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R O Č N Í K  X.

Telesne usnul si na smrť, Kráľu a Pane, tretieho dňa si vstal z m ŕtvych, Adama si zdvihol z hniloby 
a smrt si odstránil: neporušená Pascha, spasenie sveta!

(P ascha lný  s v ie tile n )
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Mier vyžaduje bdelé úsilie
Ostrednou myšlienkou posolstva Svätého Otca ku Medzinárodnému dňu 

mieru je heslo „Násilie nie, pokoj á n o ŕ Posolstvo je adresované všetkým ľu
ďom dobrej vôle, zvlášt tým, ktorí sú zodpovední za spoločenský poriadok 
a íudské spoluiitie. Pavol VI. v úvode pripomína, že mier nie je iba ideálnym 
snom, príťažlivou síce, ale neuskutočniteľnou utópiou. Mier je a má byt sku
točnosťou. Je to dynamická skutočnosť, ktorú treba utvárať v každom období 
ľudskej civilizácie podobne ako chlieb, ktorým sa živíme a ktorý nie je len 
plodom zeme u Božej prozreteľnosti, ale aj ľudskej práce. Mier nie je iba 
nehybný stav, v ktorom by ľudia mohli žiť bezstarostne a bez rušivých zá
sahov zvonka. Mier vyžaduje bdelé úsilie. Je to dynamická rovnováha, uvoľ
ňujúca nepretržitú energiu ducha a činnosti. Mier je inteligentná a živá sila.

Keď hodnotíme situáciu mieru v súčasnom svete, badáme istý pozitívny vý
voj. Myšlienka mieru získava na vážnosti v povedomí ľudstva. Táto myšlienka 
predchádza a sprevádza idey pokroku a jednoty ľudského pokolenia. Dejiny 
nášho obdobia poskytujú početné doklady o tom, že ľudstvo na mier myslí, že 
ho chce, organizuje ho a usiluje sa ho obrániť. Ako príklad možno uviesť 
Helsinki. Ďalej pripravované osobitné zasadanie generálneho zhromaždenia 
Organizácie Spdjených národov ako aj početné snahy veľkých t skromných 
budovateľov pokoja. Unes sa nik neodvažuje vyhlasovať vražedný boj medzi 
ľuďmi za princíp blahobytu a spásy.

No napriek tomu vládne vo svete aj mienka, že náš terajší pokoj je iba 
akýmsi prímerím a že hocikedy môže prepuknúť nezmerný vojnový požiar. 
Zoči-voči tejto nepretržitej hrozbe treba prízvukovať nezmyselnosť modernej 
vojny a absolútnu nutnosť pokoja, opierajúceho sa nie o prevahu ničivých 
zbraní alebo o násilné štruktúry niektorých politických režimov, ale o trpez
livú, rozumnú a solidárnu metódu spravodlivosti a slobody v spolupráci a pod 
ochranou veľkých medzinárodných ustanovizní.

V ústrednej časti posolstva upozorňuje Pavol VI. na veľmi rozvírený nega
tívny jav v súčasnej spoločnosti, ktorý vážne ohrozuje pokoj v ľudstve. Týmto 
rozšíreným negatívnym javom je n á s i l i e  v rozličných podobách.

Tak môžeme vidieť násilie vášní, ktoré by sme mohli označiť ako súkrom
né násilie. No dnes sa toto násilie organizuje a vážne zasahuje do verejného 
poriadku. Treba si uvedomiť, že násilie nie je prejavom ľudskej sily, ale 
výbuchom slepej energie, ktorá znižuje človeka a ženie ho k nečestným a pro- 
tisociálnym spôsobom sebauplatnenia.

Ďalším druhom násilia je zložitý systém, opierajúci sa o násilné vyrovná
vanie účtov, nezmieriteľnú zatrpknutosť voči druhým, nenávisť a pomstu.

I keď má hrozba vojny stále zásadnejšie odsúdenie svetovej verejnej mien
ky, i keď rastú snahy jednotlivých politikov a organizácií v tomto smere, 
Pavol VI. odsudzuje vojnu ako prostriedok na riešenie problémov, a to aj 
miestnu vojnu: „Nemôžeme zatvárať oči pred smutnou skutočnosťou miest
nych vojen, ktoré zúria v niektorých oblastiach. Boj proti vojne sa ešte neskon
čil víťazstvom a naše »áno« k mieru je skôr želaním ako skutočnosťou. Veď 
v toľkých končinách sveta vládne napätie pre nevyriešené politické a územné 
problémy a zostáva tam možné ohnisko ďalších konjliktov. Preto musi bedliť 
naša láska k mieru.“

V ďalšom Svätý Otec zostupuje až ku koreňom pokoja, ako sa odzrkadľuje 
v ľudskom živote. Naše <•áno mieru« ústi do nášho » áno životu•. Mier sa ne
môže uspokojiť víťazstvom na bojiskách, musí preniknúť všetky oblasti ľud 
ského života.

V obrane ľudského života už od jeho počatia obracia sa Pavol VI. výslovne 
k lekárom: „Sme po ich boku a podporujeme ich v ich ťažkom poslaní. 
Dúfame, že budú s nami v obrane života, zvlášt za tých zvláštnych okolnosti, 
keď ľudský život môže byť ohrozený podlým zámerom ľudskej vôle.“ Tu má 
na mysli umelý potrat a eutanáziu. Život človeka je posvätný v každom jeho 
stupni. Prikázanie „Nezabiješ!“ chráni zvrchovaným spôsobom tento nevý
slovný div. Na tomto mieste vyslovuje dôveru i matkám. Ony sú prvou záštitou 
pokoja rodiaceho sa života, ktorý bráni ich láska všetkými silami. Materinské 
lono a potom kolíska sú, prvými hradbami, ktoré zároveň so životom nielen 
bránia, ale aj budujú mier.

V závere posolstva Svätý Otec sa obracia k mladým. Prízvukuje mladým tri 
body:

Prvý dôvod: „V mierových posolstvách minulých rokov sme zdôraznili, že 
hovoríme nielen vlastným menom, ale aj menom Kristovým. My veríme, že 
skutočný, trvalý a všeobecný mier nie je možný bez Kristovho vedenia a po
moci. A veríme tiež, že Kristov mier ľudí nezoslabuje, ani nerobí z nich bo- 
jazlivcov a obete panovačnosti druhých. Naopak, dáva im schopnosť biť sa 
za spravodlivosť a umožňuje im veľkodušne u s láskou vyriešiť toľko rôz
nych problémov.“

(Dokončenie na 14. str.)

Z KRESŤANSKÉHO SVETA

„PÁN S VAM I!" -  týmto liturgic
kým pozdravom zo Sv. Liturgie po
zdravil Pavol VI. prítomných na vše
obecnej audiencii 25. januára t. r. a 
pokračoval: „je to kresťanský a li
turgický pozdrav, ktorým sa kňaz 
obracia na veriacich a zdá sa nám, 
že to nie je znesvätenie, ani zbytoč
né použiť ho pri takomto stretnutí. 
Našou túžbou je, aby Pán bol s va
m i”.

NA PÁPEŽSKEJ saleziánskej uni
verzite bolo biblické sympózium na 
tému „Slovo Božie v dnešnej cirkvi.*

ZA POKRAČOVANIE kresťansko 
mohamedánskeho dialógu sa vyslovil 
generálny tajomník Rady svetového 
kongresu mohamedánov dr. Khan.

KUBU navštívil predseda pápež
skej komisie „lustitia et pax“ kardi
nál Gantin a pri tejto príležitosti sa 
stretol aj s predsedom vlády dr. Fi- 
délom Castrom.

D IM ITR IO S  I., ekumenický cari
hradský patriarcha, vydal pred nedáv
nom vyhlásenie, v ktorc*n vyzval všet
kých kresťanov a vodcov nábožen
stiev k zachovávaniu náboženskej 
slobody, tolerancie a k vylúčeniu ná
boženského fanatizmu.

ARCIBISKUP CASAROLI sa počas 
svojej návštevy v New Yorku zúčast
nil na ekumenických bohoslužbách a 
na Zhromaždení OSN prehovoril na 
tému: „Odsudzujeme násilie, bránime 
mier.“

POČAS A U DIENCIE  troch vietnam
ských biskupov pápež Pavol VI. vy
zval svet o medzinárodnú pomoc pre
dovšetkým pre poľnohospodárstvo a 
zdravotníctvo Vietnamu.

PATRIARCHA Moskvy a celého 
Ruska Pimen poslal Pavlovi VI. po
solstvo spoločne s výzvou cirkevných 
predstaviteľov ZSSR postaviť ne
utrónovú bonbu mimo zákona.

V SANTIAG U de Chile pracuje VI 
kariát solidarity, ktorý poskytuje práv
nu a materiálnu pomoc rodinám, kto
rých členov uväznili Pinochetove 
úrady, a stará sa o deti politických 
väzňov.

ÚM YSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY 

na marcc 1978

Aby všetci kresťania usilovali sa 
posväcovať svoj každodenný život 
ochotným nesením vlastného kríža a 
činorodou láskou.

Aby sa začal plodný dialóg medzi 
kresťanskou a nekresťanskou mláde
žou v Azii.

«NNgam gNHagewtNM Nce»



CHRISTOS VOSKRESE!
S pozdravom, ktorý vnáša do nášlio života toľ

ko svetla, radosti a pokoja, chcem vás aj ja po
zdraviť a potešiť.

Koho z nás niekedy netlačí myšlienka, čo mi 
vlastne zostáva zo života, z majetku, ktorý som 
nadobudol, z kníh, ktoré som prečítal, z krajín, 
ktoré som navštívil, z vedomostí, ktoré som na
zbieral, z umenia, kultúry i priateľstva? Choroba, 
bolesť, opustenosť, smrť sú najvážnejšie reality 
života.

A mohli by sme pokračovať. Človek zažije tak 
málo radosti, hoci sa vždy na niečo teší. Vyzerá 
to tak, že žijeme len od sviatkov ku sviatkom, od 
dovolenky k dovolenke a školské deti od prázd
nin k prázdninám. Vieme sa na ne tešiť. Tá 
predčasná radosť — predradosť — je vždy naj
krajšia a zasahuje až do prvých dní sviatkov, do
volenky, prázdnin. Tá druhá polovica už je po
značená zostupom k návratu do obyčajných, všed
ných dní, v ktorých sa nám znovu ozýva echo, 
čo nám vlastne zostáva zo života . . .

Ale tá predradosť je dobrá, blaží človeka, po
dopiera ho a dáva silu. Je to dobrá dispozícia a 
máme ju využiť.

Istý starček, ktorý bol celý život zavalený prá
cou a nikdy nemal dovolenku— a veru v minu
losti bola dovolenka len málo známa, čo naši 
mladí ani dosť nepochopia — , hovorieval: „Mne 
bude musieť až Pán Boh dať dovolenku, aby som 
si odpočinul.“ Už sa tak aj stalo. Možno v týchto 
jednoduchých slovách je vyriešenie mnohých ľud
ských nesplnených želaní.

Veľa prianí a nádejí i na sviatky ostáva vždy 
znova nesplnených a na tie, ktoré sa splnili, zo
stáva len spomienka, ktorá sa zakrátko tiež roz
plynie.

A tak nesplnená túžba stále leží v ľudskom 
srdci. A či by práve ona nemala nám pripomí
nať, že nekončiace sa sviatky, v ktorých už ne
bude nesplnených nádejí, ešte na nás čakajú. Ci 
by náš život nemal byť viac prežiarený predra- 
dosťou, prípravou na nekončiace sa sviatky?

Ale toto si nemožno vytvoriť nadmernou usi
lovnosťou a prácou, náhodnými úspechmi, uzna
ním, pocitom užitočnosti. Aby sme zvládli svoj 
život, nestačí len optimizmus. Musíme počúvať har
móniu života, ku ktorému patrí aj temnota, ale 
v ktorom temnota nie je tmou, v ktorom je aj 
smútok, ale nikdy nie zúfalstvo, v ktorom je bo
lesť, ale nie konečná tragédia. V nijakej knihe 
nenájdeme uspokojujúcu odpoveď, ktorá by bola

kľúčom pre stálu blaženosť. Len viera umožňuje 
počuť, že pozitívny tón je silnejší než negatívny, 
že Boh vždy stojí pri svojom trpiacom a umiera
júcom stvorení. Ten Boh, ktorý v Kristovi sa po
drobil utrpeniu a smrti, ktorý bezmocnosť člo
veka prekonal svojím zmŕtvychvstaním. Len ten, 
kto sa ticho zahĺbi do života slov, skutkov, utr
penia a umierania Spasiteľa, pozná veľké prisľú
benia Božie.

Život v prítomnosti Božej, v dôvere v Neho, je 
celkom novým životom. V Kristovi Boh potvr
dil, že aj v utrpení je skrytá radosť a v zomieraní 
nový život.

Z presvedčujúcej sily viery mohol sv. apoštol 
Pavol písať: „Preto nikomu v ničom nechceme 
dávať pohoršenie, aby naša služba bola bez hany. 
A vo všetkom sa preukazujeme ako služobníci 
Boží: v mnohej trpezlivosti, v súženiach, v nedo
statku, úzkostiach“ (2 Kor 6, 3— 4).

Boli by sme ďaleko od pravdy, keby sme chceli 
tvrdiť, že dnes niet ťažkostí v našom živote, či 
už ide o osobné zlyhania, sklamania, neláskavosť, 
nepokoje, nenávisť.

Spasiteľ prišiel do tohto sveta, ale odkedy pri
šiel, trpel, zomrel a vstal zmŕtvycli, je východisko 
z každej ľudskej biedy a zla. Jeho príchod cez 
kríž, utrpenie a smrť bol ukončený jeho slávnym 
vzkriesením, premožením zla a smrti.

Nič nepomôže, keď budeme nariekať nad sebou 
a zlom v nás alebo okolo nás. Boh nám ponúka 
východisko a svetlo, ale staneme sa ho účastný
mi len vtedy, keď toto svetlo prijmeme, keď zač
neme kráčať jeho cestou, keď prijmeme jeho po
zdrav: „Pokoj vám !“ a keď ten pokoj budeme 
vlastniť a vyžarovať do svojho okolia i sveta.

Večnosť, do ktorej vstúpil Vzkriesený Spasiteľ, 
je pre nás všetkých a všetkých nás spája. Využi
me prfeto sviatky Paschy a čas, ktorý nám Boh 
dopriava pre lásku k Bohu a ľuďom. Láska ne
potrebuje viac času než netrpezlivosť, nenávisť a 
pritom dáva a obohacuje obdarovaného i dávajú
ceho, neubíja nepokojom srdce teraz i potom, ale 
ho oblažuje.

„Milovaní, keď už máme takéto prisľúbenia, 
očistime sa od všetkej škvrny tela i ducha a v 
bázni Božej dokonajme svoje posvätenie!“ (2 Kor 
7, 1). V tomto duchu vás pozdravujem a toto vám 
zo srdca želám cez ruky Panny Márie, Matky 
Prešťastnej.

JÄN HIRKA,
ordinár, apošt. administrátor



Toto je  deň, ktorý učinil P á n . . .
(Žalm  117, 24)

Vyvrcholenie veľkopôstneho obdobia a veľkonočné svia
točné dni pripadajú v tomto roku na koniec marca. Je to 
vlastne najskorší možný dátum, kedy sa tie to  sviatky sv iat
kov podľa prastarej trad íc ie  slávia. Veľkonočná nedeľa od 
čias apoštolských sa slávila  vždy v nedeľu po prvom jar
nom splne M esiaca. A v tomto roku je to priam v prík lad 
nej zhode s touto tradíciou a veľmi skoro. Jarná rovnoden 
nosť z 21. marca a aj prvý jarný spln 24. marca sú už vo 
veľkonočnom týždni, keď všetci kresťania si pripomínajú  
a snažia sa v sústredenosti ponoriť do tajom stva vykupiteľ
skej smrti Kristovej a jeho slávneho zm ŕtvychvstania. I na
priek in iciatívam  z viacerých strán sa doteraz nepodarilo  
dohodnúť sa všetkým kresťanom na stálom dátume Veľkej 
noci, čím by sa z pohyblivých sviatkov sta li v liturgickom  
kalendári sviatky stále.

V  krátkom priereze si chceme pripomenúť, aká je litu r
gická náplň posledných veľkopôstnych dní a veľkonočnej 
nedele. Zahĺbm e sa do veľkonočných obradov a nechajme 
to všetko pôsobiť na naše duše i te lá , zapojm e sa uvedo- 
melo do úkonov, ktoré sú také veľavravné a obnovujúce.

Na Veľký piatok dopoludnia sa v našich chrámoch od* 
bavuje Liturgia hodín, na Východe známa osobitným pome
novaním -  Cárske časy. Pomenovanie je podľa toho, že 
na týchto pobožnostiach sa voľakedy zúčastňovali aj naj 
vyšší predstavitelia. L iturg ia slova na túto príležitosť po
zostávala z č ítan í proroctiev o utrpení Pána -  z proroc
kých kníh proroka Zachariáša, Izaiáša a Jeremiáša. Rovna
ko zo Skutkov a Listov apoštolských tie  state, kde sa spo
mínajú správy o smrti Spasiteľovej a z Evanjelia pasáže, 
ktoré svedčia o splnení všetkého, čo bolo v te jto  súvislosti 
predpovedané. Prítom ní tak  nadobúdajú jednoznačné pre
svedčenie, že v Kristovi a jeho d ie le sa splnili všetky pred 
povede prorokov a všetky prísľuby Zákona, ako ich poznal 
starozákonný boží ľud. Syn Boží je predpovedaný Mesiáš. 
Je Spasiteľ a Vykupiteľ. Je Pánom času a večnosti. Je 
obetným baránkom, ktorý sa dobrovoľne obetoval za nás, 
jeho obeta je obetou večnou na spásu celého sveta, jeho 
život a smrť aktom poslušnosti vôli O tcovej a jeho zmŕ
tvychvstanie je defin itívnym  víťazstvom nad zlom a smr
ťou. To všetko sa nám pripom ína, to všetko si každý rok 
znovu sprítomňujeme, aby sme to pochopili a uvedomili si 
to hlavné a základné, že sme Božie deti a že On je našou 
Cestou, Pravdou a Životom.

Popoludní na Veľký piatok odbavuje sa večiereň, ktorá  
po spomienke Kristovej bolestnej smrti na kríži vrcholí úko
nom pripomínajúcim jeho pochovanie do hrobu. Obchádza  
sa v sprievode chrám a kňaz nesie za asistencie veriacich  
plašČenicu -  obraz Kristovho mŕtveho tela, ktorý potom 
uložia na pripravené miesto, známe z liturg ickej praxe ako 
Boží hrob, kde zostane až do slávneho Vzkriesenia, teda  
cez celú Veľkú sobotu až do nedele rána. Chrám sa ob
chádza smerom zo západnej na východnú stranu -  v 
ústrety Slnku, čo symbolizuje zmysel nášho života a smrti: 
Cez všetko kráčam e v ústrety Kristovi ako k Svetlu, ktoré 
určite vyjde a svetlom a teplom  svojej víťaznej lásky za
hrnie všetkých, ktorí zotrvávajú vo viere v neho a chodia 
po cestách spásy. V  Božom hrobe je uložená najsv. Eucha 
ristia  a tiež plaščenica -  obraz mŕtveho te la  nášho Spa*

L. Zoborský: Víťazstvo ž ivota  nad smrťou, olej.

síteľa . Veriaci majú možnosť prichádzať uctievať Pána roz
jím aním  o jeho bolestnej smrti a bozkávaním posvätného 
zobrazenia Pánovho te la  odpočívajúceho v hrobe. Na pa
m iatku toho, že telo Spasiteľa ležalo cez Veľkú sobotu v 
hrobe, je v túto sobotu pôst. Inak v soboty podľa pôstnej 
disciplíny východnej C irkvi pôsty nebývajú. Vychádza sa 
to tiž  z toho, že sobota je radostnou spomienkou na zakon
čenie stvorenia sveta a vesmíru, tak ako nedeľa zas ¡e 
oslavou Zm ŕtvychvstania, a preto na tie to  dni nikdy pôsty 
nepripadajú.

Na veľkonočnú sobotu býva litu rg ia  sv. Bažila Veľkého 
spojená s večierňou. Začína sa na znak hlbokého smútku 
v smútočnom rúchu. Voľakedy to bola jednoznačne farba 
čierna. Dnes sa prechádza na mnohých miestach k fareb
ným tónom svetlejším -  fc fialovém u odtieňu, pretože naša 
bolesť zo smrti nie je beznádejná. Po Kristovou utrpení 
a jeho smrti na kríži je rovnako prechodnou etapou a ko
nečným cieľom života je večná radosť, spása a život v do
me Otcovom. Pred evanjeliom  si kňaz oblieka už svetlé 
slávnostné rúcho, lebo v ňom už bude reč práve o tejto 
nádeji a zmysluplnosti aj toho bolestného, ktorá sa viaže 
na tajomstvo vzkriesenia nášho Spasiteľa. Celé popolud
nie a večer veriaci prichádzajú ď alej adorovať a preukazo
vať úctu mŕtvemu telu Spasiteľa. Na niektorých miestach 
býva aj celonočná poklona -  bdenie, ktoré sa zakončí sláv
nostnou utierňou hneď po poSnoci alebo skoro ráno pred 
brieždením , teda v čase, o ktorom predpokladáme, že Spa
siteľ skutočne vtedy zmŕtvych vstal.

O brad vzkriesenia sa začína tým, že kňaz vynesie plaš
Čenicu z Božieho hrobu na hlavný oltár, podobne aj Svia
tosť najsv. Eucharistie, potom s veriacim i za spevu stichl- 
m  Vzkriesenie tvoje, Kriste Spasiteľu . . .  obchádza chrám 
a pred zatvoreným i hlavnými dverami chrámu okadf všet-

Nech mier so spravodlivosťou triumfuje!

„ Veriaci ľudia by mali pomáhať otvárať oči ľudstva pre úzku súvislosť, príbuznosť a vzájomné pôsobenie medzi člo
vekom, spoločnosťou a prírodou, aby ľudstvo mohlo žiť v mieri a harmónii s tým, čo ho obklopuje, živí a hreje.

Burcovanie svedomia ľudstva proti zlu, útlaku a nespravodlivosti, korupcii a sebectvu, ľahostajnosti a lenivosti zdá 
sa byť zvláštnou úlohou veriacich pri spolupráci s inými ľuďmi.

Podajme si ruky so všetkými ľuďmi dobrej vôle, Či už sú veriaci alebo nie, pri spoločnej úlohe budovania mieru 
a nastolenia spravodlivosti v národoch a medzi národmi. K tomu nás vedie a zmocňuje a inšpiruje Božia múdrosť. Nech 
mier so spravodlivosťou triumfuje. Nech ľudstvo kráča v ústrety rozvinutia všetkých svojich možností. Nech sa ľudia 
zjednotia v spoločnom úsilí o mier.“

[Z  Výzvy účastníkov moskovskej všenáboženskej konferencie hlavám a veriacim všetkých náboženstiev na celom svete.)
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Modlime sa za jednotu sŕdc...
jednou z veľkých úloh Cirkvi je priviesť ľudí do večnej radosti. Vtelený Syn Boží svojím krížom 

všetkých ľudí zmieril s Bohom, obnovil jednotu všetkých v jednom ľude. Ľudstvo sa čoraz viac 
zjednocuje a prichádza k vedomiu svojej jednotnosti. Každá ľudská spoločnosť, ak má úspešne konať 
svoje poslanie, musí byť jednotná. Pri všetkých týchto úlohách sú kresťania, predovšetkým katolíci, 
povinní pomáhať, aby sa z celého ľudstva utvorila jedna rodina dietok Božích. O to sa máme usilo
vať. Toto zvlášť na srdce kládol aj Spasiteľ svojim učeníkom. O túto jednotu sa modlil Kristus pred 
svojou krížovou smrťou. „Otče Svätý, tých, čo si mi dal, zachovaj v mene svojom, aby boli jedno ako 
myl“ (jn 17, 11). „A prosím nielen za nich, ale aj pre tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa, aby 
všetci jedno boli ako ty, Otče, si vo mne a ja som v tebe; aby aj oni v nás jedno boli, aby svet uve
ril, že si ma ty poslal“ (Ján 17, 20—22).

Smutné dedičstvo minulosti nás zaväzuje, aby sme zo svojich sŕdc odstránili všetku horkosť a ne
návisť a naplnili ich povedomím jednoty. Keď máme podľa napomenutia Kristovho milovať aj svo
jich nepriateľov, o koľko viac teda máme milovať tých, ktorí spolu s nami nesú meno Kristovo! Bez 
tejto jednoty sú všetky snahy o vzájomné porozumenie odsúdené k neúspechu. Jednota prispieva 
k tomu, aby sme druhému porozumeli, poznali jeho dôvody a boli k nemu spravodliví. Dôkaz takejto 
jednoty sa veľmi uľahčuje tým, že väčšina dnes žijúcich kresťanov nie je zodpovedná za rozdiel
nosť vo viere; pokračuje iba v tradícii a výchove svojich rodičov.

Jednota čistí vzájomnú atmosféru medzi jednotlivými vyznaniami. Pretože spravodlivosť je pred
pokladom jednoty, kresťanské spoločnosti by mali nadobudnúť istotu, že sa nebude tvrdou rukou za
sahovať do ich práv. Veď podľa slov pápeža Benedikta XV. cirkev nie je latinská, nie je grécka, 
nie je slovanská, ale je katolícka (M otu proprio z 1. mája 1917). Cirkev hovorí vo všetkých rečiach 
a objíma všetky národy jednotou. Je preto treba, aby sa Cirkev vo svojej starostlivosti o duše vy
varovala akéhokoľvek šovinizmu a zdôrazňovala svoj nadnárodný charakter.

Takisto treba rešpektovať právne a liturgické tradície jednotlivých cirkví. Kánon 98 hovorí, že 
každý priamy alebo nepriamy nátlak na prijatie latinského alebo východného obradu je zakázaný, 
a ku každej zmene obradu je potrebné povolenie Svätej Stolice. Ešte dôležitejšie je to, aby všetci, 
zvlášť v krajinách, kde sa obidva obrady stýkajú ,boli naplnení duchom úcty k rôznym obradom.

Túžba nášho Spasiteľa bola, aby všetci jedno boli. Jedným z hlavných cieľov Druhého vatikánske
ho koncilu bolo obnoviť jednotu všetkých kresťanov. Koncil vyzval katolíckych veriacich, aby sa za
pojili do ekumenickej jednoty. Pápež Pavol VI. sa v záujme toho stretol s carihradským patriar
chom Athenagorasom v januári 1964 a spoločne sa modlili za jednotu.

Nebohý náš Vladyka dr. Hopko už od svoje mladosti horlil a pracoval za jednotu a modlil sa za 
ňu. Ako kňaz v Prahe dal na ikonostas vypísať heslo: „Da vsi jedino budut!“ , o čom sa môžeme 
i dnes presvedčiť. Keď sa neskoršie stal biskupom, vybral si tento výrok za svoje heslo a vložil ho 
do svojho biskupského erbu.

Jednota v dobrom, to je jednota v Bohu. Kristus v rozlúčke pri Poslednej večeri sa modlil za jed
notu. Aj my pri Eucharistii sa modlime za jednotu v Cirkvi, v národe i medzi sebou. Dnešné ľudstvo 
túži po tom, aby žilo v láske, pokoji, jednote a mieri. Modlíme sa za jednotu sŕdc, jednotu pozna
nia, jednotu chcenia a za jednotu v našom konaní. p g  JURAJ BUJŇÄK

kých prítomných i chrámové dvere a so svätým  krížom v 
rukách zaintonuje Sláva sväte j jednopodstatnej, ž ivoto tvor- 
nej a nerozdielnej T r o j ic i . . .  V eriac i odpovedajú amen a 
hneď potcm kňaz za h laho lu  zvonov, k to ré  od Veľkého 
piatku boli odmlčané, spieva radostný tropár K ris tus vsta l 
z mŕtvych, smrťou smrť premohol a ležiacim  v hroboch ž i
vot daroval. Veriaci opakujú trcipár, spieva jú ho aj po kaž
dom ďalšom verši, kto rý in tonu je  kňaz. Potom kňaz krížom 
otvára dvere chrámu a veriac i stupujú doň. Nasleduje v e ľ
ká prosba za pcAoj a potom celý chrám spieva známy ve ľ
konočný kánon o tom, ako ženy -  m yronosičky zavčas ráno 
sa ponahľali k hrobu, aby voňavým i masťami pom azali te lo  
nášho Spasiteľa, ale v hrobe ho už nenašli. Veľkonočný 
kánon zložil sv. Ján z Oamašku a po p rvýkrá t sa spieva l 
v monastieri sv. Sávu na S ina ji, o d k ia ľ sa rozšíril do ce
lej východnej C irkv i. Prostredné ikonostasné dvere vo ve ľ
konočnom čase zostávajú stá le  otvorené na znak toho, že 
smrťou a zm ŕtvychvstaním  Kristovým  sú aj brány nebies 
otvorené pre všetkých tých, k to rí svoju nádej v lo ž ili dc» 
spasiteľného die la Kristovho.

Na sv. L itu rg ii sa vo veľkonočnú nedeľu č íta  evanje lium

(Jn 1, 1 -  17) v rôznych jazykoch. Č íta  sa slávnostne po 
jednom verši a každý verš sprevádza víťazný h lahol zvo
nov. P laščenica ostáva na o ltá r i až do sv ia tku  Nanebo
vstúpenia  Pána. Po zm ŕtvychvstan í predstavu je  vzkrieseného 
K ris ta , k to 'ý  sa po ce lý  čas 40 dn í z javova l svojim  učení
kom a apoštolom  a presviedča l ich o tom, že všetko, čo 
sa s ním stalo, malo sa s ta ť a že jeho zm ŕtvychvstan ie  je 
vrcholným  prejavom jeho Božstva. A uve rili v neho a ich 
v ie ra  a svedectvo o tom  všetkom je pre nás -  veriacich 
tým , v čom ich chceme nasledovať a v čom sa každoroč
ným i sv ia tkam i V eľke j noci znova vyzbrojujem e, aby a j náš 
ž ivo t mal také to  víťazné zakončenie.

Na veľkonočnú nedeľu sa požehnávajú veľkonočné jedlá, 
k toré  si ve riac i v ten to  deň prináša jú  do  chrámu.

C hris tos  voskrese -  K ris tus vsta l zm ŕtvych! Odložme vše
tok smútok a ž ia ľ a naše srdc ia  nech zap laví radosť, k torú  
nám nik nevezme, a svetlo, k toré  nech n ik a n ič neuhasí, 
aby sme cestou ž ivo ta  stá le  k rá ča li ako vo dne, ako v ž ia 
rivý  slnečný deň.

M. Skala



PAPE Z MIERU
(3. pokračovanie)

r ím s k e  š t ú d ia  a  v o j e n s k á  s l u ž b a

Bergam ské biskupstvo malo okrem svojho seminára 
v Bergam e aj vlastné kolégium v Ríme. Založil ho rc&u 
1640 kanonik Cesarola. Pred sto rokmi sa však spojilo s 
Pápežským rímskym seminárom. Do tohto sem inára posie
lal bergamský biskup každý rok niektíľko skončených semi. 
naristov, kto rí ešte nedosiahli kanonický vek, potrebný na 
vysviacku a vynikali v štúdiu a v duchovnom živote, oby 
v ňom pokračovali v prehĺbenejšom štúdiu. M edzi tým ito  
Šťastnými bohoslovcami bol aj Angelo Roncalli. Na oso
bitných skúškach pre p rija tie  do tohto sem inára Angelo  
výborne obstál.

Angelo pricestoval do R ím a ráno 4. januára 1901 spoju 
so svojím verným a oddaným priateľom  Carozzim , ktorý  
bol jeho sprievodcom a spoločníkom na cestách po F ran 
cúzsku a Belgicku, keď  bol Angelo Roncalli menovaný za 
kard iná la . T en to  ctihodný kňaz pri voľbe Angela za pápe
ža bol prelátom a správcom farnosti v Seriate v bergam- 
skej diecéze. V tedy požiadal tento  p re lá t svojho p riateľa  
Jána X X III. o audienciu. Keď pápež Ján zazrel svojho p ria 
teľa  zo študentských čias, Carozzi nevedel, čo mu má po 
vedať, za lia li ho slzy. „Prečo plačeš, C arozzi", opýtal sa 
ho Ján X X III., „nevidíš, že som sa stal pápežom?" Teraz 
sa rozpom ínali na to chladné januárové ráno, keď obaja  
prišli do Rím a, obaja m ali dvadsať rokov. N iesli kufre  
plné suchej klobásy a kukuričnej múky. Po nevyspatej noci 
boli zmorení, od zimy im zuby drkotali a ledva spozorovali 
kolegu z Bergam a, ktorý pre nich prišiel s fiakrom . Teraz  
si toto všetko pripom ínali a ešte aj inú udalosť. Nový bis
kup z Bergam a, Msgre Radini -  Tedeschi, hľadal tajom níka. 
Reiktor sem inára navrhol práve Carozziho na tento  úrad, 
ale on sa zriekol tohto zodpovedného postavenia. V tedy na
miesto Carozziho sa stal Angelo Roncalli biskupovým ta 
jomníkom.

Angelo v Ríme sa c^äť dal do horlivého štúdia, teolo
g ické skúšky skladal s výborným prospechom a získal aj 
osobitnú cenu za štúdium hebrejčiny.

Na začiatku storočia neboli sem inaristi v Taliansku oslo
bodení od vojenskej služby a tak aj Angelo musel naruko  
vať po prázdninách roku 1901. Dostal sa do 73. pešieho 
pluku „Lom bardia" v Bergam e, ktorého heslo znelo: „Acer- 
rimus hostibus", čiže „Neľútostný, hrozný pre nepriateľa".

V lis te Msgre Bugarinim u, rektorovi rímskeho sem inára
o svojej vojenskej službe píše: ,,M ôj život v tunajších po
meroch je veľkým posvätením , ale i opravdivým  očist
com . .  ., napriek tomu občas sa čudujem sám sebe, ako sa 
priaznivo rozvíja tento  veľm i ťažký a hrozný problém (z a 
chovať si svoje povolanie) . . .  S tretol som tu skvelých pred
stavených (v e lite ľo v ), k to rí mi prejavujú veľkú sympatiu; 
vážia si ma ako klerika, ale hlavne poskytujú veľkú slobo 
du pri vykonávaní mojich duchovných povinností. O d mo
jich druhov v zbraní, ktorí zväčša pochádzajú z bergamskej 
provincie a z Brescie, som doteraz zažil ¡ba prejavy úcty 
a spolucíten ia".

A vo svojom duchovnom denníku o vojenskom živote si 
zapísal: „Vždy budem pam ätať na rok 1902; bol to rok môj
ho vojenského života, rok bojov. Mohol som stratiť povola
nie ako toľko iných nešťastných úbožiakov, ale som ho ne
stra til. Mohol som stratiť  svätú čistotu, milosť Božiu, ale 
Boh to nedovolil. Prešiel som cez bahno, ale jeho milosť 
mi pomohla, že som sa nezam azal: som ešte živý, zdravý, 
mocný ako p re d tý m .. .  Ježišu, ďakujem  ti, m ilujem ť a “.

Aj z tohto  obdobia jestvuje veľa veselých príhod sku
točných, a lebo  možno aj trocha okrášlených.

Angelo Roncalli v polovici vojenskej služby dosiahol hod 
nosť kaprála. S kladal skúšku na poľnom cvičení v lesoch 
Presolana. Poručík mu rozkázal postaviť čatu  do radu a po
vedal: „Predpokladajm e, že máte pripraviť útok, čo vtedy  
urobíte?" Budúci poručík a pápež urobil veľkú chybu. Jeho 
rozkaz znel: „Vztýčiť bajonetyl Potom: Napred, za Savoj- 
s k o ľ  -  a namiesto, aby sa postavil nabok, povedľa čaty, 
postavil sa na jej čelo. Keby naskutku pri útoku vojaci 
zdvihli bajonety, kaprál Roncalli bol by sa stal ich prvou 
o beťou . . .
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Nuž Angelo bral všetko vó lne doslova i do litery, i v 
občianskom i v duchovnom živote.

V  decembri 1902 Angelo  ukončil vojenskú službu s hod
nosťou poručíka a vrátil su do Ríma, aby pokračoval v te
ologických Štúdiách. V  seminári sa stal prefektom bohoslov
cov. Okrem každodenných štúdií venoval veľkú pozornosť 
aj svojmu duchovnému rastu. Opäť bolo preňho Šťastím, 
že aj tu našiel výborného radcu v osobe otca Franceska 
Pitocelliho, s ktorým zostal v spojení až do jeho smrti. Veľ 
mi si ho obľúbil, v iaza la  ich vzájomná láska a dôvera i 
úprimné priateľstvo. O ňom neskoršie napísal: ,,Pri prvom 
rozhovore s ním som sa presvedčil, že sa s istotou môžem 
na neho o b rá tiť . . .  M ôj duchovný otec, ktorého mi Boh 
prozreteľnostne poslal, prakticky je pre mňa všetkým. Ne
dovolím si ani tú najmenšiu vec bez jeho rady alebo schvá- 
len ia . . .  Musím byť voči nemu tak úprimný, ako voči sebe 
samému. Aj vo veciach nie výslovne duchovných budem 
dopodrobna zachovávať jeho odporúčania a rady. Jeho slo
vá budú akoby d iktátom  môjho svedomia . . .  Dva roky 
som bol pod jeho rukou v príprave na kňazský stav. V boji 
proti každodenným slabostiam  túžili sme po dokonalosti, 
po svätosti. I napriek všetkým chybám -  pokiaľ ide o chy
by, to  sa týka iba mňa -  nachádzali sme počas nášho 
pobytu v seminári v te jto  vážnej snahe po dokonalosti naj
krajšie radosti svojho ž iv o ta . .  . Na smrteľnej posteli sa 
rozlúčil so mnou slovami: „Čo Boh chce, don Angalo, a ako 
Boh chce, jedine to, iba to . . . “

Bolo to o dvadsať roVov neskôr, roku 1922. Otec Franti 
šek už za svojho života bol uctievaný svojimi kajúcnikmi 
cko svätec. Bol výborným a neúnavným spovedníkom a 

dobrým duchovným radcom.

PRÍPRA VA NA KŇ AZSKÚ V Y S V IA C K U

11. apríla  1933 pápežov generálny vikár a kardinál Res- 
pi g h i vysvätil Angela v lateránskej bazilike sv. Jána za 
diakona.

M edzitým  sa odohrali významné udalosti v Cirkví. 20. jú
la v tom istom roku zomrel pápež Lev X III., ktcrého ponti
fiká t trval plných 25 rokov. Bo! to muž jemného vzdelania, 
hum anista, latinský básnik. Vedel usporiadať cirkevné po
mery v mnohých krajinách , uznával moderné demokratické 
formy, upravoval vzťahy k vládam . Levovu múdrosť uzná* 
valí aj nekato líc i. S tal sa aj rozhodcom v politickom spo 
re medzi Nemeckom a Španielskom, obidve strany sa pod
robili jeho rozhodnutiu. Za neho sa zriadilo  248 nových 
biskupstiev a arcibiskupstiev, 48 vikariátov a prefektúr, 
podporoval m isijné hnutie, svojimi encyklikam i sa dotýkal 
všetkých pálčivých otázok súčasnosti a veľkú pozornosť 
venoval najm ä sociálnej otázke (encyklika Rerum nova- 
run i). Lev X III. mal veľké pochopenie pre rozvoj vedy, učen
com všetkých krajín  otvoril roku 1883 poklady vatikánskych 
archívov, aby v nich mohli čerpať m ateriá l pre svoje histo
rické prácc. Slováci a slovanské národy budú mu vždy 
vďačné za vydanie encykliky Vznešená povinnosť (Grande 
munus) z roku 1880, v kto*ej vyzdvihol význam a zásluhy 
slovanských apoštolov sv. C yrila  a M etóda, ich sviatok 
ustanovil pre celú C irkev. V te jto  svojej neúnavnej činnosti 
dožil sa 93 rokov. Ešte krátko pred smrťou prijal vo Vatiká
ne anglického kráľa Eduarda V II. (29. ap ríla ) a nemeckého 
cisára V iliam a U. (2. m á ja ).

10. augusta bol za nového pápeža zvolený benátsky pat 
riarcha Jozef Sarto, Pius X., známy už zo svojho kňazského 
účinkovania neuveriteľnou chudobou, neobyčajným sociál
nym cíten ím , dobrosrdečnosťou a dušpastierskou horlivos
ťou. Politikom  bol len natoľko, nakoľko to vyžadoval zá
ujem cirkvi. Jeho zrak bol obrátený k nadprirodzeným hod
notám podľa hesla „Všetko obnoviť v Kristu". Aka prostrie
dok k tomu videl Eucharistiu a liturgiu. Zachovanie čisto 
ty viery a prehĺbenie duchovného života kňazov a veria
ceho ľudu boli ďalším i úlohami jeho pontifikátu. Pre tento 
cieľ zreorganizoval aj ústrednú cirkevnú správu. Na po
vznesenie a na posilnenie náboženského života a úcty k 
najsv. S viatosti o ltárnej zaviedol svetové eucharistické kon
gresy, na ktoré boli vysielaní pápežskí legáti. Vydal dôle
ž ité  dekréty o dennom sv. prijím aní, o sv. prijímaní dietok 
a o reforme cirkevného spevu. Pretože mnohí katolícki učen
ci a teológovia v snahe „priviesť katolícku cirkev do súla 
du s potrebam i modernej dobyu zastávali slovom aj pís-



V prospech pokoja, jednoty a lásky
Minulý rok v ekumenickej oblasti bol pre Svätého Otca Pavla VI. bohatý na udalosti a možno 

povedat, že bol preňho „veľm i pracovitý“ .
V príhovore ku škandinávskym biskupom Pavol VI. odporúčal, aby veriaci udržovali srdečné eku

menické kontakty, pravdaže, bez toho, žeby sa vzdávali vlastnej tradície. Biskupom Veľkej Británie 
a Walesu pápež pripomenul, že záruka pravosti a úspechu každej duspastierskej in iciatívy je práca 
■na jednote so všeobecnou cirkvou v duchu lásky a pokory , bez obáv z kompromisov. V príhovore 
k episkopátu Juhoslávie pápež poukázal na perspektívy dialógu aj s vyznavačmi iných nábožen
stiev, aj s tými, ktorí Boha hľadajú tým, že sa angažujú v prospech druhých.

V príhovore k švajčiarskym biskupom Svätý Otec obrátil pozornosť na dušpastierstvo miešaných 
manželstiev, v súlade s pokynmi Svätej Stolice, aby sa zabezpečila duchovná tvár manželov.

Tým istým problémom sa Pavol VI. zaoberal v príhovore adresovanom gréckym  biskupom. Svätý 
Otec zdôraznil potrebu duchovného ekumenizmu, opretého o modlitbu a najmä stále navracanie sa 
a na túžbe stretávať sa pri plnení Božej vôle, ktorá chce jednu cirkev.

Ekumenickej činnosti v pravoslávnom prostredí venoval Svätý Otec Pavol VI. dva príhovory, a to 
ku katolíckym biskupom Grécka a ku žiakom Gréckeho kolégia v Ríme. V júni 1977 si vymenili 
posolstvá s patriarchom Dim itriom . Patriarcha vyslal do Ríma delegáciu pri príležitosti 10. výročia 
návštevy Pavla VI. vo Fanare. Delegácia odovzdala Svätému Otcovi dar a poinform ovala pápeža o vý
sledkoch všepravoslávnej konferencie na tému prípravy teologického dialógu s katolíckou cirkvou. 
Ďalšia delegácia z Konstantinopola prišla do Ríma 10. decembra, na 12. výročie sňatia vzájomných 
exkomunikácií. O čosi skôr bola rímska delegácia na návšteve v Konstantinopole.

Vlani sa uskutočnili kontakty aj s inými pravoslávnymi cirkvami. V novembri napr. sa uskutočni
la výmena návštev na úrovni delegácií medzi patriarchátom moskovským a Rímom.

Dôležitým bodom kontaktov pápeža s anglikánskou cirkvou bola oficiálna návšteva je j hlavy dr. 
Donalda Coggana u Svätého Otca.

A napokon nechýbali ani kontakty s islamom a s predstaviteľm i iných veľkých nekresťanských 
náboženstiev, ktoré vyzneli v prospech pokoja , jednoty a lásky.

mom myšlienky, že treba „u ro b iť  väčšie  ús tupky duchu ča 
su aj v učení viery a m ravov“ , v ys tú p il P ius X. p ro ti tom uto  
hnutiu,- nazývanému „m odern izm om “ , odsúd il roku 1907 
bludy modernizmu a jeho šíren ie  v c irk v i za s ta v il. Jeho 
dobrota, prostota a č is tá  zbožnosť z íska li mu všeobecnú 
úctu a lásku.

Roku 1904 dosiahol A nge lo  R o nca lli d o k to rá t teo lóg ie . 
Medzi skúšajúcimi pro fesorm i bol aj Eugenio P ace lli, ne
skorší pápež.

Na svoju kňazskú vysv iacku sa A nge lo  dôk ladne p r ip ra 
voval duchovnými cv ičen ia m i od 1. do 10. augusta  u pa- 
sionistov. O tých to  exe rc íc iách  nachádzam e v jeho D en
níku obšírny záznam v podobe úvah o  zm ysle kňazského 
života, o tom, ako sa s ta ť op ravd ivým  K ris tovým  kňazom  
v službe veriacich, o tom , ako si vybe rať p r ia te ľo v  na roz
hovory, o trvalom štúd iu  pre správne vedenie  duší a pod. 
Z tejto časti uvedieme jeden zau jím avý úryvok, k to rý  sa tý 
kal brata Tomáša zo Špan ie lska. H oci Ján X X III. z ried ka 
kedy písal obšírnejšie vo svojom D enníku o osobách, o p red
nášateľoch, a ak áno, ta k  len ve ľm i stručne, n ieko ľkým i 
slovami alebo vetam i, tu  sp rav il zau jím avú výnm ku. O bš ír
ne načrtáva cha rak te ris tiku  a „d yn a m ický  p o rtré t“ , v k to  
rom predstavuje výzor, ale i dobre odpozorované počínan ie  
a správanie sa brata  Tomáša v k lá š to re  pa s ie n is tov .

„Brat laik Tomáš, k to rý  up ra tu je  m oju izbu a p ris luhu je  
mi pri stole, ten to  dobrý b ra t dáva m i podne t na roz jím a
nie. Mladosť má už za sebou, má úslužné chovan ie , š tíh lu  
postavu zahaľuje d lhý  č ie rn y  ha b it, k to rý  nenazýva inak 
ako „svätý“ . Vždy je vese lý a hovorí iba  o Bohu a o B o
žej láske. V kosto le padne pred na jsv. E ucha ris tiou  na holú 
zem a zotrváva nepohnute na m o d litb á ch  ako socha. P ri
šiel zo Španielska až do Ríma a v s tú p il k pas ion is tom . Je
ho život je určovaný pokorou. P rosto ako č lovek, k to rý  ne
pozná iné príťažlivé ideá ly  ani ich  o s lňu júc i lesk, je slu 
žobnikom všetkých, obyča jným  bra tom  a to  na ce lý  ž ivo t. 
Och, ja voči čnostiam  b ra ta  Tomáša som skutočne n ič ím . 
Mal by som bozkávať obrubu jeho  rúcha a počúvať ho ako

m a js tra . A predsa som bol ja, skoro už kňaz, zah rnu tý  bo
ha tým i m ilosťam i. Kde je m ôj duch pokán ia , pokory, moja 
skrom nosť, duch m o d litb y , kde je m oja op ravd ivá  múdrosť? 
Ach, b ra t Tomáš, b ra t Tomáš, ako ve ľa  sa môžem od teba 
naučiť! K oľko  chudobných b ra tov  la ikov , ko ľko  neznámych 
duší za ž ia ri jedného  dňa v Božom k rá ľo vs tve  v nebeskej 
sláve! Ó, Ježišu, nap lň  ma duchom  pokán ia , o b e tavo s ti a 
pokory".

Tým to  ocenením  ž ivo ta  a práce b ra ta  Tomáša vzda l A n 
ge lo  úctu  a ho ld  všetkým  prostým  p racu júc im  vo svete, 
k to rých  svet nepozná, sú zabudnu tí, a le ich  práca a s luž
ba v Božích oč iach  má neobyčajnú hodnotu . Č asto  s i to 
t iž  č lovek an i neuvedom uje, ko ľk o  m ilo s tí ch rá n ia c ich  ho od 
zla, povzbudzu júc ich  k dobrém u a v y trv a n iu  v  ňom, vď ač í 
zásluhám  druhých  ľu d í, čas to  úp lne neznámych, k to r í ž ijú  
v s k ry to s ti, p racu jú , trp ia , m o d lia  sa a obe tu jú  Bohu na 
úm ysel svo jich  b ra to v  a sestie r z ve ľke j ľudske j rod iny , ako 
„p os lušný, Boha a jeho vô ľu  m ilu jú c i a všetkým  s radosťou 
s lú ž ia c i dobrý b ra t Tom áš".

K Ň A ZO M  NA VEKY

Konečne pre A nge la  n a d iš ie l n a jk ra jš í deň jeho ž ivo ta : 
kňazská vysv iacka . K ona la  sa 10. augusta  1904 v krásnom 
kos to le  Panny M árie  na Piazza de l Popolo na M onte  Santo 
a ud e lil mu ju M sgre Jozef C e p p e te lli, t i tu lá m y  carih rad ský  
p a tr ia rch a . A ko sme v id e li, p r ip ra vo va l sa na ňu d lh o  a 
ve ľm i vážne. O svo jich  do jm och z nej A nge lo  si zazname
nal:

........K eď sa svä ten ie  skon č ilo  a z lož il som sľub  večnej
ve rnosti do rúk svä tia ceho  b iskupa, pozdv iho l sem zrak a 
zazrel som c tih o d n ý  obraz M a tky  Božej, k to rý  som predtým
-  musím p rizn a ť -  s i nepovšim o l. A ko by sa na mňa 

usm ieva la  do lu  z o ltá ra  a svojím  pohľadom  m i da rova la  
p o c it zm ie r livo s ti a vnú to rn ého  pokoja .

(P okračovan ie  v bud. č ís le )



Pri pohľade na kríž
Na dreve kríža zomrel Ten, ktorý pomáhal, 

uzdravoval, kriesil, lebo sa vyhlasoval za Božie
ho Syna a odpúšťal hriechy synom tohto sveta . . .  
Vo chvíľach Kristovho utrpenia len tak málo je
dincov pochopilo tú závažnú a veľkú skutočnosť, 
ktorá prebiehala pred ich zrakom. Veď tragédiou, 
ktorá vyvrcholila ukrižovaním a smrťou na kríži, 
bolo spasené ľudstvo všetkých generácií a vekov.

Z vôle umierajúceho Spasiteľa prijal odpustenie 
svojich hriechov a dosiahol istotu spásy lotor na 
pravici Kristovej. Jemu povedal: „Veru, hovorím 
ti, dnes budeš so mnou v raji“ (Lk 23, 43).

Vieru v Kristovo Božstvo a mesiášstvo vyznal 
aj stotník, keď prebodli kopijou Spasiteľovo srd
ce: „Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha 
hovoriac: Naozaj, tento človek bol spravodlivý.“ 
(Lk 23, 47) a podľa sv. Matúša: „Stotník však a 
tí, čo spolu s ním strážili Ježiša, keď videli ze
metrasenie a to, čo sa dialo, veľmi sa naľakali 
a hovorili: Naozaj, toto bol Syn Boží.“ (27, 54).

Odvtedy zostal Kristov kríž stáť na horizonte 
dejín ľudstva ako viditeľný maják a pre nás kres
ťanov stal sa znakom spásy. Je pre nás útechou, 
posilou, usmernením, zárukou odpustenia a isto
tou spásy našej nesmrteľnej kresťanskej duše.
V znamení Kristovho kríža sme sa pri krste pre- 
porodili v Božie dieťa. Znamenie sv. kríža nás 
sprevádza celým životom.

Kríž bol kedysi dávno znakom potupy a pohany i, 
ľudskej dôstojnosti. Dnes však je výrazným zna- j  

kom víťazstva života nad smrťou a pre hlboko 
veriaceho kresťana je uspokojujúcou bodkou za 
celodenným lopotením a životným pulzovaním. ]e 
dosiahnutým cieľom na konci cesty nášho puto
vania do večnosti. Pri pohľade na Spasiteľov kríž 
snažme sa nasledovať jeho lásku až do konca!

Tibor Fedoronko';

Spasiteľ doniesol kríž až na úpätie Kalvárie. 
Cieľ sa približuje — koniec jeho bolestnej cesty 
a začiatok nášho vykúpenia. Ale i láska Kristova,' 
taká heroická, božsky silná a neochvejná, sa una
ví. Po tretí raz padá pod ťarchou kríža až k zemi.l 
Zostane tak dlho ležať? Nedokončí dielo svojej: 
lásky? Len ten, kto nepozná hĺbku Kristovej lás-j 
ky, by mohol o tom pochybovať. Jeho láska jel 
nevyčerpaná ani týmto pádom. Vstáva, kráča cfa-1 
lej, až dovtedy, kým nepovie: „Dokonané je“ (Jnj
19, 30). j

I v našom každodennom živote stretávame sa] 
s mnohými ťažkosťami, prekážkami, s neporozu-| 
mením a pod ťarchou horkého poznania neraz; 
padáme. Tu nás musí pozdvihnúť príklad nášho’ 
Spasiteľa, ktorý tri razy padol pod ťarchou kríža: 
Pokial žijeme a pokiaľ nám dobrý Boh stále pre
dlžuje mieru nášho života, nesmieme ustať v diele 
lásky. Musíme znovu a znovu povstať a cez všetky 
prekážky a ťažkosti života stále kráčať vpred. 
Pekne o tom čítame u maďarského básnika Endre 
Adyho. O človeku, čo chce niečo v živote zna
menať, napísal: „Blažený, kto vždy znova začína. 
Blažení, čo silou prekypujú“ .

V škole Kristovej lásky prosme Spasiteľa, aby 
nám dal silu k vytvorenej láske, aby sme sa pre 
nezdary a svoje životné pády nezriekli svojho ži-; 
votného diela a neunavili sa dlhou a ťažkou ži-] 
votnou cestou. Aby sme po každom páde našli 
silu znovu a znovu povstať a niesť svoj kríž až 
k vrcholu, k cieľu nášho života. j

František DANCÁKf

(Ilu s trá c ia  z d ie la  nár. um eica Ľudovíta  Fu llu .)
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Proti stupňovaniu horúčkovitého zbrojenia
„Ešte nikdy nebolo v dejinách ľudstva také mohutné hnutie proti vojne za mier, za zastavenie 

horúčkovitého zbrojenia a za odzbrojenie. Stupňovanie horúčkovitého zbrojenia ohrozuje úspechy, 
ktoré sa dosiahli v boji za zmenu a ozdravenie medzinárodnej situácie.

Horúčkovité zbrojenie narastá nie zo dňa na deň, ale z hodiny na hodinu, a to nielen množstvom, 
ale i kvalitou. Vyrábajú sa a stále zdokonaľujú stále nové druhy smrtonosných zbraní hromadného 
ničenia.

Vyzývame na bdelost pred novými intrigam i vojenskopriemyselných kom plexov a nadnárodných 
spoločností a všetkých, pre ktorých je horúčkovité zbrojenie zdrojom ďalšieho obohacovania.

Odsudzujeme a so všetkou rozhodnosťou sa staviame proti vývoju a výrobe smrtonosnej neutró
novej bomby, ktorá úplne odporuje ľudskej morálke.

Vyhlasujeme plnú podporu čo najrýchlejšiemu zvolaniu svetovej konferencie o odzbrojení pod zá
štitou OSN.

Vyhlasujeme svoje odhodlanie všemožne zosilniť našu činnosť, k torej cieľom  je prispievať k za
staveniu horúčkovitého zbrojenia a k odzbrojeniut čo sú najdôležitejšie podmienky prehĺbenia uvoľ
ňovania napätia a toho, aby tento proces získal nezvratný charakter.

Boj za odzbrojenie a uvoľňovanie je bojom i za vybudovanie nového sveta.“

(Z Wasliingtonskej deklarácie mieru, ktorú na záverečnom zasadaní prijalo Predsedníctvo Sveto
vej rady mieru 27. januára t. r. vo Washingtone.)

V Š K O L E  B O Ž E J  L Á S K Y
Každá škola má svoje predp isy, svoj po riadok . I Božia 

Škola lásky ich má. Sú to  Božie príkazy, c irkevn é  zákony, 
ktoré nám ukazujú správnu cestu . A k zachovávam e t ie to  
predpisy a zachovávanie po riadok, úspešne napredujem e. 
Ak však lajdačíme, obchádzam e predp isy , dop lácam e sam i 
na to. Prepadáme, a lebo s tá le  narážam e na m edzery, k to ré  
vznik'i pre našu pýchu, la jdá c tvo , v lažnosť a ľaho s ta jno sť.

Základom učiva v každej škole je abeceda. I ško la  ž ivo ta  
ju dostala od svo jho  U s tan ov ite ľa . Božou abecedou je de 
sať Božích prikázaní, k to ré  s i musí každý z nás osvo jiť , 
dobre sa ich naučiť a zaš te p iť s i ich  do  pa m ä ti, aby z n ich  
vedel v živote sk ladať s lová  a zo s lov vety.

Z čoho sa skladá Božia abeceda?
Z písmen, ktoré sa zm estia  do dvoch v ie t:
1. - M ilu j Boha
2 . - a  bližneho svojho!
Zalistujme v Písme svätom , aby sme si to  v ia ce j p r ib lí 

žili:
Na jednom mieste čítam e t ie to  S pas ite ľove  slová: „N e m i

luje Boha, k to  nem ilu je  b ližn e h o .“
Je to celkom jasné a log ické . A k z Božej abecedy vyne

cháme prvú č i druhú po lo v icu , n ikdy  z nej nebude ce lá  
abeceda.

Na blížnom sa učíme m ilo va ť Boha, veď  Syn Boží a j to to  
povedal: „Č o ste u ro b ili jedném u z m o jich  na jm enších , mne
ste to u rob ili.“ A lebo: ........ h lad ný  som bol -  d a li s te  m i
jesť, . . .c h o rý  som bol -  n a v š tív ili s te  ma ...-s m ä d n ý  som 
bol" atď.

Kto miluje blížneho nezištnou láskou, ten  m ilu je  a j Boha, 
i keď si to trebárs n iekedy an i neuvedom uje, lebo keď  p re 
ukazuje dobro b lížnem u, to  samému Bohu preukazuje. B o
hu, ktorý nám ľuďom  p repožiča l svoju tvá r -  na obraz B o  
ži nás stvoril.

Kto m iluje Boha, ten sa snaží p ln iť  a s p ln iť  i jeho p r i
kázania. To znamená i druhú po lo v icu  ve ľkého  p riká za n ia  
lásky, čiže po lov icu  Božej abecedy.

Je to ťažká ú loha, lebo každý sme ine j povahy, iných  
zvykov, lebo Boh sem ienko našich  duší po sad il do rôznej 
pôdy. Každý z nás vy ra s ta l v ine j rod ine , v inom  p ros tred í. 
Rozličné vp lyvy na každého ináč  p ô so b ili a od lišn e  fo rm o
vali, a preto sa n iekedy v te jto  škole ťažko znáša jú  ž ia c i 
rozdielnych pováh, najm ä ak v ich  povahových č rtá ch  pre 
vláda pýcha, h lava tosť, neústupnosť a podobne. No v B o
žej škole lásky predovšetkým  treba, nby sa ž ia c i znáša li 
vzájomne, pom áha li s i, p o dop ie ra li sa, m a li trp e z livo s ť  so 
slabšími, s tým i, k to rí v učeni napredujú  pom a lš ie  a lebo 
sa dopúšťajú rovnakých chýb. Boh nám dáva recept, ako 
totci úspešne dosiahnuť: láska, pokora, trp e z livo s ť, k to rých  
vzorom je presv. B ohorod ička , naša nebeská m atka . Ona

bo la  ich  vernou n o s ite ľkou  po ce lý  pozem ský ž ivo t, p.-ato 
je správne, dobré a vhodné ob raca ť sa o pom oc, radu a p ri 
hovor k nej. Nech nás naučí láske a pokore a nech je s tá  
lou u č ite ľko u  v ško le  svo jho  Syna. Prosme ju s vy trva lou  
vernosťou, aby nám  pom áha la  v  našom ú s ilí: byť dobrým i 
ž iakm i v Božej ško le  lásky, aby sme b o li vždy takým i, a ký 
m i nás chce m ať náš Božský U č ite ľ a M a js te r!

S. S. D uk lian ska
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Takým, ktoré si neuvedomujú svoje šľachetné 
povolanie a dôstojnosť a zhodia zo seba všetko 
to, čo ich robí tak drahými a úctyhodnými, uveä- 
me na zamyslenie odkaz veľkého cirkevného uči
teľa a svätca Jána Zlatoústeho: „Povedz mi, ty 
nádherné ženské stvorenie, ak by sa ťa niekto 
spýtal, čo by si radšej: čisté, zdravé, pekné telo, 
ale skromné oblečenie, alebo so zmrzačeným, 
chorým telom o zlate a nádhere pýšiť sa? Či by 
si nezvolila radšej pekné línie a zdravé telo, ako 
bohatstvo odevu? Pre telo toto si jjraješ a pre 
dušu opak toho? Keď tvoja duša je odporná, čier
na, myslíš, že zlatou nádherou nadobudneš niečo 
dobré? Nebola by to najväčšia pošetilosť?“

Sv. Ján Zlatoústy má pravdu, lebo žena obleče
ná do nádhery čností získa úctu a lásku muž
ského pokolenia a stane sa milovanou dcérou 
nebeského Otca. Kiež by ich Všemohúci požehná
val, aby s láskou a v trvalom mieri mohli plni( 
svoje vznešené poslanie v prospech a blaho celé
ho ľudského pokolenia!

o. M ik uláš  Magyar

Byť svetlom žiarivého príkladu

V prospech a blaho ľudského 
pokolenia

Naša úcta k ženám každoročne vyvrcholí ôsme- 
ho marca, keď muži, manželia, snúbenci, synovia 
a bratia zvláštnou pozornosťou vzdávajú im hold. 
Ako by sme neuctili ženu, keď sám nebeský Otec 
ju v osobe Matky Kristovej povýšil na takú dô
stojnosť, do akej človek nikdy nebol a nebude 
povýšený. Presv. Márii Boh Otec zveril to naj
drahšie, svojho jednorodeného syna.

Od ženy očakávame nežnosť, lásku, trpezlivosť 
a nielen telesnú krásu, ale aj to, čo robí ženu 
sfnkom rodinného krbu, pri ktorom  každý člen 
rodiny pookreje.

Prečo človek tak túži po domove? Čaká ho mat
ka, manželka alebo snúbenka, ktoré pre neho 
znamenali to príjem né útulné teplo, aké na svete 
nikde nenájde, ktoré len oni sú schopné vytvoriť.

Žena nemôže to urobiť, aby nemilovala svoje 
deti a deti, ktoré do je j opatery sú zverené. Každá 
uvedomelá žena vie a pozná svoje povinnosti. Ta
ká žena len lásku prechováva vo svojom srdci a 
stojí na výške svojej ženskosti a dôstojnosti. Im  
patrí naša úcta, poklona a nie v poslednom rade 
aj naša láska.

Podľa S pas ite ľových  slov každý kresťan má povinnosť 
byť Božím h lása te ľom  medzi blížnym i a roznášačom jeho 
sve tla  pravdy a lásky. N ie krstným  lis tom  č i slovom, ale 
predovšetkým  ž ivotom  z v iery.

Kresťan ia svojou v ierou a svojim  životom  majú byť hviez
dam i, k toré  sv ie tia  a udáva jú  smer. A keďže „an i sviecu 
nezažihajú preto, aby ju p o s ta v ili pod maricu, ale položia 
ju na sv ie tn ik , aby s v ie tila  v š e tk ý m .. . “ (M t 5, 15), tak 
aj kresťan svojím  ž ivo tom  má sv ie tiť , aby jeho svetlo svie
t i lo  každému. Našou kresťanskou úlohou je sprístupniť, 
o sv ie tiť , um ožniť svojím  ž ivotom , prík ladom  a vhodným slo
vom dať „p ravé  sve tlo  . . . ,  kto ré  osvecuje každého člove
ka “ (Jn 1, 9).

Dr. A. S chw eitzer žartovne vys lov il svoje želanie, aby je
ho č ie rn i b ra tia  nap ísa li mu po sm rti na pomník tieto 
s lová: „Z je d li sme ho celého a bol dobrý až do smrti.“ Za 
tým to  úsmevným výrokom  s to jí ce lý jeho obetavý život 
v A frike . B o li to  roky nam áhavej služby, tv rde j práce a od
r ieka n ia , ale ostanú svetlom  pre nás všetkých.

O sv. Š arbe lov i M a k lu fov i, ktorého v lan i vyh lás ili za svä
tého, sa hovorí, že ako kňaz n ikdy  nekázal. No jeho mlča
nie bo lo výrečnejš ie  než kázeň. Mnohým stač ilo , keď ho 
v id e li.

Vychádza i z nás nejaká s ila , k torá  priťahuje druhých 
k Bohu? C ítim e  zodpovednosť za zverenú úlohu „svietiť* 
i pre iných?!

FRANTIŠEK DANCÄK
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K vzájomnej láske rodičov a detí
Tretia kniha kráľov Starého Zákona nám pri

pomína historickú chvíľu, v ktorej Eliáš, z Bo
žieho poverenia vyhľadal Elizea, syna Safatov- 
ho z Abelmehuly, aby ho pomazal za proroka 
miesto seba. Elizeus pri stretnutí s Eliášom práve 
oral. Zanechal prácu a Eliášovi povedal: „Dovoľ, 
aby som pobozkal svojho otca a matku, potom 
pôjdem s tebou.“ (3 Kr 19, 20).

Nechceme tu rozoberať okolnosti a historické 
pozadie tejto udalosti. Uvedené myšlienky by ma
li upriamiť náš pohľad na vážnu povinnosť, ktorá 
pre každého z nás vyplýva zo štvrtého z Desato
ra Božích prikázaní: „Cti otca svojho i matku 
svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, 
Boh tvoj.“ (Ex 20, 12).

Milovať rodičov, milovať svoju matku a svojho 
otca, milovať tých, ktorí nás uviedli na scénu 
života, boli svedkami našich prvých ľudských 
prejavov, životných túžob a snáh, by malo byť 
čímci viac ako obyčajnou spomienkou na bez
starostné detstvo, na prikázanie, ktoré netreba 
nikdy a nikomu zvlášť objasňovať. Rozumie mu 
dieťa práve tak dobre ako dospelý alebo starý 
človek.

Rodičovská láska vo všetkých svojich formách 
a prejavoch patrí do nášho života ako kvet, kto
rým najpríjemnejšie ozdobíme nielen svoj príby
tok, ale i svoju dušu. Má svoje nespočítateľné 
rozmery. Má svoju vzrušujúcu príťažlivosť, neza- 
stupiteľnú dôstojnosť, neobyčajnú silu a čarovné 
povzoudenie.

Čo všetko skrývajú v sebe starosti rodičov?! 
Nezmerateľnú veľkosť, hĺbku ťažkých zápasov, 

húževnatosť v práci, Najčistejšiu radosť, ktorá 
ich najviac naplňuje práve vtedy, keď z nej 
dávajú svojim deťom. Známy spisovateľ Erich 
Kästner vo svojej knihe spomienok uvádza okrem 
iného aj návštevu u svojej 80-ročnej matky, kto
rá trpela stratou pamäti. „Zdalo sa mi, že ma po
znáva. Kdeže je Erich? — Mňa sa pýtala na svoj
ho syna. Zovrelo sa mi srdce. — Lekár mi pove
dal: Aj keď na všetko okolo seba zabudne, jej 
srdce bude stále myslieť na teba.“ A spisovateľ 
uzatvára spomienku týmito vrúcnymi slovami: 
„Jej oči teraz zabudli dokonca i na mňa, na je
diný jej cieľ a šťastie. Ale iba oči. Srdce nie!“

Materinská láska nie je nezvyčajným alebo oje
dinelým predmetom tých najkrajších umeleckých 
výplodov ľudského ducha. Tvorcovia umenia 
i ostatní velikáni ľudských dejín, sa vždy úprim
ne vyznávali z tejto hlbokej úcty a vďačnosti. Aj 
ked tieto city a prejavy azda výraznejšie prená
šali na matku, nijako tým nedegradovali a ne
zmenšovali celú vznešenú rodičovskú lásku, lás
ku, na ktorej sa podieľajú vždy obaja — otec 
i matka.

Treba však pripomenúť aj to, že za túto lásku 
sa im často nedostane primeranej odplaty, nie
kedy ani sebamenšieho uznania.

Dieťa to prijíma ako samozrejmosť.
Horšie je, keď to prijímame tak samozrejme aj 

vtedy, keď už nie sme deťmi.

Videl som mnohé slzy plačúcich synov a dcér. 
Vyjadrovali ťažký smútok a bolesť nad stratou 
rodičov. V koľkých prípadoch to boli oneskorené 
slzy nezaplateného dlhu vďačnosti, úcty a lásky. 
Koľkí otcovia a matky čakali na ne až do posled
ného dychu?!

Rosa, hrdinka románu Jar od Sigrid Undsetovej, 
pa matkinej smrti ticho, žalostne zavzlyká: „Veď 
mamička bola tým jediným na svete, z čoho som 
mala radosť! Veď na celom svete som mala iba 
ju! Z čoho sa budem teraz radovať?“

Koľko takých a podobných výkrikov by bolo 
možno zaznamenať nie z románov, ale priamo zo 
života, z tých ťažkých a bolestných zastavení, pri 
ktorých sa deti navždy lúčia so svojimi rodičmi?

A toto všetko by nám malo zdôrazňovať povin
nosť dobrých vzájomných vzťahov, ktoré by po
silnili, zvrúcnili a prehĺbili vzájomnú lásku ro
dičov k deťom a opačne. Pre nás táto povinnosť 
jasne vyplýva z Božieho prikázania, lebo je v ňom 
aj vážny prísľub, posilňujúci a optimistický: „Aby 
si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, Boh tvoj.“

Ale aj pre rodičov treba nastoliť otázku rozši
rovania a upevňovania ich lásky. Nie len na to, 
aby bola veľká, ale aj zodpovedná, správna a 
účinná. Stačí poukázať na posledný cirkevný kon
cil a niektoré jeho pripomienky, napr.: „Manželia 
v rodine majú svoje zvláštne poslanie: sami seba 
i deťom vydávať svedectvo o viere a láske Kris
tovej.“ (O Cirkvi). Alebo na inom mieste: „V  ro
dine žijú deti v ovzduší lásky a ľahko sa naučia 
správnemu hodnoteniu vecí.“ (Cirkev v dnešnom 
svete.)

Tieto riadky chcú pripomenúť stále časový vý
znam štvrtého Božieho prikázania, ktoré zaväzu
je k uvedomelému pochopeniu a k dôslednému za
chovávaniu. Zaväzuje rodičov aj deti.

Ak básnik tak srdečne a milo povedal, že „N a j
drahší poklad je mať mamu.“ (P. Koyš), — chcel 
nám v týchto niekoľkých slovách povedať vzne
šenú pravdu, ktorej treba veriť a ktorú treba do
myslieť.

Najdrahší poklad pre každé dieťa je mať dob
rého otca a dobrú matku. Najdrahší poklad pre 
matku a otca je mať dobré deti!

Dr. EMIL KORBA
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Vyžarovať lúče lásky
Začína sa ja r . . .  Celý Bohom stvorený svet sa prebúdza k novému životu. Je to badať na každom 

kroku. Lúče vychádzajúceho slnka nakuknú všade do Bo/ej prírudy a ešte viac rozvíjajú púčiky 
stromov, kríkov, kvetov a ostatných rastlín. V povetrí zašvitoria vtáčiky a celá Božia príroda zaky- 
pí veselosťou.

Na žírne polia prichádzajú moderné poľnohospodárske stroje, ktorými naši poľnohospodári robia 
práce pre zabezpečenie dostatku chleba pre všetkých nás.

Na každom kroku, kde sa len pozrieme, vidíme nový šat obnovujúceho sa života. Jar obnovuje 
prírodu . . .  A čo človek? Má zostať v starom šate? Nie! Človek musí obnoviť samého seba a to na 
základe lásky a porozumenia.

Kresťanská morálka nás učí láske k Bohu a blížnemu. Z každého kresťana majú vyžarovať lúče 
lásky, aby zasiahli nás i našich blížnych. Takáto láska však môže vyžarovať len z čistých sŕdc. Ak si 
neoblečieme sviatočné rúcho, nebudeme mať pocit radosti, spokojnosti.

Je j a r . . .  Sv. Cirkev tradične v tento čas oslavuje pamiatku slávneho zmŕtvychvstania nášho Spa
siteľa. Áno, je to čas, ako to spievame — Toto je deň, ktorý učinil Pán . . .  My, kresťania, máme sa 
prečo tešiť. Túto radosť vidíme všade. Sviatočne vyobliekaní ľudia dedín i miest prichádzajú do 
chrámov a v košíkoch nesú veľkonočné jedlá, paschu. . .  Z úst do úst letí radostná veľkonočná 
zvesť: Christos voskrese!

Chceme byť ozaj radostní a šťastní? Pokľaknime si teraz — vo veľkopôstny čas — do spovednice, 
očisťme si dušu dobrou spoveďou, prijmime do svojho srdca nášho Spasiteľa a takto plní obnovené
ho života plne oslávime deň, v ktorom vzkriesený Kristus otvoril pre ľudstvo dvere života večného.

Pristúpme k oslave sviatku sviatkov, Paschy, ozaj obnovení a potom naozaj pocítime a precítime
opravdivú veľkonočnú radost.

Trvalá úcta
Sedel som v mestskom parku. Prisadol si ku 

mne starší muž a začal rozprávať.
Bol som na tunajšej fare navštíviť duchovného 

otca. Dávno je tomu, čo u nás hol mladým kaplá
nom. Odvtedy si ho ctíme všetci bývalí veriaci, 
najmä my z našej filiá lky, na ktorej dosiaľ bývam.

Bola Veľká noc, mokrá a blatistá. N iekoľko dní 
predtým lialo. Všade bolo plno vody. Ľudia sa od 
zavčasu rána vyobliekali. Viete, že sa šaty a to 
pánky kupovali len raz do roka, a to práve na 
Veľkú noc. Každý sa hľadel vyparádiť, predovšet
kým mládež. Dievčatá ešte nosili kroj, chlapci už 
pomaly prechádzali na módne šaty, hoci za k lo 
búkmi ešte máli pokréty a perá. Ženy kládli do 
košov okrúhly koláč, zvaný paska, šunky, k lo 
básky, syr zo žĺtkov, ktorý dodnes voláme syrec, 
matované vajíčka, ktorým sme hovorili písanky, 
i trocha chrenu k mäsu. Na to dali vyšívanú p ri
krývku, nazvanú chlebovka. A tak sa ponáhľali 
na chrámový dvor, kde sa stavali do veľkého 
kruhu. Každý sa usiloval dostať sa čím  bližšie 
k bráne, aby po posvätení veľkonočných jedál 
prišiel čo najskôr domov. Lebo sa hovorilo, že kto 
prvý príde domov, prvý pozváža úrodu z poľa.

Už na chámovom dvore boli všetky gazdinky, 
okolo nich stálo veľa mladíkov a dievčeniec, keď 
pri bráne zastal voz, čo šiel po pána kaplána, s 
tým, že v nocí voda strhla most na rieke a pán 
kaplán stojí na druhom brehu a nevie, ako sa k 
nám dostať. Kurátori dali hlavy dokopy a hútali, 
ako by to mali zariadiť. Ž il v dedine čierny rybár 
Mišo, chytal na udicu, ba i do siete, tajne, bez 
poplatku. Dokonca si urobil člnok, ale len taký 
malý, pre jedného. Najmladší z kurátorov bežal 
k Mišovi a vysvetlil mu situáciu. Ten bol ochotný

O. PAVEL KOMPÉR ST.

pomôcť. Obidvaja vzali člnok i veslo a rezko krá
čali k rieke. Len čo ich zočila mládež, utekala 
tiež. Mišo nasadol a čochvíľa bol na druhej stra
ne. Ukazoval kaplánovi ako narábať veslom, aby 
ho prúd nestrhol, ale aby sa čím kratšou cestou 
dostál na druhý breh.

Keď duchovný otec nasadol do člna, všetci sme 
sa chveli úzkosťou, ako mu to pôjde. Usiloval sa 
narábať veslom, ako mu Mišo ukazoval. Ale ne
darilo sa mu. Prúd ich strhol a unášal, člnok sa 
len tak kolísal na vlnách. Horšie bolo, že upro
stred rieky sa zachytil strom. Jeho konáre trčali 
z vody. Bolo nebezpečenstvo, že člnok na ne na
razí a prevrhne sa. Všetci na brehu utekali rov
nobežne s člnkom  po blate a mlákach, celí na
strašení, ako sa to skončí. Jedni kričali, druhí 
plakali, no boli sme bezmocní.

Trochu sa nám uľavilo, keď sme videli, že sa 
pánu kaplánovi podarilo obkerovať uviaznutý 
strom, ale člnok sa potom uberal stredom rieky, 
kde prúd bol najsilnejší. Bolo vidieť, ako úporne 
bojuje, aby sa dostal smerom k brehu, na ktorom 
sme my boli. Tvár mal na smrť bledú, z očí sa mu 
zračila hrôza, celé telo sa kŕčovite naplo.

Konečne sa mu podarilo postupne zmenšoval 
vzdialenosť medzi nami. Člnok sa pomaly blížil 
k brehu. Asi po dvesto metroch pán kaplán vy
skočil medzi nás. Mládenci vytiahli člnok. Du
chovný otec si musel najprv oddýchnuť. Potom 
nám posvätil veľkonočné jedlá a odbavil bohosluž
by. Preto si ho. tak ctíme dosiaľ a spomíname 
naňho najmä na Veľkú noc.

Úprimná obetavosť budí úctu, ktorá trná vo 
vďačných srdciach do smrti.

Dr. ján Bubán



Kniha —  učiteľ a priateľ

Keď pri príležitosti Mesiaca knihy zvýšenou mierou sa 
obrocio nosa pozornosť ku knihám, prichodí nám konšta to
vať jednu neodškriepiteľnú skutočnosť: zo všetkých tých 
výsad, ktorých sa nám v našej modernej dobe dostáva, 
vari oni za jedinú by sme nemali byť povďačnejší, ako za 
tú, že sa tak uľahčil prístup ku knihám. Veď kn ihy sa 
nám stali už tokou neodmysliteľnou potrebnosťou, že bez 
nich by sme si už život ani nevedeli predstaviť, aj keď si 
plne azda ani neuvedomujeme, za čo všetko im vďačíme.

Durhamský biskup Richard de Bury vo svojom die le ,,Phi- 
lobiblon“ už r. 1473 o. i. napísal: „K n ihy  sú tým i uč ite ľm i, 
ktorí bez palice a bitky, bez prísnych slov a hnevu nás za
darmo učio. Keď pristupuješ k nim, nenájdeš ich spiacich; 
ak zvedavo sa ich spytuješ, n ič nezatajujú pred .tebou; ak. 
sa mýliš, nerozčuľujú sa, ok si nevedomý, nevysm ievajú sa 
ti.' Kto rád číta, má stále pocit, že kniha je mu skutočným 
priateľom. Túto skutočnosť m ajstrovsky vy jad ril aj ve ľký 
taliansky básnik - klasik Petrarca: „M ám  pria te ľov, ktorých 
spoločnosť je mi nekonečne príjemná; sú rôzneho veku a z 
rozličných krajín. Jednako vyn ik li vo vladárení, ako aj no 
poli poľnohospodárskom a získali vysoké vyznamenania za 
svoju zbehlosť vo vedách. Ľahko sa k nim dostať, lebo s tá 
le sú mi k dispozícii a ja vtedy ich prijím am  alebo pre
púšťam, kedy sa mne páči. N ikdy nie sú mi na ťarchu a 
okamžite mi /odpovedia moje otázky. N iektorý rozpráva mi 
udalosti zaniklých čias, kým iní odeláňajú predo mnou ta 
jomstvá prírody. Jedni ma učia, ako mám žiť, ako mám 
umrieť. Sú i takí, ktorí svojou veselosťou rozptyľu jú  moje

starosti a rozveselia moju myseľ; druhí zas zocelia moju 
• vôľu a naučia ma tomu, ako mám k ro tiť  svoje náruživosti, 
resp. túžby, a spoliehať sa sám na s e b a .. .  Za všetky svo
je služby majú len jednu prosbu: aby vo svojom skromnom 
byte um iestil sorri ich vo vhodnej skrin i, kde pokojné môžu 
odpočívať. Lebo títo  m oji p ria te lia  ^ kn ihy -  radšej majú 
pokoj u tia h n u to s ti' než hluk spoločenského ž ivo ta .“

C arly le  správne nazval plnú policu kníh skutočnou un i
verzitou. A už dávno pred ním C icero zdôraznil, že izba bez 
kníh je ako te lo  bez duše.

Všetky tie to  výroky sú isteže správne a stále aktuálne. 
Knihy to tiž  umožňujú každému aj v malej izbe zhromaždiť 
okolo seba na jlepšiu a na jv tipne jš iu  spoločnosť, v ktorej 
môžeme si pohovoriť hoci napr. s Dantem o ,,Raji", učiť 
sa logike od Platóna, rozoberať s našim i k las ikm i, ktoré to 
naše trad íc ie  v ie d li napred, k slobode a rozkvetu národa, 
d isku tovať s Kukučínom o živote slovenskej dediny a v i
dieckeho slovenského človeka na sklonku m inulého storočia, 
spomínať s Timravou na národný a sociá lny útlak, nadchý
nať sa s Chalupkom, ktorý „p ravde žil, krivdu b il, verne 
národ svoj ľú b il" , alebo uč iť sa od Iľjin a  spoznávať ta je 
prírody, besedovať s I. A ram ilevom  o vzrušujúcich poľov
níckych zážitkoch z uralských lesov atď., a tď .

Dobrá kniha je učite ľkou pravej lásky k ľudstvu, pravde, 
spravod livosti a mieru. A neukazuje len súvis medzi spo
ločenskou s ituáciou te j-ktore j doby a lite rárnou ak tiv itou , 
ale zároveň skrýva -  ako to vystiho l veľký sovietsky maj
ster pera M axim  G ork ij -  „pram eň všetkých radostí, všet
kého najlepšieho na svete".

Kedysi M acaulay rad il: ,,Vyhýbaj sa bezobsažným kn i
hám ako prázdnym tá rad lám !“ A Rochefoucauld m ienil, že 
„kn ihu , ktorú nehodno v iac  ráz prečítať, nebolo hodno pre
č íta ť oni raz". N ie t pochýb, že to  bola pravda. Veď je dosť 
pam ätníkov medzi nami, vediacich, akým všelijakým  lite 
rárnym brakom sa zaplavoval aj u nás knižný trh . Nesledo
va li t ie  kn ihy službu človeku, jeho vzdelávaniu, poučeniu, 
ba často ani len šľachetné rozptýlenie, iba kšeftárske zá
ujmy vydavateľov. Dnes, keď celý náš ž ivo t sa zmenil, aj 
kn ihy sa zm enili. Ako v našom živote sa všetko úsilie  za
meriava na prospech človeka, aj kniha dnes slúži u nás 
človeku, prehĺbeniu jeho vzdelanostnej úrovne; odcláňanim  
neblahej m inu losti učfKtešiť sa prítom nosti, pomáhať v prá. 
c i na ďalšom skrášľovaní života, s tať sa väčším odborníkom 
v lom -  ktorom „fa ch u ", byť úspešnejším a produktívnej- 
ším hospodárom, stať sa lepším, dokonalejším , šľachetne j
ším človekom vo všetkom správaní a byť tak  mocnejšou 
oporou dobrobytu všetkých, pomáhateľom napredovania i 
rozkvetu celej našej v las ti oj trva lého mieru v celom sve
te. A tu nemožno nespomenúť ešte aspoň jeden fak t: N ikdy 
v m inu losti nevychádzali u nás kn ihy v take j s ta ros tlive j 
úprave ako dnes, keď knihy, ako vôbec všetky kultúrne 
výdobytky nie sú už len uchváteným priv ilég iom  n ieko ľ
kých samozvaných „vyvo lencov", ale pa tria  a slúžia na jš ir
ším masám všetkého nášho ľudu.

VYŠIEL DRUHÝ ZVÄZOK Poľskej 
katolíckej encyklopédie, o ktorom sme 
už v našom časopise našich č ita te 
ľov informovali a ktorý vydáva V e
decká spoločnosť pri Kat. univerzite  
v Lubline.

Druhý zväzok obsahuje 1424 stĺp 
cov tlače, číže je to  vyše 700 tla č e 
ných strán. Zahrnuje heslá v rámci 
hesiel „Bar-Centuriones" (prvé a po
sledné heslo druhého zväzku). V  tom 
to zväzku najrozsiahlejšie a najob
siahlejšie sú heslá: BOH a B IBLIA . 
Heslo BOH má 105 stĺpcov a BIBLIA  
117 stĺpcov pomerne hustého textu. 
Heslo BOH spracovalo 29 vedeckých

redaktorov. Obsahuje rozsiahle spra
covanie podľa jednotlivých tém sú
visiacich s tým to heslom, napr.: Boh 
vo filozo fii, Boh v dejinách teológie, 
Boh v súčasnej teológii a pod. Každá  
spracovaná časť hesla obsahuje bo
hatú literatúru, umožňujúcu záujem  
com ešte hlbšie sa oboznámiť s pro
blematikou.

S neobyčajnou starostlivosťou a ve
deckou erudíciou je vypracované  
heslo B IBLIA , nielen z historického  
hľadiska -  pôvod, vznik jednotlivých  
kníh, literárne druhy -  ale aj z h ľa 
diska jej vplyvu na kultúru a počiatky  
vzdelaností jédnotlívých európskych

národov, na vznik kultúrnych jazykov, 
jej rozšírením, prekladm i a jej význa
mom v oblasti všetkých druhov ume
nia. Heslo spracovalo 22 vedeckých 
redaktorov a je opatrené bohatou li 
teratúrou.

V eľká časť hesiel (písm ená B - C )  
zahrnuje dejiny cirkvi na slovanských 
územiach, oboznamuje s významnými 
osobnosťami, ktoré sa zaslúžili o roz
voj duchovného myslenia, nábožen
stva a činnosti cirkvi v oblasti vedy, 
umenia, lite ra tú ry o charity , ď alej s 
kultúrnym i, historickými a arch itek
tonickým i pamätihodnosťam i.

(T . M . R.)



Svetové kultúrne výročia UNESCO v roku 1978
500. výročie narodenia: Tomáš Morus, angl. Štátnik, hu
manista a utopický socialista (7. 2.).
400. výročie narodenia: Georges de La Tour, jranc. maliar 
(19. 3.).
300. výročie smrti: Paul de Vos, belg. maliar (30. 6 Ja- 
kob Jordaens, flámsky maliar (18. 10.j.
200. výročie smrti: Carl von Linné, švédsky botanik (10.
I . ) ,  laurent Delvaux, belg. maliar (24. 2.7, Adam Baltazar 
Krčelič, chorvátsky historik (29. 3.), Francois Márie Vol- 
taire, f rane. filozof a spisovateľ (30. 5.), Conrad Ekhof, 
otec nemeckého dramatického umenia (16. 6.f, Jean Jac- 
ques Rousseau, f rane. filozof a spisovateľ (2. 7.).
200. výročie narodenia: José de San Martín, vodca argentín
skeho oslobodeneckého hnutia (25. 2.), José Gregorio Pare- 
des, peruánsky lekár a matematik (19. 3.), Elena Faragová, 
rumunská spisovateľka (29. 3.J, Friedrich Ludwig Jahn, 
priekopník nemeckej telovýchovy a športu (18. 8.), Cle 
mens Bretano, nem. básnik (8. 9.), Costache Conachi, ru
munský básnik (14. 9.j,  Faddej F. Bellinsgauren, ruský 
moreplavec, objaviteľ Antarktídy (20. 9.f, Grigorij F. Kvitka
— vl. menom Gricko Osnovjanenko, ukr. spisovateľ (29.
II.J .
100. výročie smrti. Nikolaj A. Nekrasovt ruský básnik (8.
l . j ,  Frans de Gort, belg. spisovateľ (18. 1.), Mirza Fatali 
Achundov, azerbajdžanský spisovateľ (10. 3.) Július Róbert 
Mayer, nem. lekár (20. 3t) ,  Juan Francisco Cisneros, 
salvadorský maliar (13. 6.y, Srimath James de Aiwis, 
srílanský kritik a spisovateľ (5. 7.f, Luis Fernández, sal
vadorský sudca (25. 7.), Canrad Martens, austrálsky ma
liar (21. 8.f, Ljubiša M itrov Stjepan, juhoslov. spisovateľ 
(11. 11.), Dura JakŠič, srbský maliar a básnik (16. 11.}, 
Louis Sulptce Bouton, slávny botanik (24. 11.), José 
Bernardo Alcedo, peruánsky hudobný skladateľ (28. 12.).

100. výročie narodenia: Pejo Javorov — vl. menom Kračo• 
lov, bulharský básnik (13. 1.), Toma Rosandič, juhoslov. 
sochár (22. 1.), Oton Župančič, slovinský básnik (13. 1./, 
Manuel O. Tamayo, peruánsky lekár (27. 1.), Grigorij /. 
Petrovskif, sov. Štátnik (4. 2.f, Isidore Opsomer, belgický 
maliar (19. 2.), Francisco Grana Royesf peruánsky lekár 
(19. 2.), Emile íiullebroeck, belgický hudobný skladateľ 
(20. 2.), Boris M. Kustodijev, sov. maliar a grafik (7. 3.j, 
Karel Van de Woestijne, belg. spisovateľ (10. 3.jt Paul 
Oestreich, nem. pedagóg (30. 3.), Arazi — vl. menom 
Movses M. Aruťunan, arménsky sov. spisovateľ (1. 4.J, 
Antun Dobronič, juhoslov. hudobný skladateľ (2. 4.), 
Morature Medhananda Najake Thero, srílanský budhistický 
mníeh a spisovateľ (9. 4.), Sadriddin S. Ajni, tadžický 
spisovateľ (27. 4.), Isadora Duncanová, americká tanečnica 
(27. 5.), Ivan A. Mar janenko, národný umelec ZSSR, he
rec (9. 6.), Ismael G. Fuentes, zakladateľ salvadorskej 
akadémie dejín (14. 6.), Janusz Korczakt poľský pedagóg 
a spisovateľ (22. 7.), Jon Paun Pincio, rumunský básnik 
(17. 8.), Hja M. Suleg, ukr. maliar (20. 8.), Alexander V. 
Vinter, sovietsky energetik (10. 10.), Konštantín F. Lebe- 
dincev, ukrajinský matematik (13. 10.), Anton J. 
Monastyrskij, ukr. maliar (2. 11.), Kuzma s. Petrov—Vôdkin, 
sov. sochár (5. 11.), Michail J. ParaŠčuk, ukr. sochár (16.
11.), Berta Lasková, nemecká spisovateľka (17. 11.}, Kon
štantín S. Skrjabin, sov. biológ (7. 12.), Alexander V. Mo- 
ravcov, sov. maliar (20. 12.), Pjotr F. Tkačenko—Galaško, 
ukr. spisovateľ a hudobný skladateľ (21. 12.).
100. výročie oslobodenia Bulharska spod tureckej nadolá- 
dy, podpísanie svätoštefanského mieru medzi Ruskom a Tu. 
reckom (3. 3.).

R. D.

Z minulosti a prítomnosti naíich farhoatí

H r o b o v č f k

Gréckokatolícka farnosť H r a b o v -  
č í k, okres Svidník, leží v Nízkych 
Beskydách v nadmorskej výške 285 m 
v doline rovnomenného pravostranné, 
ho prítoku rieky Ondavy. Prvé zmien
ky o te jto  obci Ondavskej vrchoviny 
pochádzajú z roku 1548, bola však 
osadená oveľa skôr, pravdepodobne 
už v 14. stor. po Kr. Až do roku 1848 
bola súčasťou makovického hradného 
panstva. O byvate lia  ťažko znášali 
poddanské bremená a zachraňovali 
sa útekom. V prvej š tvrtine  18. stor. 
aa útekom poddaných Hrabovčík ta k 
mer vyľudn il, no v roku 1828 mal už 
63 domov a 475 obyvateľov. Zo prvej 
ČSR postih la  obec silnú vlna vysťa
hovalectva.

Jednoloďový k la s ic is tický  gr.-kat. 
farský chrám sv. M icha la  archanjela 
bol postavený v roku 1812. Vnútorné 
zariadenie s hlavným oltárom , ikono- 
stasom a malým bočným oltárom  je 
z poslednej tre tiny  19. stor.

F iliá lkam i farnosti sú Rakovčík a 
Stročín.

R a k o v č í k  (predtým  Rokovcc, 
Kakovič) p a tr il taktiež makovickému 
hradnému panstvu a má chrám z 
prvej pol. 19. stor., zasvätený presv. 
Bohorodičke.

S t r o č í n  vystrieda l v priebehu 
svojej d lhej h is tó rie  v období feuda

lizmu viacerých m ajite ľov -  Abov- 
cov, Thekuleovcov, M ičkbánovcov, ale 
najd lhšie p a tr il makovickému panstvu.
V roku 1427 mala tá to  obec 48 pod
danských usadlostí. Chrám bol v te j
to  obci postavený v prvej tre tine  20. 
stor.

V gr.-kat. fo rnosti H rabovčík podľa
schematizmu pôsobili títo  duchovní: 
Ján JakoviČ (1821), Peter V iravec 
(1822), Ján M iha lič  (1826), Atanas 
Jaromis, M ikuláš GuloviČ (1871), An
ton Vaškovič (1872- 1897), Julius 
Zubrický (1897), V ik to r M ihaliČ. A le
xander Kelló (1915-1919). Vclem ir 
Gerbery (1919- 1922), Demeter Fedas-

juk (1922- 1929). František Haluška 
(1929- 1931), Július Župan (1933- 
1944), Pavol Bobalík (1947- 1950). 
Od roku 1968 farnosť spravuje o. Mi
kuláš Pavlík. M atričné zápisy v tejto 
farnosti boli vedené od roku 1820.

O byvate lia  Hrabovčíka sa zamest
návali roľníctvom , v zimných mesia
coch ch lap i p lie tli košíky a ženy tka
li domáce plátno. V roku 1959 v ob
ci za lož ili JRD. Časť obyvateľov pra
cuje v súčasnosti v rozličných prie
myselných závodoch v blízkom okolí 
a aj v Košiciach.

P. M. M.

(Dokončenie z 2. str.)

Druhý dôvod: „Vy, chlapci a dievčatá, máte sklon k hádkam a ruvačkám. 
Pamätajte si, že to vám len škodí, ak chcete bratom a kamarátom ukazoval 
svoju silu krikom, päsťami, hnevom a pomstou! Poviete mi: Všetci to tak 
robia. No my vám hovoríme: To nie je správne. Ak chcete byt silní, dokážte 
to svojím duchom. Dokážte sa ovládať! Naučte sa tiež odpúšťať a vracať sa 
k tým. Čo vás urazili! Tak sa stanete ozajstnými kresťanmi. Nemajte nikoho 
v nenávistiŕ

Tretí dôvod: „Domnievame sa, chlapci a dievčatá, že vašou úlohou, keď do
rastiete, bude zmeniť spôsob myslenia a konania dnešného sveta, ktorý je 
stále náchylný vytvárať kasty a oddeľovať jedných od druhých. Či nie sme 
všetci bratmi? Či nie sme všetci Členmi jednej a tej istej ľudskej rodiny? 
A nemajú azda národy povinnosť navzájom sa dorozumieť a vytvárať mier? 
Vy $i musíte preto zvykať milovať všetkých ľudí a vtlačiť spoločnosti črty 
dobra, čestnosti a jednoty "

14



ZnáÄňxr ¿¿votcu
MARCOVÍ JUBILANTI - V tom to  

mesiaci dožije sa o. M ikuláš K a š  
par 80 rokov ž iv o ta  (18. m a rc a );  o. 
Emil Z o r v a n  s t. (9 . m a rca ) a o. 
Bohumil č e l u s t k a  (14. m a rca ) 
S5 rokov života ; o. M arián  P o t a š 
a o. Juraj B u m b e r a  60 rokov (2. 
marca) a o. Gejza S e m a n 25 rok ov  
kňazstva.

NA MNOHAJA I BLAHAJA LJETA!

SV. SLUŽBU BOŽIU za spolupracov
níkov, čitateľov a priaznivcov nášho 
časopisu odslúžil 10. februára o. šéf
redaktor dr. E. Korba v košickej far
skej cerkvi Narodenia presv. Boho
rodičky.

VESTNlK križevskej eparchie vo 
svojom jubilejnom Čísle, ktoré je ve
nované priebehu osláv 200. výročia 
trvania biskupstva, prináša okrem 
iného v doslovnom znení aj Článok k 
vtjročiu eparchie, uverejnený v 11. 
Čísle nášho časopisu z min. roku.

ONESKORENÉ vydanie prvých č í 
siel nášho časopisu bolo zapríčinenú 
objektívnymi technickými ťažkosťami.
V budúcnosti sa vynasnažíme, aby ste 
naše časopisy dostávali včas.

UZÁVIERKA májového čísla sa 
skončila 4. marca t. r. Príspevky do 
júnového čísla treba poslať do kon 
ca tohto mesiaca.

KRESŤANSKÝ KALENDÁR 1978, 
ktorý aj na tento rok vydal Vojvo- 
dinský vikariát križevskej eparchie, je 
venovaný 200. výročiu založenia te j
to bratskej eporchie.

Križevská gr.-kat. eparchia bola za
ložená bullou pápeža Pia VI. C haritas 
illa zo dňa 17. júna 1777. Pred zalo
žením eparchie tamojší gréckokato
líci tvorili jeden v ika riá t a mali svo
jich marčansko-svidnických biskupov, 
z ktorých posledný -  Razil Božičko- 
vič - stol sa prvým biskupom práve 

položenej eporchic.
Spomedzi 17 biskupov spomínané

ho vikariátu vynikol najmä Gabrie l 
Palkovič, ktorého pri te jto  p rílež itos ti 
spomíname z dvojakých prič iň : Bol 
rodom zo Slovenska, narodil sa v 
roku 1715 v Kežmarku a práve v tom 
to roku uplynie od jeho sm rti 220 ro
kov. Ako sa tento náš rodák dostal 
k južným Slovanom? Bol príbuzný igu- 
menoví boziliánskeho monastiera na 
Černečej hore Gregorovi Bulovi, k to 
rý zočas bol aj v m onastieri na M ar
ce, do ktorého pozval vtedy mladého 
Polkovlča. Ten po skončení teo log ic 
kých štúdií v Ríme sa už nevrátil do 
Marčc, ale na Prlbič, kde sa duchov
ní synovia sv. Bažila Veľkého uchýli, 
li po požiari marčanského monastiera 
28. júna 1739. Biskupom bol v rokoch 
1751 - 1758 a ako arcipastier si po
čínal veľmi úspešne najmä v ob lasti 
Zumbcrko. Zomrel v roku 1758 a je 
pochovaný v Pribiči.

V Kresťanskom kalendári 1978 sú 
uverejnené medailóny všetkých do

tera jších biskupov križevskej eparchie 
a v ďalšej časti sú reportáže z osláv 
dvestoročnice v Ruskom Keresture, v 
Križevciach a v Sarajeve.

V záverečnej časti Kresťanského 
kalendára 1978 je kronika eparchie 
posledného obdobia. Z nej sa dozve
dáme, že gr.-kat. v Bačincoch oslá
v ili 125. výročie založenia farnosti a 
70. výročie posviacky tera jšieho fa r
ského chrámu sv. Lukáša, že vo feb
ruári m inulého roku zomrel v Novom 
Sade na jstarší kňaz eparchie Juraj 
B iľak  vo veku 93 rokov, že križevská 
eparchia dala za posledných 25 ro
kov štyroch b iskupov atď.

Kalendár je ilustrovaný snímkami 
z osláv 200. výročia  založenia epar
chie. Kalendárna časť je vytlačená 
dvojfarebne.- Zodpovedným redakto
rom kalendára je o. M íha jlo  Makaj.

Kresťanský kalendár 1978 dôstojne 
reprezentuje križevskú eparchiu, ktorá 
v tom to roku vstupuje do tre tieho  sto
ročia  svojej existencie.

KŇAZSKÝ HROB -  Dňa 2. febru 
ára t. r. zomrel po ťažkej chorobe v 
Košiciach, zaopatrený sv. sv ia tosťa
mi, o. J o z e f  P a I a š č á k, kňaz na
šej eparchie na odpočinku.

Zosnulý sa narod il 23. októbra 1913 
v Rozhanovciach. Kňazskú ch iro tón iu  
p rija l 5. októbra 1941. Pôsobil v  Ren- 
čišove, Šum iaci, N ižnej Rybníci a i. 
Obrady kňazského pohrebu v koš ic 
ke j farskej cerkvi vykonal 6. februára 
t. r. dop. O tec ord inár J. H irka s 
kňazskou asistenciou. Pohrebné obra
dy na verejnom c in toríne v Košiciach 
vykonal a slová na poslednú rozlúčku 
povedal o. arcidekan V ik to r Skoro- 
denský, s o. dekanom B. Demkom.

VIEČNAJA JEMU PAMJAŤ!

s

MILOSTIPLNÉ SVIATKY

BELOVEŽA

(Dokončenie z min. č ís la )

si bolovežskí veriac i pos tav ili v roku 
1778 a zasvä tili ho sv. M icha lov i ar
chanjelovi. M ajestátne s to ji na ľavom 
brehu miestneho potoka «a hrdo sa 
pýši svo jim i pic*timi samostatným i ve
žami. Podľa podania pos tav ili ho 
z finančných prostriedkov ruskej cár
skej armády.

Chrám n iekoľkokrá t opravovali. Na- 
posiedy to bolo v roku 1968, za pô
sobenia o. Ju ra ja  Bočku. Posvätil ho 
V ladyka dr. B. Hopko. V tom čase 
u rob ili aj generálnu opravu farskej 
budovy.

V Beioveži pôsobili títo  duchovní: 
Já-n a M icha l Petrík (1754 -  1759), 
Andrej Petrík (1759 -  1804), Nestor 
Zochariáš (1804 - 1813), H yac in t Ke- 
hyra (1813-1816), M icha l Jurista 
(1816 - 1823), Ján Petrík (1824- 1834), 
A lexander Duchnovič (1834 - 1838), 
Jozef Sm oligovič (1838 - 1839), A le
xander Podhajecký (1839 -  1848), An
ton Šeregeíy (1848 -  1851), A lexander 
PavloviČ (1851 -  1864), Ján Berecký 
(1864 -  1867), Peter Karafanda 
(1867 -  1874), Ľudovít Toronský 
(1874- 1892), Andrej Koman 
(1892- 1905), Gabrie l Marťák, adm i
n is trá to r (1905 - 1906), M ikuláš Tur- 
Čáni (1906 -  1921), M iku láš Burik 
(1921 - 1927), Štefam Podhajecký 
(1927 - 1957). V prítom nosti farnosť 
spravuje ako duchovný správca o. A l
fonz Bocko.

Fr. Dancák

ŽELA REDAKCIA .



KULTÚRNE ROZHĽADY
V SOVIETSKOM ZVÄZE je viac skanzenov — Kiž v Kalérii, Malyje Karcli pri 
Archangeľskú, Novgorod pri Kostrome, Suzdaľ, Perm, Tbilisi, Riga, Kolomen- 
skofe atď. Najväčší ukrajinský skanzen ¡e pri Kyjeve, kde sú na ploche 100 ha 
zhromaždené kostolíky, domčeky, senníky, chlievy, kováčovne a pod., okrem 
iného i rodný dom najväčšieho ukrajinského básnika Tarasa G. Ševčenka a vy
še 30 tisíc predmetov domáceho náradia.

UMELECKÁ LITERATÚRA V ZSSR vychádza v 75 jazykoch, divadelné pred
stavenia sa hrajú v 45 jazykoch a gramofónové platne vychádzajú v 72 jazy
koch národov Sovietskeho zväzu.

PODĽA SPRÁV Z IRAKU začnú v tomto roku obnovovať staroveké mestá Ba
bylon a Assúru, ktoré sú v rozvalinách už dvetisíc rokov.

VO VEVEY PRI ŽENEVSKOM JAZERE VO ŠVAJČIARSKU zomrel 25. decembra 
min. roku vo veku 88 rokov Charlle Chaplín, ktorý ¡e nezabudnuteľnou osob
nosťou svetového filmu.

V PRAHE od začiatku tohto roku začalo činnosť nové nakladateľstvo Panora- 
mat ktoré prevzalo v plnom rozsahu edičné a vydavateľské úlohy bývalého 
nakladateľstva Orbis. Nové nakladateľstvo bude vydávať predovšetkým popu- 
lárno-naučnú literatúru.
CHRÁM SV. JÁNA V JlNDRlCHOVOM HRADCI zo Í4. stor. je unikátny tým, 
že je postavený zo žuly. V súčasnosti bol renovovaný.

TATRAN — slovenské vydavateľstvo beletrie a umenia v Bratislave, vydal za 
30 rokov svojho jestvovania 3500 knižných titulov, čo predstavuje 25 m ilió
nov výtlačkov klasickej a svetovej literatúry, obrazových publikáciu kníh
0 umení a ďalších diel.

VEDECKOVÝSKUMNÁ ZÁKLADŇA NA SLOVENSKU má 42 tisíc pracovníkov, 
z Čoho je 4900 vedeckých a vedeckopedagogických pracovníkov t z nich skoro 
300 doktorov vied. Slovenská akadémia vied má v súčasnosti 80 Členov, z to
ho 33 akademikov a 47 členov korešpondentov.

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE mala v roku 1919 okolo 85 tisíc 
zväzkov kníh, v súčasnosti ich má vyše jeden a pol milióna zo všetkých ved
ných odborov, okrem toho má aj rozsiahly fond novín a časopisov. Knižnica 
spolupracuje s o 450 podobnými inštitúciami v zahraničí. Ročne do nej pribudne 
asi 50 tisíc kníh. Pracovníci knižnice pripravujú aj príležitostné výstavy.
V knižnici je registrovaných 22 tisíc čitateľov a denne do nej zavíta do tr i
tisíc čitateľov.
V BUDATÍNSKOM ZÁMKU PRI ŽILINE je už 25 rokov umiestnené Považské 
múzeum, v ktorom je jedna z najväčších expozícií dejín a vývoja drotárstva 
na Slovensku,
VO VEĽKÝCH RIPfiANOCH V OKRESE TOPOĽČANY v ústrednom žiarovom 
hrobe mohyly, ktorá vznikla asi v mladšej dobe kamennej, našli okrem iného
1 mnohé veľkú sklenené perly, ktoré sú dôkazom úzkych kontaktov s juho
východnými civilizáciami. Tak napr. našli aj časť typického egyptského <70/?*? 
rovitého nákrčníka zo sklenených perál, čo je prvým nálezom svojho druhu 
v strednej Európe.
PRI VÝSTAVBE TRANZITNÉHO PLYNOVODU na úseku Váh — Slanské vrchy 
objavili 55 nálezísk s najmenej 150 osadami a pohrebiskami z rôznych období 
praveku a začiatku historickej doby. Medzi vzácne náleziská patria aj objavy 
vo Východoslovenskej nížine, najmä vo Veľkých Raškovciach, Čičarovciach 
a IŽkovciach.
NA PRACOVISKU ÚSTREDNEJ EXPEDÍCIE POŠTOVÉ/ NOVINOVEJ SLUŽBY
V KOŠICIACH, ktoré zriadili pred tromi rttkmi, triedia všetku sovietsku tlač, 
ktorá je určená pre Čitateľov SSR. Spolu je to 1805 titulov a ich jednorazová 
zásielka pre Slovensko sa pohybuje okolo 450 tisíc výtlačkov.
V ZEMPLÍNSKOM MÚZEU V MICHALOVCIACH usporiadali výstavu obrazov 
Theodora Jozefa Moussona pri príležitosti nedožitých deväťdesiatin tohto vý
znamného umelca Zemplína.
VO VYDAVATEĽSTVE PALLAS vydali krátku monografiu o národnom umel
covi Ľudovítovi Fullovi, maliarovi, grafikovi a ilustrátorovi pod názvom Ľu
dovít Fulla. Autorkou monografie je Ľudmila Peterajová. V knihe ie W fa
rebných a jedna čiernobiela reprodukcia. Strán 56, brožovaná 12 Kčs.

Z MARCOVÝCH VÝROČÍ

1. III. ¡e 150 rokov tomu, čo sa v 
Ostí na Orave r. 1828 narodil JOZEF 
KOHÚTH, farár v Dol. Kubíne, histo
rik  a monografista Oravy (+1900).

3. III. 1803 -  pred 175 rokmi - sa 
v B ratislave narodil ĽUDOVÍT STÄ- 
REK, trenčiansky farár -  historik, ob
jav ite ľ rímskeho nápisu na hradnej 
skale v Trenčíne (+1863). Pred 20 
rokmi, 3. III. 1958, umrel národný ume
lec IVAN KRASKO, básnik, vl. me* 
ňom Ing. Ján Botto, a pred 5 rokmi 
bola 3. III. 1973 v N itre konsekräcia 
nových troch slovenských biskupov.

9. III. pred 115 rokmi sa v Bošaci 
narodil r. 1863 lopašovský farár FER
DINAND SÄNDORFI, historik, arche
ológ a vedecký spisovateľ a toho 
istého dňa pred 75 rokmi (1903) sa 
narod ili národný umelec FRAŇO 
KRÁĽ, spisovateľ, a literárny kritik 
DANIEL OKÁLI.

10. Hl. pred 90 rokmi sa r. 1888 
narodil v L ipt. M ikuláši MUDr. IVAN 
STODOLA, slovenský dramatik o 
pred 80 rokmi sa r. 1898 narodil vo 
Zvolene kanonik dr. VAVRINEC Tl- 
BURCIUS SPILKA, cirk. právnik, pe 
dagóg a odborný spisovateľ, ktorý 
pôsobil v Jasove i v Košiciach 
( + 1955).

14. III. 1953 -  práve 25 rokov od 
vtedy -  umrel KLEMENT GOTT- 
W ALD, prvý robotnícky prezident 
Československej republiky.

16. III. pred 150 rokmi sa r. 1828 
narodil v Slavošovciach PAVOL DOB
ŠINSKÝ, mnohostranný literárny pra
covník, ktorého zbierky národných po
vestí patria  medzi klenoty našej kul
túry.

20. III. 1828 - pred 150 rokmi - 
so narodil nórsky dramatik HENRICH 
IBSEN.

25. IM. 15)03 sa v Košiciach narodil 
jeden i  najosobitejšich maliarov v ý 
chodného Slovenska JÚLIUS JAK0- 
BY.

28. Itl pred 495 rokmi sa narodil r. 
1483 významný taliansky renesančný 
maliar, froskant a architekt RAFFA 
ELLO DO GIOVANNI ŠANTI (+1520). 
pred 111) rokmi sa 28. III. 1868 narodil 
spisovateľ. MAXIM GORKIJ, vl. me
nom Alexej MaxImoviČ Peškov 
(+1936).

30. III. 1843. narodil sa PAVOL 
WESZTER, zakladateľ Tatranskej Po
lianky (+1921).

- dva -

S L O V O  — mesačník gréckokatolíkov v ČSSR. V y d á v a  Spolok sv. Vojtecha Trnava v Cirkevnom naklada
teľstve, 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 KoSice 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. C. t. 331 717 a 333 056.
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 ftasopi- 
sn (e 2 mesiace pred vydaním čísla. Neobjednané rukopisy nevraciame a nehonorujeme. Redakcia si vyhra
dzuje právo úpravy rukopisu podľa posudku redakčného krúžku. R o š i f r u j e  PNS, Ostredná expedícia a do
voz tlače, 88419 Bratislava, Gottwaldovn nám. 48/VII. Celoročné predplatné 24 Kčs. Cena jednotlivého výtlač
ku 2 KČS — Indexové číslo 49*18.


