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Veľké nadeje našej veľkej budúc
nosti (úvodník o. V. Dudiča k toh
toročnému Medzinárodnému dňu 
detí).

Pravidelná rubrika Aktuálne slovo 
prináša, okrem iného* spomienko
vú úvahu o. Št. Baníka na 35. vý
ročie prepadnutia ZSSR.

V znášanlivostnom duchu porozu
menia sa k nám prihovára článok 
na motívy z listu apoštola národov 
Rimanom 12, 16.

Ďalšie pokračovanie úvah pod ná
zvom Kráčajme cestou zachováva
nia príkazov.

-  Svätodušnou tematikou sa zaobe
rá o. J. Tichý.

- Spomienka na významných kultúr
nych dejateľov, ktorých výročia si 
pripomíname v tomto mesiaci.

-  Nekrológ za naším najstarším pri
spievateľom Jozefom Erbym.

-  Z nášho života.

Autor titulnej ilustrácie akad. maliar 
Mikuláš Klimčák.

„Medzi apoštolmi prví a učitelia celého sveta, proste Vládcu všetkých, aby daroval svetu pokoj a našim 
dušiam veľkú milosť." (Tropár sviatku sv. Petra a Pavla)

„Na svete je mnoho krásy a dobra, ale je aj veľa trápenia a nepríjemností, ktoré si neraz spôsobujeme my 
sami. Je veľa rodín vo svete, ktoré hladujú a trpia podvýživou pre neusporiadané spoločenské podmienky, ale 
veľa je aj takých, ktoré trpiq a biedia pre nestarostlivosť rodičov. Problém alkoholizmu je celosvetovým fe
noménom. častokrát nevinné deti nemajú čo dať do úst, kým tí, čo im dali život, utrácajú zarobené peniaze na 
tento spoločenský jed.“ (PAVOL VI. 21. marca t. r.)



N A  S LO V A  SV. E V A N JE L IA

„Ak niekto žízni, nech príde ku mne a nech sa napije!
A zvnútra toho, kto verí vo mňa, potečú rieky živej vody, ako hovorí Písmo". 
To povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uverili__11

(Jn 7, 37 - 38)

Euzebius Enissenus poznamenáva: „Čo je platné, keď niekto nechá svoj
mu dieťaťu veľké dedičstvo, ale neustanoví mu nijakého radcu?"

Takého obrancu a radcu prisľúbil nám náš Spasiteľ pri poslednej večeri: 
„Keď však príde on, Duch pravdy, vyučí vás vo všetkej p ra vd e ..."  (Jn 16, 
13), aby ukázal „svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd" (Jn 16, 8). 
Tento Utešiteľ naozaj prišiel v 50. deň po vzkriesení Pánovom . . .  Duchom 
Svätým boli naplnení (apoštoli a skrz nich my všetci, čo sme „v neho uverili",
-  aby bol naveky s nami (Jn 14, 16).

„Hľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme ťa!
Čo teda za to dostaneme?" (Mt 19, 27)

Keď Helena Schweitzerová, manželka slávneho dr. A. Schweitzera, spojila 
vo svojich 33 rokoch svoj život so životom svojho muža, ktorý sa vydával na 
cestu do Afriky, musela sia rozhodnúť. Niet cesty späť. Vzala na seba dobro
voľne jeho údel, zriekla so európskej civilizácie, a pohodlia a išla. Vedela, čo 
robí, nešla len tak naslepo. Tým to bolo cennejšie.

Spasiteľ nechce, aby sme nevedeli, čo čaká tých, ktorí idú  ̂ za ním. Kto 
z lásky k nemu opustí všetko, čo tu nia tejto zemi má, „stonásobne viacej do
stane a doisiahne večný život."

ísť za ním, znamená ísť s ním. ísť verne, s vytrvalosťou, obetavou láskou, 
s rozhodnutím zachovať a zachovávať jeho príkazy, medzi ktorými ako najvyš
ší a najväčší sa skvie príkaz lásky, lásky k Bohu i ľuďom!

„Ja som ten živý Chlieb, ktorý som zostúpil z neba.
Ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky."

(Jn 6, 51)
Z gréckej mytológie sa dozvedáme, že keď Odyseus pristal so svojimi prkí- 

teľmi na ostrove Kyklópov a tamojší obyvatelia im dali ochutnať sladké plody 
lotosov, o odchode nechceli 'ani počuť.

Vo svätostánku máme však pravý pokrm, ktorý povznáša nad veci pozemské. 
Je to „Chlieb života". A kto bude jesť „z tohto chleba, bude žiť naveky".

Sú to slová veľkého prisľúbenia. Prijímajme ich s láskou a s láskou zotrvá
vajme pri eucharistickom Spasiteľovi, ktorý v kivote našich cerkví nielen pre
býva, ale nás aj s najsvätejšou láskou stále k sebe pozýva!

„Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná modlitba tvoja."
(Lk 1, 13)

Zachariáš sa už vo svojej mladosti modlil, aby mu Boh požehnal potom
stvo. Modlil sa dlho a úprimne. Ale až teraz, na sklonku života, mu Pán ozna
muje: Tvoja modlitba je vyslyšaná.

„Mnoho zmôže a veľmi je účinná modlitba spravodlivého", píše apoštol Ja- 
kub (5, 16) . . .  Boh vždy vypočuje spravodlivého človeka. Spôsob a čas vysly
šania si vš>ak určuje sám podľa svojtio múdreho plánu. On najlepšie vie, čo, 
kedy, komu a ako dať.

„Hľadajte teda najprv Kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť..." (M t 6, 33)

Autor „Forsytovskej ságy", spisovateľ John Galsworthy, na svojom písacom 
stole mal vraj napísané: „Prejdem týmto životom len raz. Preto, keď budem 
stáť raz na križovartke a budem sa rozhodovať medzi dobrom a zlom, vyvolím 
si to, čo je dobré a budem myslieť na iných."

Človek má žiť pre veľké ciele a veci a prostriedky mu budú pridané. S lás
kou ku Kristovi súvisí i usilovnosť, pracovitosť, zodpovednosť!

Na svojej životnej ceste buďme v dobrom vždy zodpovední, vytrvalí, statoč
ní a dôslední!

„Keď však Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učení
kov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?"

(Mt 16, 13)

Louis de F unes, známy francúzsky filmový komik, na otázku, „Kto je Kris
tus?" -  hovorí: „Ježiš Kristus je pre mňa sprievodcom môjho detstva a mla
dosti. On je i teraz sprievodcom v mojom živote, v povolaní, v práci."

Čím je Kristus pre nás? Zamysleli sme sa už nad tým? Ako by sme mu od
povedali?

FRANTIŠEK DANCÄK

J *

Z KRESŤANSKÉHO SVETA

V RÍME bola dňa 2. mája t. 
r. slávnosť b lahorečen ia  otca 
Leopolda  Castenova, jedného z 
priekopn íkov  kresťanskej jed
noty a znášanlivosti — V MI- 
LÄNE, pri príležitosti 1600. vý
ročia  smrti sv. Ambróza, vydali 
zbierku rozpráv, venovaných 
náuke sv. otcov  — V ABIDŽA- 
NE, hlavnom meste Pobrežia 
slonoviny, otvorili novú teolo
gickú fakultu  — KARDINÄLA 
A. Ottavianiho, čestného pre
fe k ta  Posv. kongregácie  pre 
vierouku, pozdravil pri príleži
tosti 60-ročného kňazského ¡a- 
bilea  aj sám Sv. Otec Pavol VI,

— BIBLICKÁ SPOLOČNOSŤ so 
sídlom v Ženeve oznámila, že

*

existuje už 1577 úplných, alebo 
čiastočných prekladov Písma 
sv. — TALIANSKA „CARITAS(( 
rozhodla sa vybudovať v sene- 
galskom  m este Pikine dve am
bulancie, k toré  by pomáhali 
miestnemu obyvateľstvu na po
li zdravotnom  — CELOAFRIC- 
KÄ KONFERENCIA cirkví si za 
nové sídlo vybrala Nairobi, 
hlavné mesto Kene  — V BE
NÁTKACH našli na ostrove sv. 
Juraja vzácny zlatý kríž, ktorý 
má obsahovať malý kúsok os
tatkov pravého Kristovho kríža

— SV. OTEC pozdravným tele
gramom pozdravil jubilujúce 
biskupstvá Spis, Banskú Bystri
cu a Rožňavu — V NAG01I (Ja
p on sko)  vznikol Inštitút pre

%

náboženstvo a kultúru — 
P RED STA VITELIA kanadských  
kresťanov pri stretnutí so svo
jím ministerským, predsedom  
zdôraznili nutnosť väčšieho ú- 
silia v boji za spravodlivosť pre 
chudobných a utláčaných na 
celom  svete  — R. ROSSELINI, 
režisér taliansko-francúzskeho
koprodukčného  filmu ,,Mesiáš“, 
ktorý sa n epok ladá  za veriace
ho, zdôraznil, že kto chce po
chopiť realitu našich čias, mu
sí počítať s kresťanskou kul
túrou — V AFRIKE sa v súčas
nosti pracuje na 120 prekla
doch  Písma sv. — 50 SICÍL
SKYCH DETÍ so svojím duchov* 
ným prišli do Ríma s petíciou 
adresovanou štátnym úradom, 
aby im pom ohli v ťažkých by
tových podm ienkach  BIS-



VELKE NADEJE NAŠEJ VEĽKEJ BUDÚCNOSTI

z roku 
dieťaťa

1974, v ktorom na 54. 
s bábikou a prilieha-

Mám pred sebou náš kalendár 
str. vidíme obrázok roztomilého 
vý text: „Malé nevinné oči dieťaťa sa vždy upierajú k veľkej 
a neznámej budúcnosti. Z našej lásky a radosti k malým musí 
viac ako obdivujúce maznanie sa vyplynúť záväzná povinnosť: 
nikdy nesklamať veľké nádeje malých. Im patrí budúcnosť a zá
leží na nás, na veľkých, aby naozaj bola v e ľ k o u!

Äno, deťom patrí budúcnosť!

naša prítomnosť, lebo ktorý otec alebo 
to, aby svojim ratolestiam nezabezpečil

a ešte radostnejšiu

Im patri aj 
sa nestaral o 
dostnú a krásnu prítomnosť 
dúcnosť!

matka by 
oboje. Ra- 

a kraišiu bu-

Medzinárodný 
deťom, ale patrí

deň detí je radostným sviatkom všetkých. Patrí 
aj ich otcom a matkám. Radujeme sa spoločne

a v našej radostnej oslave je skrytá 
ti, ani v budúcnosti, nič nezakalilo 
tých, ktoré sú našou veľkou nádejou.

túžba, aby ani v prítomnos- 
spokojný rast a dozrievanie

mmgm-ý
nás podmienky zdravé- 
celej spoločnosti, ktorá

šia generácia rástla v tých
V i l  I  «  a

S hrdosťou musíme konštatovať, že u 
ho rozvoja detí sú spojené so záujmom
vynakladá veľké úsilie, náklady a pozornosť na to, aby najmlad- 

na j optimálnej ší ch podmienkach
šťastného a bezstarostného rozvoja. Vzácny a uzákonený súbor 
opatrení v oblastiach rastu životnej úrovrte sa u nás dotýka 
napr. aj zlepšenia populačného vývoja, zvýšenia podpor mnoho
detným rodinám a mladým manželským zväzkom. To sú všetko 
radostné skutočnosti, ktoré treba úprimne privítať a hodnotiť 
ako jasný dôkaz vážneho záujmu spoločnosti o tie najhumán
nejšie a najzákladnejšie sociálne otázky.

Nijaká kapitalistická krajina sa nemôže napr. v prídavkoch 
na deti porovnávať s naším priemerom. V Holandsku napr. ne
poskytujú prídavky na deti vôbec. Spomeňme materský príspe
vok, uzákonený v roku 1971, ktorý umožňuje 
dlhý čas zostať doma a venovať sa výchove

materská dovolenka u nás je jednu z najdlhších na 
tomu ešte môžeme pripomenúť novomanželské pôžič

ky, peňažnú pomoc vo výške 2000 Kčs pri narodení dieťaťa, lac-

• • •« » »  « i «

týždňová 
svete. K

matkám pomerne 
svojich detí.

né stravovanie v 
štipendiá atď.

detských a školských jedálňach, študentské

Pri príležitosti tohtoročného 
myslime sa nad tým všetkým s

Deti sú veľkou nádejou našej veľkej 
plýva i pre nás veľká zodpovednosť, aby 
fou pracovali a tak prispievali k úspešnému zabezpečeniu kraj
šej, radostnejšej a mierovej budúcnosti iíielen našich detí, ale

Medzinárodného dňa detí za- 
vážnou zodpovednosťou!

budúcnosti. Z tolio vý
šme s veľkou náročnos-

aj detí celého sveta!
o. VOJTECH DUDIC

„Keď sú rodičia prví v dobrom príklade a rodinnej modlitbe, potom aj deti, ba všetci, čo žijú v rodinnom 
kruhu, ľahšie nájdu cestu k ľudskosti, spáse a svätosti. Deti ako živé údy rodiny prispievajú svojím spôsobom 
k posväteniu rodičov. Isteže sa odplatia rodičom za dobrodenia vďačnosťou srdca, detinskou láskou a dôve
rou. A budú im na pomoci v ťažkostiach i v starobe, ako sa patrí na deti."

(GAUDIUM ET SPES -  RADOSŤ A NÄDEJ, 2. časť, 48)

KUP RUBÍN, generálny tajom 
ník Biskupskej synody, bol vy
znamenaný radom francúzskej  
Cestnej légie  — CIRKEV V KE
NI slávi tento rok  a k o  rok

kresťan ske j  rodiny  — HO
LANDSKÍ BISKUPI vydali p a s 
tiersky list, v ktorom  sa stava
jú proti čoraz  väčším výdav
kom  na zbrojen ie  — V ZÁPA

DOAFRICKOM FREETOWNE bo 
lo m edzinárodné sympózium  
K resťanskej m ierovej k on fe ren 
cie  na tému: „Mier, rozvoj a  
spravodlivosť.“



A K TU Á LN E S L O V O

Prvý jún
je  sv iatočným  a  radostným  

M edzinárodným  dňom  detí. Ale 
je  to deň, k torý  si m ôžem e pri
vlastniť a j my, k tor í sm e d o 
sp e l í . A to z toh o  p ros téh o  d ô 
vodu, že i my sm e boli k ed y s i  
deťm i.

Oslavy MDD sú u nás a  v 
spr ia te len ých  k ra j in ách  vý
znam nou udalosťou. Sú s p o lo č 
ným sv iatkom  m alých  i v eľ
kých . Detí i d osp e lý ch . V h is 
tórii c e lo s p o lo č en s k ý c h  sv iat
kov  je  to nová oslava , a le  vži
la sa  a  sta la  sa  sam ozrejm ou .

N aše detstvo n epozn a lo  Me
dzinárodný deň  detí. Naši ro 
d ič ia  museli sa  p red ov šetký m  
ťažko  starať o nás, aby  nás u- 
živili. N eboli p re  to ani p o d 
m ienky. Do n ášho  detstva , a  
myslím tým na svoju vlastnú  
generáciu  tridsiatn ikov, zas ia 
h la  krutá vo jn a .

N ikdy nezabudnem  na 22. 
jún pred  35 rokm i. Š k o lsk ý  ro k  
sa chýlil ku koncu . V šetkých  
nás nap ĺňala  radosť z b líž ia 
c ich  sa  prázdnin. B ola  n edeľa .  
Nad naším m estom  sa  zrazu  
zjavilo n ev ídan é m nožstvo l i e 
tadiel. To neboli športové  l i e 
tadlá, k to r é  ob čas  pre lie tava li  
nad naším kra jom  a vzbudzova
li v nás sam ozre jm ý  d e tsk ý  z á 
ujem a obdiv. To boli sm rto 
nosné o c e ľo v é  vtáky, k to r é  d e 
ťom, otcom  a  m atkám  b ra tsk é 
ho  S ov ie tsk eh o  zväzu prinášali  
smrť a skazu.

V nedeľu  22. júna 1941 p r e 
padli h it lerov ské  v o jská  S ov iet
sk y  zväz. Z ustrašených  o č í  n a
š ich  rodičov  a  ostatných  d o s p e 
lých  sm e už vycítili, že  sa  d e je  
čosi vážne. Čosi, čo  nevzbudzu  
je  radosť, a le  op ačn é  pocity , o • 
bavy, úzkosť a  strach.

Ale prišie l aj šťastný deň  o - 
s loboden ia . Deti na ru kách  o- 
s lobod iteľov  stali sa  sym bolom  
n ového  života.

Pri 35. výročí h an ebn éh o  p r e 
padnutia b ra tsk éh o  ZSSR by  
sm e m ali h lb š ie  oživiť n aše  
sp om ien ky  a  uvedom iť si, že

zlo im p er ia lis t ick e j  vojny sa  už 
n esm ie  opakovať . Prisp ievajm e  
k  tomu zo v še tký ch  síl, aby  pr
vý deň  m es iaca  júna, teraz  i v 
budúcnosti, stal sa  navždy ra 
dostným  dňom  detí c e lé h o  sv e 
ta, k to r é  budú a j naším  pr ič i
nením  žiť a  dozrievať v trva
lom  mieri, šťastí a  radosti!

o. Štefan BANlK

PROTI PRETEKOM V ZBROJENÍ

„Poslanie Svetovej rady mieru ne
stráca zo svojho významu. Na zasa
daní v Stockholme 31. V. -  2. VI. 
1975 vydáva Svetová rada mieru novú 
výzvu za neodkladné a všeobecné od
zbrojenie a zvolanie celosvetovej kon
ferencie o odzbrojení. Vyzýva všetky 
vlády, parlamenty, všetky spoločen
ské hnutia, ktoré sa zasadzujú o mier, 
politické strany, odbory, cirkvi, spo

ločenské a kultúrne organizácie, kto
rých cieľom je pokrok ľudstva, aby 
spojili svoje sily v novú, svet obopí
najúcu ofenzívu proti pretekom v 
zbrojení.

Vedľa nesporných úspechov sveto
vého mierového úsilia na jednej stra
ne, existuje stála hrozba vojnových 
konfliktov, podmienených veľkou zá
sobou zbraní všetkých druhov na dru
hej strane. Nebezpečná teória rov
nováhy síl núti štáty vydávať veľké 
hodnoty na vojenské výdavky. Čo 
všetko by mohlo ľudstvo mať, keby 
postupne došlo k odzbrojeniu.

Výdaje na zbrojenie za rok sa rov
najú hodnote 400 000 škôl pre 135 mi
liónov detí, alebo moderne vybaveným 
bytom pre 480 miliónov obyvateľov. 
Náklad na jednu lietadlovú loď by 
stačil na výživu 400 000 ľudí za jeden 
rok. 10 pere. výdavkov venovaných 
dnes na zbrojenie by stačilo rozvojo
vým krajinám, aby do desať rokov 
odstránili hlad, choroby a negramot
nosť v oblastiach trpiacich na nedo
statok."

(Z prejavu člena Svetovej rady 
mieru, preláta L. Horkého ku 
kat. duchovným dňa 11. maroa t. 
r. v Bratislave).
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Medzi vzácne ta pozoruhodné stavebné poklady Moskvy patrí aj klasická bu
dova s bielymi piliermi a bronzovým štvorzáprahom Apolóna nad priečelím - 
B o ľ š o j t  e a t r, čiže budova Veľkého divadla.

Je zaujímavé, že toto divadlo sa nazývalo veľkým už od svojho založenia. 
Spočiatku tento výraz označoval iba skutočnosť, že divadlo bolo v Moskve na
ozaj veľké, ba môžeme povedať, že v tých časoch najväčšie.

Neskôr toto označenie stratilo svoj pôvodný zmysel, ale divadlo ho po
zdvihlo na symbol skutočného veľkého umenia.

Okrem svojho umeleckého poslania budova Veľkého divadla až do postave* 
nla kremeľského zjazdového paláca slúžila ako jedna z hlavných štátnych a 
¡spoločenských tribún. V nej napr. sa uskutočnili niektoré dôležité zjazdy, schô
dze a zhromaždenia sovietskeho štátu. Tu prijali aj prvú sovietsku ústavu a 
pod.

V tomta roku od založenia Veľkého divadla v Moskve uplynulo 200 rokov.



„BUĎTE NAPOSPOL JEDNOMYSEĽNÍ!“
t

(Rim 12, 16)

História listu apoštola národov, z ktorého úryvok sme vybrali ako nadpis a hlavnú tému tohto 
znášanlivostného príspevku, spadá do obdobia tretej apoštolskej cesty sv. Pavla. Rímskym kresťa
nom ho napísal v Korinte asi okolo roku 58.

Kresťania v Ríme sa regrutovali z takých, ktorí boli predtým pohanmi. Avšak bolo tam dost aj 
takých, ktorí pochádzali zo židovstva a dosí iažko upúšťali od niektorých nepodstatných starozá
konných zvykov. V istom zmysle slova vyvolávali prejavy nejednotnosti, nejednomyseľnosti a ne
znášanlivosti. Apoštol národov, ktorý tak jedinečne ovládal Starý zákon, ich vyzýva k jednomyseľ
nosti.

Práve v tomto bode je myšlienka sv. Pavla aj dnes veľmi časová, lebo na adresu nás všetkých, 
ktorí sa ku kresťanstvu hlásime, hovorí o tom, aby sme boli jednomyseľní vo vzájomnej láske, brat
skom porozumení a znášanlivosti. Len takým postojom dokážeme presvedčivú silu nášho kresťan
ského zmýšľania, našej kresťanskej viery.

Budme napospol jednomyseľní. Jednomyseľní vo vzájomnom porozumení, znášanlivosti a predo
všetkým v trpezlivej láske. Buďme jednomyseľní v osobnom i rodinnom živote, doma i na ulici, 
vo svojom súkromí i v spoločenskom styku, pri odpočinku i pri práci, pri plnení svojich spoločen
ských i náboženských povinností!

Nezabúdajme, že ústrednej myšlienke nadpisu tohto príspevku predchádza veta: „Radujte sa s 
radujúcimi, plačte s plačúcimit“ (12, 15j a že po nej nasleduje ešte ďalšia pozoruhodná výzva: 
„Nezmýšľajte vysoko, ...nepokladajte sa za múdrych!“ (1 2 ,1 6 ).

Rozdeliť sa s ľuďmi o ich radosti a bolesti, rozdeliť sa o city porozumenia, ochoty a vzájomnej 
podpory, to sú vznešené a šľachetné prejavy jednomyseľnosti, na ktorej sa tak bezpečne buduje 
a upevňuje naša láska k Bohu i ľuďom, ľudský súlad a pokoj.

S R D C E

Koľkokrát si bolo ospevované! Koľkokrát si 
plesalo, plakalo, tešilo sa a bolelo! Koľko rados
ti a horkosti si zažilo! Si symbolom toho naj
krajšieho, toho najcennejšieho! Koľkí prinášali 
veľké obete, trpeli a všetko kládli na tvoj oltár, 
len aby ťa mohli mať!

Aký zločin je tebe škodiť, zraňovať a ubíjať ťa! 
Kde mali srdce tí, ktorí prebíjali srdce na Gol- 
goteľ! Koľko krutosti, plaču a trápenia zavinili 
už na tejto zemi ľudia bez srdca, bez citu a bez 
lásky?!

V dejinách ľudstva, cez tisícročia, vraj, nebo
lo ani tristo rokov, v ktorých by človek žil bez 
vojny, v mieri, bez nenávisti a nepriateľstva.

Na svet prišiel Syn človeka, aby zasadil 
strom života, svoje srdce, ktoré sľubuje a dáva 
radosť, lásku, šťastie a pokoj, a tak sa stalo 
učebnicou večného života.

Bolo to dávno, keď som videl ešte nemý film 
Ben Húr. Do mojej pamäti sa vryli navždy z 
tohto filmu dve scénky:

Prvá: Ben Húr veľmi unavený usnul na jed
nom výklenku pri bráne zavretého paláca. V 
tvrdom spánku z úst vytiekla mu na kameň sli
na. Jeho matka len zďaleka sa dívala n'a milo
vaného syna, lebo trpela malomocenstvom. Keď 
sa Ben Húr prebudil, odišiel a jeho matka pri
šla aspoň to miesto pohladiť. Cítila tam teplo 
synovho tela a keď zbadala slinu, pobozkala ju, 
lebo patrila jej synovi. Aká čistá, nezištná a svä
tá láska! Aké zázračné a milujúce je materské 
srdce!

Druhá: V Nazarete rímski legionári vedú zbi
tého, poviazaného, na smrť unaveného otroka.

Zastavili sa pri studni práve pred domčekom Sv. 
Rodiny. Legionári načreli si vody a v tej letnej 
páľave tak uhášali svoj veľký smäd. Jeden z nich 
načrel znova a pred tvárou otroka, ktorý od ú- 
navy padal, rozosmial sa na plné ústa a poma
ly ju vylieval do prachu. . .  Otrok dychtivo sle
doval tok vody, potom sa zohol a lízal z prachu 
urobené blato. V tej chvíli v Nazaretskom do
me jedna ruka, asi sedemnásťročného mladíka, 
pílila hranol. (Na plátne len to bolo vidieť a o- 
značovalo to skrytý život Spasiteľa). Ruka zrazu 
prestala píliť a o chvíľu zjavila sa nad studňou. 
Za chrbtom vojakov, načrela vody a dala piť ne
šťastnému otrokovi, ktorý ju dychtivo hltgl. . .

Čia bola tá šľachetná ruka, to rameno v bie
lom šate oblečené, nie je treba hovoriť. Bola to 
ruka toho, ktorý prišiel na svet, aby liečil boľa
vé rany, aby hladil trápením rozbolené hlavy, 
aby utíšil plačúce a trpiace srdce človeka.

To Božské srdce diktovalo n'ohám ostatných 
chodiť za tými, ktorých bolo treba učiť čnosti 
lásky. Toto srdce diktovalo rukám, aby rozsieva
li vzájomnú lásku medzi ľuďmi. Tie ústa hlá
sali božské učenie a činili divy, aby človek už 
aj tu na zemi mohol byť šťastný, spokojný a lás
kavý. On je ten, za „ktorým zo storočia na sto
ročie túžili úbohí, ranení, hladujúci, ponížení; 
ako uschlá tráva túži po vode, ako kvet túži po 
slnku a vode, ako ústa túžia po úprimnom boz
ku, ako srdce smädí po úteche. Syn1 Boha a člo
veka. Človek, ktorý vo svojej ľudskej bytosti 
skrýva Boha; Boh, ktorý svoje božstvo skryl do 
Adamovho tela z hliny“. (6 . Papini).

Také je Jeho srdce a taká je aj Jeho láska
a Blahozvesť!

o. MIKULÁŠ MAGYAR



„Rodičia majú totiž rodinné ovzdušie/ preniknuté láskou a úctou k Bohu a ľuďom, ktoré napomáha úplnú osobnú 
a spoločenskú výchovu detí. Rodina je teda prvou školou spoločenských čností, ktoré sú potrebné každému spoločen
stvu." (Z kortcilnej deklarácie O kresťanskej výchove)

„Moderna kultúra sa vyznačuje niektorými charakteristickými črtami; exaktné vedy veľmi cibria kritický zmysel. Novší 
psychologický výskum umožňuje hlbší rozbor ľudskej činnosti. Historické vedy zniačne napomáhajú pozorovať menlivú 
stránku vecí. Životné spôsoby a obyčaje nadobúdajú čoraz jednotnejší ráz. Industrializácia, urbanizácia a iné činitele, 
napomáhajúce kolektívny život, vytvárajú nové formy kultúry, z ktorých skŕsajú nové formy myslenia, konania a trávenia 
voľného času." (Z pastorálnej konštitúcie RADOSŤ A NÁDEJ)

„Začiatok nového ročného obdobia nás vždy napĺňa novou nádejou na lepšiu budúcnosť. Želali by sme si, aby tieto 
premeny prírody mali podobnú aplikáciu aj v našom duchovnom živote.“ (PAVOL VI., 21. marca t. r.)

A to je tá druhá stránka mince rajských Havajských 
ostrovov.

* * *
Nepredbiehajme však naše rozprávanie.
František de Veuster namočil pero do kalamára a písal: 

„Numero siedme mojich detí je chlapec menom Jozef. Na
rodil sa roku Pána 1840, 3. januára; nasledujúceho dňa bol 
pokrstený v kostole v Tremeloo. Ak dá Boh, bude raz sed
liakom ako jeho otec. Nech je silný a pevný ako dub a 
nech zapustí korene hlboko do flámskej zeme. A zákon Boží 
nech má pred očami po všetky dni svojho života. Amen."

Sedliak ťažko oddychujúc vstal, nasypal popol na písmo, 
potom ho sfúkol, knihu starostlivo uzavrel sponami a ulo
žil do skrine. Potom pristúpil k obloku, široko ho roztvoril 
a zahľadel sa do noci.

Kniha, do ktorej František de Veuster zapísal tento pa
mätný záznam o narodení svojho syna Jozefa, bola stará, 
hrubá, v koži viazaná biblia a zatvárala sa ozdobnými bron
zovými sponami. Často v nej listoval s posvätnou úctou, 
rozvážne a pomaly čítal dejiny vyvoleného národa a dejiny 
božej rodiny de Veusteurovcov. Na zadné listy sedliaci Veu- 
sterovci od dávnych čias do nej písali rodinnú kroniku, po
väčšine ťažkými, hranatými literami, aké vedeli kresliť upra
cované sedliacke prsty. Bola tam reč o mnohom utrpení a 
nešťastí, o ohni a moru, o vojne i smrti. Ale aj o tvrdej, po* 
ctivej práci, ktorá opäť a opäť vybudovala, čo zlé Časy 
a ľudská zloba zničili.

Rodina de Veusterovcov bola prastarý flámsky kmeň, 
často búrkami nalomený, neraz bleskami rozštiepený, no 
predsa vždy ešte silný a nanovo pučiaci.

František de Veuster bol tvrdý a pracovitý sedliak. Vy
značoval sa spravodlivosťou a starostlivosťou o rodinu, mi
loval poriadok a k tomu viedol aj svoje potomstvo. V ro
dine vládla radostná pohoda, lebo od práce nikto ruky ne- 
odťahoval a k nej priúčala hlava rodiny od skorej mladosti 
aj svoje deti. V dlhých zimných večeroch sa čítali rozličné 
udalosti z histórie, príbehy zo životov svätých a matka 
vedela sama vymýšľať a rozprávať rozličné rozprávky, ako 
to vedia takmer všetky matky a staré matere aj po našich 
dedinách. Všetky ročné obdobia poskytovali deťom množ
stvo rozmanitých zábaviek okolo domu a pri pasení ove
čiek. Pravdaže, ani deti Veusterovej rodiny neboli anjeli a 
neraz sa ušiel raz jednému, raz druhému poriadný výprask. 
Ani Jozef nebol výnimkou.

Z mnohých príhod a dobrodružstiev detského obdobia Jo- 
zefa de Veustera vyberieme iba jednu, ktorá akoby bola po
značila jeho život a usmernila jeho túžby za krásnymi a 
veľkými vecami.

Jozef rástol ani z vody. Už chodil do školy. A treba po* 
vedať, že chodil do nej rád. Oči a uši mal vždy otvorené na 
všetkých vyučovacích hodinách a jeho srdce bolo prístup
né na všetko ušľachtilé.

Raz učiteľ deťom čítal knihu „Flámsky lev". Hovorilo sa 
v nej o pohnutých dejinách ich otčiny. Srdcia žiakov horeli 
pri čítaní o nepremožiteľnom mäsiarovi Breydelovi, o de 
Coninckovi, tkáčovi z Brugg, o vojvodcovi Robrechtovi, 
smelom a udatnom mužovi ako lev. Počúvali o slávnych 
bitkách flámskych sedliakov so zhýčkanými francúzskymi 
rytiermi, ako si bránili a chránili ich predkovia svoju vlasť.

Učiteľ zatvoril knihu, mlčky a dlho sa díval na deti a 
potom povedal:

- To bola kniha o flámskych hrdinoch. Dokiaľ budú rásť 
duby na flámskej pôde, dovtedy musia vyrastať aj hrdino
via.

Vtedy Jozef de Veuster vyskočil z lavice a zvolal:
-  Aj ja budem hrdina.
Celá trieda sa dala do búrlivého smiechu. Ale učiteľ váž

ne povedal:
-  Dáj to Pán Boh, Jozef. Hrdinovia v našej zemi nesmú 

vymrieť.
Učiteľ potom vyšiel s chlapcami a dievčatami do prírody 

a ešte veľa pekného im rozprával a rodnej zemi.
-  Niet miestečka, -  hovoril, -  ktoré by nebolo pokro

pené krvou našich otcov, čo padli za slobodu a česť vlasti.
Toho dňa poobede, ksď sa skončilo vyučovanie, zašiel 

Jozef k svojmu starému priateľovi majstrovi Deselaerovi do 
kováčskej vyhne. Nesmierne rád sa díval na to, ako kováč 
kuje žeravé železo, ako z neho na všetky strany odletuje 
tisíce iskier. Pomáhal mu aj mechy ťahať. Pozdravil sa 
a opýta! sa:

-  čo kujete, majster Deselaere?
-  Kosu. Pre sedliakov i pre tvojho otca. Bude dobrá 

úroda. Na žatvu.
-  Majster, a nekovali ste dakedy aj meče?
-  Pravdaže, koval som. Ale teraz nie je vojna.
-  Ach, škoda, že u nás nie je vojna.
-  Chlapče, ako môžeš takto hovoriť? Vieš, čo je vojna? 

Požiare, zabíjanie, vdovy, siroty, kaliky, pustošenie, plač a 
slzy.

-  Ale vo Flámsku musí byť vojna. Chcem sa predsa stať 
hrdinom ako Robrecht Lev.

-  Tak ty teda chceš byť hrdinom? Preto musí Flámsko 
ísť do vojny.

Chlapec trocha zahanbený zvesil hlavu.
- Ako sa stanem hrdinom, keď nebude vojna?
-  Milý Jozef, hrdinom sa môžeš stať aj bez vojny. Aj 

teraz u nás je dosť hrdinov.
-  Kde?
-  Aj u vás doma. Tvoja mamka je hrdinka. Videl som, 

koľko bielizne dnes vešala na motúzy. Je vás veľa, treba 
na vás prať - a nie je to ľahká robota -  potom žehliť, 
obed i večeru variť, obšívať vás, dlážku drhnúť, riad i oblo
ky umývať. Nuž kto toľko robí, každý deň od rána do noci, 
celé mesiace i roky, celý život, hoc nezabil ani jedného 
nepriateľa, je veľký hrdina.

-  Naozaj, ujo Deselaere, a ja som si nikdy na to ešte 
nepomyslel.

-  Pozri sa, aj tam ide jeden hrdina.
- Vidím len sestru Alžbetu.
-  A vieš ty o tom, že každú noc je na nohách pri poste

li chorých, starých a opustených ľudí? Pomáha všade kaž
dému, kde niekto trpí alebo tam, kde deťom mamička už 
odišla z tohto sveta. Robí to už toľko rokov a vždy s vese
lou tvárou a s radosťou. Každému vie povedať pekné slovo 
a povzbudiť. Vidíš, aj ona je hrdinka, aspoň taká, ako Flám
sky Lev, ak nie väčšia.

-  Ako môžem byť matkou alebo ošetrovateľkou chorých?
- To je pravda, nemôžeš. Ale ani nepotrebuješ. No pred

sa môžeš niečo spraviť. Ukovaj s? svoje srdce, aby bolo 
pevné, ako železo, ale dobré a súcitné k všetkej cudzej 
biede. Takéto srdcia potrebuje Flámsko a potom sa staneš 
hrdinom aj bez vojny a bez meča. No, už dosť, ťahaj me
chy!

Keď sa Jozef vracal domov, rozmýšľal o tom, čo mu ho
voril ujo kováč Deselaere, že srdce musí mať tvrdé ako že. 
lezo, ale dobré, ušľachtilé, súcitné ako srdce jeho matky 
alebo sestry Alžbety.

(Pokračovanie v bud. čísle.)



„Nijaký človek nemôže žiť bez budúcnosti. Máme budúcnosť. Nielen prechodnú, ale stálu. Ešte i v ľudskej beznádeji 
zomierania otvára so veriacemu budúcnosť v Bohu, ako nový život, človek má budúcnosť zabezpečenú, darovanú Bohom, 
ktorý je sám Život.

Odpoveďou na všetky naše problémy, trápenia, utrpenia, na život a smrť je, že Kristus ukrižovaný vstal, žije a my ži
jeme s ním a budeme s ním žiť. ,,Ja som Vzkriesenie a Život. Kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude ž i ť . . . “ (Jn 11, 25 
a naisl.).

Matka Božia -  Spoluvykupiteľka, nech vás chráni a svojím orodovaním nech prispeje, aby ste spojení so Vzkrieseným 
vydávali (svedectvo dobrého života na úrovni ľudskej, občianskej i kresťanskej, nech sa stále zlepšujú medziľudské i me- 
dzikresťanské vzťahy, nech Cirkev vzrastá v milosti a vlasť našu nech prekvitá pokojom, šťastím a hojnosťou."

(Z ordinariátneho listu k veľkonočným sviatkom 1976)

Kráčajme cestou zachovávania 
príkazov

Pripomeňme si slová apoštola národov, sv. Pav
la: „Nemýľte sa! Ani smilníci, ani cudzoložníci, 
ani samoprznitelia nebudú dedičmi kráľovstva 
Božieho!“ (1 Kor 6 ,9 ) .

í Pokračovanie.)

Do nečistých hriechov nás privádza: nepozor
nosť očí, nemravné obrazy a predstavy, čítanie 
nemravných, pornografických kníh a tlače, ne
vhodné oblečenie, zlá spoločnosť, nevhodné fil
mové a divadelné predstavenia, nevhodné tance, 
lenivosť, opilstvo.

Prostriedky, ktoré ti pomôžu zachrániť si čis
totu, sú tieto:

a) vyhýbaj sa každému nebezpečenstvu príle
žitosti k hriechu nečistoty, i

b) statočne premáhaj pokušenia,
c) neopíjaj sa, lebo nijaký opilec nezostane 

čistý,
d) nebuď lenivý, usilovne pracuj a vždy sa nie

čím užitočným zamestnávaj,
e) kroť svoje zmysly, najmä zrak,
f)  chráň sa zlých, falošných priateľov a zlej 

spoločnosti,
g ) neoddávaj sa nočným zábavám a hýreniu,
h) pri zábave a tanci buď vždy disciplinova

ný, slušný,
ch) nečítaj pornografickú tlač a pod. litera

túru,
i) nechodievaj na nemravné filmové a divadel

né predstavenia,
j) modli sa za zachovanie svojej čistoty, pri

stupuj k častej spovedi a sv. prijímaniu,
k) pamätaj vždyt že Boh ta vždy a všade vidí 

a že koniec života sa môže prihlásiť v hocikto
rej chvíli,

l) drž sa verne rád svojho duchovného otca, 
spovedníka.

Bojuj statočne a vytrvalo o svoju čistotu. Kaž
dú námahu Pán mnohonásobne odmení. Hlboko 
do srdca si vštepuj ideál čistoty a snaž sa ho 
zachovať. Krása čistoty, jej vznešenosť a ctihod
nosť, je ozaj veľkým darom života a Pán ju šte
dro odmeňuje, blahoslavení čistého srdca, lebo 
uzrú Boha“ (Mt 5, 8). Nečistota má strašné ná
sledky tak v pozemskom živote, ako i na več
nosti. Už tu na zemi nám ničí zdravie, zapríči
ňuje mnohé veľmi nepríjemné choroby, otupuje 
rozum, poškvrňuje česť, privádza už pozemské 
tresty Božie, niekedy aj predčasné a tragickú 
smrť. Z Písma sv. vieme, že pre hriech nečistoty 
Boh potrestal Sodomu a Gomoru. A na večnosti?

Život podľa kresťanskej mravnosti je spôsob 
života založený na kresťanských zásadách a mo
rálke. Cirkev sa snaží, aby si túto kresťanskú 
mravnosť osvojili všetci jej členovia, aby mravné 
zásady nášho Vykupiteľa sme nielen uznávali, 
ale aj verne zachovávali. Katolíckemu kres
ťanovi nestačí iba veriť v Krista. Spásu dosiah
neme nielen vierou samotnou, ale životom podľa 
viery. Musíme sa snažiť o taký život, v ktorom 
dokážeme svoju vieru aj prakticky uskutočňovať, 
aby o nás, na poslednom súde nebolo povedané, 
že sme verili v Krista, ale skutkami sme ho po
pierali!

Zamyslime sa tu stručne nad niektorými ak
tuálnymi otázkami, ktoré patria k problematike 
verejnej mravnosti, ako napr. spôsob odievania 
sa, zábavy a pod. Netreba si myslieť, že Cirkev 
toto všetko odsudzuje alebo zakazuje. Ani tanec, 
film, divadlo, moderný odev, literatúra nezname
najú vo svojom význame niečo nemravné. Ani 
jedno z týchto slov neznamená hriech, ale z 
každého môže veľmi ľahko hriech vzniknúť, ak 
človek neostane bdelý.

Otázka odievania sa týka väčšinou žien. Ne
slušné šaty sa často stávajú príležitosťou k 
hriešnym túžbam a predstavám mužov. Čestnosť 
a stud sú prirodzené hradby čistoty. Stud je člo
vekovi vrodený a dobrou výchovou a zásadnou 
sebavýchovou ho možno zošľachťovať a stále 
zjemňovať.

Nehanblivosť a nedostatok studu sa najčastej
šie prejavuje v obliekaní. Výstrednosti módy sú 
niekedy nepekné a často aj hlúpe. Nech si ni
jaká žena nemyslí, že je krajšia, keď sa nevhod
ne oblečie. Krása tela vidc vynikne v dôstojnom, 
slušnom a vhodnom obliekaní a nie v polona- 
hosti. Kresťanská žena nemá nosiť pohoršujúci 
odev. jej šaty majú vydávať svedectvo o jej cha
raktere, duchovnosti a slušnosti. Písmo sv. nám 
pripomína veľmi jasne a dôrazne: „Odev tela, 
smiech zubov a chod človeka rozprávajú o ňom“ 
(Sir 19, 27).

Vaše šaty, drahé setry, sú aj hlasom vašej du
še. Keď vás vidia v nečestnom odeve, vedia, že 
ste také aj vo vnútri. A ak aj aké by vás niekto



„ON VÁM UKÁŽE VEtKÚ SIEŇ”
(Lk 22, 12)

Kristus starostlivo pripravoval svoju poslednú večeru a 
rozlúčku s učeníkmi. Najprv musel určiť miesto rozlúčky: 
„Hľa, keď budete vchádzať do mesta, pôjde vám v ústrety
človek s džbánom vody; choďte za n ím __on vám ukáže
veľkú s ieň ... tam (ho) pripravte." (Lk 22, 1 0 -1 2 ) .

Veľká sieň! Koľko ich je na svete?! Veľkosť tejto však 
meriame nie jej rozmermi, ale udalosťami, ktoré sa v nej 
stali. A vo večeradle na Sione sa udiali veľké veci: Posled
ná večera a rozlúčka s apoštolmi, umývanie nôh apoštolov 
a vznešená veľkňazská modlitba, ustanovenie Eucharistie 
a napokon udalosť nad udalosťami, Zoslanie Sv. Ducha na 
apoštolov, narodeniny Cirkvi. Túto sieň a dej, ktorý sa odo
hral v nej, zvečnil svojím štetcom i nesmrteľný Leonardo 
da Vinei. Narodeniny cirkvi svätej boli sprevádzané ohňom 
a hrmotom „Keď nadišiel sviatok päťdesiateho dňa (po 
Veľkej noci), všetci (učeníci) boli zhromaždení na tom 
mieste. Tu zrazu zaznel z neba hukot, ako by sa hnal prud
ký vietor a naplnil celý dom, v ktorom bol i . . .  všetkých na
plnil Duch Svätý a začali hovoriť cudzími jazykmi". (Sk 2, 
1-3).

Všetko je tu divné. . . !  V spomienkach sa vraciame do 
posvätnej betlehemskej noci a obdivujeme jej ticho, čaro, 
pokoj! Obdivujeme tajuplnosť svitania nedeľného rána a 
víťazstvo nad smrťou! Tu však vo večeradle, pri Zoslaní 
Ducha Svätého, udalosti majú úplne iný spád! Nepokoj, hu
kot z neba, vietor, oheň! Akoby živly prírody mali symboli
zovať silu Ducha Svätého, ktorá pretvorila a zocelila duše 
bojazlivých apoštolov! Äno, je to sila, ktorá zocelila a pre
tvorila medzi Damaskom a Jeruzalemom Šaula na Pavla 
a ktorá pretvára milosťou Ducha Svätého každého.

Pozrime sa do minulosti, aký osud stihol sieň večeradla. 
Keď v roku 70 Titus spustošil Jeruzalem, na jeho mieste 
vzniklo poorané a soľou posýpané rumovisko. Samozrejme, 
že zničené bolo aj večeradlo. Avšak obetaví kresťania sa 
postarali o jeho znovupostavenie, o čom máme autentické 
dôkazy. Epifán rozpráva, že keď cisár Hadrián roku 117 
navštívil Egypt, došiel i na tieto posvätné miesta, ale na
šiel tu iba rumovisko z čias Titových. No i tak tu osialo 
niekoľko domov i c h r á m  B o ž í ,  ktorý stál na tom mies
te, kde sa nachádzala v y s o k á  m i e s t n o s ť ,  v ktorej 
našli svoj úkryt apoštolovia po Nanebevstúpení Pána. Tu 
zrejme ide o večeradlo na hore Sion, i o sv. chráme, po
stavenom na jeho mieste.

O inom sv. chráme, vybudovanom na mieste večeradla,

sa zmieňuje biskup Cyril Jeruzalemský v roku 348. Tvrdí, že 
pozná chrám apoštolov, v ktorom na nich zostúpil Duch 
Svätý. Bol vybudovaný po smrti cisára Konštantína.

Po Byzantíncoch robili pokusy aj križiaci. Na mieste ve
čeradla vybudovali trojloďovú baziliku, ktorá po dobytí Je
ruzalema sultánom Saladinom prešla do rúk Sýrčanov. Pri
šli však Saracéni a urobili všetkému koniec, keď roku 1233 
zničili všetky budovy, postavené na tomto posvätnom 
mieste.

V XIII. storočí Židia začali roznášať falošné správy, že 
pod Sinajskou bazilikou, postavenou na mieste večeradla, 
sa nachádza hrob kráľa Dávida. Mohamedáni začali sa za
ujímať o túto správu, lebo aj oni mali záujem o hrob kráľa 
Dávida. Ako to potvrdzuje vývoj udalostí, kresťania boli z 
posvätných miest pôvodného večeradla vyhnaní, a preto 
boli nútení v jeho susedstve vybudovať si baziliku, zvanú 
Dormitio. V nej jeruzalemský patriarcha odbavuje bohosluž
by počas sviatkov Zoslania Sv. Ducha. Bazilika je postave
ná na tom mieste, kde kedysi stál dom, v ktorom žila a 
zosnulá Matka Božia. Treba ešte poznamenať, že Svätý 
Otec Pius XI. povýšil toto miesto na opátstvo. Toľko ra
dosti a potešenia majú kresťania -  pútnici, keď sa chcú po
zrieť na slávne a posvätné miesta!

Pre nás ostávajú slová modlitby: „Kráľu nebeský. . .  ktorý 
si všade a všetko naplňuješ. . .  príď a ubytuj sa v nás, 
očisť nás" od škvŕn nenávisti, neznášanlivosti, pomsty 
a krviprelievania a daruj nám šťastný a pokojný život!

O. JÄN T ICHÝ

chcel, chce to len pre zábavu. Vážny vztah a zá
ujem sa v tom neprejaví! Baty majú zákryt tie 
časti tela, ktoré by bez nich pohoršovali alebo 
pokúšali ostatných. Neodmietame tým módu, 
možno sa podľa nej riadiť, ale vychádzame zo 
zásady, že má byť slušná, účelná, vhodná a nie 
výstredná. Zavádzanie neslušných spôsobov ob
liekania. nie je bez hriechu. Je tiež hriech 
obliekať sa a parádiť nad materiálne možnosti 
svojej rodiny, na úkor jedla a výchovy detí. Na 
to by naši kresťanskí rodičia nemali zabúdať a 
v tejto otázke by mali nielen svoje deti poučo
vať, ale aj dávať im žiarivý príklad. Pamätajme: 
žena je pekná nie vtedy, keď je nevhodne oble
čená, ale keď jej odev je slušný a dôstojný. Tá 
krása o nej hovorí to najdôležitejšie, že je čest
ná. Najväčšou ozdobou tela je čistá duša.

K otázke tancov. „Radujte sa bratia!“ — vy
zýva v jednom svojom liste sv. Pavol. Teda ra
dosť, a v nej aj tanec, je dovolená. Sú tance, 
ktoré vyjadrujú krásu a radosť života. Sú tance, 
ktoré vyjadrujú veľké umenie, napr. umelecký

balet! Proti týmto nemožno mať nijaké výhrady, 
ale sú, žiaľ, aj tance plné zmyselnosti, dráždivé, 
neslušné. Také nemožno schvaľovať, lebo nie sú 
pre veriaceho kresťana vhodné a dôstojné. Pa
mätajme si, že zábava s tancom nesmie byt prí
ležitosťou k hriechu. Choďme tancovať tam, kde 
sa tancuje pre zábavu, kde sú pri tanci všetci 
slušne oblečení, kde sa neholduje nadmieru al
koholu a nejakým zvrátenostiam. Aj pri samot
nom tanci správajme sa dôstojne.

Otázka predstavení, umenia a pod. — Nie je 
vždy umením to, čo sa za umenie predstavuje 
a podáva. Pod rúškom umenia sa často skrýva 
nemravnosť. O divadle a filme už Sv. Otec Pius 
XI. povedal, že toto krásne umenie, ktoré by ma
lo byt šíriteľom dobra, stáva sa v mnohých prí
padoch propagáciou zla. Preto kresťansky zmýš
ľajúci človek navštevuje umelecky hodnotné a 
morálne nezávadné predstavenia. Na stránkach 
nášho časopisu už boli odsúdené takéto predsta
venia, ktoré predstavujú morálnu zvrhlosť, naj
mä pornografické filmy západného sveta. ./



Kríž nad spoločným hrobom lidických mučení
kov volá k vrúcnej spomienke na tých, ktorí sa 
stali obeťou tvrdého násilia a nacistickej bezo
hľadnosti.

Volá však aj do svedomia všetkých ľudí dneš
ka a budúcnosti, aby už nikdy nedovolili opako
vať krvavú tragédiu Lidíc a im podobne zniče
ných obcí a miest z druhej svetovej vojny.

Likvidáciu Lidíc zákerne uskutočnili dňa 10. 
júna pred 34 rokmi.

S podobným  postojom  sa m ám e prejaviť aj v 
o tázke  propagácie  nem ravných m alieb , sôch , 
kres ieb , kníh a časop isov . Nezaujímajú sa  o to, 
čo  je  pohoršujúce a sami sa  veľmi zodpovedne  
varujme toho, aby sm e ničím a  nikdy n ikoho  ne- 
pohoršovali. Nech sa  nám h lboko  vryjú do srdca  
i pam äti slová Písma: „Beda č lovekov i, od k to 
rého poh oršen ie  prichádza! Lepšie  by bolo  pre  
neho, k eb y  mu m lynský kam eň  zavesili na šiju 
a tak  ho ponorili do  m orskej hlbiny ŕ  (Mt 18,
7 y.

7. prikázan ie nám hovorí: N epokradneš! — Pri 
tomto prikázaní si musíme povedať n iekoľko  
slov o nadobúdaní majetku. M ajetok sm iem e p oc
tivo nadobúdať a poctivo nadobudnutý máme si 
udržať a dovoleným i prostriedkam i aj brániť. 
Narušenie v tejto o tázke  sa považuje za hriech  
a hovorí o ňom nielen 1., oiíe aj 10. Božie pri
kázanie.

Spôsob nadobudnutia majetku, čiže vlastníctva 
musí byť spravodlivý a  poctivý. Ináč nadobud
nutý m ajetok  a lebo  vlastníctvo je hriešne.

Honba za m ajetkom  je často príčinou mnohých  
hriéchov : Sú to hlavne: lakom stvo, márnotrat
nosť, závisť, nepoctivosť, krádež  a pod. K ta
kým to priestupkom  a hriechom  privádza človeka  
nadm ierna túžba po zem ských  statkoch, ktorá  
ho zvedie a zaslepí natoľko, že si tieto hodnoty  
váži viac a k o  dobrá nadprirodzené a hodnoty  
večné. Takýto č lov ek  v honbe za m ajetkom  ne
hanbí sa dopúšťať aj krívd na úkor iných, nie
k ed y  aj na úkor c e le j  spo ločnosti . Pod majetkom  
tu rozum iem e nielen dom, auto, záhradu, chatu, 
m otorový čln, a le  všetko, čo  je vlastníctvom člo
veka. Na m ajetok  m ám e právo, a le  aj základnú 
povinnosť: získavať si ho svojou poctivou a sta
točne vykonanou prácou.

K nespravodlivému zabratiu cudzích vecí mož
no dôjsť krádežou , lúpežou, podvodom, sprene
verou, svätokrádežou, úmyselným spôsobením  
škody , úžerou, privlastnením si a  pod. A o tom 
si teraz stručne pohovorím e.

Krádež  — je  tajné odcudzenie nejakej veci. 
Kradne ten, k to  od n iekoho, bezprávne, bez je
ho súhlasu berie  si to, čo  mu nepatrí, berie si 
cudzie vlastníctvo  — m ajetok  a nezáleží na tom, 
o ak ý  m ajetok , vlastníctvo ide. Peniaze, hodin
ky, auto, šaty, ovocie  atď.

Krádež je  i vtedy krádežou, k eď  nekradneme  
pre seba, a le  pre  n iekoho  iného. Krádeže sa do
púšťam e aj vtedy, a k  sm e spolupáchateľmi, to 
znam ená, k e ď  prikazu jem e, radíme, pomáhame  
kradnúť, k e ď  ukradnuté veci prechovávam e, pri
jím am e, kupujem e a lebo  predávam e.

Lúpež je  krádež , pri k tore j bolo použité ná
silie.

Podvod  — je  ok lam an ie  na cene, akosti, miere 
a váhe. Podvodník odoberá  cudzí m ajetok  k lam 
stvom a lebo  ľsťou. Podvodom hreší napr. obchod
ník, k torý  upravil váhu tak, aby viac a lebo  m e
nej vážila. Podvodom je napr. nalievať do nápo
jov vodu, riediť m lieko  atď.

Predávajúci nesm ie nikdy vedom e skrývať ne
dosta tok  predávaného  tovaru, jeho  zlú kvalitu 
a lebo  chybu. Kto tak  robí, hreší, a le  hreší aj ten, 
kto  ok lam al predavača. Sv. Pavol nám veľmi dô
razne pripom ína: „Nech sa nikto pri svojich po
dujatiach nedopúšťa podvodu a klam stva proti 
bratovi, pretože  Pán sa za toto všetko pom stíš  
(1 Sol 4, 6).

(Pokračovanie v bud. čísle.)



Vždy opatrne
V čase, keď sa všetci tešia radostiam leta, bolestne sa nás dotkne zarmu

cujúca správa, že niektorí z našich blížnych sa stali obeťou kúpania, obeťou 
nedisciplinovanosti a neopatrnosti. Desiatky mladých ľudí, prevažne detí, tra
gicky hynie pri kúpaní. . .

Dnes, keď sa toľko dbá o zdravotnícku starostlivosť, je priam tragické, keď 
pre ľahostajnosť k výstrahám umierajú desiatky mladých ľudí, ktorí sú zmys
lom života milujúcich rodičov a nádejou ľudskej spoločnosti. Príčinou týchto 
nešťastí je často nerozvážnosť a podceňovanie síl. Mnohí z utopených sa kú
pali na miestach, ktoré nepoznali, kde voda nebola dostatočne prehriata.

Je našou povinnosťou, aby sme dbali o svoje zdravie a chránili aj zdravie 
svojho blížneho. Nerobí správne, kto sa ľahkomyseľne vystavuje nebezpečen
stvu života. Hovorí sa, že kto miluje nebezpečenstvo, zahynie v ňom. Mnohí sa 
zahrávajú so zdravím a potom doplácajú na svoju ľahkomyseľnosť vážnym 
onemocnením.

Kto nedbá o základné zdravotné predpisy, často na to dopláca. Keď sa roz- 
horúčený napije studenej vody, dostáva zápal pľúc. Keď sedí na studenej ze
mi, dostáva zápal ľadvín. Keď sa naje nezrelého ovocia, dostáva žalúdočný 
katar. Pre malú ľahkomyseľnosť musí dlho pykať, kým telo príde znovu do 
poriadku. Často ostávajú aj vážne následky.

Vážme si svoje zdravie a chráňme zdravie aj blížneho! Kto nedbá o svoje 
zdravie a skracuje si život, je sám sebe katom, ktorý sa postupne zbavuje to
ho, čo si treba vysoko vážiť a chrániť!

K. Š.
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V rodičovskej láske niet prázdnin

Nastávajú letné mesiace a v nich 
deti prežívajú svoje radovánky. Bol 
sviatok detí, je koniec školského roku 
a sú tu i prázdniny. Rodičia si vybe
rajú dovolenky, «a-by spolu so svojimi 
ratolesťami strávili niekoľko dní od
počinku v prekrásnej prírode. Venujú 
sa svojim deťom, lebo vedia, že: „M la
dá siatba potrebuje mnoho slnečného 
jas-u." (Kepler) a mladý život veľa ro
dičovskej lásky a opatery. Zvlášť v 
mladom veku je táto pozornosť najpo
trebnejšia.

K starému, 
šli raz dvaja 
„Učený pane,

múdremu učencovi 
rodičia žiadať o

by sme

pri
raď u: 

dob rechceli
vychovávať svojho syna. Poraď nám, 
kedy začať s jeho výchovou a ¡ako?" 
„Aké veľké je vaše dieťa?", spýtal sa

Má pol roka", odpovedali
odvetí I

ucenec.
rodičia. „Neskoro ste prišli", 
múdry muž. Starý, učený muž

orientálnejdávnej
pravdu,

z pra- 
rozprávky povedal

lebo is výchovou treba začať

Je krásne počúvať rodičov, ako 
hrdo hovoria o tom, že žijú pre svoje 
deti a pracujú pre ich budúce šťas
tie. Tu naozaj nemôže človek nič na
mietať, nič dodať, iba schvaľovať. 
Žiaľ, nemôžeme to ešte -  hoci by 
srne chceli -  zovšeobecňovať a ho
voriť tak o všetkých rodičoch. Z času 
na čas v novinách prebehne správa o 
opačných rodičoch. Sú to rodičia ne
zodpovedných a slabých morálnych 
základov, ktorí pri prvej životnej pre
kážke zakolíšu, ako loď na rozbúre
nom mori. Lenže toto všetko škodí 
tomuto tretiemu - dieťaťu. Chyby a 
defekty rodičov môžu hlboko pozna
menať šťastie nejedného dieťaťa. 
„Odstráňte spomedzi seba všetku roz
horčenosť, hnevy, zvady a všetku 
zlosť", pripomína nám sv. ap. Pavol 
(Ef 5, 32).

V spore medzi mužom a ženou deti 
sú najväčšou obeťou. Ich srdce neraz 
zraní rodinná hádka na celý život. 
Pamätajme si, že deti kohosi potre
bujú. Potrebujú pomoc, radu, potechu 
i oporu. Bez toho by sa nemohli vy
dať na cestu životom a v tom najlep
ším vodoom je rodič. Je to ťažká úío- 
ha, o ktorej hovorí aj sv. Ján Zlato- 
ustý: „Niet väčšieho umenia ako 
dobre vychovávať deti. Maliar robí 
iba mŕtvy obraz o vychovávateľ tvorí 
obraz živý, ma ktorý sa dívajúc, ra
duje sa Boh i ľudia".

Viacej osoží jeden dobrý príklad 
ako tisíc krásnych slov. Rodič má byť 
tým dobrým stromom, ktorý prináša 
dobré ovocie. Spolupatričnosť a rodin
ná cesta manželstvom dáva záruku, 
že vychovajú šťastné budúce pokole
nie. „Bedlite, buďte pevní vo viere, 
buďte zmužilí a silní! Všetko nech sa 
medzi vami deje v láske!" (1 Kor

. Filozof Aristoteles o tom ho- 
Výchova je v šťastí ozdobou

16, 13)
vorí: ,

už od narodenia.

a v nešťastí útočišťom."

Využime teda s láskou aj prázdni
ny so svojimi deťmi dobrými príklad
mi, čo nám ukladá aj sv. Bažil Veľký, 
keď hovorí: „Rodičia sú povinní vy
chovávať deti podľa učenia Pána, s 
pokorou a trpezlivosťou a nedávať ni
jaký podnet k hnevu a smútku"!

PAVOL DANCÁK
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(VúkdtiL, kto-M. fdiaL zity&t
POTRESTANÝ BEŤÁR

Lacko a Paľko sú podľa tváre na prvý po
hľad bračekovia, ale podľa povahy by to nik 
nesúdil. Pirvý neposedný, neposlušný. Jeho zá
ľubou je sadnúť na bicykel, letieť čo najvyššou 
rýchlosťou, pustiť riadidlo a zdvihnúť obe ru
ky. To je kúsok, ktorým sa rád ukazuje a pre 
ktorý otcov remeň už neraz mal robotu. Paľko 
je tichý, poslušný, chvália ho nielen rodičia, ale 
všetci, ktorí ho poznajú.

Lackovi sa to neľúbi, a preto vyhútal plán, 
ako by zamočil svojho bračeka.

V záhrade mali ešte starú stodolu, do ktorej 
už len vietor fúkal. Stála len preto, lebo ju ne
mal ¡kto zbúrať. Na streche je bocianie hniezdo. 
Na jednej strane stodoly je príbok, do ktorého 
sa sypali plevy. Vedľa neho je pozostatok stohu 
slamy, z ktorého už možno vyliezť na strechu.

— Viieš čo, Paľko, — povedal Lacko, — ja ťa 
vytisnem na sliamu. Odtiaľ vyjdeš po streche k 
hniezdu, sadneš si doň a budeš kričať na kama
rátov. Každý ti bude závidieť, že také dačo ešte 
inikto nedokázal.

Lacko sa zapotil, kým dostal bračeka na sla
mu, ale odtiaľ to už šlo ľahúčko. Paľko ani ne
zbadal, keď už bo pri hniezde, usalašil sa v ňom 
a odtiaľ kričal.

— Výborne, — tlieskal mu braček, — počkaj, 
idem volať kamarátov.

A už bežal. Lenže beťár Lacko zamieril do iz
by a s vážnou tvárou povedal mame:

— Mamička, keby ste vedeli, čo vystrojil Paľ
ko. Vyliezol do hniezda na stodole. Chytro poď
te, lebo spadne a naisto sa zabije.

Matka vybehla na dvor a keď zbadala Paľka
v hniezde, zbledla od l'aku.

Lacko jasal.
Čo si počať, manžel bol v práci v meste. Na

šťastie doma bol sused. Pristavil dlhý rebrík a 
zniesol Paľka dole.

— Paľko môj, — zvolala matka, — toto som 
od teba nečakala. Zato ťa musím ¡poriadne vy
mlátiť. A už aj zdvihla ruku, že mu niekoľko pri
loží.

Lacko až poskočil od radosti.
— Mamička, — zvolal nastrašený Paľko, — to 

ma Lacko nahovoril aj vytisol na slamu.
— Tak, — obrátila sa k Lackovi, — ty šibal 

jeden, ešte i bračeka si pokazíš.
Chytila prút a už mu prášila nohavice.
Pozor, sú ľudia, čo nás nabovárajú na zlo, len 

aby sme neboli lepší ako oni. Nesadnime im na 
lep!

CHRÁŇME KAŽDÉHO

Sedela ženia na lavičke v parku. V jednej ru
ke mala dieťa, v druhej cigairetu a fajčila. Ba, 
zdalo sa, že si trocha upila. Perinka, v ktorej 
bolo dieťa, bola tu-itam posypaná popolom. Zena 
sa ohliada po okoloidúcich, dieťaťa si nevšíma
la, lebo spalo.

Šiel popri nej mladý muž, rázne sa na ňu po
zrel a vyčítavo jej povedal:

— Čo robíte? Veď žeravý popol môže padnúť 
do očka dieťaťa a oslepne.

— Co vás do toho, — odpovedala urazená 
žena, — starajte sa o svoje dieťa a nie o moje.

— O nie tak, — odvetil pohotovo muž, — lebo 
ja som človek ako vaše dieťa, a preto som po
vinný chrániť lho ¡pred nebezpečím, nech by hro
zilo hoci aj od vlastnej mlatky.

Zena odhodila cigaretu, zahundrala niečo po
pod nos a odišla.

Áno, je našou ľudskou povinnosťou chrániť 
každého človeka pred každým nebezpečím, nech 
by hrozilo od kohokoľvek.

SIROTY ŽIVÝCH RODIČOV

Bol som v nemocnici. Pár krokov od nášho 
oddelenia bolo detské. Bolo leto, sedeli sme via
cerí pod stromom. Prišiel ku mne čiperný, asi 
trojročný chlapček čiernych očí s kučeravými 
vláskami. Volali ho Janík. Pozrel sa na mňa a 
hovorí mi:

— Ujo, ja vás ľúbim.
— Aj ja teba, — odpovedal som.
Vzal som ho na ruky, objal ma a pritúlil sa 

ku mne ako k otcovi. Len iteraz mi pacienti po
vedali, že je to pohodené decko neznámych ro
dičov. Nikdy iho nikto nenavštívil. Sám sa pri
hovorí k cudzím ľuďom a každý ho zo súcitu 
nejako obdaruje.

Dal som mu čokoládu a malý Janík sa neve
del natešiť. Sebavedome ju ukazoval aj ostatným 
deťom.

Pri mne sedel mladý pacient. Bez slova po
zeral na mňa i na Janíka a po tvári sa mu sko
túľala slza.

— Čo je vám? — spýtal som sa ho.
Vzdychol a povedal:
— Mám asi takého synka. Vždy som sa hrozil 

myšlienky, žeby moje dieťa malo zostať sirotou. 
Nevedel som si predstaviť, žeby malo rásť bez 
otcovského srdca a ¡uchádzať sa o trošku lásky 
u cudzích ľudí. A dnes moje dieťa je bez otca, 
hoci ja žijem, lebo moja žena ma nechala a o- 
dišla s deckom ¡k druhému.

Hlas sa mu zadŕhal, zakryl si tvár a plakal.
Otcovia a matky, nepripusťte, žeby za vášho 

života vaše deti boli sirotami!
Dr. Ján Bubán

Č O  V Y  N A  T O ?

V niektorých rodinách, u príbuzných alebo známych, kto
ré som mal možnosť navštíviť, zistil som, že aj deti kon
zumujú alkohol.

Chcete príklady? -  Babička mala pri obede na kole
nách jeden a polročného vnúčika. Z ničoho nič mu dala 
odpiť z pohára piva, že vraj „také malé množstvo mu ne
uškodí". Nechcel som sa dostať do sporu so starou paňou,
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PIATY JUN uvádzajú v občianskych kalendároch ako SVETOVÝ DEŇ 
prostredia v živote každého človeka, ale aj povinnosť, aby sme si toto 
nili pred všetkými škodlivými vplyvmi.

Záchrana životného prostredia je dnes celosvetovou úlohou.

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. Pripomína význam 
prostredie zlepšovali, skrášľovali a najmä chrá-

Zaoberala sa ňou aj zvláštna konferencia Organizácie 
prerokovalo bohatý ma-spojených národov v lete roku 1972 v Stockholme. Vtedy 1200 zástupcov zo 113 národov sveta

teriál o problematike životného prostredia a jeho ochrany. Pri tejto príležitosti prijali uznesenie k riešeniu 26 veľkých 
problémov a 106 dôležitých úloh akčného plánu.
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MYŠLIENKY K MYŠLIENKAM INÝCH
„Keď človek necíti v sebe nie dobré, pumpuje zo se

ba mrzkosti.“  — Platnosť a pravdivosť týchto veľmi váž_ 
nycJi slov Maxima Gorkého mohli sme v živote nielen sa
mi pocítiť, ale a] sami uplatňovať. Nezdržujme sa zby
točným premýšľaním o tom, ale dajme sa do najužitoč
nejšej práce: pumpujme mrzkosť zo seba a od seba tak, 
aby jej výkaly nezasahovali iných, ale odplávali kaná
lom tvrdej sebakritiky do mora zániku.

L. Perlaky v knihe Srdcom k  srdcu uvádza aj túto 
myšlienku: „Výšku veže merajú je j tieňom, veľkosť č lo
veka počtom jeho závistníkov.“  — Pravda týchto slov by 
nás mala povzbudiť k tomu, aby našu životnú cestu n ikdy  
nesprevádzal tieň závisti.

Schillerova rada pre každého z nás: „Priateľu, ak chceš 
vzlietnuť k najvznešenejším výškam múdrosti, odváž sa 
riskovať i to, že sa t i  chytráci vysmejú.“  — Výsmech

hlúpych chytrákov možno premôcť úsmevom pevného od
hodlania a smelým pohľadom na vznešený cieľ. Vytrvá_ 
lou vôľou na ceste k  nemu, si zachováme nielen vlastný  
úsmev, ale sa zbavíme aj výsmechu tých, k to rí nás chceli 
odradiť.

Giordano Bruno povedal, že ignorancia a arogancia sú 
nerozlučné sestry. — Toto prirovnanie veľkého mysliteľa  
nezhorelo s ním na hranici, ale aj po stáročiach sa po
núka ako naliehavá výzva a tvrdá výčitka pre každého, 
kto sa k  týmto dvom sestrám hlási ako ich rodný brat.

A. P. Cechov nazval 
predčasnou smrťou. —

ľahostajnosť ochromením duše, 
Nekráčame svojou životnou cestou, 

dýchajúc ovzdušie predčasnej sm rti a duchovne kríva
júc?t

Dr. EMIL KORBA

ale keď som to referoval otcovi dieťaťa, aj ten sa nad tým 
iba pousmial.

Alebo: V istej rodine na spoločnom posedení nalievali 
víno prítomným a ako samozrejmú vec -  aj päťročnému 
chlapcovi. Domáci pán si s ním štrngol a chlapček to 
hrdinsky prevrátil do seba. Otec, ktorý sedel vedľa neho, 
bol naň veľmi hrdý. Aby dodal tomu ešte viacej lesku, 
chlapca pochválil a ostatných informoval, že on si s ním 
vždy štrgne „pravda, Peťo" -  dodal domáci pán. Chla

pec sa pritom cítil veľmi dôležitý a so zvláštnou hrdosťou 
prisviedčal.

A čo potom -  to sa pýtame už my -  , keď chlapec bude 
mládencom?! Rodičia sa budú čudovať, ak Petrík príde do
mov opitý. Rodičia budú hľadať vinu u zlých priateľov a 
budú konštatovať, že časy, v ktorých žijú teraz, sú horšie, 
ako tie, keď oni rástli.

MUDr. Vlastimil Široký
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NAD JONOVÝMI KULTORNYMI VÝROČIAMI

V našej rubrike, na poslednej strane nášho časopisu, pravidelne uverejňujeme výročia významných osobností a uda
lostí toho ktorého mesiaca. Jednotlivým výročiam venujeme pozornosť aj osobitnými článkami.

Tohtoročný júnový kultúrno-politický kalendár doplňujeme ešte osobitnými spomienkami na niektoré výrazné a zaslúžilé 
kultúrne osobností.

Dňa 2. júna (podľa starého kalen
dárneho štýlu dňa 20. mája) pred 109 
rokmi na Vračanskom Balkáne hrdin
sky padol v boji pnoti tureckým utla
čovateľom bulharský revolucionár a 
básnik CHRISTO BOTEV.

Vo svojej básnickej tvorbe, ktorá 
nie je veľmi rozsiahla (napísal iba 
dvadsať básní), ale veľmi významná, 
vyjiadril svoje revolučné túžby a oslá
vil hrdinstvo bulharského národa v 
boji za národnú slobodu.

2. jún je v bratskom Bulharsku 
Dňom Boteva a padlých v boji proti 
tureckému jbrmu, kapitalizmu a fa
šizmu a vo veľkej vlasteneckej vofne.

* * *

8. j ú no t. r. uplynie 100 rokov od 
smrti francúzskej spisovateľky GEOR- 
GE SANDOVEJ, ktorá veľmi citeľne 
zasiahla nielen do francúzskej, ale i 
európskej a svetovej literatúry. Jej 
osobnosť príťažlivo spojovala osudy 
a životné cesty mnohých spisovateľov 
a umelcov. Spomeňme iba jej vzájom
ný vzťah k nášmu slovanskému hu
dobníkovi Frederikovi Chopinovi. V 
Histórii môj'ho života vyjadrila vlast
né životné krédo výstižným heslom: 
,,Zhovievavosť k blížnym, vernosť se
be, oddanosť Bohu!" Jej živelné srdce 
zakúsilo v životnom putovaní slasť i 
horkosť, radosť i bolesť, uznanie i 
sklamanie.

Životopisci súhlasne zdôrazňujú, 
okrem iného, jej vysoko vyvinutý cit 
materstva, materskej lásky. Fr. Win- 
warová, v knihe Živelné srdce, o nej 
napísala: ,, Materstvo jej dalo vždy 
viac radostí ako manželstvo." A do 
úst matky Žofie vkladá slová veľkej 
vnútornej hĺbky a povzbudenia, ktoré 
vyslovuje vo chvíli umierania G. San- 
dovej: ,,Preôo by som sa bála pred
stúpiť pred P. Boha? Milovala som 
ho vždy. Pozývam ho! Nech ma obvi
ní z rôznych vecí, ale nikdy nie z to
ho, že som ho nemilovala." 
i *

} * * *

10. júna uplynie 140 rokov od smrti 
ANDRÉ MÄRJA AMPÉRA, francúzske
ho fyzika a matematika, ktorý vybu
doval základy elektromagnetizmu, 
zvlášť elektrodynamiky a objiavil nie
ktoré základné zákony. Jeho menom 
nazvali jednotku elektrického prúdu.

Do našej pamäti sa hlboko vrývajú 
slová jeho životného programu a vy
znania: ,,Skúmaj veci tohto svetla, 
lebo to od teba žiada povinnosť tvojj- 
ho stavu. Pozeraj sa na všetko len 
jedným okom, aby to druhé mohlo byť 
stále upreté na večné svetlo. Počúvaj

melódie sveta, ale len jedným uchom, 
aby to druhé bolo stále pripravené k 
vnímaniu hlasu tvojho nebeského pria
teľa. Píš len jednou rukou. Druhou sa 
pridržiavaj rúcha Božieho ako dieťa, 
ktoré sa drží šiat otcových."

* * *

Vo svojbm diele Ortodoxia napísal 
múdre slová vlastnej životnej skúse
nosti: „Všetko ľudské musí mať v se
be radosť i smútok, jediná dôležitá 
vec je spôsob, akým sú tieto veci vy
vážené íalebo rozdelené." -  GILBER- 
TA KEITHA CHESTERTONA vnímame 
väčšinou ako veľkého spisovateľa, 
konvertitu, ale predovšetkým ako bás
nika, ktorý vedel odhaľovať vznešené 
krásy sveta a spojovať ich s prostou 
pravdou života. Sám o tom ¡napísal: 
„Poézia je zdravá, lebo plynie ľahko 
po nekonečnom mori, rozum sa snaží 
preplávať nekonečné more a tak ho 
učiniť konečným." Bol nadšeným op
timistom a pokladal z*a dobré všetko, 
okrem -  ako sa sám vyjadril -  pe
simistov.

14. júna uplynie 40 rokov od jeho 
smrti.

* * *

14. júna pred 90 rokmi zomrel za
kladateľ ruskej realistickej drámy 
ALEXANDER NIKOLAJEVIC OSTROV
SKÚ. Nazývajú ho dramatikom mra
voučného a sociálno-psychologického 
zamerania. Tento svetoznámy autor 
naípísol niekoľko významných drama
tických diel, ktoré, ako čítame v Slov
níku ruských spisovateľov, sa stali 
základným vkladom do ruského ná
rodného repertoáru.

Z najznámejších spisov A. N. 
Ostrovského si pripomeňme aspoň 
komédiu Bankrot, Úbohá nevesta, 
Búrka, Chovainica, Horúce srdce, Vlci 
a ovce, Srdce nie je kameň, Talenty 
a ctitelia, Vinníci bez viny atď.

V košickom Štátnom divadle zara
dili do tohtoročného repertoáru a 
úspešne inscenovali Ostrovského ko
médiu Les (z roku 1871), ktorá je ži
vým obrazom všedného života v za- 
padlej ruskej šľachtickej usadlosti. 
Odhaľuje v nej farizejskú morálku 
šľachty, prázdnotu života bohatých 
povaľačov a zdôrazňuje zdravé morál
ne princípy, ktoré sa zjavne odrážajú 
v myšlienkach a konaní kladných 
hrdinov komédie.

V nosom tohtoročnom kalendári 
sme uverejnili poviedku Dankovo ho
riace srdce. Hovorí o ľudskej statoč
nosti.

„Čo urobiť pre ľudí? -  vykríkol 
Danko mocnejšie ako hrofn. A zrazu 
si rukami roztrhol prsia, vytrhol z 
nich srdce o zdvihol ho vysoko nad 
hlavu. Blčalo tak jasne ako slnce, ba 
ešte jasnejšie a celý les zatíchol, 
osvietený touto pochodňou veľkej lás
ky k ľuďom ¡a tma sa rozletela od je
ho svetla a tam, hlboko v lese, roz
trasená padla močiaru do zhnitého 
pažeráka. A ohromení ľudia stáli ako 
skaly. -  Poďme! -  vykríkol Danko 
a vybehol vopred n ä svoje miesto a 
vysoko držal horiace srdce a osvetľo
val ním ľuďom cestu."

Tento krátky, ale veľmi výrazný 
úryvok, je z vyššie citovanej poviedky, 
autorom ktorej je jeden z najuznáva- 
nej’ších spisovateľov našich čias, kla
sik socialistického realizmu MAXIM 
GORKIJ, vl. menom Alexej Maximovie 
Peškov.

K jeho najznámejším dielam patria 
tieto tituly. Forroa Gordejev, Matka, 
Nadne, Meštiaci, Život Klima Sam- 
gina, Podnik Artamonovcov, autobio
grafická trilógia (Detstvo, Medzi ľuď
mi, Moje univerzity) a iné. Slová Gor- 
kého hrdinu Satino (z hry Na dne) 
„Všetko je v človeku, všetko je pre 
človeka . . .  samo slovo človek znie 
hrdo." -  sa v mnohých súvislostiach 
dnešného života častio zdôrazňuje ako 
jedna z najvýstižnejších myšlienok 
tohto svojrázneho a veľkého spisova
teľa.

Maxim Gorkij zomrel dňa 18. júna 
pred 40 rokmi, vo veku 68 rokov.

* * *

PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK pochádzal 
z Kobeliarova. (Nor. 13. mája 1795) 
a v literárnych dejinách ho označujú 
ako českého, slovenského a slovan
ského filológia a historika. Aj keď sa 
v začiatkoch svojej literárnej činnoisti 
venoval spisbe umeleckej (Tatranská 
Múza s lýrou slovanskou, 1814), ne
skôr úplne prešiel na štúdium kultúry 
všetkých Slovanov. Výsledkom jeho 
úsilí boli Dejiny slovanských literatúr. 
Vo svojom najobsiahlejšom diele Slo
vanské starožitnosti (1837) dokazoval, 
že Slovania patria k pôvodným oby
vateľom Európy a že sa záslužne po
dieľali na vzostupe európskej kultúry.
V spise Slovanský národopis (1842) 
podal obraz slovanského rozsídlenia.
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OSLAVA RADOSTNÝCH SVIATKOV PASCHY v katedrálnom chráme nášho 
biskupstva aj tohto roku prebiehala za bohatej účasti veriacich, k to rí s vrúc
nou zbožnosťou a sústredenou pozornosťou zúčastnili sa na veľkonočných 
obradoch, slúžených diecéznymi predstaviteľmi a duchovenstvom Gr.-kat. 
farského úradu v Prešove.

TRNK0V — 5. výročie náhlej smrti o. Gabriela Polikarpa Oleára spome
nuli jeho najbližší, ako aj veriaci z Trnková, kde je o. Oleár pochovaný, ú- 
častou na zádušnej sv. L iturg ii, ktorú vo výročný deň slúžil v trnkovsJcom 
chráme o. Št. Baník.

UZÁVIERKA tohto čísla sa skončila dňa 5. apríla t. r. Uzávierka augus
tového čísla končí dňa 5. júna t. r. Príspevky posielajte dvojmo a v pred
písanej norme.

Naši júnoví jubilanti
V tomto mesiaci si pripomenú svoje životné a kňazské jubileá títo naši du

chovní otcovia:
70 ROKOV OD NARODENIA: o. Irenej B a č i n s k ý (21. 6.).
65 ROKOV OD NARODENIA: o. ThDr. Miron P o d h a j e c k ý  (16. 6.) a o.
Michal P e j a (27. 6.).
60 ROKOV OD NARODENIA: o. Alexej M i r o š š a y (27. 6.).
50 ROKOV OD NARODENIA: o. Eugen Ján K o č i š  (25. 6.).
25 ROKOV OD CHIROTÔNIE: o. Michal S t a n k o, st.
VŠETKÝM Z ÚPRIMNÉHO SRDCA BLAHOŽELÁME!
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Spomienka vďačnej úcty
Medzi našich tohtoročných júnových jubilantov piatrí aj o. ThDr. Miron P o d 

ha j e c k ý ,  t. č. správca fary v Čirči. Dňa 16. júna t. r. uplynie 65 rokov, čo 
sa nerodil v Brusnici, okres Svidník. Na kňaza bol ordinovaný v roku 1935.

Otec Miron pôsobil v Prahe, Medzilaborciach, Prešove, Veľkej Poľane a te
raz je správcom gr.-kat. farnosti v Čirči s filiálkami Ruská Vôľa a Obručné. Je 
autorom obľúbenej modlitebnej knižky Bdite i molitesja. Ako dlhoročný spiri
tuál a profesor teológie sa záslužne podieľal na duchovnom formovaní a vý
chove mnohých našich kňazov.

Milému a skromnému služobníkovi Božieho prestolu pri tejto vzácnej príle
žitosti životného jubilea z hĺbky srdca privolávame srdečné a vďačné: NA
MNOHAJA I BLAH AJ A LJETA!

o. M. Rojkovič

V pamätnom roku 1848, na historic
kom slovanskom zjazde, v Prahe pred
niesol nadšený prejav, burcujúci k so
lidarite, jednote a svornosti slovan
ských národov.

»

Zomrel dňa 26. júna pred 115 rok
mi v Prahe.

Jedna z najmladších univerzít v na
šej vlasti, so sídlom v metropole náš
ho Východoslovenského kraja, nesie 
jeho meno. <

'  *•

* * *

„Čo Boh nám dal, ten Boh nám 
môže vziať" -  napísala na konci jed
ného zo svojich láskyplných Portu
galských sonetov, a na inom mieste 
tohto básnického diela úprimne vy
znáva, že „Božie dary prevyšujú ľud
ské snenie.“ Nechcela, abý „beh bu
dúcich rokov bol iba opisom jej mi
nulosti'', z hĺbky srdca vyjadrila

vďačnosť tým, „ktorí ju mali radi". 
Túžila po tom, oby „láska naplnila 
celý svet "a všetko „čo ľudia láskou 
nazvali "jej bolo posvätné.

Nešťastný pád z koňa v detstve 
veľmi podlomil jej zdravie. Štúdium a 
literárna činnosť sa potom stali jej 
novým a celoživotným záujmom. Vo 
svojich dielach neoslavovala iba krá
su prírody, ale najmä, po pätnásťroč
nom pobyte v Taliansku, sa venovala

* *

i sociálnym problémom a otázkam 
zrovnoprávnenia žien. V  diele Plač de
tí vyslovila protest proti zamestnáva
niu detí v továrňach a bainiach.

ELIZABETH BARETT BRO W NIN- 
GOVÄ, najvýznamnejšia anglická spi
sovateľka viktoriánskeho obdobia, 
zomrela 29. júna pred 115 rokmi, v 
roku 1861, v ktorom zomrel i jej man
žel Róbert Browning, najmnohostran
nejší anglický básnik minulého storo-
V  •cia.

E. Postajok

Z A  f  J. E R B Y M

Ako sme už v predchádzajúcom 
čísle oznámili, dňa 14. marca t. r. v 
Michalovciach tíško opustil tento svet 
jeden z našich najstarších prispieva
teľov, obľúbený človek, príkladný vy
chovávateľ, starostlivý otec a zaslúži
lý propagátor našich liturgických spe
vov, p. Jozef E r b y .

Narodil sa 24. februára 1900 v Se
čovciach. Maturoval na Učiteľskom 
ústave v Užhorode. Pôsobil v Cabove, 
Slavkove, Pustom Čemernom, Pavlov- 
ciach, Medzilaborciach a Michalov
ciach.

Zosnulý Jozef Erby bol snaživým 
publicistom gr.-kat. tlače, oduševne- 
lým propagátorom krásy a čistoty sta
roslovienskeho cirkevného spevu, ne
únavným horliteľom v oblasti kultúr- 
no-osvetovej práce, ako aj obetavým 
a vzorným pedagógom.

Pri jeho 70. narodeninách sme prá
ve na stránkach našej tlače mohli o 
ňom s úctou povedať, že „výrazne re
prezentoval tých neznámych, skrom
ných, vče liekov i tých pracovníkov, bez 
práce ktorých nemôže byť postavená 
moderná budova“ a že patrí k tým, 
„ktorí tvoria most medzi včerajškom 
a zajtrajškom”.

Posledné rozlúčenie so zosnulým 
bolo v stredu, dňa 17. marca t. r. v 
Michalovciach, kde sa pri obradoch 
cirkevného pohrebu so zomrelým J. 
Erbym naposledy rozlúčili vďačnými 
slovami uznania o. J. Hric, ordinariát- 
ny archivár z Prešova a miestny du
chovný správca o. M. Čintala.

Viečnaja jemu pamjať!



VEĽKE DIVADLO V MOSKVE, ktoré v tomto roku oslavuje 200. výročie za
loženia, je veľké nielen svojím významom, ale aj technickým stavom: hľa
disko je 31 metrov široké a 30 metrov dlhé, na zmenu dekorácií, na sve
telné a inscenačné efekty sa používa 190 elektromotorov. Stály súbor d i
vadla je najväčší na svete — celkove má divadlo tr it is íc  zamestnancov. 
Ročne ho navštívi 647 tisíc divákov.

V BULHARSKEJ ĽUDOVÉ] REPUBLIKE pôsobí v súčasnosti vyše 50 stálych 
divadiel, 10 symfonických orchestrov a 10 stálych fo lk ló rnych súborov. 
V tejto bratskej kra jine je 180 múzeí a umeleckých galérií a vyše 3000 
kín.

V ZAKOPANOM, V POĽSKU, o tvoril i  múzeum známeho poľského hudobné
ho skladateľa Szymanovského, k to rý  tam ž il v rokoch 1930—1936.

KAPLNKA SV. KATARÍNY V ZNOJME je jednou z našich najstarších ume
le cko-staviteľských pamiatok. Pochádza z roku 1134. Nástenné maľby v dol
nej časti interiéru tejto kap lnky znázorňujú výjavy zo života Krista. V hor
nej časti sú portré ty prvých panovníkov z rodu Pfemyslovcov. Tieto maľby 
na stenách bývalej hradnej kap lnky patria k  najvýznamnejším v strednej 
Európe.

ČESKOSLOVENSKÉ NAKLADATEĽSTVÁ vydávajú ročne do 4200 titu lov  
kníh v celkovom náklade približne 50 miliónov výtlačkov.

V EDÍCII DRUŽBA Slovenského pedagogického nakladateľstva v Bratislave 
vychádza v tomto roku zborník Andreja Dulebu pod názvom Ukrajinské ľu 
dové pesničky východného Slovenska a zbierka Karpatské melódie Antona 
Podhájeckého a zostavovateľa Artema Podhájeckého. V tomto roku v- edícii 
Družba vyjde aj očakávaná kniha Z neznámych diel Alexandra Pavloviča, 
ktorú p rip rav il majiteľ pozostalosti dr. Ivan Šlepeckij. V edícii Družba vy
chádza v tomto roku 11 t itu lov kníh.

ASOCIÁCIA RUSISTOV SLOVENSKA (ARS) bola založená v roku 1972 
a združuje rusistov a záujemcov o ruský jazyk. Organizuje metodologické 
konferencie, semináre a sympóziá, napomáha vydávanie d ie l sovietskych 
autorov a vyučovanie ruského jazyka v školských i mimoškolských formách.

NA BECKOVSKOM HRADE, k to rý  bol založený koncom 13. storočia po Kr., 
dokončujú päťročný komplexný archeologický, arch itekton ický a umelecko
h istorický prieskum. Tohto pôvodne kráľovského hradu sa začiatkom 14,. 
stor. zmocnil Matúš Cák a neskôr poľský šľachtic Ctibor zo Ctiboríc. Za 
panstva Bánffyovcov bol dobudovaný a slúžil obranným účelom, až kým  
v roku 1729 nevyhorel. Počas prieskumu sa podarilo odkryť pôdorys celého 
hradu, 21 metrov hlbokú studňu, stredovekú keramiku a kachlice z pecí, 
tiež kaplnku s bohatou gotickou sieťovou rebrovou klenbou.

JOZEF NIŽŇÁNSKY, autor populárnych ľudových čítaní s historickou te
matikou i autor svojráznej básnickej zbierky Medzi zemou a nebom (1929) 
zomrel 8. marca t. r. v Bratislave vo veku 72 rokov.

VO VÝCHODOSLOVENSKOM KRAJI organizujú ročne celý rad ku ltú rno- 
spoločenských podujatí. K významným ku ltúrnym  prehliadkam patrí Wol- 
krova Polianka, L iterárny Kežmarok, Levočský recitál, Vansovej Lomnička, 
Divadelná Spišská Nová Ves, Akademický Prešov a ďalšie.

V TATRANSKEJ GALÉRII v HORNOM SMOKOVCI usporiadali výstavu Vý
tvarný Poprad ’76, na k tore j vystavovali amatérski výtvarníci Východoslo
venského kraja.

V NAKLADATEĽSTVE VYŠEHRAD vyšla kniha Múj život s Martinem Lu- 
therem Kingem od jeho manželky Coretty Scott Kingovej. Pastor M. L. 
King bol významnou osobnosťou v boji za slobodu a občianske práva čer
nošských obyvateľov v Amerike, až do chvíle, keď bol naňho spáchaný aten_ 
tát 4. apríla 1968. Kniha je svedectvom o jeho živote, práci a plánoch v 
hnutí myšlienky nenásilného odporu.

V NAKL. ODE0N V PRAHE v edícii Malá galéria vydali obrazovú mono
grafiu pod názvom Michelangelo. Kniha je prierezom maliarskeho, sochár
skeho a architektonického diela tohto veľkého talianskeho renesančného 
umelca.

V MICHALOVCIACH vydali zaujímavú jubile jnú monografiu Evy Sendeko- 
vej pod názvom 50 rokov okresnej knižnice v Michalovciach, v k tore j je 
zachytený vznik, vývin a súčasný stav te jto najväčšej knižnice na Zem- 
plíne.

V MESIACI J0NI T. R.

si z kult.-polit. kalendára pripomína* 
me tieto výročia významných osob- 
ností a udalostí:

-  370 rokov, ôo vypuklo na juhu 
Ruska veľké roľnícke a kozácke pov
stanie, vedené J. I. Bolotnikovom (8).

-  260 rokov od narodenia baroko
vého skladateľa Viktóriina Ignáca 
Brixiho (26).

-  175 rokov od narodenia Františ
ka Jána Škrotipa, českého hudobné
ho skladateľa, jedného z autorov na
šej štátnej hymny (3).

-  175 rokov od narodenia J. O. 
Krennera, jedného zo zaslúžilých sta
viteľov svätovítskeho chrámu v Pra
he (16).

-  165 rokov od narodenia ruského 
literárneho kritika Visariona Grigor* 
jevioa Bieliniského (13).

-  150 rokov od smrti hud. sklada
teľa Karla Mária Webera (15).

-  115 rokov, čo zástupcovia slov. 
národa prijali v Martine Memorandum 
národa (6).

-  100 rokov od smrti francúzskej 
spisovateľky George Sandovej (8).

-  100 rokov od smrti klasika bul
harskej literatúry, básnika Christo 
Bateva (2).

-  90 rokov od smrti spisovateľa 
Alexandra Nikolajeviča Ostrovského 
(14).

-  85 rokov od narodenia fašistami 
umučeného spisovateľa Vladislava 
Vanôuru (22).

-  60 rokov od smrti autora sociál
nych románov, Gustáva Maršal la-Pet- 
ravského (15).

-  60 rokov, čo robotníci v Prahe 
demonštrovali proti zvýšeniu poľno
hospodárskeho cla (11).

-  40 rokov od smrti Maxima Gor- 
kého (18).

-  40 rokov od smrti Gilberta Keit-
ha Chestertana (14).

-  40 rokov, čo sa začala španiel
ska občianska vojna (16).

-  35 rokov od prepadnutia ZSSR 
hitlerovským Nemeckom (22).

-  35 rokov od otvorenia 1. zjazdu 
čs. spisovateľov v Prahe (16).
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