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N A SLOVA SV. EVANJELIA

„Keď nadišiel sviatok päťdesiateho 
dňa (po Veľkej noci), všetci (učeníci) 
boli zhromaždení na tom mieste. Tu zra
zu zaznel z neba hukot, ako by sa hnal 
prudký vietor, a náplni! celý dom, v kto
rom boli. I zjavil sa nad nimi akoby oh
nivé jazyky a rozdelili sa tak, že nad 
jedným každým z nich sa postavil (je
den); všetkých naplnil Duch Svätý, a za
čali hovoriť cudzími jazykmi tak, ako im 
ten Duch vnukol ozvať sa."

(Sk 2, 1—4)

SVIATOK ZOSLANIA SV. DUCHA nám
pripomína zoslanie Ducha Uteš ¡teľa. Je 
predovšetkým sviatkom Cirkvi, začiatkom 
jej -verejného vystúpenia, v ktorom sa c i
teľne prejavili plody prvej kázne apoš
tola Petra.

Apoštoli prija li Ducha S/., ktorý zo
stúpil k nim v podobe ohnivých jazykov. 
Aj my sme dostali dar/ Ducha S v. pri 
svojom krste a pri ostatných sviatostiach. 
Jeho plameň povzbudzujúcej lásky by 
mal v nás horieť a viditeľne zapaľovať 
naše vnútro k účinnej láske k Všemo
húcemu i k všetkým ostatným našim ľu d 
ským bratom a sestrám.

Mal by zapaľovať k pos-väiinému nad
šeniu, ale aj spakovať v nás všetko, čo 
je nešľachetné, zlé, nezdravé, neochot
né a ľahostajné. Prosme vždy za hojnosť 
týchto svätodušných diárov slovami na
šej prekrásnej modlitby Ca*rju nebes- 
nyj . . ., aby prišiel, naplnil nás, očictil 
od každej škvrny a spasil naše duše.

Láska nikdy neprestane
(1 Kor 13, 8)

Brat a sestra dlhé roky žili v lás
ke, porozumení, teraz sa nerozpráva
jú, hnevajú, sa. Syn alebo dcéra pre
stali milovať rodičov. Úplne zabudli 
na nich. Dobrí susedia roky nažívali 
v pokoji o porozumení. Teraz sa pre
klínajú navzájom. V týchto prípadoch 
láska ozaj prestala existovať.

Či je niečo krajšie, vznešenejšie, 
ušľachtilejšie ako úprimná láska k 
Bohu a blížnemu. Počujte chválospev 
sv. Pavla: „Čo by som hovoril jazyk
mi ľudskými a anjelskými, a lásky by 
som nemal, bol by som iba cvendžia
cou mosadzou a zuniacim zvoncom “ 
(1 Kor 13, 1). Počúvajte však zúfalé, 
nenávisťou a hrozbou rezonujúce vy
zváňanie „zuniaceho zvonca“ nasej 
prítomnosti. Kdeže sa podela láska, 
keď v krvavých vojnových závasoch 
sa nielen zabíjalo a ešte stále za
bíja?!

Na druhej strane my sami, navzá
jom medzi sebou, často kapitulujeme, 
zlyhávame pri vytváraní m e d z i 
ľ u d s k ý c h  v z ť a h o v ,  hádžeme 
polená jeden druhému a Žijeme v n e 
z n á š  a n l i v  o s t  i, ner:. ávosti, nepo
rozumení a v nenávisti.

Vzorom ľudskosti, lásky a sebaobe
tovania je pre nás sám Spasiteľ. 
Ostro vystúpil proti pokrytectvu, lži 
a namyslenosti farizejov. Vyhlásil

svoje evanjelium lásky a ľudskosti. 
Zvrhol uctievanie modly zlatého te
ľaťa, odsúdil mamonu a iné nešváry. 
Vyhnal kupcov a pehazomencov z 
chrámu a v dome bohatého Zacheja 
tak nadchol svojou úprimnosťou, že 
hostiteľ bol odhodlaný vrátiť polovicu 
svojho majetku tým, ktorých okrádal 
a vykorisťoval.

Dajme teraz tej láske, ktorá podľa 
sv. Pavla nikdy neprestane, určitú 
živú, konkrétnu podobu. Personifikuj
me ju v osobe obetavého belgického 
kňaza Gtca Damiána, ktorý celi£ svoj 
život zasvätil ošetrovaniu malomoc
ných na ostrove Moloko.i. Otec Da- 
mián miloval svoju vlasť, svojich ro 
dičov a miloval aj svoju mladosť. Ako
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každý mladý človek, aj on mal svoje 
dňa, akoby počul tajný hlas volania 
sny, plány a túžby. Avšak jedného 
vo vnútri svojho svedomia, akoby‘ 
zďaleko bolo počuť plač zúfalých 
nešťstníkov na ďalekom ostrovčeku. 
Odišiel k nim . . .  Odišiel na živý cin
torín. Zanechal svoju drahú vlasí, 
svojich rodičov, svojich bratov a ses
try, svojich priateľov, lebo viac milo
val Krista, ako všetkých a všetko Čo 
je na svete.

Otec Damián došiel na ostrov ma
lomocných, nie iba so sv. ružencom 
v rukách a modlitebnou knižkou v 
kapse, ale s vykasanými rukami sa 
pustil do veľkého diela. Staré a hni
lobou postihnuté chatrče malomoc-

‘•».A.

Keď však bolo dokonané dleio, ktoré dal Otec vykonať Synovi na zemi (porov. 
Jn 17, 4), bol na Turíce zoslaný Duch Svätý, aby Cirkev ustavične posväcoval a aby 
tak veriaci mali skrze Kris.tía v jednom Duchu prístup k Otcovi (porov. Ef 2 , 18). On 
je Duch ž i.ota, čiže prameň vody prúdiacej do iWota večného (porov. Jn 4, 14; 7, 
33 — 39 ), sLrze kto>rého Otec oživuje ľudí, čo odumreli hriechu, kým nevzkriesi 
v Kristu ich smrteľné telá (porov. Rim 8 , 10—11). Duch prebýva v Cirkvi a v srdciach 
veriacich ako v c.hráme (porov. 1 Kor 3, 16; 6 , 19) a v nich sa modlí a vydáva sve
dectvo, že sme prijatí za deti Božie (porov. Gal 4, 6 ; Rim 8 , 15—16 a 26).
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(Z koncilnej vieroučnej konštitúcie „Lumen gentium" — o Cirkvi — Úvod I. — 4) j
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K S V I A T K U V Š E T K Ý C H  DETÍ
V priebehu rokov sa stalo, že Medzinárodný deň detí stal sa sviatkom, spolo

čenskou udalosťou. Veď deti sú základom radosti a šťastia rodinného súžitia. Bez 
ich džavotu, smiechu a prejavov bezstarostného života, život v rodine bol by fád
nym, hučal by prázdnotou. Bez detí ťažko si predstaviť splnenie účelnosti poslania 
rodiny, naplnenie zmyslu života rodičov. Deti sú nádejnou budúcnosťou národa 
a spoločenstva a pre ich blaho pracuje celý nárGd!

Pravda, nie vždy a všade vládne splnený, uspokojujúci ružový sen nádejí, pre
menený v radostnú skutočnosť vo švitoriacich deťúrencoch . . .  Často bez priamej 
viny rodičov, detí sa nemožno dočkať, . .  Ale práve takí rodičia dali by aj celé 
imanie sveta za to, len aby vytúžené dieťatko prišlo . . .  !

Žiaľ, éterom okolo nás, nie raz sa ozýva to žalostné volanie odumierajúcich, ešte 
nenarodených deh': „Mamička, prečo ma nechceš?“ Aká to irónia osudu! Kde by 
chceli mať dieťatko, tam ho niet a inde zase, tak radi sa ho zbavujú ešte pred 
narodením! Dieťa je niekde príťaž pohodíníckeho, egoistického ponímania života, 
lebo auto, chata, prepych a paráda v obliekaní a nárokovosti na život sú samo 
zrejmejšie a „vznešenejšie", než vychovať čo i len jedno dieťa . . .  !

Napriek tomu deti sa rodia a kresťanskí rodičia vychovávajú ich na slávu Božiu 
i k úžitku ľudskej spoločnosti. Vo výchove dávajú im to krásne povedomie, že sú 
nielen ich dietkami, že sú nádejnou budúcnosťou národa, ale že sú aj dietkami 
Božími.

I pri ťažkostiach, chorobách a rôznych útrapách deti sú oživujúcou a stále pul
zujúcou miazgou posvätného rodinného krbu. Deti vyrastajú z lásky a obetavosti 
rodičov. Slzy bolesti a horkosti, veľmi skoro vyschýnajú . . .  Vrásky útrap a starostí 
stávajú sa samozrejmosťou aj u mladších rodičov. Rodičia sa však nestarajú o xo. 
či bude dieťa vďačné a láskavé za ich starostlivosť a obetavosť. S láskou a nehou

ných spálil a vybudoval 300 nových 
chát. Denne písal listy bohatým a 
mocným sveta. Písal im o nesmiernej 
biede a utrpení svojich zverencov. 
Žiadal mravnú a] hmotnú podporu. 
Čoskoro ostrov utrpenia sa premenil 
na krajšiu, zelenú záhradku. 12 rokov 
obsluhoval svojich malomocných vo 
všetkých ich potrebách. Do 2000 ich 
vyprevadil na poslednej ceste. Tešil 
sa najlepšiemu zdraviu, až raz prišla 
tá osudná nedeľa. . .  Vyšiel na kaza
teľnicu a svoju kázeň začal slovami: 
„My nakazení, my malomocní.. ľ  To 
znamenalo, že už aj on je zasiahnutý 
krutou chorobou.

Ako májová rosa pri východe sln
ka, tak zableskli sa slzy v očiach 
tých, ktorí ho tak veľmi milovali. Ešte 
4 roky — už ako malomocný — slú
žil svojim zverencom, slúžil im sv. Li
turgie, vysluhoval sviatosti, lebo na- 
šfastie dlane a prsty na rukách mu 
ešte nehnisali. Zomrel 15. apríla 1889.

V r. 1935 belgický kráľ požiadal
prezidenta Spojených štátov, aby do
volil previezť telesné pozostatky o. 
Ľamiána do rodnej krajiny, kde mu 
vystrojili slávnostný pohreb ako hrdi
novi sebaobetovania a lásky k blíž
nym.

Kiežby neprestala takáto láska ani 
v našej dobe. Intenzita rinčania zbra
ni vo svete klesá, vďaka neúnavnému 
vypätiu všetkých mierumilovných síl, 
ale na svete su ešte sily, ktoré dosiaľ 
nepochopili hlboký význam svetového 
pokoja.

Otec Damián ostáva pre nás vzo
rom ľudskosti, sebaobetovania a Čistej 
lásky k blížnemu. Na jeho náhrobný 
kameň so spokojným svedomím mô
žeme vpísať slová sv. Pavla: „Láska 
nikdy neprestane“.

o. JÄN TICHÝ

sa skláňajú nad postieľkou dieťaťa. S radostným rozochvením bavia sa i učia so 
svojím dieťaťom. So zaslúženou hrdosťou berú na vedomie prvé životné úspechy 
už dospelého dieťaťa . . .

Preto sviatok detí je aj syiatkom rodičov, ale i učiteľov a vychovávateľov, ktorí 
sa podieľajú na rozvoji detských duší a starajú sa, aby slnko radosti, spokojnosti 
a bezstarostnosti, čo najdlhšie svietilo na naše deti.

Na všetky deti! I nci tie, ktoré sú postihnuté častými a ťažkými chorobami. I na 
tie, ktoré život natrvalo poznačil krížom utrpenia — zmrzačením . . .  Áno, aj na 
nich nech svieti slnko a žiara Božej blahopriazne! Trpia nevinne. Prijali svoj údel 
utrpenia už v zárodku svojho zrodenia, aby aj voči nim sme mohli, my zdraví, pre
ukázať svoju obetavosť a ušľachtilosť!

Kedysi sme deti, mrzáčkov, veľmi často stretávali na uliciach, i pri vchode do 
Božieho chrámu, žobrať. . .  Chodievali po domoch, na púte i rôzne slávnosti. Otŕčali 
svoje zmrzačené časti na obdiv, aby vzbudili súcit a vyžobrali sň skyvu chleba, či 
obnosené šatstvo . . .

V našom socialistickom zriadení štát prevzal úplnú starostlivosť o deti telesne 
ch>bné i duševne postihnuté. Renovoval jestvujúce ústavy, postavil nové. V nich 
nachádzajú bezpečný útulok a tú najväčšiu možnú starostlivosť deti telesne chybné 
a postihnuté i duševne choré. V škole sa učia, v dielňach sa pripravujú do samo
statného života. Zdravotníci — špecialisti, vynakladajú nie málo úsilia, aby zasta
vili šírenie sa chorôb, prípadne ich aj vyliečili. Ich úsilie je nie raz korunované 
úspechom.

Lež, telesne chybné deti a mládež potrebujú nielen fyzickú opateru, ale zvláštnu 
a mimoriadne náročnú psychickú výchovu a prípravu do života. A tie duševne po
stihnuté, zvlášť! Tu im poskytujú obetavé sestry a vychovávateľky!

Kým je postihnutý jedinec dieťaťom, je ihravý, bezstarostný, ako normálne, zdra
vé dieťa! Neuvedomuje si tragický dopad svojho zdravotného stavu. Až neskoršie 
prichádza na to, o čo ho v porovnaní s druhými deťmi, život už v detstve obral.

Ak oslavujeme sviatok detí, tešíme a radujeme sa s nimi, nezabudnime zamyslieť 
sa aj nad skutočnosťami, ktoré tlmia a kalia bezstarostnú radosť nevinných, ale 
trpiacich d e tí. . .  Každé dieťa, zdravé i postihnuté, potrebuje duchovnú lásku, sta
rostlivosť a posilu. Láska a obetavosť zachraňuje aspoň dušu a utvára osobnosť
i v poznačenej telesnej schránke.

Prejavme záujem, ten vznešený záujem o všetky deti! O svoje i cudzie! O zdravé 
i telesne chybné, či duševne postihnuté! O ich radosť, ružové sny a nádeje, o per
spektívnu budúcnosť! Pomáhajme deťom zdravým i telesne chorým, aby žili du
ševne vždy na úrovni: vznešene, ušľachtilo, láskavo a užitočne zemi i nebesiam! 
Modlime sa za ne!

Milujme deti, zvlášť choré deti, telesne i duševne postihnuté — m o d l i t b o u !
Často v tej zmrzačenej telesnej schránke skvie sa čistá, ušľachtilá duša, života

schopná bytosť. I zúbožené telo vlastní nadmernú bystrosť, dobré ľudské vlastnosti 
a schopnosti, ktoré chcú sa rozvinúť a uplatniť.

Preto je našou morálnou povinnosťou pomôcť im duševne sa správne rozvinúť, 
uplatniť sa v zamestnaní, aby uspokojivo pracovali v našom spoločenstve a tak po
máhali nám svojím vkladom pri tvorbe materiálnych i duchovných hodnôt! Umožni
me im, by aj oni, deti telesne chybné, cítili sa rovnocenné s nami a zveľaďovali 
náš spoločný blahobytný život a vytvárali spolu s nami duchovné kráľovstvo Božie 
už tu na zemi!

Tibor Fedoronko



ZA LÁSKU, POROZUMENIE A  DOBROPRAJNOSŤ
(K mesiacu Božského srdca)

Srdce človeka nie je len „vzpruhou“ poháňajúcou náš život, ale tiež žriedlom lásky a šľachetnosti. 
Šľachetní ľudia majú šľachetné city, z ktorých najhlavnejším je láska.

Sv. apoštol Pavol v liste Korinianom píše aká je  láska: „ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezá
vidí. Láska sa márnivo nevypína, ani nenadúva. Nie je dotieravá, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, ne- 
zmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa s pravdou. Všetko vie zniesť, všetko verí, všetko dú
fa, všetko pretrpí “

Láska matky svojou sebaobetavosťou, od narodenia dieťaťa cez celý život, je veľkým hrdinským 
skutkom. Láska spojuje v nerozlučiteľný manželský zväzok dve mladé srdcia.

Z  lásky k vlasti obetovali ľudia svoje životy!
Z lásky k nám ľuďom umiera na kríži a obetuje sa pri každej sv. Službe Božej sám Syn Boží, aby 

svojou smrťou nás vykúpil a spasil.
Našou úprimnou a vďačnou odplatou za toto všetko nech je úcta k Božskému srdcu. Táto aj v dneš

ných dňoch je pre nás veriacich stále časová, potrebná a užitočná.
Nech každý z nás, a vôbec, každý človek dobrej vôle, vyžiaruje lásku, porozumenie a dobroprajnosť 

v každom prostredí, v  každom čase a každému! o. PAVEL KOMPÉR st.

Ľudové zvyky v čase svätodušných sviatkov
O ľudových zvykoch nášho národa, 

platia slová nemeckého básnika J. W. 
Goetheho, ktoré čítame v I. diele „N á 
rodných spievanok" od Jána Kollára: 
„Vo vrchoch a dolinách sa obyčajne 
najdlhšie a najčistejšie udržia prastaré 
mravy, povery, obyčaje, hry, rozprávky, 
tradície, príslovia, popevky, jazykové 
tvary a iné poklady ľudovosti11. A tak je 
to aj so zvykmi na sviatok Zoslania Sv. 
Ducha, o ktorých sa v krátkosti zmieni
me.

Tento sviatok sa v liturgii nazýva „Zo
slanie Svätého Ducha". Je to 50. deň po 
vzkriesení Spasiteľa, kedy zišiel Duch 
Svätý na apoštolov. Na východnom Slo
vensku sa stretneme s názvom Rusadľa, 
Rusaľa, — a v niektorých častiach Slo
venska s názvom Turíce, alebo aj deň 
Letníc.

Pre Cirkev, Zoslaním Svätého Ducha 
na apoštolov, nastala duchovná jar, 
nový život, zrodenie. Kristova Cirkev do
stala v tento deň Obrancu — Ducha 
Svätého, aby s ňou bol naveky (Ján 14, 
16), ktorý nás kresťanov má naučiť všet
kému, čo je nám potrebné k spaseniu 
(Ján 14, 26). Tento nový život, táto du
chovná jar, prejavuje sa aj v ľudových 
zvykoch.

Na mnohých dedinách je zvyk, že v 
tento deň domy a chrámy sú ozdobené 
zeleňou. Na niektorých dedinách, resp. 
mestách dávajú brezy aj do chrámu 
a podlahu posypú natrhanou oziminou. 
Vchody domov sú ozdobené zelenými ra
tolesťami, obyčajne z lipy, gaštanu, a le
bo aj z hraba. Miestami zelené ratoles
ti dávajú aj za obrazy. Z toho je vidieť, 
že ľud ia berú zelené ratolesti z takých 
stromov, aké v ich okolí rastú.

n" ❖

Pozoruhodný je zvyk stavať máje pred
1. májom. Vtedy mládenci idú do lesa, 
kde pri korení odseknú vysoké stromy, 
brezy alebo smreky, vetvy pootínajú, 
len rcholec ostane zelený s ratolesťami. 
Tento strom, ktorý sa nazýva „m á j", dá
vajú neskoro večer pred dom, kde majú 
dievčatá, kde na ich počesť stoja nie
koľko dní,

Ako každá obyčaj, tak aj stavanie má
jov, je ospevovaná. Lebo „tak, ako má 
každý národ svoj vlastný charakter a 
svoj vlastný jazyk", hovorí nemecký zbe
rateľ piesní Herder (1778—1779) „tak 
má i svoju vlastnú poéziu". Napr.

„Turíce, Turíce, nevyjdú mi z hlavy,
ktorýže mi šuhaj, máje v nich postaví“ .
(Pieseň z Tu.roa, J. Kolláir, NZ., I—91).
Tieto piesne, ktoré hovoria o zvykoch 

pri stavaní májov, pripomínajú, že Slo
vania sú národ spevavý a dobrý. „Kde 
sa spieva", hovorí básnik Fr. Schiller, 
„tam  zostaň s radosťou; zlí ľudia nema
jú nijaké piesne".

Ján Kollár sa o týchto obyčajoch 
zmieňuje, že slávnosti „rusalné" sú sta
rou slovanskou letnou slávnosťou, ktorej 
meno Slovania prevzali od rímskych po
hanských slávností rosálií, ktoré sa ko
nali v máji na počesť zomrelých. Zdô
razňuje, že túto náplň majú slávnosti u 
južných Slovanov. Tieto slávnosti zaká
zali muránske artikuly v roku 1585. „Ne- 
poradne tance a zwiašste na Rusadline 
svátky, podie starého običeje kralow 
stawéti, tancge wywazeti. . .  a gažko- 
livék se blazniti, a v gine kerekoľwek 
dni sa časy, hneď sy na kratce zakaza- 
no bude" (Ján Kollár, Národnie spie
vanky, I., 432). Zrejme mali tieto zvyky 
pohanský ráz, čo je aj vidieť z uvede
ného a preto boli zakázané.

U nás, pokiaľ tieto zvyky a obyčaje 
poznáme, sú dôstojné a teda aj hodné 
zachovávania pre budúce pokolenia.

František Dancák

KriíSitoU'S totiž, pozdiviíhinu'tý od zeme, všetkých pritiahol k sebe (ponov. Jin 12, 32 gr.). 
Po svojom zm ŕtivychivsitain í (potrov. R im 6, 9) zoslol ma učeníkov svojiho žiivototivonného 
Ducha a sikrze neho ustanovil Cirkev, svoje Teto, alko všeobecnú svilaitoisť spásy; 
sediac .na pravici Otca neprestajine účinkuje vo sivete, aíby privádzal ľudí do Ci>nkfvi 
a iah jej prositreníotvom užšie pridružil k sebe; la živí ¡ah sMoyím Telom o vliaistnau 
krivou, a'by ich urobil účastnými ,sivojlho slávinetho života. A tedla prisľúbená obrnoMa, 
ktorú očakávame, sa už zadala v Kriistovi, pokračuje zoslaním Ducha Svätého 
a skjrze neho napreduje v Cirkvi, v ktorej más viera poučuje a j o  zmysle nášiho čas
ného života, kým v nádeji n<a budúce dobrá dokončujeme dielo, ¡ktoré nám zveril 
Otec na tomto svete ta pracujeme na našej spáse (porov. Flp 2, 12).

(Z koncilnej vieroučnej konštitúcie „Lumen gentium" — o Cirkvi — VII. — 48)



cen a sv. Liturgie
Ako nebo nad zemou, ako vesmírne planéty nad našou p la

nétou Zemou, tak obeta sv. Liturgie vyniká nad všetkou chválou 
ľudskou. Keby kresťania celého sveta zniesli na jednu hrbu 
všetko zlato a striebro, aby ho obetovali Bohu, ani zďaleka by 
sa to nevyrovnalo j e d n e j  jedinej sv. Liturgii, lebo v nej sa 
obetuje sám Spasiteľ a „Ním povstalo všetko a bez neho ne
povstalo nič z toho, čo povstalo“ hovorí evanjelista sv. Ján 
(1,3).

Čo hovorí o sv. Liturgii Ctihodný Tomáš Kempenský vo svojej 
knihe O nasledovaní Krista? „Ach, tá slepota a zatvrdilosť ľud 
ského srdca, ktorá tak veľkého daru Božieho si nevšíma! Keby 
sa najsvätejšia táto obeta len na jednom mieste konala a na 
celom svete len od jedného kňaza by bolo premieňané Telo 
Pána, s akou horlivosťou by sa ľudia hrnuli k tomuto miestu 
a k tomuto kňazovi, aby len mohli byť prítomní na sv. Liturgii! 
A hľa, veľa je kňazov a na mnohých miestach sa obetuje Kris
tus, aby sa láska Božia k ľuďom a jeho milosť tým väčšmi uká
zala, čím je väčšmi rozšírená po svete Sviatosť oltárna. Hľa, 
Syn Boží, svätý ponad všetkých svätých, Stvoriteľ, Pán anjelov 
i ľudí, tu na oltári obetuje sa za nás, z lásky k nám, k nášmu 
blahu a k večnému blahoslavenstvu!“

Drahý kresťanský brat a sestra, pochopil si už cenu sv. Li
turgie? A. T.

Ozdoba východnej cirkvi
V tomto roku uplynie od smrti sv. Cyrila z Alexandrie — 

jeho pamiatku slávime 9. júna — 1530 rokov. Pred tridsia
timi rokmi — pri príležitosti 1500 výročia smrti — Sv. Otec 
Pius XII. vydal o ňom encykliku Orientalis Ecclesiae de- 
cus — Ozdoba východnej Cirkvi, v ktorej poukázal na 
veľkosť životného diela tohto významného teológa a horli
vého kazateľa. Tento veľký stĺp východnej Cirkvi zanechal 
po sebe rozsiahle literárne dielo, okrem iného 30 apologe
tických spisov proti Juliánovi Apostatovi, 29 homílií, 88 lis
tov a ďalšie.

Miesto a rok narodenia sv. Cyrila z Alexandrie nie sú 
presne známe. Vieme však, že študoval na známych ško
lách v Alexandrii a že v roku 412 sa stal biskupom v Ale
xandrii. Ürad nástupcu sv. Marka — prvého biskupa v Ale
xandrii — spravoval 32 rokov.

V časoch sv. Cyrila z Alexandrie vznikol názor, pretože 
Kristus má v sebe dve osoby, a pretože Mária bola matkou 
len človeka Krista, nepatrí jej názov Theotokos — Bohoro
dička. Sv. Cyril vystúpil na obranu Bohorodičky. Túto otáz
ku nakoniec riešila synoda v Ríme, ktorú zvolal päpež sv. 
Celestín v roku 430 a aj všeobecný snem v E feze v roku 
431, ktorému predsedal sv. Cyril z Alexandrie. Spory o otáz
ke úcty k presv. Matke neutíchli ani po sneme a sv. Cyril

musel veľa pretrpieť, kým sa mu podarilo uznesenie efez- 
ského snemu uviesť do platnosti. Meno Theotokos — Boho
rodička bolo natrvalo prijaté, a to viedlo k ďalšiemu roz
šíreniu úcty presv. Matke Spasiteľa.

Sv. Cyril z Alexandrie celý svoj život vytrval v pravej 
viere a hĺbkou svojich myšlienok dopomohol k ustáleniu 
pravovernej náuky o osobe nášho Spasiteľa, ktorá bola de
finitívne prijatá na I. chalcedonskom všeobecnom cirkev
nom sneme v roku 451. Vo vyznaní viery, ktoré bolo zosta
vené na tomto sneme, sa o osobe Spasiteľa hovorí: Vy
znávame jedného a toho samého Ježiša Krista, syna jedi
ného, v ktorom sú dve prirodzenosti nezmiešané, nedefor
mované, nerozdelené a nerozlučné. Rozdiely dvoch priro
dzeností neničia ich jednotu, práve naopak, vlastnosti 
každej z nich sú zachované a jestvujú v jednej a tej istej 
osobe.

Liturgický dialóg
— Teda vzdávať Bohu poctu znamená predovšetkým poznať 

a uznať, že On je najvyšší a najdokonalejší majestát, prejavo
vať mu obdiv, túžiť po Ňom a chváliť Ho. Pred tvárou Jeho ne
porovnateľnej veľkosti a hlbokej úcty skloniť sa, tak povediac 
premeniť sa v uznávajúceho tvora. Takto ešte viac zdôrazňuje
me jeho jestvovanie, lebo Jemu ako počiatku všetkého a Vlád
covi všetkého, patrí sa vzdať takúto úctu a lásku.

— Správne a teraz je už ľahšie porozumieť, že človek ako 
koruna všetkého tvorstva, ako vládca a hlava nielen Zeme, ale 
aj kozmu, je jediný schopný poznať nekonečný majestát Tvor
cu a pozdravovať Ho ako Stvoriteľa s dielami Jeho rúk a dá
vať mu jemu patriacu najvyššiu poctu. A tak, aby som sa vrátil 
k tvojej otázke: čo je obeta, teraz už môžem povedať, že pod 
obetou rozumieme zničenie, viditeľného predmetu, alebo tvaru, 
aby tak navonok sme mohli uctiť Boží majestát a prejaviť svoju 
ľudskú oddanosť svojmu Stvoriteľovi.

Nie je jasné, či do obety patrí vždy len dar. Tvrdí sa i to, že 
dar má byť tým cennejší, čím je vyšší a vznešenejší majestát 
toho, komu darom chceme vzdať úctu. Krajšieho a väčšieho 
daru ako je život človeka nemáme na svete. A je možné priná
šať ako obety ľudí?

— Áno, ale Boh nechce tento dar. Spomeň si na obetu Abra
háma!

— Ale Boh sám žiadal od Abraháma za obeť jeho syna Izá
ka.

— Ale prečo? Preto, aby zabránil prinášať za obeť ľudí. V 
časoch Abraháma sa prinášali ako obete aj ľudia. Boh vybral 
Abraháma, praotca svojho vyvoleného ľudu a uchránil ho od 
zlého zámeru. Boh chcel zabrániť Abrahámovi prinášať ako 
obeť ľudí, keď vyskúšal jeho odovzdanosť, poslušnosť, sám uká
zal na baránka, ktorého mal priniesť ako žertvu miesto ľud 
ského života.

„Vnútorná obnova Cirkvi nám približuje Boha ako nebeského Otca a vytvára medzi nami a Bo
hom nové vzťahy: robí z ľudí božie dietky. Súčasne upravuje i vzťahy ľudí navzájom a učí poznávať 
v každom človekovi seberovného brata alebo sestru.

Prvým predpokladom vnútornej obnovy je zmierenie. Ním  sa odstraňujú roztržky, hnevy, nedorozu
menia a nezhody.

Na dosiahnutie duchovnej obnovy nám Cirkev ponúka osvedčené prostriedky: oltár a sviatostné 
manželstvo. V  obidvoch nájdeme bohatý prameň hlbokej a nedeliteľnej lásky. Na oltári sa nám sprí
tomňuje Kristovo večeradlo i Kristus sám, ktorý „miloval svojich, ktorí boli na tomto svete, až do kon
ca ich miloval“ (Jn 13, 1).

Druhým prostriedkom spoločenskej obrody je sviatostné manželstvo, ktoré je založené na láske. Bez 
lásky nemožno uzavrieť zodpovedné manželstvo a bez lásky sa nedá žiť ani v  manželstve ani v rodine. 
Láska je základom rodiny. Sporiadaná rodina scelená láskou a dobrotou, usmerňovaná vzájomným po
rozumením a odpúšťaním, nepretržitým zmierovaním, je základom usporiadanej ľudskej spoločnosti, 
v ktorej problémy a sporné otázky riešia sa nie vojnami, ale rozumným rokovaním a ohľaduplnými 
ústupkami

(Z  pastierskeho listu Zboru ordinárov SSR k jubilejnému roku.)



— To znamená, že takto vznikli starozákonné obete. Život ba
ránka bol symbolom ľudského života. Všemohúci Boh tieto 
obety prijímal ako prejav najvyššej úcty k Nemu, ako prejav 
vďačnosti, prosby a modlitby.

— Prečo Boh si žiada za hriechy ľudí krv zvierat?
— Otázka nie je správne položená. Boh to nežiada. Žiada 

to povaha hriechu. Boh je vládcom nášho života. Jeho vôľa má 
byť aj našou vôľou. Keď človek hreší, robí to, čo by robiť ne
mal. Vidíš, hriech je to, čo nemá byť. Hriechom ukazujeme, že 
si nevážime Boží dar. Ak to chceme napraviť, prinášame obetu, 
aby sme tak zahladili svoju vinu a to, čo stalo sa a nemalo 
sa stať.

— Teraz už viem, prečo starozákonné obsty boli zahrňované 
do náboženského kultu.

— A ešte aj preto, lebo boli predobrazom obety Kristovej. 
Bohu patriacu úctu a plnú náhradu mohla dať len obeta, kto
rá by bola úmerná nesmiernej urážke Božieho majestátu. A ta 
kým darom bol život Bohočloveka, nášho Spasiteľa, jeho ľudský 
život. Preto prišiel na svet, aby zaplatil dlh úcty, vďaky, zmie
renia a zabezpečil nám spasenie. Rukami svojej presv. Matky 
a rukami Simeona priniesol sa v obeť. Možno smelo povedať, 
že v tom bol predobraz našej novozákonnej sv. Liturgie. Syn 
Boží už tu „prinášal a bol prinášaný1', prijímal a rozdával. Sta
ručký Simeon tak túžil ho podržať v svojich rukách. A akoby 
nie! Či sa divíš, že hovoril pri tejto príležitosti o obeti a o tom, 
že na vlastné oči videl vykúpenie, ktoré nám pripravil Boh pred 
tvárou všetkých národov.

— Nedivil i sa, že starec Simeon takú veľkú radosť zažil pri 
tejto príležiii »tí.

— Ale aj my sme nie menej šťastliví ako on. Takéto šťastné 
chvíle stretnutia s Pánom, aké zažil Simeon, máme prežívať pri 
každej sv. Liturgii a hlavne pri každom sv. prijímaní.

(V  zrkad le. dá ihô  soedôniĹGL
Človek má v duši tajomný zmysel, ktorý mu umožňuje 

rozlíšiť dobré od zlého, ktorý nás nabáda k dobrému a kar
há nás za zlé. Je to s v e d o m i e ,  ktoré hovorí k nám od 
chvíle, kedy začíname rozumne uvažovať, až do chvíle, ke
dy sa lúčime s týmto svetom. Svedomie je veľmi dôleži
tým činiteľom, každého ľudského skutku, činu. Svedomie je 
pravidlom ľudských skutkov, činov. Ono súdi, či je náš 
skutok d o b r ý  alebo z l ý ,  či má byť vykonaný alebo 
nesmie byť vykonaný. Je to vnútorný hlas, ktorý nás na
báda k dobrému a varuje pred zlom.

Zvykli sme nazývať svedomie hlasom Božím. Toto ozna
čenie je do istej miery opodstatnené, ale netreba tomu rc- 
zumieť tak, že svedomím nám Ooh niečo priamo zjavuje 
alebo vnucuje. Niektorí nazývajú svedomie hlasom anjela 
strážcu. Anjel strážca nehovorí naším svedomím, ale pro
stredníctvom svedomia môže na nás pôsobiť.

Hlas svedomia je v našom vnútri, ozýva sa v duši kaž
dého ako zákonodarca a sudca. Všemohúci Boh nám preto 
dal svedomie, aby nás osvietilo v temných životných ces
tách, aby sme nezablúdili, aby sme správne rozoznávali 
dobré od zlého, čestné od nečestného a hriešneho. Nikto 
z nás sa nemôže vyhovárať na to, že mu nepovedali, čo je 
dobré a čo zlé, čo je hriech a čo nie je hriech, pretože 
svedomie každému so zdravým rozumom, jasne hovorí čo 
je dobré a čo je zlé.

Svedomie prikazuje, zakazuje, radí alebo len dovoľuje. 
Pri uvádzaní pravidiel riadenia sa podľa svedomia, pripo
meňme. si slová sv. Tomáša Akvinského: „O ľudských skut
koch v rôznych prípadoch nemožno mat rovnaký úsudok,b 
pretože ľudské skutky sú jeden od druhého tak odlišné, 
že nemožno mať o nich rovnaký názor, rovnaké meradlo.

N A D  N O V O U  P A R T I T Ú R O U  N A Š E J  L I TURGIE
d

Na mojom stole leží partitúra: Božestvenna Liturgia sv. Joanna Zolotoustaho. Autor: Jozef Vlach-Vrutický, český skladateľ, kto
rý patrí k najvýznamnejším súčasným tvorcom cirkevnej hud by u nás.

Naše eparchie mali liturgických skladateľov väčšinou z radov kňazstva: Michal Lichvarčík, Emilián Talapkovič (jeho kompozí
cie spieval známy zbor Byzantion pod vedením dr. Dutkovej), Jozef Kačanovskij, Július Drogobecký (neskorší biskup križevacký), 
Emilián Želtvay, Ján Bokšay, Alexej čučka, Uriel Silvay, Sion Silvay, Nicefor Petraševič, Bartolomej Šas a kanonik Ján Kizák (zo
mrel 1929). K týmto teraz pribudla Liturgia Jozefa Vlacha-Vrulického. Od čias vynikajúceho Jána Bokšaya je najlepším prínosom 
pre našu zborovú literatúru liturgických piesní.

Autorom, ako som vyššie uviedol, je český hudobný skladateľ Jozef Vlach-Vrutický. Narodil sa r. 1897 vo Vrutici pri Lysé nad 
Labem. Absolvoval pražské konzervatórium a jeho Majstrovskú školu v triede národného umelca J. B. Foerstra. Má za sebou viac 
ako 20-ročnú činnosť zbormajstrovskú a dirigentskú v Juhoslávii. Po oslobodení pôsobil na mnohých hudobných školách a tiež 
ako lektor cirkevnej hudby na pražskej CM bohosloveckej fakulte, so sídlom v Litoméŕiciach.

Jeho skladateľská činnosť je veľmi bohatá. Má skladby vokálne, inštrumentálne, detské zbory, komornú hudbu, symfónie, 
omše a vianočné piesne. Každé jeho dielo je preniknuté nielen hudobný géniom, ale i hlbokou a živou kresťanskou vierou. K zná
mejším dielam J. V. Vrutického patrí Toccata a fúga pre orgán, op. 63; partitúra pre sólové husle, op. 66 (poctená uznaním na 
VII. medzinárodnej súťaži vo Vercelli r. 1957); Biblické spe^y na české, francúzske, anglické a nemecké texty pre sólový hlas 
a organ. Skladba „Hospodine, pomiluj ny“ mala svetovú premiéru v Rotterdame a veľmi úspešnú. Vrutického skladby boli 
úspešne predvádzané v Poľsku, Anglicku, Juhoslávii, Taliansku a vo Francúzsku. Napr. o jeho 50. žalme „Pomiluj mja, Bože.. 
kritika uviedla: „Ak by viac nič iného nenapísal už táto kompozícia samotná si zasluhuje pozornosť a uznanie." Prvý raz ju 
spievali v dubrovníckej katedrále v predvečer Veľkého piatku. Jeho Nedeľná omša je komponovaná pre praktickú potrebu po- 
koncilnej liturgie. V jeho rodnej obci ho vyznamenali čestným občianstvom.

Liturgia sv. Jána Zl. nie je prvou skladbou J. V. Vrutického s cirkevnoslovanským textom. Dávno predtým napísal kompozície na 
texty nám všetkým tak veľmi známe a blízke: Veličit duša moja Hospoda, Hospodi usiyši molitvu moju, Chválite Hospoda s ne- 
bes, Voskliknite Hospodevi vsja žemľa, Pomýšľajú deň strašnyj, — všetko pre soprán, alt, sólo i miešaný zbor.

J. Vlach-Vrutický je tak prvým Čechom, ktorý zhudobnil Liturgiu Zlatoústeho, a to s cirkevno-slovanským textom. Je obdivu
hodné, ako sa vžil do ducha Východnej cirkvi. Jeho hudobná kompozícia Liturgie je pokroková a moderná. V liturgii je východ 
konzervatívny. Avšak hudba J. V. Vrutického, hoci moderná, nie je výstredná, je ľubozvučná, zachováva ráz sakrálnej hudby vý
chodnej cirkvi a preto je cenným prínosom a obohatením našej Liturgie. Od smrti J. Bokšaya (1940) je to najlepší vklad do 
pokladnice našich zborových liturgických skladieb. Odporúčam ju všetkým našim chrámovým zborom. Zdôrazňujem pritom, že je 
to skladba náročná, vysokých hudobných kvalít a pre vyspelé zbory. Chcem tu poukázať ešte na jednu zvláštnu stránku lásky 
našich veriacich k našim liturgickým spevom. Niektoré kompozície našich vyššie spomínaných autorov sa stali populárnymi a ve
riaci si ich prisvojili. Spievajú sa nielen zborové, ale aj tzv. „prostopinijem", to znamená, že tieto melódie vošli do stáleho re
pertoáru našich liturgických piesní. Je isté, že i z Liturgie J. V. Vrutického niektoré melódie, ako: Svjatyj Bože, Jako da carja, 
Svjat, Tebe pojem, Dostojno, a i. si náš veriaci ľud osvojí ako každodenné, blízke a drahé. Za toto všetko patrí autorovi naša 
úprimná vďaka, ktorú vyslovujeme so srdečným želaním, aby jeho krásne melódie zneli aj v našich chrámoch.

Končím tieto riadky krásnymi slovami z listu nášho najd. Ordinariátu, ktorý Majstrovi Vrutickému napísal v poďakovaní za za
slanie partitúry: „Budeme prosiť Pána, aby Vám dal dosť sily a zdravia čo najplodnejšie uplatniť Vášho génia v tejto oblasti, 
aby ste Krásu a Dobro mohli vyjadriť čo najprístupnejšie a najzrozumiteľnejšie."

štefian Papp



„Každý nech skúma sám seba, čo dosia ľ urobil a nech si spytuje svedomie, či sa neodťahovai od 
svojich občianskych povinností. Nestačí len pripomenúť všeobecné príkazy, nestačí iba hovoriť o prí
kaze lásky k blížnemu, ktorým je každý človek, ale treba sa pribrať k poctivej práci na  tom údele, ktorý 
je každému z nás daný.

To všetko vyplýva z vedomia povinnosti a úloh, ktoré majú vždy taký charakter, že napomáhajú 
spoločenské dobro.

Ako kresťania máme mať presvedčenie, že spoločne, svojím úprimným snažením budujeme program 
blahobytu, spravodlivosti a mieru." P a v o l  V I.

x

Každý ľudský čin je príliš zložitý a nemôže byť jednodu
cho riešený nejakou spoločnou formulou.

Existuje zásada, vyslovená sv. apoštolom Pavlom: „Všetko 
čo je proti svedomiu je hriech.“ (Rim 14, 23). Preto sme 
povinní vždy konať tak, ako nám káže naše svedomie. Sve
domie je pravidlom mravnosti a človek je povinný poslú
chal' ho, či rozkazuje určitý skutok vykonať alebo zakazuje 
čo sa nesmie vykonať. Kto potláča hlas svedomia alebo ko
ná proti hlasu svedomia vtedy, keď ono hovorí, že skutok 
je zlý,, ten hreší. Aby sme pri svojich činoch mohli postu
povať podľa hlasu svojho svedomia, musíme vedieť, že naše 
svedomie má byť: z d r a v é ,  to znamená, že má byť p r a 
vé, i s t é  a b d e l é .  Svedomie je zdravé, keď sa jeho 
výrok zhoduje so zákonom Božím. Pravé svedomie znamená, 
že vo svojich úsudkoch vychádza zo zásad pravdivých 
a správnych. Čiže nezameňuje dobré za zlé a opačne. V ta
kom prípade by to bolo m y l n é .

Uveďme niekoľko zásad správneho postupovania podľa 
hlasu nášho svedomia:

a) Nie je dovolené neposlúchať svedomie, keď niečo 
p r i k a z u j e  alebo z a k a z u j e .  Hreší, kto koná proti 
príkazu alebo zákazu svojho svedomia.

b) Svedomie nám už vopred hovorí, či zamýšľaný skutok 
je dobrý alebo zlý. Toto je predchádzajúce svedomie. Keď 
nám svedomie ešte pred vykonaním nejakého činu hovorí, 
že je to čin veľmi hriešny, a my ho napriek tomu vykonáme, 
dopúšťame sa ťažkého hriechu.

c )  Ak naše svedomie pred skutkom tak hovorí, že to 
bude ľahký hriech, keď budeme konať proti svedomiu, vtedy 
to bude pre nás ľahký hriech.

d) Svedomie sa k nám prihovára i po skutku. Keď je 
skutok dobrý, svedomie napĺňa našu dušu blaženým poci
tom a spokojnosťou. Keď je skutok zlý, svedomie nám pri
pomína následky tohto hriechu, tresty večné a dočasné. 
Ono zdôrazňuje, že Boh je spravodlivý Sudca, ktorý dobro 
odmeňuje a zlo tresce, že je večnosť, večne blaho i večné 
zatratenie. Svedomie je tak silné, že niekedy mnohých aj 
po rokoch prinútilo k priznaniu svojej viny. Nedá nám 
pokoja dokiaľ sa nepolepšíme a viny nenapravíme. Sve
domie možno síce na nejaký čas utlmiť, ale úplne ho ne
možno umlčať. Ťažkého hriechu sa dopúšťa ten, kto zo
trváva v nekajúcnosti, hoci mu svedomie po spáchanom 
zlom čine dôrazne pripomína, že skutok bol hriešny a zlý.

(Pokračovanie v bud. čísle.)

7



VERÍME V TEBA
aj že si ty sám 
v spôsoboch vína—chleba 
tu na oltári prítomný  
a že taký si, akým si vždy bol: 
dobrého srdca, 
tichý, pokorný  . . .

ĽÚTOSŤOU CHCEME 
zo svojej duše viny zmyť, 
obnov v nás nádej 
na odpustenie
a dovoľ lásku k tebe prejaviť.

ÚCTA A OBDIV SA V TÚŽBU MENÍ,
chceme ťa prijať,
chceme sa s tebou
navždy zjednotiť,
s tebou sa tešiť chceme,
pracovať, trpieť  —
mrieť i žiť.

SI NÁŠ SPASITEĽ, 
si Cesta naša — 
náš dobrý Priateľ, 
náš božský Majster, 
brat a Pán — 
pozývame ťa, 
zavítaj do sŕdc 
a zostaň s nami 
a neodíď viac.

HĽA, DVERE SME TI 
už otvorili 
dokorán.

M. Skala

Svedectvo Božiemu Slovu
(Úryvok z dlhšej štúdie)

Slovo vo vlastnom slova zmysle je pre
javom nášho zmýšľania, stvárňuje du
chovný akt ľudského rozumu v zmyslovú 
formu akustického vnemu. Tento aku
stický (zvukový) prejav ľudských úst, na 
rozdiel od zvieracích zvukových prejavov 
(napr. papagája) zostane ľudskej bytosti

. . .  na Turíce Duch Svätý zostúpili na učeníkov, aby zostal s nimi naveky, Cirkev 
verejne vystúpila pred zástupy, kázaním isa začalo šíriť evanjelium medzi národmi 
a konečne Cirkev Noivej zrríl/uvy stala sa predobrazom jednoty národov v katolíckej 
viiere, lebo Cirtkev ¡hovorí všetkým jazykmi a v -láske rozumie a osvojuje si všetky reči, 
a ta,k prekomáiva babyloinslkú nazptýlenosť. „Skutky apoštolské" sa totiž začali no 
Turíce, priam a*ko Kristus bol počatý vtedy, ikeď Duah Svätý zostúpil na Pannu Má
riu. A Kriistus dostal podmet k svojmu účinikoivamu, keď ina nebo pri modlitbe zostú
pil ten istý Duah Svätý. Sám Pán Ježiš, prv /než by bol dobrovoľne položil svoj ži
vot za svet, usporiadal ¡svoju apoštolskú čiininoisť a prisľúbil poslať Duciha Svätého 
takým s p ô s o b o m ,  taíby obidvaja vždy a všade spoiliuúč i rokovali pri uskutočňovaní die
la spásy. Duah Svätý po všetlky čiaisy celú Ciinkev „zjednocuje v spolocnoim nažívaní 
a službe a vy stroju je ju rozmanitými hierardhickými darmi", oživuje aiko duša cir
kevné ustanovizne a vlieva dio sŕdc veriacich tolho istého misijného ducha, ktorý vie
dol samého Kriista. Dakedy priam naividomoči predchádza apoštolsikú činnosť a tak 
isto ju rozličným spôsobom ¡neprestajne sprevádza a usmerňuje.

(Z koncilného dekrétu „A d gentes" — o misijnej činnosti Cirkvi — I. — 4)

Kristus založil kráľovstvo Božie ¡na zemi, skutkami i slovaimi zjavili svojlho Otca 
a seba samého a svojou smirťou, vzkriesením a slávnym nanebovstúpením, a'ko a,j 
zasiainím Ducha Svätého do'konal svoje d'ielo. Pazdviíhroutý ad zeme, všetkých priťa
huje k sebe (párov. In 12, 32 gr.\), On jediný má slová života večného (ponav. 
Jm 6, 68).

(Z koncilnej vieroučnej konštitúcie „D ei verbum" — O Božom zjavení 
— V. Nový Zákon — 17)

mravne zodpovedným úkonom. Písmo sv. 
nás na mnohých miestach nabáda k 
zodpovednosti za prednesené slová.

Vierouka nás učí, že druhá Božská 
osoba — Syn (Slovo-Logos) vychádza z 
večného Otca v tom zmysle, že Otec od 
večnosti plodí večné Slovo, ako rozum 
plodí myšlienku (a myšlienka slovo). 
Prológ evanjelia sv. Jána podáva nám 
správu o Vtelení večného Slova, a to nás 
poučuje o poslaní radostnej zvesti slo
vách jednorodeného Syna Božieho.

Kňaz je viditeľným svedkom hlásania 
a výkladu tejto radostnej zvesti. Tí, čo 
ho počúvajú, veriaci, sú zasa svedkami 
prijímajúcim i podanie a jeho výklad. 
Na oboch stranách sa javí nemožnosť 
zoslabiť slovo Božie v jeho podstatnom 
význame. To povtrdzuje pravdu pavlov- 
ského tvrdenia, že „slovo Božie nie je 
spútané11. Nie je a nebude nikdy spúta
né nedostatkom alebo malým nadaním 
kazateľov, rečníckou módou ani kriti
kou alebo vnímavosťou poslucháčov.

Hlásatelia Božieho slova musia po
chopiť, že ich prednes nesmie vyznievať 
ako krasorečníctvo alebo suchá forma 
prednášky, ale biblický výklad v príkla
doch a v štýle homilií cirkevných otcov 
a učiteľov so samozrejmou aplikáciou 
k súčasným otázkam a problémom. 
Hlavným úmyslom musí byť sláva Božia. 
Toto má nadchnúť poslucháčov a nie 
sugestívna produkcia najlepších reční- 
kov-kazateľov. Sv. Otec Pavol VI. pove
dal vlani: „Kresťan má žiť dvojakým 
synovstvom: synovstvom Božím a synov
stvom doby, v ktorej sa z ro d il. . . “  Ak 
dokážeme plne a uvedomele pochopiť 
dosah tejto myšlienky, aj naše svedec
tvo Božiemu slovu bude naplňovať Duch 
Sv. a zapáli nás ozajstným nadšením po 
slove života, o ktoré musíme aj zbožne 
prosiť: „Hovor Pane, lebo tvoj služobník 
počúva!"

Dr. Gustáv Čej'ka

Moje nebo na zemi
Viera učí, že duša v milosti posvä

cujúcej ¡e chrámom, v ktorom Otec, 
Syn i Duch Svätý prebývajú ako vo 
vznešenej príjemnej svätyni. „Nevie
te,“ poučoval sv. Pavol Korinťanov 
i 1 Kor 6, 19 J, „že vaše telo je 
chrámom Ducha Svätého, v ktorom 
prebýva?" Preto povedal veľký cir
kevný učiteľ sv. Augustín toto obsa- 
huplné slovo: „ Keď vstupuje kresťan 
do chrámu, to jeden chrám vchádza 
do druhého.“

]e  to naozaj pravda? Zdá sa to 
vysoké, také vznešené, také útešné, 
že pre tento pozemský život znie to 
príliš nebesky. Je to skutočnosť, ale
bo azda len zbožný výklad, ktorý tá 
alebo druhá svätá osobnosť podkladá 
slová sv. Pavla? Je to len zbožná 
predstava nejakého bohabojného spi
sovateľa? Nie, je to pravda našej 
viery!

Na čom sa teda zakladá táto prav
da? Na základe najbezpečnejšom! Na 
jasných výrokoch Písma sv. Na dô
razných slovách J. Krista, ktorý je 
sama neomylná pravda. Vo svojej ú- 
chvatnej reči na rozlúčku povedal 
svojim apoštolom aj tieto vzácne slo
vá: „Ak ma niekto miluje, zachová 
moje slovo, a môj Otec ho bude tiel 
milovať. Prídeme k nemu a budeme 
u neho prebývať“ (Jn 14, 23J.

Uvažujme o týchto slovách a zva
žujme ich predovšetkým v duchu j 
modlitby. „Prídeme k nemu“, hovorí j 
Pán. My prídeme k nemu. Kto je to j 
„m y“ ? Ponajprv Otec, ktorého Syn 
tu výslovne pripomína. Potom Syn, 
ktorý tu hovorí. Napokon Duch Sv., 
ktorého ako nerozlučné puto lásky 
obidvoch nemožno odlúčiť od Otca a 
Syna.

„Prídeme k nemu a budeme u neho 
prebývať.“ Prídeme. Je tu reč o no
vom, zvláštnom príchode. Svojou Vše- 
mohúcnosťou je Boh všade prítomný. 
Je všade. A predsa Pán hovorí: „Prí
deme.“ Teda tu ide o zvláštny, mimo
riadny príchod. V čom tento mimo
riadny príchod najsvätejších troch
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PAVOL VI. prijal nedávno účastníkov kongresu talianskej vedeckej akadé
mie, medzi nimi aj sedem vedcov-nositeľov Nobelovej ceny. Vo svojom pre
jave k nim zdôraznil, že každý človek „od začiatku svojho bytia má neodcu- 
dziteľné právo na ž iv o t “ To je také základné právo, pripomenul pápež, o k to 
rom nik iný nemôže rozhodovať. V ďalšom poukázal Pavol VI. aj na druhé 
právo: na zabezpečenie človeka dôstojnejších životných podmienok v rodine 
i v spoločnosti.

VO VÝROClTÝ DEŇ smrti sv. Benedikta (21. marca), patróna Európy, vy
zval pápež Pavol VI. k modlitbe za Európu, pripomenul, že sv. Benedikt bol 
hlásateľom pokoja a učiteľom európskej kultúry.

V HLAVNOM MESTE BĽR Sofii, prebiehalo vo februári t. r. zasadanie Sve
tovej rady mieru, v rámci ktorého sa stretli na zvláštnej porade aj mieroví 
pracovníci z náboženskej oblasti. Pri tejto príležitosti predniesol veľmi sr
dečný mierový prejav aj sofijský gréckokatolícky biskup o. Metod Stratjev.

S7. STOLICA hodlá financovať stavbu nového pravoslávneho kostola v ju
hoslovanskej Slatine namiesto predošlého, ktorý zničilo zemetrasenie. V no
vopostavenom chráme by sa konali aj katolícke bohoslužby.

VÝCHOVA K RODINNÉMU ŽIVOTU — bolo témou 2. plenárneho zasadnu
tia pápežského výboru pre rodinné otázky, ktorý založil Sv. Otec Pavol VI.

22. MARCA T. R. uverejnila Svätá Stolica apoštolskú exhortu o úcte k presv. 
Bohorodičke. Dokument má tri čiastky: 1. Úcta k Bohorodičke v obnovenej l i 
turgii, 2. Pokyny pre obrodu mariánskej úcty a 3. Pokyny pre modlitbu ru
ženca a Anjel Pána. Dokument odporúča vyhýbať sa každému preháňaniu 
a vyjadruje požiadavku, aby mariánska úcta neprekročila biblický rámec, aby 
zostala zviazaná s historickou pravdou.

MSGR. E. YANES, tajomník španielskej biskupskej konferencie prednedáv
nom vyhlásil, že „zahanbuje nás, ak nevieme presadiť sociálnu spravodlivosť, 
ktorú síce ústami hlásame, ale svojimi skutkami popierame.“

J E D N O U  V E T O U
Pavol VI. sa rozhodol diať postaviť 

ďalšiu štvrť pre rímske robotnícke rodi
ny, ktoré moijú mnoho detí alebo žijú v 
sociálnej tiesni — Biskupská synoda bu
de mať svoje plenárne zasadnutie v Rí
me v sejptemibri t. r. — Na pohrebe 
wroclawského arcibiskupa kard. Kom In
ka sa zúčastnila aj poľská štátna de
legácia na čele s ministrom spravodli
vosti — V Buenos Aires (Argentína) jed 
nu z ihlaivných ulíc pomenovali po Já
novi XXIII. — Koncom marca prebiehala 
v oslobodených oblastiach južného Viet
namu akcia Týždeň solidarity slobod
ného Vietnamu, ktorú usporiadala ka t 
mierová organizácia Spoločnosť Bohu 
a vlasti oddaných katolíkov — 24. mar
ca t. r. kiomalo sa v rímskej bažil ike isv. 
Petra blahorečenie Liboíra Wagnera, 38-

rooného kňaza wikzburskej diecézy, 
ktoirý zoimrel v 17. stor. — O zmysle ži
vota a ľudskom osude prichodí nám 
uvažovať, — zdôrazňuje kaird. Suenens 
vo svojom pastierskom liste, v :ktorom 
vyzýva k vážnemu hodnoteniu nášho ži
vota — Arcibiskup A. Casaroli navštívili 
v nedávnych dňoch Kubu a ¡pni tejto prí
ležitosti sa stretol a j s predstaviteľmi 
štátnych úradov — V auguste t. r. sa 
uskutoční v belgickej Lovam stretnutie 
svetových kresťanských mierových orga
nizácií — kardinál Alírink, holamdisiký
prímas, poslal barcelonskému aircibisku
povi telegram, v ktorom označil procesy 
proti ¡robotníckym komisiám za ďalší 
dôkaz nedostatku základných práv v 
španielsku — V Aquine reštaurujú rod
ný dom sv. Tomáša Akvinsjkého, ktorému 
na námestí Aquina odlhalia pomník.

21. JÚNA T. R. uplynie 11 rokov, čo v 
piatom skrutíniu bol zvolený za viditeľnú 
hlavu Cirkvi P a v o l  VI. Z ďalších 
oikruhlých výročí Sv. Otca si ešte pripo
míname, že v tomto roku uplynie 50 ro
kov, čo vstúpil do služieb Štátneho sek
retariátu, — 20 rokov (12. decembra) od 
biskupskej vysviacky a menovania za mi- 
lámsikeiho arcibiskupa, — 10 roikov od 
jeho púte do Svätej Zeme (4.—6. janiu- 
ára) a 5 rokov od jeho cesty do Ženevy 
z príležitosti 50. výročia založenia Me
dzinárodného úradu práce, aiko o j náv
števy u Svetovej rady cirkví (10. júna).

„Bože, Pane, Otec a p ria te ľ ľudí, ktorý 
si chce! zmieriť so sebou ľudstvo vo 
svojom Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý zo
mrel a vstal zmŕtvych a zmieril tak i 
všetkých ľudí navzájom, prijm i modlitbu 
svojho ľudu v tomto roku milosti a spá
sy."

(Z modlitby Sv. Otca k jubilejnému 
roku.)

osôb záleží, nateraz tu ešte nepotre
bujeme rozvádzať. Predbežne nám po
stačí v pokornej a vďačnej a radost
nej viere vnímať do seba toto blaho
darné Spasiteľovo slovo „prídeme“ a 
prosiť jeho svätého Ducha, aby nám 
ho dal svojím svätým darom rozumu 
hlbšie pochopiť a svojím darom mú
drosti vnútornejšie prežívať.

„Prídeme a budeme u neho prebý
val.“ Tri božské osoby, Otec, Syn a 
duch Svätý, prichádzajú do duše s 
láskou a túžbou, avšak nielen raz, 
ani nie na krátku návštevu v jednot
livých hodinách odpočinku alebo v 
ozajstné dni šťastia, ony prichádzajú, 
aby tam zaujali a navždy založili svoj

príbytok, lebo Pán hovorí: „Prídeme  
k nemu a budeme u neho prebývať.“ 
Tri božské osoby si teda vyvolili du
šu a srdce človeka za svoj uprednost
nený príbytok, za miesto svojho od
počinku a občerstvenia, za svoje bož
ské bydlisko, za svoj palác, za svoj 
raj, za svoju svätyňu, za svoj chrám.

Preto smie sv. Pavol právom sa pý
tať: „Neviete, že vaše telo je chrá
mom Ducha Svätého, ktorý je vo vás 
a ktorého ste prijali od Boha, takže 
ste už nie s v o j i . . .  Oslavujte teda Bo
ha (a  noste h o ]  vo svojom t e l e ŕ  
(1 Kor 6, 19— 20).

Dôstojný chrám, vyvolená svätyňa 
naj sv. Trojice je teda duša kresťanská

v posväcujúcej milosti! Aké povznese
nie! Aké bohatstvo! Aká slasť! Velebe
ná, chválená buď najsv. Trojica, pre
tože nám chcela preukázať také veľ
ké milosrdenstvo! Ctihodná služobníč
ka Božia, sestra Alžbeta od najsv. 
Trojice  (1880— 1906), založila celý
svoj bohatý duchovný život na tomto 
vznešenom tajomstve viery. A to ju 
urobilo takú šťastnú, že v ňom nachá
dzala predchuť neba a jasavo volala: 
„Našla som svoje nebo už tu na zemi, 
lebo Boh je nebo a Boh je v mojej

v -  €Cduši.
(Podľa M. Stoksa I. Marianov)



V mesiaci jún t. r.
si z ku ltúrno-politického kalendára 
pripomíname tieto významné výročia 
osobností a udalostí:

— 610 ROKOV od smrti prvého 
pražského arcibiskupa Arnošta z Par
dubíc (30. V I. )

— 400 ROKOV od smrti talianskeho 
maliara, staviteľa a historika umenia, 
autora knihy Životy umelcov: Giorgia
V a s a r  i h o (27. V I. )

— 380 ROKOV od smrti vlámskeho 
skladateľa mnohých duchovných skla
dieb Orlanda di L a s s a  (14. V I. )

— 375 ROKOV od narodenia špa
nielskeho maliara svetového významu 
Diega Rodriqueza de Silva y V e l áz -  
q u  e s a (6. V I. )

— 220 ROKOV od narodenia Jána 
Fr. Z a c h  a, nášho vynikajúceho 
astronóma a člena Ruskej akadémie 
vied v dnešnom Leningrade (3. V I.)

— 220 ROKOV čo primétický farár 
Prokop D i v i š postavil prvý bles
kozvod na svete (15. V I.)

— 200 ROKOV od narodenia Jána

Š u l  e k a, ľudového lekára a kultúr- 
no-osvetového pracovníka (29. VI.)

— 180 ROKOV od narodenia rus
kého spisovateľa a filozofa Petra Ja- 
kovleviča Č a a d a j e v a  (7. VI.J

— 170 ROKOV od narodenia skla
dateľa Michala Ivanoviča G l i n k u  
(1. VI.)

— 170 ROKOV od narodenia mo
ravského vlasteneckého kňaza, spiso
vateľa, teológa a zberateľa ľu
dových piesní ár. Františka S u š i- 
l a (14. V I.)

— 155 ROKOV od narodenia fran
cúzskeho hudobného skladateľa Jac- 
quesa O f f e n b a c h a  (21. V I. )

— 125 ROKOV od popravy hurba- 
novského dobrovoľníka Juraja L a n g -  
s f e l d a  (22. V I ) ,  tragické osudy 
ktorého zdramatizoval J. G. Tajovský 
v diele Smrť Ďurka Langsfelda.

— 100 ROKOV od narodenia nášho 
zaslúžilého vlastenca a novinára Ig 
náca G e s s a y a (17. V I.)

— 90 ROKOV čo v Užhorode umrel 
banskobystrický profesor a autor 
mnohých učebníc František M r á z  
(12. V I. )

— 85 ROKOV od narodenia prof. dr.

f. L. H r o m á d k  u, dlhoročného de
kana a profesora Komenského boho
sloveckej fakulty v Prahe, nositeľa 
Leninovej ceny za upevnenie mieru 
medzi národmi, ako aj Čs. ceny mieru 
(8. V I. )

— 60 ROKOV od sarajevského aten
tátu, ktorý bol signálom k prvej sve
tovej vojne (28. VI.)

— 55 ROKOV od vyhlásenia Sloven
skej republiky rád v Prešove, ktorá 
bola prvým pokusom o vytvorenie 
štátu robotníkov a roľníkov na území 
Československa. Bola vyhlásená 16. 
júna, trvala do 7. júla 1919 a bola 
výsledkom revolučného hnutia, aktivi- ] 
zovaného pod bezprostredným vply
vom Veľkej októbrovej socialistickej 
revolúcie

— 55 ROKOV od založenia brati
slavskej univerzity (27. VI.)

— 50 ROKOV od smrti pražského 
nemecky píšuceho spisovateľa Franza 
K a f k u  (3. V I. )

— 35 ROKOV o ! vyuuknutia vojen
skej vzbury v Žiline (1. V I.)

— 20 ROKOV, čo v Obnisku neďale
ko Moskvy dali do prevádzky prvú. 
atomovú elektráreň na svete (27. VI.j

Dňa 6. júna t. r. uplynie 175 rolkov od narodenia A. S. P u š k i- 
n a, básnilka a spisovateľa, k torý je „najvyšším prejavom spolo
čenského, po litického a umeleckého pokroku v prvej polovici 19. 
storočia a ktorý je prvý zo slávnej galérie ruských spisovateľov, 
ktorých význam ďaleko prerástol hranice Ruska „Tok čítame v De
jinách svetovej lite ra túry (2. diel, Bratislava 1963, str. 226), kde 
okrem uvedeného ešte zdôrazňujú, že jeho tvorba „obsiahla všetko 
cenné a pokrokové, k čomu sa dopracovali jeho predchodcovia, 
taikže po ňom nebolo už potrebné vracať sa k tradíciám literatúry 
18. storočia", a okrem toho jeho literárne dedičstvo „udivuje vše
strannosťou, obsahovou hĺbkou a bohatstvom foriem. Každé jeho 
nové dielo otváralo novú kap ito lu  ruského literárneho vývinu 
a znamenalo vyšší stupeň ruskej literatúry."

Významné výročie velikána svetovej poézie si pripomíname aj 
snímkou básnikovej sochy, ktorá sa nachádza v Pušlkine pri Lenin
grade (býv. Carskoje selo) v lyceálnom parku, kde kedysi Ale
xander Sergejevič študoval. Autorom sochy je R. Bach a pochádza 
z r, 1899.

ŕTiyn hl -

B O L E S T N Á  
S P O M I E N K A

%

Koncoví tohto mesiaca uply
nie 60 rokov od povestného sa
rajevského atentátu, kedy v 
hlavnom meste Bosny, Sarajeve, 
zavraždili rakúskeho následníka 
trónu. Tu sú počiatky prvej 

svetovej vo jny, ktorá spôsobila 
toľko zla, biedy a v ktorej za

hynulo toľko miliónov ľudí.
Spomienka na toto výročie 

burcuje svedomie všetkých ľudí 
sveta k vytrvalému boju za po
koj medzi národmi.

Nepamätám si túto strašnú 
vojnu, ale v pamäti mi zostali 
spomienky na je j reprízu, ktorá 
mala ešte väčšie a strašnejšie 
dôsledky v nedávnych rokoch.

Nezmyselné vraždenie, bom - 
bardotrnnie, ničenie hodnôt,

hlad, bieda a nedostatok — to je 
všetko ovocie každej vojny.

Pri smutnom výročí sa za
myslíme nad tým všetkým a po- l 
chopme, že musíme všetkými,| 
svojimi silami a možnosfami bo-
jovať proti tomu, aby sa táto 
krvavá dráma už nikdy na na- 
šej Zemi neopakovala a trvalo 
zvíťazil mier na celej našej pla
néte. ŠT. BANÍK
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ŠIBEŇAK

: Volali ho Šibeňakom. Pobil všetkých chlapcov, 
vedel o skorých jabĺčkach v celej dedine a prvý si 
na nich pochutnával. Keď prišiel do školy, veľa 
radosti učiteľovi nenarobil. Vyrušoval, škubai dru
hých a bral im veci. Občas ani do školy nešiel. Po
tuloval sa a ked sa žiaci vracali, pridal sa k nim 
a tak šiel domov.

- Odpovedal si? -  pýta sa ho mamička.
- Dostal som dve jedničky.
- Ukáž žiacku knižku.
- Ukradli mi ju. Viete, akí sú v našej triede 

darebáci.
- Hrozné, -  vzdychla si mamička, -  len aby 

si su od nich nepokazil a pobozkala ho vrúcne 
na čelo.

Raz sa hral na pažiti s chlapcami, keď k nim 
pribehol čierny pes. Na ľavú prednú nohu kríval, 
alebo ako Zemplínčania hovoria škindal. Len čo 
ho Šibeňak zbadal, zarecitoval známu ľudovú rie 
kanku:

- Škindy, škindy popod les, u lapil nie čarný 
pes.

- Počkajte, -  zvolal na chlapcov, -  uvidíme, 
ako bude škindať, keď mu zlomím aj druhú prednú 
nohu.

Vzal poleno a hodil ho do psa. Ten nazlostený 
zavrčal, skočil naň a nastrašený nezbedník pustil 
sa slepo do behu. Narazil na hrbu veľkých kame
ňov, čo boii prichystané do základov nového domu 
a zlomil si nohu. Pes ho i tu prenasledoval, ale 

i chlapci ho odohnali. Šibeňak vykríkol bolesťou, čo 
[ mu sily stačili. Neďaleko sedel na lavičke starček 
| a bafkal si z fajky. Vybral ju z úst a akoby pre se

ba poznamenal: - Uvidíme ako teraz ty  budeš 
škindať.

[ Kto čím hreší, tým trestaný býva.

I SKORÝ TR EST

i  Mohutný bol kedysi v mojom rodisku kaštie ľ. 
I  Gróf už v ňom nebýval, ale bolo v ňom notárstvo 
I  a žila v ňom stará penzistka, u ktorej sa stravovali 
I  učitelia, lekár a iní.
K V parku, ktorý sa zachoval dodnes, sme sa hrá- 
I vali ako chlapci, a to najradšej pri kaštie lnej brá- 
I  ne, ktorá mala po dvoch stĺpoch na obidvoch stra-
■  nach, nad nimi bol balkón a nad ním erb rodu Bar- 
R kóczyovcov.
■ Raz nám zo skupiny zmizol Jurko, ani sme ne-
■  zbadali kedy. Šiel prízemnou chodbou na pravo
■  av rohu budovy prišiel k veľkým dverám. O tvoril
■  ich zo zvedavosti a pred sebou mal priestrannú
■  kuchyňu, ktorá sa už neužívala. Uprostred stál 
B  veľký sporák, ktorý mal vzadu rúru. Jurko ju otvo-
■  rilanájde v nej zákusky, ktoré tu držala stará pen-
■  z'istka, kedže chladničiek vtedy nebolo. Takú chuť 
I  dostal okoštovať aspoň jeden. Poobzeral sa okolo
■  seba a nikde živej duše. Zbystri! sluch a ani na 
R  chodbe nepočuť nič. Siahol po jednom kúsku a už 
B  si na ňom šmakoval. Tú zrazu počuje blížiace sa 
K  kroky. Pozerá, kde by sa skryl, ale v kuchyni niet 
B  jediného kusa nábytku, je tu len pri stene obrov- 
H  ská pec so širokým otvorom. Mal dojem, že užfuž

sa dvere otvoria. Vliezol do pece a nestihol dv ier
ka celkom zatiahnuť, takže zostali pootvorené. 
Vošla stará pani, chy tila  k ľuku dvierok a vložila 
ich do háku, aby jej nezavadzali. Vzala pečivo 
a odišla, ani nezbadala, že jeden kúsok chýba.

Jurko zostal v peci. Schytil ho strach. Pokúšal 
sa otvoriť zvnútra, ale to nešio.

Prišlo poludnie a my sme sa rozišli domov.
-  Kde je môj Jurko, -  pýta la sa ma popoludní 

jeho mamička, -  veď ešte neobedoval.
-  Neviem, -  odpovedal som, -  hral sa s na

mi, ale keď sme sa rozchádzali, jeho už tam ne
bolo.

N ah ľada la  sa ho v parku, nakriča la sa: Jurko, 
Jurko, ale odpoveď nijaká. Sla k rieke, či sa azda 
nekúpe, ale tam ho n ik to  nevidel. Zmocňoval sa 
jej strach, či sa neutopil, h ľada la  po brehoch jeho 
šaty, ale nikde ani stopy.

Už sa zvečerilo a Jurka niet. Zavolala nás všet
kých, aby sme jej ukázali, kde sme sa s ním v par
ku hrali. Šli sme popri grófskej kuchyni, na ktorej 
okná boli otvorené a počuli sme nejaké nejasné 
búchanie. Načúvame a mamička zvolá:

-  Jurko môj, kde si, ozvi sa!
Búchanie sa zvýšilo. Bežíme do kuchyne a tu 

už počuť nielen búchanie na dvierka, ale i p la č li
vý krik. Otvoríme a z pece vylezie Jurko.

-  Ktorý ste ho tu za tvorili?  -  osopila sa na 
nás nazlostená mamička.

-  Nie, nie, mamička, to  nie oni, -  povedal jej 
pohotovo Jurko. -  Ja vám to  poviem až doma, -  
vy jachta l zo seba naľakaný, uplakaný, ale i za
hanbený Jurko.

Lenže čoskoro sme sa dozvedeli celú pravdu nie
len my, ale i obec, ba i okolie.

Trest za previnenie niekedy prichádza až po 
čase, ale občas nás prikvačí hneď, a to i tam, kde 
sa cítime najbezpečnejšími.

ZN EN A ZD A N IA  P R IC H Y T E N Ý

Štefan je usilovný študent, š ikovný športovec, 
ale najradšej by jazdil autom. Auto doma majú, 
ale on ešte nemá predpísaný vek a tak  nemohol 
dos ia ľ urobiť šoférsky kurz. Jednako niekedy za
jazdil po dvore ba i po u lic i na čierno. Raz v ne
deľu ráno sa prebudil a pomyslel si: teraz by to 
bolo najbezpečnejšie, naša cesta je tre te j triedy, 
premávka teraz takmer nijaká. Vyskočil z postele 
a o chvíľu  už sedel za volantom a veselo uháňal. 
Toho istého rána priš ie l do dediny akýsi tu lák. Vo
šiel do jedného domu a pýta l si pár korún. Bol vraj 
operovaný v okresnej nemocnici, je zďaleka a ne
má na vlak. Jožo, m a jite ľ domu, dal mu 10 korún. 
Aj košeľu si prosil. Vraj sa hrozne potí, nemôže už 
v te j svojej košeli vydržať. Jožo vytiaho l košeľu zo 
skrine a dal mu. I nohavice sú mu nanič. Iste sa 
nájdu nejaké preňho. Jožo mu dal i jedny svoje 
nohavice a tu lák  odišie l.

Hned nato prišla Katka, jeho manželka. Rozpo
vedal jej, čo dal tu lákovi.

-  To si akurátne vystro jil, -  zvolala žena ud i
vene i karhavo. -  Vieš dobre, že pred týždňom 
prišie l do susednej obce akýsi tu lák, pýtal si vocJy,



všetkého si dobre všimol a na círuhý deň zbadali, 
že im chýba ve ľká suma peňazí. Odvtedy po ňom 
márne pátra VB. Možno, je to ten istý, možno už 
aj niečo schyti l ,  kým si mu ty  veci dáva!, možno 
nás ešte len plánuje obrať. Už aj tej noci oka ne- 
zažmúrim. -  A chy t i la  sa za hlavu.

Muž sadol na bicykel a bežal do susednej ded i
ny, kde bola stanica VB. Našiel tam nového mla
dého člena., ktorému rozpovedal, čo ako bolo. Ten 
si urobil k rá tky záznam a poškrabal sa za hlavu, 
že práve nemá auto naporúdzi. Jožo mu ponúkol 
svoje kolo. M ladý člen VB nasadol a keď došiel 
do dediny, v ktorej býval Jožo, práve Štefan dora
zil autom na dvor.

-  Autom by to bolo rýchlejšie, -  pomyslel si 
člen VB a zamieri l  do dvora rovno k autu.

Štefan vystúp i l  a keď zbadal pred sebou p r í 
slušníka VB pomyslel si: -  Ten ma dostal.

Ten ho nepoznal a podľa výzoru súdi i, že už má 
patr ičný vek.

-  Počuj šuhaj, nepoviezo! by si ma smerom k 
vlaku? -  spýtal sa ho člen VB.

-  Ja nie, -  vy jachta l bledý Štefan, -  ale 
otecko vás zavezie. Skočil do izby a čochví ľa  za 
volantom sedel otec a pri ňom príslušník VB.

-  Čo sa tak trasieš? -  pýta sa ho matka.
-  Nechcem ani pomyslieť, ako by to bolo do

padlo, keby bol odo mňa pýtal vodičský preukaz,
-  odpovedal Štefan, -  a aké by to malo násled
ky v škole.

Aj najstarostSivešie pr ip ravený priestupoik možo 
zle vypáliť .  Istí sme vždy len vtedy, Ikeď konáme 
statočne.

DETSKÁ ÚPRIMNOSŤ

Čakal i  pána biskupa. Pred chrámom bol zástup 
ľudí a medzi nimi chlapček, ktorý mal pr iv í tať pá
na biskupa básničkou. Auto  zastavi lo  pred dvera
mi chrámu, pán biskup vystúpi l ,  sňal klobúk, na 
hlave mu zostala f ia lová biskupská č iapočka - 
solideo.

Chlapec mal začať básničkou. Pozrel sa však na 
pána biskupa, sklonil hlavu a začal sa zrazu 
usmievať. Znova sa pozrel a zasa sa rozosmial, ale 
už ve ľm i hlasito.

-  Čo t i  je také smiešné, spýtal sa ho pán b is
kup.

-  Futro z k lobúka vám zostalo na hlave, odpo
vedal pohotovo chlapec.

Všetci sa veselo rozosmiali a najv iac sám pán 
biskup.

-  Takého chutného p r iv í tan ia  sa mi ešte ne
dostalo, -  poznamenal a pr iv inu l ch lapca k sebe.

Úprimnosť je vždy milá, nielen v detstve, ale po 
celý život!

Dr. J. Bubán

V
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Buď tým, čim si, 
daj to, čo môžeš... \

Istého večera, keď som uložila na odpočinok päťročného 
synčeka mojej odcestovanej priateľky, zhasila som svetlo 
a povedala som: „Dobrú noc, môj miláčik“. Zdalo sa mi, že 
všetkým deťom také oslovenie musí byť milé a urobí im \ 
radosť.

„ Nie som nijaký miláčik ŕ  odpovedal chlapček trochu 
spurné. Hľadala som iné podobné primerané oslovenie, ale 
každé z nich sa stretlo s energickým odporom. Nakoniec, 
opýtala som sa ho: „Tak čo si teda?“

Spokojne a dôstojne odpovedal: „Ja som človek!“
V mojom neskoršom prístupe k deťom usilovala som sa 

nezabdnúť na to.
Tak ako pre mnohé osoby, čo nemajú vlastné deti, stre* 

távanie sa s malými priateľmi je aj pre mňa požehnaním 
a vnútorným uspokojením. Mám ich veľa a tieto deti nútia 
ma stále opravovať moje predstavy o deťoch.

Nie som nekritická odbivovateľka detí. Uznávam, že môžu 
byť ony dobré i zlé, veselé, očarujúce alebo i nepriateľské
— ako každý iný človek.

UČÍME SA JEDNI OD DRUHÝCH.

Deti majú značnú vnútornú poznávaciu schopnoť — hk 
tuíciu. Možno dieťaťu hovoriť milé slová, ale treba pritom 
byť voči nemu d o b r ý m .  Dieťa totiž vie uhádnuť, či naša 
pochvala je iba prejavom chvíľkového rozmaru, či je to 
len nejaké neúprimné vychvaľujúce slovíčko, alebo Či je 
v našom pochvalnom uznaní správna oceňujúca pohnútka. 
Dieťa vie rozlíšiť a vycítiť nedostatok čohosi hlbšieho.

Raz veľmi prosto som povedala istému dievčatku, ked 
išlo na návštevu, že je očarujúca a ona odpovedala: „Dáv
kujem vám! Postarám sa, aby som naozaj taká bola“. Otvo
rila som už ústa, aby som jej čosi povedala, ale zamĺkla 
som. Trocha viac pochvaly z mojej strany mohlo by jej 
ukrivdiť, a čo horšie — otriasť jej vierou v úprimnosť mo* 
j ich slov.

Pri inej príležitosti pokúšala som sa peknými slovami 
povzbudiť dvanásťročného chlapčeka, ktorý naisto potre
boval povzbudenia. Ale teraz som zašla priďaleko. Po mo
jom viacnásobnom pochvalnom uznaní, povedal: „Prosím, 
pani, nepreháňajte. . . ! “ Potom_ sa ma spýtal, či sa nehne
vám. „Nie,“ odpovedala som. Čosi som sa naučila. A práve 
tým, čo pomáha uzavrieť priateľstvo medzi ľuďmi je to, 
že sa jeden od druhého čosi naučíme.

Úprimnosť dieťaťa môže byť odzbrojujúca, krásna a hl
boko logická.

HRANICE LÄSKY.

Vždy sa mi zdá, že iba láska môže čosi urobiť pre dieia. 
Toto slovo milo zneje, ale láska sa môže zaodievat do 
mnohých foriem.

Citová láska bez rozumného ovládania môže priniest 
veľkú duševnú škodu dieťaťu. Láska, ktorá núti dieťa, aby 
sa stalo niečím, čím ono nechce byť, k čomu nemá povo
lania, je veľmi podozrivá.

Nedávno istý taký malý priateľ prekvapil ma svojou otáz
kou: „Pani, moje správanie nedodáva vám dobrú prestíž?“
( dobré meno, vážnosť). „Neviem, čo tým chceš povedai 
odpovedala som.

„Ja tiež neviem,“ povedal veselo, „ale môj otec a ma
ma stále mi hovoria, že ja im beriem prestíž. Ak dosta
nem v škole zlé známky, mama a oco mi hovoria, že druhí 
ľudia budú na nich pozerať zvrchu. A ja to nechcem“.

NEUTLÄČAME DETI?

Treba priznať, že často potláčame kriticky postoj detí. 
Nechceme, aby mysleli samostatne a aby boli tvorivé, stále

Otvorte oči a hľadajte, kde nejaký človek potrebuje či čas, či láskavosť, či súcit, trochu priateľstva, 
trochu ľudskej práce. Ten, pre ktorého môžeš niečo urobiť, bude možno niekto osamelý, rozhorčený, 
chorý alebo neschopný. Možno nejaké zbožné dielo potrebuje ochotníkov, ktorí môžu venovať voľný 
večer alebo urobiť potrebné kroky v danom prípade . . . Hľadaj, či nenájdeš možnosti využitia svojho 
človečenstva. Nedaj sa odstrašiť čakaním alebo perspektívou experimentu. (Dr. Albert Schweitzer)



Boj proti A LK O H O LIZM U  v dejinách íudstva
Na stránkach nášho časopisu sme už viackrát číta li o škodli

vosti alkoholických nápojov na ľudský organizmus, na rodinu
i celú ľudskú spoločnosť. Teraz chceme našich č ita te ľov obo- 

[známiť s dejinam i boja proti alkoholizmu, a to na podklade 
zachovalých písomných pamiatok.

Postoje ľudskej spoločnosti k požívaniu alkoholických ná
pojov a výstrelkom s tým spojených sa menili v priebehu dejín 
podľa historických období, kultúry a spoločenských podmienok.

Tak napríklad čínsky cisár Vu Vong vydal v roku 1220 pr. Kr. 
nariadenie, pod ľa  ktorého každého, koho prichytili pri p ití a lko 
holického nápoja, trestali smrťou. Budha, zakladate ľ budhizmu, 
ktorý žil v rokoch 570—480 pr. Kr., kategoricky zakázal požívať 
alkoholické nápoje. V Prednej Indii sa povinne zdržiavali p itia  
alkoholických nápojov nelen kasty brahmanov, ale a j ostatné 
kasty. Brahmana, ktorého prichytili pri p ití a lkoholického ná
poja, nútili piť z rozpálenej nádoby vriacu vodu, vriace mlieko 
alebo kravský moč až dovtedy, kým nezomrel. Ak sa op ila  brah- 
manova manželka, vyhnali ju  z domu, najsamprv je j, pravda, vy
pálili na čelo podobu nádoby, z ktorej p ila.

A ako to bolo v Rímskej ríši? Každý Riman ma! právo zabiť 
svoju manželku, ak ju našiel opitú. Opitého otroka trestali 80 
palicami, slobodného 40.

V gréckej Sparte úmyselne opíja li otrokov a tak ich ukazovali 
mládeži, aby ju zastrašili a vzbudili v nej odpor k vínu. V A té 
nach v časoch Drakona opitých zabíja li. Za Soíóna, aténskeho 
zákonodarcu, ktorý žil v rokoch 640 — 561 pr. Kr., opilcov n a j
samprv pokutovali a po recidivite ich nechali popraviť. V A té 
nach opilosť pokladali za stav hodný pohŕdania.

Aristoteles, grécky filozof, žiak Platóna, ktorý žil v rokoch 
384— 322 pr. Kr., hovorí, že národ, ktorý chce mať zdatných bo
jovníkov, musí ich živiť mliekom a nikdy nie vínom.

Hypokrates, praotec lekárstva, ktorý žil v rokoch 460— 377 pr. 
Kr. pri liečení chorých často prikazoval vzdať sa p itia  vína. A j 
sám sa pitia vína zdržiaval, a to tak, ako mu to vtedajšia sta
vovská mravnosť prikazovala.

0 rímskom cisárovi Neronovi vieme, že holdoval alkoholu. 
Vieme však aj to, že požívanie alkoholických nápojov nemalou 
mierou prispelo k politickému, kultúrnemu -i hospodárskemu 
úpadku Rímskej ríše.

Kresťanstvo odporúčalo a odporučuje zdržanlivosť v požívaní 
alkoholických nápojov. V istom náboženskom spise z piateho 
storočia sa odporučuje uspokojiť sa s jednou štvrtinou litra  vína 
denne, pričom autor zdôrazňuje, že tí, ktorí sa zrieknu tohto 
množstva vína, mali by vedieť, že za túto zdržanlivosť budú od 
menení vo večnosti.

„Buďte striezliví a b e d lite !“ píše sv. apoštol Peter vo svojom 
prvom liste (5, 8).

„Len mnoho požitého vína spôsobuje podráždenosť, hnevy 
a mnohé iné škodlivé prípady“ , čítame v Sir (31, 38) a ď a le j: 
..... víno už mnohým vyhasilo ž ivot!“  (Sir 31, 30).

H ľa , čo hovorí Spasite ľ prostredníctvom sv. Lukáša: „D a jte  si 
pozor, aby ste si ducha neobťažili obžerstvom, opilstvom a sta
rosťami o život, žeby ten deň (súdu) neprišiel na vás nečaka
ne.“  (Lk 21, 34).

Sv. apoštol Pavol vážne napom ína: „N e op íja jte  sa vínom, 
v ktorom sa skrýva samopašnosť.“  (Ef 5, 18). K Rimanom (13, 
13) opäť píše: „Ž im e poctivo ako vo dne a nie v hodovaniach 
a p i ja t ik á c h . . . “  a ku Korinťanom (5, 11 — 12) píše: „ . . . k t o r ý  
má síce meno brata, a pritom  je  smilníkom, chamtivcom, 
modloslužobníkom, rúhačom, opilcom, zbojníkom, s takým ani 
ne jedáva jte !“

Sv. Augustín píše: „O p ils tvo  je matkou všetkých zločinov, ko
reňom všetkých neprávostí, príčinou všetkých priestupkov, žried
lom všetkých bezbožností, poškvrnou svedomia a skazou duše!“

Aké sú výstražné slová proroka Izaiáša (5, 11): „Seda tým, čo 
zavčas rána pachtia po nápoji a do neskorého večera víno ich 
rozpa ľu je ! A majú citaru a harfu, bubon a flautu a víno na ho
doch, na d ie lo Pána však neh ľad ia  a prácu rúk jeho nevid ia.“  
A ď a le j: „Beda hrdinom — v p ití vína a silákom — v miešaní 
liehovín, ktorí za úplatok oslobodia zločinca a odnímu právo 
od spravodlivých!" (Iz 5, 22).

Prorok Joel vyzýva: „Vzbuďte sa, op ilc i, a plačte, a kvíľte, 
všetci p ija n i vína . . .  veď blízo je deň Pána, ako pohroma od 
Hromovládcu príde.“  (Joel 1, 5, 15).

V Písme svätom sa spomína len víno, lebo vtedy ešte nepo
znali pálenku. Keď už p itie  vína odsudzuje Písmo sv., o koľko 
horšie musí byť p itie  pálenky, ktorá má v sebe oveľa viac a l
koholu. V Uhorsku sa lieh spomína po prvýkrát v Bratislave 
v roku 1439. Do sedemnásteho storočia ľu d ia  p ili iba víno a p i
vo. Výroba pálenky začala v Uhorsku okolo roku 1775. V roku 
1851 bolo v Uhorsku 105 129 (slovom stopäťtisíc stodvadsať- 
deväť!) pálenie!

N iektorí kňazi sa snažili zdržať veriacich od p itia  a lkoho lic 
kých nápojov sľubom  stálej zdržanlivosti. Istý írsky kňaz — ka
pucín, získal až päť m iliónov takýchto záväzkov a jeho hnutie 
malo 90 000 organizovaných abstinentov.

Na sklonku 19. stor. bola v Ženeve založená organizácia 
Modrý kríž, ktorá pom áhala v bo ji proti alkoholizmu. V Kana
de ešte aj dnes existuje náboženské abstinenčné hnutie, ktoré 
združuje okolo 100 000 osôb.

Myšlienky striezlivosti začal na Slovensku šíriť koncom m inu
lého storočia Spolok sv. Vojtecha. Vydával knihy s p ro tia lkoho
lickou tematikou, napr. kniha Jabionovského Bratia, striezliví 
buď te ! vyšla v troch vydaniach. Boli to ozaj výstražné slová pre 
tých, ktorí sa odda li alkoholizmu.

V súčasnosti sa v boji proti alkoholizmu využívajú všetky mo
derné prostriedky.

■o. A. T.
(Pokiračoivamie v buď. čísle)

narúšame slobodu ich myslenia a tvorivosti a zabúdanie, že 
tvorivá myseľ vykračuje poza ušliapané chodníčky.

Raz moji chlapci opýtali sa ma, či aj sám Syn Boží ako 
chlapec mal tiež nejaké zábavky a priateľov.

Pochopila som, že chceli  prosto porovnávať Jeho život 
so svojím im zrozumiteľným spôsobom.

Vysvetlila som im, že sa v n ičom  neodlišoval od svo
jich rovesníkov, bol im rovný vo všetkom, a teda i v zá
bavkách a.celkom isto bol verným priateľom svojich ma
lých kamarátov, okrem toho bol vždy poslušný, m iloval 
svojich rodičov a nikdy im nezavinil nijaký žiaľ. Mali 
z neho radosť. Mojim malým priateľom žiarili oč i od šťastia.

HLAVNÁ ÚLOHA.

Keby som žila s deťmi každý deň, istotne by som sa do
pustila veľa chýb a omylov tak, ako sa ich dopúšťajú ro 
dičia. Ale usilujem sa pamätať na to, že vzťahy k deťom  
ako všetky iné vzťahy medzi ľuďm i sú v podstate nedoko
nalé. Predovšetkým usilujem sa počuť nie to, čo  dieťa 
hovorí, ale to, čo má na mysli.

Keď som sa raz poobede vrátila domov, našla som na 
schodoch do nášho domu pred m ojím  bytom hrať sa nie
koľko  dievčat. Poškodili  n iekoľko  listov v akejsi knihe  
a pýtali sa, č i nemám doma lepidlo. Keď som im ho dala,
srdečne sa poďakovali. Chvíľu som sa na ne dívala a po 
tom jedna z nich povedala: „Teraz, pani, už môžete odísta. 
Odišla som do svojho bytu a zavrela som ticho dvere za 
sebou.

To bola vlastne poriadna lekcia, ktorú som dostála od 
malých priateliek. Deti s vďakou pri ja li  odo mňa určitú  
službu, no nepriali si, aby som bola spoločn íčkou v ich 
vlastnej zábave a svedkom ich „ dôverných“ rozhovorov. 
Deti majú svoj vlastný svet. Pomyslela som si: „Buď tým, 
č ím  si, daj to, čo môžeš a cti si osobnosť a individualitu  
d ieťa ťa ".

Veľm i si cením  toto poučenie.

(Podľa M. D ru ry  podáva T. M. R.)
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DŇA 2. JÚNA T. R. sa dožíva 60 ro
kov svojho života správca košickej gr,- 
kat. farnosti a č. dekan o. Bartolomej 
D e m k o. Narodí! sa v Ždani pri Ko
šiciach. Stredoškolské štúdiá absolvoval 
v Košiciach a bohoslovecké absolutó
rium získa! na Teologickej akadémii v 
Prešove, kde bol aj vysvätený na kňaza 
v r. 1937. Jeho prvým kňazským pôsobis
kom bola farnosť Livov, v okrese Barde
jov. Od oslobodenia našej vlasti v r. 
1945 bol kaplánom v Košiciach a od r. 
1968 stal sa aj správcom tejto najroz
siahlejšej gr.-kat. farnosti. Svoje životné 
jubileum sa dožíva o. Bartolomej v dob
rom zdraví a v tvorivej aktivite.

Za jeho pôsobenia v Košiciach môže
me zaznamenať pozoruhodné výsledky 
jeho snaživého úsilia najmä na úseku 
ochrany a údržby zverených cirkevných 
objektov. V r. 1969—1970 z jeho in icia
tívy uskutočnili generálnu opravu von
kajších častí košického farského chrá
mu a veží, ako aj iné úpravy. O. Demko 
je aktívnym prispievateľom našich ča
sopisov.

Váženému jubilantovi úprimne želá 
košický dekanát, farnosť, početní pria
telia a známi veľa Božieho požehnania, 
zdravia a ďalších požehnaných úspe
chov vo vinici Pánovej!

o. V. Sko-rodenský

92 ROKOV ŽIVOTA sa dožije dna 9. 
júna t. r. o . Anton K o š e , č. arci- 
dekan a t. č. kňaz našej eparchie 
na odpočinku. Pochádza zo Snakova, 
okres Bardejov. Za svojej aktívnej 
dušpastierskej služby sa obetavo pri
činil o stavbu troch nových chrá
mov. Teraz žije na zaslúženom odpo
činku v Cemjate pri Prešove.

O. <fir. MIKULÁŠA K O K I N C Ä K  A, 
správcu fary v Sadoch nad Torysou 
(Zdoba), v jednej z najstarších gr.-kat. 
farností košického dekanátu, srdečne 
pozdravili v deň jeho 70. narodenín 
zástupcovia košického dekanátu na 
čele s okresným dekanom košickým 
o. V. Skorodenským a pri tejto prí
ležitosti milému jubilantovi vyjadrili 
hold bratskej lásky, povzbudenia a ú- 
primného želania hojnosti zdravia do 
ďalších rokov jeho života. K význam
nému životnému jubileu pozdravili o. 
dr. Kokinčáka blahoprajnými listami 
aj najd. Ordinariát a naša redakcia.

V TOMTO MESIACI sa dožije život
nej šesťdesiatky aj duchovný správca 
farnosti Chmeľová o. 1Zašil P r o k i p- 
č á k a svoje abráhámoviny oslávi 
dňa 27. júna t. r. o. Ján H r u s t i č, 
č. dekan a správca farnosti v Mal- 
cove.

ÚPRIMNE PRIVOLÁVAME: Na mno
há i blahaja Ijeta, drahí jubilanti!

K O ŠICE  - 2 7 .  marca t. r. sa uskutočnilo na Východoslovenskom 
K N V  v Košiciach ďalšie stretnutie predstaviteľov našej cirkvi 
s najvyššími predstaviteľmi Pravoslávnej autokefálnej cirkvi 
v ČSSR.

D U C H O V N É  C V IČ E N IA  našich kňazov v plánovanom jarnom 
termíne prebiehali v  dňoch od 11. do 16. marca t. r. v Charitnom 
domove vo Vysokých Tatrách. Exercitátorom bol o. dr. S. Ujhelyi.

OTEC B IS K U P  udelil v marci vo svojej súkromnej kaplnke niž
šie svätenia niektorým našim kňazským kandidátom, poslucháčom 
bratislavskej C M B  fakulty.

D E K A N A  PR A ŽS K E J  C M B  F A K U L T Y , prof. dr. Jána M e- 
r e 11 a, ktorý sa dožil dňa 10. mája t. r. svojej životnej sedemde
siatky, v mene redakcie, ako aj v mene všetkých bývalých našich 
poslucháčov y študujúcich v Prahe, úprimným gratulacným listom 
pozdravil aj vedúci redaktor Slova a Blahovistnika, ktorý v roku 
1954—1956 bol asistentom pri biblickej katedre pražskej CMB fa
kulty, vedenej od r. 1950 dodnes vzácnym jubilantom.

Z minulosti a prítomnosti našich farnosti

W m
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MEDZI NAŠE NAJMLADŠIE farnosti 
patria Z á I u ž i c e v okrese Michalov
ce. V tomto roku uplynie 50 rokov od 
postavenia veľmi svojráznej zálužickej 
cerkvi, zasvätenej najsv. Trojici.

Zálužice boli do roku 1946 filiálnou 
farnosti Hažín. V uvedenom roku tu zria

dili samostatnú expozitúru. Jej prvým 
duchovným správcom bol o. Mikuláš Ču* 
dáky.

Zálužickú svätyňu začali stavať v roku 
1923 a stavbu dokončili už v nasledujú
com roku, teda pred pol storočím.

V posledných rokoch tu pôsobil až do 
svojej predčasnej smrti náš aktívny pri
spievateľ o. Ján Ďurkáň. Terajším správ
com farnosti je o. Ján Škoviera.

Autorom snímok zálužického chrámu, 
ktoré uverejňujeme v tomto čísle, je Vi
liam Pirč. Jubilujúcej farnosti úprimne 
želáme hojnosť požehnaného rozkvetu.

mm
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M E T R O P O LA  nášho Východoslovenského ikrcija -  K o š i c e  - 
ir,5^ hido pachv'*iiť ďalším výrazným prírastkom v budovateľ- 

^vlfce. Je to nová železničná stanica ktorú vybudovali Iko- 
zemné stavby nákladom 90 m iliónov Ikorún. 

i, Ir^pDzanľíiá, moderná a rozsiahlosťou zodpovedajúca vý- 
kra] ¿ho centra železničná stanica v Košiciach ¡e ďalším 
n dokladám radostného budovateľského snaženia a vše- 

st.M  r ’ h o  rozvoja životnej úrovne u nás.

W r í * -

Nový Ruskov
(Dokončenie z min. čísla)

Fci’ská budova má 142 rokov. Vo far
skej knižnici sa zachovali bohoslužobné 
kn'hy z t i 1720.

Pr.ým kňazom, o ktorom sú údaje, bol
ión Bmdzák (1795—18010, ďalšími Pe
ter Eaiuďanský (do roku 1831), Jozef 
Damjanovič (do roku 1852), ktorý za 
kráúy čas administroval aj farnosť Tre- 
bisa/. V rokoch 1852— 1953 duchovným 
sp’ávco'n farnosti bol Juraj Gulovič, fa 
rár z Vojčíc, potom Jozef Gulovič (do 
roku 1881), Pavol Kutka (do roku 1899), 
Michal Sabadoš (do roku 1904), začas 
oj TeoJor Manojlo z Čeloviec. Iniciáto
rom a hlavným organizátorom výstavby 
terajšieho chrámu je Július Poícmiský 
(1904—1914). Po jeho smrti fannoisť (do 
roku 1915) administroval Daniel Jeney 
zo Zbehňova, potom Konštantín Bačin- 
ský (do roku 1935i). Počas jeho úči.nko- 
rcnia bol chrám vymaľovaný a zariade
ný interiérom. Po jeho smrti farnosť 

[. administrwa! Viktor Damjanovič (do 
páku 1936) a po ňom bo! správcom fary 
(od 1. marca 1936) Ján Mal i nič. Od 
roku 1968 je správcom fary o. Pavol 
Däncák, ktorému bola pridelená na 
Administrovanie aj obec Kožuchov (1971 
-1972) a Zemplínske Hradište (1972— 
1973).

Veriaci Nového Ruskova si čestne p l
nia svoje občianske povinnosti a pritom  
nezanedbávajú ani svoj chrám. I n a ď a 
lej chcú spokojne žiť a pracovať pre 
btoho a rozkvet našej m ilovanej vlasti.

o. PAVOL DANCÁK

Kedakčné odkazy:
O. Č. — S uverejňovaním básnic

kých príspevkov máme samozrejmé 
isté prekladateľské ťažkosti, ako sme 
to už pripomenuli v 1. č. tohtoročné
ho vydania našich časopisov.

A. J. — Ďakujeme Vám za úprimný 
list aj za to, že ako pravoslávny brat, 
s takou objektivitou píšete o našom 
časopise. Opätujeme veľmi radi Vaše 
milé dobrožičenia a ubezpečujeme 
Vás, že naše úsilie: prispievať k šíre
niu lásky, znášanlivosti a vzájomného 
porozumenia je nielen najpodstatnej
ším záujmom, ale i jedným z naj
hlavnejších cieľov nášho poslania.

K. L. — Upozorňujeme Vás na je
den z predchádzajúcich odkazov a 
okrem toho Vaše verše žiadajú väč
šiu sústredenosť aj podľa zásad poe
tiky a štylistiky.

A. T. — Váš list nás povzbudivo 
potešil, aj to, že ste si dali zaviazať 
všetky ročníky našich časopisov. Po 
zdravujeme Vás a želáme Vám hoj
nosť požehnaných výsledkov vo Vašej 
práci, osobnom živote i duchovných 
snaženiach.

O. J. — Vaše rozčúlenie považujeme 
za bezpredmetné. Prečítajte si dô
kladne celý kalendár a pokiaľ ide o 
sviatok Nepoškvrneného Počatia, od
kazujeme Vás na pripomienku, ktorá 
je tam uverejnená na str. 118.

UZÁVIERKA tohto čísla skončila 
dňa 2. apríla t. r. Uzávierka augus
tového čísla končí 3. júna t. r.
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V SÚČASNOSTI vychádza na svete vyše osemtisíc denníkov v celkovom den
nom náklade 350 miliónov výtlačkov. To znamená, že na každých tisíc oby
vateľov zemegule pripadá priemerne 133 výtlačkov denníkov. Pravda, ako po
tvrdzuje ročenka UNESCO, sú rozdiely vo vydávaní novín medzi jednotlivý
mi krajinami. Na svete je ešte 46 krajín, v ktorých nevychádza ani jeden 
denník.

V HLAVNOM MESTE TALIANSKA, V RÍME, otvorili výstavu ruského a so
vietskeho umenia. Návštevníci majú možnosť vidieť 128 maliarskych veľdiel, 
počnúc 12. st., ďalej 32 ikon novgorodských majstrov a ďalšie diela 19. a 20. 
storočia.

CENNE DOKUMENTY z 15. a 16. st. objavili vo francúzskom biskupstve N i- 
mes. Zachovali sa v relikviári z pozláteného dreva, ktorý sa našiel v malej 
knižnici. Medzi nájdenými dokumentárni je o. i. osobný list pápeža Pia IV. 
z roku 1560.

IIERDEROVO VYDAVATEĽSTVO vydá životopis pápeža Jána XXIII. od neka
tolíckeho autora L. Elliota, ktorý vyše päť rokov zbieral materiály, študoval 
dostupné mu pramene a rozprával sa s mnohými spolupracovníkmi Jána XXIII.

Pred P IATIM I ROKMI — 3. júna — zomrel v Juhoslávii vzácny gr.-kat. kňaz, 
profesor teológie v Záhrebe dr. Janko Kalaj. Starosloviensky jazyk a litera
túru začas prednášal aj v Ríme a Innsbrucku. Posledné roky svojho plodného 
života prežil medzi gr.-kat. veriacimi v Záhrebe a Žumberku.

BEDRICH SMETANA je názov výstavy, ktorú inštalovali v Glinkovom štátnom 
ústrednom múzeu hudobnej kultúry v Moskve prž príležitosti 150. výročia 
jeho narodenia. Výstava pozostáva z dvoch častí: Život a tvorba B. Smetanu 
a Smetanova hudba v ZSSR a v zahraničí. Exponáty výstavy, ktorých podstat
nú časť poskytlo Smetanovo múzeum v Prahe, približujú návštevníkom všetky 
stránky práce tohto vedúceho predstaviteľa českej národnej hudby.

NAJVÝZNAMNEJŠÍM KULTÚRNYM PODUJATÍM tohto roka je Rok českej 
hudby, v ktorom čestné miesto pripadá hudbe jednému z najgeniálnejších čes
kých skladateľov Bedŕichovi Smetanovi. 2. marca t. r. uplynulo 150 rokov od 
jeho narodenia a 12. mája t. r. 90 rokov od jeho smrti. Jeho opery — Brani- 
bori v Čechách, Predaná nevesta, Libuša, Dve vdovy, Hubička, Dalibor — tvo
ria veľký základ českej národnej hudby. Jedným z hlavných cieľov Roku 
českej hudby je rozšíriť hudobné vzdelanie do najširších más.

DO CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE NAJKRAJŠIE KNIHY ČSSR, ktorú každoročne o r 
ganizuje Ministerstvo kultúry ČSR, Slovenské ústredie knižnej kultúry, Pa
mätník národního písomníctví a Matica slovenská, sa v minulom roku dostalo 
211 titulov českých a slovenských vydavateľstiev. Zo slovenských vydavateľ
stiev sa veľkého uznania dostalo vyd. Slovenský spisovateľ za iniciatívu 
a cieľavedomé úsilie pri zvyšovaní výtvor no-grafické j a typografickej úrovne 
kníh a edícií.

CELOŠTÁTNU VÝSTAVU POŠTOVÝCH ZNÁMOK BRNO 1914 otvoria 8. júna 
t. r. Budú na nej všetky najcennejšie exponáty, ktoré boli vydané od vzniku 
ČSSR a tiež mnohé cenné unikáty a filatelistické rarity.

RUSKÉ IKONY je názov výstavy, ktorú pripravila Galéria hlavného mesta 
SSR Bratislavy v spolupráci s Národnou galériou v Prahe. Na výstave sú tak
mer všetky diela, ktoré sú majetkom Československej akadémie vied a Národ
nej galérie v Prahe.

CENU F RAŇ A KRÁĽA za rok 1913 udelili akad. maliarovi Jozefovi Balážovi 
za ilustráciu kníh pre deti a mládež a básnikovi Miroslavovi Válkovi za ver
še pre mládež.

V BRATISLAVE odhalili pomník národnému buditeľovi Štefanovi Markovi 
Daxnerovi pri príležitosti 150. výročia narodenia. Pomník je dielom akad. 
sochára Karola Lacku a Ing. arch. Virgila Droppu.

ČESKOSLOVENSKÝ SLOVNÍK pripravuje na vydanie Jazykovedný ústav 
Ľudovíta Štúra. Bude to jednozväzkový slovník stredného typu, ktorý ob
siahne približne 10 000 hesiel. Pracovníci jazykovedného ústavu ho spracúvajú 
modernou metódou prekladového slovníka.

V ŽIL INE objavili niekoľko slovanských obydlí z 5. st. po Kr. a príbytky 
veľkomoravského obdobia z 9. st. Tieto nálezy dokumentujú osídlenie sever
ného Slovenska Slovanmi hneď po ich príchode do strednej Európy.

V TRENČÍNE pri skúmaní hradného nádvoria došli k základom rotundy 
z obdobia pred 12. st. Tento kruhový chrám vznikol pravdepodobne v ranom 
období christianizácie Slovenska.

V TOMTO ROKU UPLYNIE 410 ROKOV od vytlačenia Apoštola — prvej presne
datovanej kniihy v Ruisku, ktioirú vydal prvý ruský kníhtbáiiair Ivain Fiodomov.

t

V SOVIETSKOM ZVÄZE vydali v minulom roku vyše 4500 titulov krásnej literatúry. 
Jednou z dlhodobých edícií je Knižnica svetovej literatúry, v ktorej majú vyjsť po
stupne všetky významné d ie b  svetovej literatúry od najstarších čios až dodnes.

Mesačník gréckokatolíkov v ČSSR.
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