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Z obsahu tohto cisia:
— V pravidelnej rubrike slruč- 

, rtých meditácii na slová sv. evanje
lia sa zamýšľame nad vetami z e- 
vanjelia sv. Lukáša [18, 10—14 j  a 
su. Marka (8, 34—35 j.

— Napredovať v ústrety krajšej 
budúcnosti (úvodník k štátnemu 
matku od o. dr. Juraja Bujňákaj.

— Rubrika Aktuálne slovo prináša 
zaujímavé poukazy k niektorým ča
sovým otázkam.

— K pôstnemu obdobiu cirkevné
ho roku podáva aktuálny pohľad na 
otázky zdravia a výživy článok: 
Post a zdravie človeka.

~  K vytrvalej bdelosti a neúnav
nej podpore boja za mier nabáda 
spomienka na 30. výročie bombar 
dovania Prahy a Bratislavy.

~  Vďačná spomienka na priekop
níkov cyrilometodejskej myšlienky a 
hlásateľov slovanskej vzájomnosti, 
básnikov: Jána Hollého a Andreja 
'Sládkoviča.

— Februárový prehľad výročí vý
znamných osobností a udalostí.

— Pravidelné rubriky: Príbehy, 
ktoré písal život; Z nášho života; 
Redakčné odkazy a Kultúrne roz
hľady.



NA SLOVÁ SV. EVANJELIA
„D vaja ľud ia išli sa m odliť do chrá

mu, jeden farizej a druhý m ýtnik. F a 
rizej si zastal a tak to  sa modlil v se
be: Ďakujem  t i f Bože, že nie som ako
ostatn í ľu d ia __  M ýtn ik  však stál
zďaleka a nechcel ani oči pozdvihnúť 
k nebu, ale bil sa v prsia, vraviac: 
Bože, m ilostivý buď mne hriešnemu! 
Hovorím vám, tento  odišiel do svojho 
domu ospravedlnený, a nie tam ten. 
Lebo každý, k to  sa povyšuje, bude po
nížený, a kto  sa ponižuje, bude pový
šený." (Lk 18, 1 0 -  14)

Syn Boží na tomto príklade ukazuje  
svojim poslucháčom dva druhy ľudí 
modliacich sa. Ukazuje, ako sa sprá
vajú pred Bohom a aký je výsledok 
ich rozhovoru s Bohom. Záver jeho 
reči prekvapuje, lebo nechváli toho, 
ktorý sa pred Bohom chválil, ale toho, 
ktorý úprimne vyznal svoje hriechy, 
svoju ľudskú krehkosť.

Pri pozonnom rozbore tohto príkladu  
poznáme, že Božský učiteľ posudzo
val ináč ako učite lia  zákona, starozá
konní kňazi a farize ji. Jasne odhalil 
ich falošnú tvár a jeho slová chceli 
byť pre zákonníkov a farizejov vý
strahou, pre ostatných jasným pouče
ním. V yč ítal im neúprimnosť, neskrom
nosť, pýchu.

Chodíte do domu môjho O tca, ale 
tam  sa správate ako by ste tento dom 
nevystavali pre neho, ale pre seba. 
Predsa tento  dom je domom m odlitby  
a vaša m odlitba je iba na jazyku, ne
vychádza z úprimného srdca. Vaše  
srdce ste nechali na ulici a bez neho 
nie je možné sa dobre modliť! Vytýka  
im nedostatok pokory.

K m odlitbe je treba aj pokoru. A čo 
je pokora? Poníženosť, nerozumná 
ústupčivosť, zbabelosť? Nie! Pokora je 
úprimné uznanie vlostných nedostat
kov, vedomie, že sa nesmieme navo
nok ukazovať lepšími ako v skutoč
nosti sme. M ýtn ik skromne priznal 
svoju nedokonalosť a prosí o pomoc i 
odpustenie.

Povzbudzujúca postava m ýtnika sa 
nám prihovára, aby sme dobre videli 
svoje chyby a pred Bohom sme sa k

nim priznali. A le aj k tomu, aby sme 
ich nezastierali ani pred ľuďmi. Boh 
od nás žiada, aby sme v pokore boli 
spravodliví nielen k sebe, ale aj k 
druhým. Aby sme merali rovnakou 
mierou sebe aj druhým. Aby sme boli 
rozumní v každom posudzovaní a 
hodnotení, lebo len toto je pravým vo
didlom k nemu.

o. Bartolom ej Demko

* *  *

„N a to  privolal zástup a učeníkov 
svojich a riekol im: Ak chce kto  za 
mnou ísť, nech zaprie sám seba, vez
me svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto  
si bude chcieť zachovať život, stratí 
ho; kto  však s tratil svoj život pre mňa 
a pre evanjelium , zachová si ho.“

(M k  8, 3 4 -  35)
V  týchto slovách je vyjadrená hlbo

ká pravda. Č ím  viac kto bude milovať 
svet, hriech a život v zlobe, tým  skôr 
stratí život večný. Kto však takýto  zlý 
život ¡nemávidí, zachová si ho pre več
ne šťastný život v nebeskom kráľov
stve.

My ľudia, m ilujeme tento život, jeho 
krásy i radosti, v tom nie je nič zlé. 
Ale všetci veľmi dobre vieme, že do 
života vstupujú aj mnohé bolesti. Ako 
kresťania, máme sa na tieto  bolesti 
pozerať z hľadiska kríža. Sme učeník
mi Toho, ktorý zomrel na kríži, ktorý 
dokonale poznal utrpenie a bolesť a 
ktorý k nám všetkým hovorí: „Kto  
chce za mnou ísť, nech zaprie sám 
seba, vezme svoj kríž a nasleduje  
ma." (M t  16, 24).

M nohí z nás nevedia akosi pocho
piť, prečo je vo svete aj toľko bolestí. 
Každý máme svoje vlastné bolesti, kto
ré na nás raz viac, inokedy menej, do
liehajú. Ako veriaci, máme sa s nimi 
statočne vyrovnávať vo svetle učenia 
našej viery.

Syn Boží prišiel na tento  svet. U tr
penie však neodstránil. Naučil nás 
však trpieť, niesť kríž. Dal nám k 
tomu prostriedok. Zaprieť sám seba,
-  ako nám to radí na III. zastovení

Krížovej cesty, keď po prvý raz padá 
pod ťarchou kríža. Máme zaprieť svo
je vášne, svoje slabosti k hriechu,: 
vziať svoj kríž a podľa jeho príkladu,
-  vstať a niesť svoj kríž.

Blahosl. Henrych Suso, vo svojom 
životopise píše, že chcel dokonale po
slúchať túto Kristovu výzvu a preto si 
dal urobiť ťažký drevený kríž a s ním 
chodil po chodbách kláštora, v kto
rom žil. Čoskoro bol osvietený milos
ťou Božou, ktorá ho poučila, že Kris- 
stus nepovedal: „Vezmi na sebe môj 
kríž", ale „svoj kríž". Spasiteľ si 
svoj kríž odniesol na Kalváriu, ale to, 
čo chce od nás, je, aby každý z nás 
si niesol svoj vlastný kríž. Vziať, nie 
dať si položiť. Pod tým to krížom 
myslel všetko to, čo nás tlačí, čo nás 
skláňa k zemi, čo nás stretáva v kaž
dodennom živote, -  v zamestnaní a v 
stavovských povinnostiach. Taký kríž, 
ktorý nám denne pripravuje život so 
všetkými starosťami, chorobami, ktoré 
máme na sebe brať odovzdane, s 
ochotou a trpezlivosťou.

Horolezec Balm at, ktorý prvý stál 
na vrchole najväčšieho končiara v 
Alpách, vracal sa dole so svojím le
károm, ktorého tam  zaviedol z vďač
nosti, že mu po narodení dieťaťa za
chránil manželku. Zvony jeho rodného 
mesta ho víta jú  radostným hlasom o 
všetci gratulujú k jeho výkonu. Po 
ukončení slávnosti sa vracia domov 
a nájde uplakanú manželku, ktorá pla
če nad mŕtvym dieťaťom. Zomrelo vo 
chvílľ, keď on vystúpil na M ont Blanc. 
Z tejto  rany sa nespamätal nikdy. Ži
vot mu zhorkol navždy.

Na nás ľudí, žijúcich na tejto zemi, 
prichádzajú neraz podobné, ale aj väč
šie bolesti. Pod nimi stonáme, padá. 
me. Treba však vždy znovu a znovu 
vstať, ak chceme dôjsť k svojmu cie
ľu. Náš Božský Spasiteľ, je nám v 
tom veľkým príkladom. Preto hovorí: 
„Kto chce za mnou ísť, nech zaprie 
sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje 
ma." (M a t. 16, 24).
(František Dancák -  zo zbierky kázní 
„Cestou krížovou".)

Sv. O tec Pavol V I. pri sv. L itu rg ii na sviatok Bohozjave- 
nia odovzdal novým misionárom, chystajúcim  sa odísť to h 
to roku do misií, misionársky kríž -  Sv. S to lica zverejn ila  
posolstvo Pavla V I. k tohtoročném u Svetovému dňu mieru, 
ktorý sa konal z in ic ia tívy  terajšieho Sv. O tca už po ôsmy- 
krát -  V  tom to roku si pripomenú v M iláne  1600. výročie  
príchodu sv. Ambróza do ich mesta -  V  Európe podľa naj
novších údajov priemerne 18 kňazov pripadá na 100 000 ve
riacich -  Kamerlengom Sv. Sto lice sa stal Juhoslovan, 
kard. Fr. Šeper -  K Novému roku 1975 vydal osobitné po
solstvo aj generálny tajom ník Svetovej rady cirkví, pastor 
dr. Potter -  V  Ľubľane bol tradičný teologický seminár, na 
ktorom hovorili o postoji Človeka k súčasnému svetu -  Vo  
februári t. r. oslávi popredný franc. teológ, dr. Yves Con- 
gar, svoje 70. narodeniny -  Predseda sekretariátu pre ne-

kresťanov kardinál Pignedoli poslal posolstvo mohamedá
nom k ich sviatku Al Adha, ktorým si pripomínajú Abrahá- 
movo obetovanie Izáka -  Školu pre diakonov otvorili v ar
gentínskom biskupstve M ar del P iata -  Dr. K. Szablewski 
stal sa prvým stálym zástupcom Poľskej ľudovej republiky 
pri Sv. S to lic i -  Dr. K. W aldheim a, generálneho tajomníka  
O S N , vyznam enala katolícka univerzita v Louvame čestným 
doktorátom -  Zm ierenie s Kristom, ktorý nás obnovuje a 
chce, aby sme mali život a mali ho hojnejšie, -  bolo témou 
svetovej oktávy m odlitieb v dňoch 1 8 .-2 5 . januára t. r. -  
M ozam bik sa z rozhodnutia pápeža Pavla V I. stal apoštol
skou delegatúrou a prestal byť závislý na materskej portu
galskej krajine -  H. Capucciho, gréckokatolíckeho arcibis
kupa, odsúdili izraelské úrady na 12 rokov väzenia -  Čo 
znam ená slovo „kresťan" v práci za mier, bolo témou kon
ferencie, ktorú koncom januára t. r. usporiadala Kresťanská 
mierová konferencia v západnom Berlíne -  O . W . Bobow- 
ski stal sa novým biskupom-sufragánom v poľskom biskup
stve Tarnow -  Kozmonaut J. M cD ew itt, ktorého prijal aj 
Pavol V I., vyhlásil v nedávnom rozhovore s novinármi, že 
„človeka, keď zhliadne z kozmickej lode na Zem a vidí ne
konečnosť vesmíru, uchváti veľkosť Boha."



A B Y  SA N Á M  N A S A  P R Á C A  I N A Ď A L E J  DARI LA !
„Nový rok, do ktorého dnes vstupujeme, je posledným rokom našej piatej päťročnice. Úlohy hos

podárskeho plánu na rok 1975 sú náročné, ale reálne. Ich hlavným zmyslom je zabezpečiť ďalší roz
voj nášho hospodárstva, životnú úroveň a šťastný život nášho ľudu. Splnenie úloh r. 1975 v rozhodu
júcej miere závisí od toho, ako všetci, každý na svojom mieste, svojou každodennou prácou budeme 
plniť svoje povinnosti. Od dobrej práce a zodpovednosti pri plnení úloh závisí, aký bude náš život 
v tomto roku i v rokoch budúcich. Máme zdravú ekonomiku, vyspelú materiálnu základňu. Musíme 
ju lepšie využívať, lepšie hospodáriť s dovážanými i vlastnými surovinami, lepšie organizovať a ria
diť prácu a väčšiu pozornosť venovať prekonávaniu všetkých nedostatkov. Nájdu sa ľudia, ktorým sa 
dosiahnuté výsledky zdajú vždy samozrejmé a nové úlohy príliš veľké. Prax nás však presviedča, 
že naše hospodárstvo má ešte mnoho rezerv a je schopné dosiahnuť značne lepšie výsledky.

Pri vstupe do nového roku musíme s a všetci zamýšľať nad tým, aby sa nám naša práca i naďalej 
darila, aby bol nadchádzajúci rok ďalším dobrým rokom rozvoja našej socialistickej vlasti a šťast
ného života je j ľudu.“

(Dr. Gustáv H u s á k : Z novoročného prejavu)

Napredujme v ústrety krajšej budúcnosti!
Jednu z najznám ejších v ie t evan je lia  tvoria slová Božského Spasiteľa: „D á va jte  teda, čo je cisáro

vo cisárovi, a čo je Božie, Bohu" (M t  22, 21 ). Ma tom to jasnom a pevnom zák lade pochopím e II. va 
tikánsky koncil, keď vo svojich dokumentoch často hovorí o zdravom a úprimnom vzťahu medzi veria
cimi a občianskou pospolitosťou. Aj Sv. O tec Pavol V I. vo svojom Vyznaní v iery Božieho ľudu, okrem  
iného, zdôrazňuje: „Tá istá Božia láska pobáda C irkev, aby sa vy trvalo  s tara la  a j o skutočné pozem
ské dobro ľudí, lebo hoci neprestáva napom ínať všetky svoje d ietky, že nemajú tu trva lý  príbytok, 
vždy ich podnecuje k  tomu, aby každý podľa svojho životného postavenia a svojich možností, napo
máhali rozvoj svojej pozemskej v lasti, pracovali za spravodlivosť, pokoj a bratské porozumenie medzi 
ľuďmi, aj k tomu, aby poskytovali príhodnú pomoc chudobným a menej šťastným bratom .“

Z toho aj pre nás vyplýva veľká úloha: Aby sme každý na svojom m ieste ochotne prisp ievali k vzne
šeným cieľom a úprimne napom áhali rozvoj svojej m ilovanej v lasti.

Dobrí ľudia vždy robia dobre. Ak hovoria, m yslia to  tiež  dobre. V lan i pri p ríležitosti vzácneho vý
ročia Slovenského národného povstania, ako aj v tom to jubilejnom  roku 30. výročia oslobodenia na
šej drahej vlasti, aj my gréckokatolícki kňazi spolu s našim i veriacim i sme na toto  všetko pam ätali 
a pamätáme, pričom vždy zdôrazňujem e, že chceme dobre myslieť a podľa toho aj dobre konať a ho
voriť. Považujeme za svoju mravnú povinnosť prispievať svojím osobitným spôsobom k  riešeniu obrov
ských spoločenských úloh, ktoré osožia blahu všetkých a podporujú ď alš í rozkvet našej krásnej v lasti. 
Keď toto spomíname, chceme ubezpečiť, že tu nejde nám len o akýsi ak t povinnej zdvorilosti alebo  
lojality, aby sme nezaostali za ostatným i, a le chceme sa podieľať s radosťou nad niečím , čo je h lbo
ko odôvodnené hlasom nášho triezveho rozumu a svedomia, čo je podopreté úprimnosťou srdca, lebo 
je v súlade s citovým vlnením , ktorým  rezonuje bytosť každého nášho statočného spoluobčana.

Sú to pocity radosti nad dosiahnutým i výsledkam i vo všetkých oblastiach  nášho celospoločenské
ho vývoja, ktorý predstavuje stá le  v iac  a v iac vzrastajúcu úroveň. V  úvodných príspevkoch nášho toh 
toročného Gr.-kat. ka lendára sú tie to  pekné v ý s le d k y  podopreté i šta tis tickým i údajm i a podložené 
faktami, ktoré tu nie je treba opakovať. Rád však opakujem  pocit radosti z toho všetkého. Je to pocit 
radosti pri pohľade na kvetinu, k to rá  sa pred našim i očami krásne rozvíja a v tom to pohľade je ob
raz našej kvitnúcej v lasti. Je to  pocit radosti a veľkých nádejí, opierajúcich sa o silu, pod ochranou 
ktorej môžu deti spokojne spať, ľud ia radostne pracovať a starí majú zabezpečenú spokojnú starobu, 
oko aj bezpečný odpočinok po poctivo  vykonanej celoživotnej práci.

A o to nám musí ísť aj pri februárovej s p o m ie n k e  na význam ný štá tny sviatok víťazstva pracujú
cich našej republiky, kto rý  oslavujem e v jubilejnom  roku 30. výročia oslobodenia našej v lasti.

Dopredu, naspäť ani krok! -  znám e a veľké heslo veľkých historických dní spred 27 rokov, musí 
nás aj dnes nabádať k tomu, aby z dosiahnutých radostných výsledkov budovateľskej práce všetké
ho nášho pracujúceho ľudu, sme prežívali nielen spokojnú radosť, a le  čerpali aj posilu do ďalších  
dní na našej ceste v ústrety krajše j budúcnosti! Dr. JURAJ BUJNÄK

ytgl ťTl irii rn -Trŕn—r -• *1 -% frrTfT» ^



AKTUÁLNE S L O V O
Povianočné zamyslenie

Pod názvom Predvianočné za
m yslenie napísal Fr. Soška vo 
Východoslovenských novinách 
( 1 9 . 1 2 . 1 9 7 4 ,  č. 299, str. 3) 
krátku, ale veľmi pozoruhodnú 
pripomienku. Vychádza z roz
hlasovej relácie Hráme našim  
jubilantom, pri počúvaní kto
rej by sa mohol človek dom
nievaj, že okolo nás žijú len 
sami pozorní a vďační ľudia. 
N epodceňuje ich počet, ale 
hneď uvádza aj inú skúsenosť: 
„Ležal som v nemocnici a na 
izbu priviezli muža, ktorému  
syn polámal v zlosti obe ruky. 
Koľko je medzi nami zúrivých  
manželov, ktorí v opilosti čas
tujú svoje manželky a matky 
bitkou. A  koľko žije medzi na
mi opustených d,etí krkavčích 
matiek, ktoré sú odkázané na 
štátnu opateru. Koľko ľudí sa 
ocitne na staré kolená v domo
ve dôchodcov», hoci by tam n e
museli byť, pretože majú deti a 
niektorí i dobre situované. Koľ
ko je ešte sporov medzi sused
mi, narušených medziľudských 
vzťahov. To všetko by nem use
lo byť. Vtedy bv bol život ra
dostnejší, veselší“

Iste, že tak by malo byť a o 
to by sme sa mali všetci usilo
vať. V  závere citovaného prís
pevku autor vvzýva, aby vtedy  
,.keď sa v rodinnom kruhu zí
dem e všetci na vianočné sviat
ky", zamysleli sme sa sami nad, 
sebou. A. nad tým, by sme sa, 
mali zamyslieť nielen vri via
nočných sviatkoch, ale a 'í po 
nich a so sústredenou. zodpo
vednosťou! Nie preto, že sviat
ky pokoia a lásky k tomu za
väzujú. ale preto, ahy celý náš 
život bol radostnejší, veselší a 
sviatočnejší!

Štefan Baník
* * *

S úprimnou spokojnosťou
Mn prielom e dvoch rokov odchádza

júceho o prichádzaiúceho, sme sa 
mnohí p o ias tav i'i nnd vykonanou prá
cou i nad všetkom tým. Čo stolí ored 
narsv. B ilancovali sn e  dosiohnuté vý 
sledky, kritizo va li nedostatky a zare
ve * smelo vytyčovali ďa*5ie plánv.

Každý z nás, kto  mohol na konci 
unlvnufého roku uzatvárať celoročnú 
bilanciu s vedomím dobre vvkonanei 
oráce. môže nám nrioom m nf onoho 
kláštorného brata, k to rý  každodenne  
vari! pre 230 ľudí bez toho; aby preja-

vií netrpezlivosť, neochotu alebo mrzu
tosť. Keď sa ho predstavený pýtal na 
príčinu jeho spokojnosti, pohotovo od
povedá!: M ám nebeského O tca a všet
ko robím pre dobrotivého Pána Boha!

Všetci sa máme snažiť o podobnú 
spokojnosť vo svojom živote i vo svo
jej práci. Kresťan má vždy zachovať 
spokojnosť duše a úprimnú radosť. O  
cisárovi Jozefovi !!. sa hovorí, že sa 
raz zastavil pri učňovi, k to rý  si veselo 
vyspevoval. Spýtal sa ho: Syn môj, 
koľko si zarobíš? A chlapec veselo od
povedal: Toľko, koľko sám cisár! Ale  
nasledovala ď alšia otázka: A koľko 
dostáva cisár? A na to mládenec od
povedá: Toľko, koľko potrebuje. A to  
mám i ja. Jesť a piť mám čo, mám sa 
čím šatiť a či cisár má viac?

Takáto myseľ je naozaj základom  
spokojnosti. V  novom roku sa i naď a
lej vytrvalo  usilujme upevňovať radosť 
a spokojnosť vo svojom živote, ktorá  
vyplýva zo statočného, svedomitého a 
príkladného plnenia našich povinností. 
Nezabúdajm e, že je to naša veľmi 
vážna kresťanská povinnosť. Len vtedy  
môžeme byť spokojní, ak bude s nami 
spokojný aj Boh a keď tú to  našu 
vlastnú spokojnosť pocítia  z nášho ko
nania a vystupovania aj ostatn í naši 
blížni!

o. M ikuláš MAGYAR

* * *

Pričiňuim e sa s úprimnou
horlivosťou

Ľudstvo prežíva dnes nové obdobie 
svojich dejín. Vyznačuje sa to preni
kavými zmenami, ktoré sa postupne 
šíria po celom svete. T ieto zmeny za- 
viňuje človek, jeho dôvtip a tvorivá  
Činnosť. T ieto zmeny ovplyvňujú aj sa
motného človeka, jeho osobné «a spo
ločenské túžby a úsudky, spôsob my
slenia a konania. Preto môžeme hovo
riť o skutočnej sociálnej, kultúrnej i 
duchovnej premene.

Nikdy predtým neovplývalo ľudstvo 
toľkým bohatstvom, hospodárskym po- 
tencionálom , technickou a kultúrnou 
vyspelosťou, ako dnes. A predsa, je 
ešte veľa našich ľudských spolubratov  
a spolusestier, ktorí trp ia  hladom, ne
dostatkom, ba mnohí z nich sú aj ne
gram otní.

Stále sa hovorí o mieri, mierovom  
spolunažívaní. M ierový život je zák la
dom mierovej práce, pri ktorej sa zvy
šuje životná úroveň, rozvíja sa techni
ka a všetky moderné vynálezy slúžia 
blahu človeka. Usilujeme sa o vytvo
renie a upevnenie sociálneho a ku ltúr
neho spoločného systému, aby sa na
vždy skončila nenásytnosť jedných na 
úkor druhých. O to sa starajú vedúci 
čin ite lia  a predstavitelia na rôznych 
schôdzach a stretnutiach a nie bez 
úspechu. A toto je iba akási predohra 
k tomu, čo má prísť. Každé úsilie sme
ruje ku krajšej a radostnejšej budúc
nosti celého ľudstva. Pomaly ústupuiú 
do pozadia rôzne nezdravé rozdiely, či 
už nacionálne, náboženské a iné. Je 
to správne! Ľudstvo vo svojom zápase 
za pokoj musí byť jednotné.

T ieto  úsilia podporuje aj C irkev. 
Druhým vatikánskym  koncilom a osob
nosťou nezabudnuteľného pápeža, Sv.

O tca Jána X X III., jasne prejavila svo
je súhlasné stanovisko so všetkým, čo 
prispieva ľudskému šťastiu, pokoju a 
rovnosti. A toto podopiera svojou 
úprimnou snahou o naplnenie obsahu 
evanjelia, ktoré je radostnou blaho* 
zvesťou lásky a pokoja.

S ľútosťou a bolesťou v srdci musí
me konštatovať, že sa ešte stále vy
skytujú veľmi nežiadúce javy: vojen
ské akcie napr. vo Vietnam e, na blíz
kom východe a inde. Ďalej sú to úno
sy lie tad ie l, režimy rasových diskrimi
nácií, nepokoje v írsku, nezamestna
nosť v niektorých kapitalistických  
štátoch, rozvraty manželstva a rodiny, 
alkoholizmus, narkománia atď., otď.

Sú to veľmi vážne prekážky na na
šej spoločnej ceste k svetovému mie
ru. TrQba proti nim bojovať, treba ich 
prekonávať. K tomu máme prispievať 
aj my, veriaci kresťania, ktorí svoje 
životné zásady opierame o základ De
satora a celého evanjelia.

Pričiňujme sa s úprimnou horlivo
sťou, aby sme v tomto novom roku aj 
v tejto  vážnej, spoločenskej oblasti 
priniesli svoj užitočný vklad, ktorý 
jasne ukáže veľkosť našej lásky a vie
ry! o. Pavol Kompér, st.

* * *

Nebezpečný problém
Problém, ktorý sa označuje ako 

narkománia, je dnes v centre pozor
nosti nielen lekárov a sociológov, 
ale aj politikov. Považuje sa za 
najväčší mor, aký sa v dejinách 
zjavil. Iste bude užitočné, ak uve
dieme asnoň niektoré údaje o „svä
tej vojne“ proti tejto modernej cho
robe.

Äno, ten biely prášok vyvolal po
plach medzi diplomatmi, ale aj 
bezpečnosť vyburcoval do sí£tvu naj
vyššej pohotovosti. Isteže nie náho
dou: veď ide o záchranu už vyše 
300 milónov ľudí! V New Yorku, 
ktorý má od začiatku rekord, v ro
ku 1960 bolo registrovaných 15 smr
teľných prípadov od otravy heroí
nom. o 10 rokov úradné štatistiky 
už uvádzajú 1050. Z toho 51 %  je 
mládež nod 23 rokov. Za jeden me
siac bolo 177 obetí, z toho 20 detí 
základnej školy.

Treba uvä'iiať ďalšie údaje? 17- 
pozorfíovať na to, že 50 °o žiakov 
stredných škôl v Amerike užíva 
narkotiká? Pripomíriať, že polícia 
zlikviduje iba 5— 10 % tvchto iedov? 
f,e iba v USA sa v roku 1970 zís
kalo z neleqálneho predaja vyše 850 
mil. dolárov? Ai západná Európa je 
už postihnutá. V Dánsku sa narkn- 
tizuje 25 °'n mládeže, v záp. Ne
mecku irfe n počet 50 tisíc, v zôr*. 
Berlíne 25 °/0 študentov a 30 % 
stredoškolákov.

A dofpraišie vrotiopntrenia <?// bez- 
výsledné, bezmocné. Nepomáha zá
konodarstvo. nenomáhoiú recesie , 
ani nnjmo^ernejšia technika, ktorou 
sa odhaľujú miesta pestovania rast
lín.

Pólovičaté prostriedku nepomáha
jú a ani pomôcť nemôžu. Treba od
strániť príčiny: a tými sú spoločen
ské podmienky, spoločenský kon
text. o. Štefan Sinnko
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„Už jeho príchod na svet, jeho narodenie, symbolizuje, že sa 
zmení poriadok hodnôt. Nie v paláci, ale v chudobnej maštaľke sa 
predstavuje svetu, aby mali k nemu prístup všetci. Učenie, ktoré 
priniesol, je trvalé a účinné. Neučí iba jednu generáciu ale všet
ky storočia. Veď povedal: Iďte a učte všetky národy! Učí láske 
miesto nenávisti, odpúšťaniu miesto pomsty, pokoju miesto ná
silia. Betlehemské Dieťa prináša svetu pokoj, po ktorom ľudstvo 
tak veľmi túži a ktorému hymnus vyspievali anjeli nad betlehem
skými nivami. A j cirkev, nevesta Kristova, preberá radostnú 
zvesť pokoja a zasieva ju  do sŕdc ľudí, do života rodín a náro
dov. Kristova náuka svieti na cestu, povzbudzuje a napomína. 
Pôsobí v hľbke duše, ale musí sa prejaviť aj navonok skutkom, 
veď viera bez skutkov je mŕtva.“

(Z vianočného posolstva Zboru ordinárov SSR)

PÔST A  Z D R A V I E  Č L O V E K A
Dnešný človek sa nerád postí, ba priamo s od

porom počúva slová o pôste, nie to, aby sa ešte 
postil. Z toho vyplýva, že pôst bude asi škodlivý 
a preto k nemu zaujímame negatívny postoj. Ako 
na pôst hľadí moderná medicína, veda, výskum? 
Všimnime si odpovede na tieto iste zaujímavé o- 
tázky.

Vynikajúci sovietsky profesor Jurij N i k o l a -  
je v už mnoho rokov sa zaoberá teóriou a pra
xou, ako liečiť chorých hladovkou (pôstom). Proí. 
Nikolajev v spolupráci s ostatnými vedcami vy
pracoval metodiku liečby rôznych chorôb hladov
kou. Táto metóda sa osvedčila na mnohých kli
nikách Sovietskeho zväzu. Moskovský dopisovateľ 
časopisu Kvety Leonid Cemousko poprosil prof. 
Nikolajeva o rozhovor. Uverejnili ho v citovanom 
časopise (č. 4. zo dňa 26. 1. 1974 str. 27).

Z tohto rozhovoru vyberáme: Na otázku dopi
sovateľa: „Hladovkou k získaniu zdravia, to je 
zásada vašich pacientov.“ Nie je to paradoxné 
v čase, keď väčšina ľudí je toho názoru, že pre 
zachovanie zdravia je potrebné dostatočné množ
stvo výdatnej stravy?“ Odpoveď: „Nie, nijaký 
rozpor v tom nie je. Nejde predsa o to, aby ľu
dia v každodennom živote hladovali, ide iba o 
liečbu hladom, pod lekárskou kontrolou. V  tom 
prípade, podľa môjho názoru, hlad je priateľom 
človeka, lebo vráti zdravie. Práve hlad a nie pre- 
jedávanie sa alebo polykanie rôznych liekov môže 
v mnohých prípadoch chrániť človeka pred choro
bami alebo vrátiť mu najcennejší dar — zdravie. 
Naše dlhodobé výskumy s terajšou klinickou pra
xou potvrdzujú, že hladovkou ľudský organizmus 
sa nepoškodzuje a pacienti si plne uchovávajú 
duševnú sviežosť a dobrú náladu.“
Na ďalšiu otázku: „Pociťujú pacienti úľavu 

hneď po ukončení liečby hladovkou?“ — odpo
vedal prof. Nikolajev: „Samozrejme. Zo všetkých 
pacientov najvýstižnejšie to napísal náš bývalý 
moskovský pacient dr. N. Narbekov, ktorý začal 
svoj list takto: „Trpel som pestrou paletou cho
rôb, ktoré ma prakticky upútali na lôžko. Po ab
solvovaní liečby hladovkou zmizli všetky prízna
ky cukrovky, vysokého krvného tlaku, včítane o- 
chromujúcej únavy . . . ,  navyše už chodím denne 
až 5 kilometrov. Toto priamo zázračné vyliečenie 
je výsledkom vašej liečby hladom.“

Dokonca 23 ročný mladík uzdravil sa z dušev
ných porúch, ktoré mali znaky schizofrénie. Lieč
ba hladom nie je nový spôsob liečby. Zachovali 
sa správy o tom, že starogrécky Pytagoras čas od 
času „očisťoval“ svoj organizmus pôstom, bol pre
svedčený, že hlad priaznivo vplýva na mozgovú 
činnosť. Tohto presvedčenia boli aj grécki filozo 
íi Sokrates a Píaton. Vtedajší slávny lekár Hipo 
krates učil: „Ak telo nie je očistené hladom, vte
dy čím viac ho budeš kŕmiť, tým viac mu budeš 
škodiť. Keď chorý dostáva príliš mnoho potravy, 
tým prikrmuje aj svoju chorobu.“ „Východný ve
dec Avicenna múdro vyhlásil, že hlad je n a j 
l a c n e j š í  liek! Avicenna ordinoval svojim pa
cientom mimo pôstu veľa pohybu, telocviku, kú
pele a masáže. Taliansky vedec Lodovico Corna- 
ro, ktorý sa dožil sto rokov, napísal: „Človek sa 
musí naučiť jesť len toľko, aby žil. Všetko, čo zje 
navyše, vedie k ochoreniu a nakoniec k predčas
nej smrti, ktorou platí za krátke chvíle pôžitku z 
prejedávania sa.“ A j my, moderní ľudia, niekedy 
ťažko odolávame pokušeniam, koré v nás vyvolá
vajú chutné lahôdky.

Na otázku redaktora, či nedochádza počas lieč
by hladom k poruchám alebo poškodeniu niekto
rých orgánov ľudského tela, profesor Nikolajev 
rozhodne povedal: „Vôbec nie! Ľudský organiz
mus mobilizuje svoje vnútorné rezervy, čím sa 
zbavuje nadmerného množstva tukov, soli a iných 
látok, ktoré sa usadili v jeho tkanivách. Pritom 
bolo spoľahlivo dokázané, že k najmenším stra
tám dochádza v nervových tkanivách mozgových 
centier a srdca. Veľmi dôležitá je tá skutočnosť, 
že steny ciev sa stávajú pružnejšími. Hlad zni
žuje množstvo cholesterolu v krvi. Rád by som 
zdôraznil, že mnohí ľudia, ktorí presne dodržujú 
pôstne dni, významne zlepšujú svoje zdravie. 
Pripomeňme si len zimný spánok živočíchov, kto
rí počas zimy žijú iba z vnútorných rezerv. Do
konca u medvedice počas zimného spánku neru 
šene prebieha zdravý vývoj plodu, čo dokazuje, 
že u cicavcov organizmus ľahko prekonáva čas 
hladovky.

Na ďalšiu otázku, čo by radil a ako by mal žiť 
človek, aby sa dožil vysokého veku, prof. Niko
lajev odpovedal: „Otázka dlhého života každého 
jednotlivca je záležitosťou jeho spôsobu života.



„ . .. pôst je  dobrá stráž pre dušu, pôst je  spoľahlivý spolubývajúci pre telo, pôst je  zbraň pre ód* 
hodlaných vojakov, pôst je  cv ičen ím  pre športovcov, pôst k ro tí pokušenia a pobáda k zbožnosti, 
pôst je  spoločníkom  striezlivosti, pôst je  pôvodca zd ržan livosti. . .  pôst t i  u rob í telo pôvabným a du
šu drahocennou.

Chráňme sa teda ro b ií zlo, keď sa postím e . .  . Pôst nepripúšťa spomienku na bezprávie, pretože 
učinené bezprávie prechovávam e v pamäti — i kzď naoko sa m odlím e a postíme — podobáme sa to
mu, čo čerpá vodu a leje ju  do deravej kade; nie je  totiž  m ilá Bohu m odlitba toho, kto vo svojom  
srdci zle zmýšľa o blížnom .“ (Sv. Eírém Sýrsky)

Človek sa môže dožiť 100 až 120 rokov, ba aj 
viac. Dokazuje to sovietsky občan Širali Misii- 
mov z Azerbajdžanu, ktorý sa dožil 167 rokov. 
Mislimov vyznačoval sa životným optimizmom a 
práca mu bola až do poslednej chvíle priamo ži
votnou nutnosťou.

Je smutné, že niektorí ľudia sa nedožijú ani 
polovice tohto veku, ktorého by sa mohli dožiť, 
keby boli zdržanliví v jedle a iných pôžitkoch. 
Ca sa týka ľudí, ktorí majú sklon k tučnote, tým 
prospejú rôzne odtučňovacie kúry. Veľmi sa os
vedčila redukčná diéta, pri ktorej počas troch, 
syroch dní sa neprijíma nijaká potrava a denne 
sa vypije len 1,5 litra ovocných štiav, ktoré mož
no nahradiť šípkovým čajom. Pred začiatkom tej
to odtučňovacej kúry vezme sa prejímadlo a dáva 
sa klystír. Nakoniec prof. Nikolajev zdôraznil, že 
krátkodobý pôst človeku prospieva, lebo organiz
mus sa pri ňom zbaví rôznych jedovatých látok 
a jeho ústredná sústava i zažívací trakt (žalúdok, 
črevá) si odpočinú.

Zárukou pevného zdravia až do vysokého veku 
je aktívna činnosť v p r o s p e c h  s p o l o č n o s -  
t i, zdravý optimizmus, fyzická p r á c a ,  alebo 
cvičenie na čerstvom vzduchu, bez fajčenia, bez 
alkoholu, bez prejedávania sa!

Po prečítaní vyššie uvedených riadkov uvedo
mujeme si, akú dobrú službu vykonáva pôst pre 
naše zdravie. Keď si to hlbšie uvedomíme, po
chopíme, prečo cirkevná disciplína, najmä pôst
na disciplína v našej gréckokatolíckej cirkvi od
porúčala toíko pôstov. Pôst je naozaj najlacnejší 
liek. Naši otcovia, aj my starší, máme to všetko 
v živej pamäti, lebo sme tieto pôsty ochotne do 
držiavali.

Cirkev zredukovala pôstne obdobia na mi
nimum a ponechala možnosť jednotlivcom na do
brovoľné individuálne pôsty, s odporúčaním týž
denne sa zdržať aspoň jeden deň mäsitých jedál 
(piatok). Po oboznámení sa s významom a osož- 
nosťou pôstu pre naše zdravie, budeme si sami 
predpisovať individuálne pôsty a nimi upevňovať 
svoje zdravie v zmysle osvedčenej zásady: Pôst 
lieči, pôst utužuje, pôst je prospešný!

o. A. Tďmko’vič

PÔSTNE d e s a t o r o

1. Nebudem svetlo rozumu zatemňovať alkoholom.
2. Dám dobrý príklad blížnym presným príchodom na pra

covisko.
3. V pôstne] dobe si prečítam peknú knihu.

4. Aspoň raz do týždňa pomôžem umývať riad v kuchyni,
5. Zmierim sa so spolupracovníkom, ktorého som nedáv

no urazil.
6. Vždy v piatok pozametám okolie smetných nádob.
7. V autobuse uvoľním miesto starším.
8. Cvičením sa v mlčanlivosti budem obmedzovať ná

chylnosť k táravosti.
9. Svoju doterajšiu dennú dávku cigariet obmedzím o tre

tinu.
10. Miesto dvoch čiernych káv denne dožičím si len jednu.

(Kat. noviny č. 10/1974, str. 4)

Aby naše obrátenie prinášalo požehnané 
dary a dobré výsledky

Keď známy spisovateľ a člen Francúzskej akadémie, 
Jean Guitton, vyslovil sa o niektorých otázkach v sú
vislosti so Svätým rokom, hovoril okrem iného o problé
me obrátenia. Slovo o b r á t e n i e  — povedal GjUtton
— má mnoho významov. Znamená ono napr. aj prechod z 
jednej formy života na druhú, dokonalejšiu. Tak to bolo v 
prípade sv. Augustína a tisícov iných. Slovo obrátenie má 
ešte iný, azda hlbší význam hlavne preto, že nie je die
lom chvíľkového nadšenia, vzplanutia, určitého kratšieho 
či dlhšieho obdobia ľudského života, ale je to ustavičná a 
vytrvalá snaha, ktorá sprevádza každý úsek nášho života, 
povzbudzuje a pobáda nás každý deň urobiť krok dopredu, 
dvíhať sa stále vyššie, Je to, ako hovorievala moja matka
— svätá cesta. Tak teda na každej etape života treba vy
stupovať povyše dosiahnutého cieľa alebo stavu. Keď uva
žujeme o živote veľkých svätých, ľudí veľkých duchom, tak 
spozorujeme, že nikdy neprestávali sa obracať práve v 
tom druhom význame toho slova. Vezmime si napr. farára 
z Arsu. Dva razy opustil Ars a odišiel na osamotené mies
to. Aj on, taký dokonalý človek, cítil potrebu obracať sa. 
Duchovný život žiada od všetkých obrátenie, či v prvom, či 
v druhom význame. Ide mi tu predovšetkým o to druhé o- 
brátenie: môžeme robiť to, čo sme doteraz robili, ale vyš
ším spôsobom, presnejšie, dôkladnejšie. Takto môžeme 
chápať aj slová z Kristovho podobenstva o hostine: „Pria
teľu, posuň sa vyššie“.

Tieto výstižné slová Jeaua Guittona by sa dali ešte širo
ko rozviesť na náš každodenný praktický živo<t v rodine, v 
zamestnaní, v našom duchovnom snažení, v modlitbe. Ob
rátenie znamená prerodenie, zmenu zmýšľania k lepšiemu, 
znamená správne pochopenie našich životných snažení, 
nášho úsilia o nadobúdanie všetkých šľachetných hodnôt,
o lepšie využitie času, našich schopnosti a talentu k vlast
nému duchovnému obohacovaniu, ku konaniu dobra, dáva
nia dobrého príkladu, k povzbudeniu nášho okolia, k po
moci radou a aj ináč. Tým, že sa teraz ľudia majú hmotne 
lepšie ako kedysi, majú omnoho viac príležitostí a času, 
ale aj povinnosť venovať sa aj svojmu vnútornému povzne
seniu.

To stará latinské príslovie, že najprv treba žiť a až po
tom možno filozofovať, treba chápať tak, že ku kultúrne
mu životu je potrebná istá životná postať, vlastnenie ur
čitých hmotných dobier. Je ťažko žiadať od človeka, aby 
žil kultúrne a naurčitej duchovnej úrovni, ak ho ťaží ne
vyhnutná starosť o každodenný chlieb, strach pred stra-



14. FEBR U Á R A  PRED 30. 
ROKMI bombardovali anglo-a- 
m erieké lietadlá Prahu, pričom  
zahynulo alebo bolo ranených  
vyt ê 5000 ľudí. O niekoľko dní 
neskôr (21. februára 1945) to 
isté urobili aj nad metropolou 
nášho Slovenska — Bratislavou. 
Smutná spomienka burcuje v 
nás city odporu proti nezm ysel
nosti vojnového besnenia, ale 
zároveň aj povzbudzuje k pev
ném u boju za m ier na celom  
svete. Varuje pred každým a 
všetkým, čo by mohlo ohroziť 
radostný rozkvet našich miest 
a dedín, spokojnú budovateľ
skú prácu našich spoluobča
nov a radostné perspektívy  
šťastnej m ierovej budúcnosti 
našej vlasti i celého sveta.

tou zamestnania a zárobku, ak musí žiť v chatrči kdesi 
na okraji veľkomesta, bez elektrického svetla, bez základ
ných hygienických a sociálnych podmienok, bez možnosti 
vzdelávania. U nás už iba staršia generácia si na podobnú 
situáciu spomína ako na zlý sen.

Každý, kto sa lepšie obzrie okolo seba, vidí, že sme po 
sociálnej stránke, po stránke práce a zárobku, bytovej 
kultúry, vzdelávania, na tom omnoho lepšie ako kedykoľ
vek predtým. Každý, kto chce pracovať, nájde si prácu 
podlá svojich schopností a môže si svoj život celkom sluš
ne zariadiť, nemusí trpieť núdzu, strachovať sa o každo
denný chlieb, nemusí odchádzať za prácou do cudzieho 
sveta, Žijeme skutočne na úrovni. Splnila sa u nás vlast
ne prvá časť vyššie spomínaného latinského príslovia zá
sluhou zmeny sociálneho a spoločenského poriadku. Teraz 
by sme sa mali snažiť aj filozofovať, Čiže starať sa viac aj
o vlastné vnútorné povznesenie. A to je už takmer výlučne 
naša vlastná, osobná záležitosť, vec našej vlastnej snahy, 
dobrej vôle, rozumu a srdca, čo nikto za nás nemôže uro
biť, ale ani ničím nahradiť.

Je namieste otázka, či nestali sme sa modernými, civili
zovanými strakami, Či sa veľmi nepachtíme za bohatstvom, 
či sa ono nestalo našou modlou, ktorej sa klaniame od rá
na do večera a v noci o ňom aj snívame. Či nechceme 
nášho suseda pretromfnúť za každú cenu a v každom oh
ľade. Azda by sa tu žiadalo pritisnúť pero aj ostrejšie. 
Rozmýšľajúci človek však pochopí, o čo tu ide. Možno by 
sa na nás hodili Kristove slová, ktoré povedal Marte: „Mar
ta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a 
predsa iba jedno je potrebné. . Ešte výstižnejšie sú Kris
tove slová o boháčovi, ktorý už nevedel, Čo robiť so svo
jím majetkom a ktoré by sa možno tak dobre hodili na 
mnohých dnešných ľudí, ktorí dakedy aj nečestným spô
sobom si privlastňujú ovocie práce druhých. Ten boháč z 
evanjelia povedal: „Duša, máš veľa bohatstva, uloženého 
na mnohé roky. Odpočiň si, jedz, pi a veseľ sa“. Boh mu 
však povedal: „Blázon, ešte túto noc požiadajú dušu od 
teba. A čo si prihotovil, čie bude?“

Hej, nazdávam sa, že nadiišel čas obrátiť sa do svojho 
vnútra, preskúmať svoje zmýšľanie a snaženia, aby sme za
čali žiť dôstojnejšie a hodnejše civilizovaného a hmotne 
zabezpečeného človeka, ktorý všetok svoj čas nevyužíva 
iba na hmotné zabezpečenie ale začína_ myslieť aj na svoju 
dušu, na zmysel svojej práce, na záslužnosť svojich skut
kov, ktorá jediné prejdú s nami aj za hrob a budú našou 
slávou. Nič z toho, čo sme si nahanobili si nevezmeme na 
druhý svet. Vezmeme iba seba a so sebou iba dobré skut
ky a čnosti a iba tie budú našou obranou a nekonečnou ú- 
techou, naším šťastím.

Hmotné dobrá sú potrebné a nikoho nemožno za to od' 
súdiť, že sa stará o zveľadenie svojho majetku čestnou 
prácou a usilovnosťou. Nikto predsa nesmie byť na ťarchu 
svojmu okoliu dnes v hmotných veciach, každý by si mal 
zabezpečiť svoju starobu prácou vo veku, keď je plný sily 
a práceschopnosti, nepremrhať zárobok i celý majetok 
ľachtikárstvom, pijatikou, kartárstvom a na staré kolená 
hľadať pomoc u iných. Každý rodič je povinný aj hmotne 
sa postarať o svoje deti, zabezpečiť im životné povolanie 
a vyslať ich do života pripravených, aby neboli na ťar
chu svojim rodičom alebo spoločnosti. Preto čestná práca 
má vysokú mravnú hodnotu a i sám Kristus ju vysoko 
cenil. Bez nej by náš život sa nezveľad'oval. Bol by ne
smierne prázdny, nudný, bez radosti a viedol by k mrav
nej spustlosti.

Práca predsa človeka zušľachťuje, brúsi charakter, do
dáva odvahu a sebavedomie, rozvíja schopnosti a zabezpe
čuje život na dôstojnej úrovni. Mám pred sebou príklad 
chudobného, ale nesmierne pracovitého manželského páru. 
Sami hovoria, že keď sa brali, nemali doslova nič, iba 
dve lyžice a po pár rokoch spoločného pracovitého života 
nadobudli všetko, čo si žiada moderná domácnosť a dobrá 
výchova detí. Takýchto príkladov každý veľa pozná zo svoj
ho okolia.

Je teda najvyšší čas obrátiť sa a svoj život zamerať aj 
tým vznešeným a vyšším cieľom. Náš blahobyt je dobrá a 
správna vec, ale nemá byť naším výlučným životným cie
ľom, ale prostriedkom ku krajšiemu, bohatšiemu vnútorné
mu životu.

Mali by sme si častejšie pripomenúť veľmi vážne Kristo
ve slová: „Veď Čože osoží človekovi, keby aj celý svet 
získal, ale duši svojej by uškodil. . — aby sme zacho
vali správnu mieru a vzťah k potrebným zemským dob
rám, k majetku a vedeli ich správne používať. Aby sme 
sa nestali ich otrokmi, ale aby nám slúžili vo všetkých 
smeroch nášho snaženia. Ak takto vnútorne obrátení vstú
pime do nového, a pre nás veriacich aj Svätého roku, po
tom sme správne pochopili jeho obrodzujúci a zaväzujúci 
význam, ale prisvojíme si i jeho požehnané duchovné dary, 
ako aj radostné a povznášajúce dobré výsledky!

T. M. Raslavický



L I T U R G I C K Ý  D I A L Ó G
-  O tče , obávam  sa, že som príliš  odvážny, a le  azda len 

nechcete povedať, že eš te  nenarodený Ján K rs tite ľ bol si 
vedom ý toho, čo robí že m al svoje v las tn e  uvedom enie?

-  Závažn á o tázka . Bolo by zau jím avé, ako by na to od 
povedala m oderná vedci, povedzm e súčasná psychológia. A le  
keď  si už nadhodil tú to  závažnú otázku , ta k  si vezmem e 
na pomoc m odernú súčasnú psychológiu. Trocha sa zdržím e, 
ale ináč by to  bolo nem ožné. Lebo ta k  ako v iných vedných  
odboroch, a j v psychoanalýze sú nové o b javy priam  revo
lučné. N ap rík lad : ešte pred 50 rokm i bolo všeobecným  p re 
svedčením  psychológov, že všetko to, čo prežíva d ieťa pred  
„rozum ovým  vekom '' -  asi do 7. roku ž ivo ta , nem á zvláštny  
význam  pre u tváran ie  m orálnej osobnosti. P redpokladalo  
sa, že ta k ý  význam  m á len to, čo si zap am ätám e, že na č lo 
veka vp lýva len to , čo si uvedom uje. P reto  sa len m álo po
zornosti venovalo tom u, čo d ieťa prežíva do svojho uvedo
m enia, t. j. do doby užívan ia  rozumu. A le  dnes je už jasné, 
že vedom ie nepredstavuje ce lé psyché d ieťaťa an i jeho p re 
važnú časť. Jeden zo súčasných psychológov hovorí, že v e 
dom ie tvorí len m alý  ostrov, k to rý  sa vyp ína z tm avého a 
plného ta jo m stiev  oceána podvedom ia.

-  Toto je pre m ňa nové. Teda v to m to  oceáne podvedo
m ia pulzuje bo ha tý  duchovný živo t, ktorým  človek ž ije  od 
prvého po čia tku  svojej ex istencie .

-  Äno. Ak sa budem e prid rž iavať toho porovnania s 
ostrovom , k to rý  predstavu je vedom ie -  ako hovorí psycho
lóg -  te n to  ostrov časom  narastá , živo tným i skúsenosťam i, 
rozm ýšľaním , š túd iam i, vyrastá  u niekoho na ce lý  ko n tin en t. 
A le ten to  rast n ikdy nenap ln í ce lý  oceán, celý priestor tzv . 
„psychickej to ta l i ty “.

-  To znam ená, že podvedom ie je stálym  nositeľom , le p 
šie povedané stálym  pram eňom , z k to rého  ž ije  naše vedo
m ie.

-  Äno. S účasní psychológovia na zák lad e  to h to  poznatku  
prichádzajú  k mnohým objavom . Dnes v ia c  alko inokedy p r i
pisujú rozhodujúci význam  prvým  rokom ľudského ž ivo ta  pre 
form ovanie psychickej štruktúry č loveka. Je jasné, že tak  
podvedom ie vp lýva na vedom ie, ako c] vedom ie vp lýva na 
podvedom ie.

A le  čím  a lebo o d k ia ľ m á n a p ĺň ať svoje podvedom ie dieťa
v prvých počia tkoch svojej ex is tencie?  To to je spočiatku  
prázdne, bez obsahu.

-  N ie , nie je m ožné pokladať podvedom ie č loveka za 
prázdnu nádobu, k torú  potom  má d ieťa napln iť. Podvedom ie  
už od po ča tia  obsahuje -  ako hovoria psychológovia -  
„prechádzajúce dedičstvo  ľudského rodu". Jeden vedec to  
pom enoval „ko lektívn ym  podvedom ím “.

-  To by ted a  znam enalo , že sv. Ján P redchodca konal v 
duchu d ed ičstva ko lek tívn eh o  podvedom ia svojich predkov  
a rodičov -  Z ach ariáša  a A lžbe ty . To to všetko, čo oni pred  
jeho počatím  p režíva li, ako pros ili a tú ž ili potom , aby sa už 
narodil vykup iteľ, ce lá  tá to  d ispo zíc ia  otcov a predkov bola  
zafixo van á  ako ded ičstvo  v počatom  živo te  Jána od prvého  
počiatku .

-  T akto  možno súdiť tým  v iac , že -  ako o tom svedčí 
sv. Lukáš -  u Jána sa p re jav ilo  v tom to  smere a j vedom ie, 
s ktorým  „poskočilo s plesan ím  nem luvn iatko" v lone svojej 
m atky a bol schopný pre p r ija tie  darov D ucha Sv.

-  A ako to  bolo u sam ého Syna Božieho? Bo! človekom , 
rásto l, učil sa. A le  jeho vedom ie už v 12 rokoch bolo ne
obyčajné. Bol si vedom ý svojho ľudského ž ivo ta  a j svojho  
poslania už pred narodením ?

-  Bol. Presvedčení sú o tom m nohí bohoslovci. O d porú 
čam  p reč ítať  si rozjím an ia  Fabera  o B etlehem e.

-  O tče , to to  všetko  s tav ia  do nového svetla  prvé chvíle  
živo ta  nášho S pas iteľa .

-  V id íš , ani sme nem ysleli, aký veľký zisk nám dá V eľký  
prorok už pred svojim narodením . V náša veľké svetlo . Je 
nad čím  rozm ýšľať, predovšetkým  nad veľkou zodpoved
nosťou pred počatím  ľudského ž ivo ta .

-  Ja si m yslím , že veľa  rodičov si zď a leka  neuvedom uje  
veľký význam  staro stlivosti o po čatý  živo t.

-  Je pravda, že síce ved ia  o te le , ved ia  že žije . „P od
skočilo n e m lu vn ia tk o “ povedala A lžb e ta . To to c ít i každá  
m atka , a le  nie ka žd á  spozoruje to, čo spozorovala A lžb e ta  
a na čo poukázal sv. A ugustín -  k e ď  povedal, že te n to  
znak je prejav radosti.

-  C h c e te  povedať, že d ieťa môže už pred narodením  
aspoň znakm i p re jav iť svoju duchovnú radosť, je schopné  
duchovne sa obohacovať, duchovne rásť?

-  Je to  zau jím avá  o tázka , a le  o tom  až inokedy.

cAibtp iitie, m ail ix Ltbt tux&t
(Pokračovanie)

A j  Tridentský všeobecný cirkevný snem vo 
svojich  ustanoveniach zdôrazňuje: „Farár vo svo
jo m  svedom í je  pov inný  vyzývať svojich  veria
cich k častému, ba i  každodennému sv. p rijím a 
niu, pretože duša tak, ako telo, potrebu je každo
denný pokrm .“ Sv. O tec L ev  IX . zvláštnou bulou 
napom ína: „N ija k ém u  kresťanovi nesmie byt 
odrieknuté sv. p rijím a n ie  a to to  odrieknutie nech 
nikdy nevychádza od kňaza, z netrpezlivosti ale
bo zo sam ovôle“ .

C irkevná zásada znie krátko: P r ijím a j často! 
Tu  vzniká otázka: A ké sú podm ienky častého 
prijím an ia? Na to nám odpovedá sám sv. apoštol 
P a v o l: „N ech  sa každý na jp rv  skúma a len tak 
nech je  z toh to chleba a p ije  z toh to kalicha. Le 
bo kto nehodne je  a p ije , ten si je  a p ije  odsúde
nie, p retože nerozoznáva Telo  Pánovo.“ (1 K or  
11, 28 a n .)

Sv. Ján Z la toústy  vysve tľu je : „V id ím , že m no
hí p r ijím a jú  Te lo  K ris tovo  proste a na základe 
toho, ako sa im  hodí, p r ijím a jú  viac z obyčaje 
a predpisu, než aby sa nad tým  vážne zamysleli. 
Sú ľudia, k to rí vo veľkonočnom  čase, hoci sa na
chádzajú v  hocakom  duševnom stave, pristupu
jú  k sv. p rijím an iu . A le  nemožno sláviť sviatok, 
dokiaľ svedom ie n ie je  očistené. Len  tak možno 
prijím ať. K to  je  nedôstojný a neočistený od hrie
chu, nemá právo ani vo veľkonočnom  čase p ri
jím a ť sväté a všetkej bázne hodné Telo.“ Z  toho 
je  jasné, že na jp rv  sa m usím e vnútorne očistiť od 
ťažkého hriechu a až potom  ísť k sv. prijím aniu , 
aby to  nebolo na skazu našej duše.

A b y  sme m oh li často p rijím ať, je  potrebné, aby 
sme bo li:

a) v  stave m ilos ti posväcujúcej,
b) m ali dobrý úm ysel,
c ) hodinu pred p rijím a n ím  nejedli.

A  u toho sa na ch v íľu  zostavme a vysvetlím e  
si t o :

a) B yť v  stave m i l o s t i  p o s v ä c u j ú c e j  
znamená, aby sme nem ali na duši ťažký hriech. 
A j  keď m ám e usilovať o to, aby sme nem ali ani 
všedné hriechy, predsa stačí, keď nemáme ťaž
ký h riech  a predsavzatie, že nebudeme hrešiť. So 
všedným  hriechom  m ôžm e prijím ať. A le  treba sa 
snažiť, aby sme nem ali dobrovoľné všedné hrie
chy. A k  nemáš ťažký hriech, iba všedné, vzbuď  
v  sebe úprim nú  ľútosť, ale vzbuď v sebe aj v ie 
ru, nádej a lásku a choď k sv. p rijím an iu .

b) M ať d o b r ý  ú m y s e l  znamená p rijím a ť na 
väčšiu slávu Božiu  a spásu vlastnej duše. Teda 
nepristupovať k sv. p rijím a n iu  preto, aby nás 
ľudia chvá lili, alebo považovali za lepších alebo 
zbožnejších. Taktiež nem ôžem e pristúp iť k sv. 
p rijím a n iu  bez úm yslu, napr. zo zvyku, z ľud 
ských ohľadov (lebo chodia aj in í.). Treba mať 
vždy dobrý úmysel.

D ob rý  úm ysel vzbudzujem e už samotnou p r í
pravnou m od litbou , keď pred p rijím a n ím  ľu tu je 
m e za svoje poklesky a urob ím e dobré predsa
vzatie, alebo keď vo  vedom í svojich  slabostí a 
chýb idem e p rijím a ť, aby sme sa pos iln ili a po-



ALE, Č O  Z A  TO ?
Typická obchodnícka otázka. A podľa odpovede, človek 

zvažuje, či sa mu kúpa -  predaj vyplatí alebo nie. Pravda, 
každý chce získať: predávajúci slušnú odmenu, kupujúci 
dobrý, zodpovedajúci tovar.

Qpine takto, obchodnícky, hovoria niektoré duše, keď  
predkladajú svoje duchovné úsilia Bohu, alebo obhajujú  
svoj nedostatočný záujem o ne. Pravda, neradi tie to  myš
lienky si priznávame a formulujeme ich slovami, ale uvede
né otázniky znepokojujú naše srdcia a strhávajú ich k nezá
ujmu o skutočný, úprimný vnútorný rast! Lebo žiť a rásť du
chovne možno jedine a bezvýhradne, nezištne a v úplnej dô
vere v Boha. Nestarajme sa o to, čo za to dostaneme, získa
me!

Je paradoxné a akosi už aj samozrejmé, že nie sme 
schopní v pokore srdca povedať a spýtať sa: ,,Otče, zhrešil 
som a ľutujem! Čo za moje previnenie mám učiniť, aby som 
spáchané hriechy, neprávosti, om yly a nesprávnosti života  
dôstojne odčinil pred Tvojou svätou tvárou?

Naša duša sa často dostáva do skutočne bezvýchodisko
vej situácie, keď cíti, že svojím snažením nie je schopná na
predovať, preraziť a prekonať samoúčelnosť a bezvýsled
nosť a tak ustrnie v polceste, alebo opäť klesá. Je nutné 
zvážiť svoje doterajšie úsilie a nájsť v sebe samom chyby, 
nedostatky a nesprávnosti, ktoré sú príčinou takéhoto ne
úspechu.

Často nie je to nič iné, ako samoľúbosť, v ktorej sa „ko
cháme" vo svojej nesprávnej nábožnosti. Je to sebauspoko
jenie, v ktorom sa utvrdzujeme, že sme už vykonali ozaj 
všetko a úplne dostatočne, najsprávnejšie, pre dobro dru
hých i pre svoje vlastné. Sebauspokojenie zakrýva však ras
túcu pýchu a n a m y s l e n o s ť ,  skrývajúcu sa pod p láš ti
kom pokorne sklopených očí a zabalenú do krásnych slov 
poníženosti.

V skrytosti srdca cítim e, že sme schopní hovoriť, rečniť

1 písať o zásadách dobra, ako o ľahkorealizovateľnej samo
zrejm osti. V  skutočnosti však, uskutočňovanie aj najm en
šej časti týchto požiadaviek, chce od nás veľa osobnej 
o b e t a v o s t i ,  p o c t i v e j  a úmornej s n a h y !

Poľnohospodári dobre poznajú rozdiely medzi jarinam i 
a ozim inam i. Kým jariny rýchlo rastú, vyklíčia, dozrejú, 
ozim iny zas svoj zrod a dozretie skvalitňujú časom i pre
konávaním  tvrdých a často nežičlivých podmienok. Len ja r
né tep lé slniečko a dážď vedia ik životu prebudiť zmrazené 
semená. M ilosť Božia nielen vie pri živote udržať dobré se
mená, v dobre pripravenej pôde, ale dokáže vzkriesiť k  ž i
votu aj tie  vlažné, neplodné, či azda povrchne zasiate. B la
hodarné pôsobenie Božej m ilosti je však závislé aj na ta 
kých čin iteľoch ako je naša vytrvalosť, m odlitba, dôvera, 
vôľa, osobné a slobodné rozhodnutie: chcieť svojím životom  
kráčať po správnej ceste!

Túžba vid ieť zjavné výsledky našich snažení, obetavosti
i prosebných m odlitieb, hneď a okam žite, zaslepuje a  vy
úsťuje v neutešené, samoľúbe zúfalstvo, depresiu, znechu
tenie. Takéto snaženie je samoúčelné, bezvýsledné a aj ne
potrebné. Jedine cieľavedom á t r p e z l  i v o s ť prináša 
ruže a pomôže v pokore, nezištnej oddanosti do vôle Božej, 
prekonávať m om entálne neúspechy všetkých našich dobrých 
úsilí.

Veď sv. M onika m odlila sa trpezlivo a zbožne viac ako 
desať rokov za svojho syna, Augustína, kým sa z neho stal 
významný, zbožný a horlivý učiteľ C irkvi -  svätec! Mojžišo
vi nebolo dožičené vstúpiť do zasľúbenej zeme. Často ani 
nám nie je a nebude dopriate vid ieť plody našej práce a 
snažení! Neklesajm e na duchu, keď  nevidím e ani len púčky 
budúcich kvetov a plodov našej statočnej práce. Presv. Bo
horodička slzami skropila zem K alvárie a sňaté Telo Božie
ho Syna. N ezúfala a nepýtala sa, čo za to? V erila , dôvero
vala, m ilovala, aby aj nám dala jasný príklad vernej a od
danej, bezvýhradnej lásky k Bohu aj blížnym!

T IBO R  FED O R O N K O

lepšili. Napr. ideme k sv. p rijím an iu  v čase po
kušenia, sv. prijím aním  chceme získať trpez
livosť v trápeniach. Ideme k sv. prijím aniu, lebo 
milujeme nášho Spasiteľa; ideme, aby sme sa 
stali dokonalejšími, ideme, aby sme očistili dušu 
od trestov za hriechy, ideme, lebo chceme spa
siť dušu, lebo chceme liečiť svoje chyby a nedo
statky. Slová sv. Augustína nech budú pre nás 
pravidlom: „Ž i tak, aby si m ohol každodenne 
prijímať.“ A  nezabúdajme, že kto tu na zem i sa 
často spája s eucharistickým Spasiteľom, ten iste 
sa s ním stretne aj v nebeskom kráľovstve. Neza
búdajme ani na krásny príklad prvých kresťanov, 
ktorí každú nedeľu a sviatok pristupovali k sv. 
prijímaniu.

Ako sa pripravujeme na sv. prijím anie?
Sviatosti Nového zákona, medzi n im i teda aj 

Eucharistia, pôsobia silou samého sviatostného ú - 
konu, ale predsa tým  väčší úžitok prinášajú, čím  
lepšie sa na ich prija tie pripravím e. To zname
ná, že sa staráme, aby sme sa riadne p ripravili 
m sv. prijímanie a po ňom  úprim ne a zo srdca 
sa podakováli.

V tom nám dáva žiarivý príklad sám Božský 
Spasiteľ, ktorý pred udelením te jto  sviatosti svo
jim učeníkom najprv um yl nohy na znak toho, 
že iba s čistým srdcom sa patrí pristúpiť k sv. 
prijímaniu.

Dušu a telo treba pripraviť tak, aby sme m o
hli čo najdôstojnejšie prija ť eucharistického Spa
siteľa. Dušu 'pripravujeme dobrou sv. spoveďou a 
podľa možnosti, aj vrúcnym i m odlitbam i pred sv. 
prijímaním.

Náš odev nech je  slušný, dôstojný. Nemusí byť 
nový, ale nech je  čistý. V  pracovný deň môže byť 
aj pracovný. Ženy, ktoré idú k sv. prijím aniu, 
nech sa vystríhajú nevhodných krajností v odie
vaní sa. Najsvätejšie Telo treba dôstojne prijať. 
P r i p rijím an í treba pokojne kľačať alebo stáť, 
spokojne zdvihnúť hlavu a o tvoriť ústa, aby bez 
ťažkostí nám kňaz m ohol podať sv. prijím anie. Po  
sv. p rijím an í máme sa aspoň chvíľku venovať 
vďakyvzdaniu, ďakovným m odlitbám  po sv. p r i
jímaní.

Pripom eňm e si ešte n iektoré námietky proti 
častému sv. p rijím an iu :

1. N iek torí si myslia, že k tomu, aby m ohli čas
tejšie pristupovať k sv. prijím aniu , by museli byť 
svätejší ako sú. Na toto odpovedáme: Je samo
zrejm é, že s ťažkým hriechom  na duši nemôžeme 
prijím ať. A le  keď sa úprim ne vyspovedáme, po
tom  môžeme ísť spokojne na sv. p rijím an ie a prá
ve toto sv. prijím an ie nás učin í svätejšími, do
konalejšími.

M usíme dobre a správne rozlišovať: Sv. p r ij í 
manie nie je  odmenou za náš čnostný, svätý ž i
vot, ale prostriedkom  k dosiahnutiu dokonalosti 
a svätosti. Teda svätosť, ktorá je  potrebná k čas
tém u sv. p rijím aniu , je  stav m ilosti posväcujúcej 
(to znamená byť bez ťažkého hriechu), a úprim 
ná vôľa chrániť sa hriechu a slúžiť Bohu. Struč
ne: aby sme boli pravým i kresťanmi!

(Pokračovanie v bud. čísle).



rPúktky, kt&ti f i l ia l ílix&i...
H A SIŤ  HNEV U ZN A N LIV Á

— Máte pekné nové rukavice, — hovorím Igo
rovi.

— Dajte pokoj, čo som pre ne nevinne vytrpel 
a ešte musím mlčať.

— A  to už ako? — pýtam sa ho.
— Bol som v meste, nasadol som na autobus, 

rukavice som vložil do vrecka na zvrchníku. Prí
dem domov, vytiahnem rukavice, jedna chýba. 
Hľadám po všetkých vreckách, v taške, rukavici 
niet.

Zbadala to manželka a hneď na mňa zhurta:
— Co si zas stratil?
— Kdesi mi vypadla jedna rukavica.
— To znamená vyhodiť zbytočne sto korún.
— Veď azda sa nájde, — utišoval som ju.
— Na deravom moste, — odsekla mi. A mala 

pravdu, rukavica sa nenašla. Žena mi kúpila no
vé rukavice za rovných sto korún a tú jednu 
starú v zlosti hodila do ¡ohňa. Asi o mesiac stret
nem svojho priateľa v meste. Len čo ma zbadá, 
vytiahne moju starú rukavicu a usmieva sa.

— Kde ,si ju našiel? — spytujem sa ho.
— Vytiahol som ti ju z vrecka, keď sme spolu 

cestovali autobusom. Chcel som ti ju dať, keď si 
vystupoval, ale zabudol som. Odvtedy ju nosím 
so sebou a len čo som ťa zbadal, prišlo mi to 
na um.

— Ten žart ťa bude stáť sto korún. Ja som si 
totiž kúpil noivé rukavice, veď bola zima.

— A či sa ti nezíde dvoje rukavíc? — spýta sa 
ma priateľ.

— Lenže ja dvoje rukavíc nemám, -lebo priznal 
som sa pred manželkou, že som jednu rukavicu 
stratil a ona tú druhú v  zlosti hodila do ohňa. 
Nuž daj mi sto korún, starú rukavicu si nechaj, 
aby ju u mňa nenašla žena, lebo potom by bol 
harmatanec.

— Nuž ja za vrtochy tvojej panej stokorunáč
ky vyhadzovať nebudem, — odvrkol, hodil mi ru
kavicu a odišiel.

— Teraz tú druhú rukavicu som spálil ja, ale 
tak aby o tom moja žena nevedela. A  mlčím. 
Manželka už na to zabudla a s priateľom sa tiež 
zhováram. Pravda, nikdy mu nespomínam ruka
vice. Slovom, hasím hnev, ako môžem.

Áno, hnev nepodnecovať, ale hasiť, ak chceme 
žiť s každým v pokoji.

Bola zima, snehu bolo všade plno. Chodil som 
do 7. triedy gymnázia v  Košiciach. Triedu sme 
mali na Hlavnej ulici na poschodí. Štvrť hodiny 
pred ôsmou otvorila sa brána školy a každý sa 
ponáhľal do svojej triedy. Prvú hodinu sme mali 
latinčinu. Do triedy vstúpil Toňo, slabučký lati- 
nár. I teraz sa ponáhľal, lebo chcel poprosiť nie
ktorého spolužiaka, aby mu pomohol. Okno bolo 
otvorené, aby sa miestnosť vyvetrala. Toňo napo
chytro zvliekol kabát, ako aj snehovky a prud
kým pohybom nohy chcel ju dostať z topánky. 
Mrštil nohou raz a nič. Vymrštil ňou celou silou 
a snehovka vyletela oknom na ulicu, kde bolo 
vždy plno ľudí. V ¡okamihu sme boli pri okne 
a pozerali sme, čo bude so snehovkou. U žien bo
la vtedy móda široké klobúky, bohato zdobené. 
Jednej panej zletela snehovka na klobúk a ten 
jej spadol, ona zostala s holou hlavou ako zja- 
šená. Hneď pri nej bol zhluk, každý sa dusil 
smiechom. My pri okne sme prepukli v hlučný 
smiech. Zatiaľ Toňo sedel prd spolužiakovi, ktorý 
mu prekladal úlohu. To mu bolo dôležitejšie, lebo 
mu hrozilo prepadnutie.

0  niekoľko minút zjavil sa policajt celý v čier
nom, na hlave mal prilbu, v jednej ruke pen
drek, v druhej snehovku a čo ako sa prísne tvá
ril, bolo mu do smiechu.

— Cia je tá snehovka? — spýtal sa.
— Moja, — odvetil Toňo a už ju aj chytal.
— Tak sa choďte ospravedlniť panej, ktorej tá

to snehovka zhodila klobúk z hlavy, ináč vás za
žaluje.

— Prosím vás, urobte to za mňa. Povedzte jej, 
že sa to stalo neúmyselne, ale i tak to ľutujem. 
Nemôžem k nej zísť, lebo mi hrozí prepadnutie 
z latinčiny, priateľ mi prekladá úlohu.

Policajt odišiel s úsmevom. O chvíľu Toňo bol 
pri okne a pozeral ako pani na chodníku pri par
ku hovorí s policajtom. Pozrela na neho, Toňo sa 
jednou rukou bil v prsia a druhou jej zakýval.

1 ona mu zakývala, zasmiala sa a odišla.

Buďme uznanliví voči ľuďom, 
chtiac spôsobili nepríjemnosť.

ktorí nám ne-

PIJA N SK É  PR IATEĽSTVO

Bola krutá zima. Fúkal ostrý mrazivý severák 
a prenikal až do kosti. S rachotom narážal na 
strechy, akoby ich hrozil strhnúť. Šiel som zo



Stanice. Býval som v obci, kde stavali továreň. 
Na ceste som stretal hlúčky robotníkov, čo sa 
ponáhľali z práce k vlaku, ktorým sa vracali k 
svojim domovom.

Bol som tak zababušený, že som sotva vnímal, 
čo sa deje okolo mňa. Tu ma ktosi chytí za ruku 
a hovorí mi:

-  Budete mi svedkom, že som mu vložil lístok 
do vrecka. Má na ňom napísané, že jeho veci sú 
v krčme.

-  Cie? — spýtal som sa.
-  Jeho, — ukázal mi na človeka, ktorý ležal 

spitý v priekope na Tade a spal.
~ Co sa s ním stalo? — pýtam sa ďalej.
-  Mali sme výplatu. Pili sme v krčme. Ón pla

til najviac i vypil najviac. Potiaľ ako-tak šiel, po
máhal som mu, ale tu sa zrútil, padol do prieko
py a márne naňho kričím, márne ním trhám, ne
môže sa prebrať. Nemám už čaisu sa s ním ba
brať, musím sa ponáhľať, aby ma nenechal vlak. 
Ostatní už šli, len ja tu trčím pre neho.

-  A kedy vám ide ďalší vlak?
-  Asi o dve hodiny.
~ A jeho život vám nestojí za tie dve hodi

ny?
Pozrel na mňa s vytrestanými očami.

Áno, — hovorím, — veď on tu do rána zmrz
ne. Doma zostane jeho žena vdovou, jeho dietky 
sirotami. Peniaze s vami utratil a doma sa ne
dočkajú ani peňazí -ani otca.

-  A či ja sa mám stamť o jeho ženu a deti? 
-  spýtal sa ma podráždene, — ja mám svoju že
nu a svoje deti. Nemal toľko chlastať.

-  Nemal, — riekol som mu, — ale to ste mu 
mali povedať vtedy, keď s vami pil a nie teraz, 
keď je v bezvedomí.

-  Tak čo mám teda robiť? — spýtal sa ma 
nervózne a hodil na mňa zlostný pohľad.

-  Hlásiť to na stanici VB a tam sa oň posta
rajú.

Urobil to a nešťastník bol zachránený.

Mnohí pijani si myslia, že ich priatelia od po
hárika by pre nich skočili do ohňa. Netušia, ako 
sa mýlia. Opilci sa držia spolupijana len do-tiaľ, 
kým im platí. Keď už od neho nemajú čo čakať, 
ani si ho nevšimnú. Dr. Ján Bubán

Mesiac február
ešte do nedávnych čias bol tak z hľadiska spoločenské
ho, ako i cirkevného mesiacom zábav, plesov a iných ve
selých príležitostí, ktoré vyvrcholili v zábave, všeobecne 
nazývanéj „karneval“.

Pri *tejto spomienke ma napadlo takéto zvláštne prirov
nanie. Pri karnevalovej zábave sa všetci nejakým spôso
bom maskujú. Muži si vymenia ženské šaty a opačne. 
Tváre sú zahalené maskami. Každý môže iba hádať, kto 
pod tou maskou sa skrýva.

Určitá podoba je i v našom živote, pravda, v inom a 
vážnejšom pohľade. Tak napr. pod „maskou bieleho pláš- 
tau stretávame našich spoluobčanov, ktorých zamestnaním 
je lekárstvo, ošetrovateľstvo, práca vo výskume a podob
ne. Podľa uniforiem poznávame našich statočných voja
kov, železničiarov, letcov a toľko iných povolaní. A to 
už nie sú masky pre zábavu, ale vážne znamenia povola
nia.

Mali by sme sa všetci nad tým vážne zamyslieť, aby 
pohľad na naše vonkajšie oblečenie, pohľad na náš pra
covný plášť, uniformu, nikdy nepredstavoval falošnú 
masku. Aby znamenie našej práce, nášho povolania jasne 
ukazovalo, že to, čo predstavujeme aj s plnou zodpoved
nosťou a statočne vykonávame. Spoločnosť od každého 
z nás žiada, aby s-ne si svoje stavovské povinnosti sve- 
domite plnili nielen pre vlastné blaho, ale aj pre blaho 
našej rodiny a celej spoločnosti.

Spomienka na veselé karnevaly nás vedie k vážnej 
myšlienke, aby sme v živote pristupovali k všetkým po
vinnostiam, potrebám a záujmom nie s falošnou maskou, 
ale s poctivosťou svojej duše, starostlivo vykonanou prá
cou a uvedomelou snahou byť tvorcom usporiadaného ži
vota, lebo usporiadaný život jednotlivcov, rodín a ľud
ských kolektívov je základom pokojného spolunažívania, 
Šfastnej a radostnej ľudskej prítomnosti i budúcnosti.

o. Pavol Kompér, st.

Prečo pôst a prečo práve v piatok?
Vo všetkých komunikačných prostriedkoch, ale najmä v 

osvetových zdravotníckych publikáciách sa moderný človek 
vyzýva k tomu, aby sa stravoval racionálne, rozumne. Zdra
votnícka osveta odporúča každému človeku aspoň jeden 
„ovocný41 deň v týždni, čo znamená, že aspoň jeden deň v 
týždni by sa mal človek zdržiavať mäsitých pokrmov.

Moderná medicína dokázala, že prejedávanie sa a z toho 
plynúca tučnota je príčinou mnohých chorôb. Každá choroba 
skracuje život človeka. Tučnota je príčinou kôrnatenia ciev, 
vysokého krvného tlaku, ba I Infartku a mozgovej mŕtvice. 
Poškodzovať si zdravie, skracovať si život je hriechom proti 
piatemu Božiemu prikázaniu n e z a b i j e š !  Sv. Cirkev, na
ša dobrá matka, bdie nad telesným aj duchovným dobrom 
svojich dietok, nás veriacich, a poznajúc dôsledky obezity, 
tučnoty, už oddávna odporúča človeku jeden bezmäsitý deň 
v týždni. Aby tento počin v záujme telesného zdravia mal aj 
duchovný význam, sv. Cirkev odporúča svojim veriacim, aby 
sa mäsitých pokrmov zdržovali v piatok, a to k  úcte Spasi

teľa, ktorý v piatočný deň podstúpil potupenie, poníženie 
a smrť na kríži. Takýmto spôsobom sv. Cirkev spája u ž i 
t o č n é  so z á s l u ž n ý m .  Ak si uvedomíme, že zdržiavanie 
sa mäsitých pokrmov je nielen osožné, ale aj záslužné, ne
bude nikomu z nás ťažko vydržať v zdržiavaní sa mäsitých 
pokrmov. Vieme, že v nemocniciach liečia chorých nielen 
liekmi, ale aj diétou. Určité lieky bez diéty by často veľmi 
ťažko pomohli chorému. Ak súčasná medicína odporúča 
aspoň jeden deň v týždni zdržiavať sa mäsitých pokrmov, 
prečo ja, kresťan, by som si nezvolil pre tento deň práve 
p i a t  o k?!

Vo východných krajoch -  v Palestíne, M alej Ázii, Egypte, 
Grécku -  je teplejšie podnebie ako u nás a ľudské telo sa 
musí prispôsobiť vyššiemu teplu. Človek za takýchto pod
mienok je viac náchylný k tučnote. Preto sa tam kresťania 
zdržiavali mäsitých pokrmov aj v stredu a mnísi dokonca aj 
v pondelok, a to nielen zo zdravotných príčin, ale aj preto, 
že je to v oblastí duchovnej prospešné.

Zdržiavanie sa mäsitých pokrmov je jedným zo základov 
pôstnej disciplíny, ktorú sv. Cirkev ukladá svojim veriacim  
v záujme ich vlastného dobra. A. T.



N E V Ä D N Ú C E J  P A M IA T K E  S L Á V N Y C H  A U TÓ Ŕ Ó V

slávnej Cyrilom etodiády a Lipy cyrilometodejskej

Neobyčajne zaslúžilý priekopník československej vzájom
nosti. Msgr. dr. A!ois K o l í s e k ,  vo svojej, posmrtne vyda
nej knihe Cyrilometodejství u Čechu a Slováku (vyšla pred 
40 rokmi v Brne), vzdal úprimný hold vďačnej úcty všetkým, 
ktorí sa v minulosti neobyčajne zaslúžili o rozvoj cyrilome
todejskej úcty a tak prispievali k upevneniu myšlienky slo
vanského bratstva, ako aj čs. vzájomnosti.

Medzi tými, ktorí tiež svojím významným dielom prispeli 
k podpore týchto úsilí v oblasti básnickej, okrem iných, 
uvádza aj dve klasické osobnosti slov. literatúry: Jána 
H o I I é h o a Andreja S l á d k o v i č a .

24. marca t. r. uplynie 190 rokov, čo sa prvý z nich narodil 
v Borskoin sv. Mikuláši a 30. marca t. r., 155 rokov od na
rodenia Andreja Sládkoviča.

Jána HoMého charakterizuje naša literárna história ako 
jediného veľkého básnika z bernolákovskej školy a považu
je ho za vrcholný zjav tohto literárneho obdobia. S podob
nou úctou sa vyjadruje aj o Sládkovičovi, ktorý sa stal 
mostom medzi generáciou štúrovskou a ďalším vývojom.

Hollý cyrilometodejskú myšlienku literárne stvárnil predo
všetkým v jsdnom zo svojich najslávnejších eposov: Cyrílo- 
metodiáda (z r. 1835), ako aj v eposoch Svätopluk a Sláv. 
Ako sviežo a povzbudzujúco znejú Hollého slová do našej 
prítomnosti, najvýstižnejšie vyjadruje úryvok z predspevu 
Cyrilometodiády:

„N ež  vy, b lahoslavení, čo v nebesach už častku majici, 
S lavov apoštolove, p rispe jte  ku Práci a černú 
z m ysli vyžeňte šerost, <i honíci zožn ite Plápol, 
hodne abych mohel oslavovať vaše Pesňami č in y .“

Andrej Sládkovič takéto city vyspieval v básni Lipa cyri- 
¡ometodejská, kde jeho posilňujúce básnické slovo živo a 
mocne povzbudzovalo náš ľud v časoch národnej neslobody 
a útlaku:

„O b ra ťe  sa, z mrzkej boby lona, 
k lonu m atky, kam Boh slávu sype; 
od vŕb ošum elých Babylona 
ku cyrilom etode jske j lipe !"

Naša vďačná spomienka na klasikov slov. literatúry, hoci 
je zameraná iba k ich cyrilometodejskému básnickému ob
sahu, je na stránkach nášho časopisu tak samozrejme po
chopiteľná a úprimná. Vyjadruje našu neprestávajúcu úctu 
k nevädnúcej pamiatke slávnych autorov slávnej Cyrilome
todiády a Lipy cyrilometodejskej. Ale povzbudzuje aj k to
mu, aby tieto svetlé zjavy minulosti nám v našej prítom
nosti žiarivo svietili na ceste vzájomného porozumenia, 
bratskej znášanlivosti a vzájomnosti!

E. Postajok

Vo februári t. r.
SI Z KULT. POLIŤ. K A LEN 

DÁRA PRIPO M ÍN A M E T IETO  
VÝZNAMNÉ VÝROČIA V Y N I
KAJÚCICH O SO BN O STÍ A UDA
LOSTÍ:

— 470 R O K O V  od narodenia 
zakladateľa poľského písomníc
tva Nikola ja Reja z Naglovíc 
(4. II.)

— 365 R O K O V  od smrti ta
lianskeho filozofa a kazateľa 
Giordana Bruna (17. II.)

— 325 R O K O V  od smrti fran
cúzskeho filozofa René Descar- 
ta (11. II.)

— 250 RO K O V od smrti za
kladateľa dnešného Leningradu, 
cára Petra Veľkého (8. II.)

— 240 RO K O V od narodenia 
veľkého básnika bratského poľ
ského ľudu, Ignáca Krasického 
(3. II. )

— 235 ROKOV, čo sa v P re- 
šove narodil náš významný his
torik a geograf Ján Matej K o - 
rabinský (23. II.)

— 165 R O K O V  od narodenia 
skladateľa Frederyka Chopi- 
na (22. II.)

— 160 RO K O V od narodenia 
chorvátskeho biskupa a vlas
tenca Jozefa Juraja Stross- 
mayera (4. II.)

— 155 R O K O V  od narodenia 
z Bardejova pochádzajúceho 
hudobného skladateľa Vojtecha 
Kélera (13. II.)

— 155 R.OKOV od narodenia 
spisovateľky Boženy Nemcovej, 
autorky vzácnej knihy Babička 
(4. II. )

— 150 R O K O V  od narodenia 
maďarského, a aj u nás veľm i 
známeho spisovateľa, Mórica 
Jókaia (18. II.)

— 135 R O K O V  od smrti ber
nolákovského spisovateľa A le- 
xia Jordánskeho (15. II. )

— 100 R O K O V  od narodenia 
vynikajúceho sovietskeho leká
ra Vladimíra Petroviča Filato- 
va (17. II.)

— 100 R O K O V  od narodenia 
skladateľa Viliama Figuša — 
Bystrého (28. II.)

— 100 R O K O V  od narodenia 
známeho cestovateľa Alojza 
Svojsíka (16. II.)

— 90 R O K O V  od smrti ľudo- 
východného pracovníka a kňa- 
za-vlastenca Štefana Závodníka 
(12. II.)

— 90 R O K O V  od sm rti v K o 
šiciach pôsobiaceho maliara 
Vojtecha Klim koviča (10. II.)

— 80 RO KO V čo na Kube sa 
začalo celonárodné ozbrojené 
povstanie proti španielskym ko
lonizátorom (24. II.)

— 75 ROKOV, čo ruský vy
nálezca Alexander Stepanovič 
Popov vysielal prvú rádiodepe- 
šu (6. II.)

— 75 RO KO V od narodenia 
nášho literárneho historika An
tona A. Baníka (25. II.)

— 70 RO K O V od zjazdu slo
vanských robotníkov v Buda
pešti (12. II.)

— 50 ROKOV, čo bola v Pra
he na Václavskom námestí ma
sová demonštrácia proti draho
te, p ri ktorej polícia strieľala 
do demonštrujúcich (10. II.)

— 50 RO KO V od smrti popu
lárneho českého spisovateľa A - 
lojza Mrštíka (24. II.)

— 50 ROKOV, čo bola v Pra
he povolená organizácia pod 
názvom Spoločnosť pre hosp. a 
kult. zblíženie s Novým Rus
kom (23. II.)

— 30 RO KO V od začatia 
Jaltskej konferencie na Kryme 
(4. II.)

— 25 RO KO V od smrti au
tora Cyrilometodejského súsošia 
na Karlovom moste v Prahe — 
Karla Dvofáka (28. II.)

— 20 RO KO V od smrti fran
cúzskeho básnika Paul Claudla, 
ktorý pôsobil ako francúzsky 
veľvyslanec aj u nás (23. II.)



Z  ná^tvcr žiV útciy — ~
M1L0STIPLNÉ S V IA T K Y  BOŽIEHO NARO DENIA v prešov

skej gr.-kat. katedrále sv. Jána Krstiteľa oslávili za prehojnej ú- 
časti veriacich slávnostnou archijerejskou sv. Službou Božou, kto
rú slúžil otec biskup dr. V , Hopko a pri ktorej kázal O. ordinár 
J. Hirka.

VIANOČNÝ P A S T IE R S K Y  L IS T  zboru ordinárov SSR  čítali 
na sviatok Božieho narodenia aj vo všetkých našich farských a fi
liálnych chrámoch.

NA VÝ Z N AMNÝ P R V Ý  D EŇ  V  ROKU 1975 slúžil v prešov
skej katedrále slávnostnú sv. Liturgiu sv. Vasila Veľkého a pri 
nej povzbudzujúcu kázeň predniesol Otec ordinár, ktorý po sv. 
službe Božej, spoločne s prešovským i gr.-kat. duchovným i srdeč
ne pozdravil Otca biskupa oslavujúceho v ten deň sviatok svojho 
nebeského patróna.

TREBIŠOV -  Pri poslednej dekanskej porade duchovných trebišovského gr.- 
kat. dekanátu dňa 26. novembra m. r. uviedol O tec  ord inár do úradu okresného  
dekana o. Štefana Š tilichu , správcu fary  v S tanči.

BAJEROVCE -  M iestn i g r.-kat. veriac i o s láv ili svoj chrám ový sviatok v ne
deľu 24. novembra m. r. bohatou účasťou na slávnostnej sv. L itu rg ii, ktorú  slú
ži! o. M. Ďurišin a pri k to re j Slovo Božie zvestoval o. ThC . J. Gajdoš.

RAKOVEC nad O nd. -  Pred radostným i sv iatkam i Božieho narodenia, spolu 
so svojimi veriaci a najbližším i, osláv il svoje 60. narodeniny m iestny duchovný  
sorávca, č. arcidekan -  asesor, o. ThD r. Ján S e m a n. Ju b ilan ta  k významnému  
životnému jubileu pozdravil veľm i srdečným listom  O. ordinár.

VARHAŇOVCE -  V  predvianočnom  čase dožil sa v kruhu svoiich synov - 
kňazov, zaťa, 86-ročného otecka a ď alšej rodiny, svojich požehnaných 65. naro
denín miestny farn ík p. Andrej D a n c á k .  Jub ilan ta  pri te jto  vzácnej p ríle 
žitosti pozdravil aj o. vedúci redaktor.

ĽUBICA -  Farnosť prežívala v  nedeľu dňa 15. decem bra m. r. veľm i radost
ný sviatok. M edzi veriacich  zav íta l O tec  ordinár, aby im posvätil obnovený  
vnútrajšok ich svätyne, ako aj ústredný obraz hlavného prestolu. Povzbudzu
júce slová O tca ord inára úprimne nab ád ali prítom ných veriacich k  ď alšej vy
trvalej službe lásky k Bohu Í blížnym .

CESTICE -  V  skromnej tichosti oslávil v polovici tohtoročného januára svo
ju životnú Šesťdesiatku duchovný správca farnosti o. Lad is lav K u Š n í r, k to 
rého pri tejto významnej p rílež itosti písomne pozdravil O . ord inár a duchoven
stvo košického gr.-kat. dekanátu.

V š e t k ý m  váženým a milým jubilantom  zo srdca privolávam e úprimné: Na  
mnohaja i blahaja Ijeta!

PRI PRÍLEŽITOSTI vianočných sviatkov a vstupu do nového roku 1975, do
stala nosa redakcia úprimné pozdravy bratských redakcií: Katolíckych -novín z 
Bratislavy, Új ember, Katoľi'kus Szó a V ig ília  z Budapešti, revue O D IS S  a Slo- 
wo powszechne z Varšavy, V estn íka križevackej eparchie, ako aj ďalších.

KALENDÁR PÚTNIK  SSV 1975 vyšie! v trad ične vzornej technickej úprave. 
Z bohatého obsahu uveďms: úvodník riad ite ľa  SSV, veľprepošta Kolom ana 
Štefku, príhovor predsedu zboru kat. ordinárov, biskupa Msgr. J. Feranca, 
ďalej články, ako H istorický medzník (M . K rá tky ), Chcem e slúžiť a pom áhať 
(prof. Msgr. dr. A. V išňovský), Práca šľachetná a svedom itá (prof. dr. M . Kro
vina), Spievam spev o mieri (M . T u rán y i), M esto s rajskou uličkou (prof. dr. 
A. Martinec), Kde býva radosť (dr. S. Š o ka), Tak, ako naši predkovia (Fr. 
Marko), Staroveké knižnice (prof. dr, C. D u d áš), S tarenka (J. M o tu lko ), Jeden
2 divov sveta (dr. J. K rajc i) a iné.

Za t  ,O . Dr. M . Kokinčákom
V  krásnom predvianočnom  čase do- 

t ík lo  v košickej nem ocnici srdce ď a l
šieho z našich zaslúžilých kňazov, o. 
JC Dr. M iku láša K o k í n č á k a .  Po
sledné rozlúčenie so zosnulým bolo 
dňa 20. decem bra m. r. v jeho farnosti 
Sady nad Torysou -  Zdobe, v okrese a 
dekanáte Košice, kde zosnulý nastúpil 
cko správca fary  už pred 40 rokm i. Po
hrebné obrady v m iestnej cerkvi i na 
cin toríne vykonal za asistencie p rí
tomného kňazstva O tec ordinár.

Pokojne zosnulý o. M iku láš pochá- 
dzoí z kňazskej rodiny a na jeho du
chovné form ovanie m alo veľm i b laho
darný vplyv predovšetkým jeho uš
ľach tilá , zbožná a statočná m am ička. 
N arodil sa 21. m ája 1904 v Rudlove. 
Kňazskú chirotóniu  p rija l 27. mája  
1928. Po vysviacke pôsobil vo Vyšnom  
M irošove, odk ia ľ v r. 1933 bol ustano
vený za správcu jednej z najstarších  
farností v košickom dekanáte -  Zdo
be. N a doktora kanonického práva bol 
promovaný v roku 1942. V  m áji m inu
lého roku, pri p rílež itosti svojich 70. 
narodenín, vyznam enali ho titulom  
Čest. kanonika.

O. dr. Kokínčák p atril medzi svoj
rázne typy gréckokatolíckeho ducho
venstva. Úprim ná úcta k nášmu obra
du, hlboko vyvinutý zmysel pre n a lie 
havé potreby dneška, bohatý zdroj 
vtipného m yslenia, jasný pohľad do 
re a lity  dneška, nezm ieriteľný odpor 
proti všetkým prejavom  neznášanli
vosti a náboženského form alizm u, 
k la d n ý  postoj k  veľkým  sociálne-spo- 
ločenským prem enám v našej v lasti -  
to to  všetko sú výrazné a ch arak te ri
stické rysy jeho kňazskej, ľudskej a 
občianskej osobnosti. Prísny a spra- 
vod Iivý i v tipný, ale nezraňujúci, z á 
sadný, ale nie bigotný, zbožný, ale nie  
fan a tick ý  bol jeho prístup k  s lastn ým  
povinnostiam  i k  ľuďom, s ktorým i sa 
vo svojom živote a práci stretával. 
Kto ho pochopil, pochopil i jeho Šľa
chetné srdce, kto ré  vždy horelo tým  
najjasnejším  plam eňom  úprim nej lásky  
k Bohu i ľuďom, k  C irkv i i v lasti, k 
našej slávnej m inulostí i radostnej 
prítom nosti a budúcnosti.

V IE Č N A J A  JE M U  PAM JAŤ!



BLAŽENEJ PAMIATKE VLADYKU DIONÝZA
V poslednom štvrťroku minulého roku si v gr.kat biskupstve 

v Križevaci v Juhoslávii, pri viacerých príležitostiach s vďačnou 
úctou spomenuli na 100. výročie narodenia jedného z význam
ných biskupov — o. ThDr. Dionýza Njaradiho. K tomuto arcipas- 
tierovi prechovávali synovský vzťah aj naši veriaci, lebo od 30. 
októbra 1922 do 22. februára 1927 bol apoštolským administrá
torom Prešovského biskupstva.

O. biskup ThDr. Dionýz Njaradi sa narodil 10. októbra 1874 
v Ruskom Keresture v juhoslovanskej Báčke. Šírkou svojich zá
ujmov, obdivuhodnou húževnatosťou a príkladnou prácou vzbu
dzoval pozornosť u svojich učiteľov už ako gymnazista a neskôr 
počas teologického štúdia v Záhrebe. Bolo len samozrejmé, že po 
kňazskej chiroíónii v roku 1899 a po krátkom pôsobení na fare 
v Side si ho biskup Július Drogobecký (1853—1934) pozýva do 
Záhrebu, kde pokračuje v apoštolskej práci ako správca farností 
sv. Cyrila a Metoda, ako katechéta i ako jeden z popredných 
osobností záhrebského seminára. 3. júna 1914 bol menovaný 
za apoštolského administrátora Križevacského biskupstva a 9. 
januára pred 60 rokmi prijal v Ríme biskupskú vysviacku. V  
apríli t. r. uplynie 55 rokov od jeho menovania na križevacského 
biskupa. Od roku 1923 spravoval aj gr. kat. farnosti v Macedónii, 
od nasledujúceho roku aj v Bosne a potom v celej Juhoslávii. 
Okrem iného sa snažil vyplniť medzery vo vydávaní teologickej 
literatúry. Vydal chorvátsky modlitebník Gospodu pomolimsja, 
ukraiinsko-rusínsky katechizmus Pravdy katolíckej viery, životo
pis sv. Cyrila a Metoda a sv. Jozafáta i hlbokými znalosťami fun
dovanú prácu Služba Božia alebo Liturgia (1932), 14. apríla t. r. 
uplynie 35 rokov, čo tento šľachetný vladyka odovzdal svoju dušu 
Stvoriteľovi.

Vladyka o. ThDr. Dionýz Njaradi bol ozaj dobrotivým otcom 
svojich duchovných detí a platí o ňom súčasníkmi proklamova
né: Svoje ovce pásol s láskou, príkladom, rečou, prácou a milos
ťou.

Qlad ľiaílwi kalatdárôm 1975
Pri písaní týchto riadkov som 

si spomenul na výrok jedného 
z našich veriacich, ktorý pri 
preberaní tohtoročného kalen
dára, veľmi úprimne a ozaj zo 
srdca poznamenal: „Konečne, 
Gr.-kat. kalendár!“ Zarazila ma 
táto poznámka a hneď som po
ložil zvedavú otázku: „Prečo 
tak myslíte?“ Usmial sa a bez 
akejkoľvek zaujatosti povedal: 
„Doteraz som kupoval dva a to, 
že sú to kalendáre pre grécko
katolíkov, bolo v nich uvedené 
až na druhom mieste.“ Hovorili 
sme chvíľu o jazykovej rozdiel
nosti a došli sme k súhlasnému 
záveru, v ktorom, dominovalo 
predovšetkým slovanské spohi- 
cítenie a presvedčenie, že kaž
dý kto vezme tohtoročný Gr.
kat. kalendár do rúk, môže bez 
ťažkostí porozumieť každému 
príspevku, či už je tam uverej

nený v reči ukrajinsko-rusín- 
skej, slovenskej alebo českej.

Myslím, že tento moment je 
veľm i vážny a veľmi užitočný, 
lebo zbližuje a zjednocuje. Ne
možno nezdôraznit veľm i zloži
tú úlohu redaktora, ktorý toto 
zharmonizoval vhodným výbe
rom a najmä vzorným technic
kým usporiadaním.

Čitateľ tu nájde v dobrom u- 
sporiadaní predovšetkým to, čo 
je v každom kalendári najpod
statnejšie, totiž, kalendárnu 
časť. Typ písma je oproti vla
ňajšiemu vydaniu väčší a vý
raznejší. Citáty a snímky k jed
notlivým mesiacom dôstojne za
padajú do celkového priebehu 
cirkevného i občianskeho roku.

Príspevky svojím obsahom a 
formou sú primerane zosúlade
né požiadavkou rozmanitých 
vrstiev čitateľov. Sú medzi ni

m i kvalitné a zasvätené prís
pevky z oblasti občianskej anga

žovanosti, aj príspevky s miero- 
vo-budovatéľ skou tematikou, 
populárne príbehy zo života i 
náročnejšie verše, spomienky na 
významných dejateľov, ako aj 
články, ktoré apelujú na du- 
chovno-náboženskú strunu náš
ho veriaceho človeka.

Je pozoruhodné zaznamenať 
ohlas niektorých čitateľov, s 
ktorými som sa stretol a ktorí 
veľmi úprimne reagovali na ob
sah kalendára. Istej babičke bo
lo napr. veľmi ľúto, že z tých 
našich krásnych a múdrych ša
rišských prísloví tam bolo uve
rejnené iba niekoľko. Iný čita
teľ si pochvaľoval príspevok o 
význame a zmysle krstných 
mien. Ďalší z čitateľov, s kto
rým som o kalendári hovoril, 
mal veľký zmysel pre dejiny a 
veľmi si cenil vyčerpávajúci 
prehľad výročí osôb a udalostí 
v roku 1975.

Vcelku možno povedať, že 
náš kalendár ako publikácia 
svojho druhu, dobre splňuje 
svoje poslanie. Vyplýva to aj z 
jeho podstatného zamerania, 
aby bol ozaj časový a podporo
val vznešené úsilia našich čias: 
neúnavný boj za mier vo sve
te, upevňovanie vzájomných 
ľudských vzťahov, podpora bu
dovateľských snažení našej spo
ločnosti, rozsievanie myšlienky 
lásky k blížnemu, znášanlivos
ti, bratstva všetkých a vzorné 
plnenie všetkých povinností, 
ktoré vyplývajú z nášho nábo
ženského presvedčenia i ob
čianskej spolupatričnosti.

K  týmto úsiliam užitočne 
prispieva aj obrázkovo-ilustrač- 
ná náplň kalendára. Ak možno 
niečo namietať, tak iba to, že 
sme s pochopiteľnou nedočka
vosťou čakali tento kalendár už 
v obvyklom vianočnom čase a 
nie s oneskorením.

O. St.
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K správe z B á č k o  v a, uverejnenej v m inulom čísle nášho Časopisu, sa ešte 
vraciame snímkami k uvedenej radostnej udalosti te jto  farnosti.

V TOMTO ROKU UPLYNIE:

- 275 rokov od vybudovania gr.-kat. farského chrámu vo V ôli.
- 200 rokov od dobudovania farských cerkví v Borové, Poráči, Ruskej Poru

be a Závadke.
- 185 rokov od postavenia farských chrámov v Novom Ruskove a v Ruskej 

Novej Vsi.
- 175 rokov od vybudovania cerkvi v Iňačovciach a začatia  stavby gr.-kat. 

kostola vo FuJia-nke.
- 170 rokov od dobudovania farských cerkví v C ernine a Zdobe prí Koši

ciach.

Ešte k tohtoročným jubileám našich kňazov

Zoznam kňazských jubileí, ktorý sme uverejnili v minulom čísle nášho Časo
pisu, doplňujeme ešte pripom ienkam i ordinačných výročí, ako aj životných vý
ročí tých, ktorí v uverejnenom zozname nedostatkom  inform ácií boli (neúm ysel
ne) vynechaní.

Strieborné kňazské jubileum v tom to roku oslávia: o. Andrej G y u r k o v i č ,  
Emil Ó s z, Ján P r i b u l a  a Jozef Š o l t ý s  (19. feb ru ára ), o. Juraj K o c á k  
(24. februára), o. Andrej V  o I o š i n (9 . m á ja ), o. Ján B a j c u r a (18. septem 
bra) a o. M ichal Č i ž m á r  (1. decem bra).

55 rokov od chirotónie: o. Edmund G u l o v i č  (15. augusta) a o. V lad im ír  
Hr o m j a k  (21. decem bra).

50 rokov od chirotónie: o. Andrej G r e š š  (27. septem bra) a Štefan Z i m a  
(19. decembra).

Životné jubileá: o. Ján Ž e l t v a y  (28. februára -  85 ro>kov od narodenia); 
o. Pavol S t  u ľ a k o v i č (24. júna -  80 rokov od naroden ia).

70 rokov od narodenia oslávia: o. O liver Z a t k o v i č  (20. septem bra) a o. 
Boris T u r k i n i a k (24. decem bra t. r .).

Všetkým privolávam e úprimné: NA  M N O H A JA  I BLA H A JA  LJETA!

REDAKČNÉ ODKAZY'
/. M. — Vašej žiadosti nemôžeme 

vyhovieť. Žiadanú knihu možno do
stať v niektorých väčších predaj
niach, n. p. Kniha, alebo priamo v 
nakladateľstve.

Š. K. — Ak Váš farský úrad nemá 
k dispozícii modlitebné knižky 
Chváľme Boha a Christos moja sila, 
obráťte sa s dôverou na Gr.-kat. or- 
dinariát v Prešove (u l. SRR Č. 8. J

O. M. — Vážime si Vaše porozu
menie a bystrý pohľad na naliehavé 
otázky dneška. Pokračujte ďalej!

5. S. — Príspevok o dejinách 
Vášho chrámu sme dostáli. Uverej
níme neskoršie. Potrebovali by sme 
aj vhodnú snímku.

Dr. L. D. — Za zaslané ďakuje
me, opätujeme Vaše srdečné dobro- 
žičenia a tešíme sa na ďalšie prí
spevky.

Dr. J. K. — Vaše liturgické dota
zy pošlite na adresu našej redakcie. 
Ďakujeme za Váš milý a dobropraj
ný pozdrav.

O. S. — Vaše úprimné slová po
rozumenia a uznania nás ozaj pote
šili. Srdečne pozdravujeme.

O. K. — Veľm i bystrú úvahu sme 
museli skrátiť. Ďakujeme, pozdravu
jeme a tešíme sa na ďalšie riadky.

MNOHÍ z našich čitateľov nám 
predkladajú svoje prosby, dotazy a 
zdravé pripomienky. Musíme však s 
ľútosťou konštatovať, že im nemôže
me ani písomne, ani v tejto rubri
ke odpovedať. Ich  adresy sú Často 
nečitateľné a veľmi nepresné. Zno
vu prosíme: píšte (aspoň adresy) 
zreteľne, s uvedením plnej adresy 
(obec, ulica, číslo domu, poštové 
smerové číslo a okres).

UZÁVIERKA TOHTO ČÍSLA sa 
skončila dňa 2. januára t. r. Uzá
vierka aprílového čísla končí 10. fe
bruára t. r. Snímka na titul, strane 
tohto čísla predstavuje hlavný vchod 
do areálu farskej cerkvi v Beloveži. 
(Autor M. Bohinský, st.J



KULTÚRNE ROZHĽADY
V SOVIETSKOM ZVÄZE je vyše 200 vydavateľstiev, kto

ré za obdobie sovietskej vlády vydali vyše dva a pol m i
lióna titu lov kníh a brožúr v náklade 39 a pol miliardy 
exemplárov v 89 jazykoch národov Sovietskeho zväzu.

V NÁRODNEJ KN IŽN IC I V SOFII, V BULHARSKU, je 
jedna z najväčších slovanských rukopisných zbierok na 
Balkáne. Má 1352 inventárnych čísel a je j rukopisy zahr
ňujú obdobie 11. až 19. stor. Najstarším exponátom je 
Eninský apoštol z 11. stor., objavený v roku 1960.

V POĽSKEJ OBCI GRZYBNICE objavili veľké pohrebisko 
z rímskeho obdobia f 2. až 3. stor. pred K r .j. Pohrebisko 
sa rozkladá na ploche 4 štvorcových kilometrov.

NA PRAHU SVÄTÉHO ROKU vydala vatikánska pošta 
sériu poštových známok s farebnými obrazmi mozaík a 
plastík zo 4 rímskych hlavných bazilík.

V RAKÚSKU ( Innsbruck)  bolo pred Vianocami medzi
národné stretnutie hnutia staviteľov betlehemov, na kto
rom sa rokovalo o budúcnosti betlehemov pod vianoč
ným stromčekom. Pri te jto príležitosti usporiadali aj 
veľmi zaujímavú výstavu betlehemov.

PAMÄTNÉ MINCE sú obľúbené nielen medzi zberateľm i
— numizmatikmi, ale aj u širokej verejnosti. Za posled
ných dvadsať rokov dala Štátna banka československá do 
obehu 28 strieborných m incí v úhrnnom počte tr i m ilióny 
kusov. Po minciach, venovaných pamiatke P. Országha- 
Hviezdoslava (1971) a Andreja Sládkoviča (1972 J, bola 
vydaná koncom minulého roka 50-korunová minca veno
vaná pamiatke Janka Jesenského pri príležitosti stého vý
ročia jeho narodenia. Umelecký návrh mince je od akad. 
sochára Jaroslava Štursa.

FEDERÁCIA ČS. FILATELISTOV spája dva národné f i 
latelistické zväzky. V ich 850 kluboch a vyše 350 krúž- 
koch mladých filatelistov pracuje okolo 58 tisíc členov.

PODUNAJSKÉ MÚZEUM V KOMÁRNE, pôvodne posta
vené v roku 1891 ako výstavnú vavilón. má veľké množ
stvo vzácnych exponátov. V oddelení histórie je to napr. 
rekonštruovaný turecký vojenský stan, normanské meče 
a pušky z roku 1531. V stálej expozícii sakrálneho u- 
menia v pôvodnom chráme východného obradu, ktorú v 
roku 1754 postavili v neskorobarokovom slohu srbskí lod
níci a podnikatelia, je taktiež veľa zaujímavých kulto
vých predmetov.

PAMIATKOSTAV V Ž IL IN E  je už päť rokov podnikom, 
ktorý rekonštruuje staviteľské pamiatky na území celého 
Slovenska. Jeho pracovníci zrekonštruovali hrad v Orav
skom Podzámku, v Slovenskej Ľupči, vo Zvolene, v Ban
skej Štiavnici, kaštieľ v Žiari nad Hronom a Haliči, rad
nicu v Novej Bani a v Levoči, Hellov dom v Banskej 
Štiavnici, urobili úpravu Slepeckého múzea v Levoči o 
podieľajú sa na čiastkových opravách hradu na Devíne, 
Trenčíne, Beckove, v Krásnej Hôrke a v Starej Ľubovni.
V voslednom období premiestňujú klenoty drevenej ar
chitektúry do skanzenov v Martine, Pribyline a Zuberci.

V MARTINE boia X. celoslovenská výstava amatérskej 
fotografie AMFO 74, a to v štyroch súťažných oblastiach:

Budovania, Ž ivot, Portréty a Príroda. V súťaži boli práa 
od 76 autorov. Všetky sú svedectvom veľkého umeleckéhc 
majstrovstva tejto zaujímavej amatérskej činnosti.

V MÚZEU MARTINA BENKU V MARTINE je verejnost 
sprístupnený umelecký odkaz tohto svojrázneho sloven 
ského umelca. Pretože výstavné priestory nestačia, budí 
k múzeu dostavaná rozsiahla prístavba. Pamiatke veľkéht 
umelca je venovaná aj pamätná izba v jeho rodisku i 
Kostolišti pri Malackách a jeho pražský pobyt pripomím 
tabuľa na dome na Mánesovej u lici s bustou od nár. u 
melca Fraňa Stefunku. K úcte nár. umelca Martina Ben 
ku bol v októbri minulého roku postavený náhrobný pom 
ník na Národnom cintoríne v Martine. Je dielom nár. u 
melca Fraňa Štefunku a architektonická úprava z pies 
kovcového kameňa je podľa návrhu prof. Dr. Inq. arch 
Ladislava Beisetzera, profesora Slovenskej vysokej školi  ̂
technickej v Bratislave.

NA SLIAČI, okres Zvolen, ]e zvonica zo 17. stor,, i 
ktorej je okrem iných dvoch umiestnený aj zvon sv. Mi
kuláša, ktorý je považovaný za jeden z najstarších na 
Slovensku. N iektorí odborníci tvrdia, že bol uliaty v roku 
1313, iní, že až o dve storočia neskôr. Nádherný zvuk toh
to zvona inšpiroval v roku 1926 Štefana Krčméryho k 
napísaniu baladickej básne, v ktorej pripomína historickú 
bitku pri Rozhanovciach (r. 1312), ktorá pre Matúša Čáka 
Trenčianskeho skončila tragicky.

V LEVOČI otvorili múzeum slepcov, jediné svojho dru
hu v ČSSR. Sú v ňom exponáty, ktoré oboznamujú náv
števníkov so všetkými formami starostlivosti o nevidia
cich, s vývojom slepeckého písma a tlače, ako i uplatne
nie nevidiacich vo verejnom živote. V múzeu sa návštev
níci zoznámia aj so systémom školstva pre nevidiacich. 
Múzeum slepcov je umiestnené v renovovanej bašte, kto
rá bola súčasťou stredovekých hradobných levočských 
múrov.

V HUMENNOM preniesli do areálu historického kaš- 
tiela klenot ľudovej architektúry — drevený kostolík z 
18. stor. z Novej Sedlice.

V OBCI ZEMPLÍN, okres Trebišov, v minulom roku po
kračovali v archeologickom výskume mohylového pohre
biska z doby rímskej, z 1. a S. stor. Výskumy priniesli 
ďalšie dôležité informácie z obdobia dáckeho osídlenia 
územia vých. Slovenska.

VYDAVATEĽSTVO KALENDÁROV DUKLIANSKYCH TLA
ČIARNI V PREŠOVE vydalo pre tento rok dovedna 45{jiru- 
hov kalendárov — rozličné diáre, vreckové, stolové, ná
stenné, lístkové a trhacie kalendáre v náklade vyše troch 
miliónov. Na export do Rakúska vydali tr i  druhy kalen
dárov v náklade vyše 300 tisíc kusov. V spomínaných 
tlačiarňach vytlačili a) Kalendár gréckokatolíkov na 1975. 
rok.

M esačník gréckokatolíkov v ČSSR . R edakcia  040 01 K o š i c e  1, Šrobárova 
55/1. p. č. te le f. 259 37. A dm in is trác ia  890 21 B ratis lava, Kapitulská 10. Vydá
va Spolok sv. V o jtecha Trnava v C irkevnom  nakladateľstve Bratislava. 
V e d ú c i  a zodpovedný redaktor: Dr. Em il K o r b a .
U závierka časopisu je 2 mesiace pred vydaním  čísla.
Povolené SO TI 15/9 zo dňa 27. X II- 1972.
T la č ia  D uklianske tlač ia rn e , n. p. Prešov.
Rozširuje Poštová novinová služba, ústredie expedíc ie tlače v Košiciach, Ko- 
menského ul. 7. O bjednávky do zah ran ič ia  prijím a Ostredná expedíc ia tlače, 
B ratis lava, G ottw ald ovo  nám estie č. 48.
Celoročné predpla tné 24 Kčs. Cena jednotlivého výtlačku 2KČs.


