13. m ája.
A N D R O N IK — jeden ¡zo 70 Kristových
učeníkov (Rim 16, 7), pokrvný a spolu
väzeň sv. Pavla ap ., bol biskupom v P a 
nónii. Spom ínam e ho 17. m ája.
A N D R O N IK — svätý mučeník zo z a 
čiatku 4. ,st. Spom ienka naň — 12. ok
tóbra.
A N D R O N IK — pobožný zlatník z Antiochie, ktorý po smrti svojich detí odišiel
do egyptskej púšte. Žil v 8. st. Spom ien
ka naň — 9. októbra.
A N IK IT — vojak z M alej Á zie, mučeník
4. st. Jeho sviatok je 12. augusta.
ARTIM — biskup v m aloázijskej N ¡ko
médii oslávil Krista mučeníckou smrťou
v roku 303. Spom ínam e ho 3. septem bra.
A N TO N V E ĽK Ý — žil v rokoch 251— 356.
Spočiatku bol pustovníkom, neskôr z a 
klad ate ľ monastierov. Je obramcom sv.
viery pred á ri á nm i. Dožil sa požehnané

ho veiku. Spom ienka naň — 17. ja n u á 
ra.
ANTIPAS — biskup v ázijskom Pergame,
bol učeníkom sv. Jána Teológa a stal
sa mučeníko^m za sv. vieru. Spomíname
ho 11. ap ríla .
A M O R IO N SK I M U ČEN ÍCI — žili v 8. st.
Boli to čestní a chrabrí vo jaci, ktorí sa
dostali do zaja tia k Soracénom , kde po
dlhom utrpení zomreli mučeníckou smr
ťou. Spom ínam e ich 6. m arca.
ARETAS — sv. mučeník zo začiatku 6.
st. Spolu s ním zahynuli aj ď alší kres
ťan ia. Spom ínam e ich 24. októbra.
ARISTARCH — bol spolupracovníkom
sv. Pavla ap. a mučeníkom. Spomienka
naň — 15. a p ríla .
ARRIÁN — sv. mučeník zo začiatku 4. st.
Spom ínam e ho 14. decem bra.
A R SEN IU S VEĽKÝ — rímsky diakon, bol
učiteľom detí gréckeho cisára a stal sa
pustovníkom. Zomrel koncom prvej pol.
5. st. Spom ienka naň — 8. m ája.

„V Moskve, pri sledovaní delegátov a ich aktivity, bolo jasné,
že sa nechceme iba modliť za mier a ľudské ideály, ale aj praco
vať tak, aby vo všetkom našom počínaní bola zrejmá naša anga
žovanosť za ne. Preto všetci máme povinnosť urobiť všetko, aby
sa tieto myšlienky dostali z rezolúcií do sŕdc ľudí celého sveta.(e

i*

(Msgr. J. Vrána, biskup, apošt administrátor olomoucký
po Svetovom kongrese mierových síl v Moskve.)

Sväté písma nás učí, že nemožno oddeliť lásku Ik Bohu od lásiky
k blížnemu: „Lebo každé iné prikázanie je zhrnuté v slovách: Mi
luj blížneho ako seba sam éh o ... Láska je teda splnením zákona"
(Rim 19, 9-10; 1 Jn 4, 20). Ďalekosiahly význam tohto prikázania
sa potvrdzuje v dňoch, keď ľudia čoraz viac závisia jeden od dru
hého a keď sa svet čím ďalej tým väčšmi zjednocuje.
(Z koncilnej pastorálnej konštitúcie Gaudium et spes M., 24 - z prekladu vyd. S S V )

3. V čase miestnych misií alebo duchovných cvičení,
ďalej \v milostivom roku. Sú to časy zvláštnych milostí
Božích.
76. P ro strie d k y k p o lep šeniu a zd o k o n a le n iu ž iv o ta .
4. V čase nebezpečnej choroby, ako príprava na smrť.
Prostriedky, ktoré vedú k polepšeniu a zdokonaleniu
Od smrti závisí celá večnosť. Generálnou spoveďou sa
života sú:
Chorý uspokojuje.
a) v š e \o b e c n é,
5. Generálna spoveď je užitočná i tým , ktorým hrozí
b) z v l á š i t n e.
nebezpečie smrti: pred nastúpením nebezpečnej cesty,
V š e o b e c n é prostried\ky sa hodia pre každého ka matka pred prvým pôrodom, v dobe nákazlivej choroby,
júcnika a sú \to:
vo vojne a pod.
— ómtá modlitba
6. Konečne generálna spoveď je veľmi osožná pre všet
— častá sv. spoveď a sv. prijímame
kých tých, ktorí ju ešte neodbav\ovali. Lebo ak sa pozrie
— každodenné večerné spytovanie svedomia, spojené
me na minulosť nášho života , vidíme , ako často sme upad
s ľúbosťou za hriechy a s predsavzatím polepšiť sa,
li dio hriechov, koľkokrát sme sa spovedali len zo zvyku
— stála myšlienka na všadeprítomnost a vševejdúcnosť
alebo naša ľútosť a predsavzatie boli nedostatočné.
Božiu, že Boh všetko vidí, — ktorú si uvedomujeme
hlavne v ¡pokušeniach,
79. A k o a p re d k ý m ju v y ta ra a ť ?
— čítanie Sv. písma a životopisov svätých, spisov sv.
Generálnu spoveď nie je ťažko vykowať, ale je k nej
otcov a duchovných spisovateľov, ako: Nasledovanie
potrebná dôkladnejšia príprava. Najlepšie je vykonať ge
Krista od Tomáša Kempenského, „ Philotheu“ od sv.
nerálnu spoveď v čase duchovných cvičení.
FramMka SalézSkeho a pod.
Kto sa chce spovedať z celého svojho života, nech si
— myšlienky, napr. na smrť, peklo, súd, nebo,
vyberie spovedníka, ku ktorému má dôveru. Ten mu
— myšlienky na utrpenie Kristovo,
najlepšie pomôže či poučením alebo dobrou radou.
— bdenie nad zmyslami,
Kajúcnik je povinný ku generálnej spqvedi sa pripra
— premáhamie zlých náklonností a žiadostí, sebaza
vovať:
prenie.
a) srdečnou, úprimnou modlitbou,
Prostriedky a zvláštne rady dáva sám spovedník, aby
b) presným spytovaním svedomia,
kajúcnikovi pomohol odstrániť istý hlavný hriech alebo
c) svedomitým splnením všetkého, čo je potrebné k za
hriešnu náklonnosť.
dosťučineniu, ako: náhrada škody, náprava krívd, pome
renie sa s nepriateľom, vyvarovanie sa blízkej príležitos
I I . O g e n e rá ln e j sp o ved i
ti k hriechu a pod.
Spoveď z hriechov, spáchaných od poslednej platnej
Už v príprave pred spoveďou a pri samej spovedi je
treba vzbudiť úprimnú a dokonalú ľútosť za všetky vedo
spovede, sa nazýva o b y č a j n á . Spo\veď z hriechov ce~
mé ia ¡nevedomé hriechy.
lého života alebo istej čiastky života nlazýva sa g e n er á l n o u s p o v e ď o u . Sú napr. ľudia, ktorí sa spove
Keď chceš vykonať generálnu spoveď máš spovední
dali neplatne. Ako im pomôcť? Generálnou spoveďou.
kom vopred povedať, z akej príčiny ju konáš, či si ju už
Generálnou spoveďou (nazývame tú spoveď, pri ktorej
niekedy vykonal a kedy to bolo. Na základe toho spo
apakujeme všetky alebo viac predošlých spovedí. Generál
vedník uvidí, či generálna spoveď je pre teba nutná, ale
bo osožná.
na spoveď primáša ¡veľké uspokojenie pre svedomie.
Pre niektorých kajúcnikov je generálna spoveď celkom
n ¡ut n á, nevyhnutne potrebná a pre iných len u ž i t o č80. Z čojh'o sia m ám e spoivedať p r i g e n e rá ln e j sp o ve d i?
ná.
Pri generálnej spovedi n e p o v in n e j možno aj nie
ktoré okolnosti vynechať (počet, akosi hriechu), ale pri
p o v i n n e j generálnej spovedi je potrebné vyznať počet
11. P re koho je n e v y h n u tn e p o treb n á ?
Generálna spoveď je nevyhnutne potrebná vtedy, keď
a akosť ťažkých hriechov, aké búli spáchané od poslednej
predošlá spoveď, jedna talebo viac, boli určite neplatné.
platnej >spo\vede.
Spytovanie svedomia sa deje podľa vzoru, aký je po
daný v odseku: Spytovanie svedomia.
78. Pre koho je u žito čn á?
Všedné hriechy na generálnej spovedi sa môžu vyne
1. ipre ¡takých, ktorí sa už dlhší čas nespovedali,
chať, s výnimkou tých hriechov, ktoré sa v dôsledku
2. ipre otupujúcich do nového stavu napr. kňazského,
manželského.
istých okolností stali ťažkými.
dem isa chrániť každého hriechu. Prijmi ma kajúcnika,
buď ku mne milosrdný a íposilňuj ma mojou milosťou“

81. A k o sa p re sv e d č ím o potrebe g e n e rá ln e j spoved e?
Tak, že robím krátke spytovanie svedomia o svojich
predošlých spovediach — ináč povedané, kladiem si na
sledujúce otázky:
Či som niekedy nepristupoval k sviatosti pokánia bez
prípravy, bez náležitého spytovania svedomia?
Či som naschvál nezamlčal v predošlých spovediach
tažký hriech a to či z hanby, či zo strachu alebo z neja
kej inej príčiny; alebo azda zatajil som vážne okolnosti
k hriechu? Uvedom si, že nielen ten zatajený hriech nie
je ti odpustený, ale aj tie, z ktorých si sa spovedal.
Či som pri spovedi ľutoval hriechy? Možno, že len
ústami a nie zo srd)ca?
Či si na spovediach mal dobré predsavzatie a vôľu sa
polepšit ?
Či si prijal a vykonal uloženú pokutu?

J(„azattĹ
Náš cirkevný kalendár nám v januári pripomína okrem iných
aj sviatok sv. Troch svätiteľov. Do tejto posvätnej trojice Božích
mužov popri sv. Vasiloví a Gregorovi patrí i sv. Ján Zlatoústy.
Pamiatku tohto vynikajúceho cirkevného učiteľa, uznávaného
všetkými kresťanskými cirkvami si s úctou spomíname najvýraz
nejším výňatkom z obsiahleho životopisu svätca. Úryvok zachy
cuje Jánovo požehnané pôsobenie v Antiochii a počiatky jeho
účinkovania na patriarchálnom prestole v Carihrade.

*

*

Ján mal asi štyridsať rakov, keď sa stal kňazom.
Antiochia, kde v tom čase pôsobil, bola po C arihrade a A le 
xandrii najznám ejším centrom kultúry a vzdelania. Často bola
aj sídlom cisárov. Už D ioklecián vybudoval tu chrám, kúpele
a iné zariad enia. A j Konštantín tu postavil dôstojný chrám.
Mesto malo výbornú vodu, nočné osvetlenie a nad 200 tisíc
obyvateľov. V meste bolo aj dosť kresťanov, ktorí sa delili na
pravoverných a ariánov. A j po stránke sociálnej mesto bolo
rozdelené. Na jednej strane bohatí, žijúci v rozkošiach a prepy
chu, na druhej strane chudobní a biedni, ktorí strašne trpeli.
Flavián, patriarcha Antiochie, bo] v tom čase veľmi starý a n e 
vynikal kazateľským umením. Rád p rija l Ján a, ktorý bol známym
kazateľom . Na jeho prvú kázeň prišli tisícky ľudí.
Po evanjeliu vystúpil na vyvýšené miesto, objasnil slová sv.
evanjelia a potom povedal:
— S Božou milosťou — začal, — zišl.o sa tu veľké množstvo
ľudí. Ak by každý z bohatých prítomných venoval jeden chlieb
pre chudobných, nebolo by v našom meste núdze a hladu. V a 
še mesto je slávne. Tu hlásal evanjelium sv. apoštol Peter
i Pavol. Tiež Ján Bohoslovec. Buďte slávnymi a j svojimi dobrými
skutkami! Ján kázal každú sobotu a nedeľu. Vo veľkom pôste
každý deň. N ajčastejšie kázal v chrám e, ktorý vybudoval cisár
Konštantín a potom v jednej staršej svätyni, ktorej počiatky sia 
hali do apoštolských čias.
Ján kázal s nadšeným zápalom . Poslucháči dychtivo načúvali
jeho slovám, záverom a povzbudzujúcim ponaučeniam . Rýchlopisári zaznam enávali jeho kázne, ktoré sa potom čítali, ba
mnohí sa im učili naspam äť. Raz sa stalo, že jedna z posluchá
čok ho prerušila a povedala:
— Otče duchovný, zostúpil si do hlbín viery, ale my nie sme
schopní to dosiahnuť.
Vtedy povedali mnohí z prítomných: Hoci tieto slová vyriekla
prostá žena, sám Boh vyznačuje jeho múdrosť, nazývajme ho
Jánom Zlatoústym. A od tých čias až do dnes, tak ho nazývame.
Avšak od tých čias i Ján zmenil štýl svojich kázní, snažil sa ho
voriť čo najprístupnejšie všetkým vrstvám, aby mu ešte lepšie
rozumeli a chápali jeho slová.
Vo svojich kázňach bojoval proti sociálnym rozporom a nedo
statku. Poukazoval na veľké sociálne rozdiely a zdôrazňoval
povinnosť účinnej lásky k blížnym.
„O slobodiť Krista od hladu, núdze, nahoty a utrpenia! N a j
väčšou chariizmou je láska. Prejavujm e túto lásku skutkam i! N a 
ším cieľom nech je to, aby úbohí mali zabezpečený život. Aj
úbohí, aj bohatí, v rovnakej miere sú povinní žiť mravne. Ak si
bohatý, to mi neprekáža, ale ak si cham tivec, potom ťa obvi ňujem.
Jeho kázne boli. zam erané na sociálne problémy tých čias.
„Neobviňujem tých, ktorí majú majetok, ak s ním rozumne
hospodárna ako rozumní hospodári, ale tých, ktorí sú otrokmi
•
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svojho majetku. S časnými statkam i treba hospodáriť, ovládať
ich a nepripustiť, aby ony ovládali nás.
Nemôžete slúžiť Bohu i mamone. Mamona a j v sýrskej reči
znamená bohatstvo. Spasiteľ nehovorí, že nemôžeme mať Boha
i bohatstvo, ale že nemôžeme byť sluhami Boha i bohatstva!''
Pri jednej ned eľnej kázni rozhovoril sa Ján o práci.
„Č i nevieš zo Sv. písma, že je našou krásnou povinnosťou pra
covať, že kto nepracuje, nech ani neje. Sv. písmo nám dáva za
príklad včelu a vyzýva lenivcov, aby nasledovali jej príklad.
Učme sa od nej pracovitosti, čistote, húževnatosti a láske. Vče
la pracuje viac pre druhých ako pre seba."
„N iektorí z vás majú prekrásne lôžka, dokonca i zo slonovej
kosti. Pýtam s a : Aký z toho úžitok? Mnohé hriechy poskytujú
pomíňajúcu sladkosť, ale akú sladkosť prináša spánok v ozdob
ných a prepýchových posteliach? Či poskytujú s la d š í sen?
Práve naopak, v takých lôžkach by sa mali ozvať otriasajúce
výčitky svedomia za všetkých tých, ktorí si nemajú čo položiť
do úst.“
Veľmi krásnymi a zároveň výstižnými slovami hovorieval Ján aj
o vzájomnej manželsikej láske. Zdôrazňoval vzájomnú lásku,
obetavosť, vernosť a porozumenie. V týchto kázňach bojoval
proti nevere, rozvodom a manželským nešvárom. Veľmi pripo
mínal aj povinnosť rodičovskej zodpovednosti.
„N e stačí iba deti porodiť, je treba ich aj vychovávať. Vaše deti
poznajú mená športovcov, umelcov, poznajú mená koňov, ktorí
pretekajú na pretekoch, ba dokonca a j celé ich rodokmene, ale
nepoznajú nič z listov apoštola P a v la .“
Vo svojich rečiach zdôrazňoval správne chápanie kresťanskej
náuky i kresťanského živo ta:
„Kresťanstvo nespočíva v zázrakoch, ale v dobrom a príkladnom
živote.“ Veľmi prízvukoval dobrý príklad a teplý ľudský vzťah k
všetkým.
V r. 387 vypuklo v Antiochii povstanie. Ľud povstal proti vyso
kým daniam a na námestí zvrhol pomník cisára Teodózia.
Vojsko zlikvidovalo toto povstanie, ale mestu hrozila skaza. Pa
triarcha Flavián odišiel do sídelného mesta orodovať za ľud
a Ján utešoval, povzbudzoval v nádeji, že všetko dobre dopad
ne.
Ján 12 rokov kázal v tomto slávnom a starobylom meste.
V roku 397 zomrel carihradský patriarcha Nektári us, ktorý pôso
bil po Gregorovi Nazianskom. Popularita Jána Zlatoústeho už
vtedy bola taiká veľká, že všetci túžili po tom, aby na patriar
chálny prestol uviedli práve jeho. Ale ani patriarcha Flavián,
ani veriaci ľud nechcel sa s Jánom rozlúčiť. Nakoniec cisár
rozkázal vojvodovi Asteriovi, aby Jána tajne odviedol z Antio
chie, čo sa a j stalo. Pri vstupe do Carihradu vyšli mu v ústrety
všetci, Proti jeho kandidatúre bol iba alexandrijsíký patriarcha
Teofil, ktorý chcel na toto miesto dosadiť svojho kňaza Izidora.
Avšaik cirkevný snem razhadoi pre Jána a tak sa stal Ján
v r. 398 patriarchom carihradsikým, čiže konstanťinopoíským
Situácia v sídelnom meste nebola veľmi radostná. Najmä nie
pre zbožného a horlivého Jána. Jeho predchodca bol iného
zam erania. Rád rob i l veľké hostiny a robil zo seba veľkého
pána. Okrem toho a j na cisárskom dvore hlavné slovo nemal
cisár, ale jeho manželka Eudoxia.
Prvým rozhodným .krokom Jána bola likvidácia hostín, banketov,
rozpredaj bohatého nábytku a poskytovanie pomoci chudobným
a trpiacim . Mnohí z cisárskeho dvora i kňazstva sa pohoršovali
nad tým, že patriarcha obeduje sám, bez spoločností.
Ján zaviedol poriadky aj medzi svojimi kňazmi. Dobrých kňazov
povzbudzoval, zlých a ľahostajných káral. Mnohí v dobrom
chápali jeho snaženie, ale našli sa aj takí, ktorí mu podkopá
vali autoritu. Ale Jána to neodradilo.
S oduševnením povzbudzoval dobrých kňazov a do vzdialených
miest posielal vierozvestov, misionárov, ktorým veľmi kládol na
srdce, aby horlivo hlásali evanjelium a poučovali ľud v jeho
vlastnej reči.
Uskutočnil i vážne liturgické reformy. Skrátil Liturgiu sv. Vasila
a od tých čias tejto reformovanej Liturgii hovoríme, Liturgia sv.
Jána Zlatoústeho. Ján týmto činom chcel vyhovieť tým, ktorí sa
sťažovali na dlhý priebeh obradov, preto ju skrátii a vypustil
z nej všetko to, čo bolo nepodstatné alebo prebytočné.
Okrem týchto snažení venoval sa aj literárnej činnosti a osobne
viedol veľmi skromný život a triezvu životosprávu.
Vo svojioh kázňach smelo vytýkal bohatým, že utláčajú chudob
ných. Jdho láska a jeho šľachetné srdce bolo vždy na strane
biednych, utláčaných, prostých remeselníkov, roľníkov a otrokov.
„Keby ste mohli odkryť moje srdce, .zistili by ste, že ste v ňom
zapísaní vy sami, so svojimi dietkarm ä všetkým, čo vás n ap l
ňuje. Vždy sa radujte v Pánovi, lebo niet väčšieho zla, ako
stratiť radosť v Pánovi.“

Jednou vetou

PAVOL Vi. spomenul 15. výročie voľby svojho predchodcu Jána XXIII. nielen Sv.
liturgiou, ale aj v poludňajšom prejave v nedeľu 28. októbra min. roku. Pohnutými
slovami spomínal na nezabudnuteľnú a otcovskú osobnosť pápeža Jána. Zdôraznil,
že výročie je pre neho osobne záväzkom, aby využil toto sviatočné stretnutie a o d 
porúčal, aby sme Jána XXlil. verne uctievali.
V ČASE M O S K O V S K ÉH O Svetového kongresu mierových síl bolo v jednom z mos
kovských pravoslávnych chrámov ekumenické stretnutie. Po bohoslužbe Slova kázal
nemecký pastor dr. Mochalski. Po spoločných modlitbách za mier svoje požehnanie
udelili zhromaždeniu patriarcha Pimen, maďarský reformovaný biskup Bártha a kaločský arcibiskup dr. Ijjaš. Svetového kongresu mierových síl zúčastnil sa aj ordinár
maďarských gréckokatolíkov prof. dr. Timko.
PANE, CHRÁŇ MA pred inými a iných chráň predo mnou! Týmito slovami sa končí
automobilistická modlitba, ktorú spoločne vydali katolícke a protestantské farnosti
v oblasti Wiesbadenu v NSR.
NA CAMPO VERANO, hlavnom rímskom cintoríne, stretol sa Sv Otec Pavol Vi. na
Dušičky s mnohými Rimanmi, zdobiacimi hroby svojch zosnulých. Pápež prešiel po
cintoríne a osobitne dlho zotrval pri hroboch padlých vo svetových vojnách.
PROTI KRVAVÉMU TERORU V C H ILE ozvali sa i najvyšší cirkevní predstavitelia,
i ďalší jednotliví vynikajúc teológovia. V nedávnych dňoch výzvu o amnestiu pre
čílskych politických väzňov podpísal celý rad významných teológov.
KONCOM OKTÓBRA MIN. RO KU prijal Sv. Otec Pavol VI. skupinu rumunských
gréckokatolíckych kňazov, ktorí navštívili Večné mesto. Na audiencii bol prítomný
aj vizitátor Posv. Kongregácie pre Východné cirkvi, biskup B. Cristea.
POTREBA ZNÁŠANLIVOSTI a väčšej lásky medzi rozličnými cirkvami a náboženský
mi spoločnosťami sa zdôrazňovala na synode varšavského arcibiskupstva.
ÚSTREDNÝ V ÝB O R pre Svätý rok zriadil 5 komisií: ekumenickú, pre posvätnú hud
bu, pre koordináciu zjazdov a kongresov, pre mládež a pre solidaritu medzi národ
mi.

Východné cirkvi, ktoré nažívajú v spoločenstve s Apoštolskou
stolicou, majú osobitnú úlohu napomáhať jednotu všetkých, zvlášť
však východných kresťanov, podľa smerníc dekrétu tohto svätého
cirkevného snemu o ekumenizme, predovšetkým modlitbami, prí
kladom života, verným pridržiavaním sa dávnych východných tra
dícií, lepším vzájomným poznaním, spoluprácou a bratskou úctou
voči ustanovizniam i osobám.
(Z koncilného dekrétu O rientalium ecciesiarum
z prekladu vyd. S S V )

„Ak chceš obohatiť a potešiť svoju dušu, nechodievaj po zá b a 
vách, ale vstúp do zelenej prírody, choď k jazerám a riekam,
venuj sa záhradníctvu, načúvaj spevu vtákov, lebo v tom nájdeš
zdravie tela i rast svojej duše.“
Veľmi povzbudzujúco kázaval o kajúcnosti:
„Nič tak nezotiera hriech, ako jeho odsúdenie. Odsúdiac
hriech, tým si sa ho zbavil."
„Hriech je rana, pokánie liečením/'
„Veľkým zabezpečením proti hriechu je čítanie Sv. písma. Ne
znalosť Písma sv. je veľkou priepasťou."
„Sviatok nevzniká množstvom prítomných, ani veľkou hostinou,
ale starosťou o dušu. Najväčším sviatkom je čisté svedomie.
Ten kto žije s dobrým svedomím a s dobrými skutkami, sviatkuje aj bez sviatku."
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Sv. Otec Pavol VI, p rijal 12. novembra
min. roku na osobitnej audiencii poľské
ho ministra zahraničných vecí Štefana
Olszowského — C ilská vojenská junta
nedovoľuje pastoračnú činnosť celému
radu kňazov aj dom áceho pôvodu, kto
rých upodozrievajú zo spolupráce s ľ a 
vicovým hnutím — V Betleheme v do
hľadnom čase majú otvoriť katolícku
univerzitu, na ktorej budú prednášky
v arabskom jazyku — Rektorom Pápež
ského orientálneho ústavu v Ríme sa
stal 60-ročný belgický kňaz otec G . D e
ja ifve — Na ostrove Rodos postavia
pomník
carihradském u
patriarchovi
Athenagorasovi — Kongregácia pre du
chovenstvo vyhlásila, že sú hodné zavrh
nutia také pokusy, kde by sa chcelo
podávať prvé sv. prijím anie bez pred
ch ád zajú cej sv. spovede — Mierovú
výzvu proti vojne a násiliu vydala
Rada talian skej biskupskej konferen
cie
— V záujme ď alšieho rozvoja
ekum enickej činnosti v Indii katolícki
biskupi zorganizovali Krajinskú radu
a predstavitelia pravoslávnej cirkvi v
Indii zriad ili org anizáciu, ktorá zjedno
cuje všetky ekum enické podnety v k ra ji
ne — Švédski protestanti a japonskí
budhisti boli na spoločnej audiencii u
Sv. O tca — Kard. Marty, parížsky a rc i
biskup, vyhlásil pred nedávnom, že teo
lóg má odkrývať tajom stvá živého Boha
a nebyť iba božím archeológom — Sve
tový kongres kresťanskej tlače bude
v novembri t. r. v Buenos Aires — Kard.
Alfrink, prímas H olandska, kázal 31.
októbra, v Deň reform ácie, v ham bur
skom evanjelickom chrám e sv. Jakubo
— V Oslo, hlavnom meste Nórska, ne
závislý výbor pre udeľovanie mierových
cien, priznal mierovú cenu na tento rok
brazílskem u arcibiskupovi H, Cam arovi
— Biskup Rubin, generálny tajomník

Biskupskej synody, posvätil v nedáv
nych dňoch v Ríme kaplnku bi. Maximiliána Kolbeho — Argentínski biskupi z a 
oberali sa na svojom poslednom za sa 
daní súčasnými problémami argentínskej
spoločnosti a v spoločnom vyhlásení
odsúdili súčasné neduhy, ako je alko
holizmus, toxikománia, kriminalita, roz
širovanie pornografie a pod. — Staro
bylý monastier v Zagorsku pri Moskve
bol za Svetového kongresu mierových
síl dejiskom významného stretnutia zá
stupcov kresťanských cirkví a nábožen
ských spoločností.

„R az nerozvážne vyslovené slovo, nikdy nemožno vziať späť.“
,,Nie zlato, odev, bohatstvo — ale milosrdenstvo robí -človeka
bohatým.“
Nasledujúc príklad sv. Vasila Veľkého, aj Ján Zlatoústy zakladal
nemocnice a sirotince. Na toto úsilie vynakladal celý svoj ma
jetok. K nasledovaniu povzbudzoval všetkých, ale nie všetci
s takou úprimnosťou prijímali jeho slová. Bojoval proti mamonárstvu. To bolo príčinou jeho konfliktu s cisároivnou Eudoxioiu,
ktorá jeho kázne proti mamonárstvu a nemravnosti vzťahovala
na seba a začala ho nielen nenávidieť, ale aj usilovať o jeho
odstránenie. Všetkými možnými prostriedkami usilovala a to,
aby Jána Zlatoústeho odstránili z patriarchálneho prestolu v
Carihrade.
P. Š.

V mesiaci januári t. r.
si z kultúrno-politického kalen
dára pripomíname tieto vý
znamné výročia:
— 180 ROKOV od narodenia za
slúžilého národovca a vydavate
ľa Gašpara Fejérpatakyho — B el o p o t o c k é h o . (1. 1.) 18. má
ja t. r. uplynie 100 rokov od je
ho smrti.
— 165 RO KO V od narodenia amerického pokrokového básnika
a
spisovateľa Edgara Alana
P o e (19. 1.)
— 145 RO KO V od narodenia
autora známej a veľmi populár
nej Smrti Jánošíkovej, básnika
Jána B o t t u (27.1.)
-- 100 R O KO V od narodenia
húževnatého bojovníka za sve
tový mier, canterburského kapitulného dekana dr. Hewleta
J o h n s o n a, (25. 1.) autora
známej knihy o Sovietskom zvä
ze , ktorá vyšla aj u nás v r.
1949 pod názvom Sila sovietov,
s podtitulkom Prameň a prí
klad. Hewlet Johnson sa aktív
ne zúčastňoval mierovej práce a
niekoľkokrát navštívil aj našu
vlasť.
— 80 ROKOV od narodenia ná
rodného umelca, maliara a spi

sovateľa Janka A l e x y h o. Je
ho kniha spomienkových povie
dok Zlaté dno vyšla v tridsia
tych 7'okoch v Spolku sv. Vojte
cha (26. 1.)
— 60 R O K O V , čo sa konala v
Bratislave veľká demonštrácia
robotníkov za prácu a chlieb
(5. 1.)
— 55 RO KO V od založenia brnenskej univerzity (29. 1.)
— 50 RO KO V od smrti zaklada
teľa sovietskej moci a ZSSR V.
i. L e n i n a (21. 1.)
— 50 ROKOV čo bola na II. všezväzovom zjazde sovietov schvá
lená prvá ústava ZSSR (31. 1.)
— 50 RO KO V od smrti Jirího
W o l k r a, básnika „ktorý mi
loval svet a za jeho spravodli
vosť šiel sa biť. Skôr než mohol
srdce k boju vytasiť, zom rel. . .“
Básnické dielo J. Wolkra už od
začiatku si získalo širokú popu
laritu a svojou úprimnosťou si
ju udržuje dodnes. Jedna z naj
známejších a najpôsobivejších
básní „Umierajúci“ vyjadruje
pmelý optimizmus a osobnú sta
točnosť pred tak samozrejmou
skutočnosťou
ako
je
smrť.
„Smrti sa nebojím, smrť nie je
zlá, smrť je len kus života ťaž
kého . .
— napísal mladý 24- |

ročný básnik a jeho slová do
dnes nezovšedneli.
—
30 ROKOV od oslobodenia
mesta — hrdinu Leningradu
(27. 1.)
— 30 ROKOV, čo I. čs. brigáda
spolu s jednotkami chrabrej
Sovietskej armády oslobodila
Bielu Cerkev a bola vyznámenaná Radom Bohdana Chmelnického, 1. stupňa (4. 1.) Vte
dajší veliteľ tejto jednotky a
terajší náš prezident, arm. ge
nerál L. Svoboda vo svojej kni
he pamäti Z Buzuluku do Prahy
o tomto tvrdom a hrdinskom zá
pase našich bojovníkov píše:
„ Československí vojaci dosiahli
v bojoch o Rudu a Bielu Cerkev
majstrovstvo a statočnosť svo
jich sovietskych druhov a pre
svedčivo dokázali ľudu svojej
vlasti, ako aj pred celým sve
tom, vysokú morálku rodiacej
sa novej, ľudovej armády budú
ceho Československa.“
— 25 ROKOV od začatia pr
vej československej p ä ť r o č 
ni c e a. d
— 25 ROKOV od vzniku Rady
vzájomnej hospodárskej pomoci
(25. 1.)
— 15 ROKOV od oslobodenia
K u b y (1. 1.).
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V T O H T O R O Č N O M K A L E N D Á R I S L O V A sme uverejnili článok o Hlaholike a cyrilike. Už po uzá
vierke kalendára sme dostali snímky, ktoré sú veľm i vhodnou ilustráciou a dokumentáciou k vyššie
spomenutému príspevku v kalendári Slova 1974.
T Ä T O N A Š A R E P R O D U K C IA prináša ukážky z hlaholského evanjeliára Assemaniho, hlaholský písané
texty z 13. storočia a c y rilsk y písané texty, pochádzajúce zo začiatku 15. storočia.

PRI VSTUPE D O N O V É H O ROKU

V MENE BOŽOM
V novoročnom prípitku želáme si navzájom pevné zdravie,
šťastie a spokojnosť v osobnom životei práci i v spoločenskom
zaradení.
Posledným úderom gongu silvestrovskej noci pozdvihnime
svoje srdce k Bohu a jemu ďakujme za požehnanie darov živo
ta! Znamením sv. kríža a slovami: „V mene O tca i Syna i S v ä 
tého Ducha . . . " , privítajme nový občiansky rok, ten náš ďalší
životný medzník! Azda i vtedy, keď naše srdce bude rozbúšené
rytmickými údermi bubnov a slávnostnými zvukmi orchestra,
keď výskot, smiech a bujará radosť dosahujú svoje vyvrcholenie.
Áno, aj vtedy, v skrytosti srdca, venujme cenné „zlomky" sláv
nostnej chvíle ľudskej veselosti, Stvoriteľovi neba i zeme, ktorý
nám ochotne umožňuje i túto silvestrovskú veselosť a radosť,
pravda, v medziach ľudskej dôstojnosti a mravnej počestnosti.
V rodinnom kruhu, pri priateľskom posedení, či azda v osob
nej osamotenosti, začnime čas nového úseku života prežehna
ním sa, modlitbou a poklonou velebnosti Božej.
Ak sme už nestihli, ba aj pozabudli v tom novoročnom hurha
ji, spojiť svoje srdcia s Bohom, urobme tak čím skôr v jan u áro 
vých dňoch! V novom roku vynahraďme našu nedbanlivosť
a zábudlivosť ušlých rokov, voči Bohu, úprimným predsavzatím
a snažením, ktoré nech je podkladom pre obsiahnutie Božích
milostí pre náš duševný, ale i materiálno-existenčný život!
Pripomeňme si minuloročné chyby, neprávosti a nedostatky,
ktorých sme sa dopustili, ale neželáme si ich opakovať! Naše
pevné rozhodnutie, získať nápravu, nech je istou zárukou
nášho, správne zameraného duchovného snaženia a jeho ras
tu, s pomocou Božieho požehnania! Horlivosť a zbožnosť, nech
sa stanú sprievodcami všedných i radostných dní!
Úspech práce umu a rúk, našich snažení a dianí, spočíva
v splynutí našich ľudských zámerov s plánmi Božej Prozreteľ
nosti !
Radosť a úsmevy spokojnosti i cez slzy bolesti a utrpenia,
nech vyžarujú z našej bytosti v povedomí, že plne a oddane
patríme Otcovi v nebesiach, v ktorého veríme, dôverujeme mu
a ktorého úprimne milujeme I
T. Fedoronko

Vedúci p re d stavite lia, zástupcovia verejného živo
ta, vedúci v továrňach, i v iných odvetviach poli
tického, priemyselného i hospodárskeho života ro
bia bilanciu, čo dobrého dosiahli pre zachovanie
mieru, v spolužití národov rozdielnych systémov,
ako pokročila veda a tech n ika, ako sa splnili plá
nované úlohy. S ú č a sn e uvažuje sa o tom, čím
a akým spôsobom napraviť prípadné nedostatky,
ako zlepšiť spolunažívanie, ako zvyšovať životnú
úroveň a iné.
Tým, ktorí svedomite pracovali na svojich pôso
b iskách , udeľujú vyznam enania, uznania, pochva
ly, odmeny a prémie. Robia sa plány pre n a s tá v a 
júci rok a súčasn e sa uvažuje o tom ako odstrániť
nedostatky, prípadné zam eškan ia, ako zlepšiť beh
i spôsob života pre blaho a rozkvet v la sti.
Každý jednotlivec, útvar, štát je súčasťou veľkej
ľudskej spoločnosti a svojím pričinením , svedomi
tou prácou, alebo lajdáctvom nesie zodpovednosť
za pokrok alebo úpadok celého ľudstva.
T a k ako v svetských záležito stiach , tak i v c ir 
kevnom živote máme bilancovať: ako sme plnili
svoje povinnosti, či sme dali Pánu Bohu, čo jemu
patrí. Kresťan, ako člen ľudskej spoločnosti má
byť vzorným pracovníkom na svojom pracovisku,
má žiť v láske a v porozumení so všetkými ľuďmi.
V rodinnom živote má vytvoriť ovzdušie útulného
rodinného tepla, porozumenia, odpúšťania, zacho
vávať manželskú vernosť a vzájomnú lásku. S v o ji
mi rečami a správaním vždy má dávať dobrý prí
klad, najmä pri výchove svojich detí, lebo ,,slová
pohýňajú, ale p ríklad y priťahujú."
S plným odhodlaním a predsavzatím vstupuje
me do nového roku s tým, že všetkým i silam i bu
deme plniť svoje náboženské povinnosti, ale i po
vinnosti na našich pracoviskách a vo verejnom
živote.
o. P A V E L K O M P É R

PO SV IAT K U BOHOZJAVENIA pomaly končí vianoč
ná náladu. Betlehemská hviezdna sa stráca z obzoru3 pas
tieri s<a vracajú k svojim stádam a utícha aj radostná
pieseň <anjeboiv nad betlehemskými poliami. Všetko to
krásne stráca sa v starostiach všedných dní. . .
Ale aj v tomto povianočnom čase má každý deň svoju
váhu a má nám čo povedať. Posvhatoané všedné dni nás
upozoniujú na t\o, taby sme sa učili aj s tichom hospodáriť.
A b y srne sa vedeli vhĺbiť do života Božieho Syna aj vte~
dy, keď ten, utiahnuc sa pred našimi očami v tichosti
a poslušnosti sa pripravoval na verejnú činnosť.
Áno, môžeme ho vidieť a nasledovať aj vtedy , keď jeho
vek neurobí ho vnímateľným. Lebo iaj z tichosti život
ného diela môžeme vybrať jeho učenie, o ktorom tak
výrazne bude potom svedčiť jeho utrpenie. Toto ticho vo
lá: „človeče, priprav sa, uvažuj o svojich schopnostiach,
vykonaj všetko, aby si bohatý vykročil na poslednú cestu,
keď počuješ volanie!“
Niet sviatkov vyznačených veľkými písmenami, lebo
každý deň má sa pre nás stať smatkom. Tichšie znejú zvo~
ny, >ale v našich dušiach majú sa aij tak ozývať ich ozve
ny a do ticha všedných dní majú vždy vnášať náladu pija
vého sviatku.
(P o d ľa Ú j e m b e r č. 6/71 — p re l. G . Tressia)

ZO ŽIVOTA PRE ŽIVOT
HÄDKA ZO ŽARTU
Stará Verona sedela na dvore prostovlasá bez š a t
ky. V ruke mala palicu, tĺk la ňou zlostne po zemi
a kričala: Vedela som vopred, že to tak dopadne.
Ale tak treba tej parádnej Marienke, lebo chceli
ju poriadni šuhaji, ako napríklad môj vnuk, Mar
tin, ale ona si vybrala Ferka. Nuž tu ho máš, teraz
nariekaj!
Čo sa to len stalo? pýta sa suseda Zofka.
Sotva sú niekoľko týždňov spolu, už ju zbil, sk rva
vil, celé telo má modré. Potom ju vyhodil. Teraz
leží v posteli, matka jej dáva octové obklady.
2ofka zalomila rukami, od údivu sa jej telo od pá
su rozkolísalo a nemohla prísť k slovu.
O chvíľku sa obrátila a zbadala Marienku ako sa
k nim blíži. Pst, ticho - povedala šeptom Žofka
a položila si prst na ústa - Marienka prichádza.
Aké ticho, zavolaj ju tu, nech sa jej do očí vysm e
jem. Zofka jej kývla, Marienka prišla a úctivo
pozdravila.
Ako ťa mať včera prijala, čo? - položila jej Vero
na otázku so zrejmým výsmechom.
Nerozumiem vám, teta, odvetila zarazená Marien
ka.
Nuž opýtam sa ťa tak, aby si rozumela. Koľko ti
narafal včera Fero palicou?
Ani jednu, odpovedala Marienka a od prekvapenia
oči sa jej celkom rozšírili.
Obnaž ruku, - obnažila a nič.
Obnaž druhú, zavelila zas Verona.
Marienka poslúchla, ale zas nič.
Ale že ťa vyhodil z domu, to azda nezaprieš.
Jediným nevľúdnym pohľadom ešte na mňa nepo
zrel.
Tak čo bolo medzi vami včera večer?
Aha - spomenula si Marienka - už viem. Ferko
sa ma spýtal či nezunujeme si stále hrkútať. Pove
dala som mu: Nuž pre zmenu skúsme sa povadiť.
A tak sme sa zo žartu povadili a potom sme sa z
toho chutne zasm iali.
Tak predsa vaša suseda Julka dačo počula - po
znamenala Verona - a kým to došlo k nám, v y 
rástlo to na bitku a na vyhnanie z domu.
Manželia, pozor! I z najmenšej vašej hadíky nik
neuberie, ale každý k nej pridá a to ochotne
a štedro!
MOC NAD S E B O U
Bol vzdelaný, žil vedeckej práci, jeho meno malo
dobrý zvuk. Podobal sa hlbokej studni, ktorá nás
vždy osvieži. Bol už starší, chýbalo mu dačo do 60
rokov. Mal jednu vášeň: cigaretu. F a jč il, či študo
val, písal alebo odpočíval. Rád som s ním chodil
na prechádzky, lebo bol duchaplný, mal vtipné
poznámky a pohotové žarty.
Raz len čo sme sa pustili chodníkom parku, z a sta 
vil sa a začal ťažko kašľať. Položil si ruku na

prsia a lapal dych, lebo sa dusil. Trvalo to chvíľu,
kým sme mohli pokračovať v prechádzke a roz
právať si d'a]ej.
Prosím ťa, - hovorím mu, sotva dýchaš a ešte
fa jč íš?
Veru fajčím, odpovedal smutne a pokýval hlavou.
Azda neveríš, že ti to škodí?
Pevnejšie to verím ako ty - znela odpoveď - veď
to platím a zaplatím raz životom.
Prečo teda neprestaneš fajčiť, uvedom si, čo dob
rého by si ešte mohol vykonať.
Plne si to uvedomujem - odpovedal - ale už je
neskoro. Znervóznel, zrak mu zosmutnel a ruky sa
tria sli. Pokračoval:
Nemám už moci prestať fajčiť, fajčiarska vášeň ju
zničila. Teraz vidím skutočnosť a nemám síl jej
ujsť.
Pozrel som naň so súcitom a v myšlienkach som
hľada-l východisko z jeho situácie. On uhádol a po
kračoval:
To, čo mi chceš povedať, povedz mladým, čo sú
ešte iba na začiatku tejto cesty, ktorú ja už kon
čím. Ja im už poslúžim iba ako odstrašujúci prí
klad.
Onedlho dostal rakovinu hrdla a po ťažkom trápe
ní skonal.
Zachovajme si moc nad sebou doSkiaľ je cas!
Dr. J. Bubán

i2<z am m o-ič tta lti niô-dUth
Istý kňaz prišiel ráno do jednej rodiny na návštevu. Päťročný
chlapec sa práve modlil pri svojej postieľke.
— S kým si sa rozprával? — spýta! sa ho potom kňaz.
— S nikým!
— A čo si robil?
— Modlil som sa.
— A o čo si sa modlil?
— O nič.
Toto dieťa vyjadrovalo veľmi presne vnútorný postoj nejed
ného kresťana pri modlitbe. „Rozprávajú s nikým“, „nežiadajú
nič“. Modlia sa, len tak, zo zvyku.
Isteže sa všetci dobre pamätáte na časy, keď po našich do
moch chodili po žobraní chudobní a biedni. Neraz prišla aj
nejaká sirota. A ako úprimne prosila: „Otec a mamička mi
zomreli, nemám nikoho, som hladný, robiť ešte nevládzem,
prosím ponížene, pomôžte!“ Či bolo človeka, ktorý by takej
prosbe biednej siroty nepomohol?
Túto úprimnosť postráda neraz aj naša modlitba. Sv. Tomáš
Kempenský hovorí, že je veľkým umením vedieť obcovať s Bo
hom (O nasl. Kr., II., 8, 13). Je isté, že Boh od nás nežiada
nijaké umelecké slová pri modlitbe. Slová majú byť jednodu
ché, lebo len tie sú rečou srdca. „Ľudia slovami vážia srdce,
no Boh srdcom váži slová“ (Sv. Gregor Veľký). Boh nehľadí
ani na dĺžku, ale na vrúcnosť modlitby. Spomeňme si len, koľ
kú odplatu dostala krátka modlitba lotra na kríži. Preto neraz
aj nám by bolo treba zvolať: „Pane, nauč aj nás modliť s a . . . “
(Luk. 11, 1).

Fr. Dancák

NAŠE HROBY

Z Á V A D K A — Svätomichalský sviatok oslávili farníci tejto rázovitej farnosti spiš
ského dekanátu v nedeľu 11. novembra min. roku prítomnosťou na archijerejskej
Sv. liturgii, ktorú slúžil Vladyka V a s i I. Otec biskup dr. V. Hopko sa pri tejto
príležitosti prihovoril k veriacim a slovami úprimného povzbudenia ich nabádal
k príkladnému životu tak po stránke duchovnej, ako aj občiansko-spoločenskej.
Vzácnemu hosťovi v závadskej farnosti srdečne sa poďakoval miestny duchovný
správca o. L. Nevický.
S U L f N — V roku 320. výročia trvania tejto starobylej gr.-kat. farnosti staroľubovianskeho dekanátu, zavítal na sviatok patróna miestnej cerkvi sv. Michala, arch an 
jela, Otec O r d i n á r . Za jeho vzácnu účasť pri oslave chrámového sviatku, ako
aj za povzbudzujúce slová, poďakoval sa O. ordinárovi duchovný otec farnosti
J. Nemčík.
SVIATOK SV. MICHALA, archanjela, dôstojne oslávili v nedeľu 11. novembra 1973
aj ďalšie dve zemplínske farnosti: V o j č i c e a S t r e d a nad Bodrogom. Vo
V o j č i c i a c h slávnostnú Sv. liturgiu slúžil miestny správca farnosti o. Ján Rabatin spolu s okresným dekanom o. Imrichom Vasilčákom. V S t r e d e nad Bodrogom,
kde duchovnú správu vedie o. Július Bokšay, k veriacim prehovoril pri slávnostnej
Službe Božej aj okresný dekan o. I. Vasilčák,

O. JOZEF MOLČAN, správca
S podobnou vrúcnosťou a zbožnosťou si uctili patróna svojich cerkví aj veriaci
v H e l c m a n o v c i a c h , kde Sv. liturgiu so Slovom Božím vykonal o. Ladislav
Nevický a v D a č o v e , okr. Prešov. Tam liturgizoval o. Michal Mašlej a kázal o.
P. Dráb.
H R A B S K É — Sviatok sv. Demetera, patróna cerkvi v Hrabskom, okr. Bardejov
spomenuli miestni gr.-kat, veriaci zbožnou účasťou na Sv. liturgii, ktorú slúžil
miestny duchovný otec č. arcidekan František D ancák s o. dekanom Jánom Hrustičom z Malcova. Slová povzbudzujúcej kázne predniesol o. Michal Džatko.

PRAŽSKÁ gr.-kat. svätoklimentská farnosť si pripomenula svoje 40-ročné trvanie na
sviatok patróna chrámu, sv. Klim enta, v novembri minulého roku. 16. decembra
1973 uplynulo totiž 40 rokov, čo so súhlasom vtedajšieho Ministerstva školstva
a osvety bola táto gr.-kat. farnosť pre našich veriacich žijúcich v Čechách a no
Morave, úradne systematizovaná a schválená. Slávnostnú liturgiu slúžil Otec biskup
a úspešne pri nej účinkoval farský chrámový zbor sv. V ladim íra.
175. VÝROČIE od postavenia farskej cerkvi v S t a n č i, 50. výročie príchodu o. A n 
dreja Štilichu do tejto farnosti a svoj chrámový sviatok si s dôstojnou úctou pripo
menuli miestni veriaci pri slávnostnej Sv. službe Božej v nedeľu 11. novembra
minulého roku,
Liturgizoval duchovný správca farnosti o. Štefan Štilicha spolu s hosťujúcim k a za 
teľom pri týchto slávnostných bohoslužbách, vedúcim redaktorom o. d r. E. Korbom.
DUCHOVNÉ CVIČENIA pre našich kňazov prebiehali v Charitnom dome v Dolnom
Smoikovci v dvoch turnusoch. (Od 5. novembra a od 26. novembra do 1. decem 
bra 1973), Exercitátorom bol o. J. Bumbera.

O. PETER BUNGANIČ oslávil v októbri min. roku svoje diamantové
kňazské jubileum. Jubilant pochádza zo Smolníka. Kňazskú chirotóniu pri
jal pred 60 rokmi a pôsobil v Semetkovciach, Šaphnci a Zbudskej Belej.
Úprimne privolávame: Na mnohaja i blahaja Ijetal

VARHAŇOVSKÍ G R.-KAT . VERIACI dôstojne oslávili sviatok svojej ob
novenej farskej cerkvi potešiteľne bohatou účasťou na sviatočnej nedeľnej
Sv. liturgii po sviatku Ochrany presv. Bohorodičky — Pokrov u. Slová po
vzbudenia a príkladu našej nebeskej Matky vďačným vanrhaňovským v e
riacim tlmočil o. vedúci redaktor, ktorý za asistencie okresného dekana pre
šovského o. Gabriela Staurovského aj slúžil slávnostnú Sv. službu Božiu.
Na konci tejto milej miestnej chrámovej slávnosti vyjadril slová úprimnej
vdačnosti celebrantovi i obetavému okresnému dekanovi, dudhovný správca
farnosti o. arcidekan Ján Krlička, ktorý vo svojom záverečnom prejave oso bitne zdôraznil naliehavé potreby súčasnosti: svornosť, jednotu, znášanlivosť
a odhodlanú podporu všetkým vznešeným úsiliam našej prítomnosti a spo
ločnosti.
S vrúcnym nadšením spievané záverečné Mnoholitstvije cirkevným i štát
nym predstaviteľom, bolo dôstojným ukončením milého sviatočného dňa
tejto bohumilej farnosti.
BACKOV — miestni gr.-kat. veriaci oslávili sviatok patróna svojho mo
derného a svojrázneho chrámu v nedeľu 4. novembra 1973 — teda v pred prázdenstve sviatku sv. Michala archanjela. Sv. liturgiou a slovom Božím
poslúžil vďačným účastníkom tejto cirkevno-náboženskej chrámovej oslavy
o. vedúci redaktor dr. E. Korba, ktorému pri Sv. službe Božej asistoval
sMživý duchovný otec farnosti, o. Štefan Kmec.

farnosti Snakov, okr. Bardejov,
zomrel 19. októbra 1973 a v ne
deľu 21. októbra ho pochovali
za prítomnosti Otca biskupa, or
dinára prešovskej eparchie a
pridelených apoštol, administratúr o. Jána Hirku a mnohých
kňazov i veriacich v mieste je
ho 46-ročného kňazského pôso
benia. Zosnulý o. Jozef Molčan
pochádzal z Ďurďoša, kde sa na
rodil 25. 6. 1895. Na kňaza ho
vysvätili 29. augusta 1920. Po
niekoľkoročnom obetavom pôso
bení v Livove, okr. Bardejov,
prešiel zo.i gr.-kat. farára do
Snakova, kde s úprimným za
nietením svojho dobroprajného
kňazského srdca účinkoval ako
snaživý dušpastier takmer pol
storočia.
Za svoje statočné postoje v
rokoch boja za oslobodenie na
šej vlasti a v Slovenskom ná
rodnom povstaní dosiahol aj v e
rejné uznanie a štátne vyzna
menania.
Smútiaca rodina i touto ces
tou
vyjadruje svoju hlbokú
vďačnosť za všetky prejavy sú
strasti a spoluúčasť pri posled
nom rozlúčení sa so zosnulým v
nedeľu 21. okt. 1973 v Snákove.
Viečnaja jemu pamjať!

* * *
O. ANTON A D A M K O V IČ zomrel 24.
októbra 1973. Znovu za jedným životom,
životom nášho kňaza, nová bodka. Po
bodke začíname s veľkým písmenom.
A toto dôležité gramatické pravidlo nie
je v živote náhodné. Po každej bodke
začíname myšlienku a tak isto po každej
smrti začína nový život.

V

ROKU

1974

si pripomíname životné jubileá týchto našich vľd. otcov:

V súvislosti s koncom pozemského života
o. Adamkoviča si pripomíname jeho
svojráznu a statočnú kňazskú osobnosť.
Bola to osobnosť vždy usmievavá, zho
vievavá, ohľaduplná, lebo vierou, vekom
a skúsenosťami bol zvrchovaným člove
kom. V jeho zraku bol pohľad orla. Na
všetko sa díval zo vznešenej duchovnej
výšky.
Vášnivo zbieral liečivé bylinky. Veľmi
zasvätene sa v nich vyznal a zodpoved
ne vedel, ktorá aká je. Ktorá lieči a kto
rá škodí. Tie liečivé poznáva! podľa ich
nenápadnosti a skromnosti, len tie
škodlivé boli hrdé a vystatovačné. Toto
poznanie z Božej prírody si osvojil aj
pre svoj vlastný život. V jeho veku a po
volaní nie mnohí sú takí! Chodieval,
križoval cesty, lúky, lesy, polia a ulice.
Ale nie preto, aby bol uštipačný, ne
spokojný, posudzujúci, ale preto, aby
rozdával radosť, elán, vieru a nádej do
života všetkých, ktorých poznal a miloval.
Aj vo vlastnom osobnom živote hľadal
čarovnú bylinku. V poslednej a jedinej
chorobe na konci svojho pozemského
života ju spoľahlivo našiel — u Boha.
Zanechal nám svoje vyznanie, že svet
a človek v ňom, nielen dávno ale i dnes,
je pekný, dobrý a ľudské duše vo svojich
rozmanitostiach sú krásne a pestré, ako
rozkvitnutá lúka v máji. V Pánu zosnulý
o. Adamkovič sa narodil 20. júna 1890
v Matiaške. Svoje detstvo prežil v Zub
nom, v rodine nášho gr.-kat. kňaza.
Kňazské pôsobenie začal ako katecheta
a učiteľ jazykov na strednej škole v Mukačeve. Od r. 1921 pôsobil vo farno
stiach: Osturňa a od r. 1931 v šarišskom
Štiavniku. Aj keď bol kňazom na odpo
činku, pôsobil, alebo vypomáhal v p a s
torácii v Zubnom, Osturni a inde.
Nech jeho nezabudnuteľný odkaz roz
kvitne nielen v kvetoch na jeho čerst
vom hrobe, do ktorého sme ho pietne
uložili 26. októbra minulého roku, ale aj
v našich vďačných srdciach a živej p a 
mäti!
o. V. Skorodenský

O. JÁN SABO, gr.-kat. kňaz,
žijúci v poslednom čase na od
počinku v Košiciach, zomrel 3.
novembra 1973. 4. júla minulé
ho roku sa dožil 73 rokov svoj
ho života. Pochádzal z farnosti
Kégardó v MĽR. Kňazskú chirotóniu prijal v roku 1935.
Pôsobil v Krempachu, Hava-

70 R O K O V Ž IV O T A - Otec biskup dr. V asil H O P K O (21. 4.),
o. Eugen D o h o v i č (7. 6 .), o. Jozef H a ľ k o (24.. 1.), o. dr. Miku
láš K o k i n č á k (21. 5 .), o. Pavol K o m p é r, st. (11. 4.), o. Štefan
M o I č a n y i (1. 1.), o. Jozef P e t r a š o v i č (2. 8.) a Msgr. Mi
chal Sabadoš (23. 10.)
65 R O K O V Ž IV O T A - o. Eduard G e r b e r y (16. 11.), o. Štefan
H a l u š k a (20. 8 .), o. Jú liu s P u k á n (4. 4 .), o. Mikuláš R o j k o v i č (21. 9 .), o. Michal S a b a t (16. 1.) a o. Michal V e . i k ý (6.
11 .)
60 R O K O V Ž IV O T A - o. Michal C i n t a I a (21. 4 .), o. Bartolome|
D e m k o (2. 6 .), o. Ján F a z e k a š (11. 2 .), o. Ján F r a n k o (6.
6 .), o. Imrich J e s e n s k ý (18. 9 .), o. V a sil P r o k i p č á k (28.
10), o. dr. Ján S e m an (11. 12.), o. M ikuláš S o b a t a (4. 5 .) (
o. Peter S t a u r o v s k ý (28. 5 .), o. Ján Š k o v i e r a (22. 6.)
a o. Jozef V o I o š i n (21. 4.)
55 R O K O V Ž IV O T A - o. M ikuláš B e ž o v s k ý (16. 8.), o. Fedor
B u g i r (22. 8 .), o. V a sil Ď u I a j (3. 12.), o. Mikuláš G I a d y š
(23. 5 .), o. Ján H r i c (31. 3 .), o. Ján J u r k o (11. 2.), o. Ján L i čk o (5. 6 .), o. Emil O s z (15. 12.) a o. Ján Š i m o n (26. 4.)
50 R O K O V Ž IV O T A - o. Andrej G y u r k o v i c s (9. 10.), o. Ján
H r u s t i č (27. 6 .), o. Leontín L i z á k (29. 6.) a o. Ján P r i b u l a
(19. 10.)
Uvedené jubileá sa opierajú o údaje posledného úradného Schématizmu z roku 1971.

Z minulosti a prítomnosti našich farností
Vieme však, že obec vznikla po roku
1321 a že po roku 1670 jedna jej polo
vica patrila Spišskej Kapitule. Švermovo
leží na rozhraní východného a stredného
Slovenska v nadmorskej výške 881 m.
Pôda chotára je piesočnatá, menej
úrodná, podnebie chladné až drsné.
Zimy v tejto oblasti bývajú dlihé a tuhé.
Prechody medzi hlavnými ročnými doba
mi sú krátke, preto podnebie pre život
človeka je zdravé.

Š V E R M O V O (n iekd ajší Telgárt) leží
v prekrásnom prostredí Nízikyoh Tatier
vo východnej časti Horehronskej kotliny
pod Kráľovou hoľou. Je to jedna z nie
koľkých gréckokatolíckych farností Stre
doslovenského kraja. Rok založenia obce
nie je uvedený aini v obecnej kronike.

ji a Pichnom. Posledné rozlúče
nie so zosnulým bolo v Sačurove, kde po cirkevných po
hrebných obradoch, ktoré vyk o 
nal okresný dekan vranovský o.
dr. Juraj Bujňák, uložili mŕtvu
schránku zomrelého do rodin
ného hrobu.
VIEČNAJA JIM P A M JA Ť !

Vznik pôvodného názvu Švermova —
Telgárt — kronikár vysvetľuje na zákla
de ústneho podania, ktoré dôvodí sku
točnosťou, že v lesoch tejto oblasti bo^lo
kedysi mnoho zíveri, a preto celé okolie
pomenovali slovom Tiergarten, t. j. zá
hradou zvierat. Z tohoto slova vraj
vznikol názov Telgárt. Kronikár zachycuje
aj iné vysvetlenia. V dávnych časoch sa
v švermovskom chotári rozprestierali
hlboké lesy, a preto muránski zemepáni
osídľovali tento kraj poddanými zo
všetkých strán a založili túto pôvodnú
šoltýsko-noľnícku oisadu. Prílev obyvateľ
stva zaznam enávali a j ď alšie storočia,
najm ä sedemnáste.
I Švermovo spolu s Vernárom sprvoti
patrilo pod farnosť Šum iac. Vo všetkých
troch obciach sú gr.-kat. chrámy. Vo
Vernári je jednoloďový klasický chrám
N arodenia Bohorodičky z roku 1824.
V Šum iaci namiesto pôvodného dreve
ného chrámu z roku 1643 postavili v ro
ku 1775 jednoloďový barokovo-klasicistický chrám Nanebevstú penia Pána.
(Pokračovanie v bud. čísle.)

m
Redakč né odkazy

BEZPLATNÁ ZD R AVO TN ÍCKA STAROSTLIVOSŤ o občanov ,
rozvoj zdravotníckych služieb a vysoká úroveň organizácie preven
tívnej lekárskej starostlivosti u nás, znesú porovnanie s hocikto
rou krajinou na svete.
Mnohé vyspelé kapitalistické krajiny sme v zdravotníckej sta
rostlivosti a v bezplatnom poskytovaní zdravotníckych služieb
a liekov ďaleko predbehli.
Prítomná snímka A. Petrašoviča je pohľadom na stavenisko no
vej štátnej nemocnice v metropole Východoslovenského kraja,
v Košiciach.

Nad našimi kalendármi
Aj tohtoročné naše kalendáre svojím obsahom chcú byť dobrým spoločníkom n a 
šich kňazov a veriacich v ich duchovno-náboženskom a spoločensko-občianskom
raste. Aj keď ústredná myšlienka: Vzájomnou znášanlivosťou za pokoj a lásku
medzi ľuďmi, sa sústreďuje predovšetkým v spoločných článkoch oboch kalendárov,
prejavuje sa veľmi citeľne aj z celej obsahovej štruktúry tak kalendára Blahovistnika, ako aj kalendára Slova.
Významné miesto tu zaujímajú pripomienky na 30. výročie SNP a príspevky upev
ňujúce priateľské vzťahy k bratským národom ZSSR. V oboch kalendároch prevlá
dajú aj články s tematikou vzájomného spolunažívania a dobrých ľudských vzťahov,
články zaoberajúce sa otázkami boja za svetový mier a ostat. naliehavosťami.
Z obsahu kalendára B l a h o v i s t n i k a zvláštnu pozornosť si zaslúžia poučnovýchovné príspevky z kresťanskej minulosti, ako napr. seriál Na našej ulici, ktorý
vhodne aplikuje živý odkaz kresťanskej minulosti pre našu prítomnosť, vo vynikajú
cich duchovných postavách z histórie Cirkvi predstavuje povzbudzujúce vzory pre
našu súčasnosť.
Z kult.-historických príspevkov uveďme: 30. ričnicja SNP, V svjatyni našoji narodnoji
kuľtury, Sociaľna minuvšina Makovici, Chto i koli vynajšov, Cikavosti z minuloho
našich eparchiji a iné.
Okrem básnických ukážok z diela nášho vlasteneckého kňaza D. Zubrického-Torysina sú tu aj pozoruhodné a mierovo-ladené verše o. Vasila Kočembu, ako aj vý
stižný preklad ekumenickej básne Povedz mi, Kriste.. .
V kalendári S l o v a si zaslúžený záujem čitateľov získajú Príbehy, ktoré píše život
a časové úvahy ako: Naše podlžnosti, Napĺňať život bratskou službou, Veľký náš
rodák M. A. Balugjanskij, liierárno-ľudský profil miláčika bratského českého ľudu
vlasteneckého kňaza Václava Beneša-Tŕebízského, príspevky venované svetlej p a 
miatke Jána XXIII., Boj sovietskych vedcov s rakovinou, O hlaholike a cyrilike, O
Červenom kríži a ost. Ilustračno-obrázkovú náplň kalendárov zabezpečujú pôvodné
kresby akad. maliara M. Klimčáka a snímky J. Motulku, o. J. Cverčku a ďalších.
Poéziu zastupujú pôvodné príspevky P. G. Hlbinu, J. Zborovjana, J. Motulku a E.
Korbu. Aj o technickej úprave oboch kalendárov možno sa vyjadriť s pochvalným
uznaním pre zostavovateľa oboch publikácií.
Cena kalendára je 13 Kčs. Objednávky zebezpečuje Gr.-kat. ordinariát v Prešove.
(Adresa: 080 01 Prešov, ul. SRR č. 8.)

Dr. Š. U.

V. Š. — Vaša poznámka k jednôtlivým kňazským jubileám je správ
na Cítime to aj my. Daihko sa môže
stať, že na niekoho zabudneme. Ten
to nedostatok nepripisujte iba nám.
Redakcia má k dispozícii posledný
úradný Schematizmus všetkých biskupstiev SSR. A j tam sú medzery,
ktoré nemožno vyčítať vydavateľ
stvu. Vašimi vlastnými slovami sa
pýtame: Muselo sa zabudnúť na ju
bileum onoho kňaza? Odpovedáme:
Nemuselo. Nemuselo, keby ste boli
na prosnom korešpodenčnom lístku
nás upozornili na túto skutočnosť,
lebo V y ste o tom jubileu vedeli.
Veľmi o\chotne by sme to boli spomenuli, ale teraz po vyše polroč
nom odstupe sa k tomu už vracať
nemôžeme.
L. F. — Vaša naliehavá výzva, aby
sme vychádzali vždy presne k 1. dňu
v mesiaci je úprimná, ale nie tak
ľahko realizovateľná ako si \to pred
stavujete Vy. Nezáleží iba na záuj
me redakcie, ale aj na technickoorganizaéných okolnostiach a tieto
nepatria do kompetencie našej re
dakcie.
J. T. — Asi iste si nevšimli v tiráži
našich časopisov uvedený termín uzávierky našich časopisov. Váš dušičkovo-novembrový príspevok došiel
v čase, keď sme odovzdávali d^o tla
če rukopisy tohto januárového čísla.
O. L. — K Vašim poznámkam o
ilustračnej úrovni Slova a Blahovisimika sa nemôžeme postaviť so
súhlasom. Nemôžeme prijímať ako
odporúčaný vkus to, čo je nevkusné.
Všimnite si výraznú poznámku (ci
tát z Duch. pastiera) v novembro
vom vydaní našich časopisov.
B. D. — Je pravda, že sme dosiaľ
nezabúdali aj na básnické príspev
ky. Pri mutácii našich časopisov za~
tiaľ práve v \
tomto bode máme po
chopiteľné ťažkosti. Veríme , že i v
tejto oblasti sa nám v budúcnosti
podarí prekonať prekladateľské ťaž
kosti. Váš úprimný záujem nás však
veľmi milo potešil.
A. P. — A j keď uzávierka časopL
sov končí 8—9 týždňov pred vyda
ním čísla, príspevok s tak vym edze
nou časovou tematikou ako sú Vianoce treba poslať ešte skôr. Pamä
tajte, že z mutácie našich časopisov
vyplýva pre nás aj zabezpečenie
prekladu a eventuálna úprava prí
spevku. A to chce tiež svoj čas. Ďakujeme za porozumenie.
M. R. — Ďakujeme Vám za Vaše
prosté a nenáročné verše, ktoré tak
úprimne vyjadrujú ušľadhtilé ľud
ské city. Čítajte uznávanýôh básni
kov a usilujte o to, aby pekná m yš
lienka dlôsmhla aj dobrú formu. Po
zdravujeme Vás a želáme Vám hoj
nosť oisobných a tvorivých úspechov.
VIAC ER ÝM Jednotlivé sprá
vy nám posielajte hneď po tom, ke
dy k tej alebo onej udalosti došlo.
Necaíkajte týždne na snímky. Tie
môžete zaslať neskôr. Snímky nech
sú vhodné na uverejnenie aj po
stránke technickej.

s
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POČET KNÍH, vydávaných v súčasnosti, je
vysoký. Podľa štatistiky UNESCO vychádza na svete každú minútu jedna kniha. Celkový náklad
kníh za obdobie jedného roku je vyše osem miliárd výtlačkov. Z nábožen
ských kníh je najviac vydávanou knihou Písmo sväté.
RUSKÝ J A Z Y K sa vyučuje v 97 štátoch sveta. Je súčasťou učebných os
nov univerzít v socialistických krajinách, ale aj vo Francúzsku, Dánsku,
Švédsku , Nóťsku a Fínsku. V USA sa ruština prednáša ma 600 univerzitách
a na ďalších vysokých školách. Ruštinu sa učia aj študenti 16 vysokých
škôl na africkom kontintente. V Indii je ruština najpopulárnejším cudzím
jazykom.
MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA ČERVENÉHO KRÍŽA má sídlo vo
Švajčiarsku — v Ženeve — a združuje 117 národných spoločnosti Červené
ho kríža, polmesiaca, leva a slnka. Cenvenokrížske časopisy vychádzajú v 35
jazykoch, časopis Sovietskij krasnyj krest vychádza v náklade 460 tisíc vý\
tlačkov, vo Švédsku červenokrížsky časopisu vydávajú v náklade 415 tisíc
exemplárov, v Maďarsku a podobne aj v Grécku v náklade 305 tisíc v ý 
tlačkov. Populárno-zdravotnícky mesačník Slovenského Červeného kríža
Zdravie vstupuje v tomto roku do svojho 30. ročníka. Všetky červenokrížske
časopisy zaoberajú sa otázkami zdravia, rodiny , medziľudských vzťahov,
hygieny, prevencie ochoräní, životného a pracovného prostredia atď.
V STAROBYLEJ LEVOČI je jediná tlačiareň pre nevidiacich na Sloven
sku. Prvou vytlačenou knihou v tejto tlačiarni bol šlabikár Prvé krôčky
v roku 1948. Od roku 1949 sa v levočskej tlačiarni okrem kníh a učebníc
tlačia aj časopisy pre nevidiacich. V tomto roku oslávia štvrťstoročie dva
najstaršie časopisy. Pre školskú mládež Naše svetlo a pre dospelých Nový
život. Pri príležitosti 25. výročia Februára bol položený základný kameň pre
novú tlačiareň a knižnicu.
Z A SPOLUPRÁCE Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochra
ny prírody v Prešove usporiadali v Trebišove zaujímavú výstavu Trebišov
v dávnej minulosti.
V HLAVNOM MESTE UKRAJINY V KYJEVE dali do prevádzky nové
rozhlasové a televízne centrum , ktoré má k dispozícii 380 metrov vysokú
anténnu vežu. Bude vysielať tri televízne programy, v budúcnosti dokonca
päť, z toho jeden program ukrajinskej televízie. Nový centrum je určené
tiež pre vysielanie troch rozhlasových staníc na U K V a pre rádioreléové
spojenie a spojenie s prenosnými televíznymi stanicami.
ÄUTORMI POMNÍKA ukrajinskej poetky Lesii Ukrajinky v Kyjeve sú
národný umelec Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky sochár G .
Kaľčenko a architekt A. Ignaščenko.
STAROBYLÉ POĽSKÉ MESTO K R A K O V má v súčasnosti 760 historic
kých architektonických objektov a asi päťstotisíc hnuteľných pamiatok mimo
múzeí. K vzácnym architektonickým pamiatkam patrí aj chrám sv. Petra
a Pavla, chrám a kláštor augustiniánov a ďalšie kultové stavby.
PRI PRÍLEŽITOSTI 10. VÝROČIA založenia Medzinárodného združenia
pre chrámovú hudbu, pápež Pavol VI. prijal 300 členov chrámových spevác
kych zborov.
O. A. TICHÝ, hudobný skladateľ, býv. riaditeľ chóru sv. Víta a profesor
pražského konzervatória, náhle zomrel 21. októbra min . roku vo svätovítskej katedrále vo veku 83 rokov.
V PARME, slávnom meste Paganiniho, Verdiho a Toscaniniho, sa usku
točnil ku koncu minuloročného septembra Medzinárodný kongres cirkev
ných dejín, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia z ČSSR. Budúci podobný kon
gres bude v anglickom Oxforde.
V ŠTUDIJNOM ROKU 1973174 študuje na slovenských vysokých školách
vyše 16 tisíc študentov, z toho na košických vysokých školách, i>rátane fa
kúlt v Prešove , v dennom a diaľkovom štúdiu takmer 11 tisíc poslucháčov.
DO UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE , ktorej fond predstavu
je jeden milión 400 tisíc knižných jednotiek, prichádza ročne päť a pol tisíca
titulov časopisov, z toho je 1309 časopisov zo sveta.
V PRAHE na Mánesovej ulici na Vinohradoch odhalili pamätnú tabuľu
národnému umelcovi Martinovi Benkovi. Je dielom akad. sochára F. Štefunku a akad. maliara M. Kadleca.
V KOSTOLIŠTI , okr. Bratislava — vidiek, zriadili Pamätnú izbu M. Ban
ku, v ktorej sprístupnili verejnosti niektoré originály a reprodukcie , ukážky
úžitkovej grafiky a ilustračnej tvorby ako i fotografický materiál záberov
zo života tohto významného slovenského umelca.
O K A M I H Y — je súbor poviedok na Slovensku žijúcej ukrajinskej autorky
Larysy Molnárovej. Knihu vydal odbor ukrajinskej literatúry Slovenského
pedagogického nakl. v Prešove.
DO MľJZEA ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY V MARTINE pribudol typický
roľnícky dom zo Sečovskej Polianky a podobný ľudovú architektúru pred
stavujúci dom z Hrabovej Roztoky.
VO VYDAVATEĽSTVE SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ vychádza monogra
fická štúdia Zoltána Rampáka o dramatikovi a prozaikovi medzivojnového
obdobia Júliusovi Ba/rčovi-Ivanovi pod názvom Variácie Júliusa Barča-Ivana. Autor, ktorý ako kňaz pôsobil aj v Pozdišovciach pri Michalovciach,
zanechal niekoľko významných divadelných hier a prozaické práce.
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NAŠE M ODLITEBNÉ KNIHY Christos
moja sila (v ukrajinsko-rusínskej reči)
a C h v á ľ m e B o h a (so slovenským
prekladom liturgických textov (možno
objednať na prešovskom O rdinariáte.
A d r e s a : G r.-kat. o-rdinariát, 080 01
Prešov, ul. SRR č. 8.
O BJED N Á VKY KALENDÁROV S l o v a
a B I a h o v i s t n i k a 1974 zásadne
adresujte, najd. O rdinariátu v Prešove.
(Adresa uvedená vyššie).
GR.-KAT. LEKCION ÁRE boli určené pre

potreby jednotlivých farských úradov.
Objednávkam jednotlivcov t. č. Ordinariát nemôže vyhovieť.
VKU SN E VIAZANÝ vlaňajší ročník S I ov a a B l a h o v i s t n i k a 1973 bude
možno objednať na O rdinariáte v Prešo
ve, alebo v našej redakcii.
VO VŠETKÝCH SVOJICH LISTOCH RE
DAKCII uvádzajte vždy poštové smero

vacie číslo Vášho bydliska, ulicu a okres.
UZÁVIERKA tohto čísla skončila 24. no
vembra 1973. Autorom titul, kresby, ako
aj ostat. ilustrácií v tomto čísle, je akad.
m aliar M. Klim čák.
ZÁUJEM CO M
o kalendár P ú t n i k
svätovojtešský
nemôžeme vyho
vieť. Redakcia nemôže zabezpečiť jeho
dodanie jednotlivým záujemcom a preto
prosí, aby ste jej neadresovali objed
návky na tento knižný titul SSV. Ď aku
jem e za porozumenie.
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