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- Úvodné riadky na 3. str. sa za
mýšľajú nad vážnymi úlohami, ktoré 
v celospoločenskej oblasti nášho ži
vota, vytyčujú zásady 6. päťročného 
hospodárskeho plánu a vznešenej po
vinnosti nášho boja za svetový mier.

- Znášanlivostný príspevok na 5. 
str., pod názvom Za väčšiu civilizáciu 
lásky, sa opiera o povzbudzujúce slo
vá Sv. Otca Pavla VI., ktoré povedal 
pri verejnej audiencii na sviatok Epi- 
fánie t. r.

- Ovaha o. Fr. Dancáka k Medzi
národnému dňu žien, s použitím za
ujímavého motívu z prozaickej tvorby 
nášho kňaza - literáta o. Emila Kube- 
ka.

- Seriál praktických úvah Kráčaj
me cestou zachovávania príkazov, sa 
v tomto čísle zapodieva niektorými 
otázkami, ktoré vyplývajú zo zásad 
5. Božieho prikázania.

- Spomienka na klasika ukrajin
skej literatúry a veľkého syna svojho 
ľudu - Tarasa Ševčenka.

- V pútavom príspevku Fajčiť či 
nefajčiť? - vysvetľuje lekár-odborník 
škodlivý vplyv fajčenia na zdravie 
človeka.

-  Pravidelné rubriky (Na slová sv. 
evanjelia; Aktuálne slovo; Z nášho ži
vota; Kultúrne rozhľady a výročia vý
znamných osobností a udalostí v me
siaci marci t. r.).

P O H Ľ A D  na re n o vo va n é  p r ie č e lie  
k a te d rá ln e h o  ch rá m u  sv. Ján a  K rs t i
te ľa  na u l. S lo ve n ske j re p u b lik y  rád 
v P rešove.

„Tak ako v prvý deň kalendáneho roka, tak aj teraz z tohto miesta pozdravujeme s otcov
ským srdcom všetkých ľudí dobrej vôle. Pozdravujeme ich vo vedomí jednoty ľudského po
kolenia, vo vedomí bratstva, ktoré nás všetkých spája. Pozdravujeme ich v duchu opravdi
vej lásky, ktorá smeruje k všetkým bez rozdielu. My všetci sme bratia, všetci sme dietky 
tejto zeme, tejto planéty, a my kresťania dodávame aj to, že sme dietkami spoločného Otca.“

(PAVOL VI., 6.1. 1976)



NA SLOVÁ SV, EVANJELIA
,,(Mašli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a proroci . . . "

(Jn 1, 45)

Sv. H ieroným hovorí, že zjavenie Spasiteľa bolo ako magnet. P riťahoval ne
učených rybárov, ako aj členov vysokého synedria. Níkodém, uč ite ľ v Izraeli, 
vyhľadal M ajstra v noci (Jn 3, 1 - 2 ) .  Mnohí, celé zástupy, h ľada li a nasle
dovali Krista. Aj s tre tnu tie  pod figovníkom  bolo pre Natanaela stre tnutím  a 
nájdením toho, o ktorom písali Mojžiš i proroci. Preto Natanael s radosťou 
vyznáva: „U č ite ľu , ty si Syn Boží! Ty si k rá ľ Izraela" (Jn 1, 49).

,,Tu prišli k nemu s istým porazeným človekom, ktorého prinášal» štyria. Ale 
keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu, kde bol Ježiš 
a dolu otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal porazený."

(M k 1 ,3 - 4 )

V čakárni u lekára stre to l sa kňaz s ustaranou matkou i dohováral jej, aby 
u ľav ila  svojmu srdcu i starostiam  a chodila  v nedeľu do chrámu. ,,Ach, dô
stojný pane, nemám čas! Veď v id íte , že už roky chodím po lekároch . . Kňaz 
zosmutnel a dodal: ,,Po lekároch budete chod iť azda až do sm rti, ale uzdra
víte sa len vtedy, ak to  bude chcieť Boh - nie lekár a vy. Pretože lekár lie 
či, ale uzdravuje Boh!"

Aká je naša účasť v chráme? Ako často nás zahanbujú t í  z evanjelia, ktorí 
sa chceli k Spasite ľovi dostať za každú c e n u .. .  A ešte viac, že chceli k 
nemu dostať kohosi iného, ktorý nebol schopný prísť sám . . .

„Ak niekto chce za mnou ísť, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasle
duje ma".

(M k 8, 34)

Toto svoje pozvanie adresuje i dnes S pasite ľ každému, všetkým bez výn im 
ky: starcom, mužom, ženám i deťom. Všetkým chce povedať, že do neba sa 
možno dostať len jeho cestou -  cez Kalváriu. N ikoho však k tomu nenúti, 
neťTačí pred sebou. Iba volá: ,,Ak n iekto c h c e . . . "

V naumburskej katedrále kto chce vstúp iť k o ltáru, musí prejsť okolo U kri
žovaného buď popod jeho ľavicu, alebo pravicu.

Kto chce vstúp iť do slávy Božieho Kráľovstva, nemôže okolo Krista prejsť 
len tak, s nepovšimnutím. Ak treba, aj s krížom, prija tého s láskou a ocho
tou niesť ho. Ak to pochopíme, potom nám bude aj ten najväčší kríž príjemný 
a ľahký.

,,Syna človeka vydajú do rúk ľuďom. I zabijú ho, ale keď bude zabitý, tre
tieho dňa vstane z mŕtvych . .

(M k 9, 31)

Spasiteľ chodí so svojim i učeníkm i po G a liley  a svojim i činm i budí úžas. 
Mení vodu na víno, vyháňa zlých duchov, zázračne nasycuje zástupy . . .  Iludia 
so nad tým  pozastavujú a hovoria: „N ik d y  sme n ič takého n e v id e li“ (M k 2, 
12 ).

Apošto li sú natešení, keď v id ia , ako ich U čite ľa  nasledujú veľké zástupy. Už 
vôbec neľutujú, že nechali dom, otca, matku, manželku, d e t i . . .  Do toh to  nad
šenia, im naraz rušivo zasahuje majstrova predpoveď: ,,Syna človeka vydajú 
do rúk ľuďom. I zabijú h o . . . "  ,,Oni však nechápali tú to  r e č . . . " ,  dodáva evan
je lis ta . Nečudujme sa. Č lovek veľm i často nechápe Božie veci. Tomu nerozu
meli ani apoštoli, ako môže trp ie ť ten, ktorý je taký  Všemohúci, -  ,,že ho vie
to r í more poslúchajú" (M t 8, 27).

Maďarský, básnik, kňaz, Ladislav Mécs, k j'ednej svojej básni dáva si to to  
motto:' ,,Do šípky ružu zaštepím, aby bola krašia zem".

Podobné m otto nám vy týč ila  aj naša kresťanská morálka. Dobrotivá láska 
Božieho Syna pohýňala ho obnoviť krásu toh to  sveta, dať mu lepší vzhľad, 
v rá tiť  mu stratenú dôstojnosť. Pred tým to  poslaním ho n ič nezastavilo. Túto 
obnovu spln il, keď zomierajúc na kríži, povedal ,.Dokonané je “ (Jn 19, 30).

I povedala Mária: „Ajhľa, dievka Pána, staň sa mi podľa slova tvojho“.
(Lk 1, 38)

M ária -  ako sme to  počuli, rada a ochotne sa skláňa pred Božím plánom: 
Staň sa!

M ária, to to  skromné dievča z Nazaretu, sa tak  sta la tou, ktorú blahoslavia 
všetky pokolenia (Lk 1, 48).

A čo sa stane s nami, ak my nesúhlasíme s Božím plánom, zámerom, ktorý 
má s nami? Pre splnenie svojho zámeru nájde si iného človeka. My však si 
pre svoju spásu nenájdeme iného Boha.

FRANTIŠEK DANCÄK

Z KRESŤANSKÉHO SVETA

SV. OTEC PAVOL VI. znovu sa stre
tol na konci minulého roku s pred
staviteľom protestantskej komunity v 
Taizé — BIBLICKÝ SLOVNÍK v súčas
nom čínskom jazyku vydal františ
kánsky Biblický inštitút v Hongkon
gu — K HROBOM SV. APOŠTOLOV 
Petra a Pavla v Ríme v uplynulom 
Milostivom roku 1975 prišli 4 milióny 
pútnikov — DR. RAMSEY, bývalý an
glikánsky arcibiskup a prímas, vy
hlásil, že by ešte v tomto storočí mo
hlo dôjsť k cirkevnej jednote katolíc- 
ko-anglikänskej — BRAZÍLSKI BIS
KUPI navrhli za tému Biskupskej sy
nody v roku 1977 prerokovanie otá
zok, súvisiacich s kresťanským rodin
ným životom  — MÚZEUM argentín
skej cirkvi v Buenos Aires založil 
kňaz poľského pôvodu a bývalý vä
zeň nacistického koncentračného tá
bora o. Bekier — SV. OTEC vymeno
val 12 poradcov v Posv. kongregácii 
pre disciplínu vysluhovania sviatostí 
a 15 nových členov zboru v kongre
gácii pre Boží kult — NA OSTROVE 
BALI, kde žije asi 8 tisíc katolíkov, 
preložili miestni duchovní Sväté pís
mo do jazyka obyvateľov tohto ostro
va — NAJSTARŠIA LEKÁREŇ v Euró
pe, podľa mienky expertov, je františ
kánska lekáreň v juhoslovanskom 
meste Dubrovník, ktorá vznikla pri 
miestnom monastieri, založenom v ro
ku 1315 — OTEC GRUBER, 84-ročný 
kňaz, ktorý organizoval v tridsiatych 
rokoch záchranu židov pred nacistic
kým režimom a bol väznený v kon
centračných táboroch, umrel v Ber
líne na srdcovú mŕtvicu — COMMU- 
NIO je názov nového medzinárodného 
kat. Časopisu, ktorý vydávajú vo Fran
cúzsku — NOVÝM ARCIBISKUPOM 
VRATISLAVI stal sa doterajší apoštol
ský administrátor v BiaJlystoku o. H. 
Gulbinowicz — V ZÁHREBE umrel v 
tomto roku svätiaci biskup dr. J. Sa- 
lač — KRESŤANIA A BUDHISTI z la
oského hlavného mesta venovali pápe
žovi Pavlovi VI. strieborný kalich —
V UGANDE je 13 kat. biskupov, z kto
rých 9 sú miestni rodáci — JUHO
KÓREJSKÉ ÚRADY uväznili 21 osôb, 
medzi nimi aj dvoch kňazov, ktorých 
obvinili z údajného organizovania 
podvratnej činnosti — TRAJA PROFE
SORI leningrddskej a zagorskej teolo
gickej akadémie ukončili svoje štú
diá v Ríme na Greqoriáne a v zná
mom Orientálnom ústave — V NA- 
ZARETEE, kde vyrastal Syn Boží a 
kde vždy bývala arabská kresťanská 
väčšina, podľa najnovších údajov ži
je dnes 18 600 mohamedánov a, len 
17 400 príslušníkov niektorých kres
ťanských vyznaní — KRÁTKO PRED 
VIANOCAMI vymenoval Pavol VI. se
dem nových členov Pápežskej akadé
mie vied — PREDSEDA Organizácie 
pre oslobodenie Palestíny Arajat, po
slal list Kresťanskej mierovej konfe
rencii, v ktorom vyslovil úprimné po
ďakovanie za podporu KMK v boji pa
lestínskeho ľudu za jeho právd — V 
LONDÝNE usporiadali pietnu spomien
ku na G. M. Hopkinsa, kňaza — bás
nika, ktorý zomrel v minulom storočí 
ako 44-ročný.



Spoločné úlohy spoločného ciela
Predjarie ia príchod jarného obdobia vôbec, žiada ina mnohých úsekoch nášho spoločenské

ho života dobrú a zodpovednú pripravenosť. Tento čas sústreďuje predovšetkým veľm i váž
ne úlohy na našich statočných dobyvateľov každodenného chleba — poľnohospodárov.

Spomíname na nich s úprimnou úctou, lebo aj oni — povedané slovami prezidenta repu
bliky dr. G. Husákia, v jeho novoročnom prejave — spolu s našou vyspelou robotníckou trie
dou a zdatnou inteligenciou, svojím umom, zručnosťou a pracovitosťou majú stále lepšie 
využívať a rozvíjať mohutnú materiálno-technickú základňu a svoje bohaté skúsenosti z r ie
šenia zložitých úloh socialistickej výstavby“ .

Sme im vďační za dosiahnuté výsledky, ktoré, ako sme čítali v dennej tlači, prispeli aj 
na úseku rozvoja československého poľnohospodárstva. „Prudko vzrástla hodnota základ
ných výrobných prostriedkov, vybavenosť modernou strojovou technikou, priemyselnými 
hnojivami, vysokokvalifikovanými kádrami. To všetko umožnilo udržiavať — aj v porovnaní 
s ostatnými vyspelými krajinami — veľm i vysokú a stabilnú dynamiku rastu celej poľno
hospodárskej výroby celého československého poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu.“ 
(Pravda, 30. 1. 1976, sitr. 3.)

Sú to povzbudzujúce ocenenia, ktoré pripomíname ako radostnú skutočnosť. Jej význam 
a dosah si musíme všetci hlboko uvedomiť a zo všetkých svojich síl aj naďalej prispievať k 
tomu, aby zdarný a sľuhný štart nášho prvého roiku šiestej päťročnice, priniesol na všetkých 
úsekoch mášho národného hospodárstva a celkového zvyšovania životnej úrovne u nás tú 
najkrajšiu bilanciu a tie najbohatšie výsledky! o. Štefan

A b y nás oblažoval trvalý vánok lásky, pokoja a mieru!
Mnohí ludia sa aj dnes venujú rôznym záľubám, koníčkom. Tak sa stane jeden filatelistom, druhý 
zberateľom škatúľ od zápaliek alebo etiket z fliaš, tretí zberateľom starých mincí a pod.
Sovietsky inžinier Sjadristyj a maďarský dôchodca Ehman z Moháča mali však zvláštne, neobyčaj
né „koníčky“. Obaja boli majstrami miniatúr. Ehman bol majstrom miniatúrneho písma a dokázal na 
obyčajný korešpondenčný lístok napísať 26196 minipísmen. Slávnu Madáchovu Tragédiu človeka, 
ktorá obsahuje 166 026 písmen, svojím mikropísmom prepísal na 43 strán papiera formátu 17 x  17 
milimetrov. Sovietsky majster miniatúr Sjadristyj dokázal do rozkrojenej polovičky makového zrnu 
ka vmontovať miniatúrny portrét ruského hudobného skladateľa Andrejeva spolu s malou balalaj
kou. Samozrejme, že ľudské oko môže obdivovať tieto mikrozázraky iba pod silnou lupou alebo mi
kroskopom.
Človek sa zamyslí. . .  Čo je ťažšie: vmontovať do rozkrojenej polovice makového zrnka portrét člo
veka s balalajkou, alebo vmontovať do ľudského srdca jeho etickú náplň, t. j. lásku, milosrdenstvo, 
vzájomné porozumenie, obetavosť atď. Myslím, že to druhé je ťažšie.
Makové zrnká...! Aké sú drobulinké! Koľko je ich na svete?! Nedajú sa spočítať! V pamäti sa mi 
vynára obraz prichádzajúcej jari, keď v záplave slnka zakolíšu sa v jarnom vánku pestré makové 
kvety v plnej svojej nádhere a kráse!
Aj ľudské srdcia sú prekrásne, keď rozkvitnú v nádherný kvet nezištnej lásky! Koľko je sŕdc na 
svete? Podľa štatistiky OSN: 4 miliardy 29 miliórtov. Totiž toľko ľudí žije dnes na svete. Každé ľud
ské srdce svojím pravidelným rytmom naznačuje, že človek žije, dýcha, myslí a tvorí. Funkciu ľud
ského srdca pozná každý. Vieme, že srdce za normálnych podmienok sa rytmicky sťahuje priemerne 
70-krát za minútu a pri každom stiahnutí vyvrhne do ciev 60—70 ml. krvi. Energia, ktorú pritom 
musí vynaložiť, sa za jeden rok rovná práci potrebnej na zdvihnutie vlaku o váhe 1000 ton {45 
dvadsaťtonových vagónov s lokomotívou) do výšky 15 metrov.
Srdce však má nielen svoju fyzickú a fyziologickú funkciu, ale i morálnu. Na jeho tróne sedí jeho 
kráľovná: l á s k a ,  Bohom zasadená čnosť, ktorá je často detronizovaná ľudskými neresťami: nená
visťou, hnevom, pomstou, sebectvom, krutosťou, neznášanlivosťou, neporozumením, nevraživosťou 
atd.
Dejiny nás učia o tom, čo sa stáva, ak ľudstvo detronizuje lásku v srdciach miliónov. Vtedy začí
najú katastrofy ľudských dejín! Nemôžeme a nesmieme zabudnúť na poslednú z nich! Zúčastnilo sa 
na nej 61 štátov sveta a takmer dve miliardy obyvateľov, t. j. 70 percent obyvateľov našej planéty. 
Vyhaslo 50 miliónov ľudských životov.
Počúvam mohutnú ozvenu „symfónie mieru“ — encykliku Pacem in terris, veľkého syna Cirkvi, pá
peža Jána XXIII., ktorá prehlušuje tých, ktorých hlasy ešte stále „vrčia“ vo svete, aby vzkriesili rin
čanie zbraní, ako to napísal básnik: „V znamení odporu k tým, ktorých pohľad vlčí, ešte zúrivosťou 
vrčí, ako toto šťastie zničiť, zapáliť...“ (E. Korba).
Prichádza jar, keď znovu vyklíčia makové semienka a rozkvitnú v pestrý, čarokrásny kvet. Prajeme 
si z úprimného srdca, aby nad nimi a nad všetkým, opäť zavial vánok mieru a pokoja. Ale aj sami 
usilujme sa vo svojich srdciach, v celom svojom konaní, aby šľachetné jarné túžby dozreli v radost
nú a požehnanú skutočnosť, ktorá oblaží celý náš svet a celý náš život trvalým vánkom lásky, pokoja 
a mieru! o. ján Tichý



A K T U Á L N E  S L O V O

HĽADAŤ CESTU K MIEROVÉMU ZROVNANIU

Zúčastnené š tá ty  budú u ro vn á va ť vzá jom né  sp o ry  m edzi sebou m ie ro vým i 
p ro s tr ie d k a m i ta k ý m  spôsobom , aby sa n e o h ro z il m e d z in á ro d n ý  m ie r a m e
d z in á ro d n á  bezpečnosť, a n i s p ra vo d livo s ť.

Budú sa u s ilo va ť p o d ľa  svo jho  čestného presvedčen ia  a v duchu spo lupráce  
d o s ia h n u í rý c h le  a sp ra vo d livé  rie še n ie  na zák lad e  m edz iná rodného  práva.

N a te n to  úče l budú používa ť p ro s tr ie d k y  ako  je  ro ko va n ie , vyše trovan ie , 
sp ros tre dkovan ie , u ro vn a n ie , a rb itrá ž , súdne r ieše n ie  a lebo in é  m ie rové  p ro s 
tr ie d k y  p o d ľa  v la s tn e j vo ľby , v rá ta n e  každého postupu na  u rovnan ie  sporu, 
na k to ro m  sa zúčastnené s tra n y  d o h o d li p re d  vzn iko m  sporu.

A k  nebude m ožné d o s ia h n u í rie še n ie  n ija k ý m  z uvedených  m ie ro vých  
p ro s tr ie d k o v , budú s tra n y  zúčastnené na  spore n a ď a le j h ľa d a ť cestu k  m ie 
rovém u u ro vn a n iu  spôsobom , na  k to ro m  sa vzá jom ne dohodnú.

Zúčastnené š tá ty , k to ré  budú s tra n a m i spo ru , k to r ý  m edzi n im i vzn ikn e , ako  
a j os ta tné  zúčastnené š tá ty  sa zd rž ia  a k é h o ko ľve k  ko n a n ia , k to ré  by m oh lo  
z o s tr iť  s itu á c iu  v ta k e j m ie re , že by bo lo  ohrozené zachovan ie  m edz iná rodn é 
ho m ie ru  a bezpečnosti, a tý m  sťažené m ie rové  u ro vn a n ie  sporu.

(Zo záverečného aktu na konferencii o bezpečnosti a spolu
práci v Európe v Helsinkách zo dňa 1. augusta 1975)

VÄ ZN É V A R O V A N IE

Východoslovenské noviny 
uverejnili (č . 13 zo dňa 16. 1. t. 
r., str. 4) veľmi závažný príspe
vok M . Urbana. Už nadpis prí
spevku „Pribudlo 84 hrobov" 
hovorí, že ide o veľmi vážnu 
problem atiku bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, v 
ktorej, v zmysle spomínaného 
článku nenastalo v uplynulom  
roku zlepšenie.

„Do 28. 12. 1975 sme v našom  
kra ji zaregistrovali až 84 smr
teľných pracovných úrazov a 
84 ťažkých pracovných úrazov"
-  uvádza autor uvedeného p rí
spevku vo V N  a pripom ína, že 
tie to  čísla signalizujú nedo
statky na úseku bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci. Kon
štatuje, že najotrasnejšie je to, 
že sme sa z týchto chýb dosta
točne nepoučili. „Vedúci hospo
dárski pracovníci" -  pripom í
na autor, -  „poverení riadením  
a organizovaním práce si ešte 
stále neuvedomili, že so stup- 
om mechanizácie výroby, zdo
konaľovaním  výrobných prost
riedkov treba ešte prísnejšie 
dbať na zdokonaľovanie a do
držiavanie predpisov, ktorých  
cieľom je dosiahnuť maximálnu  
bezpečnosť pri práci, lebo tá  je 
neoddeliteľnou súčasťou výrob
ného procesu."

Je to vážne varovanie, nad 
ktorým je treba sa vážne zam y
slieť a uvedomiť si, že sme 

všetci zodpovední za dôsledné 
dodržiavanie ustanovených

predpisov. Predpisov, ktoré sa 
týkajú bezpečnosti práce, ale 
aj takých, ktoré určujú pravi
dlá cestnej dopravy a podobne. 
Táto skutočnosť, by mala hlb
šie vstúpiť do svedomia každé
ho z nás a upevňovať v nás ve
domie. že treba predchádzať 
zbytočným tragédiám  a obe
tiam .

o. ŠTEFAN BANÍK

i- * '*

IC H  O B A V Y  -  NAŠE ISTOTY

V poľskom  denníku S low o po- 
wszechné (č. 14, zo dňa 19. januára 
t. r., str. 4) ma zau ja la  snímka, ktorá 
zachycuje  postavu  malého, m ilého 
ch lapca  -  ž iaka, za k torým  kráča s ta t
ný ch lap . P rísny a os tra ž itý  pohľad 
výrazne hovorí o jeho vážnej zodpo
vednosti, bde los ti a pozornosti.

K rá tky  te x t pod sním kou nám vy
sve tľu je , že C ip i, syn slávnej herečky 
S oph ie  Lorenovej, kráča do školy pod 
ochranou „ g o r i ly “ .

Únosy de tí v Ta liansku  a v o s ta t
ných západných š tá toch  vôbec nie sú 
javom  o jed ine lým . Únos, výkupné, vy
d ie ran ie , vyh fozovan ie  a podobné 
barbarské  p ra k tik y  sú tam  veľm i čas
tým  zjavom .

V zbudzujú  oprávnené obavy a úzko
s t l iv ý  s trach . A  pochop ite ľne ! Kto na 
to  má, ta k  sa snaží podobným  tragé
d iám  vyhnúť, predchádzať.

To to  však v každom z nás vzbu
dzuje s ú c it s tým i, k to rých  zločinné 
únosy p o s tih li a lebo môžu postihnúť. 
A te n to  náš s ú c it s n im i je ozaj ve ľ
mi úp rim ný. A le  po p rem ie tn u tí si te j
to  trp ke j sku to čnos ti do nášho života, 
vzbudzuje v nás aj čosi iné.

A  to  je ve ľm i príjem né a hrdé ve
dom ie našej is to ty .

Také to  obavy sú u nás neznámym 
pojm om!

E. Postajok

V METROPOLE nášho Východoslovenského kra
ja  —  Košiciach, a] v  tom to roku úspešne pokraču
jú opravy budovy Štátneho d ivad la  na Leninovej 
ulici.

N A Š A  SN ÍM K A  nám nechce pripom enúť iba sta
rostlivosť našich štátnych orgánov o kultúrno-u- 
m eľecké pam iatky a stavby, a le  aj skutočnosť, že 
27. MAREC je  v celom  kultúrnom svete označova
ný ako M ED ZINÁRO D NÝ DEŇ DIVADLA.



Z A  V Ä Č Š I U  - C I V I L I Z Á C I U  L Á S K Y  I
„ . . . . m i lu j t e  vše tkých  b ra to v !“ (1  Pt 3, 8 )

Sv. Otec Pavol VI. pri prvej tohtoročnéj audiencii, v stredu 6. januára t. r., okrem iného zdôraznil, že 
nové obdobie, do ktorého sme vkročili Novým rokom, mohli, bý sme nazvať epochou lásky, ktorá 
má byt i naďalej naším programom, lebo je to program civilizácie lásky, čiže spoločenského súžitia 
založeného na vzájomnej láske.
Sv. Otec pri tejto príležitosti položil aj závažnú otázku, ktorá apeluje na každého z nás. Sv. Otec po
vedal: „Ako svojím podielom prispievame k realizácii lásky? N ie je to iba sen, ak hovoríme o c iv i
lizácii lásky. Veď ideály, pravdivé a ľudské, nie sú púhe sny, ale stávajú sa povinnosiami.“
Nad touto otázkou, i nad týmito povinnosiami, by sme sa mali hlbšie zamyslieť. A nielen preto, že 
sme vstúpili do prvého roku posledného štvrťstoročia druhého tisícročia nášho letopočtu, ale predo
všetkým preto, že sme kresťania, že sme vyznavačmi učenia lásky.
Prvý námestník Kristov a prvá hlava apoštolského zboru, sv. Peter, vo svojom liste jasne zdôraz
ňuje túto podstatnú náplň nášho kresťanského života, keď na adresu všetkých vyznavačov kresťan
ského učenia píše: . m ilujte všetkých bratovi“ (1 Pt 3, 8 ).
Výzva jeho terajšieho nástupcu je dôrazným opakovaním tej istej myšlienky. Príkaz lásky stáročia
mi nezvetral, nezmenšil sa, ani sa nezmenil. Zostáva stále v platnosti. Mali by sme si to všetci zno
vu uvedomiť a kráčať za touto výzvou v duchu láskyplného porozumenia, bratstva a vzájomnej zná
šanlivosti.
Nie je to sen, ale Spasiteľova vôľa! Nie je to iba krásny ideál, ale základná povinnosti Takto ju aj 
radostne uskutočňujme! Dr. Št. UJHELYI

VÁ2ME SI ICH LÁSKU, CIT A PRÁCU!

Emil K u b e k -  kňaz, sp isovateľ a rodoľub 
(1857- 1940), napísal mnohé povesti, medzi k to 
rými si pozornosť zaslúžia jeho obrázky zo ž ivo ta , 
pod názvom: „V  jakom viku ženščina na jm ilš ia  i 
najkrajšia?" Na tú to  otázku, ktorú si sám klad ie , 
odpovedá skutočným i príbehm i zo svojho prostre 
dia, vyjadrujúc tým m yšlienku, že žena je vždy 
milá a krásna. Jeden z nich, v k rá tkos ti a v pre
klade, podávame:

Vdova Mária, 40-ročná. Pred nielkoľkými rokmi 
stratila manžela, ktorý jej veno úplne premárnil. 
Bola dcérou bohatých rodičov. Vydala sa z úprim
nej lásky, proti vôli svojich rodičov. Verila, že jej 
láska premôže jeho ľahostajnosť.

Nestalo sa tak. Od prvých dní dal jej vedieť, 
že si ju vzal len pre bohatstvo. Prepil všetko, do
konca i peniaze svojho dieťaťa, ktoré dostalo od 
starých rodičov.

Nikomu sa nesťažovala. Každý ale videl, ako 
¡u hrubo urážal, ako ponižoval jej ženskú dôstoj
nosť tento bezcharakterný človek. A že ju v opil
stve aj bil, to nikto nevedel. Trpela, znášala, ako 
patričnú pokutu, že svojich dobrých rodičov nepo
slúchla.

Muž nakoniec ochorel. Neusporiadaný život a 
nadmerne požívanie alkoholu, uložilo ho do poste
le. Ošetrovala ho celé dva roky, v trpezlivosti a

odovzdanosti. Musela ťažko pracovať, šiť, aby 
udržala domácnosť a netrpela biedou -  jej syn i 
chorý muž. Muž spoznal svoj omyl. V  slzách prosil 
ženu o odpustenie a sľúbil pokánie. Bolo to už 
neskoro. Po dvoch rokoch zomrel . . .

Jedinou jej radosťou a útechou, bol jej syn. O 
dva roky s úspechom zložil maturitné skúšky. Na 
slávnosti bola prítomná aj jeho matka. Bola hrdá, 
pyšná na svojho mladého, krásneho syna. Ako 
pyšne sa vracala domov, podopretá o ruku svojho 
syna . . . !  Po príchode domov, syn prišiel k matke, 
pohladil jej šedivú hlavu, kľakol pred ňou na ko
lená, pobozkal obidve, od práci stvrdnuté ruky, 
pozrel sa jej do očí a milo povedal: „Mam ička  
drahá! Aká si mi milá, aká si prekrásna!“

A autor tento príbeh končí slovami: „U osem
násťročného syna bola žena najmilšia a najkrajšia 
v štyridsiatom roku".

* # *

T ie to  m yšlienky nášho zaslúžilého gr.-kat. kňa
za a sp isova te ľa , sú vhodným  zam yslením  sa nad 
toh toročným  M edzinárodným  dňom žien . . .  Aby 
sme v toku každodenného ž ivo ta  poznali krásu, 
dobrotu, s ta točnosť, trpez livosť a obetavosť ma- 
šich žien a m atiek -  v každom veku . . .  Vážme 
si ich lásku, m ate rinský c it, ich prácu -  na pra
covisku i v dom ácnosti. Našu vďaku i uznanie si 
naozaj zaslúžia . . .

FRANTIŠEK DANCÄK



N Q V[ BLAHOSLAVENÍ
Aj v našej tla č i sa pred nedávnym i týždňam i z ja v ili sprá

vy, že Sv. O tec Pavol VI. vyh lás il za b lahoslavených: za
k lada te ľa  ob lá tov , b iskupa E. M a z e n o d a ,  zak ladate ľa  
varb is tov o. A. J a n n s e n a  a ď a lš ieho  ve rb is tu  o. J. 
F r e i n a d e m e t z a ,  ako aj zak lad a te ľku  m is ijných  sestier 
sv. Petra Klávera - M. T. L e d o c h o w s k ú .

BL. EUGEN DE M AZENO D sa narodil 1. augusta 1782 
v Aix (Francúzsko-provencalská oblasť). Za franc. revolú
cie žil s rodičmi v Taliansku.

Po návrate do rodnej vlasti sa rozhodol pre kňazstvo, na 
ktoré sa pripravoval v známom parížskom kňazskom semi
nári sv. Sulpicia. Založil družinu kňazov Panny Márie, tzv. 
maristov, známych najmä pod názvom „ob láti“. Neskôr sa 
stal pomocným biskupom v Marseille, a od roku 1837 sí
delným biskupom -  ordinárom tohto svetoznámeho prístav
ného mesta. Náplň svojej duchovnej činnosti najvýstižnej
šie vyjadril vo svojom životnom hesle: „Chcem kázať chu
dobným!"

Nazývajú ho misionárom chudobných a považujú ho za 
jedného z najväčších francúzskych biskupov X IX . storočia. 
Zomrel pred 115 rokmi, dňa 21. mája 1861.

BL. ARNOLD JAN NSEN  sa narodil 5. novembra 1837. Ako 
kňaz patril do miinsterského biskupstva vo Vestfólskom  
kraji.

Založil Spoločnosť Slova Božieho, verbistov, ktorým vy
týčil misijné poslanie. Veľmi sa zaslúžil o rozšírenie a pre
hĺbenie exercičného hnutia, najmä medzi kňazstvom. Vo 
svojej duchovnej činnosti a životných snaženiach vždy 
prejavoval neotrasnú dôveru v pomoc Božiu a vynikal aj 
neobyčajnou pokorou.

Zomrel pred 65 rokmi, dňa 15. januára 1909.
Spolu s ním vyhlásil Sv. Otec Pavol V I. za blahoslavené

ho i jeho spolubrata -  verbistu o. J. FREINADEM ETZA.

BI. M ÁRIA TERÉZIA LEDOCHOW SKÄ narodila sa 29. ap
ríla 1863 v Loosdorfe pri Viedni.

Nazýva ju „matkou misionárov“ pre jej neobyčajnú horli
vosť v misijnom priekopníctve. Na jej bohumilú a záslužnú 
činnosť mala veľký vplyv výzva kardinála Lavigerie na 
zmiernenie biedy černochov. V poľštine a nemčine vydáva
la časopis Echo z Afriky, v ktorom rozširovala a prehlbova
la záujem o tieto otázky a problémy. V roku 1894, so sú
hlasom Sv. Otca Leva X III., založili z jej in iciatívy Družinu 
sv. Petra Klávera, ktorej misijná činnosť sa zameriavala na 
africkú oblasť.

Zomrela vo Večnom Meste a t o h o  r o k u  dňa 6. júla 
uplynie pol storočia od jej spokojnej smrti.

o. B arto lom ej DEMKO

Kráčajme cestou zachovávania príkazov

[Pokračovan ie )

S p r a v o d l i v ý  je ten, kto sa riadi všetkými 
mravnými zákonmi. Keď Boh zjavuje Noemovi po
topu, sľubuje mu, že on jediný bude zachránený, 
pretože bol v tomto pokolení pred Bohom spra
vodlivý (Gen 7, 1). A keď Sv. písmo fchce vyjad
riť mravnú veľkosť rodičov sv. Jána Krstiteľa, 
Zachariäša a Alžbety, píše o nich: „Obaja boli 
spravodliví pred Bohom, lebo žili bezúhonne pod
ľa všetkých prikázaní a predpisov Pánových.“ 
(Lk  1, 6j.

Spravodlivý nerobí nikomu nič, čo by nechcel, 
aby jemu urobili. Spravodlivý dáva každému to, 
čo mu patrí. Dbá, aby nikto nebol zbavený toho, 
čo mu zaručuje prirodzené právo. Spravodlivý dá
va Bohu čo je jeho a všetkým ľuďom to, čo im 
patrí.

Spravodlivý kresťanský človek má vo svojej du
ši pokoj. Preto Syn Boží nazýva tých, čo trpia pre 
spravodlivosť, b l a ž e n ý m i ,  t. j. dokonale šťast
nými tu na zemi, ale budú za spravodlivosť odme
není aj v nebi „Spravodlivý bude jasať v Páno
vi.“ (Ža lm  63, 11). Spravodliví sú na veky živí, 
v Pánovi je ich odplata a starostlivosť o nich má 
Najvyšší. Preto dostanú kráľovstvo nádhery a ko
runu krásy z ruky Pánovej, lebo svojou pravicou 
ich chrániť bude a svojím svätým ramenom ich 
bude brániť.“ (Múdrosti 5, 16 a nasl.)

A teraz niekoľko myšlienok o odpustení previ
není blížnemu. Nakoľko toho, ktorý nechce od
pustiť previnenia svojmu blížnemu, nemožno roz
hrešiť, musíme sa bližšie nad touto otázkou poza
staviť.

Výchádzame zo zásady, že každý človek je náš 
blížny. Evanjelium  — to je zákon lásky. Syn Bo
ží a náš Vykupiteľ nás vykúpil všetkých! „Nové 
prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom mi
lovali, ako som vás miloval, aj vy, aby ste sa tak 
m ilovali,“ — hovorí k nám slovami sv. evanjelia. 
A pokračuje: „Po tom poznajú všetci, že ste moji 
učeníci, keď sa budete navzájom milovať.“ (]n  
13, 34—35). Prikázanie lásky k blížnemu nasle
duje hneď po prikázaní lásky k Bohu .„Druhé pri
kázanie podobné prvému: M ilovať budeš blížne
ho svojho ako seba samého!“ (M t 22, 39). Ani ne
priateľ nie je a nesmie byť vylúčený z našej lás
ky! „Ja vám však hovorím: M ilujte aj svojich ne
priateľov, dobre robte tým, ktorí vás nenávidia... 
aby ste boli synmi Otca svojho, ktorý je na ne
besiach." (M t 5, 44).

Toto všetko vyplýva z Božieho prikázania!

Máme napodobňovať Boha, ktorý miluje vždy 
a každého, ktorý odpúšťa vždy a každému. Pre
tože Boh je L á s k a !

Nepriateľom je človek, ktorým nám spôsobil 
krivdu a nenapravil ju. V nepriateľstve vždy má
me rozlišovať človeka a zlobu. Človeka nikdy ne
smieme nenávidieť, ale môžeme a máme sa stavat 
proti jeho zlobe!

V tejto otázke veľmi dobre rozlišujme!

Nepriateľa nie preto máme milovať, že je na
ším nepriateľom, ale preto, že kresťanská láska 
prikazuje nevylučovať aj nepriateľa spomedzi os
tatných ľudí.



„Žehnáme úsilie rodičov, ktorí privádzajú na svet nových synov a dcéry tejto zeme. Žehná
me ich vychovávateľské umenie, ktorým formujú z tých malých tvorov dokonalé ľudské 
bytosti. Žehnáme upracované ruky matiek a otcov, ktorí si uvedomujú svoju zodpovednosť 
za prvoradú úlohu výchovy nového človeka. Žehnáme pracujúce ruky tých, čo pripravujú prí
bytky pre túto novú generáciu, ktorá si po dosiahnutí svojho veku uvedomí váhu zodpoved
nosti a preberie starosti o osudy ľudstva do svojich rúk.“

(PAVOL VI., 6. 1. 1976)

Zásady veriaceho kresťana vo vzíahu k jeho 
nepriateľom majú byť nasledovné:

Sme povinní zo srdca odpúšťať vinu na nás 
spáchanú a nesmieme nikdy pomýšľať na pomstu, 
odplatu. V Otčenáši sa predsa modlíme: „A odpusť 
nám naše viny, ako í my odpúšťame svojím vin
níkom.“ (M t 6, 12). Božieho milosrdenstva nie je 
hodný ten, kto sám nechce byť milosrdný. My má
me toľko ráz odpúšťať, koľko ráz je to potrebné. 
Sám Božský Vykupiteľ takto o tom poúča svojho 
apoštola Petra: „Pane, ako často mám odpustiť 
blížnemu svojmu, keď sa proti mne previní? Ci až 
sedemkrát? Ježiš mu na to odpovedal: Nehovorím  
Ti sedemkrát, ale sedemdesiat sedemkrát.“ (M t 18, 
21-22 j.

Na pomstu nesmieme nikdy pomýšľať! Sv. pís
mo nám pripomína: „Nikomu neodplácajte zlým 
za zlé. Nepomstite sa milovaní bratia, ale pone
chajte to Božiemu hnevu, ako je napísané: Moja 
je pomsta, ja sám sa odplatím, — hovorí Pán. Ne
daj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj z lo !“ 
(Rím 12, 17 a nasl.J A na inom mieste: „Pán bude 
súdiť svoj ľud! A hrozné je upadnúť do rúk živého 
Boha!“ f Žid 10, 31 J.

Ale nie je treba si myslieť, že touto zásadou sa 
kresťan má dávať spokojne zauškovať a iba stále 
odpúšťať. Nie! Máme odpúšťať, ale aj vtedy, keď 
zo srdca odpúšťame, to neznamená, že keď sme 
nespravodlivo ukrivdení, že sa máme vzdať svo
jich práv alebo potrebnej obrany. Táto zásada ale
bo náuka nezakazuje nám žiadať od tých, ktorí 
nám ublížili spravodlivé a povinné zadosťučine
nie. Zlí ľudia by mohli zneužívať našu kresťanskú 
lásku a tým nás urážať, ba aj nám škodiť. Tiež 
nie je pravda alebo správne, aby sme nepriateľa 
milovali viac ako seba alebo iných ľudí.

Všetkých ľudí milujme jednako a s takou lás
kou, s akou milujeme seba. Nie viac a nie menej.

Kto sa chce dobre a platne vyspovedať, musí zo 
srdca odpustiť všetkým svojim nepriateľom. Toto 
má urobiť alebo zodpovedne a vážne sľúbiť pred 
sv. spoveďou. Kto chce dostať Božie odpustenie, 
musí taktiež odpúšťať!

Kto nechce odpustiť, urobí lepšie, ak nejde k 
sv. spovedi, lebo rozhrešenie nedostane, ani vtedy, 
ak by bol na smrteľnom lôžku!

Máme odpúštať tým, ktorí nám ukrivdili. Ale 
pritom nezabúdať na to, že ak sme krivdu zavi
nili, že nestačí povedať: odpúšťam. Sme povinní 
odprosiť tých, ktorým sme krivdu spôsobili a ško
dy z toho vzniklé sme povinní nahradiť!

Sú však zatvrdili ľudia, ktorí nechcú odpustiť 
previnenia blížnemu. Urazili 4ch alebo nejakú inú 
nepríjemnosť im urobili, a sú hotoví aj zomrieť 
bez toho, aby odpustili a sa zmierili.

Už sme spomínali, že odpustiť osobe, ktorá nám 
ublížila, je podmienkou platnej spovede. Ak my 
neodpustíme osobe, ktorá nám ublížila, ani nám 
nebude odpustené. Jasne to povedal aj sám Syn 
Boží (Porovnaj Mt 6, 14— 15j.

Odpustenie neznamená, že musíme niekoho od
prosovať alebo sa s ním zmieriť, ak on nám u- 
krivdíl. V takomto prípade odpustiť znamená od
pustiť v srdci a byť ochotný zmieriť sa, ak k to 
mu nastane príležitosť, tým viac, ak ten, ktorý 
nám ublížil, uzná svoju chybu a prosí o odpus
tenie.

Podľa Pánových slov máme odpúšťať zo srdca 
(M t 18, 35), čo znamená, že nielen v slovách, ale 
aj v srdci musí prestať každý hnev. Môžeš sa spo
vedať hoci ako horlivo, ale ak nepriateľstvo sa 
nachádza v tvojej duši, tvoja spoveď je neplatná 
a bremeno tvojich hriechov zostáva na tvojej du
ši. A keď zomrieš v hneve, ani tebe nie je odpus
tené. Aj tu a aj pre nás platí: Odpúšťajte, aj vám 
sa odpustí!

Sme povinní aj s nepriateľom zmieriť sa. Ako 
sa to má uskutočniť, to závisí od jednotlivých prí
padov. Pripomeňme si aspoň hlavné zásady:

Prvý krok k zmiereniu má urobiť ten, kto dal 
príčinu k nepriateľstvu, teda, kto urazil, ukrivdil, 
ublížil a pod.

Ukrivdený má zmierenie uľahčiť, to znamená, 
neodvracať sa a nebrzdiť zmierenie. Ale poškode
ný nie je povinný zrieknuť sa náhrady za spôso
benú škodu alebo zadosťučinenia. Nesmie však 
svoje požiadavky a nároky zveličovať! Zvlášť je 
treba zdôrazniť, že vinník je povinný nielen od
prosiť, ale aj napraviť naštrbené meno alebo ma
jetkovú škodu, alebo aj inú krivdu, ktorú spôsobil 
tomu, komu ublížil a v tom, v čom sa previnil.

(Pokračovanie v bud. čísle.)



K MESIACU KNIHY PANE, NIE SOM HODEN...!
Aj knihy majú svoj osud, hovorí sa 

v starom úsloví o knihách. Je to ús
lovie, ktoré možno chápať v prepes- 
trej významovej palete. Jeden vidí 
jeho zmysel v osudoch kníh, ktoré sú 
naozaj rozmanité. Nejeden z nás po
zná ľudí, čo nedajú knihu, ktorú si 
kúpili, či požičali z rúk, kým ju ne
prečítajú celú. Berú ju do rúk tak
mer obradne, mohli by sme povedať, 
že zbožne; starostlivo ju dávajú do o- 
bálky, aby nepoškodili jej pekný pre
bal, správajú sa k nej, ako k živé
mu stvoreniu, taktne a s úctou. Pre
čítajú ju celú a keď ju odložia, ne
robia tak natrvalo, ale vracajú sa k 
nej, berú ju znova a znova do rúk, 
učia sa spamäti niektoré pekné pa
sáže, robia si výpisky a snažia sa ich 
v živote zužitkoval. Cez knihu hovorí 
k nim autor a preto nehovoria, že č í
tali román alebo novelu, ale pre nich 
je to Green alebo Hviezdoslav a do 
čítania sa vedia vžiť tak, že sa im 
zdá, že autor sám je pri nich, že sa 
s nimi zhovára, že hovorí len pre 
n ich . . .

Aj takí sú, čo musia mat každú 
knihu, ktorá sa zjaví; ponáhľajú sa 
ju zohnať, molestujú personál v kníh
kupectvách, že ešte neprišla, keď oni 
čítali jej recenziu už pred dvomi 
dňdmi a denne sa chodia pýtať na ňu 
tak vytrvale, že dievčence si spoza 
pulta šepkajú, len čo sa zjaví známa 
postava za sklenými dverami predaj
ne: Ä, ide pán Green . . . !

Škoda, len, že neraz z tejto sku
piny ľudí sa grupujú aj tí, čo si síce 
zariádia prekrásne knižnice, Čo úz
kostlivo dbajú naaranžovať ich tak, 
aby ich návštevník pri vstupe do ich 
bytu videl prv, ako toho, čo inm 
býva, teda ich majiteľa, ale neraz ne
poznajú ich obsdfi. Ľutujeme tých 
Greenov a Sienkiewiczov, čo ticho 
odpočívajú na lesklých poličkách, čo 
na nich sadá prach zabudnutia, ale 
nikto ich nečíta. A v duchu vidím 
tých smädných čitateľov, ktorí sa 
márne zháňajú za hľadanou knihou, 
ktorá neprečítaná spí svoj smutný 
sen kdesi, kde sa sama nemôže cí
tiť dobre.

Majú svoje deje naše knihy. Aj keď 
som zo zásady za to, aby sa s ni
mi zaobchádzalo ako sa patrí, aby na 
nich nebolo poznať, čo bolo k raňaj
kám a čo k obedu, aby sa neponä- 
šdli na ujúľané deti, ktoré sa trikrát 
denne zašpinia a mamy im nestačia 
prať hábiky, predsa mám radšej kni
hy, ktoré sú poznačené ľudskými ru
kami, v ktorých sú i šetrné značky 
čitateľa, ak nejde o knihy z knižni
ce, lebo tieto naozaj neradno dopiso
vať, veď autor tam už napísal všet
ko.

Knihy sú naši dobrí priatelia. Skús
te si večer sadnúť, zhasnite lampu, 
tú, čo dáva také silné svetlo a za- 
páľte malú lampku, pri ktorej ste už 
prežili nejednu vzácnu chvíľku a zo
berte do rúk svoje drahé knihy, listuj
te v nich a nájdete tam odpoveď na 
všetko. Odpoveď, ktorá sa nevtiera . . .

Pane, prichádzam do tvojho domu, do nášho milého chrámu, pokloniť sa tvoj
mu Božiemu Majestátu. Prichádzam preto, lebo verím a vyznávam, že ty si 
môj Boh a Pán, alfa a omega - začiatok, ale i priebeh a koniec môjho žitia.

Klaniam sa ti a vzdávam svoj hold, tebe, sviatostný Spasiteľu v najsvätej
šej Eucharistii, lebo z nej prenikajú žiarivé lúče tvojej lásky.

Už pri prekročení prahu chrámu, zachvacuje ma nádych zvláštneho vzruše
nia . . .  Cítim, ako Duch tvoj Svätý preniká do mojej mysle, rozochvieva srdce 
a nabáda ma uvedomiť si, že sa nenachádzam len v impozantnej, architekto
nicky prepychovej budove, ale, že som v Otcovom dome v bezprostrednej prí
tomnosti tvojej Božskej velebnosti. Aké to však nepochopiteľné tajomstvo ži
votnej skutočnosti, že ja, tvoj hriešny tvor, môžem sa už tu na zemi, priblížiť
k Majestátu tvojej velebnosti__!

A preto si uvedomujem, Pane, že nie som h o d e n ,
-  aby som, hoc aj s úctou a pravou bázňou, vkročil do tvojho domu, pred 

trón svojho všadeprítomného Stvoriteľa, Vykupiteľa a Posvätiteľa;
- aby si vzal na vedomie moju úbohú prítomnosť;
-  aby som pozdvihol svoj zrak a smel zachytiť, čo i len lúč svetla tvojich 

láskavých očí;
-  aby som vyslovil nedôstojnými perami tvoje najsvätejšie meno a nazval ťa 

svojím starostlivým Otcom, obetujúcim sa Spasiteľom a usmerňujúcim Po- 
svätíteľom;

- aby, čo i len šelest môjho hlasu, vzdychu a vzlyku, prenikol k tvojmu slu
chu a tak mal nádej, že ma vypočuješ a zvieš o mojich žiaľoch i rados
tiach, nádejach i sklamaniach, túžbach a želaniach;

- aby som sa smel dotknúť okraju tvojho rúcha a bytostne uzdravieť;
-  aby som smel byť prítomným a účastným tajomnej drámy tvojej nekrvavej 

obety pri sv. liturgii;
-  aby si vošiel aj do môjho domu, ako si poctil svojou prítomnosťou a po

žehnaním dom mýtnika Zacheja!!!
So sklopeným, zahanbeným zrakom, v hlbokej pokore a úprimnej ľútosti 

srdca, sa ti vyznávam slovami zbožného mýtnika v jeruzalemskom chráme: 
„Bože, buď milostivý mne hriešnemu!" (Lk 18, 13).

V kútiku nášho chrámu, prosím ťa:
- dovoľ zotrvať v dome tvojho Otca zblúdi lej ovečke a vezmi láskavo na ve

domie jej skrúšený návrat;
- zbystri svoj sluch, aby si zachytil úpenlivé prosby o milosrdenstvo a veľmi 

potrebnú tvoju pomoc;
- dovoľ mi ukf'udniť rozháraný, ale silne vzrušený tikot môjho srdca a zjed

notiť ho s rytmickými údermi tvojho láskavého, Božského Srdca!
Pane môj! Prv, než pozdvihne tvoj služobník tvoje tajomné Telo a Krv, ako 

obeť nepoškvrneného Baránka Otcovi v nebesiach, prijmi i moje srdce s ne
oddeliteľnou náplňou životného pulzovania, k sebe, na diskos! V kalichu spá
sy predlož i moju bytosť k Otcovým nohám!

Tvojou láskou, zhovievavosťou a milosrdenstvom povzbudený, túžim po tebe 
a prosím ťa, učiň ma hodným, aby som ťa smel prijať do svojho hriešneho 
srdca! „Aby, prijímanie, Pane, tvojich svätých sviatostí nebolo mi na súd, ale
bo zatratenie, ale na uzdravenie duše i tela".

Tibor Fedoronko

My si spolu dobre rozumieme!
Castokrát počujem e túto vetu a je  dobre ak dvaja, alebo aj via

cerí si navzájom dobre rozumia. Toto vzájomné utvrdenie môže 
niekedy vyznieť i záporne, najmä, ak tieto  porozumenia vedú k č i
nom nečestným a nesprávnym.

Počul som ale túto vetu v inej súvislosti. Ťažko skúšaný č lo 
vek, invalid, v najvážnejších chvíľach svojho života na námietku, 
ako m ohol Boh poslať naňho to ľko utrpenia odpovedal jednodu
cho, ale krásne: „M y si spolu dobre rozumieme

K oľko viery a pokornej odovzdanosti sa skrýva za tými n iekoľ
kými slovam i! Byť optim istom , veriť a byť spokojným v časoch 
pohody, radosti a pokojného toku života je ľahké. Ale vysloviť 
toto všetko v čase 'choroby, pri telesných utrpeniach alebo pri 
strate blízkeho človeka, to už je oveľa ťažšie. Je to tvrdá previer
ka nášho charakteru a viery každého z nás!



Môže vôbec existovať vo vzťahu Boh a č lovek  takáto m yšlien 
ka: My si spolu dobre rozum iem e?! Is te , Boh nám u rčite  rozum ie, 
veď dôkazom toho je  všetko oko lo  nás, len sa treba dobre poo- 
hliadnuť. Ale rozum iem e aj my Bohu tak, ako nám rozum ie On? 
Chápeme a viem e o čo  mu ide, ak nám dal Desatoro, ak nám p o 
slal so spasiteľným poslaním  svojho jednorodeného Syna, alebo 
ak nám dal a ustanovil prostredn íctvom  apoštolov C irkev? Odpo
veď hľadajme v každom z nás!

Iba my sami môžem e rozhodnúť o našom vzájom nom  porozu 
mení silou našej viery, hĺbkou našej pokory , úprim nosťou našich  
modlitieb a vytrvalou láskou ku každému bez výnim kyf

Peter Herzog

Želanie, ale aj povinnosť!
V tichom zamyslení som sa zadíval na krásu prírody, ktorá sa prebúdza zo 

zimného spán<u. V myšlienkach sa priamo preháňajú dávne spomienky, lebo 
všetko z čoho sa rodí nový život, je nielen krásne, ale i tajuplné.

Umelci: básnici, spisovatelia, hudobníci, speváci, výtvarníci a mnohí iní, 
vždy s nadšením obdivovali a ospevovali krásu nového života. Z detstva mi 
utkvela spomienka na knihu Veľké časy -  veľkí ľudia, ktorá svojím obsahom 
sa tak veľmi úzko blížila ku knihám, ktoré napísal slávny J. Verne. Boli to fu
turistické, fantastické príbehy, ktoré sme obdivovali, ale ktoré vtedy boli 
snom, fantáziou, nemožnosťou. A dnes? Koľko z tohto všetkého sa už splnilo! 
Koľko fantázií pracujúca ľudská ruka učinila radostnou skutočnosťou, ktorú 
nielen obdivujeme, ale ktorú aj bytostne prežívame.

V predjarnom slniečku je dobre všimnúť si toto krásne a čarovné prebúdza
nie sa Božej prírody. Je šťastie hľadieť na nevinné úsmevy malých detí, ktoré 
sa tiež tešia z tejto citeľnej premeny. V ich smiechu a radosti je zákmit ešte 
krajšej a radostnejšej budúcnosti. Sme z toho šťastní a v každom z nás ten
to pohľad vzbudzuje túžbu, aby sa toto všetko splnilo. Myslím, že by sa me
dzi nami nenašiel nikto, kto by protestoval proti našej spoločnej túžbe a sna
he: premeniť našu drahú vlasť a celý Boží svet na kvitnúcu záhradu šťastia, 
pokoja a vzájomnej lásky. Napĺňať a uskutočňovať tieto snahy, znamená re
alizovať veľké myšlienky minulých velikánov ľudstva, ktorí ukazovali cestu 
vpred, cestu k lepšej a radostnejšej budúcnosti.

Je to naše želanie, ale aj povinnosť. Snažme sa ju pochopiť a vytvárajme 
podmienky, aby sa toto všetko, čo si všetci želáme, stalo šťastnou a radostnou 
skutočnosťou! K tomu potrebujeme príkladný život každého z nás, harmonický 
manželský život, rodičovskú zodpovednosť, vzájomnú znášanlivosť, lásku jed
ného k druhému bez rozdielu!

K radostným prejavom jari patrí aj vtáčí spev. Vždy som obdivoval vtáky, 
ktoré spevom aj svojím letom vo výškach vzbudzovali vo mne úprimný obdiv. 
1.. apríla majú svoj deň t svoj sviatok. Chráňme ich, ale aj berme si z nich 
príklad! Premeňujme svoju prácu na radostný spev o kráse života a snažme sa 
dosiahnuť duchovných výšok. Povzbudzujme sa navzájom pri sebavýchove i 
výchove iných, aby sme sa pretvárali na ľudí s plnou zodpovednosťou, pevným 
charakterom, vzájomnou láskou. Aby sme boli nielen obdivovateľmi nového 
a krásneho života, ale i jeho tvorcami, statočnými budovateľmi krásnej prí
tomnosti a ešte krajšej budúcnosti.

Prosme Všemohúceho, aby nám dal pevnosť sily, aby sme to úspešne do
kázali a zbavili sa všetkého, čo znepríjemňuje náš život a tak mu uberá na 
kráse, Šťastí a spokojnosti!

Buďme náročnejší v týchto úsiliach a nečakajme, že to, čo sme povinní vy
konať my, urobí za nás niekto iný! Bol by to klam a my musíme aj pokoj, 
šťastie a radosť vytvárať s pravdivou úprimnosťou!

o. PAVEL KOMPÉR, st.

■ • . - v.'.- 'i . . .¿V:x-SÍ:

ZamyslíU? sa nad Ujmi, ktorí sa 
podieľali na je j zrode. Lebo aj autor 
by bol bezmocný, keby Jeho slová 
tak umne posplietané do venca myš
lienok, nenašli vydávateľa. Papier 
rozpráva svoje osudy a človek vidi 
v duchu všetkých tých, ktorí urobili 
zo suroviny tú podivuhodnú bielu 
masu. Tých, čo ju v dômyselných 
strojoch zvinuli do bruchatých kotú
čov, tých, čo ju priviezli k rotáčkám, 
k tlačiarenským strojom. Tých, čo si 
sadli za sádzacie stroje a vyklepali 
písmenko za písmenkom alebo umne 
vyhotovili modernú fotosadzbu, — 
všdkže majstri od monotypiek, linoty- 
piek, od pásov jilmu, — ktorým by 
sa počudoval pán Gutenberg, keby 
ich v id e l. . .

Tlačiareň sa mi vidí ako veľký 
mlyn, kde sa melie chlieb ducha. V 
tlačiarni je najkrajšie v pondelok rá
no. Vtedy sa ponáša na tichú svätyňu, 
ktorá sa o chvíľu začína napĺňať vy
znávačmi typografie. Tie devy, čo pre
chádzajú bránou tlačiarne, sa poná
šajú na Dievča od tlačiarenského stro
ja, ktoré zvečnil náš Smrek. Ešte si 
nesú so sebou kus nedele a v šatni 
odkladajú svoje sviatočné dojmy, 
nielen Šaty, ktoré na osem hodín za
menia za pracovné plášte. Keď idú po 
schodoch, tlačiareň ožíva ich vese
losťou ä, ich úsmevmi. Ony sú to, čo 
vdychujú dušu chladnému olovu, kto
ré poslúcha ruky sadzačov. Ony sú 
to, Čo prvé prečítajú najnovšiu sprá
vu, ktorú sa vy dozviete až potom. 
Majú rady svoju robotu. Mazlia sa s 
hárkami papiera, ako s novými šatmi 
a tešia sa, že z týchto hárkov, keď 
sa premelú cez valce tlačiarenských 
strojov, bude pekná kniha, ktorá po
teší srdce Človeka.

A keď idú z práce, keď sa zastavu
jú pri výkladnej skrini a zbadajú 
tä,m knihu, ktorá sa zrodila pod ich 
rukami, je im tak dobre pri srdci a 
zachce sa im povedať tým, čo sa po
náhľajú okolo: nebežte, zastavte sa a 
pozrite! Aká je pekná táto kniha! 
Pekná preto, že je v nej kus našej 
práce, kus našej lásky, kus našej u 
silovnosti. Zoberte ju ľudia, do rúk, 
poláskajte ju a pozrite, či nie je ona 
ako voňavý krajec chleba, ako nové 
šaty, ako kus jedla . . .

Kniha, to je autor, ale nielen on. 
To sú lektori, technickí redaktori, sa
dzači a zalaímovači, metéri a tech
nici, korektori a normovači, výtvarní
ci a knihári, čo je j dajú pekné šaty, 
aby sa dobre cítila, keď sa vydá na 
svoju púť medzi ľudí. Kdeže sú časy 
starého pána Gutenberga,, keď sa ruč
ne kládlo písmenko k písmenku, keď 
sa pracovalo na ručných strojoch, na 
ručne vyrobenom pap ieri. . .  Kdeže sú 
tie časy, keď náklady kníh boli také 
malé v porovnaní s tými, ktorých sme 
svedkami dnes. Kdeže sú časy mini
atúrnych „amerikánov(, ktoré pod no
hami, ako šijacie stroje poháňali bás
nikove „dievčatá od tlačiarenského 
stroja . . . "

Kniha sa stala neodmysliteľným 
spoločníkom a priateľom človeka. Na
stúpila svoju víťaznú pút do ľud
ských rúk, knižníc, ale hlavne do ľud
ských srde a ľudských duší!!

Fr. Marko



r P M u ,  k t a r l  p í i a L  žLtxo-t

SLADKÄ M AM IČKA

Nem ocnica, detské odde len ie . Na dvore sa hrá 
štvorročná M onika, d ievča tko  so z la tým i v lasm i, 
5o jej s iaha jú  niže pása. Jej m am ička p riš la  na 
návštevu. O b ja la  ju oko lo  krku a tis lo , ko ľko  v lá 
dala. Všetko os ta tné  presta lo  pre ňu jestvovať, 
zabudla na chorobu, nevším ala si s ladkosti, ktoré 
jej m am ička doniesla . Lenže čas uteka l akoby ho 
poháňali a M on ika  nechcela uveriť, že už sa musí 
roz lúč iť s m am ičkou.

-  Ešte trošku, -  povedala jej, keď chcela 
odísť. A le  po chv íľke  hovo rila  to  iste.

Konečne p riš la  zdravotná sestra, vzala ju nas i
lu a odvied la  dnu. D ievča tko  sa p u s tilo  do ža los t
ného p laču. M atka  h ľade la  zm iznúť čím skôr a 
p u s tila  sa nie chodníkom , z kto rého ju bo lo  mož
no d lhš ie  v id ie ť, ale zabočila  za roh budovy na j
b ližš ieho oddelen ia . Lenže M onika  už s tá la  pri 
zamrežovanom okne a s plačom  vo la la :

-  N ie  tade, m am ička, ale po chodníku, aby 
som vás d lhš ie  v ide la .

M am ička poslúchla , ale hneď si zakry la  tvá r 
dlaňam i, aby sme nev ide li ako plače i ona. A  nám 
všetkým , čo sme tam  bo li, s k rú t ili sa slzy 
v očiach.

Každá chvíľka pri mamičke je sladká. Uvedom
te si to všetci, čo ešte máte mamičku. Lebo až ju 
stratíte, nikdy viac tú sladkosť neokúsite.

HĹBKA M A TK IN H O  SRDCA

Im rovi n ič nebolo po chu ti, nech mu m atka ako
koľvek h ľade la  vyhovieť. N adával, búchal a zo 
všetkého, čím sa mu chcela zavďač iť, rob il po
smech. N ajradše j vysedával v krčme a jeho o b ľú 
benou témou bolo k ritizo va ť v las tnú  matiku.

-  Nemal by si ta k to  hovoriť, -  nam ie ta li mu 
starší ch lap i, -  ťažko ťa vychováva la , veď  zo
sta la  m ladá chudobná vdova.

-  Lebo bola hlúpa, Prečo 9a nevydala? Počul 
som, že sa jej tr ia fa li  boha tí nápadníc i -  vdovci.

-  Pre teba sa nevydala, lebo sa bá la , že by 
ťa o tč im  odstrkovaní a svoje de ti uprednostňoval.

imro mávol rukou.
P riženil so do m ajetne jše j rod iny. M atke  pove

dal rovno do očí, aby k nemu nechod ila  a sám sa 
u nej v iac neukázal.

Povedali mu, že mu m atka ťažko ochore la .
-  To ma nezaujíma, -  odpovedal ľahosta jne .
-  Azda jej ani na pohreb nepôjdeš? -  spý ta li 

sa ho.
-  Načo? -  odpovedal posmešne, -  dúfam , 

že ju nepochovajú v jej pada júce j cha jde. Pôjdem 
ta  po jej pohrebe, až budem búrať tú  o šk livú  cha 
trč , aby som si na jej m ieste pos tav il moderný 
dom.

Tetka Zuzka mala šm ykľavý jazyk, neudržalo sa 
na ňom nič. I teraz bežala hneď k jeho matke, 
aby je j to  prvá zreferovala. Bola zvedavá, ôo na 
to  povie.

A le  m atka nepovedala nič, len si pom yslela: 
Veľm i som ho ľú b ila  a teraz za to  trp ím  od neho.

A le  Im rov a manželka, Sabíroa, mu dohovárala:
-  Prosím ťa, choď aspoň kvô li mne. Čo si ľu

d ia  pom yslia, aká som t i  žena, že som ta  nepo
s la la  k um iera júce j matke. Budú ml to  vy týkať do 
sm rti.

-  Nuž kvô li tebe pôjdem, -  odpovedal a hneď 
sa aj vybra l.

F ront už dávne jš ie  pom inu l, ale jeho pozostat
ky, v podobe rôznych výbušnín, ešte vždy si vy
žadova li obete na nevinných životoch. Imro si 
chcel sk rá tiť  cestu poza humná. Zadumaný krá
čal; rozm ýšľal, ako sa má po to ľkom  ôase p riho 
vo riť  matke. Tu s tú p il na mínu, ktorá  bola v b la 
te. N asta l výbuch a Im ro klesol roztrhaný na ku
sy. Ľud ia  sa zbehli zo všetkých strán. Teta Zuzka 
sa zas ponáh ľa la  k nemocnej, aby jej oznám ila 
boľavú novinu. Keď to  Imrova m atka počula, za
lom ila  rukam i a zaupela:

-  M ôj z la tý  syn, na jlepší na svete! Ž ivo t dal, 
aby som ho mohla uv id ie ť a po teš iť sa mu.

Všetky jeho urážky prepadli v hĺbke jej mate
rinského srdca. Synovia a dcéry, pamätajte, vaša 
mamička vždy je hotová zabudnúť každú bolesť, 
ktorú by ste jej spôsobili za jediný prejav detin
skej oddanosti.



BUĎME R O ZU M N Í Rado si škodoradostná
Jožo a An ička  sa pobnali z lásky a ž ili si tak 

šťastne, že im ľudia záv ide li. Jožo p riš ie l za „p r i-  
staša", ako s ľúb il pred svadbou, lebo jeho ženia 
bola jedináčka. A le jeho svokra, Žafka, od zač ia t
ku pozerala na svojho zaťa krivým  okom, lebo 
mala vybraného iného, ktorého však A n ička  ne
chcela. Teraz sa za to hľadela  vyvŕš iť na Jožovi.

N ič jej nebolo dobré, čo urob il, nech sa usilo 
val ako chcel. Ku všetkému mala svoje poznám
ky. Jožo ju chcel u lahod iť žartom, ale to  ju ešte 
väčšmi rozčertilo . Robila mu prieky na každom 
kroku. Po n iekoľkých mesiacoch jeho ž ivo t sta l 
sa v jej dome neznesiteľným .

-  Anička, -  povedal Jožo svojej manželke, -  
triafa sa mi byt v činžáku v meste. Vyber si, čo 
chceš: buď pôjdeme k  mojim  rodičom  alebo do 
mesta. Ja tu ď a le j nevydržím.

-  Už si zabudol na svoj sľub, že tu budeme 
bývať? -  odpovedala A n ička .

-  Vôbec nie, ale v idíš, že tu nemôžem zostať. 
Konečne byt je vedľa jší, h lavné je, aby sme si za
chovali vernosť do sm rti, ako sme si to  pred o l
tárom sľúb ili. A ja ho chcem zachovať.

-  A ja si prajem, aby si zachoval aj ten, že 
budeš u nás bývať, a neustúpim  od toho!

A ani neustúpila, márne ju prosil, dokazoval.
Dnes žije Anička s dieťaťom smutne pri matke. 

Už by išla do činžáku k Jožovi, ale tam je už dru
há.

Buďme rozumní, pre vedľajšie veci nestrácajme 
vecí životného dosahu!

PRAVÉ ŠŤASTIE

Šteíko sa dozvedel, že jeho budúca, M arienka, 
má rada klinčeky. V y tiaho l sa do najnovších š ia t, 
pozrel sa do zrkadla. Išiel do kve tiná rs tva  a kú p il 
kyticu bie lych klinčekov. Keď vyšiel z obchodu, 
poobzeral sa, či ho n ik  nepozoruje. P riv inu l kvety 
k srdcu, každý z n ich pobozkal a usm ial sa. B la 
žila ho m yšlienka, oko sa im poteší M arienka, 
keď ju nim i prekvapí. M alý Janíčko sedel v  kočia- 
riku a hral sa. Prišla k  nemu m am ička a podala 
mu koláčik. Chlapček sa usm ial, vzal ko láč ik  do 
rúčky a chutne doň zahryzol. M am ička, prekypu
júca šťastím , objala ho a vybozkaía.

Otec v najlepších rokoch sedel na trak to re , 
oral a usmieval sa. Počítal, ko ľko  zarobí ten to  
mesiac a priloží k  usporeným peniazom. Veď jeho 
syn bude onedlho promovať. Chce, aby sa c ít il 
v tento svoj ve ľký  deň čo najšťastnejší. V yob lie 
ka ho podľa jeho vkusu a zap la tí mu slávnostný 
obed v najluxusnejšej reštaurácii. A  to  mu vyvo
láva šťastný otcovský úsmev na tvá r i . . .

Pravé šťastie vyrastá z konania, ktorým pripra
vujeme šťastie druhým.

(Príbeh s dáždnikom)

Nie je to dávno, čo som si kúpil, nový, pekný, 
praktický a skladný dáždnik. Dal sa ľahko po
skladať, vložiť do aktovky a bol som veľmi rád, 
že ho mám. Ale moja radosť netrvala d lh o . . .

Jedného krásneho dňa som ho nechal v meste. 
Zostal v telefónnej búdke, odkiaľ som volal. Po
náhľal som sa totiž na dôležitú schôdzu a až po 
príchode na miesto schôdze som si uvedomil, že 
dáždnik zostal v búdke. Vrátil som sa, ale márne. 
Dáždnika nebolo . . .  Dôverujúc svojím starootcov- 
ským čnostiam a mysliac si, že takto zmýšľa i 
ten, kto dáždnik našiel, — dal som uverejniť aj 
inzerát, s menom a číslom svojho telefónu.

Od nepamäti nenapršalo toľko dažďa, ako v 
deň, kedy uverejnili môj inzerát. Stále som dúfal, 
a naozaj, po obede zazvonil v byte telefón. Náš 
rozhovor začal jeho otázkou:

— Vy ste ten, ktorý v búdke zabudol svoj dážd
nik?

— Áno, ja. Našli ste ho? — spýtal som sa na
tešený.

— Äno, našiel! — odpovedal trochu divne a do 
divoká naladeným hlasom.

— Tak vám veľmi pekne ďakujem, ste čestný 
človek. — povedal som neznámemu, ale ten ma 
nenechal dovravieť:

— Za čo ďakujete? — skočil mi do reči.

— No za dáždnik. Že ste ho našli a že mi ho 
chcete vrátiť.

— Vrátiť? Ani ma to nenapadne, — povedal ce
lý rozhnevaný.

— Tak na čo ste mi potom volali? — spýtal som 
sa.

— Aby ste mi vysvetlili ako sa vlastne roztvá
r a . . .  rozumiete!

Hlas v telefóne umíkol a ja som zložil slúchad
lo. Zlosť a sklamanie boli prvé pocity, s ktorými 
som odchádzal od telefónu. Ale čoskoro som sa 
so situáciou zmieril.

— Predsa ten človek urobil dobre, že sa ozval 
a hoci mi dáždnik nevráti, predsa mi urobil tro 
cha radosti. . .  aj keď škodoradostnej. . .  — po
myslel som si, keď som vyšiel na prechádzku. Bolo 
krásne a ja sa tešil z krásnej jarnej chvíle i z to
ho, že vôbec nepotrebujem dáždnik . . .

(Spracoval o. M. Magyar)

Dr. Ján Bubón A uto r sním ky na 10. str. -  Š. Fedor.



Fajči!, či nefajčiť
1. Poznal som istého starého pána, ktorý denne vyfajčil 

50 cigariet a dožil sa 90 rokov.

-  Je to  možné, ale fa jč ia ri ž ijú priemerne o n iekoľko ro
kov menej. Mnohí fa jč ia r i zomierajú na ¡srdcový in fa rk t, a 
to v najlepších rokoch života. Fajčiarom znepríjemňuje ž i
vot častý kašeľ, chrapot, poruchy prekrvenia nôh a iné. 
Nejde to t iž  len o to, ako možno dlho žiť, ale aj o to ako 
byť dlho zdravý. D lhoročné fa jčen ie  prináša človekovi roz
ličné zdravotné poruchy.

2. Ani lekári nemajú rovnaký názor na škodlivosť fajče
nia. Myslím si, že v zhodnom prípade by ani jeden lekár 
nefajčil.

-  Dôkazy o škodlivom  pôsobení fa jčen ia  sú ta k  dobre 
známe, že každý lekár vás musí vystríhať pred fajčením . 
Ak lekári fa jč ia , robia to  proti svojmu lepšiemu a dokona
lejšiemu poznaniu než ostatná väčšina fa jč ia rov. Lekári 
teda fa jč ia  nie preto, že sú lekárm i, ale preto, že sú ľuďm i.

3. Každý človek musí zomrieť, prečo by teda nemal fa j
čiť?

-  Zomrieme všetci -  jeden skôr, iný neskôr, to  je tvrdá 
skutočnosť. Prečo si však máme dobrovoľne skracovať svoj 
ž ivo t a podlam ovať si svoje zdravie? Je to  dôstojné pre 
človeka? Na ž ivot každého z nás číha mnoho nebezpečen
stiev, ktorým ťažko zabrániť. V lastne žijeme stále vo ve ľ

kom riziku a pritom  fajčením  si svoj ž ivo t ešte podstatne
skracujeme.

4. Či fajčím, alebo nie, je to nakoniec moja vec!

-  Toto nie je pravda z n iekoľkých príčin. Vážne, ne
máte nikoho, na kom vám záleží, aby ste boli dlho zdravý? 
N eprišli ste ešte na to, že vaším fajčením  znepríjem ňujete 
ž ivot iným ľuďom? Tým, že kašlete a chrkáte stávate sa 
pre mnohých nepríjemným. N ikdy ste neprem ýšľali o tom, 
že ste si fa jčením  vyvo la li mnohé dotera jšie vaše zdravotné 
ťažkosti?

5. A nie je azda nebezpečnejšie znečisťovanie vzduchu 
exhalátmi priemyselných podnikov a rozvojom automobiliz
mu ako fajčenie?

-  Isteže musíme pozerať na znečisťovanie vzduchu exha
látm i priemyselných podnikov a zvýšeným autom obilizm om  
ako na vážny problém ohrozovania životného prostredia. 
A le predsa nemôžeme porovnávať znečisťovanie vzduchu 
priemyselnými exhalátm i s fajčením . Množstvo škodlivých 
látok, ktoré musia obyvate lia  m iest denne vdychovať, je tak 
malé v porovnaní s tým, čo musí fa jč ia r do seba inhalovať. 
A konečne, keď je životné prostredie obyvateľstva tak ohro
zené, prečo neprestanú ľudia fa jč iť, aby škodlivosť nezvy
šovali?

6. Keď nefajčím, priberám na váhe.

-  Ide o to, či fa jč ia r priberá na váhe len preto, že 
prestal fa jč iť . Bývalý fa jč ia r -sa začína c ít iť  lepšie, dostá
va chuť do jedenia a jeho chuťové a čuchové zmysly začí
najú pracovať lepšie. Keď bývalý fa jč ia r zamestnával svoje 
ústa cigaretou, teraz to  robí jedlom a nápojom. Je dosť 
potravín, ktoré môžeme jesť bez toho, aby sme p ribe ra li na 
váhe.

7. Fajčím už dlho, a preto je to jedno, čl prestanem, ale
bo v tom zotrvám ďalej.

-  Nezáleží na tom, ako dlho a koľko fa jčíte . Ak však 
prestanete fa jč iť , začne sa vaše te lo  zotavovať a mnohé 
zmeny, ktoré v organizme vzn ik li pod vplyvom fajčenia, zač
nú sa upravovať.

8. Čo mám robiť, ak fajčenie je mojou vášňou?
-  Je dobré, že tá to  vášeň postihuje len menšinu fa jč ia 

rov. U väčšiny ide o návyk, s ktorým je možno prestať. Nie 
je to  pre všetkých rovnaké a ľahké zbaviť sa fajčenia, ale 
zásadne je to  možné vždy.

9. Ak prestanem fajčiť, budem mať ťažkosti s abstinen
ciou.

-  Takmer každý fa jč ia r je prekvapený, že je o veľa me
nej abstinenčných príznakov, než sa vo všeobecnosti myslí. 
Zaiste sú to  prejavy zvýšenej nervozity, podráždenia. Nedo
stavujú sa u každého a trva jú  len n iekoľko dní.

10. Už niekoľkokrát som prestal fajčiť, ale opäť som za
čal. Čo mám robiť?

-  To nie je príčina, aby ste s tra tili odvahu. S každým 
pokusom prestať fa jč iť  ras tie rozhodnutie skončiť s fa jče
ním. A pritom  máte ešte pred ostatným i fa jč ia rm i prednosť, 
to tiž  viete, ako sa človek c íti, ak nefajčí. Bohužiaľ, mnohé 
pokusy is odvykaním fa jčenia ľudia zanechávajú len preto, 
lebo si nevedia predstaviť ž ivo t bez cigarety.

11. Čo poviete, pán doktor, nemal by som prejsť od faj
čenia cigariet k fajke alebo k cigarám?

-  Keď ste sa už raz rohodli prestať fa jč iť, potom ste 
na tom už najlepšie. Podľa vedeckých poznatkov sú, prav
da, dýchacie cesty menej poškodzované fajčením fa jky  ale
bo cigár, ale len vtedy, ak fa jč ia r dym nevdychuje. Ak však 
fa jč ia r prechádza na fa jčenie fa jky  alebo cigár, bude zai<ste 
dym vdychovať, lebo si nato už zvykol. A bude tak  oho- 
zený, ako aj pred tým. Okrem toho fa jč ia ri fa jok a cigár 
dostávajú častejšie rakovinu perí a ústnej dutiny.

12. Keď prestanem fajčiť dnes, ako dlho to potrvá, kým 
dostanem zasa chuť na ďalšiu cigaretu?

-  U každého je to ináč. V prvých dňoch každý má nutka
nie zapá liť si c igaretu, ale v ďa lš ie  dni nutkanie ubúda. 
Nemusíte sa teda obávať, že vám fajčenie bude chýbať tak 
ako na začiatku abstinencie. Po krátkom Čase sa budete 
telesne c ít iť  oveľa lepšie. Túžba po fa jčení sa dá prekonať. 
K tomu pribudne pocit, že ste zvíťazili sami nad sebou.

13. Keď budem počet cigariet denne obmedzovať na
miesto úplného obmedzenia, napr. zafajčím si až popolud
n í . . .  ?

-  Každé obmedzenie počtu c iga rie t denne je pokrok. Z 
praxe je však známe, že fa jč ia r to to  obmedzovanie dlho ne
vydrží a veľm i rýchlo sa vracia k pôvodnému počtu vy fa j
čených c iga rie t. Preto je jedine správne: Prestať ihneď cel
kom!

14. -  Prečo fajčíte? -  pýta sa lekár v ordinácii. -  Je 
pre vás fajčenie potešením?

-  Potešenie z fa jčenia by malo byť hlavným motívom 
fa jčenia. Máme však veľa fa jč iarov, k torí z fa jčenia nemajú 
n ijaké potešenie, naopak, fa jčenie im spôsobuje určitú p rí
ťaž.

15. Ja si myslím, pán doktor, že fajčenie mi uvoľňuje ur
čité duševné napätie.

-  Fa jč ia r si nevie predstaviť obťažnú situáciu bez c i
garety. Fajčenie ho sprevádza v prestávke počas práce, na 
dovolenke i na slávnostnej večeri v spoločnosti, ale súčas
ne ho zotročuje, vytvára uňho návyk.

16. Ja som ešte nikdy neuvažoval, že by som azda mohol 
prestať fajčiť.

-  Zaiste sú fa jč ia ri, ktorí ešte neuvažovali o tom, či by 
nemali prestať fa jč iť. P la tí to  predovšetkým o mladých. Iní 
zase neveria sebe, či sa im to podarí, alebo nevedia, ako 
začať.

17. Prečo by som mal prestať fajčiť, veď aj iní ľudia fa j
čia!?

-  Prestaňte fa jč iť ! Mnohí fa jč ia  len preto, že patria  do 
skupiny ľudí, s ktorou sa stotožňujú v otázke fajčenia a 
robia teda to, čo skupina chce.



Velký básnik svojho ľudu
TARAS ŠEVČENKO 1814 -  1861

Sláva Tebe, Šafáriku, 
až na večné veky, 
že si zvolal v jedno more 
všeslovanské rieky!

Týmito slovami sa obrátil k vynika
júcemu priekopníkovi slovanskej myš
lienky P. J. Šafárikovi veľký básnik 
ukrajinského ľudu Taras Ševčenko, 
ktorého 115. výročie smrti si pripomí
name v marci tohto roku. Zamyslíme 
sa aspoň stručne nad jeho životom a 
dielom, aby sme plne pochopili je
ho význam a veľkosť.

Taras Ševčenko sa narodil ako ne
voľnícke dieťa 9. marca 1814 v de
dine Morynci v okolí Kyjeva. Táto de
dina bola majetkom porušteného 
Nemca, veľkostatkára Engelhardta. 
Dedinčania boli jeho nevoľníkmi. Ne
voľníci v cárskom Rusku boli pozba
vení všetkých práv, veľkostatkár ich 
mohol predať, zameniť za dobytok 
aiebo vec, biť alebo i zabiť. V takom
to prostredí a životných podmienkach 
rástol mladý Ševčenko.

Keď mal deväť rokov, zomrela mu 
na panskej robote matka. Keď mal 
dvanásť rokov, zomrel mu aj otec. Po 
smrti rodičov sa živil sám. Bol pas
tierom obecných oviec a potom ho ze
mepán vzal za sluhu. Po čase majiteľ 
panstva všimol si maliarske nadanie 
svojho poddaného a poslal ho na uče
nie k maliarovi. Chcel mať z neho 
svojho osobného portrétistu.

V škole, v Petrohrade, ukrajinskí a 
ruskí maliari, ako aj ostatní umelci, 
keď zbadali schopnosti a zjavný ta 
lent mladého Tarasa, rozhodli sa vy
kúpiť ho z nevoľníctva. Významný 
ruský umelec Briulov namaľoval por
trét Žukovského a za získaných 2500 
rubľov sa stal 24-ročný Ševčenko slo
bodným.

Ševčenko skončil Petrohradskú aka
démiu umenia a už počas štúdia zís

kal tri vyznamenania. Pritom písal aj 
básne.

V r. 1840 vyšla tlačou jeho prvá 
básnická zbierka Kobzar. Pretože pí
sal proti despotickej samovláde cára 
a vyzýval do boja proti nevoľníctvu, 
v roku 1847 ho uväznili a odsúdili do 
vyhnanstva so zákazom písať a maľo
vať. Plných desať rokov trpel vo vyh
nanstve, odkiaľ sa vrátil v roku 1857, 
až po smrti svojho úhlavného nepria
teľa, cára Mikuláša I. Aj naďalej bol 
pod policajným dozorom. Pretože sa 
nesmel vrátiť na Ukrajinu usadil sa 
v Petrohrade. Ale fyzicky zostarnutý, 
s poškodeným zdravím už dlho nepra
coval. 10. marca 1861 zomrel. Najväč
šieho génia Ukrajiny pochovali na 
brehu Dnepra, v Kanevi, na Kyjevskú.

Ukrajinskému ľudu zanechal pre
krásne básne, deväť povestí, drámy 
a viac ako 1200 obrazov, portrétov a 
malieb.

T. Ševčenko bol odvážnym bojovní
kom za najpokrokovejšie ideály vte
dajších čias. Obzvlášť silne zapôso
bilo jeho dielo na slovanský svet. Je
ho zápalísté básne oduševňovali slo
vanské národy a vyzývali do boja za 
sociálne a národné oslobodenie, za 
slovanské bratstvo a krajšiu budúc
nosť všetkých ľudských bratov.

Taras Ševčenko všímal si aj Čes
kých a slovenských vlastencov, ospie
val slovenských rodákov a buditeľov 
slovanského sveta Kollára a Šafárika.

V Čechách začali prekladať T. 
Sevčenka ešte za jeho života. Prvé 
slovenské preklady jednotlivých básní 
Sevčenka vyšli v r. 1896. V roku 1359 
Slov. vydavateľstvo krásnej literatúry 
v Bratislave, v preklade J. Kokavca, 
vydalo prvú časť Kobzara pod názvom 
Dumy moje . .  .f z ktorých prinášame

Hučí a kvíli Dnepr široký, 
zúrivý víchor zápýja, 
vrchovce láme vŕb vysokých,
o brehy vlny rozbíja.
Na nebi bledý mesiac horí, 
mračná ho skryjú tu a tam, 
akoby čln sa v šírom mori 
tu vynáral, tu potápal.
Kohúty ešte nespievali, 
v dedine ešte všetko spí, 
len sojky v háji zaškriekali 
a jaseň lístím šelestí.

Spravodlivý muž nestane 
do krvavých šíkov, 
zlá cesta ho nezavedie 
medzi lúpežníkov.
Zákon boží v úcte drží, 
pín ii v dobrej vôli 
učí sa ho, pevne stojí 
ako v šírom poli 
nad rybníkom zasadený 
strom, pokrytý plodmi.
Tak i muž ten spravodlivý — 
slávy svojej hodný.
Kto žil bez cti, jak farizej, 
po tom stopy nieto —
i pamiatku — ako popol — 
vietor rozvial svetom.
Zlých nevzkriesia s pravdomilmi 
ku Božej hostine; 
dielo dobrých živé bude, 
dielo zlých zatjiynie.

(T . Ševčenko]

na ukážku veľmi známu báseň a sú
časne aj pieseň Reve ta stohne Dňipr 
ši roký. . .  ako aj žalmovú parafrázu 
Spravodlivý muž, ktoré ukazujú, že 
náročný Ševčenkov verš možno plne 
uplatniť aj v melodičnosti a lahod
nosti slovenského prekladu.

Š. P.

18. Ešte jedna otázka, prečo fajčíte?
- Mnohí ľudia, aj ja, sa domnievajú, že ako fa jč ia r ro

bím mužnejší dojem, respektíve pod vplyvom fa jčen ia  sa 
cítim istejší, alebo aspoň moderným človekom. Musím fa jč iť  
aj preto, aby som podporil svoje „ ja " .

19. Moje telo je už na fajčenie zvyklé. Čo mám robiť?
-  O to skôr by ste mali s fa jčením  prestať!

20. Je správne zafajčiť si po jedení?
- Fajčiť po jedení nie je správne (a vôbec fa jč iť  je vec 

nesprávna), lebo tak vzniká väzba medzi dvoma pochodmi
- jedením a fajčením , ktoré vlastne nemajú k sebe n ijaký 
priaznivý vzťah.

21. Aké sú vzťahy medzi fa jčením  a a lkoholickým i nápoj
mi?

-  Bohužiaľ sú, a nedobré. Človek, ktorý sedí v hostinci

a fa jčí, často pije i a lkoholické nápoje pivo, víno a i. a 
tým si len v iac Škodí.

22. Pán doktor, akú dobrú radu chcete dať nám -  fajčia
rom?

-  Rozhodne nefa jč iť! A kto fa jčí, nech sa fa jčenia zbaví 
čím skôr, lebo len potom, keď prestane fa jč iť , má nádej na 
ďa lší ž ivo t čo s najm enším i zdravotným i ťažkosťami. Nefaj
č ia r má menší predpoklad ochorieť <na pľúcnu rakovinu. 
Ďalej, ako ne fa jč ia r usporí v iac peňazí, bude lepšie spať, 
zbaví sa závis losti na fa jčení a získa ta k  väčšiu slobodu. 
Byt bude mať zdravý, šaty nebude c ít iť  dymom, nebude 
kašľať, a to  najmä ráno. Pleť jeho tváre bude bez vrások
-  to to  zvláš zdôrazňujem ženám, bude vyzerať oveľa m lad

ší. Telesná výkonnosť po zanechaní fa jčenia sa zvýši. A 
preto: ne fa jč iť znamená z d r a v o  a l e p š i e  ž i ť .

MUDr. Vlastimil Široký



DNA 20. M A RC A  PRED 160 R O K M I menovali 
G r e g o r a  T A R K O V I Č A  za prvého prešov
ského gr.-kat. biskupa. 16. januára t. r. uplynulo 
135 rolkov od jeho spokojnej smrti. Istý čas fungo
val ako okresný dekan (vicarius foraneus) košic
ký. Biskupskú vysviacku prija l 17. júna 1821. Je
ho telesné ostatky p ietne pochovali v krypte pre
šovského gr.-kat. katedrálneho chrámu.

Naša snímka je reprodukciou vzácnej olejom aľ
by zaslúžilého diecézneho m aliara Jozefa Zm ija
-  M ilošíka, ktorý za m aliara prešovskej eparchie  
bol menovaný práve biskupom Tarkovičom. Zo
mrel v rozmachu svojich najlepších tvorivých síl 
v tom istom roku, ako jeho podporovateľ, biskup 
Tarkovič, ako obeť týfovej nákazy vo veku 49 ro
kov.

S ľ. SLUŽBU BOŽIU za sp o lu p ra co vn íko v , č ita te ľo v  a 
p r ia z n iv c o v  našej tla če  o d s lú ž il o. š é fre d a k to r S lova a Bla- 
h o v is tn ik a  v nedeľu  dňa 25. ja n u á ra  t. r. vo ja rs k o m  c h rá 
me so. M icha la t v O kružne j.

U ZÁ V IE RK A  TOHTO ČÍSLA sa s k o n č ila  dňa 31. jan u á ra  
t. r. U záv ie rka  m á jového č ís la  ko n č í sa dňa  5. m arca  t.  r.

R EDAKC IA GR.-KAT. TLAČE to u to  cestou ú p rim n e  ď a 
k u je  za vše tky  písom né p o zd ravy  a spo m ienky , k to ré  d o 
s ta la  od m nohých  nd š ich  č ita te ľo v  a vážených p r ia z n iv c o v  
k  V ianoc ia m  a k  novém u ro k u  1976. M edzi n im i s i zv lášť  
cení ú p rim n e  povzbudzu júc i pozd rav a požehnáva júce  dobro- 
ž iče n ia  V la d y k u  B ažila , ako  a j os ta tných  c irk e v n ý c h  č in i
te ľo v  a du chovných .

M N O H l Z N A Š IC H  Č ITATEĽOV nám  píšu vďačné uznania, 
au to rom  je d n o tliv ý c h  č lá n ko v  v naše j t la č i.  Ubezpečujem e  
ich , že t ie to  l is ty  vždy  pos ie lam e p rís lu š n ý m  adresátom
— au to ro m , k to r í  s ú p rim n o u  radosťou  p r ijím a jú  povzbu
dzu júce  s lová  na š ich  m ilý c h  č ita te ľo v .

DŇA 19. JANUÁRA T. R. prija l m inister kultú
ry SSR M. Válek predstaviteľov kat. cirkvi, medzi 
nim i i gr.-kat. ordinára, a v prejave k týmto c ir 
kevným čin iteľom  vyslovil presvedčenie, že c ir 
kevní predstavitelia budú i naďalej pokračovať v 
podpore m ierového úsilia a utvárania dobrých 
vzťahov k nášmu štátnemu zriadeniu. M inistra 
kultúry SSR pozdravil v mene prijatých zástup
cov predseda Zboru kat. ordinárov SSR, njd. Otec, 
biskup J. Feranec.

N A Š I JU B ILA N TI -  V  tomto mesiaci sa svo
jich životných a kňazských jubileí dožívajú viace
rí naši duchovní otcovia.

70 RO KO V od narodenia belžianskeho rodáka a 
správcu farnosti v Banskom, o. Antona M i n č í- 
k a, uplynie 3. marca t. r.

60. VÝR O Č IE  narodenia oslávia v tomto mesia
ci o. M ichal Š u t a j (10. m arca) a o. Jozef K n e- 
ž o (12. m arca).

STR IEB O R NÉ KŇAZSKÉ JU BILEU M  oslávia: o. 
Juraj B o c k o  (10. marca) a o. Ján L i č k o  (17. 
m arca).

Jubilantom  z úprimného srdca blahoželáme a s 
bratskou láskou privolávam e: NA  M N O H A JA  I 
BLAHAJA LJETA!

TREBIŠOV — 23. m arca  t. r. u p ly n ie  40 ro ko v  od in š ta 
lá c ie  zas lúž ilé ho  kňaza o. a rc id e ka n a  V o jtech a  D uditsa  
(1884— 1967j  za treb išovského  g r.-ka t. fa rá ra . O. a rc id ekan  
V o je tch  D ud its , k to ré h o  do ú radu  uv ie d o l k a n o n ik  Teodor 
K osej, bo l v p o ra d í s iedm ym  fa rá ro m  v te ra jšom  chrám e  
U spen ia presv. B o h o ro d ičky , k to ré h o  160. vý ro č ie  po ložen ia  
zák ladného  kam eňa s i tre b išo vsk í v e r ia c i p ripom enú  na bu
d ú c i ro k .

D ÚBRAVKA — Z fa rn o s ti nám  p o s la li m ilý  a obsiah ly  
l is t ,  v k to ro m  s v e ľkým  oneskoren ím , a le  zato s úp rim nou  
lá skou  v y l íč i l i  svo ju  rados tn ú  c irke vn ú  s lávnosť zo dňa 14. 
decem bra m in . ro ku , ked y  s vď a čn ým i p re ja vm i ú c ty  poz
d ra v il i  svo jho  duchovného o tca  — ju b ila n ta . V ľd . o. dekan  
M ic h á l S zerdy sa d o ž il 65. v ý ro č ia  na rodenín .

ZBEHNOV  — A j zbehňovskí ve r ia c i s i s láskou  p o z d ra v ili 
svo jho  du špas tie ra  o. M iku lá ša  M agyara , k to rý  sa dňa 19. 
decem bra 1975 d o ž il vzácneho ž ivo tn ého  ju b ile a  — 70 ro 
kov  od na roden ia . K y tic a  70 k lin č e k o v  ž ivo  p r ip o m ín a la  70 
p lo d n ý c h  ro ko v  ic h  s ta ro s tlivé h o  správcu  já rn o s ti. O. M ik u 
láš M agyar bo l p r i te jto  p r í le ž ito s t i vyznam enaný titu lo m  
čestného a rc id ekan a .

1 I B I W I  w

K 75. V Ý R O Č IU  SM RTI A. I. D O B RIA NSKEH O

V  januári t. r. sme si pripomenuli 100. výročie smrti Jo
náša Záhorského (1 8 1 2 - 1876). Pri te jto  príležitosti bol ce
lý rad spoločensko-kultúrnych podujatí a boli napísané ď a l
šie hodnotiace články. Zo všetkých pohľadov na jeho roz
siahle dielo vychádza, že to bol človek veľkého talentu a 
húževnatej vôle a že za priaznivejších okolností sa jeho 
ta len t mohol uplatniť oveľa výraznejšie. Pomerne dosť vie
me o jeho vzťahoch k ostatným literátom  a kultúrnym de
jateľom, napr. k štúrovcom. Menej o jeho vzťahu k o päť



Z minulosti a prítomnosti naSich farností
S E Č O V C E

Sečovce ležia na úpätí Dargovských 
hôr 149 m nad morom, na ceste medzi 
Košicami a Michalovcami v Trebišov
skom okrese a svojou polohou tvoria 
bránu Zemplína. S okresným mestom 
sú spojené autobusmi a aj železnicou, 
vybudovanou v roku 1904.

Prvé zmienky o tomto meste sú z 
roku 1256 a vtedy sa spomína aj ich 
majiteľ istý Peter z rodu Aba. V prie 
behu ich vyše sedemstoročnej h is tó 
rie vystriedali mnohých m ajiteľov a 
boli aj časy, keď pa trili bačkovskému 
hradu Purustyán. Ako mesto sa Se
čovce uvádzajú v niekoľkých lis tinách 
z 15. stor., z nich najstaršia je z roku 
1402. Meno podľa všetkého dosta li po 
majiteľovi -  zvolenskom županovi 
Gálovi Szécsimu. Kedysi v Sečovciach 
prekvitali rozličné remeslá (najmä v
18. stor.) a remeselnícke výrobky 
chválili prácu svojich majstrov na 
chýrnych sečovských trhoch, ktorým 
základ položil svojím podpisom sám 
kráľ Žigmund v roku 1437.

Pánmi Sečoviec boli začas (v 15. 
stor.) aj husiti, ktorí si z nich vytvo- 
rili pevnosť, kým ich de fin itívne  ne
potlačil kráľ Matej. V 17. stor. Se
čovce veľa vytrpeli od nájazdov Tur
kov, kurucov a iných rozličných sku
pín. ObyvatePstvo v m inulosti kosil 
mor (1662), cholera (1873), ich úro
du ničili kobylky (1694), majetky v ia 
ceré veľké požiare, ale obyvatelia 
vždy sa snažili obnoviť starú slávu 
svojho mesta. Obyvateľov Sečoviec 
zamestnávalo nielen poľnohospodár
stvo, ale i priemysel. Koncom 19. stor. 
bola v tomto meste známa sviečkáreň, 
octáreň, na začiatku 20. stor. aj myd- 
láreň, šnúrkáreň, výrobňa farb ív a a t
ramentu atď. Sečovce boli nielen ob
chodným a priemyselným, ale aj ad
ministratívnym centrom.

Časť veriacich Sečoviec sú grécko
katolíci. Do roku 1753 p a tr ili do fa r
nosti Trnávka, dnešnej fil iá lk y  fa r
nosti. O založenie farnosti sa najviac 
pričinil mukačevský biskup M ichal 
Olšavský. Pôvodný chrám Nanebe- 
vstúpenia Pána bol postavený v roku 
1756, ďalší, na ktorý sa pamätajú aj 
súčasníci, v roku 1885.

Za druhej svetOve) vojny obyvate lia  
Sečoviec vytrpe li veľm i veľa. Sedem
týždňový fron t zobral mnoho životov, 
príbytkov a za obeť padol aj farský 
chrám gréckokatolíkov. Mesto oslo
bod ili vojská 4. ukrajinského frontu. 
Najväčšie boje sa odohrali na Dargo- 
ve, kde pri dobýjaní priesmyku padlo 
vyše 20 tis íc  príslušníkov Sovietskej 
armády. Na pamäť tých to  mŕtvych a 
na memento živým bol 3. apríla 1955 
odhalený pomník, ktorý je dielom so
chára Vojtecha Löfflera z Košíc. V ro
ku 1957 začala v okolí toh to  pam ät
níka výsadba známeho Ružového sadu 
vďaky a lásky, kde začali kv itnúť ru
že z takm er celého sveta.

Sečovskí gréckokato líci po precho
de frontových udalostí zostali bez 
chrámu. Bohoslužby odbavovali vo 
farskej budove. 3. augusta 1969 po
svätil základný kameň pre nový fa r
ský chrám ord inár o. Ján H irka a 
predsavzatie -  vybudovať si moderný 
chrám -  sa uskutočnilo v priebehu 
p ia tich  rokov. Obrad posviacky tohto  
chrámu urobil miestny fa rá r 16. mája 
1975. Základný kameň farského chrá
mu bol položený v jubile jnom  C y ril
skom roku, a preto chrám je zasväte
ný úcte obidvoch solúnskych bratov
-  sv. C yrila  a Metoda. Chrám je 
priestorný (35 m dlhý, 20 m široký) 
a v jeho prednej stene je veľké okno, 
na ktorom je ikonostas z farebnej mo
zaiky. Chrámové lavice sú obtiahnuté 
koženkou a počet miest na sedenie 
je 420. Chrám je centrálne vykurova
ný. K Sečovciam, ako sme to už spo
menuli, patrí dnes aj fil iá lk a  Trnávka.

O dva roky -  v roku 1978 -  si se
čovskí gréckokato líci pripomenú 225. 
výročie založenia fa rnosti. V priebehu 
jej doterajšieho jestvovania sa vo fa r
nosti vys trieda li títo  kňazi: Ján Želez- 
ník (1753 -  1773), M ichal Jaronim 
(1773 -  1777), M icha l Kručay (1777 -  
1801), Ján Bunzák (1801-1812), Ju
raj O rtutay (1812-1816), Ján Dubay 
(1816 -  1833), Juraj Gulovič (1833- 
1837), Ján Bovankovič (1837 -  1883), 
Ján Ihnátko (1883- 1919), Štefan Lac
ko (1919-1923), Vosi! Kopčay od r. 
1924 a od roku 1968 Pavol Tirpák.

Výstavbou gr.-kat. chrámu sv. C yri
la a Metoda v Sečovciach sa zace
lila  jedno z veľkých rán frontových 
udalostí v tom to meste. Potri ozajstná

úprimná vďaka všetkým, ktorí sa na 
realizácii výstavby akýmkoľvek spôso
bom podieľa li.

Dnes obyvate lia  Sečoviec majú do
statok pracovných príležitostí v roz
ličných prevádzkárňach mesta a v je
ho okolí. V meste staré domy ustupu
jú poschodovým blokom a moderným 
vilkám, pribúdajú priestory pre ob
čiansku vybavenosť. Kultúra dostáva 
sa doslova do každej chalupy.

Vďačnosť za oslobodenie mesta vy
jadruje pamätník na námestí, zhoto
vený podľa projektu Ing. E. F. Gurja- 
nova v roku 1945.

Túžbou všetkých obyvateľov nášho 
mesta je v pokoji vytvárať hodnoty a 
užívať výsledky práce svojich rúk a 
umu, len -  a tu použijeme slová bás
nika:

„aby náš Zemplín pokojné mal leto 
zvlnené v jú li žltým obilím, 
by za chlebom sme neblúdili

s v e to m ,

koľký svoj mladý život doži i i I '*

o. Pavol TIRPÄK

rokov mladšiemu A dolfovi I. D o b r i a n s k e m u  (1817- 
1901). Obidvaja nielen spolupracovali pri obrane národných 
a sociálnych práv ľudu, ale k sebe ich v iaza li aj priaterské 
vzťahy. Túto skutočnosť zdôrazňuje aj sovietske akademické 
vydanie Dejín slovenskej lite ra tú ry  (Moskva, 1970).

Adolf I. Dobriansky prežil Jonáša Zoborského o celé jed
no štvrťstoročie. Zomrel 19. marca 1901 v Innsbrucku, kde 
sa prichýlil k svojej dcére A lex ii. Pred svojou smrťou vy
jadril želanie, aby bol pochovaný v gr.-kat. chráme v Čer- 
tižnom. Adolf I. Dobriansky pochádzal z rodiny gr.-kat. kňa
za a ako na to poukázal aj T. M. Raslavický (Slovo, 1971, 
čís. 9, str. 10), bol úprimným veriacim  gréckokatolíkom. Tá
to jeho posledná vôľa nebola splnená.

Gr.-kat. chrám v Čertižnom bol malý a priveľm i schátra
lý. Bol vybudovaný v roku 1708 a tam ojší gréckokato líc i so 
svojím duchovným otcom Irinejom Chanatom práve rozmýš
ľali o výstavbe nového chrámu. Telesné pozostatky Adolfa

I. Dobrianskeho priv iez li do M edzilaboriec a hneď po odslú
žení panychídy sa pohol mohutný sprievod cez Borov a Ha- 
buru d *  Čertižného. Všade pozdĺž cesty stá li ľud ia, aby 
vzdali záslužnej práci veľkého mŕtveho. Pohreb bol 2*>. 
marca pred 75 rokmi za účasti 14 oko litých  gr.-kat. kňazov 
a veľkého množstva ľudí z blízkeho i vzdialenejšieho oko
lia . S mŕtvym sa rozlúčil o. V lad im ír Rojkovič z M edzila
boriec.

Nový gr.-kat. chrám Nanebevstúpenia Pána bol v Č ertiž
nom posvätený až 13. júna 1929, ale telesné pozostatky ve ľ
kého rodoľuba a Slovana Adolfa I. Dobrianskeho zostali
i naďalej na miestnom cintoríne, kde dva roky pred ním 
pochovali o 23 rokov mladšieho predčasne zosnulého vý
znamného predstavite ľa  vlasteneckých gr.-kat. kňazov m i
nu losti -  básnika, pub lic is tu  a pedagóga Júliusa I. Stav- 
rovského-Popradova (1850- 1899).



KULTÚRNE ROZHĽADY
V SOVIETSKOM ZVÄZE je 1227 múzeí. Ich priemerná návšteva ročne je 

120 m iliónov návštevníkov. Tretjakovskú galériu v Moskve, ktorá má najväč
šiu zbierku ruského a sovietskeho výtvarného umenia, navštívi za rok jeden 
a pol milióna ľudí. Ermitáž v Leningrade, kde je bohatá zbierka západoeu
rópskeho maliarstva, navštívi ročne asi štyri m ilióny ľudí.

V MOSKVE založili sovietsku spoločnosť pre kultúrne styky s krajanmi v 
zahraničí. Za predsedu spoločnosti, ktorá má názov Vlasť, zvolili prezidenta 
Akadémie pedagogických vied Sovietskeho zväzu Vsevoloda Stoletova.

V BULHARSKU skonštruovali špeciálny prístroj, ktorý je schopný obnoviť 
listy papiera poškodené vlhkosťou, plesňou alebo ohňom. Keď si uvedomíme, 
že doteraz je zreštaurovaných ani nie 30 percent historických a iných vzác
nych listín, ľahko pochopíme význam tohto vynálezu, o ktorý je vo svete 
veľký záujem.

V POĽSKU vydali v preklade zaujímavú knihu francúzskeho vedca Henri 
Sterna Byzantské umenie. Autor, okrem iného, venuje pozornosť vplyvu tohto 
umenia na umenie Ruska, Bulharska a Srbska.

V TALIANSKU prebiehajú prípravy na oslavy 200. výročia založenia slávnej 
milánskej opery La Scala. Výročie je j založenia pripadá na budúci rok.

ŠTÁTNU CENU RAKÚSKA za európsku literatúru udelili za rok 1975 juho
slovanskému spisovateľovi Miroslavovi Krležovi (nar. 1893).

KNÍHKUPECTVÁ SOVIETSKEJ KNIHY doviezli v minulom roku takmer se
demnásť tisíc titulov sovietskej literatúry v origináli.

OD ZALOŽENIA NAKLADATEĽSTVA 0RBIS (orbis  — lat. svet) uplynie v 
tomto roku 50 rokov. Za polstoročie vydávateľskej činnosti toto praž
ské nakladateľstvo vydalo 7200 titulov v celkovom náklade 70 miliónov výtlač
kov. Prvá vydaná kniha bola divadelná hra Koria Čapka R. U. R. (t . j. Rossum’s 
Universal Robots).

VO VYDAVATEĽSTVE OBZOR vyšla v edícii Jantár kniha ukrajinského so
vietskeho spisovateľa Dmytra TkaČa My z internátu ( U nás v hurtožytku). 
Knihu o problémoch, s ktorými sa stretáva mladý človek, preložil prekladateľ 
z vých. Slovenska Juraj Andričík.

BIBLIOGRAFICKÁ ROČENKA MESTA KOŠÍC, ktorú od roku 1967 vydáva 
Krajská knižnica v Košiciach, obsahuje údaje zo 145 československých časo
pisov a novín, kníh, účelových publikácií a miestnej tláče. Za rok 1974 pri
náša na 433 stranách päťtisíc bibliografických záznamov o živote metropoly 
východného Slovenska.

V PREŠ0VE boli spomienkové podujatia na 100. výročie smrti Jonáša Zá
horského. V divadle jeho mena bola premiéra jeho dramatizovanej prózy Dva 
dni v Chujave, ktorej autorom je Ľubomír Smrčok. V neďalekých Zupčanoch 
odhalili bustu tomuto nevšednému autorovi a v zrenovovanej kúrii expozíciu 
Literárne tradície východného Slovenska.

ĽUDOVÁ ŠKOLA UMENI A V MICHALOVCIACH vstúpila do druhej štvrťsto- 
ročnice jestvovania. Za 25 rokov vychovala mnohých absolventov, z ktorých 
niekoľkí dosiahli vynikajúce uplatnenie v profesionálnych telesách.

V ZEMPLÍNSKOM MÚZEU V MICHALOVCIACH bola výstava miestneho rodá
ka akad. maliara Ľudovíta Dobozyho, ktorý vystavoval 50 obrazov — olejov, 
ktorými návštevníkom pripomína premeny, ktorými prešiel Zemplín.

V HUMENN0M otvorili nový dom kultúry. Je v ňom divadelná sála pre 500 
návštevníkov, panoramatické kino, estrádna sála so 600 miestami, čitáreň a 
ďalšie klubové miestnosti. Dom kultúry bude slúžiť i divadelným ochotníkom, 
folklórnym súborom, koncertnej a krúžkovej činnosti.

VO SVIDNÍKU usporiadali II. svidnícky divadelný festival, na ktorom vy
stúpilo aj Zakarpatské oblastné hudobno-dramatické divadlo z Užhorodu.

VO VÝCHODOSLOVENSKOM VYDAVATEĽSTVE V KOŠICIACH vydali repre
zentatívnu obrazovú publikáciu Košický dóm. Cen. viaz. 69 Kčs.

V MARCI T. R. si z ku ltúrno-po li- 
tického kalendára pripomíname tie to  
výročia  významných osobností a uda
lostí:

-  380 rokov od narodenia filozofa 
René D e s c a r t a  (31).

-  300 rokov od narodenia vodcu 
proti habsburského povstania v Uhor
sku -  Fr. R á k ó c z i h o  II. (27).

-  230 rokov od narodenia španiel
skeho m aliara Františka G o y u  (30).

-  200 rokov od založenia Veľkého 
d ivad la  v Moskve (27).

-  175 rokov od sm rti poľského os- 
v ietenského básnika Ignáca K r a s i ri
s k  é h o (14).

-  170 rokov od narodenia ang lic 
kej poetky E lizabety Barret B r o w -  
n i n g o v e f (6).

-  130 rokov od nar. Rehora Urama 
P o d t a t r a n s k é h o  (12).

-  120 rokov od narodenia slávneho 
ruského m aliara M. A. V r u b e  ľ a  
(17).

-  115 rokov od sm rti k lasika ukra
jinskej lite ra tú ry  Tarasa Š e v č e n k a  
(10).

-  100 rokov od narodenia národné
ho umelca, skladateľa a národopisca 
J ind richa  J i n d ŕ i c h a (5).

-  95 rokov od sm rti skladateľa M. 
P. M u s o r g s k é h o  (28).

-  85 rokov od smrti zakladateľa 
modernej s lav is tiky  Fraňa M i k I o- 
s i č a (7).

-  80 rojcov od narodenia spisova
te ľa  Ela Š á n d o r a ,  ktorý is tý  čas 
pôsobil aj v Košiciach (8).

-  75 rokov od nar. nár. umelky
ne, speváčky M arty K r a s o v e j  (16).

-  75 rokov od nar. spisovateľa Pet
ra J i l e m n i c k é h o  (18).

-  75 rokov od nar. národného h rd i
nu Jána Š v e r m u  (23).

-  75 rokov od prvého predvedenia 
rozprávkovej a vždy príťažlive j opery 
Ant. Dvoŕáka -  Rusalka (31).

-  55 rokov od vzniku Mongolskej 
ľudovej republiky (2).

-  40 rokov od sm rti skladateľa  A. 
K. G l a z u n o v a (21).

-  30 rokov od sm rti predsedu Ra
dy ľudových kom isárov Slovenskej re
pub liky  rád J. Janouška (30).

-  25 rokov od vyhlásenia zákona o 
ochrane mieru v ZSSR (12).

-  25 rokov od sm rti nár. umelky
ne, sp isovateľky Ľudm ily P o d j a v o- 
r i n s k e j (2).

-  20 rokov od sm rti Ireny Jo lio t 
Curie, nosite ľky Nobelovej ceny a za
slúžile j bojovníčky za svetový mier 
(17).

-  15 rokov od sm rti nár. umelca, 
d irigen ta  Václava Ta I i c h a, ktorý 
is tý  čas úspešne pôsobil aj v h lav
nom meste SSR, B ratis lave (16).

-  10 rokov od vypustenia prvej 
umelej družice Mesiaca -  Luna 10 
v ZSSR (31).

S L O V O  — mesačník gréckokatolíkov v ČSSR. V y d á v a  Spolok sv. Vojtecha Trnava v Cirkevnom nakla
dateľstve Bratislava. Š é f r e d a k t o r :  Dr. Emil Korba. R e d a k c i a  040 01 Košice 1, Šrobárova 55/1. p., č. t. 
25937. A d m i n i s t r á c i a  890 21 Bratislava, Kapitulská 9.
P o v o l e n é  SOTI 15/9 zo dňa 27. XII. 1972. T l a č i a  Duklianske tlačiarne, n. p., Prešov. Uzávierka časopi
su je 2 mesiace pred vydaním čísla. Neobjednané rukopisy nevraciame a nehonorujeme. Redakcia si vyhrá- 
dzuje právo úpravy rukopisu podľa posudku redakčného krúžku. R o z š i r u j e  PNS, Ústredná expedícia 
a dovoz tlače, 88419 Bratislava, Gottwaldovo nám. 48/VII. Celoročné predplatné 24 Kčs. Cena jednotlivého vý
tlačku 2 Kčs.


