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N A  S L O V Á  SV. E V A N G E L I A

„Mária však riekla anjelovi: „Ako sa 
to stane? Veď ja muža nepoznám!“ 

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zo
stúpi na teba a moc Najvyššieho zatie
ni ťa, a preto aj to Sväté, čo sa narodí 
(z teba), Synom Božím volať sa bude. 
Hľa, Alžbeta, príbuzná tvoja, tiež poča
la syna vo svojej starobe a je už v 
šiestom mesiaci, tá, ktorú nazývali ne
plodnou. Lebo u Boha nijaká vec nie je 
nemožná." I riekla Mária: „Ajhľa, diev
ka Pána, staň sa mi podľa slova tvoj
ho." (Lk 1, 34-38).

Záver sv. evanjelia na sviatok Blaho- 
zvestovania presv. Bohorodičky nám pri
pomína nielen sviatok, ale i významný 
postoj presvätej Panny, v ktorom, sa 
úpfne podrobuje Božej vôli a prijíma s 
poikorou opravdivej služobnice Božej 
vznešený úrad, požehnané materstvo

zodpovednéa neobyčajne 
Matky Božieho syna.

Slová ,,Se raba

poslanie

Hospodňa.
Hľa, dievka Pánova, staň sa mi podľa 
slova tvojho. . .“ (Lk 1, 38) stali sa v 
nosom duchovnom živote výrazom úpl
ného sa podrobenia do vôle Božej. Je 
radostné si pri po m í no ť skutočnosť, že 
nás k tomu naučila a stále učí Matka 
nášho Vykupiteľa a naša láskava ne
beská Matka.

Naučila nás a stále nás učí tieto slo
vá a najmä ich hlboký zmysel nielen 
odriekať, ale aj zachovávať. Opoikuje
me si ich často vo všetkých životných 
situáciách a povzbudení príkladom na j
vernejšej služobnice Božej, Matky nášho 
Spasiteľa, aj my podrobujeme sa vždy 
s dobrou vôľou vôli Božej. Nehľadajme 
ospravedlnenia, výhovorky, neprekrúcaj- 
me nikdy skutočnosť ,ale pozrime sa so 
statočnou smelosťou do očí všetkému 
a každému, vyrovnávajme sa s ňou 
a snažme sa, aby všetko, čo pred nás 
postaví život zvládli sme s m ú d r o u  
r o z v a h o u  a v y t r v a l o u  s n a 
hou.

Aby každá naša myšlienka, ako aj 
každý náš čin slúžil d o b r u ,  varoval 
sa z l é h o  a bol podrobením sa našej
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záporu, 
pech v

často tatk slabej ľudskej vôle do Vše
mohúcej vôle Božej.

Nenariekajme, keď toto všetko vyža
duje od nás viac námahy, viac sebe- 

viac statočnosti. Opravdivý ús- 
akejkoľvek veci niikdy nebol 

výsled'kom náhody alebo tzv. šťastných 
okolností. Veľké dielo, veľké výsledky, 
veľké činy vždy vytvára človek s náma
hou, húževnatosťou, vytrvalosťou, s dô
slednou zodpovednosťou a najmä s 
pevnou láskou k B o h u  a b l í ž n y m !

Veľké úsilia našich čias ako: p o k o j ,  
s p o k o j n ý  r a d o s t n ý  ž i v o t  pre 
všetkých, v z á j o m n á  z n á š a n l i 
vosť ,  ako aj opravdivé ľ u d s k é

v z ť a h y ,  žiadajú od nás všetky sily!
Prijímame ich oko naliehavú potrebu 

pre našu prítomnosť i budúcnosť. Za
b ú d a m e  však, že k uskutočneniu 
týchto šľachetných snáh n e s t a č i a  
iba naše osobné sympatie, treba ich 
podporiť u v e d o m e l ý m  p o c h o p e 
n í m a a k t í v n o u  p o d p o r o u !

Učme sa od Spasiteľovej Matky pre
konávať svoje osobné zámery, ciele 
a záujmy a s láskyplnou ochotou prijí
majme účasť na uskutočňovaní týchto 
najkrajších ľudských úsilí, aby sa pre
menili na r a d o s t n ú  s k u t o č n o s ť ,  
z ktorej sa budeme t e š i ť  nielen my, 
ale aj v š e t c i o s t a t n í !

;;Vstanem, a pôjdem 
k svojmu otcovi“

(Luk. 15, 18)

Podobenstvo o márnotratnom, či 
bludnom synovi, ktoré čítali v na
šich cerhvách na 2. tohtoročnú feb 
ruárovú nedeľu, poznáme už zo škol
ských lavíc. A predsa, vždy, keď ho 
počujem e, pozastavíme sa nad hĺb
kou jeho myšlienok, ktoré nám toto 
podobenstvo poskytuje. Zvlášť dojí
mavý je pre nás obrat, ktorý nastá
va uprostred podobenstva.

Mladší syn po trpkom sklamaní v 
cudzom svete, ustupuje do svojho 
svedomia a rozhodne sa napraviť 
svoj život: „Vstanem, pôjdem k svoj
mu o tc o v i ...“ (Luk. 15, 18). A ako 
si zaumienili, tak aj urobili. A otec? 
Beží mu v ústrety, privinie ho do 
svojho náručia a bozkáva. Syn, do
jatý otcovou láskou, len čo sa vytrh

ne z jeho objatia, padne pred ním  
na zem a vysloví pripravenú reč: 
„Otče, zhrešil som pm ti nebu a proti 
tebe! Už viac nie som hoden volať 
sa tvojím s y n o m ...“ (Luk. 15, 21). 
A naradovaný otec, keď vidí pred  
sebou kajúceho syna, — o ktorom 
myslel, že je už dávno stratený, stá
va sa mu po druhý raz otcom. Chce, 
aby túto jeho radosť pocítil celý 
dom. Svoju radosť zdôvodňuje: „L e
bo tento môj syn bol mŕtvy a ožil, 
bol stratený a našiel sa“ (Luk. 
15, 24).

Toto podobenstvo dáv,a nám čítať 
sv. Cirkev pred vstupom do veľké
ho pôstu .To preto , že slová „vsta
nem, pôjdem k  svojmu otcovi . . ,  
sú obrazom každého úprimne sa ka
júceho hriešnika, ktorý koná poká
nie v tomto sv. čase. Obraz milosrd
ného otca a kajúceho syna, je obra
zom Božieho milosrdenstva. Dobroti
vý Otec náš nebeský vo svojej n e
konečnej láske, zľutuje sa aj nad 
tým docela skrachovaným márno

tratným synom . Len jedno je k to
mu potrebné: opravdivé pokánie, ľú-

predsavzatie napraviťtOiSť a 
svoj život.

Mar ‘

Istý maliar namaľovial obraz „Sňa
tie z kríža“, kde v osobe jedného u- 
čeníka zvečnil sám seba, ako vyťa
huje klinec z tela Ukrižovaného. 
Keď sa ho spýtali, prečo sa práve 
tak namaľoval, povedal: „Vo svojom 
živote, svojimi hriechmi som sa už 
dosť nabil klincov do tela Kristov
ho. Nadišiel čas, aby som tieto klin
ce povyťcúhonal.“

Skutočne, kto tá prem ietne v du
chu svoj život a hriechy, ktoré spá
chal v minulosti, od ■svojho detstva, 
ten iste bude hovoriť, že je najvyšší 
čas, aby svoj život napravil. Tento 
„príhodný čas“ (Rim. 12, 11) k  po
kániu nastal pre nás vstupom do 
veľkého pôstu. Nabáda nás k tomu 
aj večne živý príbeh márnotratného 
syna z evanjelia.

Fr. Dancák



O. Ján Tichý: K Y T I C A  UCTY A  V Ď A Č N E J  L Á S K Y
Talita kumi! (M k 5f 41)

Sú to slová, ktoré vyriekol Spasiteľ pri vzkrie
sení Jairovej dcéry ô sú to slová, ktoré v tejto 
úvahe majú symbolizovať vzkriesenie - emanci
páciu ženy, storočiami hanobne pošliapaného 
a zneucteného postavenia ženy v ľudskej spoloč
nosti.

Lúč nádeje oslobodenia ženy zablysol v dobe 
ranného kresťanstva, v dobe utrpenia a ponižova
nia prvých kresťanov, kedy Nero zahnal ¡kresťa
nov do mystického šera rímskych katalkomb. Div
ný a krutý svet tyrana IMera, lebo z pozície sily, 
opierajúc sa o vybrúsené meče rímskych légií, ni
čil všetko, čo bolo ľudské, humánne a krásne. 
Stačí, keď uvedieme žalostný stav rímskych otro
kov: Cisár August obeduje u svojho priateľa bo
háča Vedia Polliona, a ten, aby zabával svojho 
hosťa, hádže svojich živých, previnivších sa otro
kov do rybníkov napospas dravým rybám. Či nebo
lo to zneuctenie ľudskej dôstojnosti, keď rímsky 
patricij priviazal svojho psa (rozumej živého otro
ka), k bráne domu a prikázal mu, aby štelkal, keď 
bude prichádzať hosť?! A čo ženy v starom Ríme? 
Rímsky cisár August bol veľkým štátnikom, no aj 
vtedy boli problémy populácie. Preto nariadil, aby 
osobám, ktoré majú tri alebo viac detí, sa posky
tovali rôzné výsady a podpory. Bol strohým stráž
com mravov, avšak iba u žien. Otec mohol zabiť 
milenca svojej dcéry i svoju dcéru, keď ich pri
stihol na mieste činu. Muž bol nútený odovzdať 
súdu svoju nevernú ženu. Žena však to urobiť ne
smela v prípade nevernosti manžela. V domácom 
inventári rímskeho občana žena figurovala ako 
res - vec. Kresťanstvo znamenalo pre ženu „Ta
lita kumi" - zdvihnutie sa z otroctva Ik oblohe, na 
ktorej zažiarilo meno Kristus. „Bola to neslýcha
ná vec v takej dobe, v ktorej žena bola považova
ná za druhoradý typ človeka." (Dr. T. Tóth).

Počas života na zemi prejavil Syn Boží nežnosť, 
lásku, milosrdenstvo voči ženám. Poznáme jeho 
dialógy s mužmi: Nikodém, Zachej, Pilát, atď. 
Avšak tieto ani zďaleka nemôžeme porovnávať s 
dialógmi medzi Ním a ženami. Uvádzam ich len

preto, že u nich badať určitú predzvesť emancipá
cie ženy.

Naim! „Neplač! Mladík, vravím ti, vstaň!" (Lk 
7, 14) „K to  sa mi dotkol rúcha?" (Mik 5, 31) a že
na, ktorá mala dvanásť rokov ikrvotok, vyzdravela. 
Kanaánčankai Kričí za Spasiteľom: „Zm ilu j sa 
nado mnou!" M t 15, 22) a zlý duch prestal trápiť 
jej dcéru. „U č ite ľu , tú to  ženu p r is t ih l i  pri cudzo 
ložstve. . . Mojžiš nám v zákone prikázal takéto 
ukameňovať. A čo povieš ty?" (Jn 8, 4) -  Čo po
vedalo rímske právo v takomto prípade? A čo po
vedal sám Kristus? flKto z vds je bez hriechu, 
nech prvý hodí do nej kameň." (Jn 8, 8). Mária 
Magdaléna! ,,Tu žena, známa v meste ako hriešni
ca. . . priniesla alabastrovú nádobu masti, stála 
si vzadu pri jeho nohách, slzami mu začala máčať 
nohy a utierala ich vlasmi svojej hlavy, bozkáva
la mu nohy a utierala ich masťou." (Lk 7, 37-38). 
Odmena? „Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, pre
tože veľkú lásku preukázala (Lk 7, 47), a aký veľ
ký a vznešený bol dialóg Kristov so ženou Sama
ritánkou, so ženou hriešnou, ktorá žije už so 
šiestym mužom „Pane, daj mi tej vody. . (Jn 4, 
15) a Božský Majster dal sa jej napiť „z vody prú
diacej do života večného" (Jn 4, 14).

Vzťah nášho Spasiteľa k ženám bol vždy lásky
plný a nežný, zhovievavý. Akoby chcel zvláštnym 
spôsobom vyznamenať ženy už pred svojím umu
čením za to, že ostali verné jeho učeniu. Veď muži 
zapreli Krista, muži ho zajali, odsúdili, bičovali 
a ukrižovali. (Dr. T. Tóth). Dokonca i nekresťan- 
ka Claudia Procula, Pilátova manžellka, sympati
zovala s Kristom. A čo Veronika, ktorá mu podá
vala šatku, aby si utrel skrvavenú a spotenú tvár? 
A čo „dcéry jeruzalemské", ktoré talk srdcervúco 
nariekali na jeho krížovej ceste? Obdivujeme ich 
odvahu a statočnosť. Kde boli v tom čase muži, 
jeho apoštolovia? Pod krížom ronili slzy spolu so 
sedembolestnou Matkou, vyjmúc sv. apoštola Já
na, -  iba ženy. Spasiteľ odmenil ženy nielen za 
ich vernosť k nemu, ale preto, že sú nositeľkami 
zárodku života daného Bohorr& a že sú vlastne pra
meňom fyzickej a fyziologickej postupnosti ľud
ských generácií. Nedávno som išiel vôkol lekárne 
a na plagáte som sa dočítal: „Deti -  vaša nesmr
teľnosť." Ako najdrahocennejšiu vázu pre najkraj
ší kvet sveta, pre inkarnáciu Slova, t. j. Syna Bo
žieho, vybral Všemohúci útrobie ženy.

Žena bola stvorená svojou krásou a nehou, svo
jím pôvabom pre potešenie muža a svojich detí, 
preto jej slnko ožiaruje ako tajomné fluidum každý 
kútilk domácnosti a rodinného krbu. Biskup dr. 
Prohászka napísal: „Zmyselnou krásou a pôvabom 
omámi žena muža", ale túto myšlienku doplňuje 
ďalšou, že „duša s dušou sa má zbližovať." Eman
cipácia ženy zaznela z úst Spasiteľa slovami: 
„Preto opustí človek otca i matku a pridruží sa 
k svojej žene, tak, že sa stanú dvaja jedným telom. 
(M t 19, 4-6). Na základe týchto slov boli realizo
vané monogamické princípy kresťanského učenia
o manželstve a najväčšia pliaga, urážajúca a po
nižujúca ženskú dôstojnosť, polygamia (mnoho
ženstvo) zmizla z koncepcie kresťanského sveta.



Aby vychovávali a viedli k láske, znášanlivosti a pokoju!
Nadpis tohto príspevku vyslovuje 

ž e l a n i e .  Toto želáme adresujem e 
ženám — matikám. Spomíname si na 
ne nielen z príležitosti ich veľkého  
sviatku — MDŽ, ale i preto, že toto 
želanie vyjadruje tú najpotrebnejšiu  
a najzáväznejšiu úlohu žien — vy
chovávateliek, matiek.

Naša snímka predstavuje keram i
ku M a t k y  a pochádza z význam
n ej figurálnej keram ickej tvorby 

• nášho zaslúžilého umelca Ignáca 
Bizmayera. Vychádza z ľudovej tra
dície, dôstojne reprezentuje našu ná
rodnú kultúru a socialistické um enie, 
ale aj presvedčivo zvýrazňuje naj
ušľachtilejšie ľ u d s k é  vzťahy.

Zvýrazňuje vznešenú materskú  
lásku a tak výstižne pripom ína , aby 
láska, ktorá vychádza zo srdca kaž-

dej matky, prelievala sa a trvalo sa 
usadila v každej ľudskej bytosti.

Od prvých nesm elých detských

krôôikow až do konca života každého 
ľudského jedinca!

Pripomína najdôstojnejšie posla
nie matky-riaditeľky i prvej vycho
vávateľky každého človeka . . .

V ich rukách sú semená tých naj
ušľachtilejších a najvznešenejších 
ľudských citov: l á s k y , p o k o j  a, 
v z á j o m n e j  z n á š a n l i v o s t i ,  
bratského a sesterského p o r o z u 
m e n i a ,  verného v l a s t e n e c t v a, 
ú c t y  ôloweka k človeku, priezračnej 
ľ u d s k o s t i ,  ľudskej v z á j o m- 
110 s t i  a s o l i d a r i t y .

Ženy,, matky! Zasievajte ich od po
čiatku do sŕdc svojich detí, aby po
žehnane rástli, vzmáhali sa a priná
šali obšťastňujúce plody vašej vytr
valej l á s k y ,  najkrajšej p r á c e  a 
najzodpovednejšej v ý c h o v y !

o. B. DEMKO

V socializme žena sa pozdvihla na najvyšší stu
peň sebarealizácie. Počínajúc červenou čiapkou 
výpravkyne, až po ministerské kreslá siahajú 
možnosti dnešnej ženy, občianky socialistického 
štátu. Avšak, žiaľ, vyskytujú sa niekedy aj nedo
statky, keď žena, manželka, v strašnom zhone 
dnešného života prestáva vydávať zo seba flu i
dum tepla v rodine, prestane svietiť ako slnko.

Poznáme prípady, keď otec a matka vo veľkom 
zhone zabúdajú na svoje deti, nevenujú sa rodine 
a po čase zbadajú, že v ich rodinách rastú chuli
gáni, vlámači, delikventi, recidivisti.

A to je tragédia!
Matka je slnkom rodiny, ale keď prestane svie

tiť a hriať v rodine, nastáva zima. Hovorí sa, že 
najväčší géniovia ľudstva -  Dante, Leonardo da 
Vinci, Michelangelo, Shakespeare, Goethe, Tol- 
stoj, Beethoven a iní boli muži a nie ženy. Aj na 
to sa ľahko odpovie. Totiž aj ich zrodili matky -  
ženy.

Alk listujeme stránky histórie, obdivujeme ženy: 
Kleopatru pre jej krásu a diplomaciu, lebo až 
dvoch velikánov Cézara a Antónia držala na po- 
vrázku. Obdivujeme matku Corriolana, Ventúriu 
a jeho manželku Volumniu, prosiacich milosť od 
Corriolana, aby nespustoší! Rím, obdivujeme sv. 
Moniku, matku sv. Augustína a silu jej modlitby, 
ktorá dala veľkého svätca Cirkvi, obdivujeme Ja
nu z Arcu, hrdinku celého Francúzska, Zoju Kos- 
modemjanskú, ktorá zomrela za svoju vlasť v čase 
fašistického teroru. Roníme slzy nad bôľom mi
liónov matiek, ktoré prežili vo svojom srdci naj
väčší bôľ, keď sa dívali na dymiace plynové ko
mory, v ktorých horeli ich deti. Prosíme Všemo
húceho Boha, aby sa vo svete stal zázrak: Matky, 
roďte iba také deti, ktoré sa nebudú navzájom 
zabíjať, ale pokojne žiť, bez strachu a bez vojen."

A ešte niečo, dobyli sme Mesiac, no sme bez
vládni voči zotročeným ženám, ktoré dnes v 40- 
stupňovej horúčave zahaľujú svoju tvár možno 
preto, aby nevideli, ako ich hanobí a ponižuje 
dnešný pokrokový, moderný, múdry svet.

Nech znie svetom hymna slávy, úcty, slobody 
a mieru všetkým ženám sveta!

o. Ján Tichý

^ P a b ' e b a  ô p i a o d l o f i  L á i k t j ,

„Nové prikázanie vám do.vam, aby ste sa milo
vali navzájom; ako som vás ja miloval, aby ste sa 
aj vy navzájom milovali. Po tom poznajú všetci, 
že ste moji učeníci, keď sa budete navzájom mi
lovať“ (Jn  13, 34-35).

Ktovie, po koľký raz sme už čítali alebo počuli 
tieto slová. . .  A predsa, Spasiteľ sa nám opätovne 
prihovára týmto novým prikázaním. V  čom má
me vidieť jeho novotu? — V  chápaní!

Ak sme úprimní, priznáme si, že sme sa dosiaľ 
neveľmi snažili pochopiť ho. PODĽA TOHTO PRI
KÁZANIA SA MÁME TAK NAVZÁJOM MILO
VAŤ, AKO NÁS ON MILOVAL. Ako? -  opravdi
vo, dôsledne, úprimne, bez miery až do konca. 
Ukázal nám to vtelením, životom, smrťou i tým, že 
ostal s nami v najsv. Eucharistii. . . ,  a to i napriek 
predvídaným urážkam, nevšímavosti, duchovnej 
ospalosti, chladu, dokonca zloby.

Toto prikázanie zachovať nie je také ľahké pre 
jeho rozsahovú náročnosť, ale aj nemennú dôsled
nosť. Spasiteľ to vedel, a preto nám ho dal až po 
ustanovení najsv. Eucharistie, v ktorej zostal ako 
nevyčerpateľný prameň sily pre jeho naplnenie. 
Ak túto najsv. Eucharistiu budeme často požívať 
tak, ako si to On prial, zistíme, že žije v nás a my 
v ňom, takže mnohoraké požiadavky na našu lásku 
budeme vypĺňať mierou jeho rastu v nás.

A tých požiadaviek je veľa: RAZ TREBA OD
PUSTIŤ, RAZ POSLÚŽIŤ, INOKEDY ZABUD
NÚŤ NA TO, CO BOLO, DAKEDY ZASE USUŠIŤ 
SLZY, USMIAŤ SA ALEBO PODAŤ RUKU, PRI
HOVORIŤ SA, N Á JSŤ SI KÚSOK ČASU, ZRIEK
NUŤ SA POTREBNÉHO, NIEKEDY AZDA 
UPREDNOSTNIŤ INÉHO, VEDIEŤ HO VYPO
ČUŤ . .  .

Ak chceme milovať podľa vzoru Spasiteľa, musí
me byť ochotní darovať celý svoj žvoot pre dru
hých, a to úplne zadarmo!



k -

(Dokončenie z min. čísla)

— samostatné — a na nikom nezávislé, zamerané iba na 
svojich veriacich, slúžiac im podľa potrieb a v rámci osobitosti 
ich situáce. V protiklade s týmito odlúčenými miestnymi cirkiva- 
mi, akými boli napr. cirkev nestoriáinska, monofyzitská a by
zantská, sú však na Východe miestne cirkvi, ktoré sa formálne 
od Ríma niikdy neodlúčili. Zostali so všeobecnou Cirkvou v jed 
note náuky viery a mravom a iba vonkajšie okolnosti, vzdiale
nosť a politická izolácia spôsobovali, že sa táto jednota Na
vonok nemohla prejavovať. V priebehu času však ihlavne pre 
politické pomery, v ktorých tieto cirkvi žili, sa aj u nich na 
tieto zväzky a živé vedomie jednoty spoločenstva zabúdalo. 
A tak sa stalo, že keď v priebehu 13. storočia prichádzali 
misionári medzi tieto národy, myslel i si, že získava j ú (iste dosť 
ľah ko) pre Cirkev nové národy. V skutočností však tieto miest
ne cirkivii len našli ich -prostredníctvom príležitosť obnoviť sa 
v pôvodnom seba uvedomovaní a manifestovať navonok svoju 
jednotu so všeobecnou Cirkvou za zmenených okolností. Tak 
tomu bolo v oaise krížiackých výprav s miestnymi cirkvami Ma- 
ronitov a Arménov.

Obrátenie slovanských národov byzantskými misionármi ešte 
rozšírilo pole .pôsobnosti b y z a n t s k e j  liturgie, a to aj na 
územia nimi obývané. Aj pokresťančenie našich predkov, ako 
to dobre vieme, sa neobišlo bez komplikácií vzihľadom na dvo 
prúdy misionárskeho úsilia a spletitosť politických pomeroiv vo 
Veľkomoravskej ríši. Avšak tak misia západná, ako a j apoštol
ská misia sv. Cyrila a Metoda, ktoré sa ina našom území stretli 
a ktorými sa obrátenie 'našich predkov dokončilo, sa uskutoč
nilo ešte dávno pred rozkolom medzi Rímom a Byzanciou, pre
to tu nemali nijaké miesto viero- a mravoučné rozdiely pri 
uskutočňovaní misionárskych zámerov tak z Východiu, ako a j 
zo Západu.

Byzantská liturgia, ktorú z gréčtiny do staroslovienčimy pre
ložili naši svätí bratia a ich prípadní spolupnacoivinici na tvári 
miesta kom prišli, sa javí ako syntéza rôznych liturgických prú
dov, ktoré do Byzancie prenikli zo Sýrie. Dá sa tedia predpo
kladať, že aj jej dodnes známa verzia— Liturgia sv. Bažila Veľ
kého, oj Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, ktoré sa používajú aj 
dnes východnými katolíkmi u nás, majú za svoj základ liturgiu 
a n ti oc h i j s k ú, teda jednú z i naj starších. Jej terajšia podo
ba je, pravda, dielom neskoršieho jej rozvoja a vykryštalizo- 
vamia. Tie isté zložky, a'ko ona, majú aj liturgie: kaukazská, 
arménska o georgijská.

Alexandria predstavuje liturgické centrum na území Egypta 
a celej Afriky. Jej liturgická tradícia je odlišná od tradície 
ázijskej, čo je len pochopiteľné vzhľadom na to, čo sme už 
povedali k veci jej vývoja. Domáce prostredie vždy vplýva 
a vplývalo na formy prejavovania sa, a ¡kultúrne ipozadie nikdy 
nie je zanedbateľným momentom, ak ide o úspech či neúspech 
akejkoľvek misie. Texty koptickej liturgie, ktorá má tu svoj do
mov, vznikli vzájomným prelínaním sa tak tradície ázijskej, ako 
aj domácich prvkov. Vcelku je však koptická liturgia konzer
vatívnejšia akio liturgie v ázijskýtíh oblastiach.

Obrátenie Etiópie (Habeša) egyptskými koptickými misio
nármi a diodnes pretrvávajúca hierarchická podriadenosť 
etiópskej cirkvi, dali vznik etiópskej liturgii, odvodenej síce od 
liturgie alexandrijskej, ale prispôsobenej spoločnosti veľmi od
lišnej kultúry a silne pozmamenonej židovskými a arabskými 
vplyvmi. Je to veľmi zaujímavý typ liturgie a nedávno vydané 
etiópske liturgické texty sú oprávnene predmetom pozorného 
štúdia liturgistov.

Na záver uvádzame výpočet liturgií tak na Západe, ako aj 
na Výahode, ako sa zachovali až do II. vatikánskeho všeobec
ného cirkevného snemu.

Liturgie západné: Obrad rímsiky — liturgická reč latinská, 
liturgia rímska, mozarabská a ambroziániskia. Niektoré odliš
nosti v rámci západného obradu (rítu) ,si zachoval ako vlastný 
obrad rímsky uplatňovaný v Ríme, obrad lyonský vo Francúzsku 
a obrad bragský v španielskom meste Braga. Okrem týchto sa 
uplatňovali ešte dosť osobitne rozvinuté západné obrady a l i 
turgie niektorých rehoľných spoločenstiev, z ktorých uvádzame: 
obrad dominikánsky, obrad rehoľných kanonikov premonštrát- 
skych, obrad karmelitánsky a obrad kartuziánsky. Mozarabský 
obrad sa dodnes zachoval iba v meste Toledo vo Španielsku, 
kde sa používa v katedrále stále a v Salamanke, kde sa slúži 
sv. liturgia v tomto obrade trikrát do roka. Obrad ambrozián- 
sky ako zvláštnosť sa zachoval v Miláne.

Východné liturgie: koptická, etiópska, sýrska, malankarská, 
maronitská, melchitská, chaldejská, malarabská, arménska, 
grécka, byzantsko-slovanské liturgie prispôsobované slovan
ským národom, Maďarom, Rumunom, Albáncom a Georgijcom.

Po II. vatikánskom cirkevnom sneme sa umožnilo v liturgii 
používanie všetkých živých jazykov a nám sa vidí, že tým sa 
otvorila nová epocha pre Boží ľud ¡na tejto planéte a že teraz 
hymnus chvály a vďaky Všemohúcemu znie z ľudských sŕdc 
naplno a v harmonickom súzvuku.

Jednota úmyslu v m n oh osti foriem!

Koptická a etiópska liturgia
Ako sme to v prehľade jednotlivých typov liturgií uviedli, 

tieto dve liturgie vytvárajú spolu obrad a l e x a n d r i j s k ý  
a sú si navzájom veľmi blízke. Preto aj pojednanie o nich 
spájame do jednej úvahy. Tieto liturgie majú za svoj bezpro
stredný základ liturgiu známeho obrancu právd viery v týchto 
končinách — sv. Cyrila Alexandrijského, ktorá je vlastne po
kračovateľkou a možno povedať veľmi primeraným prispôso
bením a prekladom starej gréckej liturgie sv. M a r k a .  V da
nom prípade teda vieme sledovať stopy tejto liturgie veľmi 
ďaleko do histórie — až naozaj k začiatkom liturgického života 
kresťanských spoločenstiev. V priebehu dejín bola táto liturgia 
doplnená viacerými eucharistickými modlitbami, čo ju len obo
hatilo a spestrilo. Vzhľadom na používanú liturgickú reč sa táto 
liturgia člení na k o p t i c k ú  — s liturgickou rečou arabskou, 
a na liturgiu e t i ó p s k u  — s liturgickou rečou g h é z, ktorá 
je vlastne jedným zo starobylých etiópskych nárečí. O obidvoch 
týchto rečových variantoch koptickej liturgie platí, že ich po
užívajú všetky kresťanské spoločenstvá v Egypte a v Etiópii na 
území Afriky.

Koptická katolícka cirkev ako miestna cirkev má svoje spo
ločenstvá roztrúsené pozdĺž toku rieky N í l u  v Egypte — teda 
v dnešnej Zjednotenej arabskej republike. Sídlom patriarchátu 
je hlavné mesto ZAR Káhira. Patriarchát, ako taký, má svoje 
pomenovanie podľa miesta účinkovania sv. Marka — Alexan
drie, teda koptickú cirkev tvorí vlastne Alexandrijský patriarchát 
s troma podriadenými biskupstvami. Biskupské sídla sú: v me
ste M i n y a (Hermopolis), A s s i u t (Lycopolis), a biskup obla
sti starých slávnych miest T h é b  a L u x o r u  má svoje sídlo 
v meste S a h a g (Ptolemais).

Podľa údajov z roku 1970 je katolíckych koptov okolo 85 000. 
Časť ich žije roztrúsená v Sudáne, aj v Jeruzaleme — spolu 
približne 2000. Naďalej nezjednotených koptov — monofyzitov
— je asi 900 000. Tieto čísla sú dôležité, ak uvážime, že z cel
kového počtu obyvateľov ZAR (20 miliónov), je 95 %  príslušní
kov mohamedánskeho vierovyznania. Od roku 1958 je katolí
ckym patriarchom koptov S i d a r o u s s  S t e p h a n o s  I., 
ktorý sa zúčastňoval zasadaní II. vatikánskeho cirkevného sne
mu a spravuje túto miestnu cirkev.

Z ilustrácie, ktorú pripájame, veľmi jednoznačne vyplýva, že 
v danom prípade ide o východný typ liturgie. Liturgické rúcho 
je takmer totožné s u nás používanými, a pri svätej liturgii sa 
používa kvasený chlieb vo forme h o s t i e ,  ako ju poznáme z 
rímskej západnej liturgie. Všetky výstavbové zložky má táto 
liturgia totožné s ostatnými liturgiami a sväté prijímanie sa 
podáva tak, že kňaz drží v jednej ruke čašu aj diskos s časti
cami na podávanie, a prijímanie pod obojím spôsobom sa 
uskutočňuje tak, že kňaz namáča časticu podávaného Tela 
Kristovho do Krvi v kalichu a potom podáva veriacim. Teda je 
to sv. prijímanie odlišné od spôsobu používaného u nás pomo
cou lyžičky, proti ktorému sú dosť závažné námietky z dôvodov 
hygienických, osobitne pri možnosti výskytu všelijakých epide
mických ochorení.

Ako ukážku z textov koptickej liturgie uvádzame modlitbu 
za pokoj, ktorú sa kňaz modlí s vystretými rukami po vyznaní 
viery a pozdravení aj nám dobre známym pozdravom pokoja: 
Pokoj všetkým!

„Veľký a večný Bože,
ty si stvoril človeka v nevinnosti.
Všetko oživujúcim vzkriesením svojho jediného Syna, 
nášho Spasiteľa a Pána — Ježišo Kriista 
zničil si smrť prinesenú na svet nenávisťou Satanovou 
a celú Zem si naplnil nebeským pokojoim.
Zástupy anjelov ťa za to chvália a prevolávajú:
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Sláva nech je Boíhu na výsostiach 
a poikoj na Zemi ľudom dobrej vôle.
Z plnosti svojej dobroty
naplň aj naše srdcia svojím pokojom.
Očisť nás od každej poškvrny, 
zbav nás falošnosti 
a všetkých zlých myšlienok, 
ktoré vedú iba k smrti.
Učiň nás hodnými, Kráľu a Pane náš,
dať si navzájom znamenie svätého bozku pokoja,
aby sme neboli odsúdení,
ale aby sme sa stali účastnými nesmrteľného nebeského de
dičstva,
pre meno nášho Pá no Ježišo Krista
Etiópska zjednotená cirkev už podľa názvu predstavuje ka

tolícke cirkevné spoločenstvo v Etiópii (Habeš) v strednej A fri
ke. Je rozdelená prakticky na dva správne útvary. Na severe 
tvorí samostatný exarchát Eritrea so sídlom v A s m a r e. Spra
vuje ho Francois A b r a h a, biskup sufragán arcibiskupa v Ad- 
dis Abebe a pápežská ročenka z roku 1970 uvádza počet veria
cich exarchátu 42 000. Exarchátu v Addis Abebe podliehajú pod 
správu dva vikariáty a tri prefektúry. Počet veriacich 26 000. Tu 
má svoje sídlo aj arcibiskup Asrate Moriam Y a m m e r u. 
(Vikariáty, prefektúry a exarcháty sú správne útvary Cirkvi 
a zriaďujú sa obyčajne v misijných oblastiach a tam, kde pre 
neveľký počet veriacich nie je ešte možné zriadiť biskupstvá 
a cirkevné provincie. V danom prípade časť týchto správnych 
útvarov podlieha pod právomoc Kongregácie pre východné c ir
kvi, pretože organizačná štruktúra je už ustálená, a južná časť 
krajiny, keďže predstavuje ešte prakticky misijné územie s vi
kariátom v meste H a r a r, podlieha Kongregácii pre šírenie 
viery.) V tejto oblasti sa nachádza podobný vikariát v A d e n e

v D ž i b u t i. Počet veriacich etióp-a apoštolská prefektúra 
skeho obradu je približne 70 000. Celkový počet obyvateľov

— monofyzitovEtiópie je 12 000 000. Kresťanov nezjednotených —
— koptsko-etiópskeho rítu sú 4 milióny a asi polovicu z celko
vého počtu obyvateľov tvoria mohamedáni.

Podľa ilustrácie, ktorú pripájame (2), liturgické rúcho je opäť 
typicky východné a pripomíname, že ako obetný chlieb sa aj 
tu používa kvasený chlieb vo forme hostie. Liturgická reč, ako

ria : hymnus „Trishagion 
sm rteľný...), prípravu Veľký vchod 

početných zhromaž

sme to uviedli na začiatku, je starobylé etiópske nárečie ghéz,  
ktoré z praktického používania dnes už celkom vytlačila úrad
ná spisovná reč a m h a r š t i n a  a dá sa očakávať, že táto 
pomaly zaujme miesto mŕtveho nárečia, Na ilustrácii je záber 
z liturgie podľa etiópskeho rítu a kňaz sa v tomto postoji 
modlí text modlitby za odpustenie hriechov pred svätým prijí- 
manírrh Schéma tak kopiickej, ako aj etiópskej liturgie má všet
ky výstavbové zložky, včítane východných osobitostí, ktoré tvo-

1 (Svätý Bože, svätý Silný, svätý Ne 
obetných darov a 

obetnými darmi. Pri veľkých slávnostiach a 
deniach veriacich sa aj v týchto liturgiách používa osobitne 
konsekrované Telo Pána, ktoré sa rovnako ako u nás prechová
va vo svätostánku. Obetný chlieb v takýchto prípadoch je — 
ako sme už povedali — hostíového tvaru, ale je oveľa hrubší 
(až na hrúbku jedného prsta) a jeho priemer je až 20 centime
trov. Rozláme sa prísne podľa prvotných obyčajov v kresťan
ských spoločenstvách a potom sa podáva či už ako 
namáčané do Krvi Pánovej alebo aj osobitne, a to tak, že 
celebrant podáva Telo a pomáhajúci kňaz lyžičkou pre 
tieto účely používanou — Krv Pánovu. Pravdaže, celá liturgická 
slávnosť sa týmto značne predĺži aj na niekoľko hodín. V pod
mienkach krajín, kde sa táto liturgia koná, je to bežná prax
ešte aj dnes.

Tento skromný pohľad do liturgií nám čo do miesta tak 
vzdialených, ale čo do podstaty tak blízkych, nech nás poteší 
a utvrdí v jednote so všetkými, ktorí veria rovnako ako my, aj 
keď to navonok prejavujú ináč ako my.

A na záver text modlitby kňaza z etiópskej liturgie pred
požehnaním na konci

,,Ježišu Kriste, kráľ pokoja, 
da.ruj nám svoj pokoj. 
Upevni a zachovaj ho 
v no š i ch srdciach. .
Dožič nám milosť 
v pokoji sa rozísť 
a opäť sa vrátiť.
Zachovaj, Pane, ľud svoj 
■a požehnaj svoje dedičstvo.

M. S.

„Hľadajme v písmach radšej úžitok ako jemnosť reči.“
„Nech ťa nem ýli spisovateľova vážnosť, či bol viac alebo m enej vzdelaný; ale číra láska k pravde nech ťa vedie 

k čítaniu“
Nespytwj sa kto to povedal, ale na to dávaj pozor čo hovorí!“
,Ak chceš mať z čítania úžitok, čítaj pokorne, úprim ne a s vierou a nikdy nechci mať povesť učenosti.“

(Ctihodný TOMÁŠ KEMPENSKÝ)
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NA MNOHÝCH MIESTACH EŠTE SNEHOVÁ PRIKRÝVKA tíško spočíva na úrodných poliach na
šej krásnej vlasti. Vo svedomitých prípravách na príchod tohtoročnej jari, očakávajú dobyvatelia 
chleba pre všetkých, naši pôdohospodárski robotníci a roľníci na prem enu času, aby v dôležitých j a r-
n ý c h
trebné.

p r á c a c h  zabezpečili všetko, čo je pre ďalší vzostupný rozvoj nášho pôdohospodárstva po-

JARNÉ PRÁCE na našich poliach žiadajú od všetkých pracovníkov tejto hospodárskej oblasti zvý
šenú starostlivosť, sústredenú pozornosť, zodpovednú dôslednosť a najmä odhodlané vedomie, ge svo
jou statočnou prácou zabezpečujú budúci chlieb pre všetkých. Patrí im naša vďaka, úcta i uznanie.

(Snímka J. M.)

'D ív am t La čL& Lil%a
(Pokračovanie.)

Netreba si myslieť, že vzbudenie dokonalej ľútosti vyža
duje si dlhší čas. Vystačí i krátka chvíľa, v krajnom (ne
bezpečenstve niekoľko ¡sekúnd. Napr. „Bože, m ilujem  Ťa, 
ľutujem, že som Ťa hriechm i m ojim i uraztil, prasím Ťa, 
buď mi milosrdný“. Je  viac vzorov modlitieb dokonalej 
ľútosti. Ale to neznamená, že sa musíme pridržiavať tých
to vzorov. Môžeme si sami uložiť modlitbu dokonalej ľú
tosti, len nech zodpovedá všetkým podmienkam. Takúto 
modlitbu nájdete v každej modlitebnej knižke.

* •  ̂ «

85. Dôsledky dokonalej lú to s ti

Dokonalá ľútosť, spojená s úmyslom spovedať sia, ospra
vedlňuje človeka ešte pred prijatím sviatosti pokánia.

„S úmyslom spovedať sa“ znamená, že vzbudzujúc do
konalú ľútosť, máme mať úmysel vyspovedať sa. To prelo, 
že Všemohúci Boh k odpusteniu hriechov ustanovil spo- 
ved a ľútosť by nebola úprimná u toho, kto by odmietol 
spovedať sa. Slovo „*ospravedlňuje“ znamená, že dokonalá 
ľútosť už más očisťuje pred spoveďou. Postup (tohto ospra
vedlnenia pred spoveďou je nasledovný: kajúcnik , vzbu
dzujúci dokonalú ľútosť, prichádza tým k  Bohu, ale i dob
rotivý Boh vychádza v ústrety kajúcnikovi svojou milos

ťou, nastáva chvíľa, kedy v duši človeka nemôže byť 
spolu i milosť Božia a ťarcha ťažkým hriechov. Milosť 
Božia ospravedlňuje, očisťuje kajúcnika po dokonalej ľú
tosti ešte pred spoveďou. Slová ,ýpred prijatím sviatosti 
pokánia“ neznam enajú, že hriešnik je už úplne očistený 
a nem á ísť k spovedi. Človek bol dokonalou ľútosťou očis
tený od hriechov ako pri spovedi, ale potom, keď bude 
mať možnosť, je povinný pristúpiť k siv. spovedi.

V z b u d i ť  dokonalú ľútosť je nevyhnutne p o t r e b n é  
všetkým, ktorých život je v nebezpečenstve, majú na duši 
ťažký hriedh a nem ajú možnosť vyspovedať sa. V  takýchto 
okolnostiach možno zachrániť dušu jedine dokonalou ľú
tosťou. Napr. ťažko chorý, umierajúci. Takíto ľudia, ak 
môžu, nech sami odriekajú slová dokonalej ľútosti, ak nie, 
nech ju niekto predriekala  a oni nech  opakujú slovo za 
šlovom. Všetci máme kresťanskú povinnosť v takých okol
nostiach pomáhať neznalým  tvzbudiť dokonalú ľútosť. Tiež 
sme povinní vzbudiť v sebe dokonalú ľútosť, keď sme 
upadli do ťažkého hriechu a nem ám e možnosť sa hneď 
vyspovedať. Ináč nie sme povinní vzbudzovať dokonalú 
ľútosť, ale svádomitý veriaci kresťan s ochotným porozu
m ením  vzbudzuje dokonalú ľútosť ráno i večer pri mod
litbe. V  dnešnom rušnom  živote, keď „nevieme dňa ani 
hodiny“ je to ozaj m údre, vhodné a duši osožné.

No otázku: či po odpustení hriechov v dokonalej ľútosti 
má sa z nich kajúcnik ešte spovedať, odpovedáme: Z  tých 
ťažkých hriechov, ktoré boli odpustené dokonalou ľútos-
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ťou, musí sa kajúcnik, keď má možnosť, dodatočne vyspo
vedať. A  to preto, lebo je povinný splniť t ú ž b u  po spo
vedi, ktorá v dokonalej ľútosti musí byť zahrnutá preto, 
že aj tie hriechy patria do rozhrešenia Cirkvi, ktorá má 
uložiť za ne pokutu žiadosť učinenia a konečne, aby človek  
nadobudol úplný pokoj svedomia a istotu, že m u hriechy  
boli odpustené.

86. Dôležitosť dokonalej ľútosti

Slávny kardinál Franzelm  ( t  1886), poznajúc dôležitosť 
dokonalej ľútosti, často zdôrazňoval: „K eby som mohol 
ako kazateľ cestovať po krajinách, o ničom  m om  by som 
nehovoril iba o dokonalej ľ ú to s t iP o v e d a l  tým veľkú 
pravdu! Preto aj my, ktorí viem e vzbudiť dokonalú ľútosť, 
pomáhajme v tam i druhým , najmä chorým, um ierajúcim  
a všetkým, ktorí sa ocitnú v nebezpečenstve svojho života. 
Buďm e apoštolmi dokonalej ľútosti, pamätajme na ňu, 
cvičme sa v n ej a poučujm e o nej aj iných.

Sviatosť pokán ia  m a lých  a m ladých

Spovedník, spovedajúci malých a mladých, čaisto odkry
je v nich zlú náklonností, zlý vplyv, príčiny úpadku, alebo 
nebezpečenstvo úpadku a tak včas odvráti nebezpečen
stvo. N esm iem e zabúdať, že sviatosť pokánia je Bohom  
ustanovený vychovávateľský prostriedok a je účinnejšia  
ako všetky hrozby a prísne napomenutia rodičov.

Pred sobášom

Sviatostné manželstvo má \sa prijím ať w Stave milosti 
posväcujúcej. Preto Cirkev žiada, aby i snúbenci pred so
bášom pristúpili k sviatosti pokánia a k  sv. prijímaniu. 
Snúbenci sa nem usia spovedať alebo prijím ať u svojho 
správcu farnosti, ani u toho, p red  ktorým  uzavi'ú m anžel
stvo. Spovedníka si môžu slobodne ¡vybrať. V  tomto prí
pade n ech  si však vyžiadajú potvrdenie o prijatí sviatostí.
V  niektorých farnostiach je bohumilý zvyk, že ráno v deň  
sobáša je Sv. liturgia za novomanželov, ktorí p ri n ej p ri
stúpia k sv. sviatostiam . Pokoncilné liturgické sm ernice, 
najmä v latinskom obrade, toto priam o odporúčajú.

Pri tejto príležitosti možno ešte dodať, že v tak význam
ný okamih ako je uzavretie manželstva, možno úprim ne  
odporúčať snúbencom  vykonanie generálnej sv. spovede.

Povinnosť ročne j spovede

Štvrté cirkevné prikázanie nám  pripom ína: „Aspoň raz 
v roku sa vyspovedať a prijať Najsvätejšiu Eucharistiu.“ 
Staršie znenie tohto cirkevného prikázania aj časové vy
medzovalo vykonanie tejto dôležitej kresfia\nskej povin
nosti, keď zdôrazňovalo, že každý rok aspoň raz pred  V eľ
kou nocou sa máme vyspovedať ia prijímať. A j keď teraz 
nie sme povinní vykonať ročnú sv. spoveď pred  Paschou, 
m ôžem e ju vykonať v ktoromkoľvek čaJse, aJle márne ju  
vykonať. Prví kresťania boli takí horliví, že chodili na 
sv. prijímanie vždy, ked boli prítom ní na  Sv. službe Bo
žej. Neskôr, keď táto horlivosť upadla, na všeobecnom  la- 
terénskam  cirkevnom  snem e v  r. 1215 za Inoc^nta III., 
Cirkev nariadila, aby sa každý kresťan, hoci len raz v ro 
ku vyspovedal a prijal Najsv. Euchairistiu. Tridentský  
snem  čas tejto povinnej ročnej spovede určil d\o veľkonoč

ného pôstu. Pred Paschou preto,, že v tom čase spomína- 
me s úctou pamiatku sm rti J. Krista a žé W tom čase náš 
Spasiteľ ustanovil najsv. Eucharistiu. Cirkev týmto svo
jím prikáza\ním nemariaďuje íha raz v roku sa •vyspovedať, 
len zdôrazňmje povinnosť, že najm enej raz v roku sme po
vinní vykonať sviatosť pokánia.

K R E S Ť A N S K Á  M I N U L O S Ť  
A  P R Í T O M N O S Ť  SÝRIE

V posledných mesiacoch stĺpce novín, rozličných magazíncw, 
rožhlosu a televíznych obrazoviek zapĺňali správy z Blízkeho 
východu. Naši čitatelíia sú dobre informovaní o udalostiach no 
týchto územiach a dobre vedia, o čo išlo v najnovšom araibsko- 
izraelsikiom konflikte a o problémoch, ktoré súvisia s vyriešením 
stále 'nebezpečnej situácie a zabezpečením trvalého mieru v 
tejto oblasti. Týmto príspevkom chceli by sme našich čitateľov 
informovať a j z inej strany a podať aspoň ,v skratke obraz 
kresťanskej minulosti a prítomnosti jedinej z krajín BIízkeho 
východu — Sýrie. Veď Sýnia svojou historickou minulosťou sia
ha až do tretieho tisícročia pred Kristom a svojou kresťanskou 
minulosťou do začiatkov kresťanstva, preto si zaslúži našu po
zornosť.

Obyvatelia Damašku, hlavného mesta Sýrie, bez ohľadu na 
vek, vyznanie či národnosť, vždy hrdo zdôrazňujú starobylosť 
svojej krajiny a radi ukazujú vykopávky, ktoré potvrdzujú spä
tosť ich zeme so sumerskou kultúrou, Chetitskou ríšou, ukazujú 
ruiny rímskych a arabských stavieb a osobitne starokresťanské 
pamiatky. V tejto krajine (200 000 km2), kde história stále silne 
vplýva na rozloženie spoločensko-politických síl a rozvoj nábo- 
žensko-národnostných vzťahov, pamätá sa z pokolenia na po
kolenie na zlaté obdobie jazyka a sýrskej literatúry, na vplyv 
národnej liturgie, ktorá sa dostala už v kresťanskom staroveku 
až do Indie. Nie bez patričného odôvodnenia a oprávnenej 
hrdosti hovoria teda sýrski kresťania, že ich cirkev je najstaršia, 
lebo veď svojimi počiatkami siaha do činnosti Apoštola náro
dov, ktorý práve tu neďaleko brány „Bab Chakn“ prežil mocný 
duchovný otras, ktorý znamenal úplný obrat v jeho dovtedaj
šom živote. Od prvého storočia až doteraz je táto štvrť Damaš
ku obývaná výlučne kresťanmi. Tiahne sa pozdĺž starodávnych 
rímskych múrov až po široké námestie, kde stojí nádherná 
mariánska bazilika, plná čara starokresťanskej svätyne, centra 
melchitského sveta. Povedľa nej nachádza sa rezidencia teraj
šieho arcibiskupa Maxima V. Hakima, predstaviteľa zjednote
ných melchitov, ktorý nastúpil svoj úrad r. 1967 po smrti svojho 
predchodcu patriarchu a kardinála Maxima IV. Saigha.

Ale na druhej strane múru je už iný svet, plný vravy, hluku, 
so ženami so zahalenými tvárami, obchodov plných s bohatými 
a návštevníka prekvapujúcimi výkladmi a kaviarňami. Tu vládne 
melodický hlas muezína z minaretu, ktorý sa takmer opiera 
o kresťanskú baziliku. Kresťania v tejto krajine žijú už po stá
ročia uprostred mohamedánskej väčšiny. Je ich sotva 14 °/o 1 
celkového počtu obyvateľov (Sýria má 4 200 000 obyv.), v tom 
asi 6 %  katolíkov všetkých obradov (130 000). Medzi mohame
dánskou väčšinou jestvujú teda autochtonné (pôvodné) kres
ťanské ostrovy v podobe uzavretých mestských štvrtí, alebo aj 
zabudnutých dediniek v púšti, ktorých obyvateľstvo sa pýši

Pod „ekumenickým hnutím" sa rozumejú diela a podujatia, ktoré skŕsajú podľa rozličných potrieb Cirkvi a časových oikolmostí 
a zameriavajú sa na jednotu kresťanov. Medzi ne patria na prvom mieste všetky úsilia o odstránenie slov, náhľadov, skutkov, 
ktoré podľa spravodlivosti a pravdy nezodpovedajú položeniu oddelených bratov, a preto haliia vzájomné styky s nimi. Ďalej 
sem patrí „d ia ló g " medzii patrične pripravenými odborníkmi na schôdzkach usporiadaných v náboženisko'm  duchu medzi 'kres
ťanmi rozličných cirkví a spoločenstiev. Pri tomto dialógu každý dôkladne vyloží svoje učenie a jasne podá jeho charakteristi
cké črty, a tak s-i všetci nadobudnú pravdivejšie poznanie a nestrannejšie hodnotenie učenia a života obidvoch spoločenstiev. 
Vtedy tie to spoločenstvá dosiahnu aj užšiu spoluprácu v akej koľveik činnosti za spoločné dobro, ktorú požaduje každé kresťan- 
s'ké svedomie. Kde je možné, schádzajú sa aj k spoločnej modlitbe. Napokon všetci skúmajú svoju vernosť vôli Kristovej, čo sa 
týka Cirkvi, a odhodlane sa podoberajú na dielo obnovy a reformy.

(Z koncilnóho dekrétu Unitaitis redintegratio — O ekumer.izme I, 4 — z prekladu vyd. SSV)
Isteže sa nám pripomína, že nič neosoží človekovi, keby aj získal celý svet, ale seba by zahubil; avšak očakávanie novej ze

me nielenže nemá oslabiť, lež skôr podnecovať starosť o zveľaďovanie tejto zeme, na ktorej rastie telo nového ľudského spo
ločenstva/ čo už poskytuje určitý náčrt nového veku. A taik, hoci treba starostlivo roizíišovať pozemský pokrok od vzrastu kráľov
stvá Kristovho, predsa má tento pokrok veľký význam pre kráľovstvo Božie, naikoľko môže napomáhať lepšie usporiadanie 
ľudskej spoločnosti.

(Z koncilnej pastorálnej konštitúcie Gaudium et spes — O Cirkvi v súčasnom svete III, 39 — z prekfadu vyd. SSV)
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HSKfHD SUETH
V HLAVNOM PREJAVE na všeobecnej audiencii dňa 9. januáru t. r. za

oberal sa Pavol VI. úlohami, ktoré vyplývajú z odkazu vianočného obdobia, 
ktoré sa skončilo. Povedal, že keď už aj liturgia oblieka zelenú farbu ob
dobia v roku, keď sa už neschádzame pri symbole Vianoc, jasličkách, n e 
môžu upadnúť do ¿zabudnutia tie myšlienky, ktorými nás inšpirovwli sviatky 
Pánovho narodenia.

PÁPEŽ PAVOL VI. 12. januára t. r. prijal členov diplomatického zboru, 
pričom diplomacii priznal úlohu prvoradého významu: spolu s politikmi bu
dovať mi e r ,  k čomu majú byt vyzbrojení m údrm tou a neúnavnou trpezli
vosťou.

V ZARAGOZE (Španielsko) mal univ. prof. dr. Belda prednášku o encyk- 
like Pacem m terris. Niektoré vývody tejto prednášky, na ktorej ¡sia zúčast
nilo aj viacem biskupov, španielske úrady označili za protištátne \a Otca Bei- 
du odsúdili na peňažitú pokutu.

NERZES IV. SNORAL bol arménsky patriarcha, ktorý pred 800 rokmi 
bol šíriteľom ekumenických myšlienok. Na Uateránskej univerzite 10. ja
mám 1974 spomenuli ho pri príležitosti 800. výročia jeho smrti.

KARDINÁL DÖPFNER z Mníchovu, v nedávnom svojom prejave žiadal 
venovať viacej pozornosti matkám i vôbec ženám, keďže — ako zdôraznil — 
m  nich spočíva väčšina starostlivosti o rodinu.

V DŇOCH 9.—11. JANUÁRA T. R. bolo v hlavnom meste Nem eckej de
mokratickej republike, Berlíne, dvadsiate zasadanie Medzinárodného vý
konného výboru Berlínskej konferencie, ktorého isa od ná\s zúčastnil Otec 
hapitulný vikár rožňavský, opát Zoltán Belák.

8. ZVÄZOK aktov a dokumentov Svätej Stolice, týkajúcich isia druhej sve
tovej vojny, vyjde v tomto raku. U verejnené dokumenty dosvedčujú pomoc 
Svätej Stolice obetiam vojny.

V BUDAPEŠTI bolo koncom januáru druhé zasadanie Medzinárodnej ko
misie Kresťanskej mierovej konferencie, ktoré prerokovalo úlohu cirkví 
a kresťanských spoločností v\o vzťahu k  mierovej p&rsipektýve sveta.

KARDINÁLSKY ZBOR k 1. januáru 1974 má 135 členov, z ktorých je 39 kardiná
lov kuriálnych. Vekom najstarší je kardinál da Costa Nuňes (nar. 1880). Tento 
kardinál drží ešte dva primáty: je kardinálom, ktorý je najdlhšie kňazom (vysvätený 
v r. 1903) a najdlšie biskupom (menovaný v r. 1920). Podľa roku menovania je 
najstarší bývalý lisabonský patriarcha kardinál M. G. Cerejeira (vymenovaný v r.

j

1929). Vekove najmladší je terajší lisabonský patriarcha kard. Antonio Ribeiro 
(nar. v. r. 1928). Z celého kolégia má podľa nových pápežských smerníc len 113 
kardinálov právo voliť pápeža. V minulom roku zomrelo 12 kardinálov. Za desať 
a polročného pontifikátu Pavla VI. zomrelo 65 kardinálov.

(J- P )

JEDNOU VETOU
Na Nový rok slúžil Sv. Otec 

Sv. l iturg iu v rímskom chráme 
sv. Antona -  Život Kristov je 
názov knihy japonského autora 
Shusaka Enda, ktorá ¡e na 
prvom mieste najúspešnejších 
japonských kníh -  V NDR do
končili reštaurovanie zrúcanín 
známeho monastiera Paulinzei- 
la -  O. Panzerovi, brazílskemu 
misionárovi, venovali veriaci v 
Brémach motorový čln, aby 
úspešnejšie a rýchlejšie mohol 
vykonávať svoju požehnanú pa
stiersku činnosť -  K 700. výro* 
čiu smrti sv. Tomáša Akvinské- 
ho vydá Vatikán sériu príleži
tostných známok - Film o 
Mojžišovom živote sa podujal 
nakrútiť  ta liansky režisér de 
Rosio -  Prísnejšie tresty pre 
opilých vodičov motorových vo
zidiel žiada kat. t lač Kanady - 
Film o Otcovi Piovi pripravuje 
známy režisér R. Assotis 
Novým dekanom kardinálskeho 
zboru sa stal 79-ročný kardinál 
L. Traglia -  Kard. Willebrands, 
predseda Sekretariátu pre jed
notu kresťanov, zača! 18. ja
nuára t. r. v Neapoli oktávu 
modlit ieb za jednotu kresťanov
-  Argentínsky arcibiskup zo 
Santa Fé odsúdil rozširovanie 
pornografie a narkomanstvo, 
ktoré sú v ostrej protive s uče
ním evanjelia -  Modrá armá
da, pokroková organizácia ame
rických katolíkov, vyzvala k 
modlitbám za mier vo Vietname
-  Ľudský zjav -  to je názov 
diela Teilharda de Chardina, 
ktoré vyšlo nedávno v MLR v 
preklade L. B itte la.

tým, že ich predkov privádzal ku kresťanstvu a osobne krstil 
Apoštol národov sv. Pavol.. .

Obidve vyznania sú voči sebe navzájom veľmi tolerantné, ba 
viac ako tolerantné. Žijú v úplnej zhode. Dvetisíc rokov histórie 
popreplietanej často obdobiami krvavých vojen a prenasledo
vaní naučilo nakoniec uznávať sa navzájom, ctiť sa a dokonca 
prejavovať si obapolne sympatie.

V kresťanskej Sýrii mal v svojom čase najväčšiu autoritu 
patriarcha a kardinál Maxim IV. Saigh, ktorého činnosť urobila 
ohromný prelom v mohamedánsko-kresťanských vzťahoch. 
Spravoval melchitský patriarchát v Antiochii (so sídlom v D a
masku), Alexandrii a Jeruzaleme.

Melchitský patriarcha so Synodou volí biskupov a vysviaca 
ich ale voľbu schvaľuje Apoštolská stolica. Patriarchovi v D a
mašku je podriadených 28 biskupov na Blízkom východe. Ako 
spravuje patriarcha svoj úrad? Po celý týždeň patriarcha, 
prípadne jeho generálny vikár, prijíma duchovenstvo a najmä 
veriacich. Všetci duchovní, ktorí sú zaujatí duchovnou správou 
v Damašku, musia pracovať v úrade patriarchátu, lebo iba pod 
touto podmienkou boli menovaní za duchovných pastierov mel- 
chitského spoločenstva v Damašku. Spoločne bývajú, stravujú 
sa s patriarchom. Všetci takisto konajú Službu božiu každý deň 
v chráme, kážu v bazilike, pripravujú referáty na kňazské zhro

maždenia a pod. Treba zdôrazniť, že takmer všetci melchitskí 
kňazi, žijúci v Damašku, skončili bohoslovecké štúdiá v zahra
ničí najmä vo Francúzsku, ovládajú niekoľko európskych rečí 
a sú na patričnej vzdelanostnej úrovni.

Na patriarchát prichádza každý so svojimi starosťami, oby
vatelia dedín i miest. Pre každého dvere patriarchátu sú vždy 
otvorené bez ohľadu na dennú dobu. Treba ešte dodať, že od 
11. storočia až do konca tureckého panstva (r. 1918) bol mel
chitský patriarcha aj hlavou civilnej administratívy svojho spo
ločenstva. Odtiaľ pochádza taká veľká dôvera obyvateľstva k 
patriarchovi, keďže v prípade nebezpečenstva, administratív
nych šikanovaní, zderstva a podplácania tureckej administratí
vy, patriarcha rýchlo zakročoval a často veľmi účinne u pod- 
kupných a predajných úradníkov Porty (tureckého štátu).

Na celom území Sýrie je asi 170 farností. Azda ani jedna 
farnosť v Európe alebo inde nemá toľko legiend, také bohaté 
tradície, siahajúce do hlbokého stredoveku, ako práve v tejto 
krajine. Legiend a podaní je také množstvo, že takmer každá 
dedina, každá mestská štvrť má svoje vlastné podania, ruko
pisy, ikonografické pamiatky, žiarlivo strážené obyvateľmi. Len 
jeden príklad. Kláštor, zasvätený Bohorodičke v Saydenay po
važuje sa za najstaršie stredisko rehoľného života na Blízkom 
východe. Je vybudovaný, akoby zavesený ako amfiteáter, sťa



V mesiaci marci t. r.
SI Z  K U L T Ú R N O  P O L IT IC K É H O  
K A L E N D Á R A  P R IP O M ÍN A M E  T IE 
TO  V Ý Z N A M N É  V Ý R O Č IA , O SO B
N O S T I A  U D A L O S T I:

— 430 ROKOV od narodenia talian
skeho stredovekého básnika Torqua- 
ta Tasso (11. 3.)
— 300 ROKOV od narodenia Štefana  
H a v o r a, zalúžilého historického  
spisovateľa (24. 3.)
— 175 ROKOV od narodenia Františ
ka Ladislava Č e l a k o v  s k  é h  o 
(7. 3.), básnika, vedca, kritika a n a j
mä aruior\a Ohlasu ruských piesní. 
Dielo vzniklo pod povzbudzujúcim
dojm om  ruského vitazstva wad Tur- 
kami} ktoré upevnilo nádeje v oslo
bodenie všetkých slovanských náro
dov.

— 160 ROKOV od narodenia klasika 
ukrajinskej literatúry Tarasa Grigo- 
rlevica Š e v č e n  k a (9. 3.)

— 155 ROKOV od narodenia kano
nika J.mm ja Slottu-R a j e c k  é h o f 
spisovateľa, zakladateľa hudobnej 
školy v Banskej Bystrici, redaktora  
a horlivého vlastenca (24. 3.)

— 150 ROKOV od narodenia hudob
ného skladateľa B edricha S m e t a- 
n u  (2. 3.) V  m áji t. r. (12. 5,) uply
nie 90 rokov od jeho smrti. Sm etano
vo hudobné dielo stalo sa kultúrnym  
m ajetkom  našich národov. Túto sku
točnosť pravdivo potvrdzujú výstiž
né slová hodnotenia najlepšieho znal
ca diela B. Sm etanu, prof. dr. Zd. 
N ejedlého: „Prečo ľudia m ajú tak

radi P redanú nevestu? Nie pre jej 
tzv. dej. T en  dokonca už ani nepúta  
takú pozornosť. Tu nie je hlavné či 
si Janík  vezm e M arienku alebo nie. 
A le preto ju  všetci m ilujem e, že 
nám  svojou hudobnou rečou toľko 
dá. V  radosti tejto hudby je jej 
hlavné čaro.“

— 150 ROKOV ad narodenia zakla
dateľa ruskej pedagogiky Konštantí
na Dm itrieviča U š i n  s k  é h o  (2. 3.)

— 150 ROKOV od narodenia MUDr. 
Gustáva Kazim íra Zedhenteru-L a s- 
k o m e r  s k é  h  o, nášho význam ného  
realistického spisovateľa (4. 3.)

— 130 ROKOV od narodenia hudob
ného skladateľa N tikala ja A ndreje-  
viča Rim ského-K o r  s a k  o v a (18. 3.)

— 130 ROKOV od narodenia slávne
ho francúzskeho básnika Paul V  e r- 
l a i n a  (30. 3.)

— 125 ROKOV čo sibaveruská deputá
cia predložila  - cisárovi v Olamauci 
žiadostí o zrovnoprávnenie nášho ná
roda s M aďarmi (20. 3.)

— 115 ROKOV ad narodenia ru sk é
ho fyzika a objaviteľa bezdrôtovej 
telegrafie A lexandra  Stepanaviča  
P o p o v  a (16. 3.)

— 100 ROKOV ad narodenia popu
lárneho skladateľa u  dirigenta Oska- 
ra  N e d b a l a  (26. 3.), ktorý istý 
čas pôsobil aj w Bratislave a tragic
ky zom rel na  Štedrý deň  v r. 1930.

— 95 ROKOV od narodenia nositeľa 
N obelovej ceny a  fyzika svetového  
význam u A lberata E i n  s t e i n  a 
(14. 3.)

— 75 ROKOV od založenia V šeobec
ného slov. robotníckeho vzdelávacie
ho Sipolku v Budapešti (5. 3.)

— 60 ROKOV, čo v  USA vyšlo prvé 
číslo slovenského robotníckeho časo
pisu H l a s  s l o b o d y  (12. 3.)

— 45 ROKOV  i od sm rti básnika hlbo
kých duchovných rozhľadov Otakara 
B r e z i n u  (25. 3.)

— 40 ROKOV od narodenia prvého  
sometsitkeho kozmonauta Jurija  A le
xandrov vča G a g a r i n  a (9. 3.)

— 35 ROKOV ad násilného obsade
nia našej vlasti hitlerovským N e
m eckom . Raky neslobody spôsobili 
predčasné vyhasnutie životov toľ
kých našich statočných vlastencov, 
ale n e uhasili živú túžbu a vôľu na
šich národov po slobode, m ieri a 
ďalšom tvorivom budovaní nášho 
spoločného štátu. Náš ľud veril v 
oslobodenie, prinášal veľké obete a 
hrdinsky uskutočňoval svoje túžby, 
ktoré sa prejavili v  rozhodnom od
pore a vyvrcholili v radostnom ví
ťazstve.

— 25 ROKOV čo z podnetu nášho 
prvého rabatníckeho prezidenta K. 
Gottwalda bola založená Hviezdosla
vova knižnica, ktorá mala za cieľ 
propagovať najlepšie diela našej li
teratúry m edzi širokými masami 
pracujúceho ľudu (10. 3.)

orlie hniezdo na vrchole skaly, vládne nad celým krajom. V 
kláštornom chráme sa uchováva veľmi uctievaná ikona Matky 
Božej, jedna z najstarších na svete. Podľa tradície jej autorom 
má byť sv. Lukáš.

Kresťanská Sýria — podobne ako aj Libanon — udivuje tu
ristov a návštevníkov svojím životom v malých, horských farnos
tiach, kde sa zhromažďuje v kostoloch a chudobných kaplnkách 
niekoľko desiatok rodín. Sýrski duchovní, aby mohli obslúžiť 
svoju farnosť, musia začínať bohoslužby už v noci a potom 
používajúc všetky možné dopravné prostriedky cestujú od jed 
ného kostolíka k druhému. Tento obraz cestujúcich kňazov vo 
sviatočných dňoch, vždy v spoločnosti hŕstky veriacich, možno 
vidieť v mnohých farnosiach od Damašku, cez biskupstvá 
Homs, Bosra, Hauran až po Aleppo.

Tento rôznofarebný svet arabského kresťanstva možno plas
tický vidieť v slávnej farnosti Malula, ktorej obyvatelia až do
dnes hovoria jazykom, ktorý sa najviac približuje k aramejské- 
mu, teda materskému jazyku Spasiteľa a jeho apoštolov. V 
tejto dedinke sa najlepšie pociťuje význam náboženských ob
radov v tejto krajine, ktoré sú čímsi viac ako len bohoslužob
nou rečou. Pre veriacich i duchovenstvo sú ony zdrojom aj 
národného povedomia, ktoré posilňujú aj domácu cirkev. M a 
lula pretrvala v mohamedánskom mori trinásť storočí. Obránila 
svoju nezávislosť a svoj obrad v tvrdom odpore proti mohame
dánskym i tureckým náporom.

Rovnaké osudy stíhali aj kresťanské mesto Tortozu, ospieva
nú križiakmi a slávnu svojou bazilikou, vybudovanou v stredo
veku bojovnými templármi, ktorí mali dlho tu svoje stredisko. 
Dnes ju navštevuje množstvo turistov ako významnú historickú 
pamiatku.

V týchto podmienkach vytvoril sa v Sýrii aj iný typ ducho
venstva. Na jeho duchovnú formáciu vplývala nepochybne 
minulosť, ale najsilnejšie zvláštnosť jazyka, osobitosť liturgie 
a napokon určitá zviazanosť so západným kresťanstvom. Je to 
duchovenstvo, ktoré sa formuje v arabskom svete, podlieha 
určitým vplyvom mohamedánskej kultúry, ktorá teraz stratila

už svoj výlučný charakter a agresívnosť voči východnému kres
ťanstvu. Preto obidve strany nevyvíjajú po „vekoch obracania11 
už nijakú protipropagandu: mohamedáni s kresťanmi konajú 
dokonca púte na miesta spoločne uctievané a v Sýrii dnes je 
už bežný a samozrejmý dialóg medzi duchovnými i veriacimi 
obidvoch náboženstiev.

Sýrske duchovenstvo sa delí na dve skupiny: na mestské 
a dedinské. V mestách kňazi zachovávajú celibát, ale na dedi
nách plní svoje funkcie z pochopiteľných dôvodov v diaspóre 
ženaté duchovenstvo. M alé skupinky veriacich nie sú schopné 
udržiavať duchovných zo svojich príspevkov. Musia teda sa 
sami starať o maličké hospodárstvo, aby sa uživili s rodinou. 
Kandidátov na kňazstvo vyhľadáva patriarchát aj prostredníc
tvom dedinských kňazov. Nie je zriedkavý výber aj ženatých 
mužov, ktorí majú aspoň 35 rokov a tešia sa dobrou povesťou 
a vysokou morálnou úrovňou. Po získaní súhlasu Synody kan
didát musí študovať tri roky teológiu v patriarchálnom seminári 
v Damašku. Kandidáti, najmä mladší, ktorí prejavujú nadanie 
a záujem o hlbšie štúdium, odchádzajú aj do cudziny, najmä 
do Francúzska, do Ríma a inde. Manželstvo možno zásadne 
uzavrieť iba pred vysviackou, ale tým sa takýto kňaz zaväzuje 
konať dušpastiersku prácu na dedine.

Premeny, k akým došlo vo východnom kresťanstve po II. va
tikánskom koncile, silne vplývali aj na melchitskú cirkev a aj na 
celé sýrske kresťanstvo. Dnes už nikoho neprekvapuje v tejto 
krajine, keď na posvätenie pravoslávneho „Domu dôchodcov“ 
prichádzajú biskupi aj katolíckeho (melchitského) vyznania 
a predstavitelia mohamedánov a zas naopak. Duchovní iných 
vyznaní vítajú povstaním patriarchu napr. byzantského obradu.

Sýrska cirkev napriek svojej ťažkej púti históriou a v horách 
a pieskoch púšte zabudnutých dedinkách a kostolíkov, kde ľu
dia hovoria aramejským jazykom a úzkostlivo zachovávajú de
dičstvo myslenia a starokresťanských tradícií, zakotvených v 
ich starom obrade, je i naďalej živým údom a organizmom 
všeobecnej cirkvi, tvoriacim s nami jedno spoločenstvo v Kristu.

T. M. Raslaivický
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ZO Ž I V O T A  PRE 2 I V O T

MATKINA PAMÄŤ

Zatúžil som uvidieť svoje bývalé pôsobisko, 
stretnúť známe tváre a stra tiť  s nimi niekoľko mi
lých slov. Blížila sa ku mne žena stredných rokov 
celá v čiernom i pýtam sa jej:

- Čože, zas vám niekto zomrel?
- Nie, - odpovedala mi, -  to ešte za Štefkom 

nosím smútok.
Štefko bol jej jediný syn, krásny šuhaj, zahynul 

úrazom pri práci.
- Veď je tomu päť rokov, čo Štefko zomrel, do- 

kiaľže budete nosiť za ním smútok?
Rozplakala sa sviežimi slzami akoby sa to bolo 

stalo len včera a potom riekla:
- Akože by som sa ja mohla ešte niekedy v ži

vote veseliť, keď môj syn v zemi hnije?
Hlboká bolesť prihovárala sa z každého jej slo

va. Už dávno na neho zabudli jeho priate lia  a zná
mi, len matkine srdce krváca stále rovnako.

I keď na nás v živote každý zabudne, v matkinej 
pamäti zostaneme do posledného jej dychu.

TAKÝ OTEC!

- Videli ste už takého otca, -  pýtala sa mladá 
žena Kvetá, každého, koho stretla na ulici, -  cu
dzím deťom rozdáva hračky, cukríky a mojim nič. 
Do novín by ho bolo treba dať, aby sa o ňom do
zvedel celý svet. Pritom zalamovala rukami, vlasy 
si trhala akoby bola spochabela.

Čo sa stalo?
Jej otec Mišo mal syna Mirka a dcéru Kvetu. 

Synovi dal dom, sebe nechal len jednu izbu vza
du, v ktorej býval so ženou. Dcére postavil nový 
dom a myslel, že ich podelil spravodlivo. Syn bol 
bezdetný, dcéra mala dvoch chlapcov a dievča.' 
Dedko ich mal veľmi rád. Zavše im vyprával prí
hody, žarty, rozprávky, obdaroval ich jabĺčkami, 
cukríkmi, ba i nejakú tú korunu im občas dal. Bol 
šťastný, keď sa im tváričky rozšírili radosťou.

Najviac sa tešili, keď dedko išiel do mesta. Mu
seli ho vždy čakať, lebo vedeli, že im prinesie 
hračky, čokoládu a iné dobroty. A starý otec ich 
nikdy nesklamal. Radosť, ktorú im spôsobil, b laži
la ho viac ako ich.

Toto hľadela využiť jeho dcéra. Vždy jej niečo 
chýbalo, vždy niečo pýtala. Otec dával, koľko mo
hol. Dávala jej i matka, najmä, keď otca nebolo 
doma. Ba i sama si vzala potajomky.

Otec toto všetko vybadal, ale mlčal.
To jej nestačilo. Vedela, že otec má usporených 

niekoľko tisíc ako rezervu pre každý prípad, a na 
tie si ostrila zuby.

- Viete aké krásne koberce majú ľudia, -  za
čala raz tak z kraja?

- Pracujete dvaja, manžel i ty, usporte si 
a kúpte, - odpovedal jej otec.

- Ale ja by som chcela z Tuzexu, viete to je 
vám krása! Štvorcový meter stojí 125 bonov, až 
v Anglicku ich vyrábajú. Ja by som každému po
vedala, že to dedo daroval mojím deťom, tak ich 
ľúbi.

- Zlatá moja. - povedal jej otec, -  o tých pár

tisíc, čo mám, rozdelíš sa s bratom po smrti svo
jich rodičov. Skôr ich nik nedostane.

- Nuž vy ste taký otec, -  zvrešťala a vyskoči
la ako ranená vlčica, -  vy ste ochotný mojím de
ťom dávať len jabĺčka, cukríky, čokoládu, hračky, 
že sa nehanbíte. Aby ste vedeli viac tu moje deti 
nevkročia!

A vskutku nevkročili.
Otec zosmutnel. Zas šiel do mesta, nakúpil 

hračky, cukríky, čokoládu. Lenže doma ho nik ne
čakal.

-  Stará moja nevydržím, -  povedal dedo žene,
- bez lásky k deťúrencom. Ak nemôžem urobiť 

radosť svojim vnukom, urobím ju cudzím. A urobil.
To bola tá jeho ,,vina", ktorú dcéra na plné ústa 

roznášala po celej dedine.

Bičom bijeme len druhých i vtedy, keby sme 
ním najviac zaslúžili sami!

PAMÄTAJ NA SEBA!

-  To si ty, brat môj? -  pýtala sa sestra Alžbe
ta do telefónu.

-  Äno, ja som to, Martin.
-  Strašné, -  povedala sestra, -  nemôžem ti 

nakrátko povedať, čo sa stalo. Manžel mi ušiel s 
druhou, vzal všetko, nechal ma s dieťaťom na ho
lej vatre. Ak mi nepomôžeš, neviem si rady. - Po
tom bolo počuť buchnutie, to sestra odpadla. Da
lo to práce jej susedke, kým ju priv iedla k sebe.

Martin, ktorý býva! v neďalekom meste, sadol 
hneď na rýchlik a ráno bol pri sestre. S plačom 
mu ukazovala sinky po úderoch, ktoré dostala od 
manžela, keď v noci vstal, bral peniaze a balil 
cennejšie veci. Ba i jej zlaté hodinky vzal pre tú 
druhú. Márne mu bránila, stíkol ju a zmizol.

Úboho vyzerala s trojročným synčekom, ktorého 
tú l i la  k sebe.

Brat vytiahol 10 000 korún a dal jej.
-  Ak ich niekedy budem potrebovať a ty mi bu

deš môcť vrátiť, nuž vrátiš mi ich, -  povedal.
-  Veľmi ochotne, -  odvetila sestra a z vďač

nosti ho vybozkávala.
Jej utrpenie sa tým neskončilo. Len čo sa dozve

deli verite lia  jej manžela, že zdupkal, žiadali od 
nej jeho dlh. Ba zažalovali ju a domáhali sa, aby



sa predal nábytok. Dokázala, že nábytok je jej 
a tak si ho zachránila, ale zas mal starosti a vý
davky brat.

Lenže manžel premárnil všetko s frajerkou 
a keď už nemal nič, ušla mu. Keď bol na mizine, 
bola mu dobrá i manželka. V rá ti l sa ako zmoknu
tá kura bez haliera. Ba vysvitlo, že narobil nové 
dlhy a podfuky.

Len čo sa ukázal doma, vrhli sa naňho verite lia  
ako osy a žiadali, aby im dižoby vrá ti l,  ináč mu 
hrozili udaním za klamstvá, vydieranie a iné ne
cnosti.

Obaja sa obráti l i  na Martina, aby zachránil si
tuáciu. Vrátivší sa manžel, Miro, sľúbil Alžbete 
vernosť väčšmi ako pri sobáši a obaja zas sľúbili 
Martinovi, že budú poctivo pracovať, sporiť a pos
tupne mu všetko vrátia.

Martin uveril a stálo ho to všetko, čo mal ulo
žené v sporiteľni, okolo 100 000 korún.

Miro sa ozaj usiloval, pracoval poctivo i jeho 
manželka a kúpili si dom. Mali ešte dve deti. Ča
som si zadovážili aj auto. Ale Martinovi haliera 
nevrátili, ba hľadeli vytiahnúť z neho čo sa dalo.

Začali stavať väčšiu chatu pri meste a sestra 
mu dala najavo, žeby im mohol pomôcť. Veď je 
bezdetný vdovec, načo vraj jemu peniaze. Cíti la , 
že už si zas dačo usporil.

Lenže brat práve odchádzal do penzie a musel 
opustiť úradný byt. Požiadal sestru a jej manžela, 
aby mu vrá ti l i  aspoň polovicu dlhu, lebo sa mu 
tr ia fa  vhodný byt, v ktorom by mohol spokojne do
končiť svoj život.

-  Zbláznil si sa? -  vyrúti la  sa na neho sestra,
-  nevieš, že staviam chatu a mám tr i deti. Ty by 
si mal srdce čakať odo mňa čo len halier?

- Ozaj som si myslel, že si šľachetnejší brat,
- povedal mu švagor Miro.

- Veď ste mi sľúbili, že mi vrátite, -  bránil 
sa nesmelo Martin.

- Nemal si nám dávať, -  odvrkla mu sestra,
- boli by sme si inakšie poradili. Ma! si pamätať 
na seba, ja musím pamätať na svoje dietky a nie 
na teba.

Martin sa vykrúti l a bez slova odišiel.

Äno, treba pomôcť každému, nakoľko možno, 
a!e v prvom rade musíme pamätať na seba. Lebo 
ak my na seba zabudneme, druhí na nás pamätať 
nebudú. Dr. Ján Bubán

Za vzorný život v našich rodinách
(K  obrázku ma titulnej strane.)

Ak niekedy hovoríme o láske, máme na mysli ten naj
krajší pocit vzťahu človeka k človeku, stelesnený a hmata
teľne realizovaný v manželskom zväzku. „Človek je osa
motený, pretože je jedincom ; je však povolaný k tomu, 
aby sa dával druhým “, hovorí M. Quoist. Láska umožňuje 
človeku, „aby sa dával druhým “, lebo v prvom rade man
želstvo vyžaduje od nás úplnú a nezištnú obetu našej osob
nosti. Obetu, ktorou neznehodnocujeme ušľachtilé hodno
ty našej osobnosti, ale práve samožertvou ich zvýrazňu
jem e v sebe samých a nevtieravo vštepujem e do srdca 
milovaného partnera. Veď: „Láska je len vtedy láskou, 
keď je stpojená so samožertvou“, napínal L. Tolstoj.

V našej dennej tlači sa často zjavujú štatistické údaje 
o rozvodoch i analýzy ich príčin a tiež údaje zdravotníkov 
o nútených potratoch . . .  Tieto skutočnosti znepokojujú or
gány našej spoločnosti. Varovné signály vedcov — socio

lógov a zdravotníkov, ako aj zainteresovaných pracovní
kov inštitúcií, nútia nás zamyslieť sa. Na základe získa- 
nýóh poznatkov, aby sa manželské zväzky upevňovali 
a mali už v začiatkoch dobrú materiálnu základňu^ sme
rujú zákony a vládne nariadenia, o novomanželských pô
žičkách, o rodinných prídavkoch, o ochrane a starostlivos
ti o matky a deti. Sú nanajvýš hodnotným prínosom pre 
materiálne zabezpečenie rodiny a umožňujú realizcmať 
ideálne ladené vzťahy dvoch milujúcich sa sŕdc. Vytvára
jú sa také podmienky, aby manželstvá nevyúsťowali v roz- 
\vodové konania a matky nežiadali prerušenie tehotenstiev, 
ale ochotne vychovali sebe na radosť, spoiloáruo\sti na úži
tok a Bohu na slávu, hoc i viac detí! Veď: „Každá ozajst
ná láska spočíva v tom, že sa dvaja ľudia majú radi v nie
kom treťom“, hovorí Kierkegaard, lebo: „Rodina je orien
tovaná k budúcnosti; pripravuje v každej generácii ľud
skú pospolitosť Zajtrajška,“ potvrdzuje J. Lacroix.

Preto naša vyspelá spoločnosť vytvára podmienky pre 
blahobyt a súlad v rodinách a pre zdravý populačný rast 
národa.

Napriek dobrej materiálnej zabezpečenosti rodiny, do
chádza v manželstvách k rozpornom, k narušovanm súladu 
medzi mužom a ženou a ich deťmi. K  súladu v manželstve 
neprispieva i v rodinách prekvitajúci alkoholizmus, teles
né pôžitkárstvo a nevernosť, ale ani neúnosné zvyšovanie 
požiadaviek na veci často nepotrebné, slúžiace len prepy
chu, módnym výstrelkom a márnotratnosti!

Ľ. Perlaky, hovoriac o rozporoch v manželstvách, tvrdí:
„Príčinou manželských tragédií je to, že ani jeden z man
želov nevprawí sa do sna, ktorý sníval o ňom ten druhý“. 
Láska, ktorá spriada svoje sny, buduje perspektívne súži
tie dvoch sŕdc na hodnotných duševných vlastnostiach 
oboch partnerov. Materiálne zabezpečenie podporuje spo
kojné súžitie rodiny, ale len vtedy, ak prevláda v ňom 
láska a pochopenie pre duchovné poslanie manželského 
zväzku a výchowy detí!

Vrtošivosť, náladovosť, nervozita a výbušnosť tempera- 
mentu, ako aj panovačnosť a egoizmus v presadzovaní le<n 
:vlastných názorov a zámei'ov, i to dobre známe „sekíro- 
vanie“, vnášajú nepokoj a rozwat do manželského súži
tia. „Výčiny“ druhého je treba prijať ako skúšobný ka
m eň osobnej pokory a ušľachtilosti! Človek sám v sebe 
samom ani z vonku dorážajúce zlo neprekoná, tým menej 
manželské roztržky, bez trpezlivosti, ústupčivosti, láska
vosti a ohľaduplnosti voči druhém u, no najmä nie bez 
stálej a vytrvalej, zbožnej modlitby. Preto má pravdu L. 
Perlaky, keď tvrdí, že „Sú chvíle v manželskom živote, 
keď nič iného nepomôže iba mlčať a trpieť.“

Pre kresťanskú rodinu je krásnym a príťažlivým vzorom 
život Sv. rodiny. Presvätá Bohorodička a sv. Jozef pros
totou svojich sŕdc pochopili tajomstvo Božieho zjavenia 
a požehnania v Synovi Božom. Celou svojou bytosťou pod
riadili svoj osobný život Božím zámerom. S úzkostlivosťou 
v ¡srdci, ale s obetavosťou p reko n áva li životné ťažkosti.

Vyprosme si milosť Božieho požehnania pre šťastný a 
radostný život v našich rodinách. Nech je dôstojným na
sledovaním Sv. rodiny — v p r á c i ,  v s p o l u n  a ž i v  a- 
n í, vo v ý c h o v e  áietok, h o r l i  v e j zbožnosti — w  
vernej a vytrvalej s l u ž b e  B o h u  i ľ u ď o m !

T ib o r FEDORONKO

F A J Č I Ť  ČI  N E F A J Č I Ť ?
(Dokončenie z min. čísla)

aby mal z čoho „byť“ niekým“, veľmi výstižne pozname
náva M. Quoist. A práve v tom smere mnohí rodičia do
púšťajú sa tragických omylov. . . !  V nesprávnej a falošnej 
rodičovskej láske umožňujú deťom v materiálnej oblasti 
všetko! Avšak, „Naše telo má tú nepeknú vlastnosť, že 
čím viac sa mu povoľuje, tým viac si nárokuje“, pripo
mína sv. Terézia.

Sebazaprenie a odriekanie sa je dnes neznámym poj
mom! Prečo by sa malo „chúďa“ dieťa v mladosti zapie
rať a odriekať sa, hoci a j jednej cigarety, či pohárika ví
na, alkoholu, keď rovesníci tiež fajčia a vypijú si a 
to dnes známkou „dospelosti“ . . . !  Prečo by mala dcérka
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MALÉ ZAMYSLENIE NAD KNIHOU ponúka každému z nás 

práve mesiac m a r e c ,  ktorý už niekoľko ro!:ov nazývame M e- 
s i a c o m  k n i h y .  Právom vzdávame úctu a česť knihám, naj
bližším a najtichším priateľom človeka. Poskytujú nám možnosť 
vzdelávania sa, sú zdrojom poučenia, zábavy i rozptýlenia. Pre 
malých i veľkých. Pre starých i mladých! Nasycujú nášho ducha 
a činia náš každodenný život krajším a bohatším. „Čítať peknú 
knihu je nepretržitý dialóg, v ktorom kniha hovorí a naša duša 
odpovedá,“ napísal kedysi spisovateľ A. Maurois a tým pove
dal pravdu, ktorú by sme mali stále a prakticky overovať. 
A nielen v marci, — Mesiaci knihy, — ale v celom našom ži
vota!

Cti si dobrú kín i hu a čítaj dobrú knihu!

Čítaj pomaly a premýšloj, čo krásneho kniha hovorí.

V dobrých, knihách sia dočítaš o skutkoch lásky k blížnemu,
o šľachetných »kútikoch, preto nečítaj len očami, ale čítaj aj 
srdcom <a čiň tiež tafk šľachetne a statočne.

Nečítaj m naho naraz, ale čítaj každý deň — ia každý deň 
niečo dobrého urob, hoc by to bol len skutok taký nepatrný, 
ako ziachráiniť topi'aceho sa mravca.r

Uč sa dobru, kráse a pravde!

(Z myšlienok L. N. Tolstého)

'•r-

nosiť šaty z peknej, slušnej, ale lacnejšej látky, keď pria
teľky nosia len a len tuzexové, alebo iné, najdrahšie ušité 
šaty? Dieťa sa má cítiť čím skôr sebavedome dospelé len 
tým, že má všetko, čo si zmyslí a čo si vyžiada? V rodi
čovskej samoľúbej výchove vyrastajú deti, žiaľ, nedisciip 
linované, neusmerňované k samovýchove v sebapoznaní 
a sebaovládaní. . .

Samorasty sú pekné, ale len z dreva, nie však v preja
voch duševných vlastností! Neschopnosť poznať seba sa
mého, neochota- ovládať sa, odriekať sa, usmerňovať sa 
samovýchovou, sú veľmi slabé základy pre riešenie život
ných problémov a ťažkostí. Žiaľ, ostré úskalia života, na 
ktorých sa potom zráňa, poúča a prevychováva mladá 
duša, musia naprávať nedostatky nezodpovednej rodičov
skej výchovy. Ak nikde, tak vo vzťahu k mladým, platí 
neúprosná zásada: Každý človek robí to, čo sa mu umož
ňuje! Preto, naučiť seba samých, ale i vlastné deti, skrom
nosti, nenáročnosti, ako aj schopnosti odriekavať sa, je 
dôležitejšie v živote, než si to vieme dostatočne uvedomiť.

Istý autor takto vystihuje odriekavanie sa: „Ide o uzdu, 
aby sme predišli pokleskom a orezali neužitočné a škod
livé výhonky, aby sme zamedzili divé výrastky a k dobru 
usmerňovali sily, ktoré, ponechané na sebäT by mohli 
viesť k hriechu“.

Človek žije len jeden pozemský život a má len jedno 
zdravie. Niet nič ľahšieho na svete ako zničiť svoje zdra
vie a nie raz a j celý, nádejne sa rozvíjajúci život. Verte, 
stačí začať cigaretou, pohárikom a pokračovať vo zvyšo
vaní náročnosti a v extrémnostiach.

Človek si život sám nedaroval a tak ani zdravie nie! 
To sú Božie dary! Teda, našou morálnou povinnosťou je 
zachovávať si svoj život v zdraví, aby sme mohli spoko jne 
pracovať i duchovne sa zdokonaľovať a rásť! Akékoľvek

narušenie životnej rovnováhy prijímaním cudzích, škod
livých prvkov, je  nebezpečné! Uvedomme si, že žijeme aj 
tak už v zamorenom ovzduší exhalátov a kyslíka neustá
le ubúda, zdroje na jeho regeneráciu sa ničia! Je  potrebné 
ešte a j fajčiť? Občerstvuje len čistý vzduch, nikotín nie!

Nepýtajme sa, čo robiť! To každý súdny človek vie! 
Prestaňme fajčiť my, aby nás v dobrom mohli nasledovať 
a j mladí! Odriekaním uskromňujme sa aj my a vštepujme 
príkladnú, triezvu skromnosť do mladých sŕdc! Osvojme 
si rady lekárov — odborníkov, že človek nepotrebuje 
„ukľudňovať“ svoj nervový systém jedmi, ktoré sú ob
siahnuté v cigaretách, alkohole, čiernej káve, ak sa do
stane pod nežiadúci vplyv vonkajších, či vnútorných okol
ností! Správna životospráva, regenerácia kyslíka a ner
vového systému na čerstvom vzduchu v Božej prírode, 
alebo aspoň v dobre vyvetranej miestnosti, urobia ne- 
pomerne viac, ako balíčky cigariet a šálky čiernych káv.

Z uvedeného je  jasné, že zábrany fajčeniu a pitiu aj 
v tomto smere má svoj duchovný význam! Lebo, „v zdra
vom tele, zdravý duch“, umožňuje mladému i dospelému 
duchovne rásť a zdokonaľovať sa práve sebazapieraním, 
disciplinovanosťou a odriekaním sa aj ponúkaných mož
ností a príležitostí!

Naučiť sa zriecť vecí nepotrebných a navyše a j škod
livých, je  záležitosťou upevňovania vôle a charakterových 
vlastností človeka. „Duša má len jednu vôľu. Keď sa vôľa 
zapletie do nezriadenej náklonnosti k nejakej veci, už nie 
je slobodná, sama, čistá, ako je  potrebná pre božské pre- 
podobnenie“, uvádza s v. Ján od Kríža.

Využívajme krásne a bohaté dary prírody, vylúčme zo 
svojho žitia zlozvyky a vášne v zárodku, lebo tie ničia 
naše zdravie i náš duchovný vzťah k ľuďom i k Bohu!
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O. JÁN CYRIL ZAKOPAL 
odovzdal v pokoji Bohu svoju 
šľachetnú kňazskú dušu, zaopa
trený sv. sviatosťami dňa 2. ja
nuára t. r.

Zosnul niekoľko dni po dovŕ
šení 79. roku svojho života. Po
chádzal z Drysíc a dlhé roky 
pôsobil ako verný nasledovník 
sv. Alfonza v Michalovciach.

18. júla t. r. bol by sa dožil 
45. výročia svojej kňazskej chi- 
rotónie.

Naposledy pôsobil ako správ
ca charitného domova v Pezin-

*

ku, kde bola aj 5. januára 1974 
posledná rozlúčka so zomrelým. 
Telesnú schránku Otca Jána Cy
rila Zakopala pochovali 9. ja
nuára t. r. v meste jeho dlho
ročného požehnaného kňazské
ho pôsobenia — v Michalov
ciach.

Nech odpočíva v pokoji — 
Viečnaja jemu pamjať!

PREŠOV —  D ň a  7. januára t. r. p o 
chovali, s dôstojnou úctou a skromnos
ťou, na miestnom verejnom cintoríne, k 
telesným ostatkom zaslúžilého bardejov
ského gr.-kat. farára a čest. arcidekana 
o. Júliusa Vislockého i pokojne zosnu
lú jeho šľachetnú manželku pani Izabe
lu Vislockú.

S L A N S K É  N O V É  M E S T O  -  V sobotu 
19. januára 1974 sa rozlúčili miestni 
gr.-kat. veriaci so svojím dlhoročným 
kantorom a váženým spoluobčanom p. 
Michalom Fedorom, ktorý zomrel po 
krátkej chorobe vo veku 73 rokov svoj
ho života.

Viečnaja jim pam jať!

7r(ú%hjcr Žlvotcu
8. J A N U Á R A  T. R, PRIJAL N A  M IN IS 

TERSTVE K U L T Ú R Y  SSR generálny ria
diteľ Sekretariátu pre veci cirkevné dr. 
K. Hom ola predstaviteľov rímskokato
líckej a gréckokatolíckej cirkvi na Slo
vensku. V užitočnom rozhovore s cirkev

nými predstaviteľmi vyslovil generálny 
riaditeľ Sekretariátu pre veci cirkevné 
presvedčenie, že i naďalej sa budú 
rozvíjať dobré vzťahy medzi naším so
cialistickým štátom a Cirkvou.

N A  PRVÝ D E Ň  občianského nového roku a na sviatok sv. Vasila Veľkého, sláv
nostnú sv. Službu Božiu v katedrálnom chráme slúžil Otec ordinár. Miesto kázne 
prečítali pastiersky list kat. ordinárov SSR. N a konci sv. Liturgie Otec ordinár 
pozdravil na bohoslužbách prítomného Otca  biskupa dr. Vasila Hopku, ktorý mal 
v ten deň sviatok sv. patróna. Jemu aj veriacim poprial plnosť Božích darov, zdravia 
a energie do nového roku 1974.

H U M E N N É  —  16. januára t. r. bola v ,zosadacej sieni O N V  poradia duchovných 
všetkých cirkví v okrase. O  ¡hospodárskych výsledkoch okresu ¡informoval prítomné 
diuchoiveimstvo ipodipredseda O N V  Ing. M. Hňseniko a o Kongrese mierovýdh síl 
v Moskve O te c  tep'tou In ý vikár košický Štefan Onderko. Na tomto výzina mnom a uži
točnom stretnutí predstaviteľov Hum enského okresu is duchovnými sa zúčastnil aj 
O te c  ordinár J. Hirka. Štátnu správu zastupoval krajský cirkev, tajomník P. G avuľa  
s ďalšími zástupcami O N V  v H um ánnom .

V Y Š N Á  O L Š A V A  —  V nedeľu 14. januára t. r., po sviatku Zboru sv. Jánia Krstite
ľa, zavítal medzi veriacich vo Vyšnej Olšave O te c  biskup d-r. V. Hapko. Pri tejto 
príležitosti liturgizoval sv. Službu Božkí a  svojou kázňou povzbudil prítomných k 
príkladnému pl-neniu všetkých svojich poviinností.

K M N O H Ý M  Ú P R I M N Ý M  G R A T U L A N T O M  o. dr. Jána Bubána, ktorý sa dňa 
19. januára t. r. dožil svojej životnej šesťdesiatky, pripojila sa aj redakcia našich 
časopisov osobným gratulačným listom vedúceho redaktora, ktorý obľúbenému 
autorovi Príbehov, ktoré píše život, vyjadril v mene redakcie, spolupracovníkov 
a vďačných čitateľov srdečné mnoholiststvije.

SV. S L U B Ž A  B O Ž IA  za všetkých spolupracovníkov a čitateľov našich časopisov 
Blahovistnik a Slova bola odslúžená dňa 2. februára t. r. na sviatok Stretnutia 
Pána pri oltári Presv. Bohorodičky v košickej farskej cerkvi.
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S TA R Ý  D R E V E N Ý  C H R Á M  SV. M I C H A 
LA archanjela v Matysovej, (okres Stará 
Ľubovňa), patrí k ozaj vzácnym umele- 
cko staviteľským pamiatkam. Postavili si 
ho prostí, jednoduchí ľudia —  grécko
katolícki veriaci —  v druhej polovici 
18. st. Chrám bol reštaurovaný v rokoch 
1832— 33 a v roku 1938.

Tento jednoloďový zrubový chrám 
patrí k typickým dreveným stavbám vý- 
chodokarpatskej oblasti a je umeleckým 
prejavom tvorivého génia nášho ľudu. 
Vnútro chrámu je vybavené bohatým 
vnútorným zariadením: hlavný oltár s 
obrazom Snímania z kríža, dekoratívny 
barokovo-klasicistický ikonostas z pol. 
18. st. so staršími ikonami, dva bočné 
oltáre —  sv. Michala archanjela s iko-

1640, na ktorej je okrem 
po jeho stranách deväť 

scén z jeho života a oltár Premenenia 
Pána, drevený luster so železnými ručne 
kovanými obručami z roku 1633 a ď al
šími stavebne i maliarsky vzácnymi pa
miatkami.

Ve dľa  tohto šindľom pokrytého a p a 
miatkovou starostlivosťou chráneného 
kultového objektu si snaživí matysovskí 
gréckokatolíci postavili nový chrám, do

ktorého budú rovnako radi prichádzať
na prinášanie liturgickej žertvy Nového

nou z roku 
sv. Michala

(Snímka Dr. Calom bos) zákona.
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VÝVOJ ZAMESTNANOSTI ŽIEN v na
šom štáte sa od roku 1948 podstatne 
zvýšil.

V roku 1971 (podľa príručky Federál
neho štatistického úradu v Prahe: Čísla 
pro každého *73) či ml v celoštátnom 
meradle až 44,7 percenta, čo znamená, 
napr. v porovnaní s noikom 1948, výz
namný vzostup. (V roku 1948 činil 37,8 
perc.t).

Vysoká aktivita žien nie je u nás rov
nako rozložená. Prevláda viac v Českej 
socialistickej republike ako na Sloven
sku.

Podľa vyššie citovanej príručky tento 
odlišný vývoj na území Slovenskej socia
listickej republiky ovplyvňuje veková 
štruktúra obyvateľstva, väčšia početnosť 
rodín, iné zemepisné podmienky a väč
šie sústredenie pracovných príležitostí 
pri mižšom sústredení osídlenia.

Aj tieto fakty potvrdizujú radostnú 
skutočnosť stále rastúcej životnej úrov
ne, na ktorej sa v najplnšom rovnopráv
nom postavení podieľajú aj naše ženy.

Pri milej spomienke na MDŽ v tomto 
mesiaci, táto pripomienka povzbudzuje 
k vysloveniu vďačného uznania a po
zornej úcty ženám za ich prácu a sna
živosť.

— Rozsiahle sociálne opatrenia sa prejavujú vo zvýšených výdavkoch: na zvýše
nie pomoci rodinám s deťmi sa v roku 1973 vynaložili 2 mld. Kčs, dávky dôchodko
vého zabezpečenia stúpli o 1,2 mld. Kčs. Čerpanie tzv. mladomanželských pôžičiek 
dosiahlo výšku 2,6 mld. Kčs Celkové náklady na výdavky a služby sociálneho za
bezpečenia vrátane dávok nemocenského poistenia boli v roku 1973 zhruba 48,1 
mld. Kčs. Prídavky na deti tvorili sumu 9,1 mld. Kčs. Priemerná výška starobného 
dôchodku, ktorá bola v roku 1972 905 Kčs, sa v roku 1973 zvýšila na 916 Kčs.

— I v roku 1973 pokračoval priaznivý populačný vývoj. Narodilo sa 275 000 živých 
detí, čo je o 24 000 (o 9,6 pere.) viac ako v roku 1972. Prirodzený prírastok obyva
teľstva, ktorý bol 107 000 obyvateľov, sa zvýšil oproti roku 1972 o 16 000 obyvateľov. 
Koncom roka mala ČSSR 19 634 000 obyvateľov, z toho ČSR 9 962 000 a SSR 
4 672 000 obyvateľov.

(Zo správy o rozvoji národného hospodárstva v r. 1973)

K JUBILEÁM NAŠICH VLD. OTCOV, ktoré sm e uverejnili v januárovom  
vydmí mšich časapisov, dostali sme doplnenie od najd. Ordmariátu v Pre- 
šove, podľa ktorého v t o m t o  r o k u  uplynie: 80 rokov od narodenia o. Mi
chala LEINERA (10. 9.), o. Edmunda GULOVIČA (22. 9.) a o, Antona MI- 
HAL0V1CA (24. 9.) -  70 rokov od narodenia o. Leopolda KOZELSKÉHO  
(6. 10.) u o. Alexeja DEÁKA (13. 3.) — 60 rokov ad narodenia o, Františka 
DEMCtKA (20. 2.) a o. Dionýza ROKICZKÉHO (23. 3.), Dodatočne a s n e 
zmenšenou úprimpiasťou váženým jubilantom privolávame: NA MNOHAJA
I BLAH AJ A LJETA!

AKO SME UŽ V  PREDCHÁDZAJÚCOM ČÍSLE upozornili, došlo aj v  toh
toročných kalendároch k nemilým chybám . Bystrý a pozorný čitateľ ľahko 
pochopí, že tu ide o tlačiarenského škriatka a neúm yselné prehliadnutie zo 
strmý korektorov.

Tak npar. v kaleindáriu slovo štýl (uvedené ako štýl i ako štyl) je zjav
ným a neúmyselným prehliadnutím. Vnímaví čitatelia pochopia aj to, že 
náš veľký rodák Bálugianskij nebol l e k t o r o m  ale r e k t o r o m  petro- 
hradskej univerzity; že prešovský biskup dr. Novák, ktorý zomrel v r. 1932, 
nezomrel pred 95 rokmi, ale že sa vtedy narodil. S uvedomelým postojom 
pochopia aj to, že tohto roku uplynie nie 620 ale 1620 rokov od smrti sv. 
Augustína. Takýchto nedôsledností je viac. Uvedom ujeme si ich s ľútosťou 
a zároveň sa ospravedlňujeme s prosbou o zhovievavé porozumenie, za 
ktoré uored vyslovujeme srdečnú vďaíku. Redakcia.

REDAKČNÉ O D K A Z Y
N. Š. — Ďakujeme za príspevok, 

ktorý svedčí o  tom, že sa viete m úd
ro dívať na mnohé nešváry a viete 
na ne aj pohotovo reagovať. Zame
rajte i sa viac na tie nedostatky, ktoré 
sú najpálčivejšie: neznášanlivosť, 
vzájomné nedorozumenia, zbytočné 
hádiky v rodine, na pracovisku, v by
tovke a inde.

F. P. — Viazané komplety vlaňaj
šieho ročníka sm e nem ohli zaslať 
skôr, lebo sa veľmi oneskorila ich 
výroba, viazanie. Obidva tohtoročné 
kalendáre boli rozobrané v niekoľ
kých dňoch po vydaní. Nemôžeme 
vyhovieť.

J, P. — Ďakujem e za informatívny 
príspevok a opätujeme Vaše milé 
blahoželanie do nového roku. Pmsí- 
me Vás, ako aj mnohých iných, aby 
ste vždy lásikavo uviedli Vašu pres
nú adresu aj s poštovým smerova
cím číslom.

I. P. — K Vášmu milému záujmu 
o východnú Sv. liturgiu môže Vám  
nateraz najvhodnejšie prospieť mod
litebná knižka Chváľme Boha od P. 
Spišáka, v ktorej sa nachádza aj pre
klad niektorých častí Sv. liturgie. Li
turgia sv. Jámia Zlatoústeho z roku 
1969 je už dávno rozobraná.

ONESKORENÉ VYD AN IE 1. ČÍS
LA Slova a Blahavistnika spôsobili 
veľké výrobné záväzky tlačiarne. 
Ospravedlňujeme sa našim čitateľom 
s ubezpečením, že ďalšie čísla, podľa 
možností, už budú vychádzať v pra
videlných termínoch.

VŠETK ÝC H , ktorí nám  poslali ob
jednávok y na tohtoročné kalendáre, 
zdvorilo upozorňujeme, že sm e tieto 
postúpili Najd. ordmariátu, ktorý v 
rámci danných možností sa snažil 
vyhovieť i týmto jednotlivým zá
ujemcom, Preto, že kalendáre sú ro
zobrané, ďalším záujemcom a objed
návateľom nebude možné *ani pri 
najlepšej vôli vyhovieť.

U ZÁVIERKA tohto čísla skončila 
25. jainuária t. r. UZÁVIERKA m á 
j o v é h o  čísla končí 4. marca t. r.

KNIHU O M. KOPERNÍKOVI

vydalo k 500. výročiu narodenia Miku
láša Kopernika Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo v Bratislave. Autor kni
hy, doc. dr. Stanislav Szostakowskš, 
predstavuje čitateľskej verejnosti osob
nosť skromného človeka, ktorý pred nie
koľkými storočiami predložil ľudstvu no
vú a odvážnu teóriu o svete, ktorá 
vtedy znamenala revolúciu vo vede.

Kniha hovorí o živote a práci Mikulá
ša Kopernika, vynikajúceho astronóma, 
lekára, skromného vedca a najslávnej
šieho člena varminskej kapituly. Autor 
svoju knihu o Kopernikovi uzatvára vý
razným hodnotením: „Pamätajte na to, 
že dnešné krokv čoveka do vesmíru 
kliesnil Mikuláš Kopernik."

Szostakowského kniha vyšla vo vyššie 
uvedenom nakladateľstve v populárnej 
edícii Knižnica všeobecného vzdelania, 
ako jubilejný titul k 500. výročiu naro
denia M. Kopernika.
Preložila dr. A. Laťáková. Predslov na
písal doc. dr. M. Kučera. Cena výtlačku 
5,50 Kčs.



KULTURNE ROZHĽADY I

V  SOVIETSKOM ZVÄZE je 236 vydavateľstiev kníh a takm er štyritisíc 
polygrafických kombinátov. Každú minútu vydhádza v ZSSR z tlačiarenských 
strojow do tritisíc kníh, denne približne päť miliónov. Za hranicami vychádza 
zo sovietskej literatúry približne 2500 titulov. Čitatelia m ajú v Sovietskom  
zväze k dispozícii 360 000 knižníc. Ich fond tvorí vyše tri miliardy titulov.

V STAROVEKOM SÍDLISKU, ktoi'é objavili ma brehoch Volgy neďaleko 
Ja r oslávte v Sovietskom zväze, našli pveľký poklad starých arabských mincí. 
Je  to 2305 dirihamov, ktoré boli razené v Damasku, Medine, Basre a v ďal
ších arabských mestách.

SVETO VÉ D EJIN Y V ÝTVA R N ÍC TVA  vydáva v 14 zväzkoch nakl. Is- 
kusstvo v Moskve v spolupráci s nakl. VEB  — Verlag m Lipsku. Každý zvä
zok vyjde v náklade 50 000 výtlačkov. Svetové dejiny výtvarníctva zachy
cujú historický vý\vin maliarstva od jeho začiatkov až po 20. st.

KNIHA SILU ETY od V. Subbotma, ktorú vydalo nalkl. Sovietsky spisova
teľ v M o s k v e f zachycuje portréty popredných sovietskych *spisovateľov.

VYD A VATEĽSTVO  KARPATY, ktoré bolo založené pred 30 rokmi v Už
horode, vydalo doteraz vyše 20 miliónov výtlačkov kníh všetkých žánrov.

V AMSTERDAME otvorili Múzeum wafti Gogiha. Sústredili doň okolo 230 
olejomalieb zo všetkých tvorivých období tohto veľkého maliara, ďalej vyše 
500 kresieb a do 900 Xistow, ktoré van Gogh dostal od vted\ajších majstrov 
pera a štetca.

V MINULOM ROKU zomreli dvaja významní nositelia Nobelovej ceny. 
Nemecký profesor W. R. Hess (mar. r. 1881), ktorý sa zaoberal problémami 
nervových ochorení a S. A. Waksman (mar. r. 1888), ktorý je autorom vyše 
450 pôvodných prác z odboru bakteriológie a objaviteľom vzácneho lieku 
streptomycínu (v roku 1943).

NA STA R EJ HORE pri Gorici v Taliansku objavili starý slovinský ruko
pis z rokov 1362—1390. O starobylosti objaveného irúkopisu nasvedčuje 
v Otčenáši používaný tvar „bogatstvo“, namiesto neskoršieho „kmljevstvo“.

POLNOČNÚ SV. SLUŽBU BOŽIU vysielala Eurovízia zo švajčiarskej de
dinky Icogne. Pri tejto Sv. liturgii účinkoval svetoznámy spevák a herec 
Gilbert Bécaud, ktorý do tejto dediníky chodieva letovať.

V K A L lSl (Poľsko) zničil požiar barokový otlár, na ktorom bol známy 
Rubenlsov obraz Sňatie z kríža“ .

V. V. OVEČKIN. známy sovietsky spisovateľ pripravil do tlače výber svo
jich literárnych štúdií, ktoi'é pod názvom „Zameťki na poljache< vyjdú v na
kladateľstve Sov. Rossija.v

NAJVÄČŠOU UMELECKOU SENZÁCIOU poslednýéh rokov sa stal ná
hodný obiav neznám eho obrazu Kristovej hlavy od Leonarda da Vinciho. 
Obraz našli opravári na pôjde domu M. Bordoniho v mestečku Momtelupone.

V  SÚČASNOSTI je ma východnom Slovensku 70 materských škôl s vý
chovným jazykom ukrajinským. Základné deväťročné školy s vyučovacím, 
jazykom ukrajinským navštevuje vyše 2500 žiaíkov a na ďalších 150 ZDŠ 
sa prihlásilo takmer tisíc žiakov na vyučovanie ukrajinského jazyka ako 
predmetu. Gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským je v Prešove.
V Medzilaborciach, Svidníku a Snine sú paralelné triedy s wkrajiwskúm vy
učovacím jazykom. Podobné paralelné triedy sú pri ôsmich stredných od
borných školách ako i v Učňovskej škole vo Svidníku a Odbornom učilišti 
vo Svidníku.

V NOVEJ SO VIETSK EJ TVORBE -  členskej edícii vyd. Slovenský spiso- 
vateľ, — ktorej úlohou je zoznamovať čitateľa s najlepšími dielami súčasnej 
mnohonárodnej sovietskej literatúry, vyjde v  tomto roku ďalších šesť titu
lov poézie a rtrózy. o. i. antológia litovskej poviedku Jantárové brehy, v kto
rej sa čitateľ zoznámi s 29 autormi 19. st. až po súčasnosť, verše N. Doriza, 
výber poviedok G. Semianova a ďalšie.

VO VÝCHODOSLOVENSKOM V YD A V A TEĽSTV E V  KOŠICIACH okrem  
dvoch edícií vr e deti a mládež začínajú vydávať ďalšie edície. Je  to edícia 
pôvodnej poézie a prózy pod názvom Pávodná tvorba a edícia, prekladovej 
poézie a prózy autorov socialistických krajín pod názvom Lipa.

POVAŽSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA V  ŽILINE jestvuje už dvadsať rokov.
V súčasnosti v tomto m úzeu dobudovávajú galerijné oddelenie, ktoré bude 
odzrkadľovať výtvarné hodnotu umelcov Považia. Medzi svojráznosti múzea 
patrí drotárska expozíciu a dokumenty o histórii dopravy na Slovensku.

K A ŠTIEĽ V  HANUŠOVCIACH NAD TOPĽOU, ktôrý tvorí historické jad
ro mesta, renovuje Výrobné družstvo Stavba v Prešove pre potreby okres
ného múzea.

VO SVIDNÍKU budú v posledných júnových dňoch t. r. jubilejné XX. 
slávnosti piesní a tancov ukrajinského obyvateľstva v ČSSR. Prvv festival 
bol v Medzilaborciach, od II. ročníka sa slávnosti konajú vždy vo Svidníku. 
Tohtoročné slávnosti budú prehliadkou úspechov v kultúrnom rozvoji ukra
jinského obyvateľstva a manifestáciou družby národov a národností žijú
cich ľ) ČSSR.

Na snímkach veže cerkví v Malcove a Hrabskom.

Mesačník gréckokatolíkov v ČSSR.
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Tlačia Dukelské tlačiarne, n. p., Prešov.

Rozširuje Poštová novinová služba, ús
tredie expedície tlače v Košiciach, Ko- 
menského ul. 7. Objednávky do zahra
ničia prijíma Ústredná expedícia tlače, 
Bratislava, Gottwaldovo námestie č. 48.

Celoročné predplatné 24 Kčs.
Cena jednotlivého výtlačku 2 Kčs.


