
v *
: Z OBSAHU OSLA:

-  Na slová sv. evanjelia (myš
lienky na obsah Jn 20, 25—28 a 
Rím 12,15)

-  Aby nás všetkých spojovalo 
Jeho vykupiteľské dielo (veľko
nočný príhovor o. P. Dancáka)

-  Spoločne radostne oslavujeme
-  spoločne radostne žime (úva
ha, povzbudzujúca k vzájomnej 
znášanlivosti a bratskému spo
lunažívaniu)

-  Pravidelná rubrika Liturgic
ký život

-  Spomienka na 25. výročie pr- 
t vého Svetového kongresu ob- 
í rančov mieru
*

: -  70-ročné životné jubileum  
Vladyku dr. V. Hopká

-  Aprílové kultúrno-politické 
výročia významných osobnosti 
a udalosti

-  do pravidelnej rubriky život
ných poučení a skúseností Zo 
života pre život prispeli: dr. J. 
Bubán, o. J. Sivčák, o. M. Ma- 
gyar

-  dôležitú povinnosť ochrany 
prírody zdôrazňuje úvaha T. Fe- 
doronka

-  29. výročie Košického vládne- 
; ho programu, informácie o roz- 
ŕ voji národného hospodárstva v

L.-

l minulom roku a 25 rokov pod-
- f

; písania zmluvy o priateľstve, 
| spolupráci a vzájomnej pomoci 

s MĽR, pripomínajú príspevky 
na 15. a 16. str.

APRIL 
1974

ROČNÍK VI



NA SLOVÁ SV. EVANJELIA
„I povedali mu ostatní učeníci: .Vide

li sme Pána/ On im odvrával: ,Ak len 
neuvidím na jeho rukách jazvy po klin
coch a nevložím mu ruku do boku, ne
uverím/ O osem dní učeníci jeho boli 
zasa v tej sieni a aj Tomáš bol medzi 
nimi. Tu vošiel Pán, hoci dvere boli za
tvorené, postavil sa doprostred a riekol: 
,Pokoj vám ľ Potom hovoril Tomášovi: 
,Daj sem prst a pozri moje ruky J Daj 
sem ruku a vlož ju do môjho boku! 
A nebuď neveriaci, ale veriaci!' Odpo
vedal mu Tomáš: ,Pán môj a Boh m ôj!'11 
(Jn 20, 25-28)

Naše stretnutie s jedným z apošto
lov, Tomášom, v evanjeliovom čítaní 
nedele pod lo  jeho mena, zaiujímavo 
nám prib ližuje hlboko oddaného žiaka- 
apoštolia práve vo chvíli, kedy zaváhal, 
zapochyboval, nechcel veriť.

Je to isté protirečenie, ak ho nazý
vame neveriacim Tomášom. Zapochybo
val, ale chcel veriť a uveril.

Patril k tým, ktorých sa veľkonočné 
udolasti okolo Božského Majstra o tras
ne dotkli. Zaibolel ho osud jeho vodcu 
a učiteľa. Najviac však to, že ho stratil 
a s tým sa podlom ilo i jeho viera.

Na jeho odipor, podozrievanie a ne
dôveru odpovedá sám Vzkriesený Spa
siteľ láskyplnou odhotou o dôrazinou 
výzvou, aby sa Tomáš sám presvedčil
0 pravde Vzkriesenia. Toto Tomáša 
úpline presvedčilo. Ožíva znovu jeho 
viera a odpoveďou ,no toto všetko je 
Tomášovo prosté a neotrasiteľné vyzna
nie: „Pán môj a Boh môj!“

Týmito slovami, ako to napísal G. Po
pmi, uzináva Tomáš svoju porážku, kto- 
rá je krajšia oko hociktoré víťazstvo.

Vtedy vzkriesený Syn Boží vyslovil
1 najväčšie o ipoisledné blohaslovenstvo: 
„ .. .blahoslavení sú tí, čo nevideli 
a uverili." (Jn 20, 29).

Z te jto  evanjeliovej správy by malo 
aj do nášho života vyžoíravať podobná 
radosť a podobná živá viera, akú pre
žívali so svojím vzkrieseným Majstrom

apoštol Tomáš a ostatní učeníci.
M ali by sme túto radosť u k a z o v a ť  

v š e t k ý m  o s t a t n ý m ,  oby odzrka
dľovalo stopy našej v l a s t n e j  r a 
d o s t i  a v i e r y ,  vyplývajúce vždy z 
nášho pevného spoločenstva s Kristom, 
ktorý vstal z mŕtvych a „smrťou smrť 
premdhol".

V snaihe o svoje duchovné skvalitne
nie neváhajme a nežiadajme dôkazy 
viery ale sami sa s t a ň m e  ž i v ý m

d ô k a z o m  živej viery v Toho, ktorý 
nás učí m i l o v a ť  v š e t k ý c h  bez 
rozdielu. On z te jto praktickej činnosti 
učinil najvyšší zákon. V tomto zmysle 
prestaňme byť „neveriacim i Tomášmi" 
a staňme sa pevne veriacimi vyznávač
mi a u s k u t o č ň o v a t e ľ  mi  radost
ného posolstva Vzkrieseného, v ktorom 
vždy víťazí r a d o s ť  nad zármutkom, 
n á d e j  nad zúfalstvom o ž i v o t  nad 
sm rťou!

Radujte sa s radujúcimi, 
plačte s plačúcimi Î

(Rím 12, 15)

Slouá, ako ich počúvame, zdajú sa 
byť samozrejmými. Veď radovať sa 
s radu júc im i a p laka ť  s p lačúc im i je 
už spoločenská, zdvor i los tná  požia
davka. Ľuďom v smútku treba p re ja 
v iť  súcit. Kondolu jeme im. Sú na to 
osobitné t lač ivá, so skra tkou  „ p c “  
(pour condo le r) .  A zase, p r i  radostnej  
udalosti nesvedčí sa vešať h lavu , ka 
ziť náladu. Patrí sa p re jav iť  spolura-  
dosť, čiže blahoželať. To znamená zas 
skra tka  „ p f "  (pou r  fé l ic i te r ) .  Žartom  
sa to vyk ladá  ako „ podaj f ľašu".

Sv. Pavol vyššie c itovaným i s lova
mi zaiste nemal na m ys li  spoločen
skú zvyklosť. Svojím duchovným de
ťom dáva ponaučenia, ako sa správať 
v živote m e d z i  ľ u ď m i ,  v o ko l
nostiach času. V tomto súvise požia
davka „ radovať sa s radu júc im i,  p la 
kať s p lačúc im i“ , už sa nezdá byť 
ľahkou. Ba, ako poznáme život, je to 
vec veľm i ťažká, ba najťažšia. Ľudská  
príroda  sa k lo n í  k  pravému opaku. 
Z ľudske j nák lonnost i  nevyp lýva p rá 
ve radovať sa z radosti d r u h é h o ,  
ale skôr namrzenosť a závisť. Spolo
čensky sa dojato, „ú p r im n e “  a „zo  
srdca“  gra tu lu je , vnútro  žerie roz la - 
denosť. A k  by sme sa m áli  dať uná
šať svojím spontánnym pr írodným  pu

dom, k to rý  sa ozve ešte pred kontro
lou rozvahy, „ pr irodzené“  je nám skôr 
p lakať s radu júc im i sa a radovať sa 
s p lačúcim i.

Sv. Pavol píše t ie to  slová s celou 
váhou a s dosahom, ako o novej mo
rá lke  znovuzrodených. Ide mu o nie
čo, čo pa tr í  do iného poriadku. Ide 
mu o l á s k u .  A to o lásku nadpri
rodzenú, ako nový pr inc íp  života: no
vé poznanie, nový postoj, nový pre
jav, nové správanie sa.

M ilu júc i  sa úprimne teší z ra 
d o s t i  d r u h é h o ,  z úprimnosti 
svojej novej vykúpenej prirodzenosti. 
Teší sa s ním, lebo sa s ním cíti jed
no. Všetci sme jedno v Kristovi, ktorý 
sa zúčastn il ľudskej radosti na svad
be v Káne a k to rý  poja l do svojho 
utrpen ia  naše ťažoby a bolesti. V 
hymne lásky (1 Kor 13, 1) sv. Pavol 
hovorí: „ láska  sa raduje zo všetkého 
dobrého, rm ú t i  sa nad všetkým zlom“.
V m ilu júcom  sa to t iž  vytvára nový po
r iadok  lásky, fe to zásadný vnútorný 
súhlas s d o b r  om a zásadný by
tostný nesúhlas so z l  o m.

K, St,

Cez rok však Cirkev postupne predkladá celé tajomstvo Kristovo od vtelenia 
a narodenia až po nanebevstúpenie, po Turíce a po očakávanie blaženej nádeje 
a príchodu Pána.

Keď takto pripomína tajomstvá vykúpenia, otvára veriacim poklady cnosti a zá
sluh svojho Pána a takrečeno im ich neprestajne sprítomňuje, aby z nich čerpali 
a naplnili sa spásonosnou milosťou.

(Z konštitúcie Sacrosanctum ooncilium — o posvätnej litu rg ii — V., 102 
— z prekladu vyd. SSV)



„Cím viac lásky a dobra bude v nás, tým viacej lásky a dobra 
pribudne v celom našom svete. K  veľkým technickým vymoženos
tiam našich čias potrebujeme viac než kedykoľvek predtým  upev
niť aj pokrok v našich srdciach.

V nich nech blahodarne rozkvitá láska a dobro, aby sladké plo
dy pokoja, vzájomného porozumenia, znášanlivosti a tolerancie 
boli výsledkom i odmenou tohto nášho snaženiaľe

(Z myšlienok nášho jubilujúceho Vladyku dr. V. H o p k u)

Aby nás všetkých spojovalo Jeho vykupiteľské dielo!
Uplynuli týždne pôstnej predveľkonočnej prípravy. V tom čase 

vznášali sa v našich cerkvách trúchlivé melódie, slová kajúcnosti 
a prosieb. Chceli sme si sprítomniť trpiaceho Spasiteľa a svojou 
kajúcnosťou uľahčiť i odvďačiť sa Mu za Jeho utrpenie, Iktoré pri
niesol za našu spásu. Teraz však už prežívame ozajstnú sviatočnú 
duchovnú radosť.

Keď kňaz pri vonkajších chrámových dverách za hlaholu zvo
nov zaintonuje slávnostné „Christos voskrese", cíti sa človeik 
akoby bol medzi nebom a zemou. Táto radosť nevyviera len z krás
nych spevov nášho východného obradu, ale hlavne z túžby po Vy
kupiteľovi a Jeho prítomnosti v našich dušiach. Cítime v sebe 
novú, dokonalejšiu krv života. Nastala duchovná transfúzia čino
rodej viery.

Podstatnou príčinou našej veľkonočnej duchovnej radosti je 
Vzkriesený Víťaz nad smrťou, ktorý „svojím zmŕtvychvstaním 
smrťou smrť premohol a nám daroval život večný11.

Niet tých, ktorí volali „ukrižuj ho". Umíkli aj tí, ktorí žiadali 
namiesto Neho zločinca Barabáša. Dielo je skončené. Proroctvá 
splnené. Všetko pominulo. Veriaci človek má otvorenú cestu, 
otvorený prístup k Bohu. Koľkokrát sľuboval Syn Boží odmenu 
tým, ktorí Ho nasledujú: „radujte sa a veseľte, lebo vaša odplata 
hojná je v nebi . . ( Mt  5, 12).

Urobme v tento sviatočný čas aj my svoj duchovný prerod. 
Očisťme svoje zmysly, celé naše vnútro, aby sme s čistou láskou 
a pevnou vierou mohli oslavovať vzkriesenie Pána. Pripojme sa 
k radostnej oslave veľkonočných sviatkov, ktoré nás všetkých 
spojujú, lebo vyjadrujú spoločnú podstatu našej viery: Spasiteľo
vo víťazstvo nad smrťou.

V každodennom živote sa snažme o to, aby ovocie Jeho vyku
piteľského diela nás všetkých bez výnimky spojovalo v zodpoved
nom a svedomitom zachovávaní Jeho najvyššieho príkazu: milo
vať sa n a v z á j o m, žiť vo v z á j o m n e j  l á s k e  a vo vzájom
nom pochopení a p o r o z u m e n í !

o. PAVOL DANCÄK

Kedykoľvek sa na oltári slávi obeta kríža „v ktorej sa obetuje Kristus ako náš 
veľkonočný Baránok" (1 Kor 5, 7), uskutočňuje sa dielo nášho vykúpenia. Sviatos
ťou eucharistického chleba sa zároveň predstavuje a uskutočňuje jednota veriacich, 
ktori tvoria len jedno Telo (porov. 1 Kor 10, 17). Všetci ľudia sú povolaní k tejto 
jednote s Kristom, ktorý je svetlo sveta, od ktorého pochádzame, skrze ktorého ži
jeme a ku ktorému smerujeme.

(Z vieroučnej konštitúcie Lumen gentium
— z prekladu vy d. SSV)

o  Ciirkivi I., 3

Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri, v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharis
tickú obetu svojho Tela a svojej Krvi, aby ňou neprestajne pokračoval v priebehu 
vekov v obete Kríža, dokiaľ on sám nepríde. Tým zveril Cirkvi, svojej milovanej 
neveste, pamiatku svojej smrti a svojho vzkriesenia — sviatosť nežnosti, znak jed
noty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, na ktorej sa prijíma Kristus, duch sa naplňuje 
milosťou a dáva sa nám záruka budúcej slávy.

(Z konštitúcie Sacrosamotum concilium 
r- z prekladu vyd. SSV)

o posivätnej Hturgiii — II., 47

Christos voskrese!
Kalendárny rok  právom môžeme 

nazvať rámcom, do ktorého sú s t la 
čené udalosti po li t ického, c irkevného  
i  rodinného života, z k to rých  väčši
na má h is to r ický  význam. Na t ieto  
udalosti n ielen spomíname, ale aj 
oslavujeme ich , dávame im slávnost
ný ráz .

V c irkevnom  živote pamätihodný  
ráz má oslava vzkriesenia J. Krista. 
Ono je jedinečné a v svojom rode  
prevyšuje všetky udalosti v de j i
nách ľudstva, keď svojou silou ako 
Boh vstal z mŕtvych.

14. aprí la  ce lý  kresťanský svet bu
de slávnostným spôsobom oslavovať 
v svojich bohoslužbách, počnúc od  
nočných vyzváňaní cez spevy našich 
veľkonočných kánonov, k to ré  sú n ie
len bohaté na myšlienky, nad k to rý 
m i sa vyp la t í  zamyslieť, ale majú i 
svojrázne nápevy. Nie nadarmo Svätý 
Otec Pavol VI. nazval východné ob
rady k lenotom  C irkv i ka to l ícke j a 
vyzval veriacich, aby ich zachovávali. 
Defi lovanie módnej p reh l iadky  zvlášť 
u mladých, t rad ičné svätenie ve ľko
nočných jedál na chrámovom nádvorí, 
zachovávanie dávnych obyčajov ob- 
l ievač iek a iných  tradíc ií.  Je to čosi 
tak  krásne, očarujúce, čo vyvoláva  
sviatočné poc ity  u všetkých ta k , ako 
slnko svieti a ohrieva dobrých i zlých, 
tak  oduševňuje a privádza do svia
točného ovzdušia bež rozdielu každé
ho.

Je to sv ia tok nad sv ia tkam i oslavo
vaný nie len na Veľkú noc, ale každú  
nedeľu, ta k  pekne to vy jadru je  ná
zov každej nedele v ruštine „voskre-  
senije*. Hoci je to d ivné a nepocho
p ite ľné  — zm ŕtvychvsta lý  Kristus ho
v o r i l  a dokazoval, že tak  ako On 
vstal z mŕtvych, tak  raz všetci vsta
neme z mŕtvych. On svojou smrťou  
smrť premohol a ležiacim v hroboch  
život daroval.

A teraz, keď po 40 dní sa pozdra
vujeme „Chris tos voskrese" a odpove
dáme: „V o is t inu  voskrese\" n ie len ho
vorme, ale i  prežívajme tú to  pravdu, 
žeby sme všetci, k to r í  p r i  svätom k rs 
te v K r is ta  sme sa ob l ieka l i  i  po sm rt i  
sme bo li  s K r is tom  oslávení.

o. PAVEL KOMPÉR st.



Spoločne radostne oslavujeme —  spoločne radostne žime!
Po mnohých rokoch pripadla tohtoročná oslava sviatku Paschy podľa kalendára starého i nového 

štýlu (a u nás, u všetkých kresťanských vierovyznaní) na spoločné dni. V tejto zhode okolností ne
hľadajme náhodilosť alebo kalendárovú závislosť, ale predovšetkým výraznú a zaväzujúcu symboliku. 
Keď kresťania spoločne oslavujú Paschu v spoločnom jednotnom čase, nech táto spoločná oslava pri
speje k tomu, aby s p o l o č n e ,  v duchu tejto prekrásnej veľkonočnej zvesti, spoločne nažívali a up
latňovali v každodennej praxi Spasiteľov veľkonočný pozdrav: Pokoj vám!

Povznášajúca radosť zo spoločnej oslavy Paschy nech nás povzbudzuje k tomu, aby sme so svia
točnou radosťou, vzájomným porozumením a čistým kresťanským uvedomením aj v nesviatočných, 
t. j. v prostých každodenných príležitostiach, ukazovali jeden druhému nezakalenú radostnú kresťan
skú tvár, svoje kresťanské srdce, kresťanskú lásku a kvalitné kresťansko-ľudské spolunažívanie.

Sú prekážky, ktoré nás rozdeľujú. Považujme ich za dočasné, vytvorené ľudským omylom a nepo
chopením. Spojujme sa v tom, čo je večné, čo je záväzné a zaväzujúce pre všetkých. Ak sme zo svoj
ho kresťanského snaženia nevyčiartkli nezabudnuteľnú, nikým a ničím nezdeformovateľnú pravdu 
Kristovho odkazu: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som vás ja mi
loval, aj vy aby ste sa tak milovali. Po tom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete navzá
jom milovať." (Ján 13, 34-35) -  potom nevyhnutne musia ustúpiť všetky vekmi vytvorené prekážky 
a do zjednocujúcej sa ľudskej prítomnosti musia nás tieto slová zapaľovať k tomu, aby sme k sebe 
pristupovali s dôverou, láskou, porozumením a pochopením.

Ak sme ešte v zajatí opačných názorov, predstáv a emócií -  potom aspoň priznajme, že naše 
kresťanstvo je nedostatočné. Štefan Baník

Nehovorme o nikom zlé!
Podľa ľudového rozprávania, z lý  

duch sa už roky  namáhal, aby mohol 
urobiť rozvrat v jednom manželstve. 
Nemohol to dosiahnuť. A keďže ne
môže zniesť poko j, lásku a svornosť, 
požiadal ženu, k to rá  bola v dedine 
známa ako veľká klebetnica, aby mu 
v tom pomohla. Za odmenu je j sľúbil 
pekné boty. Klebetnica sľúbila a hneď  
išla za svojím cieľom. Prišla k  žene 
a hovorí: „T y  si nebola včera na zá
bave? Škoda, bola by si videla, ako 
si tvo j šepkal so susedkou a pekne sa 
zabávali“ . Tak pr iš la  aj k  manželovi 
a hovorí: „Čo je to s tvojou, je akási 
zmenená, smutná, bledne, ktovie, ka
d iaľ chodí“ .

A tak  nasial v rodine hnev, zvada 
a nedôvera medzi sebou. Jedovaté se
mienka naruš il i  šťastný chod poko j
ného manželstva. Dosiaľ t iché holúb
ky  prem enil i  sa zrazu na jastrabov. 
A f iná le  tohto bôľu a nedorozumenia  
sa končí pre nich nešťastne.

Keď to videl diabol, dostal kŕče  
od radosti. A hneď sa ponáhľal od
meniť tento skvelý výkon ľudského  
jazyka. Lenže ako to urobil? Vzal bo
ty  na dlhú palicu, šiel na breh poto
ka a takto  cez potok, podal je j boty

na palic i.  „Prečo mi boty podávaš 
tak to  na pa lic i  z druhého brehu?“  
pýta sa klebetnica. „Preto, lebo sa ťa 
bojím. Ty si s tokrát horšia, ako ja. 
To, čo ja som nemohol urobiť za 
mnohé roky, ty  si svojím jazykom  
urobila hneď. Nerád by som sa dostál 
do tvo j ich  rúk  a na tvo j jazyk, preto 
stojím radšej ďaleko od teba,“  k r íč i  
bojazlivo diabol z druhého brehu po
toka.

Trochu vtipne, ale za to veľmi 
pravdivo nám toto ľudové rozpráva
nie podáva, ko ľko  zla vie narobiť  
klebetný jazyk. Nejeden rozvrat v 
manželstve, nepokoj v rodine, nedô
veru voči predstaveným, nútený od
chod kňaza z fa rnost i  — majú na 
svedomí ľudské jazyky. Pravdu má 
ruské príslovie, k toré  hovorí: „Ostrý  
jazyk, — to je most, po k torom vchá
dza do domu nešťastie“ .

Moc jazyka je skutočne veľká. Ním  
môžeme urobiť mnoho dobrého, ale 
aj veľm i zlého. Sv. Ján Zlatoústy ho
vorí:  „ Škaredé a ohavné je vojsť do 
cudzieho domu a tam všetko preku
tať;  no este škaredšie a nehanebné 
je prehľadávať život blížneho“ . Myslel 
tým na ľudský jazyk, k to rý  blížneho 
omelie, ako sa mu zachce.

V starom Grécku žíl mudrc Zoilus, 
k to rý  ohováral každého a neušetril

svojím jazykom nikoho. Raz sa ho 
is tý muž opýtal, prečo vlastne o kaž
dom hovorí iba zlé. Zoilus odpovedal: 
„Nemôžem im ináč škodiť, iba jazy
kom, preto ich ohováram. Pritom im 
škodím veľmi ľahko, lebo ľudia  
veľmi radi počúvajú ohováranie“ .

Aký  je to duch, keby sme tak všet
ci rob il i?  Také konanie je veľmi cu
dzie kresťanskému učeniu. Veď sám 
Syn Boží nám dal prík lad lásky, aby 
sme sa navzájom milovali ( Ján 15, 
12J. Podľa jeho slov a vríkladu, má
me mať jedno srdce, žiť v porozu
mení, pretože podľa toho nás budú 
poznať, že sme Jeho učeníci (Ján 
13, 35).

Prejdime si v myšlienkach každý 
deň. Budeme možno prekvapení, koľ
ko Božích prikázaní sme prestúpili, 
koľko  b lížnych zarmúti l i ,  koľko ne
pokoja sme vniesli, — práve svojím 
jazykom. A keby nebolo tých zlých, 
klebetných, donášavých jazykov, o čo 
ľahšie a pokojnejšie by sa žilo. Pre 
taký  pokojný život nám dáva Spasi
te ľ zlaté pravidlo: „Ako  chcete, aby 
ľud ia  rob i l i  vám, robte im aj vy 
podobne . .  A Tak bude vaša odplata 
hojná, stanete sa d ie lkam i Najvyš
šieho“  (Luk. 6, 31—35).

František Dancák

( V a i e k c L

Len čo som sa narodil ,  smrť sa m i stála istotou. Viem, 
že dnes je ona bližšie ako včera a za jtra bude bližšie ako 
dnes. Každý deň blíž im sa k  h ran ic i života a hoci neviem, 
koľko  dní m i ešte zostalo, mám ich pred sebou čoraz me
nej.

Keď sa malé dieťa ihrá na brehu r ie ky  alebo na pláži, 
naberá piesok do hrs t i  a drží ho v rúčke, ale ten mu ne
pozorovane mizne a uteká medzi p rs tíkm i,  zostáva mu ho 
stále menej v hrsti. N i jako  ho nemožno zadržať, akokoľvek  
silne by dieťa pršteky zatváralo, zrnká f rknú ,  padnú medzi 
m il ia rdy  ostatných, k to rým i je pokry tá  pláž.

Tá hrsť piesku  — to sú dn i môjho života. Dal si mi ich, 
Pane, veľa — týždne, mesiace, desiatky rokov. Veľa sa ich  
už s tra t i lo  z mojej dlane. V rá t i l i  sa do večnosti. Idú iné 
dni, tie, k toré  zostali mi ešte do smrti.

S m r ť . . .  Je záhadou. Býva veľm i rozličná, a každý z nás

ju musí prejsť sám, n ik to  nevie, aká bude a kedy príde. 
Nemožno si poslúžiť ničou skúsenosťou v tomto smere. Ta
k ý  experiment sa ešte n ikomu z ľud í nepodaril.

Často rozmýšľam o mojej smrti. Cítim pred ňou strach. 
Neviem, či zomriem náhle, či budem musieť umierať poma 
ly ,  celé mesiace a roky.

V porovnaní s večnosťou moja smrť bude momentom, 
prechodom do nového života. Verím, že za týmto prahom 
čaká ma absolútne šťastný a pekný život s Tebou, Pane. 
Verím tomu a predsa nemôžem sa zbaviť strachu. Prečo? 
Možno človeka vždy znepokojuje to, čo nepozná. Alebo či 
moja viera je prislabá, aby som sa tešil na ono stretnutie 
s Bohom?

Musím nájsť „spôsob na seba s a m é h o T o t i ž  aby som sa 
zbavil strachu pred záhadou, čo sa volá smrť. Idem teda vo 
svojich dumkách trocha ďale j:

— Vidím drobný poľný kvet a na ňom motýľa. Prizerám 
sa zblízka lís t iu  na strome a na pavučine, k torá sa leskne

(Dokončenie na 7. str.)
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Sv. Liturgia v Sýrii a na Strednom východe

Za čias Rímskej ríše v týchto končinách, a tak a j na na čiastku 
kresťanských dejín, bola A n t i o c h i a sýrskym hlaiviným mes
tom. Jej obyvateľstvo tvorili i okrem sýrskych domorodcov Gréci 
a Židia. Keď (prenasledovanie kresťanov v Jeruzaleme nado
budlo masový charakter, mnohí veriaci sa uchýlili práve do 
tohto mesta.

Poschádzali sa tu a j apoštoli na čele so isv. Petrom a tu sa 
zrodilo aj prvé pomenovanie príslušníkov nového vierovyzinaima 
flc h r i s t i a n o i — kresťania". Dllhší čas sa tu zdiržail a j sv. 
Pavol a odtiaľ spoliu is Bamnabášom podnikali svoje apoštolské 
cesty s radostnou zvesťou Evanjelia všetkým národomn.

Teda hneď od začiatku bola Antiochia významným cemtroim 
kresťanstva a tunajší biskup dostal svoju právomoc priamo od 
apoštolov. Z tohto dôvodu je toto mesto dodnes sídlom p a 
triarchátu. V ikultú/rnom a hospodárskom živote sa toto mesto 
postupne stávalo veflkým ko.nlkuren.tom neďalekej Alexandrie, 
situovanej v ¡blízkosti ústia rieky Nílu do vôd Stredozemného 
mora. Z rečníckej školy známeho L u c i á n a v tomto meste 
sa vytvoriila akási prvá kresťanská univerzita. Z je j brán vyšli 
mužoivia taíkých slávnych mien akio Ján Zlatoústy, Diodor z 
Tarzu, Meletius, Teodoir Mopsvetský, ale aij smutne preslávený 
Nestori'us a rovnako Ariius.

Ako sme poukázali v úvalhe Liturgia v ¡priebehu dejín a ako 
to vyplýva aj z predchádzajúcich riadkov, starobylý a vzácny 
poklad prvotnej antiochijskej tradície taik vo výklade viery, ako 
i v liturgii, zdedili miestne cirkvi te jto  oblasti. A napriek tomu, 
že bolestné rozdelenie najlprv na dve a neskôr až ina tri vetvy 
pôvodne jedinotného pnvakresťanského typu rozvíjajú cej sa du 
chovnosti sa stalo skutočnosťou a bolo nešťastným krokom, 
tieto miestne cirkevné spoločenstvá zostávaj ú .naďalej a «stále 
opatrovateľkami vel'kýtíh tradícii, ktoré sa tu utvorili do 4. sto
ročia.

Mnohokrát sa otočila koleso dejín a všeličo rozdrvilo, kým 
sa opäť zrodila koncepcia jednoty z znovu uvedomenia si pô
vodnej ekumenicity u našich sýrskych kresťaínskýdh bratov. Prvá 
takáto príležitosť, ¡ktorú už dokážeme evidovať na základe do
stupného svedectva historických dokladov sa vyskytuje až po 
križiackých výpravách.

Od roku 534 sa isýrski kresťania začali nazývať j a k o b i t m i ,  
Dodl'a krstného mena ¡óh ,prvého biskupa Jakuba Bairadaiiho, 
<torý v historických súvislostiach, ¡na ktoré sme poukázali, vy
tvoril jakobitskú národnú ciirkev. Spoločenstvá veriacich prísluš
níkov tejto cirkvi žili v menších alebo väčších zoskupeniach 
tak v západnej, ako aj vo východnej časti Sýrie. V západnej 
časti Sýrie, ktorá sa nachádíza bližšie k Stredozemnému moru 
a tak aj predsa len s kontaiktmi s ostatným kresťanským svetom, 
ujíma sa iniciatívy čo do zjednooovacíah isná'h patriarcha Dávid 
Khaisumia,  v rokoch 1237 až 1247 sa snaží presvečiť svo
jich podriadenýdh biskupov a kňazov io potrebe a nevyhnutno
sti zjednotenia. Nepodarilo sa mu ta. Ako hlavná prekážka 
zjednotenia sa tu vynorila činnosť niektorých misionárov, ktorí 
si nevedeli predstaviť zjedinatenie bez všade vtedy prebiehaijiú- 
cej liaťmizácie.

Po Florentskom ciirkevnom sneme ,sa snahy o 'zjednotenie 
vynárajú znova. Ba diokonca roku 1444 jakobitská cirkev prija la 
aj formálne zjed notenie so Sv. Stolcom, avšak tragické vojen- 
sko-politické udalosti znemožnili jeho uskutočnenie. Rovnako 
skončil s nezdarom pokus o zjednotenie, v ¡ktorom mal in ic ia 
tívu opäť patriarcha z Antiochie N a ' m a t  — A 11 a h iroku 
1516. V roku 1583 posiela Gregor XIII. na Východ Leonafda 
Abeleho, biskupa rodom z Malty, ako svojho legáta na 
stretnutie so zástupcami sýrskej cirkvi do mesta Aleppo. Pred
metom rokovania mali byť otázky ¡kalendára v súvislosti ,s jeho 
reformou a rovnako skúmanie možnosti zjednotenia. Ani táto 
iniciatíva sa nestretla s úspedhom.

V roku 1622 v Ríme vysvätili za biskupa pre zjednotené fa r
nosti v Sýrii Sýrčatna Andireasa A k i d g e a n a ,  iktorý vo Večnom 
meste študovali. Ako svojho ho srdečne prija li a k biskupskej 
vysviacke čoskoro pribudla alj hodnosť prvého sýrskeho zjedno
teného patriarchu. Tým sa zjednotenie v Sýrii zatíhytilo v p ri
meranej forme a stalo sa skutočnosťou. Koncom nasledujúceho 
storočia prijal zjednotenie a j monofyzitský arcibiskup Michael 
Giarveh. Roku 1774 zložil svoje vyznanie viery. Roku 1781 
stáva sa patriarchom a o rak neskôr prekladá svoje sídlo do 
Deir Zaffaranu v Mezopotámii. Jeho osobou sa definitívne za

čína generácia sýrskych patriarchov zjednotených so Sv. Stol
cami . (Pokračovon i e.)

Liturgický dia lóg
— Sľúbil som ti v súvislosti so sviatkami Stretnutia poroz

právať troška o osobe staručkého Simeona, ktorého tajomnú 
pieseň Teraz prepustíš.. .  spievame na každej večierni. Je mož
né, že budeš rozčarovaný, ale musíme sa aspoň na chvíľku 
pozastaviť nad obetou, o ktorej sa dosť hovorí v súvislosti so 
sviatkom Stretnutia Pána. Tak Presvätá Bohorodička a sv. Jozef 
obetovali Ježiška. Prorokyňa Anna celý svoj život obetovala 
službe v chráme a staručký Simeon hovorí o budúcej obete 
Márie: Tvoje srdce prebodne meč.. .  Môžem sa ťa na niečo 
opýtať?

— Nech sa páči!
— Čo si predstavuješ pod slovom obeta. Pre mnohých je toto 

slovo podivné, neaktuálne, zvlášť v jeho duchovnom ponímaní.
— Vy, akoby ste listovali v mojom srdci. Neodpoviem vám 

na to, lebo sám som chcel vám dať práve túto otázku.. .
— No dobre! Ale počúvaj pozorne. Možno, že sa mi pošťas

tí vysvetliť ti tento pojem, ktorý je tak úzko spätý s dejinami 
kultúry celého ľudstva. Len čo vykopú nejaký kameň, na kto
rom je neznámym písmom v neznámej reči nejaký nápis, sna
žia sa ho rozlúštiť, dešifrovať, ukáže sa, že je to nejaký frag
ment zo starej pohanskej modlitby, v ktorej je reč o kulte 
obetyvzdávania.

— Zdá sa mi, že máte na mysli text, ktorý bol nájdený 
v oblasti niekdajšieho mesta Ur, a ktorý dešifrovali sovietski 
vedci. Svojho času som počul v rádiu o úspechu mladých so
vietskych vedcov, ktorí ako viem, celé tri roky pracovali, kým 
vylúštili text, pričom im pomohla Biblia, Starý zákon, v ktorom 
sa hovorí o meste Ur. Už sa nepamätám, ako to bolo presne, 
ale viem, že v texte, ktorý prečítali, sa hovorí o modlitbe obe- 
typrinášania.

— Toto som si aj ja myslel. Nie je náhodné, že je tam po
užité slovo obeta. Obeta je tak starý pojem, ako ľudská kul
túra vôbec. Nie je nič zvláštne, že staré kultúrne pamiatky sú 
úzko späté s týmto pojmom. Čo je to obeta? Pre človeka nášho 
veku by sa zdalo, že toto slovo patrí do starých kníh, najmä, 
ak ide reč o prinášaní obety Bohu. A obeta je ľudským činom, 
a to najvlastnejším činom, akým chce človek vyjadriť Bohu 
svoju úctu.

— A prečo práve obetou a nie niečím inším?
— Preto, lebo len obetou môže človek najdôstojnejšie a naj

dokonalejšie vyjadriť svoju úctu Božiemu majestátu.
— Poviem vám to otvorene, ale akosi ťažko vám rozumiem!
— Nedivím sa. Všetko ti bude jasnejšie, keď sa troška po

zastavíme nad tým, v akom vzťahu sme my k Bohu. Ale na 
začiatku dovoľ zopár otázok! Povedz, aké pocity sa v tebe 
prebúdzajú, keď počuješ a vidíš v televízii spievať Gotta alebo 
niektorého iného z tvojich obľúbených spevákov.

— Priznám sa, som ním celý uveličený. A keby to nebolo 
na skle, nevydržal by som a išiel by som mu podať ruku 
a úprimne by som mu blahoželal k úspechu.

— To je pochopiteľné! To znamená, že je pre nás — ľudí, 
samozrejmé, lebo sme už v svojej podstate takí, že sa nemô
žeme zdržať, keď vidíme niečo nezvyčajné, divné, úspešné. 
A tak sa v nás zrazu prebúdza potreba vyjadriť navonok svoje 
pocity, svoj obdiv i svoju vďaku. Správne si podotkol, že poci
ťuješ v sebe potrebu potriasť spevákovi ruku. Hoci samo poda
nie ruky a tvoje slová radosti boli len jedným z rozličných 
možných spôsobov, akými človek, v zhode s ľudskou prirodze
nosťou, vyjadruje svoje duševné stavy — ako obdiv, poďako
vanie a samozrejme — úctu. Niekto to vyjadrí tým, že napíše 
list, iný tým, že niečo kúpi, zriekne sa niečoho, povedzme, zopár 
korún a kúpi kvety alebo iný dar. Obetuje ich tomu, komu chce 
vyjadriť svoju úctu.

— Už začínam chápať, na čo myslíte.
— Som rád, ale rozmýšľaj ďalej. Je jasné, že človek od 

svojej prirodzenosti túži vyjadrovať navonok svoje vzťahy k 
inej osobe. A čím je tá osoba vzácnejšia, tým viac rozmýšľame 
nad tým, akým spôsobom alebo akým darčekom by sme dô
stojne vyjadrili úctu. Úcta je i prejavom nášho vnútra, ktorým 
človek želá inému úspechy, teší sa z nich a nezávidí. Ak je 
naša úcta úprimná, vtedy sa tešíme, že nie my, ale iní dosiahli 
také úspechy. V inom prípade by to bola závisť.

— A teda pod obetou treba rozumieť darovanie niečoho,



čím prejavujeme vonkajším spôsobom svoj vnútorný vzťah k 
inému.

— Správne! Náš pohľad na Boha, naše vzťahy k nemu sú 
založené predovšetkým na tom, že Boh nás nesmierne prevy
šuje, a to nielen nás, ale aj tie najvznešenejšie bytosti, nielen 
svojou dôstojnosťou, ale aj svojou neobmedzenou mocou. Všet
ci sme na ňom vo všetkom závislí.

— Otče, ako je to, že kultúra je od svojich počiatkov tak 
úzko spojená s obety vzdávaním?

— Preto, lebo človek sa stal človekom v tej chvíli, keď bol 
schopný zamyslieť sa nad sebou, že okrem neho existujú ešte 
ďalšie bytosti a začal hľadať svoje miesto, formovať svoj vzťah 
k nim. Človek svojím rozumom skoro poznal, že nie je abso
lútnym, ani od vekov, že za svoj zrod a život ďakuje komusi 
inému, kto je väčší od neho, dokonalejší, komu patrí úcta. 
A súčasne tieto vnútorné plody ľudského ducha túžil vyjadriť 
navonok, podobne ako môže slzami vyjadrovať svoj vnútorný 
bôľ a úsmevom vyjadrovať radosť.

n)uy-CLW lt LCL dô- L tb a ,
(Pokračovanie.)

Ak by n iekto  z vážnej p r íč iny  vo veľkonočnom alebo vo 
vianočnom čase nemohol tomuto pr ikázan iu  zadosťučiniť, 
je pov inný tak to  urobiť inokedy, lebo pr ikázan ie  vyspove
dať sa aspoň raz do roka stále t rvá  a zaväzuje. Ťažko hre
ší ten, k to  je v ťažkom hriechu a behom roka  sa nevyspo
vedal. Jeho povinnosť trvá  a keď sa nevyspovedá ani ne
skôr, k  prvému hriechu pr is tupu jú  ďalšie. Kto za n ieko ľko  
rokov nepr is túp i l  k  sviatosti pokánia, dopusti l  sa ťažkých  
hriechov to ľko k rá t , ko ľko  rokov up lynulo . Kto sa neplatne  
spovedal, nedodržal prikázanie. Taký veriaci č lovek zba
vuje sa m ilostí a duchovných hodnôt, stáva sa suchým ko 
nárom na zdravom strome spoločenstva veriacich.

Ročnú sv. spoveď môžeme vykonať u hocik torého kňaza. 
Nezabúdajme, že štvrté c irkevné pr ikázan ie  sa vzťahuje  
hlavne na v lažných vo viere a nedbalých v zachovávaní 
svojich náboženských povinností. Ináč Cirkev veľm i si želá, 
aby sa veriaci často spovedali a p r i j ím a l i ,  lebo tým  nado
búdajú silu p ro t i  pokušeniam a p r i j ím an ie  sviatostí je zna
kom toho, že kráčame po ceste vedúcej k  spaseniu.

KRESŤAN V CHOROBE
Keď nás Boh navštívi chorobou, odovzdajme sa úplne do 

Jeho vôle. Našou povinnosťou je l ie č iť  s v o j e  t e l o  l i e k 
mi ,  lebo piate pr ikázan ie  nás napomína, aby sme dbali
o svoje zdravie. A le nezabúdajme ani na dušu, aby prípad
ne náhla smrť nás nezastihla nepripravených. Vyspovedaj
me sa z celého svojho života, p r i jm im e  sviatosť pomazania  
nemocných (v  c irkevne j staroslovenčine: je leopomazanije)

na očistenie našej duše a keď to bude vôľa Božia, tak aj 
na vyzdravenie tela.

Pretože spoveď chorých je často spojená s podávaním 
sviatosti pomazania nemocných a že mnohí majú veľmi 
nesprávny názor na túto sviatosť, aspoň v krá tkosti uve
dieme náuku C irkv i o te jto  sviatosti.

Sviatosť pomazania nemocných, v praxi a medzi ľuďmi je 
nazývaná väčšinou posledným pomazaním. Tento termín je 
celkom n e v h o d n ý  a pôsobí odstrašujúco. Každý z nás 
vie, že veľa našich veriacich je tej mienky, že po posled
nom pomazaní už zákonite nastáva len pohreb, a že po 
poslednom pomazaní chorého už niet n i jake j pomoci. 
A preto poväčšine privo lávajú kňaza k  nemocnému na „po
sledné pomazanie,, až vtedy, keď tento dokonáva. Toto je 
nesprávny názor a nezodpovedá učeniu Cirkvi.

Sviatosť pomazania nemocných ustanovil sám Spasiteľ. 
Vieme to zo slov sv. apoštola Jakuba: „Je n iekto z vás 
chorý? Nech si povolá kňazov C irkv i a nech sa modlia 
nad ním a pomažú ho olejom v mene Pánovom. Modlitba 
v ie ry  zachráni chorého. Pán ho pozdvihne a odpustí mu, 
ak sa dopusti l hr iechov.“  (Jk 5, 14—15). Vidíme, že tak 
ako kedysi potešoval Kristus chorých, podávajúc im od
pustenie hriechov a zdravie tela, tak  teraz prichádza v Je
ho mene kňaz k  chorému a prostredníctvom práve tejto 
sviatosti udeľuje mu odpustenie hriechov, pomoc a silu 
p ro t i  pokušeniu, a keď to pomôže pre spásu jeho duše, 
potom aj za zdravie tela.

Sviatosť pomazania nemocných a) udeľuje chorému po
sväcujúcu milosť, to znamená: č in í ho Bohu milším, b) od
púšťa mu všedné hriechy, keď sa nevládze vyspovedal 
a za hr iechy ľu tu je , tiež odpúšťa ťažké hriechy, c) oslobo
dzuje od trestov za hriechy, d )  posilňuje chorého proti po
kušeniam v trápení a hlavne v smrteľnom boji, e) často 
uzdravuje telesne, keď je potrebné k  spáse jeho duše.

Za toto všetko sa modlí kňaz p r i  chorom. Vidíme, že 
sviatosť pomazania nemocných p o m á h a ,  netreba sa jej 
báť, naopak, máme sa usilovať, aby sme ju čím skôr v cho
robe dostáli. Nech nie je pre nás táto sviatosť niečím od
s t ra š u jú c im n a o p a k :  v íta jme ju ! Či nemocní v Kristových 
časoch sa báli zavolať Ho k  sebe? Práve naopak, radi ho 
vyhľadávali,  pozývali do svojich príbytkov, prinášali cho
rých  k  Nemu, p ros i l i  Ho, aby čo najskôr pr iš ie l k  nim. 
A ten is tý  Spasiteľ aj dnes hovorí k  nemocným: „A k  je nie
k to  z vás chorý, nech si povolá kňazov C irkv i a nech sa 
modlia  nad ním, pomažú ho olejom v mene Pánovom. Mod
l i tba  v ie ry  zachráni nezdravého.“  Nebojme sa teda prijat 
v čase potreby túto sviatosť, lebo ona sa neudeľuje preto, 
aby si zomrel, ale aby si sa uzdravil na duši i na tele.

POUČENIE PRE CHORÝCH
1. Chorí nech sa často modlia: Vyznanie viery (Ve

r í m . . . ) ,  50. žalm (Z m i lu j  sa nado mnou, Pane), nech čí-

M A L Y S L O V N Í K  
svätých z nášho Časoslova

BAKCHUS — spolu so sv. mučeníkom 
Sergiam bol staršín am v rímskej a rm á
de v časoch Maximá na. Pretože sa 
nechceli klamať pohansikým modlám, 
mučili ich a sv. Bakchus počas bičova
nia zomrel. Ich dňom je  7. október.

BENEDIKT JOZEF LABRE — pochá
dzal z obchodníckej rodiny, bol jediným 
z 15 detí bohabojných i rodičov. Už v 
mladosti zatúžil stať sa príslušníkom 
najprísnejšieho rádiu, aby tým nasledo
val ¡príklad J. Krista a svätých božích 
spravodlivých a tak byť príkladom pre 
ľudí. Žil v úplinei chudobe v rokoch 
1748— 1783. Spomienka naň 16. apríla.

- j »

BERNARD — jeden z najvýznarrmej- 
ších synov ,sv. Cirkvi. Narodil sa v roku 
1091 v rytierskom zámku svojho otca 
vo Fanta igne vo Francúzsku. Zásluhou 
matky už od detstva vyinikal zbožno
sťou. V škole obrátil na seba pozornosť 
usilovnosťou. Keď po smrti matky vy
manil sa zo spoločnosti zlých priateľov,

zaumienil si, že svoj žiivot zasvätí Bohu. 
Dostal od Boiha /zvláštnu milosť a aiko 
20-ročný vstúpil do kláštora. Tu sa stala 
preň každodennou potrebou práca, 
štúdium a modlitba. Pokušenie premá
hal vždy otázkou: Bernard, Bernard, 
prečo si tu prišiel? — a tým sa posil
ňoval. Jeiho príklad ¡nasledovali ďalší. 
Neskôr sa usadil v Clairveaux (Jasné 
údolie) a pomocou ďalších spolubratov 
vybudoval monastier. Vysvätili ho za 
kňaza a v roku 1129 ho zvolili za bisku- 
ipa, a le  te jto  hodnosti sa z pokory zrie
kol. Najväčšiu pozornosť venoval dô
stojnému odbavovaniu bohoslužieb 
a pravidiel komunity. Duchovné pravid
lá sa tým stali dôstojnou oslavou Boha. 
Sv. Bernard vyinikal ako duchovný sp i
sovateľ, kazateľ, lučiteľ Cirkvi. Zomrel 
v roku 1153. Spomíname ho 20. augus
ta.

BERNARDETTA SOUBIROUSOVÁ —
dievča z Lúrd, ktorej sa 18-krát zjavila 
Nepoškvrnená Bohorodička. Zomrela v 
roku 1879. Spomíname ju 18. apríla.

BONIFÁC —žil ina rozhraní 3. a 4. s t. 
v Ríme. Zomrel mučeníckou smrťou v 
roku 1306. Spomienka naň 19. decem
bra.

BABYLAS — po sv. Ignácovi jeden 
z najslávnejších biskupov v Antiochii. 
Bol sťatý v roku 250. Spomíname ho 4. 
septembra.

VALENTÍN — jeruzalemský diakon, 
umučený spolu so sv. Pamfilom. Spo
míname ho 16. februára.

VALERIÁN — sv. mučeník z 3. st. 
Spomíname naň 26. januára.

VALÉR — sv. mučeník, zahynul v ro
ku 320, Spomíname ho 9. marca.

BARNABÁŠ — pôvodom z Cypru, 
spolužiaik a ¡priateľ sv. Pavla, jeho spo
lupracovník na miisijnýah cestách. Jeden 
zo 70 Kristových učeníkov. Spomienka 
naň 11. júna.

BARTOLOMEJ — pôvodne Natbonel
— jeden z dvanástich apoštolov. Spo
míname ho 11. júna.

VARUS — 9v. mučeník zo 6. st. Spo
míname iho 19. októbra.

BARBORA — pochádzala z obchod
níckej rodiny v Niikodómii. Keď sa sta
la kresťankou, mučili ju a potom jej 
hlavu sťal je j vlastný otec. Je patrónkou 
prípravy na dobrú smrť. Spomíname ju
4. decembra.
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V DŇOCH 2 0 .-2 5 . APRÍLA pred 25 
rokmi prebiehal v Paríži a Prahe 1. sve
tový kongres obrancov mieru, ktorý sa 
stal významným začiatkom uvedomelej 
a organizovanej borby za mier vo sve
te.

13. apríla t. r. uplynie 70 rokov od 
smrti slávneho ruského maliara V. V. 
Vereščagina, ktorý zahynul na vojnovej 
lodi za rusko-japonskej vojny.

Vereščagin sa preslávil ako maliar 
vojen a bitiek. Vo svojich obrazoch vy
jadroval odpor proti prelievaniu ľud
skej krvi a ničeniu hodnôt.

Reprodukciou jeho najznámejšieho 
obrazu Apoteóza vojny (pochádza z r. 
1871—72 a nachádza sa v moskovskej 
Tretjakovského galérii) si s úctou pri
pomíname jeho vždy časový umelecký 
odkaz, ktorý v šľachetnom boji všetkých 
mierumilovných ľudí za pokoj na celom 
svete, naplňuje odhodlaným povzbude
ním aj v dnešných časoch všetkých sta
točných obrancov mieru.

taju evanjeliá o utrpení nášho Pána, nech vzbudzujú akt  
viery, nádeje a lásky. Odporúčajú sa modlitby ako Krížová  
cesta, Akafist Strastí Kristových a pod.

2. Keď ochorieš, neodkladaj spoveď. Zmier sa s Bohom
i ľuďmi, urob pokánie, a to čím skôr. Niekedy v chorobe 
zlý duch chce dušu človeka odvrátiť  od Boha a našepkáva 
mu myšlienky beznádejnosti. Sv. spoveď v tomto zápase 
posilňuje a vlieva do našej duše pokoj a zmierenie.

3. Je veľmi dôležité, aby sa nemocný vyspovedal dokia ľ  
je pri plnom vedomí. Ľudia majú od dávna zakorenený  
mylný názor, že stav pacienta sa po sv. spovedi zhorší. 
Spoveď dáva chorému veľkú úľavu: očistenie svedomia od 
všetkého, čo ho ťažilo, vnútorný pokoj, odovzdanie sa do 
vôle Božej a toto všetko blahodarne pôsobí i na zdravie. 
Veľkú chybu robia príbuzní, keď klamú chorého, že sa 
uzdraví a sám pôjde do chrámu sa vyspovedať, že jeho stav 
nie je ťažký. Takéto počínanie v našich kresťanských rod i
nách je zahrávaním sa so spásou duše chorého.

SPOVEĎ CHORÉHO
Nič nie je tak potrebné a spasiteľné ako to, aby sa cho

rý náležíte vyspovedal. Táto spoveď často určuje osud č lo
veka vo večnosti. Ak to zdravotný stav chorého dovoľuje, 
má vykonať generálnu spoveď. Najmä vtedy, ak túto spo
veď ešte vo svojom živote nekonal, alebo keď jeho niektoré  
predchádzajúce spovede boli neúplné, chybné alebo ne
platné. Hlavne netreba obísť t ieto body: a) či n iekedy ne
zamlčal nejaký ťažký hriech alebo iným spôsobom neuro
bil spoveď neplatnou, b) či nežije s n iekým v nepriateľ
stve, c) či dlhší čas nežil v nejakom hriešnom zlozvyku, 
napr. v pijanstve a pod., d )  či nemá povinnosť náhrady na 
majetku, cti, nespravodlivosti, k r ivde a pod., e) č i nie je 
treba verejné zadosťučinenie za verejné pohoršenie, f )  či 
ho neznepokojuje niečo z predošlého života, g )  či jeho 
svedomie je spokojné.

Spovedník chorému pomáha p r i  vyznávam hriechov.
Niektorí chorí si nahovárajú, že ešte je čas, že po uzdra

vení sami pôjdu do chrámu atď. V chorobe neodkladajme  
spoveď a pamätajme, že kto  v spovedi strasie zo seba celé 
bremeno, ten spokojne a s dôverou oddáva sa do vôle Bo
žej a do rúk Božieho milosrdenstva.

Na otázku: Či mŕtveho možno rozhrešiť (absolvovať?) — 
odpovedáme: Keď umierajúci neprejavuje známky života, 
dostáva p o d m i e n e č n é  rozhrešenie. Lekári zo skúse
nosti tvrdia, že skutočná smrť nenastane hneď, keď sa už 
zastavil dych a t lko t srdca. To znamená, že možno ešte
i pol hodiny po zdanlivej smrti dať podmienečné rozhre
šenie.

P r í b u z n í  chorého sa majú postarať o to, aby ich  
nemocný nezomrel bez duchovného zaopatrenia. Tým po
máhajú jeho spáse. Kto nekajúcnika pr iv iedol k  Bohu, k to  
duchovne ľahostajného ešte včas vzkriesil, tým ito  skutka

mi p r ik r y l  i množstvo vlastných hriechov. „K to  obráti 
hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni mu dušu od smrti 
a zakry je množstvo hriechov.“  (Jk 5, 20J.

Osoby v domácnosti chorého majú povinnosť ho taktne  
upozorniť, aby p r i ja l  sviatosť pokánia, a to zvlášť vtedy, 
ak je choroba veľm i vážna. Chorý málo pozná seba, nevidí 
nebezpečie sm rt i a často sa stáva, že kňaza volajú až vte
dy, keď sa blíž i koniec. Kňaza treba zavolať hneď. Kňaz 
nie je a nesmie byť strašiakom nemocných. Veď im prináša 
útechu, nádej, uspokojenie . Je mnoho prík ladov na to, akí  
šťastní sa cít ia  nemocní, k to r í  p r i ja l i  sv. sviatosti.

Samozrejme, rod ina nemôže nemocného strašiť tým, že 
zomiera. Sú však povinní nemocnému povedať pravdu, ta k t 
ne, ohľaduplne a c it l ivo . Nie je vhodné spoveď odkladať  
na poslednú chvíľu. Spovedníka volajme vo dne, nie v no
ci. V noci len ozaj vo vážnych a naliehavých prípadoch.

C V c L L e k a

(Dokončenie zo 4. str.J
rosou v lúčoch slnka. Také je  to všetko dokonalé, harmo
nické a krásne! Akáže to účelnosť v každom prejave živo
ta, vo forme i vo farbe! A keďže Stvorite ľ tak  bohato 
a majstrovsky uspôsobil i najdrobnejšie a najnepatrnejšie  
svoje dielo, o ko ľko  starostl ivejšie dbá o mňa — o svoj 
obraz, o svoje podobenstvo?

— Počúvam hudbu, k to rá  ma vzrušuje. Je krásna. Jej 
skladateľom bol človek, k to rý  chcel takýmto spôsobom vy
jad r iť  plnosť, obsah svojho vlastného ducha a odovzdať ich 
druhým ľuďom.

A keďže človek môže stvoriť  hudbu, k to rá  vzrušuje dru
hých, o ko ľko  spanilejší musí byť sám Stvoriteľ, nepriamy  
darca te jto krásy?

— F i lm  mal vysokú úroveň. Patr i l  k  vrcholným dielam  
f i lmového umenia. Vďaka skvelej réžii a vyn ika júc im  her
com, poskyto l d ivákom nezabudnuteľné zážitky. Ľudia, čo 
vychádzali z k ina, m áli tváre zamyslené a oči plné slz.

Ak ľud ia majú takú silu odovzdávať pravdu zážitkov, tak  
čo si mám myslieť o Tebe, Pane, k to rý  si sama Pravda 
a zdroj najmocnejších a najvznešenejších zážitkov?

. . .  Idem teda k  Tebe, Bože, každodennou cestou môjho 
života. Zostáva mi čoraz menej dní k  cieľu, k  smrti. Iba 
že to slovo s tra t i lo  už pre mňa predchádzajúci zmysel. Úž 
nie je jeho súputníkom strach a smútok. Je prahom, k to rý  
musím prekročiť, aby som Teba, Pane, uvidel. Tam sa ná j
dem p r i  žriedle všetkého dobra a krásna, k toré ma na zemi 
to ľko, to ľko  vzrušovalo.

A to bude moja Pascha, môj prechod, deň mojej radosti 
a zmŕtvychvstania.  Upr. T. M. R.



H O D I N A  S J U B IL A N T O M
(K 70. narodeninám Vladyku dr. V. Hopká)

Zastavujeme sa pri budove č. 9 na prešovskej Dobrjanského 
ulici. Stisnutie domového zvončeka a dychtivé čakanie.. .  Z 
dvora počuť štrganie kľúčov.. .  v otvorených dvierkach sám 
vzácny jubilant s vítajúcim úsmevom. Láskyplné otcovské pri
jatie. Na schodoch ešte skúmajúca otázka s dobrosrdečnou 
nedôverou.

— Dúfam, že mi neprinášate niečo nepríjemné.
— Excelencia, nič neprinášame, lebo sami si chceme od vás 

veľa toho odniesť. — Chceme spolu s vami zaspomínať. Po
znáte redaktorské záujmy a my prichádzame s gratuláciou, 
dokonca s dvojnásobnou: k štyridsaťpiatke od vašej chirotónie 
a k blížiacim sa životným sedemdesiatinám.

Vladyka usmievavo krúti hlavou, napravuje si na nej fialové 
solideo, akoby chcel zaprotestovať:

— Veď, ak P. Boh dá, tak to bude až v apríli!
— Iste, ale rukopisy nášho veľkonočného, čiže aprílového 

vydania odovzdávame už zajtra do tlačiarne a preto musíte 
nám láskavo prepáčiť túto novinársku anticipáciu.

— Poznám to, poznám, veď som tiež redigoval.. .  pripomína 
náš najdôstojnejší hostiteľ a uvádza nás k stolu. Naliehame, 
aby spomínal, aby hovoril a potom so vzrušeným dojatím sa 
započúvame do hlboko ľudských citov Otca biskupa, ktorý 
v tejto vznešenej hodnosti sa zrazu premenuje na vďačného 
syna.

— Na svoju mamku spomínam s nesmiernou láskou a ne
vädnúcou vďačnosťou. Čo všetko pre nás v živote urobila! 
Spomínam aj na jej strádania. Ťažko nachádzam slová, aby 
som vám v tejto chvíli vedel čo najvýstižnejšie toto všetko vy
jadriť.

Od spomienok na mamičku prechádza Vladyka na ďalších. 
Pozastavuje sa u otcovskej oddanosti strýka vľd. o. Petrenka 
a mnohých iných. Hovorí o nich s nezastretou čistou úctou. 
Pri spomienke na pražské pôsobenie ho prerušujeme novou 
otázkou:

— Ako sa po toľkých rokoch dívate na českú krajinu, jej 
ľud, kultúru, na celú svoju pastoračnú činnosť v tomto brat
skom prostredí?

— Správne a z duše mi hovoríte, ak užívate výraz bratské

prostredie. Moje niekoľkoročné pôsobenie v Čechách sa natr
valo vpísalo do môjho srdca a keď už spomíname vzájomné 
vzťahy našich národov, nič iného si neželám ako to, aby vždy 
boli naozaj bratské, plné porozumenia, vzájomnej ochoty. Veľ
mi si cením, že tieto úsilia v našej tlači zdôrazňujete a mno
hými príspevkami povzbudzujete k vzájomnej znášanlivosti 
a tolerancii.

Nasledujúca časť spomínania patrí časom profesorského 
a špirituálskeho účinkovania.

— Práca na formovaní mladých levitov — budúcich kňazov 
našej Cirkvi ma veľmi blažila. Rád som sa sústreďoval na pred
nášky, exhorty, exercície. S láskou som toto všetko rozdával 
a bol som šťastný, keď moja úprimná snaha bola s úprimno
sťou prijímaná. Rád spomínam na všetkých svojich kolegov 
a žiakov a denne ich zahrňujem do svojich modlitieb.

Na pracovnom stole Otca biskupa je položené nedávno vy
dané februárové Slovo a toto stretnutie s výtlačkom časopisu 
priamo vnucuje dotaz, zameraný k našej tlači:

— Vidíte, že to sledujem. Tam v skrini môžete vidieť viazané 
ročníky Slova i Blahovistnika. Je to pekný rad kníh, ktoré sved
čia o našom živote, o našich šľachetných snaženiach, s pes
trým, poučným obsahom, bohatými informáciami zo všetkých 
odvetví cirkevného i spoločenského života. Pokračujte vytrvalo 
v hlásaní Lásky, podporujte vznešené snahy vzájomnej zná
šanlivosti, propagujte dobro v srdciach veriacich a verte, že 
táto dnes ešte nedocenená práca raz prinesie svoje požehnané 
plody. Je to zvláštny spôsob pastorácie, lebo nielen hovoreným, 
ale i tlačeným slovom sa dostávate k ľudským srdciam. Roz
sievajte Lásku, pokoj a dobro!

Táto mimoriadna pozornosť Otca biskupa nás dojímavo po
tešila a pri pohľade na jeho biskupský znak, v ktorom nechý
bajú aj dve knihy — symbol štúdia a vzdelania — chápeme 
prečo si za svoje heslo vybral Spasiteľové slová: Da vsi jedino 
budut! Chápeme, že náš jubilujúci Vladyka si tieto slová ne
vybral ako heslo na ozdobu erbu, ale ako záväzok, smer a cieľ 
svojho arcipastierskeho pôsobenia a celého života.

A na koniec tejto hodinovej návštevy malé, ale príjemné 
nedorozumenie. Na moju otázku či Otec biskup má snímku 
svojho rodného domčeka s pohotovou ochotou odpovedal:

— Je v Hrabskom u príbuzných. Keď tam pôjdem, postarám 
sa o reprodukciu a tú vám veľmi rád venujem. V Prešove, žiaľ, 
obrázok rodného domčeka nemám.

Vyťahujem z aktovky snímku jeho rodného domčeka v Hrab
skom. Pri jednej povianočnej návšteve rodnej obce Vla
dyku sme si to odfotografovali z pôvodného obrazu, aby sme 
mohli práve snímkou rodného domčeka Vladyku najvhodnejšie 
zakončiť tento spomienkový príspevok. Tak v tejto chalúpke 
pred 70 rokmi spatril svetlo sveta. Bolo to dávno? . .  .Pred se
demdesiatimi rokmi! Odvtedy sa veľa toho zmenilo a čas je 
neúprosný. I schránka tela podlieha rokom. Iba otcovská prí
tulnosť Vladyku dr. V. H o p k u, titulárneho midilského a svä
tiaceho prešovského biskupa, jeho láskyplná ochota, dobro
prajná žičlivosť— zostávajú nestarnúce, svieže, živé a žijúce.

Hodina s jubilantom končí arcipastierkym požehnaním, 
oltárno-bratským objatím a naším srdečným želaním:
NA MNOHAJA I BLAHAJA LJETA, VLADYKO!

Prešov 18. II. 1974. Dr. EMIL K O R B A



Z KKESTHHSKf KO S l i E M
Sl̂ . OTEC PAVOL VI. vo svojom prejave 3. februára t. r. sa zaoberal prob

lémami, ktoré vyvstávajú v Taliansku a na Západe vôbec. Povedal, že hod iny  
bezstarostného pohodlia, na k toré  si mnohí zvyk l i ,  už pom inu li.  Skončil sa 
klamný názor na ľahkú a šťastnú existenciu, čo v idela vrchol túžob v bohat
stva, ktoré vraj oslobodzuje človeka od námahy, trpezlivého úsil ia, šetrnosti 
a predovšetkým od hľadania opravdivých hodnôt.

SU. TEREZIA JORNETOVÁ, k to rú  v poslednú januárovú nedeľu vyh lás i l  Pa
vol VI. za svätú, pochádzala z mnohodetnej kata lánskej ro ľn ícke j rodiny.

VLÁDNYM ČINITEĽOM USA poslal ta jom ník  americke j b iskupskej kon fe ren
cie list, v ktorom žiada zdravú p o l i t iku  v energetike, k to rá  sleduje dobro ľud í  
a nie zisky podnikateľov.

V’ RÍMSKEJ BAZILIKE Najsv. Srdca bola v posledný deň Týždňa modlit ieb  
za kresťanskú jednotu koncelebrovaná Sv. L i tu rg ia  východného obradu, p r i  
ktorej povedal prí ležitostnú kázeň ka rd iná l F. Šeper.

KRESŤANSKÁ MIEROVÁ KONFERENCIA pozdravila  osobitným b lahopra j
ným listom k 90. narodeninám Cyrusa Eatona, zakladateľa tzv. pugwashského  
hnutia, ktoré sleduje mierové ciele.

KARD. E. VAGNOZZI bol v nedávnych dňoch vymenovaný za člena Posvät
nej Kongregácie pre východné c irkv i.

NÁSTUPCOM nezabudnuteľného posledného jágerského arc ib iskupa a veľ
kého priateľa nášho Východoslovenského kra ja , dr. Pavla Brezanóczyho stál 
sa dr. J. Banka, doterajší apoštolský adm in is trá to r  vacovskej diecézy v MĽR.

Z INICIATÍVY UNESCO je tento rok  rokom populácie. H lavnou myšlienkou  
roka je zabezpečiť pre všetky deti sveta dostatočnú obživu, poko j v m ier i  
a také hmotné prostr iedky pre ich rodičov, aby svoje d ie tky  nie len p r in ies l i  
na svet, ale mohli ich aj zodpovedne vychovať.

OHLIADACÍ LIST o smrti nášho Spa
siteľa a Vykupiteľa J. Krista v zmysle 
dnešných lekárskych praktík a zdravot
níckych predpisov by znel asi takto:

Mŕtvola muža stredných rokov, 180 
cm dlhá, stuhlá sťa doska, cyonatická, 
zohyzdená mnohými drobnými ranami. 
Fialové mŕtvolné škvrny v krajine beder- 
nej, stehennej a lýtko vej.

Hlava dopredu nachýlená, v tvári sú 
stopy ťažkého trýznenia, ktorým je do 
istej miery znetvorený. Očné kruhy nad 
obidvoma zatvorenými viečkami sú zdú- 
rené. Pravá lícna kosť vyčnieva pod 
značne opuchnutým a natrhnutým vieč
kom. Na pravej tvári nad nosolícnou 
vráskou je väčšia opuchlina. Nos je na 
rozhraní chrupavčitej a kostnej časti 
prerezaný a ľavý chrup je natrhnutý. 
Najväčšou opuchlinou je postihnutá 
brada. Krvácanie na rozhraní vlasovej 
časti hlavy a čela má svoj pôvod v 
mnohých ranách, ktoré vznikli tŕňovou 
korunou, vloženou odsúdencovi na hla
vu.

Svaly šije a krku sú tetanicky stuhnu
té, strnulé.

Celé telo spredu od hrudi začínajúc 
cez brucho, ruky stehno, holene, vzadu 
cez obidve ramená, lopatky, bedrá, se
diace svaly a lýtka, je posiate nesčí- 
selnými ranami, z ktorých mnohé sa 
vejárovite rozbiehajú a vzájomne pre
pletajú. Odhadom je ich asi 600.

Obidve lopatky sú veľmi tesne pritla

čené k rebrám, pravé rameno trocha 
znížené a vykazuje pásovitý odtlačok 
a zmáčknutie, vzniklé nesením kríža. 
Bederná časť je značne prehnutá do
predu. Na anormne rozšírenom hrudní

JEDNOU VETOU
Sv. Stolica G. Chelľho a E. d e Filipa 

vys-liala aiko pozorovateľov na newyor- 
skú konferenciu o zostavení rasovej 
diskrim inácie — V soľnohradskom chrá
me sv. Blažeja v rámci Týždňa modlitieb 
za zjednotenie kresťanov boli bohosluž
by v byzantskom obrade — Novým 
apoštol, administrátorom ostrihomského 
arcibiskupstva sa stal ti t. arcibiskup d r. 
Lékai — O sv. Pavlovi pripravuje ta 
lianska televízia päťdíielny seriál — No
vým sídlom starobylej míšenskej diecé
zy v NDR stali sa Drážďany — Austrál
ska biskupská konferencia podala 
výzvu na zákaz ďalšej výroby jadrových 
zbraní — Zmiešaná komisia katolíkov 
a anglikánov vypracovala spoločný do
kument o úloihe kňazov v cirkvi — Dcé
ra statočného čilského prezidenta Allen- 
deho požiadala S v. Otca Pavla VI.
o intervenciu v prospech čilských po li- 
tickýdh uprahlíkov, ktor/m  poskytli azyl 
zahraničné zastupiteľské ú na d y v San- 
tiagu — Novým predstaviteľom gréckej 
ortodoxnej cirkvi v Aténach sa stal 
are ¡¡biskup Serafín z Joanniny — Vo 
Svitavke u Boskovíc zomrel 1. februára 
t. r. 63-ročný kňaz, básnik a spisovateľ 
P. J. Dokuľil — Francúzska akadémia 
gramofónových platní vyznamenala veľ
kou cenou maďarskú platňu Hungar- 
tón s nahrávkou Lisztovho oratória „Sv. 
A lžbeta".

ku sú kŕčovite stiahnuté veľké prsné 
svaly, nadbrušok je vpadnutý a pod- 
brušok vypúlený.

Rana v boku spôsobená kopiou až po 
smrti, leží v prednej čiare podpažnej 
jamky (medzi 5. a 6. rebrom) a je 4 
a pol cm dlhá, 1 a pol cm široká, vaj
covitého tvaru. Nástroj zanechal stopu 
asi 8 cm dlhú, ktorá prenikla pravou 
polovicou pľúc a zasiahla pravú pred
sieň srdca. Z nej vytieklo niečo husté 
zrazenej krvi.

Ľavá dolná končatina je zreteľne na
tiahnutá, avšak pravá je mierne v kole
ne prehnutá, čím sa zdá, že je skrátená. 
Ploskú ľavej nohy stuhla v extensii. Na 
pravej i ľavej hornej končatine sú v 
krajine kosti karpálnych, t. j. medzi 
prvým a druhým ich radom v mieste, 
ktoré sa nazýva Destotovo, rany s roz
drveným okrajom v priemere asi 2 cm, 
ktoré boli urobené klincom. Palce oboch 
končatín sú v opozícii (obrna n. media- 
ni). Podobnú ranu nachádzame na dol
ných končatinách, a to pod kĺbom 
Lisfrankovým v jeho najväčšej výške v 
druhom priestore metatarzálnom.

Ukrižovaný nebol nadľahčovaný ni
jakým kolíkom v rozkroku (sedile), ne
bolo použité nožnej podložky (suppeda- 
nea). Kosti hlavy, trupu a končatín 
neporušené, Príčina smrti: Krajná vy
čerpanosť svalová, asfyxia (udusenie), 
tetanizácia, oedem pľúc.

MUDr. Vlastimil Nikodém



v mesiaci apríii t. r.
si z kultúrno-politického kalen
dára pripomíname tieto vý
znamné výročia zaslúžilých 
osobností a dôležitých udalostí:

— 410 ROKOV od narodenia 
dramatika a spisovateľa sveto
vého významu Williama S ha-  
k e s p e a r a (23. 4.)

— 230 ROKOV od smrti sláv
neho švédskeho hvezdára a fy 
zika Andersa C e l s i a  (25. 4.)

— 215 ROKOV od smrti vyni
kajúceho duchovného skladate
ľa Georga Friedricha H ä n d l  a 
(14. 4.)

— 185 ROKOV od narodenia 
vydavateľa a organizátora kul
túrneho života v našej krajine, 
Martina H a m u l  j a k  a 19. 4 )

— 180 ROKOV, čo v Prešove 
umrel zaslúžilý osvietenský fi
lozof a spisovateľ Ján K a r 
l o v  s k ý  (20. 4.)

— 165 ROKOV od narodenia 
spisovateľa Nikolaja Vasiljeviča 
G o g o ľ a (1. 4.)

— í 35 ROKOV od narodenia 
ruského cestovateľa Nikolaja 
Michajloviča P r z e v a l s k é - 
h o (12. 4.)

— 125 ROKOV od smrti naj
väčšieho básnika bernolákovskej 
školy Jána H o l l é h o  (14. 4.)

— 125 ROKOV od smrti poľ
ského básnika a revolucionára 
Júliusa S l o w  a c k é h o  (3. 4.)

— 100 ROKOV od narodenia 
talianskeho fyzika a nositeľa 
Nobelovej ceny Guglielma 
M a r  c o n i h  o (25. 4.)

— 95 ROKOV od smrti zakla
dateľa Spolku sv. Vojtecha dr. 
Andreja R a d l i n s k é h o  
(26. 4.)

— 85 ROKOV od narodenia 
najznámejšieho súčasného ko
mika, herca a režiséra Charlie 
Spencera C h a p l i n a  (16. 4.)

— 70 ROKOV od smrti malia
ra protivojnových obrazov Va- 
siľa Vasiljeviča V  e r e š č a g i -  
n a  13. 4.), ktorého pamiatku 
spomíname aj na inom mieste 
tohto čísla nášho časopisu

— 55 ROKOV od smrtí malia
ra Ladislava M e d f r a n s k é 
h o  (17. 4.)

— 35 ROKOV, čo vytvorila sa 
v Krakove československá vo
jenská skupina na čele s pplk. 
Ludvíkom Svobodom (30. 4.)

— 35 ROKOV od smrti soviet-•H
skeho pedagóga a spisovateľa 
Antona Semjonoviča M ak a- 
r e n k a  (1. 4.)

— 30 ROKOV od ustanovenia
1. čs. armádneho zboru v ZSSR, 
ktorého jednotky sa vyzname
nali v mnohých bojoch a spolu 
s hrdinskou Sovietskou armá
dou prispeli k oslobodeniu našej 
vlasti (10. 4.)

— 25 ROKOV od uzavretia 
zmluvy o priateľstve, spolupráci 
a vzájomnej pomoci medzi na
ším štátom a Maďarskou ľudo
vou republikou, ku ktorej sa 
ešte vraciame zvláštnou pripo
mienkou na inom mieste tohto 
čísla

— 13 ROKOV od letu prvého 
človeka — J. Gagarina — do ves
míru (12. 4.)

NEÚPROSNÝ ČAS
To, čo nás najviac páli a nad čím sa často zamýšľame, je krátke slovo, pozostávajúce z troch písmen: čas.  Záhadné sloví

čko, ktoré sa podobá opone javiska: Koľko ráz ju spustia, toľko generácií hercov odchádza z veľkého javiska divadla života 
a sveta. Čas je neúprosný. Nikdy nikomu sa nepodarilo ho zastaviť, ani len na milióntu chvíľu jednej sekundy. Plynie, vlečie nás 
so sebou a posledné Zbohom nám dáva na okraji hrobu.

V nedávnej minulosti sa veľmi často spievala populárna pieseň, v ktorej dievčatko sa pýta: „Otec, povedz mi, čo je to 
čas?" Povieme „tisíc“. Nie je to veľké číslo, a predsa, keď neprestajne rátame v každej sekunde jedno číslo, do tisíc, potrebu
jeme na to viac než štvrť hodiny. A keby sme podľa tohto vzoru počítali deň a noc jeden milión, s počítaním by sme boli hotoví
o 11 dní.

Milión napísaný číslom je: 1 000 000. Keď pripíšeme k miliónu ešte tri nuly, dostaneme jednu miliardu: 1 000 000 000, a keď 
k miliarde pripíšeme ešte tri nuly, dostaneme jeden bilión. Potom nasledujú závratné čísla: trilión s 18 nulami, quadrilión s 24 
nulami atď.

Objem slnka činí 3326 biliónov kubických míľ. Jedna kubická míľa rovná sa takej kocke, každá hrana ktorej meria 7,5 km. 
Keby desaťročné dieťa začalo počítať a bezprestajne počítalo stále deň a noc, pri konci prvej miliardy by malo 41 rokov a 9 
mesiacov. A keby v počítaní došlo ku koncu čísla 3326 biliónov, malo by 107 miliónov rokov.

Čas je neúprosný. Nezadržateľne plynie a my v ňom prežívame dobré i zlé, radosť i smútok, šťastie i nešťastie, naše pracov
né úspechy i neúspechy a všetko, čo patrí do víru nášho rušného života.

Do rýchlika medzi Bratislavou a Košicami, na stanici Leopoldov, pristúpil raz do môjho vozňa mladý, asi 25-ročný občan. Bola 
nedeľa. Preňho však prvá nedeľa slobody. Po 6-ročnom odpykaní trestu za vraždu človeka. Príčina? — Alkohol! ! ! Pred krčmou 
Sa strhla bitka, v ktorej britvou prerezal krk svojho priateľa. Ten do troch dní zomrel.

Aj životný čas tohto mladého človeka plynul... v žalári. Pýtal sa ma, či je to pravda, že v Košiciach postavili interhotel Slo
van. Kým odpykával trest, vybudovali v Košiciach Slovan, ale nielen Slovan, no veľa všetkého, užitočného a krásneho po celej 
našej socialistickej vlasti.

Uvedomelý a správny kresťan sa díva na „neúprosný11 čas triezvo a rozvážne, ako talent, ktorý dostal od Boha. Boh stvoril 
človeka v čase a priestore a dal mu čas, aby ako koruna stvorenia pretváral prírodu a užíval jej plody pre r a d o s ť  a šť a
s t i e  pre seba aj ostatných. Ale aj preto, aby za snaživý a úprimnou láskou naplnený pozemský život dosiahol raz nikdy nepre* 
stávajúcu radosť života večného!

o. JÁN TICHÝ



ZO ŽIVOTA PRE Ž I V O T

VEĽKOMOŽNÁ r e c

- Poznáte ten podlhovastý dom za cintorínom 
medzi lipami? -  pýtala sa ma staručká žena, keď 
sme sedeli na lavičke.

- Poznám.
- To je časť zemianskej kúrie. Tam som praco

vala. Keď som bola celkom mladá, synček mi bol 
polročný, manžel mi odišiel do Ameriky a viac mi 
neodpísal. Mala som chalúpku a škvarku zeme na 
konci chotára. Nuž musela som pracovať u veľko
možného pána. Ale my sme aj jeho reč nazývali 
veľkomožnou.

- A to už ako? -  spýtal som sa.
- Lebo vždy iné myslel ako hovoril. Nuž počú

vajte. Raz mi povie: -  Anička, nevieš si predsta
viť ako ťa ľutujem, keď vidím ako bežíš domov 
s trávou na chrbte z tej tvojej zemičky. Toľká 
diaľka! Vieš čo, mám kus poľa na predaj hneď za 
tvojimi humnami. Predaj svoju roličku a kúp to 
pole.

- Prečo by nie, -  povedala som mu, -  len mi 
povedzte, koľko za to pole žiadate. Zaspieval mi 
takú cenu, že keby som bola aj chalupu predala, 
nebolo by stačilo. A zas sme raz v jeseni presúša- 
li a čistili zrno na sejbu i na predaj. Prichádzala 
som do práce vo veľkých čižmách so širokými sá
rami. Pravda, nejakú hrsť ob il ia  som vždy hodila 
do čižiem pre svoje sliepočky. Reku, veď to z to ľ 
kého nepoznať. Raz mi povie pán veľkomožný:

- Anička, Anička ale si ty  biedna stvora.
- Veru som, -  odpovedala som, - manžel mi 

nepíše, haliera nepošle.
- Ale ja nie preto tvrdím, že si biedna, -  po

vie mi veľkomožný. Vytreštila som naňho oči a on 
pokračuje.

- V takej teplej jeseni toľké čižmiská na no
hách, veď to musí byť utrpenie. Pozri, čo som ti 
kúpil, - a pritom vytiahol z vrecka plátenné pa
pučky, - nože ich oprobuj.

- Až teraz pre mňa nastalo utrpenie, lebo 
v čižmách som už mala zrno. Moje spolupracov
níčky sa zo mňa smiali a pán veľkomožný najviac. 
Ja som horela hanbou.

- Nie, nie pán veľkomožný, -  povedala som,
- ja ich oprobujem doma.

- A aspoň vám ich dal zdarma?
- Ešte čo? Stiahol mi z pláce nielen za papuč

ky, ale aj za zrno, čo som ponosila v čižmách, a to 
bohato.

Pomyslel som si:
Bárs by boli s pánmi veľkomožnými zmizli aj 

veľkomožné reči.

VRATKÉ PRIATEĽSTVO

Jožko a Ondriš sa vrá ti l i  z vojenčiny a boli až 
nápadne dobrí priatelia. K tomu obidvaja sa pek
ne obliekali i v krčme boli štedrí a často nalievali 
poháriky ostatným mládencom. Doma sa u nich 
vraj jedlo mäso takmer každý deň vtedy, keď iní 
si mohli dopriať sotva v nedeľu. A keď sa ich ro
dičia a súrodenci začali navzájom chváliť, to sa 
nedalo počúvať.

- Počuj, Maryša, -  hovorí susedka Ondrišo-

Požehnaní, ktorí preukazujú pochopenie pre moje potkýňajú- 
ce sa nohy a trasľavé ruky.

Požehnaní, ktorí chápu, že moje ucho sa musí veľmi namá
hať, aby počulo všetko, čo mi ľudia vravia.

Požehnaní, ktorí pamätajú, že moje oči sa skalili a moje 
myslenie zlenivelo.

Požehnaní, ktorí sa s úsmevom pozastavia, aby aspoň chvíľku 
so mnou porozprávali.

Požehnaní, ktorí mi nepovedia: „Túto historku som už dva 
razy od vás počul."

Požehnaní, ktorí vedia prebudiť vo mne spomienku na dávne 
mladé roky.

Požehnaní, ktorí mi dajú pocítiť, že som milovaný, ctený, že 
nie som úplne osamotený.

Požehnaní, ktorí svojou dobrotou spríjemňujú tie dni, ktoré 
mi ešte ostávajú na ceste do večnej vlasti.

(Počuté zaznamenal o. Ján S i v č á k)

vej matke, -  ako ste sa len razom tak spriate lil i,  
veď predtým medzi vami bolo všelijako.

-  Bolo, -o d v e t i la  Maryša, -  ale teraz u nich 
dievča dorastá, u nás dievča dorastá. Môže z to 
ho niečo vykvitnúť a potmehúdsky sa usmiala.

Pravú príčinu však obe rodiny ta j i l i  a dúšali sa 
navzájom, že ju nikomu neprezradia. Jožko bol 
skvelý strelec. Zadovážil si pokútne flin tu i nábo
je a pečlivo ich skrýval v stodole. Za pozdného ve
čera prichádzal k nemu Ondriš a obidvaja sa po
berali do hory pytliač iť. S tr ie ľa li všetko, na čo 
naďabili: zajaca, srnu, líšku, ba i jeleňa. Z úlovku 
predávali v meste známym zas tajne značne pod 
cenu. A tak boli spokojní všetci.
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PRI PRECHÁDZKACH V POLI, v sa
mote pri jednom starom strome stretá
vam sa so symbolom nášho duchovného

vykúpenia. Pripomína Toho, ktorý túto 
dejinnú a pre nás tak nesmierne dôle
žitú udalosť vykonal. V týchto veľko-

pôstnych dňoch zastavme sa aspoň na 
chvíľu pred symbolom Ukrižovaného 
a meditujúc, pýtajme sa: Prečo sa to 
tak stalo? A On odpovedá: Preto, lebo 
ja som Láska! Koľko ľudí prejde okolo 
mňa a si ma ani nevšimne.

Takto nám pripomína svoju veľkú lá 
sku a často s boľavým slovom opakuje 
nám známe slová, ktoré som kdesi ke
dysi čítal: Nazývate ma Svetlom a nevi
díte ma! Voláte ma Pravdou a neveríte 
mi! Nazývate ma Cestou a nejdete za 
mnou! Múdrym nazývate ma a nena
sledujte ma! Krásnym nazývate ma 
a nemilujete m a !.. .

Keď na životnej ceste mám vôľu za
staviť sa a počuť tieto slová, rozsvieti 
sa vo mne svetlo, ktoré už azda zhasí
na a o ktorom sv. Augustín napísal: 
„Je v nás niekto, kto hovorí k našej du
ši, hoci ho nevidíme. Jeden hlas, ktorý 
bez jazyka zrozumiteľne hovorí bez úst, 
slovami, ktoré počujeme aj bez uší.. .  
Tým hlasom je svedomie".

A toto svedomie oživuje a roznecuje 
vždy rozhovor s krížom. Ako kazateľ z 
kazateľne napomína, pohrozí, potešuje, 
tak káže svedomie v chráme našej du
še. (Sv. Ján Zlat.)

Nebuďme hluchí k jeho hlasu, načú
vajme mu a Haďme sa jeho smerom!
(Text: O. Miikuláš M agyar — Snímka: 
J. M atutko)

I teraz prišiel Ondriš k Jožkovi poza humná, 
keď už v dedine všetci spali. Vo dne bol v lese 
s otcom na drevo a zbadal krásneho jeleňa.

-  To by bolo pre nás, -  vzdychol hneď Ondriš,
-  len za parohy by sme niečo dosta li a čo mäso?

Jožko bol Ondrišovým návrhom nadšený. Vy- 
vytiahol z úkrytu f l in tu  i náboje a šli. Jožko s tr ie 
ľal, Ondriš mu naháňal.

Išli ďaleko, ale nerobilo im to ťažkosti; les 
poznali ako v lastnú záhradu. Konečne Ondriš 
ukázal: -  tam to niekde bolo.

Jožko sa skryl za húštinu a čakal. Ondriš šiel 
naháňať. Po dlhšom čakaní Jožko počul šuchot, 
ale počul ho na viacerých miestach. Bol presved
čený, že to  Ondriš ženie v iac kusov. Vystre li l  na 
miesto, kde šuchot bol najjasnejší.

-  Joj, čo som t i  urobil, -  ozvalo sa bolestne 
lesom.

Jožkovi od ľaku vypadla zbraň z rúk. Bežal sme
rom, odk ia ľ počul hlas a našiel Ondriša strelené
ho do brucha. Krvácal a zvíjal sa v krutých mu
kách. Nevedel, čo s ním. Chcel ho vziať a doniesť 
domov, ale Ondriš zvrešťal, len čo sa ho dotkol. 
Bežal rovno k Ondrišovým rodičom a buchol na 
okno d iv ho nerozbil. Ondrišov otec vyskočil z po
stele a pýta sa:

-  Co je?
-  Ondriša d ivá sviňa pohryzla, -  zacigánil 

Jožko. Matka omdlela. Bolo s ňou práce, kým ju 
p riv ied li k sebe a potom s nárekom a bedákaním 
bežali všetci do lesa.

Počuli to  susedia, pobudili ďalších a o chvíľu 
v dedine bolo rušno.

Ondriša doprav il i do nemocnice, kde na druhý 
deň skonal.

Nasledovalo vyšetrovanie a súd, na ktorom sa 
rod ič ia  Ondriša usilovali na každý pád dokázať, 
že Jožko im zavraždil syna úmyselne. Súd to ne
prija l, lebo Ondriš vyvolal Jožka sám, no žalár 
Jožka jednako neminul.

Odvtedy nebolo v dedine väčších nepriateľov 
ako t ie to  dve rodiny.

Z ločin spája ľudí len do času, trva lé  pria teľstvo 
je možné len na poctivom základe.

ĽUDIA SU VEĽKÍ ZĎALEKA

Bol usmievavý, úctivý, radosť bola s ním roz
právať. Ponúkol sa sám pomôcť druhému a na 
tvár i ste mu č íta l i  radosť z toho, že vám môže 
pomôcť. Rozplýval sa v lahodných slovách. Mali 
by ste o ňom dojem, že muche neuškodí.

Stretol som sa s jeho manželkou a hovorím jej:
-  Máte zlatého manžela, to je pochúťka s ním 

pozhovárať.
-  Každému prikývnem, kto mi ho pochváli, ale 

vám jedinému poviem pravdu.
Chcela prehovoriť, ale hlas sa jej zadusil v pla

či. Až keď ju to trochu prešlo, začala:
-  N ik  nevie, čo od neho vytrpím. Pozrite -  vy

hrnula rukáv a ukázala mi modrinu na ruke. - 
Prišiel večer op itý  domov, začal kričať, búchať. 
Prosila som ho, aby mlčal, ba až ústa som mu za
pchávala vreckovkou. Nechcela som, aby sa 
v prednej izbe zobudila mladá nevesta a dozve
dela sa, aké je u nás peklo. Praštil mi všetkou si
lou po ruke, d iv mi ju nezlomil.

-  A teraz just pôjdem, -  povedal mi, -  a bu
dem mladým búchať na dvere a vrešťať.

-  Hodila  som sa na zem, aby nemohol otvoriť. 
Skopal ma, zbil, za vlasy vytrhal. Potom s nadäv-



CHRÁŇME PRfRODU, B 0 2 I U  ZÁHRADU!
Aj v našej náboženskej periodike nastoľujeme jeden zo sú

časných pálčivých problémov. Je ním ochrana Božej prírody! 
nášho životného prostredia. Problém sa týka aj nás, veriacich, 
nábožensky založených občanov socialistického spoločenstva. 
Aj my máme povinnosť i možnosť zachraňovať Stvoriteľom vy
tvorené a nám darované hodnoty.

Stvoriteľ sveta vložil nás, ľudí, do predom pripravenej raj
skej záhrady, čistej a neporušenej prírody. Človek sa v nej uve
lebil, privlastnil si ju, čerpá a žije z jej bohatých darov. Po celé 
tisícročia prispôsobuje si ju pre svoje životné potreby a zámery. 
Avšak prudký rozvoj civilizácie a industrializácie ľudstva pri
náša v našich časoch neúmerné poškodzovanie a ničenie zá
kladného životného fondu prírody a znečisťovanie nášho ovzdu
šia. K živelným pohromám v prírode pristupuje aj katastrofa, 
ktorú človek pripravuje pomaly, a v rozsahu, ktorého dosah nik 
neodhadne!

Túto skutočnosť si uvedomujú vedci celého sveta! Najvyššie 
fóra, akými sú OSN a RVHP, posudzujú suchopárne, ale vý
razné a varovné konštatovania vedcov celého sveta, ktoré sú 
výsledkom pozorovaní prírody a ovzdušia. Vedci zisťujú porušo
vanie rovnováhy v živote prírody, znečisťovanie ovzdušia, ktoré 
sú výsledkami nežičlivých zásahov vedy a techniky a uvedené 
organizácie zaujímajú k nim príslušné stanoviská.

Štatistiky uvádzajú tieto skutočnosti: 2 miliardy ton uhlia, 
asi 1 miliarda ton nafty, veľké množstvo zemného plynu, dreva 
a rašeliny, ktoré sa každodenne spáli, zamorí súčasne naše 
ovzdušie miliardami ton kysličníka uhličitého a inými škodlivi
nami. Exhaláty zamorujú ovzdušie, znehodnocujú pôdu a vzduch 
je často nedýchateľný. Kyslíka ubúda a zdroje na jeho rege
neráciu, stromy a rastliny, sa vo veľkom ničia.

Znečistenie ovzdušia najviac postihuje veľkomestá. Smo
gová pohroma v Londýne v r. 1952 vyžiadala si do 4000 ľud
ských životov. Na Paríž denne padá 100 000 m3 kysličníka 
siričitého, 13 500 ton mostného prachu—exhalátov Na naše 
hlavné mesto, Prahu, padá približne 594 ton exhalátov v prie
mere na 1 km2. Nie sú na tom lepšie ani ostatné mestá, ako 
Most, Ostrava, Brno, Bratislava, Košice.. .
Územie SSR je na 670 km2 zamorené škodlivinami.

Celkové zamorenie ovzdušia zemskej atmosféry potvrdzujú 
poľskí vedci, ktorí našli výrazné znečistenie ľadovcov v Hima
lájach. Posledné desaťročia poznačili aj tieto, kedysi panen
sky biele a čisté lány večného snehu a ľadu. A sú vzdialené 
tisícky kilometrov od civilizácie, od priemyselných centier.

Podľa údajov svetovej zdravotníckej organizácie, rakovinové 
ochorenia sú z 90 % zavinené nežiaducimi vonkajšími vplyvmi, 
lebo v 1000 m3 vzduchu veľkomiest, je 6,4 mikrogramu benzén- 
pyrénových látok, ktoré zaviňujú rakovinu.

Autá pretvárajú spálením tisíc litrov pohonnej hmoty na 337 
kg škodlivín. Jedno auto spotrebuje na 1000 km také množstvo 
kyslíka, ktoré potrebuje človek na dýchanie na jeden rok.

Známe sú znečisťovania našich kedysi krištáľovo čistých riek, 
potokov i rozsiahlych vodných plôch, jazier a rezervárov vody. 
Sú to splašky, odluhy a výpuste z fabrík a poľnohospodárskych 
výrobní. Chemikálie, benzín, nafta a oleje, ktoré sa riekami z 
vnútrozemia i z prístavov a lodí dostávajú do morí, ničia rybné 
bohatstvo a vzácne, k životu vo vode potrebné mikroorganizmy 
a planktóny...

Na Slovensku je v IV. až V. stupni zamorenia znehodnote

ných 1400 km vodných tokov. A sú to aj škodlivé, nesprávne 
používané umelé hnojivá, postreky, ktoré ničia pôdu, dostáva
jú sa i do riek a znehodnocujú poľnohospodárske plodiny, ovo
cie i rôzne porasty.

Vlastníme motorky a autá. Napriek zákazom, koľkí ich umý
vajú v potokoch! Zabúdajú, že z kvapôčok benzínu, nafty, ole
jov, vznikajú litre, ktoré zničia živé organizmy vo vode. Veď 
jeden liter benzínu znehodnotí až 10 000 m3 pitnej vody, ktorej 
máme veľký nedostatok.. .  Zaparkovaním lámu sa stromčeky, 
kríčky, ničí sa porast.

Nezodpovední poľnohospodárski pracovníci radi vypaľujú 
medze. Zabúdajú, že „strážcovia" úrodných lánov, vtáčky, tam 
majú svoj bezpečný útulok. A kde niet vtáctva, tam škodlivý 
hmyz rozožiera poľnohospodárske plodiny!

Či nie je to nesvedomitosť pracovníkov pri filtračných zaria
deniach vo fabrikách, keď z nedbanlivosti a nesprávnou mani
puláciou unikajú z tovární škodliviny v nežiadúcom množstve 
a zložení priamo do riek?

Vládne uznesenia a nariadenia majú praktický význam a pri
nášajú osoh len vtedy, ak sa dodržia a požiavky dôsledne 
splnia. Akékoľvek zanedbávanie a obchádzanie platných na
riadení je zanedbávaním osobných povinností zodpovedných 
pracovníkov, technikov, či robotníkov. Naša morálka aj v tom
to smere kladie do popredia osobnú zodpovednosť v plnení 
stavovských povinností pri dodržiavaných platných zákonov 
a nariadení! Lebo ochraňovať prírodu, starať sa o prirodzenú 
rovnováhu života v nej, je našou morálnou povinnosťou! Svet, 
v ktorm žijeme, je B o ž í m  vlastníctvom, človek je len jeho 
dočasným užívateľom! Preto, vrátiť prírode jej prirodzený vy
rovnaný stav, udržiavať ho, očistiť naše životné prostredie od 
všetkých škodlivín, je našou prvoradou všeľudskou existenčnou 
povinnosťou a nutnosťou!

TIBOR FEDORONKO
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kami a kliatbou šiel spať. Ráno sa ma pýtala ne
vesta Julka:

- Čo to za lomoz bol v noci vo vašej izbe?
- Nič, drahá moja, -  odvetila som jej, - mož

no sa ti snívalo, alebo mačka škrabala, vieš v no
ci všetko ľahšie počuť. Dvaja synovia sa nám už 
oženili. Prvého som hneď po svatbe vypravila do 
činžäku, aj druhý pôjde čoskoro. Nechcem, aby 
nevesty zbadali náš skutočný život, chcem aby 
mali pokoj. Svatovia a svachy ma rozniesli, že pre 
manžela by ich dcéry mohli bývať v našom dome, 
len ja vraj mám takú neznášanlivú náturu, že ich 
vyháňam preč. Nedbám, len nech moji synovia so

/ # ' 
dcérku. Až sa trasiem, aby náš nepokoj nevyšiel
najavo. Veď každý si hľadí vziať ženu zo statoč
nej rodiny. Nemožno opísať všetky jeho výčiny, 
neraz mi už nožom vyhrážal, neraz potíkol pohá
re. Hneď ráno kúpim nové a usilujem sa zahladiť 
každú stopu jeho pijatiky. Každý večer tŕpnem, 
aký príde domov. Ak prichádza triezvy, vydých
nem si, je to pre mňa doslova sviatok.

Dokončila a ja som si pomyslel:
Stromy sú veľké zblízka a ľudia zďaleka.

Dr. Ján Bubán



O. PA VEL K O M P É R , st., 
správca fary v Humenskom  
Rokytove, č. arcidekan, sa 
dožije dňa 11. mája t. r. svojej 
životnej sedemdesiatky. Našli 
sme dátumové rozpory v životo
pisných údajoch Schematizmu 
prešovskej eparchie z r. 1948, 
ale vychádzajúc z úradného 
oznámenia najd. Ordinariátu, 
pozastavujeme sa pri význam
nom životnom medzníku nášho 
vytrvalého, obetavého a neoby
čajne vnímavého spolupracovní
ka s úprim ným  želaním všetké
ho dobrého a požehnaného do 
ďalších rokov jeho života.

Pri tejto vzácnej príležitosti, 
v m ene všetkých spolupracovní
kov a veľkej čitateľskej obce 
našich časopisov Slovo a Blaho- 
vistnik, vyslovujeme váženému  
a milému jubilantovi úprim nú  
a srdečnú vďačnosť za dobré po
chopenie súčasných naliehavos
tí, za jeho nestarnúci životný 
optimizmus, za jeho jasný a ne- 
zakalený pohľad na súčasnosť i 
budúcnosť, za jeho povzbudzu
júce slová a myšlienky, v kto
rých v sesterskej láske sa p re
plietajú: oddaná vernosť Cirkvi 
i ľudu, z ktorého vyšiel, medzi 
ktorým pracuje a ktorému vytr
valo slúži svojou čistou kňaz
skou obetavosťou.

NA M NOHAJA L JE T A , OTEC 
PAVEL!

V TRNAVE bolo dňa 13. februára  
t. r. p lenárne zasadanie Správneho  
výboru Spolku sv. Vojtecha, na k to 
rom sa p re rokova l i  dosiahnuté vý 
s ledky č innost i tohto účelového c ir-

DŇA 21. I. T. R. z vôle Pána opustila 
tento svet ctihodná matka Filareta M á
ria F e d i n o v á  v požehnanom veku 
84 rokov, z ktorých 65 rokov plne zasvä
tila službe lásky k Bohu a blížnym. Zo
mrela v Domove dôchodcov v Kolašo- 
viciach, okres Rakovník. Všemohúci ju 
dlho zachoval medzi nami pre povzbu
denie mnohých. Milovala blížnych ako 
dobrá matka a láskyplne učila všetkých 
plniť povinnosť najvyššieho Božieho zá
kona lásky k Bohu a blížnym, čím šírila 
slávu Božiu a česť Nepoškvrnenej Pan
ny. Vždy bola skromná, usmievavá 
a prívetivá. Pre každého mala hrejivé 
a povzbudzujúce slovo. Bola otvorenou 
knihou lásky k Bohu a ľuďom. Starala 
sa tiež o opustené siroty a Boh bol vždy 
jej útočišťom a silou. Horela vrúcnou

kevného zariadenia. Zasadnutie r iadil 
predseda Správneho výboru prof. dr. 
h. c. A. Horák a prehovori l  na ňom 
aj generálny r iad ite ľ  Sekretariátu pre 
veci c irkevné MK SSR dr. K. Homola.

láskou a úctou k najsv. Eucharistii. 
Odišla tíško, uprostred modlitieb svo
jich najdrahších a pri speve „Veličit 
duša moja, Hospoda. . o ktorý pro
sila. Svoju poslednú ťažkú chorobu
i spokojnú smrť prijala ako dar Boží 
a prejav Božej vôle.

Pohreb drahej zosnulej dňa 30. ja
nuára t. r. na sviatok Sv. troch svätite- 
ľov, z katedrálneho chrámu v Prešove 
vykonali Otec biskup dr. V. Hopko spo
lu s Otcom ordinárom J. Hirkom, za 
účasti početného duchovenstva, spolu- 
sestier a veriacich. Telesná schránka 
zosnulej, podľa jej posledného želania, 
bola uložená do posvätnej pôdy pre
šovského verejného cintorína.

So svjatymi upokoj, Christe, dušu ra- 
by tvojeja!

V TOMTO ROKU si v našej eparohii pripomínaime: 165 rokov od postavenia far
skej cenkvi v Sačurove — 155 rokov od narodenia A. I. Pavlovióa a 110 rokov od 
je-ho príchodu za farána do Svidníka — 100 rokov od narodenia Vliadyku dr. Dioný
za N ja radyho,'kitorý v noikoeh 1922— 1927 bol apoštolským administrátorom prešov
ského biskupstva — 95 rokov od narodemiia iprešovského gr.nkait. biskupa dr. Štefana 
Nováka — 70 rokov, oo o. Jozef Honu ľa bol ustanovený za gr.-kat. kapláina v Re- 
šove a poverený duchovnou správou ba.rdejovskýah gréckokatolíkov, ako a j organi
zovaním začiatkov výstavby bardejovskej cenkivi — 60 rokov od doktorskej promócie 
univ. prof., preláta dr. M ikuláša Ruisnáka.

V m inu lom  roku si bardejovskí veriaci pr ipom enu li 70. 
výroč ie  úradného ustanovenia samostatnej gr.-kat. farnosti 
a súčasne aj 100. výroč ie  narodenia prvého bardejovského
gr.-kat. fa rá ra  o. Jozefa Hanuľu. Po jeho odchode do Spo
jených štátov sa jeho nástupcom stál o. Gabriel Marťak, 
ktorého 40. výročie sm rt i  pr ipadá na 18. aprí la  t. r.

O. Gabriel Marťak pochádzal z kňazskej rod iny  a narodil 
sa 6. novembra 1859 vo Vyškovciach. Vyrásto l vo veľmi 
ťažkých m ater iá lnych  podmienkach, lebo otec mu zomrel 
predčasne. Po teo log ických  štúdiách v Prešove p r i ja l  v ro 
ku 1885 kňazskú ch iro tón iu . Zakrátko odišiel do zámoria, 
no v rá t i l  sa späť a v rokoch 1903—1911 pôsobil v Barde
jove. Po sm rt i  svojej manželky odišiel natrvalo do Spoje
ných štátov a pôsobil v meste Lansford, kde bol in ic iá to
rom stavby gr.-kat. chrámu. Za svoju nevšednú pracovitosť, 
húževnatosť a skromnosť dostalo sa mu take j c t i , že od 
roku 1916 až do vymenovania prvých amerických gr.-kat. 
biskupov v roku  1924 bol apošt. admin is trá torom všetkých 
tamojších gréckokato líkov.

Do konca svojho plodného života rád spomínal na starý 
kra j  a zvlášť na roky , k to ré  preži l v Bardejove.
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REDAKČNÉ ODKAZY
5. APRÍLA T. R. uplynie 29 rokov  

čo v budove, ktorú predstavuje naša 
snímka (kedysi župný dom) vyhlási
li predstavitelia našej oslobodenej 
vlasti KOŠICKÝ VLÁDNY PROGRAM.

V Košiciach vtedy vyhlásený ďale
kosiahly vládny a štátny dokument 
stal sa záväzným a zaväzujúcim pro
gramom prvej etapy našej národnej 
a demokratickej revolúcie. Stal sa 
jedným zo základných dokumentov 
našej obnovenej štátnosti, v duchu 
ktorého sa uskutočňuje aj dnešná tak  
výrazná premena celej našej vlasti.

Košický vládny program poskytoval 
jasnú odpoveď na naliehavé otázky  
nového slobodného života v oslobode
nom štáte Cechov a Slovákov. Dával 
odpoveď na dôležitú otázku: čo robiť  
vo všetkých vnútroštátnych prob lr f  
moch i v zahraničnej orientácii nášho 
štátu.

Otváral cestu veľkým spoločenským  
premenám a novej budúcnosti. Obsa
hoval 16 bodov zásadného programu, 
ktoré prevratne zasahovali do života 
našich národov a znamenal nástup 
noví/ch ciest.

Aby sme toto všetko lepšie a p r í 
stupnejšie vochopili, stačí uviesť nie
koľko riadkov z kalendára Pútnik  
wätovojtešský 1965 fstr. 40): „Boj za 
uskutočnenie Košického vládneho pro- 
qramu vtláčal pečať celému obdobiu 
1945—48. Slovensko po prvý raz vo 
svojom historickom vývoji dosiahlo 
politickú rovnoprávne postavenie. 
Hospodárska vomoc Slovensku, pre
miestňovanie fabrík z pohraničia, vo
moc českích robotníkov a technickej 
inteliqencie — to boli vážne a histo
rické kroku k pozdvihnutiu Slovenska 
na úroveň českých krajín

Pri tohtoročnej spomienke na 29. 
výročie vyhlásenia Košického vládne
ho programu s radosťou bilancujeme
dosiahnuté bohaté výsledky a p r ipo 
míname si aj to , že záujmy a ciele 
našich národov sú spoločné a krásne. 
Záleží na každom z nás, aby sme ich  
s uvedomelou vlasteneckou láskou i 
naďalej upevňovali, smelo rozví ja l i  a 
p lným  nadšením uskutočňovali!

B. D.

v tomto čísle sme boli nútení pre ne
dostatok miesta odložiť do budúceho 
čísla a ich uverejnenie v tomto čísle 
obmedziť na stručné oznámenie, že 
uzávierka veľkonočného čísla sa 
skončila 18. februára. Uzávierka jú 
nového čísla končí 1. aprí la 1974.

PUTOVANIE 
PO SOVIETSKOM ZVÄZE

je názov publikácie Slovenského 
pedagogického nakladateľstva v 
Bratislave, ktorá v nedávnych 
dňoch vyšla. Je j  autor A. Stej- 
skal i prekladateľka A. Lakato- 
vá, určili túto knihu predovšet
kým najmladším čitateľom, ako 
„zemepisné čítanie pre mládež 
od 7. ročníka základnej deväť
ročnej školy.“
Kniha poskytuje všetkým čita
teľom dôkladné informácie o 
ZSSR, o jeho hospodárstve, kul
túre a jeho národoch, Publikácia 
vyšla v edícii Knižnica všeobec
ného vzdelávania a prináša bo
haté informácie každému, kto 
sa zaujíma o ZSSR a chce po
znať jeho históriu, prítomnosť i 
budovateľ sko-mierovú budúc
nosť.
Počet strán 269. Cena viaz. vý
tlačku 22 Kčs.

RADOSTNÉ > o  milostiipliné tohtoročné 
C h r i s t o s  v o s k r e s e  svojím čita te
ľom, spolupracovníkom a všetkým priaz
nivcom úprimne priivoláva:

REDAKCIA,

ZO SPRÁVY 0  ROZVOJI NÁRODNÉHO HOSPODÁRSTVA V ROKU 1973

— Hmotné zdroje spoločnosti sa plynulé zväčšovali rýchlejším tempom než pred
pokladal štátny plán. V porovnaní s rokom 1972 vzrástol národný dôchodok o 5,2 
pere., priemyselná výroba o 6,3 pere., poľnohospodárska produkcia o 4,2 pere. 
a objem stavebných prác o 6,5 pere. Pri pomerne malom prírastku počtu pracov
níkov v národnom hospodárstve sa v súlade s plánom dosiahlo zhruba deväť desa
tín prírastku národného dôchodku rastom spoločenskej produktivity práce.

— Hospodársky rozvoj utvoril podmienky pre ďalší rast hmotnej spotreby a pre 
posilnenie životných istôt občanov, osobná spotreba na jedného obyvateľa sa zvýši
la oproti roku 1972 o 5 pere. Peňažné príjmy obyvateľstva stúpli o 6,2 pere., prie
merná mzda o 3,5 pere. To je v oboch prípadoch rýchlejšie ako predpokladal plán.

— Objem hrubej poľnohospodárskej produkcie v roku 1973 dosiahol 75 mld Kčs. 
Zobralo sa celkove 9 825 000 ton zrnín, t. j. o 1 099 000 ton viac ako v roku 1972. 
Hektárový výnos obilnín (vrátane kukurice) bol 32,2 q a úloha určená na rok 1975 
so prekročila o 4,2 q. Nakúpilo sa 1 264 000 ton jatočných zvierat a 4454 mil. litrov 
mlieka.

— V dodávateľskej bytovej výstavbe dokončili stavebné podniky 74 275 bytov 
(v ČSR 47 897, v SSR 26 378 bytov). Ročný plán sa tým splnil na 101,5 pere. Doved
na vo všetkých formách výstavby sa dokončilo 117 513 bytov, čo je o 6213 viac ako 
určoval plán.

— Pracovná neschopnosť pre chorobu a úraz predstavovala 4,1 pere., čo je o 0,1 
bodu viac ako roku 1972 a súvisí najmä s chrípkovou epidémiou v prvom štrťroku 
roku 1973. V ostatných mesiacoch bola chorobnosť a úrazovosť prevažne nižšia ako 
v rovnakých mesiacoch predchádzajúceho roka. Denne chýbalo na pracoviskách 
pre chorobu a úraz v priemere 217 000 osôb, t. j. o 12 tisíc viac ako v roku 1972. 
Priemerný čas pracovnej neschopnosti jedného prípadu sa znížil zo 17,3 dňa na 
16,5 dňa.

FULIANKA — Starší ľudia z te jto  niašej farnosti si 1. ap ríla  t. r. opomenú na 
veľký požfciir, ktorý pred 40 rokmi zachvátil taikmer celú dedinu. Počais toihto ¡noj'väč- 
šie*ho požiaru v obci zhorelo 17 no>ľiníckych usadlostí.

Veriaci Fulionky si oikrem toho pripom ínajú o j radostnejšie výročie: 170 rokov 
pd vybudovania svojej farskej petrapa'vlovskej ceťkvi.



KULTÚRNE ROZHĽADY
V SOVIETSKOM ZVÄZE žije najväčší počet národnosti na svete. Najväčšiu  

národnosť predstavujú Rusi, k to rých  je v ZSSR podľa, sčítania  z roku 1970 
129 miliónov, t. j. 53,4 pere. obyvateľstva. Najmenšou národnostnou skupinou  
v Sovietskom zväze sú Aleťanci, k to r í  vykazujú počet 441 osôb.

V ZSSR vydávajú dvanásť zväzkov é Dejiny druhej svetovej vo jny 1939—45. 
Predsedom hlavnej redakčnej komisie je maršal ZSSR A. A. Greško. V tomto  
rozsiahlom diele autori podrobne vysvetľu jú nielen obdobie od začiatku vojny, 
ale aj predvojnové obdobie, nielen jednotl ivé operácie Sovietskej armády, ale 
aj h istóriu  bojových akc ií  sovietskych partizánov, vojenské umenie ostatných  
armád anti faš is t icke j koalíc ie  atď. Prvý zväzok — Príprava vo jny vyšiel v lani,  
posledný je p lánovaný na rok  1977.

VO FRANCÚZSKU vyda li  S lovník francúzskej l i te ra tú ry  do 19. st. Prvý zvä
zok obsahuje l i te ra tú ru  stredovekú, druhý zväzok l i te ra tú ru  16. st., t re t í  l i te 
ratúru 17. st. L i te ra túra  18. st. je zahrnutá v štvrtom zväzku a v poslednom  
piatom zväzku je l i te ra tú ru  19. st. Tým francúzski l i te rá t i  ukonč i l i  práce na 
potrebnom prehľade francúzskej l i te ra tú ry  do konca 19. st.

ORLOJ USPENSKEHO CHRÁMU v staroslávnom ruskom meste Veľký  Ustjug  
je opäť v činnosti. Un iká tny  bicí mechanizmus ôsmich zvonov reštaurovali 
a o r lo j po 40-ročnej prestávke opäť hlási správny čas, a to každých pätnásť 
minút zaznie ve ľký  zvon a každú celú hodinu zahlaholia všetky zvony.

SORBISCHE VOLKSKUNST je názov reprezentačnej publikácie, k to rú  vydal 
budyšínsky VEB Domowina  — Verlag. V kn ihe je výk lad  dejín Lužických Srbov 
so zvláštnym zreteľom na ľudové umenie, dedinskú arch itek tú ru  a umelecké  
remeslá. Publikáciu doplňuje b ib l iogra f ia  a mnohé ilustrácie.

DEJINY ČIERNEJ AFRIKY  — je názov kn ihy  prof. dr. Kizerbua, h is to r ika  
z Hornej Volty, k to rý  pr iaznivo hodnotí aj č innosť kresťanských misionárov.

POEZIJA AFRIKI  — je reprezentačné knižné dielo, k toré  v nedávnych dňoch 
vydalo moskovské nakladateľstvo Chudoženstvennaja l i te ra tú ra  a k toré  ob
sahuje ukážky z tvorby 168 básnikov z 32 a fr ických  kra jín .

ESPERANTO KATOLÍKA, časopis medzinárodného kat. esperantského zväzu, 
v m inu lých dňoch oslávil 70-ročné jubileum svojho trvania.

E. BARBU, predstaviteľ súčasného rumunského románu, vydal súbor č r t  rôz
nych pohľadov na dnešné Rumunsko pod názvom: Idem p ro t i  noci s fak ľou  
v ruke.

VO VATIKÁNSKYCH MÚZEÁCH o tvo r i l i  novú galériu moderného chrámo
vého umenia.

CENY ZVÄZU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV za rok  1973 dostali:  M ilan  
Lajč iak za zbierku básní Úskalia, v oblasti drámy Ján Solovič za dramatickú  
tvorbu, Krista Bendová za súbor modernej prózy pre detí, Ivan Habaj za prózu, 
Vincent Šábík za kn ihu  z oblasti l i te rá rne j  vedy. Za maďarskú l i te ra tú ru  zís
kala cenu Teréz Dávidová za dielo Načasované šťastie.

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA vstupuje do svojho jubile jného 25. ročníka. Od 
svojho vzniku usporiadala vyše 2100 koncertov, k toré  vypočulo vyše dva m i
l ióny  návštevníkov. Na 265 koncertoch v 15 európskych štátoch bolo p r í tom 
ných vyše 330 000 návštevníkov. Jubilejné oslavy Slovenskej f i lha rm ón ie  vy
vrcholia  v októbr i t. r.

OPERU NÁRODNÉHO UMELCA E. SUCHOŇA KRÚTŇAVA, k to rá  patr í  k  zá
kladnému klasickému fondu našej hudby, vydalo nákl. Opus na troch veľkých  
platn iach v kartónovej škatu l i.  Operu naštudoval d ir igen t Tibor Frešo so Sym
fon ickým  orchestrom Cs. rozhlasu v Bratislave a Slovenským f i lha rm on ickým  
zborom pod vedením Jána Máriu Dobrodinského. V ro lách vystupujú poprední  
členovia SND v Bratislave.

DIVADLO JONÁŠA ZÄBORSKÉHO V PREŠOVE dovŕši v tom to  roku 30. vý 
ročie svojho založenia. Počas doterajšieho pôsobenia urobilo ve ľký  kus p r ie 
kopnícke j ku l tú rne j práce nie len v Prešove, ale a j v oko lí  svojho zájazdového 
pôsobenia. Pri p r í lež itost i  tohto významného výročia začali v Prešove š vý 
stavbou nového divadla, k toré podľa plánu má slúžiť svojmu účelu v roku
1980.

Vo VYD. ACADEMIA vyšla štúdia ČSAV č. U  Nejstarší staroslovenské ho- 
m ilie  (Syntax a le x ikó n ) od Emílie  Bláhovej. V te jto  monograf icke j š túd ii  
je rozbor staroslovienskych textov, k toré  doteraz ešte neboli preskúmané.
96 strán, brož. 12 Kčs.

4. APRÍLA je štátny sviatok bratskej 
MĽR a dňa 16. apríla uplynie 25 rokov, 
čo v Budapešti uzavreli zmluvu o pria
teľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci 
medzi naším štátom a Maďarskou ľu
dovou republikou.

VÝZNAMNÉ VÝROČIE pripomína i
dobrý bratsko-priateľský rozvoj medzí 
našimi národmi, ktorý sa živo prejavuje 
nielen v kultúmo-hospodársikej a ostat-  ̂
nej vzájomnej spolupráci a pomoci, ale \

i v rozšírenom turisticiko-¡návštevnom 
styiku medzi oboma krajinami. Toto r  

umožňuje lepšie poznanie a prehlbova
nie obojstrawného pria/teľstva.

ť .

PRI TEJTO VZÁCNEJ príležitosti uve
rejňujeme snímkiu z čarokrásnej krajiny 
nášho južného suseda, ktorá zachycuje 
malebný pohľad na gréckokatolícku 
cerkav v Raikaci, v MĽR.

Mesačník gréckokatolíkov v ČSSR.
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