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Z OBSAHU CISLA:
-  V  pravidelných úvahách Na 
slová sv. evanjelia meditujeme 
nad úryvkami z Písma sv. (Jn 9, 
6-7 a Mt 28, 14)

-  0. M. Magyar sa v úvodníku 
na 3. str. zamýšľa nad význa
mom statočne vykonanej práce 
v prospech a blaho spoločnosti

-  Spoločnou prácou k spoločné
mu cieľu (poukazy na zaväzujú
cu myšlienku, ktorá nám všet
kým pripomína, že ak sa vieme 
zjednotiť v spoločnej práci a v 
spoločnom cieli, potom sptoločne 
musíme vytvárať a rozširovať aj 
zdravé podmienky vzájomného 
spolunažívania)

-  Významné kultúrno-politické 
výročia tohto mesiaca si zdôraz
ňujeme v pravidelnej rubrike 
V mesiaci máji t. r.

-  o. dr. J. Bubán všetky svoje 
príspevky pravidelného seriálu 
Zo života pre život v  tomto má
jovom čísle zameral na vylíčenie 
hrôz a strašných dôsledkov vo j 
ny

-  K dobrovoľnému darcovstvu
krvi nabáda aktuálny článok 
o. Fr. Dancáka

-  Spomienka na nedožité se
demdesiatiny východoslovenské
ho spisovateľa a vlastenca A. 
Prídavka

-  Pravidelné rubriky (Liturgic
ký život, Z kresťanského sveta, 
Jednou vetou, Z nášho života, 
Redakčné odkazy, Kultúrne roz
hľady a i.)
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N A SLO V Á  SV. EVANJELIA
„Ako to dohovoril! napľul na zem, 

spravil zo sliny blato, potrel (slepému) 
tým blatom oči a rozkázal mu: .Choď, 
umy sa v rybníku Siloeľ — čo znamená 
Poslaný. Odišiel teda, umyl sa a vrátil 
sa vidiaci.“ (Jn 9, 6-7)

Obsiahly úryvok z evanjelia sv. Jáiiia 
(9, 1-38), ktorý sa číta v našich cerkváoh 
riia 5. nedeľu po Pasche, nám podrobne 
približuje zázračné uzdravenie slepého 
od narodenia. V exegetických poznám
kach k tomuto miestu Jáinovího evanjelia 
možno veľmi čaisto čítať, že siv. apoštol 
Ján pripisuje uzdraveniu slepého od na
rodenia veľkú dôležitosť.

Ukazuje, alko sa Syn Boží dostal do 
rozporu s predstaviteľmi Starého záko
na a odihaľuje ich výraznú zloimyseľ;nosť. 
Uzdravením slepého od narodenia c i
teľne prejavil, že má moc dávať nielen 
svetlo zrakiu, ale a j svetlo pravdy Božej.

Toto uzdravenie sprevádza nielen jed
noduchý úkon vôle, ale aj isté voinkajšie 
obrady. Z toho i pre nás vyplýva po
vzbudzujúce poučenie, že akty n a š ej 
v ô l e  musia sa prejaviť a j navonok. 
Nestačí iba p e s t o v a ť  do'brú vôľu, 
aby sme boli d o b r í  k sebe i druhým, 
a le  toto treba prejaviť a j voinikajšími 
úkonmi, praktickými č i n m i !

Slepota je pre človeka veľkým nešťa
stím, ale v dudhovnom živote čaisto 
upadáme do ešte horšieho stavu a tým 
je neznášanlivá, bigotná zaslepenosť. 
Chráňme sa tejto zvláštnej ľudskej cho
roby, lebo znepríjemňuje život nás i na
šich blížnych.

S pomocou Božou a vlaistnou vytrva
lou vôľou dbajme na čisté s v e t l o

svojho zraku, toho prirodzeného i toho 
d u clhotvn éh Oi, aby sme vždy, všade 
a všetko /videli, poznáva'li a prijímali 
s p r á v n e .  Aby sme predovšetkým 
v k a ž d o m  č l o v e k u ,  vždy a za

všetkýdh okolností „ v i d e l i  s v o j h o  
b r a t a "  — oko to pred niekoľkými 
rokmi zdôraznil a vyhlásil náš Sv. Otec 
Pavol VI.

„Oni teda vzali peniaze..."
(M t. 28, 14)

V zrušujúca zvesí! Pred troma dňa
mi ohlásil svetu z Golgoty, vlhkými, 
octom omočenými ústami, že veľdielo  
vykúpenia „Dokonané j e r  (Jn 19, 30) 
a potom sklonil hlavu „a vypustil 
ducha"  —  zom rel. Po troch dňoch 
však víťazne vstal z mŕtvych!

Preto taká honba, vzruch a beha
nie. „Mária Magdaléna . . .  bežala . . .  
k Šimonovi P e t ro v i . . .  a vravela: Vza
li Pána z hrobu a nevieme , kde ho 
uložili“ (Jn 20, 2). Peter priamo pre
tekal s iným učeníkom: „Obaja spolu 
bežali, ale ten iný učeník čoskoro 
predbehol Petra a prvý došiel k hro
bu'u (Jn 20, 4).

To samé sa odohráva a] v tábore 
nepriateľov. Ani oni nespali. Správa
o vzkriesení prekvapila a znervóznila 
veľkňazov, k torí zvolali poradu, aby 
nepríjemnú situáciu nejako vyriešili a 
zachránili. „A po porade dali voja
kom mnoho peňazí (M t  28, 12) a u- 
bezpečili ich, že keby sa vladár o tom  
dopočul, oni ho uspokoja a postarajú 
sa, aby sa im nič nes tá lo ľ  Oni teda 
vzali peniaze a urobili, ako ich po
učili (M t. 28, 14).

Poučenie bolo veľmi jednoduché:

„Povedzte: V noci prišli jeho učeníci 
a kým sme my spáli, ukradli ho". (Jn 
28, 13). Zarážajúca naivita inak pre
fíkaných a lišiacky chytrých veľkňa
zov. Zabudli však na najjednoduchšie 
zákony logického myslenia. Keď vo
jaci spali, ako mohli vidieť a vedieť, 
že ho ukradli z hrobu, a keď nespáli, 
prečo ho dovolilíl ukradnúť?!

Do radostnej zvesti zmŕtvychvstania 
Krista sa vkráda špinavé slovo „ú- 
platky". Slovo, ktoré je tak staré, ako 
ľudské pokolenie. Vyliahlo sa vždy 
tam, kde mocnejší mal moc, pred kto
rou sa plazil slabší, s mešcom peňazí 
v ruke, aby si vymodlikál  —  „kúpil“ 
niečo výnosnejšie a výhodnejšie pre 
svoj biedny každodenný život.

Vzpomeňte si na prípad dvoch bra
tov z biblie, Ezaua a Jakuba, keď Ja- 
kub za misu šošovice neoprávnene sa 
zmocňuje práva prvorodeného svojho 
staršieho brata Ezaua bez vedomia 
otca. Od tej doby ubehlo veľa času, 
ale úplatkárstvo sa tiahne dejinami 
ľudstva ako čierna stuha nebezpečné
ho neduhu.

Niekde som čítal, že vraj na svete 
je do 30 000 ton zlata, s ktorým by 
sa dala pokryť hrúbkou 3 cm 77 km 
dlhá a 6 m široká trať. Môžeme o 
presnosti uvedených čísel pochybovať, 
avšak pravda je, že dejinami ľudstva 
tiahne sa takáto cesta a po nej sa

kotúľajú judášske mince úplatkov. 
Stačí byť mocným, vlastniť právo a 
silu rozhodovania a nemať chrbtovej 
kosti, charakteru, a už ten slabší, čo 
je v nevýhode na bojisku života a pla
zí sa s korunkami v ruke, k nohám 
silnejšieho, a moďliká.

Žiaľ, úplatky sú problém i našich 
dní. Vzpomeňme si len na súdne po
jednávanie so Špekulantmi pri pride
ľovaní bytov v Bratislave koncom mi
nulého roku, ktorého sme boli sved
kami na našich obrazovkách v tele
vízii. Boli to zlí, avšak ľutovania hocl- 
ní občania našej vlasti.

Z psychologického hľadiska úplat
ky narušujú rovnováhu ľudského sve
domia a zaviňujú stály strach a ne
pokoj tomu, kto ich neoprávnene be
rie. Úplatkár nikdy nemôže spať po
kojne, lebo stále čaká, že ho patrič
né orgány odhalia.

Za bývalej republiky som osobne 
poznal nešťastníka v meste M., ktorý 
pracoval na daňovej správe a ktorý 
neoprávnene zaťažoval vysokými da
ňovými poplatkami istého majiteľa le
kárne, aby ich potom za úplatky mo
hol znižovať. Prípad mal tragický ko
niec, lebo chytrý majiteľ lekárne, 
spomínanému daňovému úradníkovi sa 
kruto pomstil. Podstrčil mu tisícovku, 
ktorej sériu a číslo zapísal do svoj
ho notesu a potom ho najbližšiemu



PATRÍ JEJ ČEST A  O D M EN A NA ZEMI I V  NEBESIACH
Náš Spasiteľ sedel na lodičke, učil zástupy 

a keď sa postaral o duchovný pokrm pre svojich 
poslucháčov, nezabudol ani na ich telesné potre
by. Obrátil sa k Petrovi a prikázal mu, aby hodil 
siete do vody. Peter celú noc pracoval bezvýsled
ne. V rozpakoch pozerá na svojho Učiteľa a Maj
stra, ale na jeho slovo rozprestrie siete a výsledok 
tohto snaženia je veľmi bohatý a požehnaný. Bož
ský učiteľ spojil prácu s modlitbou a sprevádzal 
ju svojím požehnaním.

Každá dobrá práca je čestná a záslužná. Ruky 
a tvár môžu byť zamazané, satý špinavé, ale srdce 
je čisté, lebo človeka zneucťuje iba hriech a ne
čistota srdca. Podlosť, lenivosť, nesvedomitosť, 
nepoctivosť sú vlastnosti, ktoré človeka špinia 
a znehodnocujú.

Národy starých vekov často považovali prácu 
za nedôstojnú pre človeka. Budhisti napr. opovr
hovali každou prácou, aby raz dosiahli úplnú 
blaženosť v tzv. nirváne. Starí Egypťania považo 
vaii telesnú prácu za ponižujúcu a vhodnú iba pre 
otrokov. Aj starí Gréci pohŕdavo posudzovali ma
nuálnu prácu. T akýto  názor zdieľali aj taikí slávni
ľudia ako bol Sokrates, Platón, Aristoteles a iní. 
Podobný názor na fyzickú prácu mali aj Rimania, 
hoci v prvých časoch republiky bola aj u nich te
lesná práca, najmä roľnícka, veľmi vážená. Často 
sa stalo v dejinách, že vojvodcovia, hlavy štátov 
a slávni ľudia boli odvolaní od pluhu k riadeniu 
kormidla krajiny. Neprekvapuje nás, keď u Cicera 
čítame: „Každá remeselnícka dielňa je čímsi opo
vrhnutia hodným pre slobodného človeka."

Neskôr každú prácu vykonávali iba otroci, lebo 
boháči žijúci v hojnosti a rozkošiach, považovali 
manuálnu prácu za nedôstojnú svojho stavu. Ale 
z výsledkov tejto práce žiť a usporadúvať povest

né „lukulské hostiny" nepovažovali za nečestné 
a nedôstojné. Známy staroveký kresťanský spiso
vateľ Eusebius spomína vo svojom diele, že cisár 
Domitián (r. 81 - 96) keď sa dozvedel, že v Pale
stíne žijú potomci kráľa Dávida, ktorí majú ovlád
nuť svet, dal niektorých z nich predviesť. Boli to 
prostí dedinčania, vnukovia Júdu Tadeáša. Keď 
cisár videl ich mozoľnaté ruky s opovrhnutím ich 
prepustil ako takých, ktorí nemôžu byť nebezpeč
ní pre jeho trón.

Náš Vykupiteľ a Spasiteľ posvätil prácu tým, 
že dlhé roky pracoval so svojím pestúnom v naza
retskej dielni. Prekvapuje nás aj to, že si zvolil za 
apoštolov jednoduchých robotníkov, rybárov, pro
stých ľudí. Tým zveruje svoje nebeské posolstvo 
a prikazuje, aby išli a učili zachovávať všetko, čo 
prikázal. V zmysle starého kresťanského hesla: 
„Modli sa a pracuj!" - vidí kresťan v práci vôľu 
Božiu a príležitosť ako rozvíjať najvyšší príkaz 
Boží, príkaz lásky k Bohu a blížnemu. Statočne 
vykonávaná práca je prameňom čestného života, 
ale i prameňom nebeských zásluh. Názor niekto
rých, ktorí považujú telesnú prácu za menejcennú 
je celkom neoprávnený a mýlny. Podobne, je ne
správne preceňovať prácu v oblasti duchovnej, 
duševnej. Každá p r á c a ,  duševná i fyzická sa 
vzájomne doplňujú. Jednu od druhej nemožno od
deliť. Každá svedomite vykonaná práca prináša 
krásne výsledky nielen pre jednotlivca, ale pre ce
lú spoločnosť a celú našu krásnu vlasť. Poctivá 
a statočná práca je zásluhou i pre nebo, lebo je 
ako rebrík, ktorý vedie k Bohu a preto každej sve
domitej a čestne vykonanej práci patrí česť a od
mena, a to nielen tu na zemi, ale aj v nebesiach!

O. MIKULÄŠ MAGYAR
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Prácou si človek normálne zaobstaráva živobytie pre seba a pre svojich, dáva sa do spojenia so svojimi bratmi a pre ukazuje 
im službu, má možnosť uplatňovať naozajstnú lásku a spolupracovať na zavŕšení Božie1,ho stvoriiteľstva. Ba vieme, že človek, 
obetujúc svoju prácu Bohu, spája sa priam s vykupiteľským dielom Ježiša Krista, ktorý udeliil práci neobyčajnú dôstojnosť tým, 
že on sám vlastnými rukami pracoval v Nazíairete. Z toho vyplýva pre každého človeka povinnosť statočne pracovať, ako a j prá
vo r>a prácu. Spoločnosť má zas zo svojej sírainy, podľa pod mienok, v ktorých sa nachádza, pomáhať občanom, aby mohli%

nájsť dostatočnú príležitosť k práci. Konečne odmena za prácu má byť taká, aby poskytovala človeku a jeiho rodine možnosť 
slušne žiť po stránke materiálnej, spoločenskej, kultúrnej a duchovnej, berúc do úvahy službu a výkonnosť každého jednotlivca, 
ako aj situáciu podniku a všeobecné dobro.

(Z pastorálnej konštitúcie Gaudium et spes — o Cirkvi v súčasnom svete II. — 67

policajtovi udal. Otvoril mu notes a 
ukázal zapísanú sériu a číslo tisícov
ky a porozprával mu celý prípad. Po
tom stačilo už len siahnuť do vrecka 
daňového úradníka, vytiahnuť z neho 
peňaženku, v ktorej bola uložená t i 
sícovka a prípad bol nad slnko jas
nejší Nešťastník zničil svoju rodinu, 
deti, stratil miesto a sám putoval za 
mreže.

Statočný kresťan a verný občan má 
sa vyhtjbat tomuto špinavému neduhu,

nikdy nedávať, avšak ani nikdy ne
prijímať úplatky. Naše zákony trescú 
toho ,  kto úplatky berie i toho kto ich 
dáva.

Vojaci márne prijali úplatky, prav
da víťazného Krista i tak vyšla naja
vo a víťazoslávne sa rozniesla po ce
lom Jeruzaleme. „Dali vojakom mno
ho peňazí“, ale mohli sa vojaci ozaj 
tešiť a radovať cinkotu zlata a strieb
ra? Veď na svete je všetko pominu
teľné, iba pominuteľnosť je nepomi

nuteľná! Pominuteľné je zlato, strieb
ro, bohatstvo, sláva, pominuteľná je 
mladosť, krása a každá minúta času, 
ktorý neúprosne plynie a nás násilne 
vlečie vždy bližšie a bližšie k temné
mu hrobu. Jediným liekom a jedinou 
nádejou kresťana je ten, kto na svi
taní veľkonočného rána vstal z mŕt- 
vycň, pokoril smrť a zvíťazil nad ňou! 
On je alfou a omegou života!

o. JÄN T IC H Ý
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S p ^ ô L & e t t ô  l l  p j t á e ô - L L  k  L f t & i ô e m m i L  a i d u

Prvomájové sprievody sú u nás významnou a samozrejmou tradíciou. Je to radostná, spoločná oslava 
sviatku všetkých pracujúcich ľudí na celom svete.

V  spoločných sprievodoch kráčajú občania rôzneho veku, pohlavia, zamestnania, vierovyznania, ná
rodnosti i spoločenského postavenia, aby s p o l o č n e  dokumentovali svoju vernosť našej vlasti a tým 
prejavili odhodlanie, že svojou prácou budú i naďalej prispievať k je j šťastnému rozkvetu.

Z tohto poukazu plynie zaväzujúca myšlienka, ktorá nám všetkým, bez rozdielu, pripomína, že ak sa 
vieme zjednotiť v spoločnej práci a tak spoločne kráčať k spoločnému cieľu, potom musíme s p o l o č 
n e  v y t v á r a ť ,  u p e v ň o v a ť  a r o z š i r o v a ť  všetky zdravé podmienky vzájomného spoločné
ho spokojného ž i v o t a !

Ak je naším spoločným cieľom b l a h o  všetkých, potom nielen naša práca, ale aj v š e t k y  vzá
jomné v z ť a h y  a p o s t o j e  musí napĺňať vytrvalý duch v z á j o m n é h o  porozumenia, b r a t 
s k e j  ochoty a láskyplnej z n á š a n l i v o s t i .

To je nielen základná, ale aj z á v ä z n á  podmienka! Ak ju chceme spoločne dosiahnuť, musíme 
k tomu vytrvalo spoločne pracovať, aby je j dosiahnutie sa stalo naším s p o l o č n ý m  ziskom, rados
ťou, víťazstvom a tým aj spoločnou radostnou oslavou našej spoločnej práce pre spoločné blaho, mier 
a radosť pre všetkých! o. B. Demko

w %

Májové myšlienky
Umelci: spisovatelia, básnici, hudob

ní skladatelia i speváci všetkých čias 
bez rozdielu národností, snažili sa čo 
najkrajšie zachytiť vo svojich dielach 
rôznofarebnosť a krásu mesiaca mája. 
Aj my, veriaci, snažíme sa čo najkrajšie 
osláviť Spasiteľovu Matku, ku ktorej sa 
obraciame v tradičných májových mo- 
lebenoch a pobožnostiach.

Ako rozkvet stromov, rôznofarebnosť 
a vôňa kvetov spestrená štebotom vtá
ctva dodáva chuť k životu, tak i v na
šom duchovnom živote zjav presv. Ne
beskej Matky v dejinách našej spásy

prináša radostný rozkvet duchovnej ob
rody, lebo učením jej Syna nastáva 
nový, ľudskejší život. Zasiate semeno 
lásky k Bohu a blížnym ako kvas poma
ly a isto pretvára vnútro človeka, človek 
prestáva byť človekovi vlkom a stáva 
sa mu bratom a sestrou bez rozdielu 
národnosti, rasy a iných rozdielov.

Nepoškvrnená a bez prvotného hrie
chu počatá stáva sa Matkou a vycho
vávateľkou Božieho Syna. Plná milostí, 
požehnaná medzi ženami a plná poní
ženosti, služobnica Pánova..., ale zá
roveň spolupracovníčka na vykúpení ľu
dí všetkých čias.

Spolu so Synom kráča krížovou ces
tou, nenesie kríž, ale nesie ťarchu 
zápasu so životom a smrťou svojho Sy
na, hoci je pevne presvedčená, že po 
veľkopiatkovei dráme príde slávnostné 
Vzkriesenie. Pokiaľ sláva toľkých smr
teľníkov zapadla do zabudnutia, zatiaľ 
jej sláva a materinská starostlivosť, kto
rú prevzala pod krížom, začína sa po 
jei nanebevzatí.

Naši veriaci pri májových molebenoch 
a ostatných pobožnostiach chválospev
mi ospevujú svoju nebeskú Matku. Od
ložme vždy svoju hrdosť, nevšímavosť, 
ľahostajnosť a vytrvalo hľadajme spô
sob ako ju v tomto mesiaci budeme 
nielen uctievať a velebiť, ale í verne 
n a s l e d o v a ť  a statočne kráčať ži
votom v duchu príkazu bratskej lásky k 
všetkým!

O. PAVEL KOMPÉR,st.

„...poďakuj Synovi
za lásku...“

V jednej z našich mariánskych 
piesní vyniká vzácna myšlienka. Spie
vame v nej prosbu: „ . . .  poďakuj Sy

novi za lásku ..  .!“ Na vďačnosť veľ
mi často zabúdame, ani čo by slovo 
„ďakujem “  nemalo v našom srdci a 
modlitbách svoje opodstatnenie. Pro
síme o dary, o Božie milosti. Často 
dlho, vytrvalo a zdanlivo neúspešne. 
Dostávame ich však v čase a v spô
sobe, ktorý určuje Božia láska. Vždy 
v náš prospech! Stáva sa však aj to, 
že si získanie Božej lásky ani neuve
domujeme a prejavy Božích darov po
važujeme za prirodzený sled udalostí 
a okolností. Potom za tieto, pre nás, 
tak „samozrejmé“ dary nepovažujeme 
si za povinnosť poďakovať sa.

A takých samozrejmostí v našom 
živote je veľa!

Je to zdravie, možnosť a schopnost 
pracovať a primerane zarábať. Ďalej 
sú to prekonávania krízových situá
cií, úspešné vyriešenia malých alebo 
veľkých problémov, drobné i väčšie 
radosti uprostred starostí každoden
ného života a iné. Slová modlitby 
uznania a vďačnosti za priazeň Božiu 
patria pre nás veriacich na prvé mies
to našich duchovných povinností. Ky
tica jarných kvetov, kvety z rozkvit
nutých lúk a záhrad, to nech sú naše 
slová vďačnosti a úprimnej poklony 
Božei velebnosti.

Nuž, poďakuj sa Synovi. Matka, na
ša. v našom mene i za nás. za Božiu 
lásku k nám/ Prijmi, Matka, kyticu
našich skromných kvetov lásky a 
vďačnosti, našich túžob, našich sna
žení a svojou mocnou ochranou aj 
láskavým príhovorom oroduj u svojho 
Syna za nás všetkých, aby sme žili 
vo s v o r n e j  láske, v z á j o m n o m  
porozumení a b r a t s k e j  z n á š a n 
l i v o  s t i !

T. Fedoronko

Všetci v Krista veriaci nech sa obracajú na Matku Božiu a Matku ľudí s naliehavými a vrúcnymi prosbami, aby Ona, ktorá 
napomáhala prvotiny Cirkvi svojimi modlitbami, aj teraz, povýšená v nebi nad všetkých blažených i anjelov, orodovala v spolo
čenstve všetkých svätých u svojho Syna, dokiaľ sa všetky rodiny národov — tie, čo sa honosia kresťanským menom, ako aj tie, 
čo ešte nepoznajú svojho Spasiteľa — šťastlivo nazhromaždia v pokoji a svornosti v jediný ľud Boží na slávu najsvätejšej a ne
rozdielnej Trojice.

(Z kon cMn e j vieroučnej konštitúcie Lumen genitikim — o Ciirtkvii VIII. — V. — 69)



(Dokončenie z minulého čísla.)

Z ďalších historických dát sa pozastavme ešte pri roíku 1929, 
kedy sa hlavou zjednotených Sýrčanov stal Mor Ignatiois T a  p- 
p u n i. Tento muž významných kvalít sa istáva roku 1935 kandii- 
nálom a oko taký orga>ni'zaone dobudoval Sýrsiku zjednotenú 
cirkev.

Sídlo patriarchátu preniesol do hlavného mesta Libanonu — 
B e iru tu , zriadil 4 arcibiskupstvá (Damašek, Aleppo, MosuJ 
a Bagdad), dve biskupstvá (Gezira a Horns) a nakoniec šesť 
vikariátov v rôznych krajináah. Jemu sa vo všeobecnosti pripi
suje zásluha na hromadnom návrate veriacich odlúčených cir
kví k jednote a ta:k isto návrat jakabitského arcibiskupa Mora 
Hamna G a n d o u r a  s celou eporchiou do lona všeobecnej 
Cirkvi,

Veriaci tejto miestnej cirkvi dnes žijú v Sýrii, Libanone, Iraku, 
v Jordánsku, v Egypte a ich počet sa zväčšuje aj inde. Počet 
veriacich tohto patriarchátu sa udáva na približne 90 000 duší.
V súčasnosti je patriarchom zjednotených Sýrčanov Igmac An
ton H a y e k.

Z osobitostí, ktoré sme mail j možnosť vybadať na sýrskej li
turgii, pripomeňme aspoň niektoré. Tak napríklad prežehináva- 
nie je podobné aiko v rímskom obrade, avšak kňaz pri prežeh- 
návamí sa na začiatku liturgie ako sprievodné slová tohto 
úkonu použíivia text skôr podobný východnému začiatku — 
Btohasbven Boh n á š .. .  — Nech je zvelebený Boh Otec, Syn
i Svätý Duch. Prisluhujúci odpovedá v za,stúpení celého ľudu 
Božieho: Jeho zľutovanie a milosť nech na nás úbohých hrieš
nikov zostúpi teraz i vždycky i na veky vekov. Amen, Potom kňaz 
s rukiami skríženými na prsiach sa modlí prvú modlitbu, ktorú 
zakončí známym 50. žalmom — Zmiluj sa nado mínou Bo že .. .  
Tu sme opäť blízko praxi známej z východnej liturgie aj u nás, 
keď na začiatku liturgie katechumenov pri okiadzam í oltána, 
obetných darov, chrámu aj ľudí rovnoko kňoz alebo diakon 
modlí sa ten Istý žalm. Liturgické náčinie je rovnaké ako u nás 
a rúcho pozostáva z tmavého kňaizského dlhého rúcha, z bie
leho stiahiara, epitrachikí východného strihu a slávnostného li
turgického rúcha, ktoré sa oblieka na vrch uvedených. Toto sa 
však podobá viac rímsikemu pluviálu ako výahodinému felónu, 
a aaivyše má ešte kapucňu z tej istej látky. Liturgické rúcha si 
oblieka kňaz až po príprave obetných dairoiv chleba a vína, 
ktoré sa nazývajú tiež „obetnými donmi Meiahizedecho)vými,<. 
Pre ¡informáciu vairi len toľko, že na Východe sa pokladá obeť 
Melchiizedecha za akýsi prechod medzi obeťami starozákonný
mi a obetou novozákonnou.
Príprav obetných darov a obrady pritom sú veľmi podobné 
aj čo do textovej strán,ky týchto úkonov v liturgii byzantskej 
ktorú z praxe poiznáme. Rovnoko vzbudenie úmyslu a uloženie 
obetných darov na oltári. Nekoná sa všaík na žertvemíku, ale 
priamo 'na oltárni, pri ktorom sa bude svätá liturgia slúžiť. Ako 
ďalšiu zaujimavosť .pripomíname, že kňaz pri vystupovaní po 
stupňoch k oltáru sa modlí text žalmu, ktorý sme pred liturgic
kou reformou v rímskom obrade poznali aiko súčasť stupňových 
modlitieb: Pristúpim k oltáru Božiemu, k Bohu, ktorý ma pote
šuje od mladosti.. .

Ako už z uvedeného vysvitá, má táto liturgia veľa spoločných 
prvkov tak s liturgiou byzantskou, aiko aj s liturgiou rímskou. 
Tým sa len potvrdzuje spoločný základ, z ktorého sa jednotlivé 
typy liturgie a obradov vôbec vyvíjali. Aj táto liturgia má, sa
mozrejme, oslavný hymnus na začiatku — ofosalKove totožný 
so spevom SLÁVA.. JEDN O RO O EN Ý S Y N U .. . ,  a nezobúdia 
sa v nej ani spev TROJSVÄTÝ — TRISHAGION, v byzontsikej 
liturgii bežný a v latinskej liturgii pretrvávajúci iba v litur
gii Veľkého piatku. Rovnoko zakončenie spevu prefácie nájde
me v nej talké isté, ako v ostatných: Svätý, svätý, svätý, Pán 
Boh všetkých svetov.. .  Ďalej je vlaistnýrn tejto liturgii aj po
zdravenie pokoja, vyznanie viery a po premenení obetných da
rov známa toľkokrát „problematická " e p i  k l é z a .  Chápu ju 
však rovnako ako my — je úkonom doplňujúcim dkt premene
nia. Aj ostatné kňazské úkony sú pomerne zložité, no domácim 
iste takými nepripadajú. Bozlk poikoja v rámci liturgie sa odo
vzdáva odlišne a'ko sme na to zvykli či už z laitinisikej — rímskej 
alebo byzantskej — východnej liturgie. Pred týmto úkonom sa 
kňaz modlí nasledujúcu modlitbu:

Pane, Bože náš, ty nás nekonečne miluješ, preto nás učiň 
hodnými tejto svojej svätej služby. V jej znamení a nezištne,

bez pretvárky a pokrytectva, bez uprednostňovania kohokoľvek 
a spojení výlučne s obšťastňujúcim putom lásky chceme sa na
vzájom v duchovnom zjednotení pozdraviť bozkom pokoja.

Ľud na to odpovedá: Amen.
Kňaz idh potom pozdraví obvyklým liturgiakým pozdraven í m : 

Pokoj Pánov nech je s vami všetkými.
Po tomto pozdravení ľud odpovie: I s duchom tvojím, a nato 

.prisluhujúci pristúpi k oltáru, pobozká oltár a vystretú pravú 
ruku kňaza. Potom odchádza naspäť na svoje miesto a k stup
ňom oltára teraz prichádza Zo spoločenstva zhromaždených 
chlapec a dievča, ktorým on odovzdá tento liturgický pozdrav 
ako znamenie pokoja podaním ruky. Oni isa hneď vrátia k 
zhromaždeným a rovnaiko odavzdávajú tento pozdrav podaním 
rúk ďalej.

Sväté prijímanie sa veriacim podľa sýrskeho obradu podáva 
pod obojím spôsobom. Kňaiz najprv ponorí časticu Tela Pánov
ho do jelho Krvi v kalichu a potom rukou ho podáva jednotlivým 
prijímajúcim. Častice obetného chleba sú na tento spôsob 
podávania prispôsobené. Podľa očakávaného počtu prijím ajú
cich sa obetuje a kamsekruje potrebné množstvo veľkých Kosili í 
a tie sa potom lámu na primerané časti. Lámanie chleba, pod
ľa ktorého sa aj nazývali prvotné euchoriistidké zhromaždenia, 
je v sýnsikej liturgii teda naďalej slkutoánosťau. Nomieisto po- 
klokniutí na jedno koleno sa pri liturgických úkonoch robia 
úklony a pokloiný odstupňované podľa miestnytíh zvyklostí 
a ustálených spôsobov.

Na záver uvádzame schému štruktúry sýrsíkej liturgie v jej 
plnom rozvinutí. To nám umožní získať prehľad o jednotlivých 
jeij čaistioah a j o cellku.

I. časť: Liturgia modlitieb a slova Božieho

Príprava oltára a liturgických rúch a náčinia.
Modlitba kňaza pred oltárom, výzva veriacich na mod

litbu.
Pristúpim k oltáru Božiem u.. .  výstup a uctenie oltára.

Liturgia katechumenov

Príprava obetných darov — podľa Melchiizedecha.
Prvé obetovanie chleba a vinia.
Druhá stupňová modlitba.

Z  myšlienok pre tiché chvíle
Ty si cesta —  ja časté blúdenie
Ty si pravda  —  ja reťaz omylov
Ty si pastier  —  ja tvoja ovečka
Ty si bezo mňa všetko  —  ja bez teba nič
Ty si večnosť  —  ja len chvíľka
Čo si učinil, je dobré  —  čo ja, tak často zlé
Ty k nebu dvíhaš —  ja len k zemi padám
Ty si pokora  —  ja pýcha
Ty si slnko  —  ja len lúč
Kto Teba pozná, miluje Ťa —  kto mňa pozná, je 

sklamaný 
Ty si vesmír  —  ja hviezdička 
Ty si oceán  —  ja len kvapka 
Ty túžiš slúžiť  —  ja často len rozkazovať 
Ty si tŕním korunovaný  —  ja len o odmene snívam 
Ty si oheň lásky —  ja len iskierka

(Z obežníka nášho Ordinariátu č. 1/1974]



Obetovanie kadidla — podľa Äronä.
Obliekanie liturgických rúch.
Tretia stupňová modlitba.

é

Druhé obetovanie chleba a víno.
Vzbudenie úmyslu a pripomienky.
Spomienka na Bohorodičku a sivätýdh.
Uctenie Najsvätejšej Trojice a veľké prosby — me
mentá.
Okiiad'zanie oltára, obetných dairov a ľudu Božieho.
Hymnus TROJSVÄTÝ — TR ISH A G IO N .. .
Pozdravenie pokoja — Epištola.
Pozdravenie pokoja — Evanjelium.
Liturgia veriacich

Slávnostné vstupné modlitby — oslava tajomstva svilat- 
fcu.
Veľiké slávoskwie a Vyznainie viery.
Umývam i e rúk a výzva veriacich na modlitbu.

II. časť: Eucharistická obeta

Kánon — Anafona.
Úvodná modlitba.
Pozdravenie a bozk pokoja.
Modlitba pri odovzdávaní boziku pokoja a podávaní

Odkrytie obetných donov.
Pavlovské požehnanie (6 X 1)- 
Hore srdcia!
iPrefácia. Svätý, svätý, stvätý.. .
Premenenie — spom ienka.. .
Epikléza — vzývanie Ducha Svätého.
Prosby: za pápeža, patriarchov, biskupov, kňazov, 

predstaviteľov a Boží ľud; pripomienka Boho
rodičky a svätých; za zomrelých biskupov, 
kňazov a veriacich.

Pozdravenie pokoja a požehnámie (6 X )-
III. časť: Prijímanie Najsvätejšej Eucharistie

Lámanie chleba, poznačovamie Krvou Pánovou a zmie
šanie.
Vzbudenie viery a úvod do modlitby Pána.
Otče n á š .. .  Pozdrav pokoja a požehnávanie (6 X )*  
Pozdvihovanie premenených darov: na diskose (Sväté

šivätym) v kalichu (Sláva O tcu .. . ) ,  spolu (Jediný svä
tý, jediný P á n .. . ) .
Prijímanie kňaza — prípravná modlitba — prijímanie
Tela Pánovho lyžičkou z kalicha.
Rrij imanie Knvi Pánovej.
Prijímanie veriacich — modlitba na rozhrešenie.
Ro/Zhrešenie požehnaním s Najsv. Euchoristiou.
Modlitba na prijímanie so skríženými rukami.
Vlastné podávanie sv. prijímania.
Poďakovanie, pozdrav pokoja, požehnanie na zakon
čenie.
Prepustenie veriacich.
Dokončenie prijjatia všetkých obecných darov.
Modlitba kňaza po sv. prijímaní.
Poďakovanie a odchod od oltára.

Modlitba na prepustenie veriacich s požehnaním:

V pokoji (-}-) sa rozíd'te moji milovaní bratia a sestry, a my 
vás pre nebeský pokrm, ktorý ste prijali pri tomto svätom 
oltári, zverujeme do milosrdnej lásky celej Najsvätejšej Tro
jice. Nech vám všetkým — blízkym i vzdialeným, žijúcim i zo
snulým, ktorí ste vykúpení víťazným (+ ) krížom nášho Spasi
teľa Ježiša Krista a poznačení nezmazateľnou pečaťou 
svätého krstu, Najsvätejšia Trojica odpustí všetky poklesky, 
ktorých ste sa dopustili, nech zahladí všetky vaše hriechy, do 
ktorých ste upadli, a večný pokoj nech udelí dušiam všetkých 
našich zosnulých. Nech sa zmiluje aj nado mnou, svojím 
hriešným a slabým služobníkom, a kiež sú mi v tom na pomo
ci aj vaše modlitby za mňa. Choďte v pokoji, v spokojnosti 
o v šťastí, o modlite sa a j vy za mňa (+ ) .

MALÝ SLOVNÍK
svätých z Časoslova

BARLAAM, podľa Chaldejského vý
znamu znamená syn ľudu. Žil aiko roľník 
v malej dedinke blízko Antiochie v M a
lej Ázii. Pre svoj statočný postoj vo 
viere zomrel muč. smrťou na začiatku
IV. storočia. Sviatok 19. novembra.

BAŽILI DES o slávil Krista mučeníctvom 
spolu s ostatnými krétskymi mučeníkmi 
v 350. roku. Sviatok 23. decembra.

BAZIUSK, mučeník z čias cisára Ma- 
ximiána. Jeho životopis zaznamenal 
Eusignius. Bol príbuzným sv. Teodora 
Tirana. Zaihynul v Komárne 22. mája r. 
308. Sviatok v deň jeho muč. smrti.

BAŽIL ANARIJSKÝ, biskup, účastník

cirkevných snemov v Ankýre a Novej 
Cézarei, mučeník. Sviatok 26. mája.

BAŽIL, biskup parijský, neohrozený 
zástanca úcty posvätných obrazov. Zo
mrel v r. 728. Spomíname naň 12. aprí
la.

BAŽIL, kňaz v maloázijskej Ankýre 
a statočný od porca a riam izmu v 4. sto r. 
Sviatok 22. maraa.

BAŽIL VEĽKÝ (329-379), arcibiskup 
v Cézarei Kapadockej, cimkevný otec 
a učiteľ, zakladateľ regulí východného 
mníšstva, vynikajúci liturgista, nadšený 
podporovateľ vedy, školstva a vzdela
nia. Sviatok 1. januáma. Okrem to'ho 
spomíname ho aj pri sviiatku sv. Troch 
svätiteľov.

BAŽIL VYZNAVAČ, zomrel okolo roku 
747. Spolu so sv. Prokopom slúžil Bohu 
oko zástanca úcty posv. obrazov. Svia
tok 28. februána.

BAŽIL CHERZONSKÝ, žil vo 4. stor. 
a vynikal ako zápalistý kazateľ. Patrí k 
významným čudotvorcom východnej cir
kvi a jeho sviatok je 7. marca.

BAZILISA, ko rinítská mučenica z 3. 
stor. Pripomíname si ju 10. marca.

VINCENT Z PAULY, pochádzal z chu
dobnej a početnej roľníckej rodiny. Ako 
kňaz všetku svoju pozornosť a lásku 
rozdal chudobným, úbohým a týraným. 
Bol zakladateľom lazaristov a milosrd
ných sestier. Zomrel 21. septembra 1660. 
Sviatok 19. apríla.
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— Pracuj ustavične! Ak si spomenieš v noci, keď ideš spať: „Neurobil som, čo bolo treba,“ vstaň a urob to!
— Krásny je život, ak urobíš niečo dobré a spravodlivé. (Z myšlienok F. M. Dostojevsikého)
— Aby tvoja modlitba bola ozajstnou modlitbou, treba aby si poznal ťažobu konkrétnej práce. Ak by si sa jej oddával povrch

ne, nebol by si schopný zastať sa kohokoľvek. Tvoja modlitba dosahuje plnosť vtedy, keď tvorí jednotu s tvojou prácou.
(Z prawidiiel bratov v Taizé)

1D u X C L W lt  SuCL (L ô  L t k (L
potrebný k prijatiu rozhrešenia. Napr. volal k Bohu výkri-

[ Dokončenie.)
k-.-

Je pekným zvykom, keď príbuzní, priatelia, známi, su
sedia navštívia chorého, aby sa spolu modlili s kňazom, 
ked! ten zaopatruje nemocného sviatosťami. Hlavne v na
šom obrade môžu sa aktívne zúčastniť na modlitbách pri 
udeľovaní sviatosti jeleopomazania, ktoré sa u nás podáva 
aj so spevom. Nielen domáci chorého, ale vôbec veriaci far
nosti by mali včas duchovnému oznámiť, keď niekto v rodi
ne alebo u susedov vážne onemocnel.

Či treba volať kňaza, keď chorý stratil reč, ale je pri 
pamäti?

Treba! Lebo tento nemocný znakmi rúk alebo očami mô
že prejaviť vôľu spovedať sa a tak vyjadriť ľútosť, čo stačí 
k tomu, aby dostal právoplatné rozhrešenie.

vedomí.
Tu ale treba vedieť, že tým, ktorí padli do bezvedomia, 

kňaz dáva tzv. podmienečné rozhrešenie, to znamená, že 
rozhrešenie je platné len pod podmienkou, že dotyčný mal 
pred upadnutím do bezvedomia taký duševný stav, aký je

kom: „Bože“, myslel na Boha a pod . Keď človek, ktorý 
upadol do bezvedomia a ešte predtým vyjadril svoju vôľu 
vyspovedať sa alebo ľútosť za hriechy, dostane riadne roz
hrešenie, hoci je v bezvedomí.

Hoci by bol teraz v bezvedomí ležiaci chorý predtým 
žil v ťažkom hriechu, ak si pred stratou pamäti žiadal kňa
za, chcel sa spovedať, dostane rozhrešenie, lebo tým, že si 
žiadal spovedníka, dokázal, že sa chce s Pánom zmieriť.

Keď sú pochybnosti, že chorý ešte žije, dáva sa rozhreše
nie s podmienkou: „Ak žiješ.“

Ci treba volať kňaza, keď chorý je bez pamäti?
Okolie nemocného ( rodina, susedia)  nesmú čakať až cho

roba tak premôže chorého, že tento stratí pamäť. Kňaza mazanie, 
treba volať skôr. Taktiež každý chorý je povinný sám si za
volať kňaza ihneď ako upadol do choroby. Vtedy sa môže 
ešte sústrediť na dobrú sv. spoveď, okrem toho mu spoveď 
aj prijatie sv. sviatostí pomôžu k uzdraveniu. Ale keď sa 
už stalo, že chorý stratil pamäť už z hocakých dôvodov ( ro 
dina nepovolala kňaza, nemocný upadol do bezvedomia 
náhle, pri nešťastí a pod.) kňaza treba volať i vtedy, lebo 
môžeme dúfať, že dotyčný padajúc do bezvedomia myslel 
na Boha, hoci len v myšlienkach a tým je v takom dušev
nom stave, že môže dostať platné rozhrešenie, hoci je v bez-

Spovedanie chorých dietok

Ak choré dieťa už bolo na prvom sv. prijímaní, rodičia 
v čase nebezpečného onemocnenia majú volať kňaza tak, 
ako v prípade dospelého veriaceho. Keď choré dieťa ešte 
nebolo pri sv. spovedi, ale užíva už svoj rozum, t. j. rozo
znáva dobré od zlého a je schopné vedome a dobrovoľne 
prestúpiť zákon Boží, rozoznáva obyčajný chlieb od najsv. 
Eucharistie, aj keď ináč má slabé náboženské vedomosti, 
platne sa spovedá, dostáva rozhrešenie, sv. prijímanie i po-

Keď choré dieťa dosiaľ na spovedi nebolo a je pochyb
nosť, či už rozlišuje dobré od zlého, či užíva už svoj rozum,
dáva sa mu podmienečné rozhrešenie, sv. prijímanie a sv. 
pomazanie. Keď choré dieťa dosiaľ na sv. spovedi nebolo 
a je isté, že ešte nedospelo k užívaniu svojho rozumu, ne
dáva sa ani rozhrešenie ani sv. pomazanie. Ale sv. prijíma
nie podľa obyčajov nášho obradu sa môže podať. Podľa 
zvyklostí západného rítu udeľuje kňaz takémuto dieťaťu 
požehnanie.

Cirkev svoj postup v te jto otázke zakladá na tom, že po
dľa sv. tradície v prvotnej Cirkvi dávalo sa sv. prijímanie 
deťom ba i nemluvňatám (a  miestami pri sv. krste dáva sa 
nemluvňatám i dnes). Náš Spasiteľ svoje Telo ako nebeský 
pokrm pre život večný zanechal pre všetkých, detí nevyní
majúc. Potom, keď takých je kráľovstvo nebeské, prečo by
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nemali títo „ anje li“ na zemi prijať eucharistického Krista, 
keď ich ten volá: „ Nechajte týchto prísť ku mne“, a ko
nečne, ako pri krste doplňujú vieru dieťaťa krstní rodičia, 
tak aj pri sv. prijímaní doplňujú vieru dieťaťa vlastní ro-

■9 • tS •dicia.

Apoštolské požehnanie

Dbajúc o spásu duší Cirkev udeľuje chorým apoštolské 
požehnanie s plnomocnými odpustkami v hodine smrti. To 
to Apoštolské požehnanie pre umierajúceho nie je odpus
tením hriechov, lebo odpustenie dostáva chorý pri sv. spo
vedi, ale je to odpustenie všetkých dočasných trestov, ktoré  
sú dôsledkom každého ťažkého hriechu. Toto požehnanie 
sa udeľuje po sv. spovedi, po sv. prijímaní a pomazaní, ale 
odpustenie trestov nenastáva vtedy, ale až v okamihu smr
ti. Túto právomoc udelil Sv. Otec Pius X. roku 1912 všet
kým kňazom kat. Cirkvi navždy. Apoštolské požehnanie sa 
môže udeliť všetkým, k torí zomierajú v kajúcnosti, aj de
ťom, ktoré sa už spovedali. Z  toho vyplýva, že toto požeh
nanie sa udeľuje len v ťažkej chorobe a vo veľmi vážnom 
prípade. Odpustky získava kajúcnik, keď sa už duša sku
točne oddeľuje od tela. Keď sa nemocný uzdravil, odpustky 
spojené s požehnaním nezískal. Dať nové požehnanie mož
no v každej novej, ťažkej nemoci.

Podmienky pre udelenie a platnosť požehnania:

a ) Kajúcnik má prijať sviatosť pokánia, Eucharistie a sv. 
pomazania.

b J Kajúcnik má po kňazovi opakovať slová viery, nádeje 
a lásky a taktiež vysloviť Najsv. meno, napr. „Ježišu, Synu 
Boží, zmiluj sa nado mnou“, potom pobozká kríž. Keď ne
má síl hovoriť, opakuje po kňazovi slová aspoň v duchu. 
Cirkev týmto spôsobom chce vyslať svoje dietky na več
nosť čisté a slobodné od všetkých dočasných trestov za 
hriechy.

mia. Keď sa budeme obžalovávať, ako nám hovorí naše 
zdravé svedomie, naša spoveď bude vždy dobrá.

Š k r u p u l a n t  i —  úzkostliví, sú takí, ktorí vidia a hľa
dajú hriech i tam, kde ho niet a taktiež bez rozumnej prí
činy i nehriešne skutky považujú za hriešne.

Súdiť svoje skutky vo svedomí máme rozvážne a rozum
ne. Je veľmi nesprávne, keď sa i na vážne veci dívame ľah
komyseľne. Nesprávna je aj druhá krajnosť, keď sa totiž 
na veci pozeráme až príliš úzkostlivo. Máme sa báť hrie
chu, ale s rozvahou a bez preháňania. Úzkostlivý človek má 
prehnané obavy a stály nepokoj. Tento stav je duševnou 
chorobou. Z jednej strany je prekážkou v duchovnom po
kroku dotyčného, z druhej strany znova môže viesť ku kraj
nému laxismu, ba i hriešnemu životu. Čo sa týka spovede, 
škrupulanti nikdy nemajú pokoj a vzždy si myslia, že sa 
zle spovedali. Nijaký spovedník pre nich nie je dobrý, ani 
dosť prísny. Raz si myslia, že ich spytovanie svedomia ne
bolo presné, inokedy opäť, že ich ľútosť bola nedostatočná, 
spoveď nepresná a pod. Neuspokoja sa ani po generálnej 
spovedi.

Tieto osoby, aby uviedli do rovnováhy svoj duševný stav, 
musia: a ) bezpodmienčne poslúchať spovedníka a pridr
žiavať sa jeho rád, b ) nesmú meniť spovedníka, c ]  v spo
vediach nijaký už vyznaný hriech nesmú opakovať, d J ge
nerálnu spoveď môžu vykonať len raz, viackrát sa neodpo
rúča, e ]  spovedať sa majú iba z tých hriechov, o ktorých 
bez najmenšieho pochybovania vedia, že sa ich určite do
pustili; ostatné hriechy majú vynechať.

Znaky a prejavy bojazlivosti škrupulantov: nerozhodnosť, 
pokiaľ ide o splnenie rady spovedníka, bojazlivosť vo všet
kom zhrešiť, stále obviňovanie seba z toho istého hriechu, 
stále pochybnosti o platnosti predošlých spovedí i na úkor 
úsudku spovedníka a podobné. Spovedník časom spozná aj 
príčiny bojazlivosti a sám dá pokyny, ktoré treba vytrvalo 
zachovávať.

o. Š. P.

Spovecľ hluchých a nemých

Osoby, s ktorými so spovedník nemôže dorozumieť bez 
toho, aby to iní nepočuli, spovedajú sa na osobitnom mies
te. Takto postihnuté osoby nech pred spoveďou povedia 
kňazovi, že sú hluché alebo nejakým znamením nech uká
žu, že sú nemé a kňaz s nimi odíde na pridelené miesto. 
Keby iná, nepovolaná osoba počula niečo zo spovede týchto 
ľudí, je zaviazaná pod ťažkým hriechom zachovať tajomstvo 
spovede.

Aj h l u c h o n e m í  od narodenia, k torí nemohli byť vo 
viere poučení, môžu pristúpiť k sv. spovedi a prijímaniu, 
keď podľa možnosti vyznajú aspoň niektorý hriech, dávajú 
na javo ľútosť a sv. prijjmanie vedia rozlišovať od obyčaj
ného pokrmu. Keby sa aj mohlo namietať, že takéto osoby 
nemôžu vedieť o nadprirodzenej ľútosti, lebo neboli poučení 
a z tej istej príčiny nevedia ani základné pravdy, potrebné 
k spáse, súdime, že Boh, ktorý chce, aby všetci boli spa
sení, dáva aj týmto úbožiakom potrebnú znalosť viery spô
sobom mimoriadnym a tiež milosť k vzbudeniu nadpriro
dzenej ľútosti.

S l a b o m y s e ľ n í  od narodenia, k torí nikdy nepouží
vali svoj rozum a tým sa ani nemohli dopustiť hriechu, nie 
sú schopní prijať rozhrešenie. Keď spovedník takéhoto č lo 
veka má pochybnosti, dá mu podmienečné rozhrešenie.

Spovede laxistov a škrupulantov

L a x i s t i  sú takí, k torí si naľahko berú Božie prikáza
nia. Oni ani tam nevidia hriech, kde hriech v skutočnosti 
je. Ľahkomyseľne pozerajú na všetko a tým pestujú ne
správne svedomie. Tu treba vedieť toto : Keď sa mýlime bez 
vlastnej viny, nehrešíme. Ale kto sa pomýli z hriešnej ne
vedomosti lnechce  vedieť), alebo zo zlej vôle, a v tom sa 
ešte utvrdí nahováraním, utvorí si tak nesprávne svedo
mie a ťažko hreší. Božie prikázania berme vážne, nenaho
várajme si, že zlý skutok, ktorý sme urobili, nie je hrie
chom, ale vždy sa riaďme podľa nášho pravdivého svedo

C H V Á L A  BIBLIE
Najkrajšie chvíle v detských rokoch prežíval som za dlhých 

zimných večerov. V rodine býval krásny zvyk. Po celodennej 
robote okolo hospodárstva otec a matka spolu s nami deťmi 
si zasadli k teplým kachliam, my deti okolo nich, najmä v so
botné a nedeľné večery a začalo sa čítanie biblie. Nikdy 
nezabudnem na tie prekrásne chvíle. Striedavo sme čítali prí
behy Božieho ľudu z dávnych čias. Až dodnes mi zostali v pa
mäti príhody o Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi. Nezabudnu
teľné chvíle úzkosti, sklamania i radosti sme prežívali pri čítaní 
udalostí zo života dvanástich Jakubových synov. O tom, ako 
Jozef, iakubov miláčik, bratmi nenávidený a predaný do Egyp
ta, napokon zachránil od hladu svojich bratov i otca, keď sa 
stal správcom a bol poverený samým faraónom starať sa o zá
sobovanie celej krajiny v období sucha a hladu. Aké vzrušujú
ce chvíle to boli, keď Jozef skúšal svojich bratov, či sa už 
polepšili, ako musel slzy potláčať, aby ho bratia nepoznali a až 
napokon, keď sa presvedčil o ich úprimnej ľútosti nad tým, že 
predali svojho brata a že sa starajú o svojho otca, ako sa im 
hodil okolo krku a dal sa im poznať.

Potom po celé zimné večery pokračovalo čítanie biblie cez 
Mojžiša, ako Izraeliti dostali dve kamenné tabule s desiatimi 
prikázaniami, cez dobu sudcov a izraelských kráľov. Čítali 
sme o múdrom Šalamúnovi a Dávidovi, o nevďačnom Absoló
novi a o udalostiach zo života Jána Krstiteľa, Božieho Syna 
a jeho presv. Matky až po Pánovo umučenie a jeho zmŕtvch- 
vstanie. Až dodnes sú mi tie večery drahé a vzácne.

Biblia nie je kniha ako tisíce iných kníh. Nie je z tých, ktoré 
prečítame, odložíme a po čase na ne zabudneme ako sú romá
ny o Winnetouovi alebo romány druhu Levočskej bielej panej, 
či stovky iných kníh, ktorých príhody nám už z hlavy dávno vy
šumeli .

Biblia je celkom iná kniha. Človek ju číta celý život a nemo-

Veď keď človek obrába zem .prácou vlastných rúik alebo pomocou techniky, aby prinášala plody a 9tala sa dôstojným príbyt 
kom celej ľudskej rod my, a keď má vedomú účasť no živote spoločenských skupín, uskutočňuje tým úmysel Boží, prejavený na 
počiaHku čaisov, aby ovládol zem o zdokonaľoval stvorenie. Tým zveľaďuje aj sám seba a zároveň pliní veľký príkaz Kristov 
žentvovať sa v službe bratov.

(Z pastorálnej konštitúcie Gaudium et spes — o Cirkvi v súčasnom svete II. — 57.



KRESTHHSKfHO SUEIH
RASTÚCE HOSPODÁRSKE PROBLÉMY v západnej spoločnosti, rast štrajkov, 

ktorými sa pracujúci domáhajú nielen zvýšenia miezd, ale aj podstatného r ie 
šenia otázky podielnictva na vytvorených hodnotách, spomenul aj P a v o l  VI. 
Dotkol sa pri tejto príležitosti neutešenej hospodárskej situácie v samotnom 
Taliansku a žiadal, aby sa myslelo predovšetkým na chudobných.

PROF. MAGI, riaditeľ vatikánskeho archeologického strediska vyhlásil pred 
nedávnom, že sv. Peter bol ukrižovaný v súkromnom Neronovom cirkuse, ktorý  
sa nachádzal na mieste dnešnej rímskej baziliky sv. Petra.

AUSTRÁLSKA biskupská konferencia uverejnila dokument, v ktorom žiada 
likvidovanie nukleárnych zbraní, a to, aby vláda každej krajiny pracovala 
v záujme definitívneho likvidovania týchto zbraní.

100. VÝROČIE príchodu „otca malomocných“ Otca Damiána de Veustera, na 
ostrov Molokai, pripomenuli si jeho flámski rodáci v Belgicku.

VO VARMIJSKOM BISKUPSTVE ( Poľsko)  začali predbežný proces, ktorý 
má pripraviť podmienky pre blahorečenie Stanislava Hoziu, poľského kardiná
la z čias Tridentského snemu.

30 INDICKÝCH SEMINÁROV katolíckych, protestantských a ortodoxných 
pripravuje federáciu teologických inštitútov, ako prvý krok k založeniu ná
rodnej teologickej univerzity.

ÚPLNÝ PREKLAD Sv. písma —  podľa oznámenia francúzskej biblickej spo
ločnosti je nateraz už v 225 jazykoch. Len Nový zákon vyšiel doteraz v 346 
jazykoch.

BELGICKÝ biskupský zbor vo svojom nedávnom pastierskom liste horlí za 
„rok spravodlivosti“, keďže spravodlivosť je základnou podmienkou pre vnú
tornú obnovu a bratstvo medzi ľuďmi.

V JAPONSKU chystajú vydanie ekumenického kancionálu „Spevy dnešnej 
viery“, ktorý pripravuje výbor rôznych kresťanských vierovyznaní.

NOVÝ PORIADOK sviatosti zmierenia uverejnila dňa 7. februára t. r. Posv. 
kongregácia pre Boží kult. Jeho zavedenie v jednotlivých biskupstvách závisí 
od rozhodnutia miestnej cirkevnej autority.

J E D N O U  V E T O U
Sv. Stolica nateraz má diplomatické 

styky s 84 krajinami — Pavol VI. vyme
noval šéfredaktora týždenníka „St. He- 
dwigsblatt" O. Grossa za apoštolského 
protonotára — Brazílski biskupi nawnhli, 
aby sa 5. pôstna nedeľa vyhlásila za 
Deň disciplinovanej dopravy — „Cerko- 
van vestník1', týždenník pravoslávnej cir
kvi v Bulharsku, napísal, že posledným 
koncilom sa kat. cirkev prihlásila do bo
ja za sociálnu spravodlivosť a mier vo 
svete — Pavol VI. prijal pred nedávnom 
generálneho tajomníka budhistov — 
Kardinál Marty, parížsky arcibiskup, 
zdôraznil, že povinnosťou biskiuipov 
a kňazov je pozdvihnúť svoj hlas vždy, 
keď ide o dobro človeka — V NDR za 
predisedu regionálneho výboru Kat. mie
rovej konferencie zvolili dekana Teolo
gickej faikulty Humboldtovej univerzity 
dr. K. Bernihardta — Knihovníkom a ar
chivárom Ciirkiv.i stal sa kardinál Samoré 
— A. Gromyko, sovietsiky minister zahra
ničných vecí, sa stretol 21. februára t. r. 
s pápežom Pavlom VI. — Primátor hlav
ného mesta Praihy dr. Z. Zu^ka prijal 
20. februára t. r. v reprezentačnom sa- 
láňe pražskej Novej radnice zástupcov 
Združenia kat. duchovenstva — V kniž
nici rumunského klasického básnika M. 
Eminescu objavili slovanis'kú kinihu žal
mov — Vo fiesolskej bazilike (Taliansko) 
bola fotografická výstava diel pred ¡ne
dávnom zoisnu-lého slávneho maliara P. 
Picassa — Populárny brazílsky arcibis
kup H. Cam ara, prevzal v0 februári t. r. 
v Oslo, ako prvý, , .Ľudovú cenu mieru“ .

že sa jej nasýtiť. Pripadá mi ako každodenný čerstvý chlebík, 
ktorý sa nám rodí na poliach každý rok a dostávame ho na 
stôl usilovnosťou našich poľnohospodárov. Jeme ho celé roky 
a vždy nám chutí. Biblia, či Písmo sväté je takým naším kaž
dodenným chlebom, ktorým sa ľudská duša sýti a akosi jej ten
to duchovný chlieb nikdy nezovšednie. Keby sme namiesto 
chleba jedávali koláč, čoskoro by sme ho zunovali. Koláč ne
možno jesť so slaninkou ani s klobáskou. A chlieb sa jedáva 
takmer ku každému jedlu; niektorí ľudia ani polievku nezjedia 
bez chleba. Biblia tiež nie je koláč, duševný pokrm pre svia
točný deň. Je to pšeničný, voňavý chlieb pre duše, nikdy sa ho 
neprejeme, chutí nám každý deň, od detských čias do neskorej 
staroby.

Čítaním biblie sa nám rozširuje nielen horizont našich po
znatkov a vedomostí o dejinách Božieho ľudu, ale cez bibliu 
poznávame dejiny, kultúru, každodenný život národov v Baby- 
lónii, Sýrii, Libanone, Egypte či na území dnešnej Svätej zeme. 
Mnohé udalosti zo života týchto národov, príslovia, zásady 
prešli do kultúrnej a mravnej pokladnice ľudstva a obohatili 
ľudskú reč.

Rozprávanie biblie sa najmä v poslednom čase takmer do
slova skúma a archeológovia na úžas a obdiv mnohých potvr
dzujú pravdivosť biblických údajov o mestách a kultúre nielen 
vyvoleného národa, ale aj národov, ktoré prišli počas dlhej 
histórie s ním do styku. No keby biblia podávala iba historické 
udalosti a boj izraelského národa za slobodu, za vybudovanie 
životného priestoru na tejto zemi, bola by len takou historickou 
knihou, ako je hociktorá iná kniha o dejinách národa. Biblia 
nás učí, je učiteľkou Božieho ľudu aj dnes po toľkých storo
čiach a tisícročiach a ňou aj zostane.

Biblia nám dala desatoro Božích prikázaní. Kristus založením 
Cirkvi nezrušil tieto zákony, ale ich doplnil. Každá udalosť 
a príhoda v biblii má svoje hlboké mravné poučenie. Abrahám 
nám hovorí o viere v jedného Boha, o poslušnosti voči Bohu 
tým, že je ochotný obetovať aj svojho syna, aby splnil vôľu

Božiu. Ezau nám ukazuje, ako ľahko ľudia za misu šošovice 
zapredajú svoju česť a často i večné šťastie. Dávid sa previnil 
voči svojmu vojvodcovi, preto bol potrestaný za neposlušnosť 
stratou svojho syna Absolóna. Biblia nám ukazuje, že nijaký 
hriech sa nemôže zatajiť, aby nevyšiel najavo, čnosť býva od
menená. Zuzana trpela pre svoju nevinnosť, ale jej česť sa 
ukázala v plnej žiare a skazení starci boli potrestaní. Biblia 
nám ukazuje nielen dejiny izraelského národa, ale je mravo
učnou knihou národov.

Biblia stála na začiatku vzdialenosti všetkých európskych 
národov. Starosloviensky jazyk, do ktorého sv. Cyril a Metod 
preložili celú bibliu pred tisícsto rokmi, stal sa začiatkom kul
túry všetkých slovanských národov. Podobne to bolo s Armén- 
cami už v piatom storočí, Gruzíncami, Nemcami, Maďarmi, 
Francúzmi, Anglosasmi. To isté možno povedať aj o dnešných 
tvoriacich sa národoch v Afrike a Ázii, kde sa jazyk biblie 
stáva prostriedkom zjednocovania kmeňov, utvárania a formo
vania sa moderných národov a počiatkom novodobej kultúry 
a vzdelanosti vôbec.

Biblia sa stala inšpirátorkou európskeho umenia. Najväčší 
géniovia ľudstva v maliarstve, sochárstve, hudbe a architektúre 
boli inšpirovaní myšlienkami biblie. Bez biblie by nebolo román
skeho, gotického ani barokového umenia. Michelangelo vytvo
ril Pietu, ktorú svet neprestáva obdivovať. Sochár sa inšpiroval 
biblickou scénou na Golgote. Sixtínsku kaplnku, ktorú vyzdobil 
Michelangelo obrazmi stvorenia sveta a posledného súdu, už 
videli milióny návštevníkov z celého sveta. Už len vypočítať 
mená maliarov, ktorí sa nadchli biblickými scénami by zabralo 
veľa miesta.

A čo povedať o inšpirácii biblie v hudobnom umení? Stačí 
spomenúť Palestrinu, Brahmsa, Händela, Haydna, Beethovena, 
Mozarta, Dvoráka, Schneidra-Trnavského. Kto by vedel vypo
čítať, koľko skladieb týchto veľduchov a géniov bolo inšpiro
vaných bibliou? To isté by sme mohli povedať o básnickom 
umení. Dante, Torquato Tasso, Calderon de la Barca. Koľko



si z kultúme-politického kalendára 
pripomíname tieto výročia význam
ných osobností a udalostí:

—  510 ROKOV, čo z Prahy odišlo k 
francúzskemu kráľovi posolstvo Jura
ja z Podébrad s návrhom na založenie 
európskej spoločnosti suverénnych 
štátov a na obranu a udržanie mieru 
(16. 5.J

—  335 ROKOV od smrti talianskeho 
f ilozofa  Tomáša C a m  p a n e l l u  
(21. 5.)

—  300 ROKOV od smrti Jána B a y e- 
r a  (14. 5.), vynikajúceho filozofa  a 
pedagóga. Umrel v Spišskom Pod
hradí

—  165 ROKOV od smrti rakúskeho 
hudobného skladateľa Jozefa M a y d- 
n a (31. 5.)

—  155 ROKOV od narodenia autora 
prvej poľskej národnej opery Stani
slava M o n i u s z k a  (5. 5.)

—  130 ROKOV čo z washingtonského 
Capitolu vyslal S. F. B. M o r  s e p r 
vý telegram (24. 5.)

—  120 ROKOV od smrti Michala Ŕ e- 
š e t k u  (9. 5.), významného podpo
rovateľa bernolákovcov a obetavého 
vlastenca

—  115 ROKOV od narodenia slávneho 
fyzika Pierra C u r i e, nositeľa Nobe
lovej ceny (15. 5.)

—  100 ROKOV od narodenia vynika
júceho autora Ortodoxie a napínavých 
príbehov Otca Browna  —  Gilberta 
Keitha C h e s t e r t o n a  (29. 5.)

—  100 ROKOV od smrti autora roz
košnej a dodnes s obľubou predvá
dzanej spevohry V studni  —  Viléma  
B I  o d k a, ktorý predčasne zomrel 
vo veku 40 rokov (1. 5.)

—  100 ROKOV od smrti zaslúžilého 
vydavateľa a národovca Gašpara Fe- 
jérpatakyho  —  Belopotockého (18. 5.)

—  95 ROKOV od smrti vynikajúceho 
maliar a-portrét i stu a národného budi
teľa Petra B o h ú  ň a (20. 5.)

—  90 ROKOV od smrti skladateľa 
Bedricha S m e t  a n u  (12. 5.), 150. 
výročie od narodenia, ktorého sme už 
na tom to mieste bližšie spomenuli v 
minulom čísle

—  90 ROKOV od narodenia východo
slovenskej spisovateľky Jolany C i r-

o u s o v e j, rodáčky z Krívian pri Sa
binove (15. 5.)

—  70 ROKOV od smrti svojráznej o- 
sobnosti českej národnej hudby, skla
dateľa Antonína D v o f á k a  (1. 5.J

—  70 ROKOV od narodenia východo
slovenského básnika a spisovateľa 
Antona P r í d a v  k a (28. 5. J, na 
ktorého spomíname ešte zvlášť na 
inom mieste tohto čísla nášho časo
pisu

—  60 ROKOV, čo vyšiel v Budapešti 
trojjazyčný časopis sklárskych robot
níkov Skleni robotník (1. 5.)

—  45 ROKOV od smrti vynálezcu rá
diotelegrafie Otca Jozefa M u r  g a  š a 
( U .  5.)

—  30 ROKOV čo vznikol v ZSSR pr
vý čs. samostatný letecký stíhací 
pluk (3. 5.)

—  29 ROKOV od protiokupantského 
povstania statočného pražského ľudu 
(5. 5.)

—  25 ROKOV od smrti národného u-  

melca Petra J i l  e m n i c k  é h o  
(19. 5.)

podnetov poskytla biblia i takým géniom ako bol Shakespeare, 
Goethe, Schiller, náš Hviezdoslav?

Ale biblia nadchýňala veľduchov ľudstva aj v iných oblas
tiach ľudskej činnosti. Bol by to nesmierne dlhý rad mien, čo 
sa duchom biblie zapálené duše venovali sociálnej, výchovnej 
a vzdelávacej činnosti. Sv. Vincent, Ján de la Salle, Ján Bosco, 
Damián de Veuster ,sestra Terézia z Kalkaty. Také inštitúcie 
a zariadenia ako sú nemocnice, starobince, sirotince, domovy 
pre opustené, telesne a duševne postihnuté deti — to je všet
ko biblická inšpirácia.

„Každý, kto opustí dom alebo bratov alebo sestry alebo otca 
alebo matku alebo manželku alebo deti alebo polia pre moje 
meno, stonásobne viacej dostane a dosiahne život večný..
— tieto slová nadchýnali tisíce a dnes už milióny obetavých 
ľudí, aby išli do neznámych končín zeme, do neuveriteľne pri
mitívneho prostredia a  tam posväcovali svoj život, učili ľudí 
pravde, pirvádzali ich k poznaniu Krista a súčasne budovali 
kultúrny život, naučili domorodcov využívať vymoženosti vedy 
a techniky, obrábať polia, hygiéne, zriaďovali zdravotné stre
diská. . .  A toto všetko robili bez nároku na zemskú odmenu 
a uznanie, zodrali sa v nezištnej službe blížnym. Toto všetko 
je biblická inšpirácia.

Kristov rozkaz: „Iďte do celého sveta a učte všetky náro
dy. . sa začal realizovať hneď po jeho smrti a Cirkev toto 
poslanie plní až dodnes za každej okolnosti. Sv. Augustín, sv. 
Bažil, sv. Gregor Naziansky, Tomáš Aquinský, František Assiský, 
Boží chudáčik, sv. František Xaverský, sv. Alfonz, Charles de 
Foucault, Edita Steinová, Maximilián Kolbe i Ján XXIII. — to 
sú postavy biblie, ich život a činnosť prenikala a formovala 
pravda biblie. Milióny kresťanských rodín až dodnes považujú 
za smernicu svojho života túto pravdu, lebo ich učí, že tuzem
ská práca má hodnotu nadzemskú (blahoslavenstvá), že kto 
nechce pracovať, nemá ani jesť (sv. Pavol), že človek je prísne 
zodpovedný za svoje činy a raz bude skladať účty z každého 
skutku a  slova („Vydaj počet zo svojho správcovstva.. . “)

Biblia kreše charaktery, vychováva svätcov, dáva zmysel kaž
dej našej činnosti. Biblia pomáha znášať životné údery a skla
mania, učí odpúšťať, učí nezištnej láske, aj láske k nepriate
ľovi, obetovať sa za brata, učí najcennejšiemu umeniu života: 
ako za pominuteľný život si vymeniť nebeský, nepomíňajúci 
v sláve a nekonečnom šťastí.

%

Biblia je najrozšírenejšou knihou sveta. Je preložená alebo 
aspoň jej niektoré časti, najmä evanjeliá, do takmer 1500 jazy
kov a nárečí. Vydáva sa i dnes v státisícových nákladoch a nik

dy nie je jej dosť. Od najstarších čias., keď sa ešte ručne pre
pisovala na pergamen, bola svätou knihou. Rukopisy bilie od 
najstarších čias vyzdobovali známi i neznámi umelci, najmä 
v kláštoroch, nádhernými iniciálkami a biblickými scénami, kto
ré i dnes obdivujeme a žasneme nad nádherou farieb, ktoré 
nič nestratili na svojom čerstvom a žiarivom lesku ani po toľ
kých storočiach. Staré rukopisné biblie viazali sa do kože, ich 
väzba sa vyzdobovala prekrásnymi kovovými doskami a spona
mi. Najväčšie knižnice pýšia sa nesmierne cennými exemplármi 
týchto rukopisných biblií a inkunábulami už tlačených biblií. 
Ich cenu nemožno merať nijakou peňažnou hodnotou.

Matky kedysi vypravovali synkov do sveta s touto knihou 
v kufríku, lebo vedeli, že manžel či syn sa jej neodcudzí rodnej 
hrude v cudzom svete, zachová si vieru a národné povedomie. 
Biblii ďakujeme, že i náš národ prežil ťažké roky odnárodňo
vania a náporu cudzoty, ktorá siahala už priamo na korene 
našej národnej existencie.

Najcennejšou knihou v mojej knižnici je Písmo sväté. Táto 
kniha je mi zdrojom útechy a vnútorného šťastia. S úctou a lás
kou beriem ju do rúk a prv, než začnem v nej listovať, vtisnem 
svoj vrúci bozk na slová Pravdy a prosím Pána, aby mi boli 
prameňom živej vody na mojej životnej púti do skonania.

S hlbokou úctou skláňam sa pred všetkými, čo v minulosti
i teraz obliekali slovo večnej pravdy do ľubozvučnej slovenčiny 
počnúc Romualdom Hadbavným cez Juraja Palkoviča, Sa sinka, 
Osvalda až po najnovších prekladateľov Svätého písma.

Bože, ďakujem ti za svätú knihu z neba a žehnaj aj tých, 
čo sa pričinili, aby slovo tvoje dostalo rúcho moderného slo
venského jazyka. Žehnaj všetkých, ktorí sa zaslúžili, že sa tvoje 
slovo dostalo do mojej knižnice a do mojich rúk. Požehnaj 
robotníkov, ktorí vyrobili jemný papier pre našu slovenskú bib
liu ;t!ačiarov, čo ju vytlačili krásnym písmom a bez chýb; kni
hárov, čo ju zaodiali do rúcha krásnej väzby, expedientov z 
nakladateľstva a poštárov, čo mi ju doniesli až do môjho bytu.

Tak ako mne, nech všetkým zostane biblia slovom Božím, 
posolstvom lásky, odpúšťania a mieru duše.

T. M. RASLAVICKÝ
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CHVÍLE HRÔZY
Bolo krásne jarné predpoludnie. Naraz zaznela 

siréna. Býval som v malom nemocničnom oddele
ní na kraji Bratislavy. Ľudia si zo zvukov sirény 
veľa nerobili, nakoľko ich počuli predtým viac 
ráz, ale nič sa nestalo. I teraz pacienti len lenivo 
sa poberali do vystuženej pivnice, ktord nám slú
žila za kryt. Ba nemálo bolo tých, čo zostali v par
ku v nádeji, že z toho i tak nič nebude.

Lenže tento raz bolo.
Neďaleko bola rafinéria, volali ju vtedy Apolka. 

Vysoko nad nami vznášala sa letka ťažkých bom
bardérov, už ich hukot budil strach. Teraz už všet
ko, čo vládalo, bežalo do krytu, každý bol presved
čený, že čochvíľa budú padať bomby. A ozaj padla 
jedna bomba, potom niekoľko a potom sa spustil 
koberec smerom k nám. Okná rynčaíi, budova 
nad nami sa triasla . Mali sme dojem, akoby sme 
boli na lodi, ktorá sa s nami kolíše. Každú chvíľu 
sme čakali, kedy sa na nás zrúti.

V kryte sa na tvári všetkých javil obraz hrôzy, 
pacienti kričali, pobehovali ako bez rozumu, chce
li utekať, ale ošetrovateľky ich nepustili, že by 
ich tam zabil vzduch. Istý chlapec utiekol, vonku 
sa hodil na zem a vrieskal, čo mu sily stačili.

Všetci sme boli presvedčení, že náš posledný 
okamih je už tu.

Vtedy bombardovanie prestalo.
Zostali sme ticho, nevedeli sme čo ďalej. Vonku 

ktosi zvolal:
- Apolka horí.
Cez okienka krytu bolo vidieť na oblohe mračno 

čierneho dymu. Chvíľu sme ešte počkali a keď už 
nebolo počuť ani bombardovanie ani lietadlá, po
maly sme vychádzali von. Nad Apolkou plápolali 
plamene, z ktorých vychádzal obrovský stĺp dymu 
a z neho sa na nebi utvoril tmavý oblak, čo nás 
napoludnie doslova zatieňoval. Plamene neustá
vali, ale vytvárali sa nové. Občas bolo počuť vý
buch a nato vyšľahol nový plameň. To nádrže 
benzínu, ktoré boli obďaleč, sa postupne zapaľo
vali.

Tým sa hrôza neskončila. Veď v Apolke praco
vali ľudia, ktorí v plameňoch bojovali o život. Čo
chvíľa k nám pribehli niekoľkí ľahšie popálení 
robotníci a žiadali o ošetrenie v nemocnici. Ma- 
fovali nám sýtymi farbami peklo, ktoré bolo treba 
v Apolke počas bombardovania prežiť.

Ich pravdivosť čoskoro potvrdili ranení, ktorých 
nám onedlho začali privážať vojaci na autách. 
Ťažko popálení, zmrzačení, dodrúzganí hovorili 
o hrôzach bombardovania. Kým robotníci v Apol
ke prežívali strach a muky, doma sa zvieralo ne
istotou srdce ich rodičov, manželiek a detí. Neda
lo im zostať a vyčkávať doma. Ponáhľali sa k 
bránam Apolky a nemocníc. Aj pred našou ne
mocnicou sa zišiel zhluk žien a detí a napäto po
zorovali každé auto, čo priviezlo ranených. Triasli 
sa strachom, či medzi nimi nezočia svojich dra
hých, Jedna žena s dieťaťom na rukách zvolala:

- Zlatý môj!
Tvár sa jej skrivila, začala nariekať.
Práve skladali z auta jej popáleného muža so

zohavenou tvárou. Manžel na ňu pozrel, ale prud
ká bolesť nedovolila mu venovať manželke a die
ťaťu väčšiu pozornosť.

Oči všetkých obrátili sa na ňu s účasťou.
To chvíle hrôzy spred 30 rokov.
Prosme Boha a usilujme sa, aby sme ich viac 

neprežívali ani my ani budúce pokolenia.

SPLNENÝ SEN
Ferko písal mamičke z frontu cez celú vojnu. 

Zakaždým, čo dostala list, vybozkala ho, otvorila 
s chvejúcimi sa rukami a hltavo číta la . Len čo 
prečítala slová „som zdravý", uľavilo sa jej, od
dýchla a potom spokojne pokračovala. Keď dočí
tala , prosila Boha, aby jej syna ochraňoval naďa
lej.

B líž il sa koniec vojny. Ferko napísal, že sa čo
skoro vráti, ešte jeden, najviac dva listy pošle 
a potom príde sám. V matkinej hrudi zažiarila 
teplá nádej a v očiach sa jej zaleskli slzy radosti.

Vojna sa zreteľne chýlila ku koncu, ale matka 
list od Ferka nedostávala. Márne vychádzala na 
priedomie, vyčkávala poštára, ten jej zavše len 
zakýval rukou, že nemá nič.

- Čo to len má znamenať, - hútala, - chce 
ma prekvapiť, alebo . . .  -

Ďalej nemyslela, bála sa pokračovať.
Vojna sa skončila, poniektorí sa už vracali, ale 

Ferka nebolo. Matka sa naň dopytovaía, ale každý 
povedal, že nevie o ňom nič. Len raz zbadala, že 
jej susedka, Zuza, sa k nej správa akosi čudne, 
akoby niečo vedela, čo jej nechce povedať. Ba, 
tratila  sa pred ňou, aby sa s ňou nestretla ani len 
pohľadom.

- Zuza, ty niečo vieš, - povedala, netaj, po
vedz mi úprimne.

- Raz sa to musíš dozvedieť, - odpovedala 
Zuza, - bola som v meste a tam som sa stretla 
s Martinom, čo sa vrátil z vojny. Povedal mi, že 
Ferko celkom na konci vojny padol.

S Hanušou sa všetko zatočilo, všetko sa jej zda
lo odrazu prázdnym, pustým a chladným. Zdalo sa 
jej, že už nemá pre koho žiť a komu pracovať. Vy
hýbala sa ľuďom, aby sa jej nikto nepýtal na Fer
ka a nedráždil jej hlbokú ranu v duši. Ak sa do
počula, že sa niekto vrátil z vojny, bežala do sa
moty vyplakať sa do vôle.

- A čo keď predsa žije, - skrsla v nej myšlien
ka, - veď koľkí sa vrátili i po prvej svetovej voj
ne až po dlhšom čase. Nie o jednom už boli rodi
čia presvedčení, že nežije.

Zas v nej ožila nádej, ale len na chvíľku.
- To už je len sen, - povedala sama pre seba,

- ktorý sa nikdy nesplní.
Raz ráno zametala izbu, dvere boli otvorené. Vo 

dverách zastane Ferko a zvolá:
- Mamička!

Hanuša zdvihla oči, otvorila od prekvapenia 
ústa a už padala. Keď prišla k sebe, bola v syno
vom náručí. Ešte vždy nevedela, či to je skutoč



nosť alebo len sen. Chytala ho za ruky, vinula 
k sebe, aby sa presvedčila, že je to ozaj on. A ked 
už nepochybovala, rozplakala sa. Tak sa jej uvoľ
nil žiaľ, ktorý ju dusil až dosiaľ.

Šlkoda, že mnohým matikám sa nesplnil sen o 
návrate ich synov, ale jedny ich oplakávajú dote
raz, iné so žiaľom za nimi skonávali.

DOZVUKY V O JN Y
Bolo po fronte, prestali sirény, nálety, prestali 

dlhé chvíle v podzemných krytoch, keď sme počuli 
hrozivý hukot lietadiel, ale najmä keď padali bom
by. Bol teplý májový podvečer, až sa žiadalo sa
dnúť si do parku, dýchať príjemný vzduch a od
počinúť si.

Za parkom bolo pole, na ktoré sa pozbiehali 
chlapci zo všetkých strán predmestia. Už ich ma
mičky nedržali doma, nestrachovali sa, že zaznie 
poplach. Pustili ich, nech si trochu užijú na voľ
nom vzduchu.

A deti behali, šantili, hrali sa na chytačku, na
háňali sa za loptou, nevedeli sa natešiť voľnosti 
na sviežom vzduchu. Detský krik, smiech, radosť 
skrášľovali jarnú náladu.

Tu zaznel výbuch, nasledovali výkriky, pláč. Pre
stal smiech, bolo počuť ako niekoľko detí beží, čo 
im sily stačia.

Vyskočil som z lavice a hovorím priateľovi - 
Niečo sa stalo.

- Vybuchla mína, - povedal mi priateľ.
Nebolo treba čakať dlho na potvrdenie týchto 

slov. Onedlho priniesli do nemocnice, v ktorej 
som vtedy býval, troch zranených chlapcov, jeden 
zostal na mieste mŕtvy. Ten mŕtvy našiel mínu, 
vzal ju a začal s ňou majstrovať, traja kamaráti

■V.V.V.WJ
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prišli k nemu a pozerali, čo to má byť. Nastal vý
buch a dostavili sa smutné následky.

Podobné dozvuky mala vojna ešte dlho na kaž
dej strane«

OVOCÍ B VO JN Y

Bolo po vojne, chcel som si oddýchnuť a zre- 
kreovať svoje sily. Vybral som sa do kúpeľov, 
o ktorých som myslel, žeby mi mohli pomôcť.

Denne som sa kúpaval v liečivej vode, a to ma 
ozaj osviežilo.

V nedeľu odpoludnia som zatúžil po lesnom 
vzduchu a tichu.

Vybral som sa sám chodníčkom po kraji lesa 
a potom som zamieril do lesa a lozil krížom-krá
žom. C ít il som sa tam voľne, čím viac som šiel, 
tým ma to tiahlo hlbšie do lesa.

Prišli mi na um myšlienky z vojny. Ako ľahko 
v nej človek utratil život. Mal som tetu, ktorá ma 
už ako chlapca mala veľmi rada. Keď som prišiel 
na prázdniny domov, vždy mi dala niekoľko korún, 
pohostila, potešila sa mi. Vojna sa blížila ku kon
cu. Práve išla dať krave, keď zaznel signál na po
plach. Bála sa, že krava zostane bez potravy, 
chcela teda najprv jej dať žrať až potom utekať 
do pivnice. Ozaj jej dala, ale kedf bežala do krytu, 
v dedine už padali bomby. Skočila na schody piv
nice a ponáhľala sa dnu. V tom na dvore vybuch
la bomba, bezhlavé telo padlo do pivnice, hlava 
sa jej rozletela na drobné kúsky. Naproti nám bý
val mladý otec, krásny, svieži, radosť sa bolo naň 
pozrieť. Mal dve deti. Bol boj o obec, zaznievali 
posledné výstrely. On bol s rodinkou v pivnici, 
kedf tu chlapček zmizol.

- Ondriš, Ondriš, - volal ustrašený otec, ale í

u
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Každoročne 8. mája si pripomíname Medzinárodný deň Červeného kríža. Témy pre heslo tohto dňa, od roku 1946 každoročne 

predkladá sekretariát Ligy spoločnosti Červeného kríža národným organizáciám. Sú to témy, ktoré by zaujali svet Červeného 
kríža ako celok, a v čo možno najväčšej miere i ostatné obyvateľstvo. Tieto témy sú určené najčastejšie na to, aby upriamili 
pozornosť ľudí na princípy Červeného križa a jeho hlavné činnosti na celom svete.

Pre tohtoročný Medzinárodný deň Červeného kríža bolo vybrané heslo: „Daruj krv — zachrániš život". Hlavnou témou bude 
teda prvoradá úloha Červeného kríža — dobrovoľné darcovstvo krvi.

Krv je neoceniteľný a ničím nenahraditeľný liek, ktorý vracia zdravie a život. Má teda neobyčajnú úžitkovú hodnotu. Ľudskú 
krv však nemožno vyrobiť. Pre ľudí ju možno získať tak, že si ju navzájom darujú. Darcovstvo krvi sa preto stalo vecou celej 
spoločnosti, všetkých nás.

Darcovstvo krvi má už aj u nás svoju tradíciu a históriu. Začalo sa masovejšie uplatňovať v rokoch 1949—50. Najprv to bola 
menšia skupina uvedomelých ľudí, grupujúcich sa okolo organizácie ČSČK. Počítalo sa s tým, že títo ľudia sa stanú tzv. stálymi 
darcami krvi, že budú poskytovať krv opakovane. Spotreba krvi sa však v priebehu rokov zvýšila. Čoskoro kádre stálych darcov 
krvi nestačili kryť požiadavky. Bolo potrebné prikročiť k rožšíreniu kádrov stálych dobrovoľných darcov a získavať aj široké 
vrstvy zdravého dospelého obyvateľstva. Buď pre príležitostné darovanie krvi, ktorým dospelý človek môže prejaviť aspoň raz 
v živote svoju spoločenskú a ľudskú vyspelosť, alebo pre odber krvi raz za rok — dva roky.

Táto forma odberu krvi nemá nijaký vplyv na zdravotný stav zdravého človeka. Môže ju darovať každý zdravý človek vo veku 
od 18 do 60 rokov, po dôkladnom lekárskom vyšetrení. Naša spoločnosť, ktorá darovanie ľudskej krvi veľmi potrebuje pre spo
ločné záujmy všetkých svojich členov, je plne oprávnená požadovať darovanie krvi od každého svojho zdravého člena.

Červený kríž aj v našej vlasti preto volá do svojich radov všetkých tých zdravých ľudí, ktorí svoju krv ešte nedarovali. Volá 
ich nielen preto, že potreba krvi na liečebné účely je veľká, ale aj preto, aby ich raz netrápili výčitky svedomia za nepreja
venú ľudskosť, keby raz boli sami odkázaní na túto obetavú ľudskú službu a čakali od nej prinavrátenie zdravia či záchranu 
života. Darovanie krvi by mal preto každý občan považovať za svoju prirodzenú ľudskú povinnosť, pretože darovaním krvi — 
darujeme vlastne život. Dnes ja tebe — zajtra ty mne. František Doncák

Ondriša nikde. Vyskočii z pivnice, či azda nevy- 
behol von. V tom okamihu ho zasiahla guľka a bol 
mŕtvy na mieste.

Chlapček sa skryl za sud kapusty, chcel sa hrať 
s otcom na skrývačku.

- Ale načo sí to všetko spomínam? - pomys
lel som si. - Radšej si zaspievam. - A spieval 
som, zo všetkých síl.

Keď sa zvečerilo a nevládal som už ani chodiť 
ani spievať, poberal som sa domov.

Keď som došiel do kúpeľov, počul som z balkó
na jedného domu známy hlas:

- Počuli sme vás spievať.
Pozriem sa hore a tam sedí priateľ s manželkou.
- Ale viete ako sme tŕpli obaja až dosiaľ, - 

ozve sa ona, - veď tu boli boje a les nie je ešte 
odmínovaný.

Zmrazilo ma, uvedomil som ako ľahko som mo
hol ešte teraz ja prísť o život.

Ovocie vojny je smrť a neistota o život na kaž
dom kroku.

Dr. Ján B u b á n
(Autorom snímok z areálu Duklianskeho pamätní
ku: o. J. M. Potaš).

Svedectvo Božiemu slovu
Náš Spasiteľ živým slovom o vlastnými skutkami i svedčí

o svojom vyktupiteľisikom poslaní a zjavuje ľuďom pravdu o oso. 
be svojho nebeského Otca, od. ktorého vyšiel a ktorý Ho po
slal. (Porovnaj Ján 17, 6-9). Syn Boží svedčí sám o sebe a jeho 
svedectvo je celkom pravdivé a úplne dostačujúce. Jasne ho
vorí vykladačom Písma a farizeom: „Hoc aj sám svedčím o se
be, svedectvo moje je pravdiivé, pretože viem, odkiaľ som pri
šiel a kom idem." (In 8, 14) Spasiteľovo svedectvo o vlastnom 
božstve a ¡pasiami je  ¡pravdivé a dostatočné. Sú tu však o j 'iné 
svedectvá, a t)o Otca o Synovi: „Ty si milovaný Syn môj, v tebe 
sa m \ zaľúbilo." (Mk 1, 11) Podobná situácia je aj pri Preme

není Párna, kedy Boh Otec vydáva svedectvo svojmu milované
mu Synovi: „Toto je syn môj milovaný, toho poslúchajte."

Všetko, čo Kristus prijail od Otaa, odovzdal tým, ktorých si
vyvolil, svojim apoštolom. Apoštolii sa stávajú po prijatí Sv. 
Ducha Jeho svedkami. Základom i ah s/vedectva je samota á 
výpoveď, svedectvo o tom, že Syn Boží zomrel, vstal z mŕtvych 
a sedí na pravici Boha Otca. Toto apoštoli vyzindva j;ú aj h lá
sajú. Sami sa poviačujú zia Pánových svedkov. Sv. Peter napr. 
ihovorí: ,,. . . aivšok Pôvodcu života ste zavraždili. Ale Boih ho 
vzikriesil z mŕtvych, čoho sme svedkami." (Sk 3, 15) alebo po
rovnaj Skutky aipoišitoliské 2, 32 a 5, 32.

Svedectvo apoštolov prijali ich nástupcovi a, ktorých si vyvo
lil sám Vykupiteľ a prostredníctvom svätenia sa im dostalo 
Ducha Sv. Takíto sa dostalo svedectvo apoštolov až do dneš
ných dní a zostáva prostredníctvom Sv. Ducha vo svedectve 
Cirkvi. Fyzickými nositeľmi tohto svedectva sú tí, ktorí boli Kris
tom povolaní, aby prostredníctvom sviatostného kňazstva do- 
stal'i Sv. Ducha a stali sa ta'k živými svedkami Krista v našich 
časoch. A sú to práve kňazi, ktorí celým svojím životom majú 
byť svedkami Krista a  Jeho evanjelia.

Ale nielen kňazi, ale všetci tí, ktorým sa dostalo milosti 
a uverili v nášho Pána, prijali jeho evanjelium, maijú byť Jelho 
svedkami, aby slovom i svojím životom správne a vytrvalo vy
dávali svedectvo tomu, v ktorého u/veríli. Táto povinnosť vyplýva 
z toho, že prostredníctvom sv. krstu a sviaitositi m i ropoma*zamia 
(birmoivaniia) boli zaradení do tajomného Tela Krilstovho, t. j. 
Cirkvi sv.

Je veľmi dôležité, aby naše svedectvo Božielho slova bolo 
dnešnému člove'kovi oznamované jeho rečou. Len taik ukážeme 
dnešku, že naša viera mie je nejiaký sladký únik zo skutočnosti, 
a le  podstatný prvok pri vytváraní šťastnej, radostnej a požeh
nanej prítomnosti i budúcnosti.

P. J. Huber



MENOVANIA — Najd. ordiinairiát vyznamenal vľd. o. Jozefa H a ľ k u, č. ordide- 
kama a .správcu farnosti v Bratislave, pri príležitosti jeho 70. narodenín tit. kaimonii- 
kom prešovskej eparchie, o. M:ičíhala V a s i ľ a, správcu fary vo Vernári, konzistoi- 
¡ným radcom a o. Sergeja K o v c a ,  správcu fary v I h ľa n och, čestným airciidekanom. 
Vyznamenaným úprimne blahoželáme.

Z OKRESNÝCH DEKANSKÝCH PORÁD našich duchovných sme do uzávierky toh
to číisľa dostali správy z Dolného Smokovca, kde táto pravidelná štvrťročná porada 
sa uskutočnila dňa 11. morča t. r. v  Ohoritnom domove a zúčastnili sa jej g r.-kat. 
duchovní okresov Poprad, Spišská Nová Ves a Banská Bystrica. Poradu viediol 
okresný dekan o. M. Rojkovič. — V Košiciach bola podobná poradia v prvý jarný 
deň, 21. míairca t. r. Duchovné slovo n>a nej predniesol vedúci redaktor dr. E. Korba 
a jej výsledky v záverečnom prejave zhodnotil okresný dekám košický o. V. Skoro- 
denislký.

KOŠICE — dňa 13. marca t. r. bolo na Verejnom cintoríne v Košiciach posledné 
rozlúčenie s ušľiaohtilou kňazskou mamičkou pi Máriou Ku  š-n í ro v  o u. Pohrebné 
obrody nad telesnými ostatkami v Párnu zosnulej, vykonol okresný dekan o. V. Sko- 
rodeniský s miestnym správcom farnosti o. B. Demkom.

KRESŤANSKÝ KALENDÁR 1974 —  je kalendárom pre gréckokatolíkov Kri- 
ževackej eparchie v Juhoslávii. Po obvyklej kalendárnej časti nasleduje úvodný 
príspevok o. biskupa Joachima Segediho, ktorý sa zamýšľa nad poslaním Svä
tého roku 1975. Zaujímavé sú historickým pohľadom ladené príspevky, ako 
Prví keresturskí farníci od dr. Fedora Laboša a informácie zo života farnosti 
v Kule a Petrovciach od Cyrila Plančáka. V Kronike Križevackého biskupstva 
1966— 1973 sú ozaj podrobne zaznamenané všetky významnejšie udalosti zo ži
vota eparchie.

K ťažiskovým príspevkom kalendára patrí obšírny a so znalosťou vecí fun
dovaný príspevok dr. Štefana Cobeľa Ruský Kerestur  —  jedno zo stredísk 
maľovania ikon na sklo, v ktorom autor oboznamuje čitateľov s týmto špeci
fickým výrazom ľudového umenia. Vladimír Nota podáva prierez vydávania 
modlitebných knižiek a informuje aj o modlitebnej knižke Otče náš, ktorú 
v Ruskom Keresture vydal v roku 1970 o. Michajlo Makaj. Poéziu zastupujú 
básne Michajla Hardého a i. Tieto a ďalšie príspevky charakterizuje duch eku- 
menizmu, občianskeho spolunažívania a bratskej lásky. Ilustračná časť kalen
dára má predovšetkým dokumentárny charakter. Príloha kalendára obsahuje 
štúdiu Romana B. Mizu O počiatkoch i minulosti farnosti v Lipovčanoch.

Kresťanský kalendár 1974 odráža život potomkov tých našich súkmeňovcov, 
ktorí pred dvoma storočiami našli svoj kus chleba na Dolnej zemi.

A  P R Í T O M N O S T I  N A Š I C H ' F A R N O S T l

BRATISLAVA  —  Gréckokatolícky  
farský úrad v hlavnom meste SSR 
nám poslal s oneskorením zarmucujú- 
cu správu o smrti zaslúžilého kanto- 
ra bratislavskej gr.-kat. farnosti p. 
PAVLA PETRAŠOVSKEHO. Z ich listu 
vyberáme:

Zanechal nehynúcu pamiatku a 
vzor dobrého manžela, starostlivého 
otca rodiny, ale aj oddaného brata a 
kantora našej cirkvi. Kantorstva v na
šej farnosti sa ujal r. 1936 po smrti 
Gabriela Lazara. Ostane nám v pamä
ti ako so Zborníkom v rukách sedá
val na svojom mieste či v chráme sv. 
Mikuláša pod Hradom, či v kostole 
sv. Ladislava a napokon v chráme Po
výšenia sv. Kríža na Ondrejskom cin 
toríne. Posledné rozlúčenie so zosnu
lým za veľkej účasti príbuzných, pria
teľov a známych bolo dňa 2. januára 
t. r. na Martinskom cintoríne. Cirkev
né obrady vykonal miestny správca 
gr.-kat. farnosti, č. kanonik o. Jozef 
Haľko s asistenciou. Nad hrobom sa 
so zosnulým rozlúčil v mene farnos
ti o. A. Fedoroňko a za jeho býva
lých spolupracovníkov zástupca Závo
du mieru, ktorý úprimne a vďačne 
zhodnotil jeho dlhoročnú svedomitú 
prácu.

Viečnaja pamjať i blaženyj pokoj!

TREBIŠOV  —  Prítomnosťou na sv. 
Liturgii, ktorú odslúžil o. Juraj Kocák, 
oslávili 23. februára t. r. v kruhu ši
rokej rodiny zlatú svadbu Juraj Fur- 
da a jeho manželka Anna, rod. Rad
vanská.

ZBJJDZA — aj tu v nedávnych dňoch 
po sv. Liturgii oslávili 50. výročie 
svojho sobáša a príkladného rodinné
ho života manželia Mária a Michal 
Kuchtovci, ktorým pri tejto príležitos
ti požehnal a blahoželal duchovný 
správca farnosti o. G. KopČay.

Z M I N U L O S T I
NOVÝ RUSKOV

V tomto roku gréckokatolíci v Novom 
Ruiskove pripomínajú 660. výročie zalo
ženia farnosti a 65. výročie postavenia 
terajšieho farského chrámu Pokrovu 
Presv. Bohorodičky. Tieto dve výročia 
zaväzujú k tichému zamysleniu sa nad 
minulosťou a prítomnosťou tejto farnos
ti Trebišovského okresu.

Nový Ruskov leží no vedľajšej ceste 
medzi Sečovcami a Trebišavom na mier
nej vyvýšenine s nadmorskou výškou 
134 m. Terajšie pomenovanie obce 
vzniiklo administratívnym spojením V eľ
kého a Malého Ruskova. Malý Ruskov 
vznikol v druhej polovici 14. st. vydele
ním z pôvodnej obce.

Ten, kto nebol v obci zopár rokov, 
takmer by ju nepoznal. Budovateľské 
úsilie jej obyvateľov zmenilo jej tvár na 
nepoznanie zvlášť v poslednom desať
ročí. Celkový pohľad na dediinu najlep
šie odzrkadľuje životnú úroveň obyvate
ľov. Jarok, ktorý sa tiaihol dedinou, je 
už zasypaný. Na jeho mieste vyrastá 
pekný park. Starostlivosť o zveľaďova
nie životného prostredia dokazuje aj to, 
že obec bola v roku 1970 vyhodnotená 
ako najiniciatívnejšia na Slovensku.

Dominantou obce je jednoloďový gr.-

kat. chrám s predstavenou trojvežou. 
Je postavený v historizujúcom mieša
nom slohu s prvkami východného baro

ka a nearománskej architektúry.
Dostupné dáta potvrdzujú, že na 

Zemplíne sa postupne vytvárali farnosti, 
medzi ktorý m i sa Ruskov uvádza už ro
ku 1314. Podľa ústneho podania v pries
toroch ruskovského lesa (smerom na 
Sečovce) bolo už v 12. st. obranné po
stavenie proti Turkom. Ostne podanie 
hovorí aj o pôvodnom drevenom chrá
me. O ďalších oisúdoch tejto farnosti 
nemáme potrebné pramene. Matričné 
vedenie sa datuje od roku 1732.

Aj keď v gr.-kat. schematizme z roku 
1944 sa uvádza prvý chrám z roku 1790, 
treba to brať rezervovane. Spomínaný 
chrám veriaci zbúrali v roku 1906, a to 
preto, lebo jeho múry boli tak popras
kané, že správca farnosti sa obával ■ 
v ňom odbavovať sv. bohoslužby. Je 
ťažko pochopiť, aby chrám za 116 ro- ■ 
kov bol tak silne poškodený a pritom 
ostatné vtedajšie stavby ešte plnia svoje i 
účely. Žijúci pamätníci potvrdzujú, že 
pri búraní chrámu bola nájdená fľaša 
s pamätnou listinou, podľa ktorej chrám 
stál 250 rokov. To znamená, že bol po
stavený v roku 1656. To by skôr zodpo
vedalo aj stavu, v akom sa chrám na
chádzal. Pôvodný chrám bol jednoloďo
vý, s vežou s prvkami baroka, ale bez 
i k o n a s t a s u .



28. MÁJA T. R. uplynie 70 ROKOV, čo
sa v Kežmarku narodil spisovateľ a vý
znamný kultúrno-osvetový pracovník náš
ho milého východného Slovensika AN
TON P R Í D A V O K .

Zomrel krátko po oslobodení našej 
vlasti dňa 12. májia 1945 v Ružomberku 
na následky väsnenia a krutého zaob
chádzania od fašistiakých okupantov.
V septembri uvedeného ro<ku preniesli 
jeho telesné pozostatky do oslobode
ných Košíc, v ktorých dávno pred ha
nebným Mníchovom vyvíjal činorodú 
prácu ako pracovník Čs. rozihlasu.

Snímkou Prídavkovho hrobu na košic
kom verejnom cintoríne si vd’očne pri - 
pomíňame nielen jeho nedožité sedem
desiatiny, ale aj šľachetný vlastenedký 
profil tohto veľmi produktívneho literáta, 
dobrého človeka a verného syna Matky 
Slávy. B. D.

VEĽKÝ ODKAZ — reprezentatívna publikácia autorov K. Belického, O. Neheru, 
P. Paula a K. Vyskočila, doplnená veršami básnika P. Koyša, s úvodným slovom 
dr. V. Plevzu, zobrazuje obdobie od Slovenského národného povstania až do dneš
ných dní. Publikácia vychádza k 30. výročiu SNP v nakladateľstve Pravda. Zostavil 
Ing. J. Princ, 206 stránf 50 čiernobielych a 250 farebných fotografií.

V PRAHE usporiadali výstavu Storočie zápasov o vývoji slovenského výtvarného 
umenia od roku 1948. Výstava predstavovala diela zakladateľských osobností slo
venského výtvarného prejavu až po dnešných jej predstaviteľov.

NA BRNE 1974 — celoštátnej výstave poštových známok, ktorú otvoria 8. júna 
t. r. návštevníci uvidia najcennejšie známky, vydané od vzniku ČSR.

V BRATISLAVE usporiadali výstavu Tisícročná Praha, prostredníctvom ktorej uspo
riadatelia — Mestská správa pamiatkovej starostlivosti v Bratislave a Pražské stre
disko pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody — fotografiami priblížili časť 
kultúrnych pamiatok Prahy.

V ŽUPČANOCH PRI PREŠOVE renovujú kúriu, v ktorej pôsobil a zomrel význam
ný predstaviteľ našej literatúry kňaz Jonáš Záborský. V obnovenej kúrii bude o. i. 
pamätná izba tohto svojrázneho predstaviteľa literatúry 19, st.

Terajší farský chrám si veriaci vybu
dovali v rokoch 1906—1909. Je posta
vený na starom mieste a do svojho 
vnútra pojal základy starého chrámu.
S jeho slohom boli tiež staviteľské prob
lémy. V tom čase v cirkevnom staviteľ
stve nenachádzame čisté slohy a aj
v tomto prípade je to akési hľadanie 
nového. Snúbi sa tu — ako sme to už 
uviedli — východný barok s románskou 
architektúra,u.

V roku 1929 veriaci pristúpili k in
teriérovej výzdobe chrámu. Nástenné 
maľby sú dielom národného umelca 
USSR Jozefa Boíkšaya. Sú o to vzácnej
šie, že je to jeho prvá práca, ktorú 
sám v takomto rozsahu sa podujal uro
biť. Vyvrcholením jeho snaženia je Krí
žová cesta, ktorú namaľoval na spodnú 
časť chrámovej klenby. Od tohto umel
ca je aj obraz Pokrov na hlavnom oltári 
a hlavné obrazy na ikonastase. Ostatné 
obrazy na ikonastase sú dielom brata 
kňaza Bačinského. Voľné miesta na ste
nách sú zaplnené vhodnou ornamenti
kou. Ján Koch v ornamentike použil 
geometrické tvary a rastlinné prvky. Iko-

Redakč né odkazy
M. P. —  Ďakujeme za poslané sním

ky. Príležitostne ich v našom časopi
se použijeme.

P. H. —  Držte sa vedomia, že píše
te pre rôznorodé čitateľstvo a neza
búdajte, že pri mutácii našich časopi
sov treba pamätať aj na rôznorodé 
národnostné zoskupenie našich veria
cich.

0. H. —  Snímka je nevhodná na u- 
verejnenie. Príspevok prišiel s veľ
kým oneskorením.

1. D. —  Aj keď v tiráži už neuvá
dzame, že neobjednané rukopisy a 
snímky nevraciame a nehonorujeme, 
táto zásada v našej redakcii i naďa
lej trvá.

J. B. —  Ďakujeme za povzbudzujúci 
pozdrav a srdečne ho opätujeme Vám
i Vašim snaživým farníkom.

J. S. —  Oznámenie o uzávierke prí
spevkov do kalendára na rok 1975 
sme uverejnili v novembrovom čísle 
vlaňajšieho ročníka na str. 15.

A. O. —  Ďakujeme za príspevok. 
Pri prekladoch treba vždy pre evi
denciu redakcie uviesť prameň, z kto
rého ste Čerpali alebo ho použili. To 
znamená uviesť názov knihy , publiká
cie alebo časopisu, rok a miesto vy
dania , príslušnú stranu a pri časo
pisoch aj číslo a ročník.

T. F. —  Príspevky treba posielať 
dvojmo a podľa predpísaných noriem. 
30 riadkov na jednu stranu s vrfme- 
ranťjm okrajom. Prosíme o láskavé 
porozumenie.

VŠETKÝCH, ktorí si chcú objednať 
ná% časopis, prosíme, ahit svoiu ob
jednávku predložili rtoinrv svojmu 
poštovému doručovateľovi alebo ví- 
somne oznámili Ústrediu exvedície 
tlače, 040 01 Košice, Komenského 7.

NIEKTORÍ ČITATELIA sa obracajú 
na nás s objednávkami časo visov. ka
lendárov i osobnými dotazmi. Prosí
me ich. abu svoju adresu navísali 
varili č i t a t eľ n e, s vvesnf/m uda
ním vnštmjofio smerovacieho čísla 
miesto húdli c Jr n n r>y'lqhi%nŕiho okresu.

TT7ÁvTF.PKA TOMTO ČÍSLA sa skon
čila 11. marca.

nostas kjonštručkne a rezbársky zhotovil 
Jozef Brieštenský. Prípravný oltár — 
žertevník, hlavný oltár, bočný oltár Bož
ského Srdca a Presv. Bohorodičky a ka

zateľnica je dielom majstra Helfena z 
neďalekých Veliait.

V roku 1969 veriaci urobili vonikajšlu 
opravu chrámu. Odstránili starú omiet
ku, chrám nanovo omietlii a snažili sa 
zachovať všetky vonkajšie tvairy. Vtedy 
roizšírili a j elektrickú inštaláciu.

V chráme sú aj ďalšie pamiatkové 
predmety. Je to zvon z roku 1794 (po
chádza zo starého chrámu) s rastlinným 
delkorom od prešovského zvonolejára 
Ignáca Lechera a kalich — -noha od J. 
Szliassyho z roku 1751 (pravdepodobne 
ešte z dreveného chrámu), s tepaným 
dekorom aikamitu.

Patrónom chrámu bol rod J. A-ndrás- 
syho. Z kontarov sa spomínajú: Hreško 
st., Hreško ml., Michal Vasiľko a Voj
tech Slávik. Sv. misie boli vo farnosti 
v  roku 1934 a 1942.

(Dokončenie v bud. čísle)



KULTÚRNE ROZHIADY
ANALFABETIZMUS je ešte stále vážnou prekážkou spoločenského pokroku. 

Na svete je v súčasnosti 39 percent ľudí, ktorí nevedia písať a čítať. Najhoršie 
na tom sú africké krajiny, kde čítať a písať nevie asi 82 percent ľudí star
ších ako 15 rokov. V Ázii je 54 percent analfabetov, v Južnej Amerike 34 per
cent. Najmenej analfabetov je v Oceánii  —  0—2 percentá, Austrálii 0— 1 per
c e n to v ý  Severnej Amerike 2 percentá. V Európe žije asi 5 percent analfabetov. 
Najviac sa na tom podieľa Španielsko, a to 10—20 percentami analfabetov, 
Malta s 35—45 percentami a Portugalsko s 35—40 percentami. Pomerne veľa 
analfabetov má aj Albánsko a Grécko.

AKADÉMIA VIED SOVIETSKEHO ZVÄZU oslavuje v tomto roku 250. výročie  
svojho založenia. Vznikla na základe výnosu Petra Prvého 28. januára (8. feb
ruára) v roku 1724. V priebehu dvoch a pol storočí bola niekoľkokrát preme
novaná. Dnešný názov nesie od roku 1925. Jej úlohou je riadiť vedecký výskum 
v oblasti problémov spoločenskovedných a prírodných.

PRI PRÍLEŽITOSTI 175. VÝROČIA narodenia veľkého ruského básnika A le
xandra S. Puškina bol rok 1974 vyhlásený v Sovietskom zväze za Puškinov 
rok. Počas neho vyjdú mnohé monografické práce, zborníky, ba i zobrané 
spisy Puškina v náklade pol milióna výtlačkov. Sovietska pošta vydá osobitnú 
emisiu známok. Na túto významnú udalosť, ktorá vyvrcholí 6. júna t. r., sa pri
pravujú aj mnohé divadelné scény.

ZOBRANÉ SPISY A. P. ČECHOV A začali vydávať v Sovietskom zväze pri p rí
ležitosti 70. výročia úmrtia tohto významného ruského realistického spisovate
ľa a dramatika. Zobrané spisy budú pozostávať z 30 zväzkov.

MELODIJA  —  sovietsky podnik, ktorý združuje gramofónové závody, za de
sať rokov svojej činnosti vyrobil približne dve miliardy gramofónových platní, 
ktoré predávajú nielen v Sovietskom zväze, ale aj v ďalších 65 štátoch všet
kých svetadielov.

AJ V MAĎARSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKE začali inštalovať pamiatky ľudovej 
architektúry v prírodných múzeách  —  skanzenoch. Onedlho sprístupnia skan
zen v Szentendri, ktorý sa bude rozprestierať na ploche 80 hektárov. Tento 
skanzen predstaví návštevníkom tradičnú kultúru maďarskej dediny. Jedným 
z najvýznamnejších exponátov bude zvonica z Nemesborzováru  z roku 1794 
medzi obytnými poddanskými domami roľn íckeho ľudu.

VO VLASTIVEDNOM MÚZEU V ŤUMENE v Sovietskom zväze spracujú zbier
ku vzácnych rukopisov zo 16. a 17. st., cenné výtlačky inkunábul, ktoré vydal 
Š. Feol v Krakove, F. Skorina v Prahe a I. Fiodorov v Ostrogu. V múzeu sú 
okrem iných kníh aj Minea bohoslužobná, Cirkevný zákonník z roku 1649 a i. 
Vzácna je tiež úprava týchto kníh a prepychové väzby z dreva a kože so zla
tými nápismi, kovovými sponami a tepanými ozdobami zo striebra a medi. 
Pracovníci múzea študujú najmä to, akými cestami sa tieto vzácne knihy do
stali na Sibír.

IKONOSTAS V GR.-KAT. CHRÁME V RUSKOM KERESTURE v Juhoslávii je 
po umeleckej stránke veľmi hodnotnou pamiatkou. Autorom rezbárskych prác 
je A. Markovič, ikony v roku 1794 namaľoval Arsenius T. Pantazič. ikonostas 
je v evidencii Správy na ochranu pamiatok v Novom Sade.

PAMÄTNÍK SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA odhalia v tomto roku 
na námestí SNP v Bratislave pri príležitosti osláv 30. výročia tejto významnej 
udalosti. Autorom pamätníka je akad. sochár prof. Ján Kulich.

VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA V KOŠICIACH, ktorá je druhou najväčšou 
na Slovensku, pripravila v minulom roku 8 výstav, ďalších 8 v spolupráci 
s inými galériami a inštitúciami a 6 výstav v regióne Východoslovenského 
kraja. V roku 1973 získala do svojich fondov 229 diel v hodnote takmer pol 
milióna korún. Pracovníci galérie sa úspešne podieľajú aj na publikačnej č in 
nosti.

V KOŠICIACH na Moysesovej u lici číslo 16 začali adaptačné práce pre Dom 
družby, ktorý bude spoločenská-kultúrnou ustanovizňou Zväzu Československo- 
sovietskeho priateľstva.

SLOVENSKÉ POHĽADY, Časopis Zväzu slovenských spisovateľov, vstúpili 
v tomto roku do svojho 90. ročníka. Od svojho vzniku sú stále časopisom, 
ktorý si všíma a pomáha rozvíjať literárny a umelecký život na Slovensku.

MAĎARSKÉ VYSIELANIE ČS. ROZHLASU na Slovensku si pripomína v tom 
to roku 25. výročie svojho vzniku.

CENA IVANA FRANKU, nová literárna cena Slovenského literárneho fondu 
v Bratislave, bola po prvýkrát udelená spisovateľke a prekladateľke Laryse 
Molnárovej za knihu Chvylyny (Okam ihy) z roku 1972, ktorá po knihe prózy 
Voda v mori očyščajeťsja (Voda v mori sa očisťu je ) z roku 1969 je druhou 
knihou tejto autorky.

V BRATISLAVE na Tolstého ulici dali do užívania nový organ s 39 registra
mi. Bude slúžiť nielen pre pedagogické ciele, ale aj pre rozvíjanie koncertné
ho života.

V OBCI SIHELNÉ NA ORAVE obnovujú zásluhou Okresnej pamiatkovej sprá
vy v Dolnom Kubíne vzácnu drevenú zvonicu z 19. st.

V5L. KNV, odbor kultúry v K o š i 
c i a c h  vydal pod č . ' 48/74 Pokyny k 
evidencii a zodpovednosti za poškode
nie, odcudzenie a straty cirkevných ob
jektov. V pokynoch sa pripomína, že 
kultúrna pamiatka podľa § 1 ods. 2 
Zák. 7/58 Zb. je chránená štátom bez 
ohľadu na to, vo vlastníctve koho sa 
nachádza. To sa vzťahuje aj na pa- 
miaiťky, ktoré sú v správe jednotlivých 
cirkví.

Dokument ďalej pripomína, že v r. 
1963—67 boli do štátneho zoznamu 
kultúrnych pamiatok zapísané hnuteľné 
a nehnuteľné pamiatky a o tom boli 
upovedomené príslušné farské úrady. 
Farské úrady dostali knihu Hnuteľné 
pa-miaUky Východoslovenského kraja, 
ktorá obsaihuje ich zozmorn o  popils.

Na zabezpečenie ochrany kulit. pa- 
miatoik rada KNV 11. 7. 1972 uložilo 
u zaitvoren i e hmotnej zodpovednosti i za 
pamiatky spraivovainé na úseku cirkví, 
a to jednotlivým správcom fár.

Okrem toho, Vsi. KNV pod č. 679/73 
rozposla»! jednotlivým farským úradom 
smernice pre údržbu a obnovu kult. pa
miatok v správe cirkví a náboženských 
spoločností vo Východoslovenskom kraji. 
Smernice obsahujú podrobné pokyny, 
aiko treba postupovať pri údržbe a ob
nove kult. pamiatok, t. j. čo sa týka 
potrebného povolenia, štátneho súhlasu 
kompetentných orgánov a tiež materiál
neho zabezpečenia.

i-i
Mesačník gréckokatolíkov v ČSSR.
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