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Pod tvoju ochranu 
sa utiekame

Stala sa to vo vojne. Ma železničnú stanicu pri
cestoval dvadsaťročný mladík, ktorý v boji stratil 
oba oči. Na stanici ho čakala matka, ktorá o tom 
nevedela. Vlak zastal. Matka hneď zbadá svojho 
syna a prediera sa pomedzi cestujúcich k nemu. 
Vidí, ako mladý vojak pomáha jej synovi zostú
piť z vlaku. Vojak1 ho potom silno drží za rameno 
a jej syn neisto kráča po nástupišti. Matka pri
behne k nemu, zadíva sa do jeho tmavých okulia
rov a osloví ho. Mladík vystrie ruky, hľadajúc 
svoju matku. Vtedy si matka začne uvedomovať 
synovo nešťastie a zvolá: „Syn môj! Čo sa ti sta
lo? Ani ma len nevidíš!“ Mladík sa hodí matke 
okolo krku a hovorí jej: „Mamička, nevidím ťa! 
Som slepý. Ale cítim, že si tu“. "

Túto peknú myšlienku aplikujeme na našu ne
beskú matku, Pannu Máriu. Odvtedy, čo ju jej 
Syn pod krížom dal nám za na|u matku, matku 
nebeskú, stala sa naozaj našou Ochrankyňou, Oro
dovnicou vo všetkých našich potrebách. Nevidí
me ju, ale svojou vierou a láskou cítime, že je 
stále pri nás, čo potvrdzuje mnohými vypočutý
mi prosbami a modlitbami, ktoré skrz ňu vysie
lame k jej Synovi. Tak verí aj cirkev, keď o nej 
spieva: „Za všetkých modlíš sa, Dobrotivá, ktorí 
sa s vierou utiekajú pod tvoj ochranný plášť . .  
(moleben).

V mesiaci októbri si spomíname na milý svia
tok, ktorý sa v našom východnom obrade nazý
va Pokrov — Ochrana Panny Márie. Od udalosti, 
ktorá sa stala v Carihrade, na ktorú si rok čo rok 
spomíname, ako Matka Božia zázračným spôso
bom prejavila svoju ochranu — svoj „pokrov“ 
nad nešťastím národa, prešlo už vyše tisíc rokov. 
Bolo to nie prvý raz, čo takto ukázala, že je na
šou nebeskou matkou a orodovnicou. Túto jej 
stálu ochranu všetci dobre cítime a vyjadrujeme 
aj novonok, keď v tento jej sviatok o nej spie
vame: „Dnes Panna stojí v chráme a so zbormi 
svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. An
jeli s biskupmi sa klaňajú, apoštoli s prorokmi 
jasajú, lebo za nás sa prihovára Bohorodička 
u večného Boha“ (Kondak sviatku).

Slová tohto kondaku pripojme k úvodnej myš
lienke, že Matka Božia je naozaj s nami, že i dnes 
s množstvom svätých modlí sa za nás k Bohu. Äj 
keď ju nevidíme, ale cítime.

Toto je dôvod, že sa tak radi obraciame k nej 
svojimi modlitbami a piesňami, že chodíme na 
odpusty a zasväcujeme jej chrámy. „Veď Mária 
je predsa vždy cestou, ktorá vedie ku Kristovi. 
Každé stretnutie s ňou musí znamenať stretnutie 
so samým Kristom. A čo iného znamená, že sa 
trvalo uchyľujeme k Márii, že v jej náručí, v nej, 
skrze ňu a s ňou hľadáme Krista, nášho Spasite
ľa, ku ktorému sa ľudia v ťažkostiach a nebezpe
čenstvách tohto sveta utiekajú a ku ktorému cí
tia ustavičnú potrebu obracať sa ako k prameňu 
záchrany a nadprirodzenému zdroju života“ (Z en- 
cykliky pápeža Pavla VI. „V mesiaci máji“, zo 
dňa 29. 4. 1965).

Táto naša úcta k nebeskej matke nás však upo
zorňuje, že všetky tieto prejavy zbožnosti majú 
vychádzať z úprimného srdca, že nemajú spočí
vať v jalových .rečiach, — ako to hovorí koncil 
(Lumen gentium, 67), ale že sa má odrážať v na
šom každodennom živote. Len náš dokonalý kres
ťanský i občiansky život urobí, že sa stane Kris
tovými učeníkmi i hodnými synmi a dcérami je
ho Presvätej Matky. —fd—



Zastavenia pri míľnikoch
Sú v živote n árodov  m íľn iky , pri k to rý ch  sa  nem ožn o n ep ris tav ií, na k to r é  n em ožno zabudnúť. 

N aše n árody , č e s k ý  a  s lov en ský , a  s nim i v b ra tsk e j  zh od e  ž ijú ce n árodn osti, si kon com  o k tób ra  pri
pom ínajú  tri veľavýzn am n é u d a losti: v ý roč ie  vzn iku  sp o lo č n éh o  štátu C echov  a  S lovákov  v roku  
1918; v ý roč ie  zn árodn en ia , k e ď  v še tko  boh a tstv o  te jto  kra jin y  s ta lo  sa  v lastn íctvom  ľudu; výročie  
č e s k o s lo v e n s k e j  fe d e r á c ie ,  k e ď  sa  v duchu  K o š ic k é h o  v lád n eh o  program u u sporiadali vzťahy m edzi 
našim i bratským i n árodm i p o d ľa  zásad y  rovný  s rovným , ktorú  bu ržoázna rep u blika  neuznávala.

N áš sp isov ateľ n ap ísa l: „Po m n oho d esa ťro č í sa  za p od iev ak ie  tým , že seb a  i iných p resv ied ča 
m e o tom , že sm e. M useli sm e ta k  robiť, leb o  h is tó r ia  p re  živý n árod  je. tým , čím  sv ed om ie p re č lo 
v eka . Č lov ek  b ez  sv ed om ia  je  k o ž a  b ied n a , d arom n á . . .  N árod  b ez  v ed om ostí o s eb e  a  p red ko ch  svo
jich  bol by iba  h rom ád kou  kož í.

N eboli sm e n a jm ocn ejš í, b a  an i m ocn í a_preto_ sm e u stav ične h ľad a li m inulosť. T ak é  bo lo  heslo  
Š a fár ikov o  a  ta k  n ezm en en e ho  p rop ag ov a l Stúr. Štúrovci p estov a li h is to r ick é  p oc ity : „Posvätná 
m ísta jsou , k a m k o liv  k r á č íš “ . To n eb o li len  v erše , a le  živá šku točn osť.

Hurban zachytil n áladu  ú častn íkov  zn ám eho výletu  na Devín ta k to : „S rdce v hrudi v šetký ch  b i
lo  n e p o k o jn e . . .  V relý c it lá sk y  k  n ezn ám ej, a le  z h lb ín  du še c ten e j m inulosti n ášho n ároda, zap la
vil celú  našu bytnosť. — Ty zvéstu  d áv n ov ékosti n a š i . . .  os lov u je  Štúr p an eg y ricky  H ollého. K ollár  
a  H ollý b o li p re  štúrovcov  n ajm ä a  v prvom  rad e  ob n ov ov a te lia  d ejín , od krý v ač i pram eňov. Z tohto  
pram eň a sa  potom  n ap á ja li v šetky  p o to k y  n árod n ej č in n osti, z n eh o  v y tek a la  práve ta k  p oéz ia , ako  
starosť o  n árod  . . . "

H ľa, čím  v šetkým  sa  b o lo  treba  p reb iť  a  d o s lo v a  p redrať, aby  sm e sa  d osta li k  m íľn ikom , k toré  
dn es s to ľkou  lá skou  oslavu jem e. Co v še tko  a  k to  v šetko  nás c h c e l d e liť : b ra ta  od  brata , S lov áka  od  
Č echa. Čo v šetko  nám  c h c e li  n ahovoriť, že  n ie  je  to ta k , a k o  to  c ítim e, a le  ináč, ta k , a k o  to pasovalo  
d o  ich  n ek a lý ch  p lán ov .

N aše národy  prež ili skú šky , k to r é  na ne d o ľa h li, skv e le . Ani jed en  z p os led n ý ch  pokusov , k to 
réh o  sm e bo li sv ed ka m i po  m n ích ov skom  d ik tá te , n evyšiel. N epodarilo  sa  od d e liť  Č echov od  S lová
kov , n ep od ar ilo  sa  ich  zn ep r ia te liť . S k v e le  to  d oku m en tov a lo  S lo v en sk é  n árodn é povstan ie, k toréh o  
štyridsia te  vý roč ie  sm e si p ráv e pripom enu li. V rad och  bo jov n íkov  SNP b o li stov ky  bojovn íkov  sp o 
za M oravy, k to r í p rišli ubrániť svoju  sestru  p od tatran skú  princeznú , k e ď  ju š liap a la  g erm án ska  č iž 
ma.

A p reto  je  len  p rirod zen é, ž e  Z ákon  o č e s k o s lo v e n s k e j  fe d e r á c ii  už raz prevždy zakotv il zásadu  
rovn ého s rovným , k to rá  u rob ila  d efin itívn y  k o n ie c  p red ošlý m  sporom  a  n edorozum en iam . F e d e 
ráciou , p rok lam ovan ím  rovn oprávn osti d v och  b ra tsk ý ch  n árodov  v sp o ločn om  štá te , napln ili sa  sny 
a  túžby o tcov , k to r í si už vtedy  u vedom ovali, že p ocitový  svet, p ov ed o m ie  príslušnosti n ároda je  je 
d in ečn é , n eop ak ov a teľn é .

T ak sm e rástli až  k  radostn ém u  dn ešku . N aša  túžba po d ok o n a lo s ti sa  m en ov a la  spravodlivosť.
V ľu dovej s lov esn osti n ášho  č lo v e k a  je  obsiahn u tý  m ýtus n ašej cesty . P opolvár a  z ak lia ta  p rin cez 
ná, m ed en é , ž e lezn é  a  s k le n é  vrchy. A v tých to  n ávratoch  k  m inulosti rástla  n aša  hrdosť. A hrdí 
sm e n ad ov šetko  na to, že sm e jedn ou  z k o lís o k  sv etoob č ian stv a : Ak zvoláš S lovan , n ech  sa  ti ozve 
č lo v ek  . . . !

N aše to h to ročn é  zastav en ie  sa  pri m íľn ikoch  je  p oz n a čen é  zložitou  m edzin árodn ou  situáciou. Ži
jem e v č a se , k e ď  p o d ľa  n iek to rý ch  p red p ov ed í dosiahn u  výdavky  na zbro jen ie  a  udržiavan ie arm ád  
v tom to roku  hodn otu  970 m iliárd  d o lárov  a  v bu dúcom  roku  by m ali d o k o n c a  p rek roč iť  sumu jeden  
bilión  do lárov  na c e lom  svete. Iba  S p o jen é  štáty  m inú na výrobu zbraní a  výzbro je každú  hodinu 24 
m iliónov dolárov . A pritom  d n es  h lad u je  na sv e te  600 m ilión ov  ľudí!

•
N a prahu  le ta  sm e b o li sv ed kam i význam nej e k o n o m ic k e j  p orad y  č len sk ý ch  kra jín  Rady vzá

jom n ej h o sp o d á r sk e j p om oc i na n a jvyššej úrovni. J e j  ú častn íci si p ripom enu li h is to r ick é  skú senosti, 
k to ré  dokazu jú , že  lín ia, akú  by ch c e li  v oč i k ra jin ám  tá b ora  socia lizm u  a  m ieru uplatňovať štáty S e
v eroa tlan tickéh o  p aktu , je  ú plne n ep ersp ek tív n a . M ám e v šetko , čo  p otrebu jem e, aby  sm e m ohli če liť  
a k ém u k o ľv ek  n átlaku  tí d iskrim in ác ii, p oku som  brán iť nášm u rozvoju  a  účasti na m edzin árodn ej 
ek o n o m ic k e j  spo lu práci. O pieram e sa  o svoj ra stú c i h o sp o d á rsk y  a  v ed eck o -tech n ick ý  p oten c iá l, 
o pred n osti s o c ia lis t ic k éh o  p lán ov itéh o  h o sp o d á ren ia , o u pevňovan ie jedn oty  a  sp o lu p ráce  našich  
krajín .

•
Pravda, prvou p od m ien kou  z lep šen ia  m ed z in árod n ý ch  h o sp o d ársky ch  stykov  je  m ier. Proti zvý

šeném u n ebezp ečen stv u  vojny navrhli č le n s k é  štá ty  Rady vzá jom n ej h o sp o d á rsk e j p om oci vlastnú a l
ternatívu : líniu zam eranú  na u pevn en ie m ieru  a  na zm iern en ie m ed zin árod n éh o  n apätia , na kon štru k
tívnu spolu prácu  v šetký ch  zvrchovan ých  kra jín , a  to  i v h o sp o d á rsk e j ob lasti. Vyzvali na sp o ločn é  
úsilie v šetky  štáty , v šetký ch , č o  sú proti jad rov ém u  šialenstvu.

•
Z ápas p ok raču je . E šte s tá le  visí nad ľudstvom  D am oklov  m eč  m ožn ej jad rov ej vojny, k to rá  by 

zn am en ala  k o n ie c  v še tk éh o  živého. E šte s tá le  sa  n ep od ar ilo  zahrdúsiť zlovestnú  hydru, k to rá  hrozí 
pohrom ou  v šetkém u  na te jto  Zemi. V tom to z á p a se  je  a j n aše  m iesto . N ie je  zan ed bateľn ý  ani jeden  
hlaš! U robm e v šetko  — statočnou  robotou  na sv o jich  p ra cov iskách  i n ekom prom isn ým  m ierovým  p o 
stojom  — za to, aby  sa  vy jasn ilo  n ebo  nad našou  p lan étou  a  raz navždy b o lo  zažeh n an é n eb ezp ečen 
stvo vojny! (om)



SNP — trvalá hodnota nášho ľudu

Čas nás vzďaľuje od dramatických udalostí ne
zabudnuteľného roku 1944. Ich hrdinovia, účast
níci a svedkovia postupne odchádzajú. Taký je zá
kon života. Povstanie však žije a bude navždy žiť 
ako trvalá hodnota v pamäti ľudu, živo sa priho
vára novým, nastupujúcim generáciám. Je zdro
jom poučenia a skúseností, rolou národnej hrdo
sti, socialistického vlastenectva a internacionálne
ho cítenia. Je pre nás prameňom sily a odhodla
nia k ďalšiemu postupu dopredu.

Povstanie sa stalo začiatkom novej historickej 
cesty našich národov, nástupom nových spoločen
ských síl do ich vedenia, vstupom do novej éry 
nášho národného a štátneho života. Začalo ná
rodnú a demokratickú revolúciu a poznamenalo 
jej priebeh v celom oslobodenom štáte. Význam
ne prispelo k tomu, že Československo sa po dru
hej svetovej vojne začalo budovať na nových, so
ciálne a národnostne spravodlivých základoch 
a s novou zahraničnopolitickou orientáciou.

Ľudové, pokrokové sily spájali národnooslobo
dzovací zápas s bojom za sociálnu spravodlivosť. 
Bola to jedna z hlavných ideí Slovenského národ
ného povstania a revolučných zmien, ktoré zača
lo uskutočňovať. Jej presadenie v oslobodenom 
Československu bolo súčasťou triedneho zápasu 
o smer ďalšieho vývoja a začatie socialistickej 
výstavby v našej vlasti.

Dejinný prínos Slovenského národného povsta
nia je aj v tom, že významne prispelo k vytvára
niu nových vzťahov medzi našimi bratskými ná
rodmi. Ľud na oslobodenom povstaleckom území 
s nebývalým nadšením vyhlásil Československú 
republiku ako spoločný štát Čechov a Slovákov, 
ako prirodzenú vlasť našich národov. Ich bratské 
spolužitie sa od oslobodenia upevňovalo. Histo
rické rozdiely v hospodárskej, sociálnej a  kultúr
nej úrovni sa družnou spoluprácou v rokoch so
cialistickej výstavby odstránili. Vďaka tomu je 
dnes celá naša vlasť modernou, vyspelou kraji
nou.

Štyridsiate výročie Slovenského národného po
vstania si pripomíname v čase, keď nad svetom 
visí hrozba nového vojnového konfliktu. Národy 
zaplatili obrovskú cenu a  priniesli nesmierne 
obete za víťazstvo nad fašizmom. Svetový mier 
na našom kontinente sa podarilo štyridsať rokov 
ubrániť. Je to zásluhou mierovej politiky Soviet
skeho zväzu, celého socialistického spoločen
stva. Je to výsledok spoločného úsilia mierumi
lovných, demokratických síl, ktoré chápu a pre
sadzujú nevyhnutnosť mierového spolunažívania.

Obrana mieru si od nás vyžaduje upevňovať si
lu nášho socialistického zriadenia, zvyšovať obra
nyschopnosť, posilňovať jednotu a spoločný po
stup s bratskými socialistickými krajinami, s mie
rumilovnými a pokrokovými silami vo svete. Ich 
spoločné úsilie je cestou, ako dosiahnuť obrat
v nebezpečnom medzinárodnom vývoji, ako pre
sadiť návrat k politike mierového spolunažíva
nia a zachovať mier pre dnešné a budúce gene
rácie. Náš ľud urobí pre dosiahnutie týchto cie
ľov všetko, čo je v jeho silách.

Nad poľnohospodárskym rokom
Október je mesiacom, keď zberáme z našich polí už po

slednú úrodu. Aj tento rok bol pre poľnohospodárov zloži
tý. Iba pomaly prichádzala jar, ktorá zdržala niektoré 
práce a skomplikovala dodržanie obvyklých agrotechnic- 
kých termínov. Potom zase celé oblasti trápilo dlhotrva
júce sucho, ktoré zdržalo dozrievanie obilia i iných plodín.

Teraz však už naši poľnohospodári pokojne bilancujú 
a hodnotia výsledky svojej práce. Vidno, že ani rozmary 
počasia ich nezaskočili a podarilo sa im v priemere do
siahnuť úrody, na ktoré môžu byť právom hrdí. Je tu ovo
cie moderných agrotechnických metód, ale hlavne víťaz
stvo priacujúceho človeka, ktorý robí svoju prácu svedo
mito, tak, ako sa to naučil od otcov.

Tí hospodárili na úzkych políčkach, zápasili s nepriaz
ňou počasia, nemali dostatočnú poľnohospodársku tech
niku, a  neraz, keď sa rok nevydaril, nejeden z nich vyšiel 
doslova na mizinu . . .

Pominuli sa už tie neblahé časy, a keby otcovia vstali 
z hrobov, veruže by nepoznali svoje polia, obrobené a skul
tivované ich potomkami tak, aby vydali zo seba čo najviac.

Pre roky siedmej päťročnice sme si stanovili plán stať 
sa sebestačnými vo výrobe obilnín. Plán je to nemalý, ale 
realizovateľný, najmä vtedy, keď každý poľnohospodár 
vykonáva svoju prácu naozaj svedomite, s povedomím, že 
na výsledky jeho práce čakajú ostatní pracujúci. (of)



Vstupujeme do obdobia štyridsiateho výročia 
vyvrcholenia nášho národnooslobodzovacieho bo
ja a  oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou. 
Pripomenieme si významné výročie bojov na Duk
le. Naše mestá a dediny budú postupne oslavo
vať historické chvíle svojho oslobodenia. V máji 
na budúci rok si pripomenieme štyridsiate výro
čie povstania českého ľudu a slávnej pražskej 
operácie Sovietskej armády, ktorá vojnu skončila. 
S radosťou oceňujeme, že náš ľud víta tieto jubi
leá širokým rozvojom pracovnej a spoločenskej 
aktivity, novými činmi pre rozkvet našej socia
listickej vlasti.
(Z prejavu prezidenta ČSSR dr. Gustáva Husáka v Banskej 
Bystrici dňa 28. augusta 1984)

Publikácia o ľudovom obydlí
Nedávno vyšla v odbore ukrajinskej literatúry SPN v 

Prešove pivá publikácia svojho druhu Ľudové obydlie Uk
rajincov východného Slovenska v ukrajinčine. Napisal ju 
vedecký pracovník Múzea ukrajinské] kultúry vo Svidníku 
PhDr. Miroslav Sopoliga, CSc. Po monografii o drevených  
cerkvách východného obradu, ktorá vyšla v roku 1971 v 
sérii vedeckých zborníkov spomínaného múzea, Sopoligova 
práca predstavuje ďalšie komplexné dielo o ludovej arch i
tektúre. Jej vydaním sa vedecky uzavrela jedna výskumná 
téma z oblasti architektonickej etnografie ukrajinského ľu
du východného Slovenska.

Publikácia má 388 strán a  hoci ide o prísne vedeckú  
prácu naslovovzatého odborníka z oblasti ľudovej architek
túry, ktorý ju spracoval na základe dlhoročných terénnych  
výskumov, čitateľa upúta prístupným, ale presným štýlom. 
Autor ju rozdelil do šiestich kapitol. Skúma v nej dote
rajšiu odbornú literatúru, a treba tu povedať, že bohatú, 
z oblasti ľudového staviteľstva vôbec a západoukrajinské- 
ho osobitne. Komplexným výskumom dospel k záveru, že 
v karpatskoukrajins'kej oblasti v minulosti dominovali štyri 
formy ľudového domu: zmiešaná bojkovsko.lemkovská, lem- 
kovská, západnolemkovská a  goralská form a domu. Tieto 
lokálne formy karpatského typu ukrajinského obytného do
mu prevládali do konca minulého storočia až do zániku 
tradičného ľudového dreveného obydlia.

V závere sa dotýka aj súčasných tendencií pri výstavbe 
obytných domov po našich obciach. Konštatuje, že sa  upus
tilo od tradičných drevených domov a  väčšina bytového 
fondu je z obdobia po roku 1945 architektonicky rôznoro
dá, pričom kriticky hodnotí extrém ne typy stavieb s  ne
prijateľným a zdravotne závadným spôsobom bývania v su
terénnych miestnostiach.

Veľmi cenný je aj poznámkový vedecký aparát, kresby, 
fotodokumentácia, zoznam skúmaných lokalít, fakticky 
všetkých ukrajinských obcí východného Slovenska a regis
ter. Sopoligova monografia spĺňa kritériá modernej ve
deckej regionálnej práce. Prináša nemálo nových skutoč
ností. Jednoznačne je prínosná nielen pre poznanie tradič
ného dreveného ľudového obydlia Ukrajincov východného 
Slovenska, ale ľudového bývania na východnom Slovensku 
vôbec. Viaceré autorom opisované typické ľudové obytné domy 
sú teraz súčasťou skanzenu ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 
ktoré buduje Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku nad 
areálom am fiteátra, v ktorom sa každoročne usporadúvajú 
slávnosti kultúry ukrajinského obyvateľstva. Tento skanzen  
karpatskej ukrajinskej dediny bude v blízkej budúcnosti 
obohatený aj o drevené sakrálne stavby východného ob
radu.

Túžba po kresťanskej dokonalosti
Čo je  túžba? Sv. Tomáš učí: „Túžba je  tá ľud- 

ská schopnosť, ktorá človeka povzbudzuje k to
mu, aby dosiahol želateľné dobro a bol schopný 
uskutočniť tento cieľ“. Vidíme to v každodennom 
živote. Jeden chce byť vzdelaný. Ako to dosiah
ne? Usilovne sa učí. Druhý zase svoju schopnosť 
vynaloží k tomu, aby sa stal bohatým. Tretí má 
vrodené nadanie, aby sa stal spisovateľom, či ma
liarom. Využije na to každú príležitosť, aby svoje 
schopnosti úspešne rozvinul.

Tak je  to aj s kresťanskou dokonalosťou. Božia 
služobníčka Anna Schäferová na obálku jedného 
zošitu napísala: „V tuzemskom živote mám jednu 
túžbu: za každú cenu chcem byť svätá“. V Kris
tovej cirkvi nikdy nebolo veriacej duše, ktorá by 
sa nestala dokonalou bez toho, aby po tom ne
túžila. Je zákon, ktorému každá duša musí sa 
podrobiť, ktorá si vytýčila ako cieľ kresťanskú 
dokonalosť. Je to: dokonalosť vážne chcieť a po 
nej túžiť. Je to Boží dar určený pre ľudskú dušu 
na to, aby bola šťastná na zemi a ešte viac bla
žená v nebi. Teda túžba sa vždy na niečo naozaj 
dobre vzťahuje, na dobre v ďalekej budúcnosti, 
lebo keď sa splní, to už nie je  túžba, ale radosť.

Keď sa u kresťana nenachádza túžba po kres
ťanskej dokonalosti, potom len „prešľapuje“ na 
jednom mieste nečinnosti. Ci pretekár by sa 'do
stal k cieľu, keby sa nepohol z miesta? Dosiahnuť 
duševnú dokonalosť je  veľmi ťažká vec, pretože 
má ťažké podmienky. Ľahko je  o tom hovoriť, ale 
ťažko plniť, pracovať. Či si teda môžeme predsta
viť, ako by to zvládla ľahostajná duša? Keď však 
našu vôľu ovládne silná túžba, potom ovplyvní 
všetky schopnosti človeka a oživí oduševnenie 
voči darom Ducha Svätého, ktoré majú veľký 
vplyv na duševný pokrok. Také pocity vplývajú 
na vôľu a posilňujú ju k veľkým, spásonosným 
činom.

Takto vycvičená túžba je  základným kameňom, 
na ktorom už môžeme postaviť budovu kresťan
skej dokonalosti. Smutné je, keď po čase táto 
túžba zhasne, keď iné želania udusia v duši za
siate šľachetné semeno, keď o duševnú dokona
losť sa nestaráme a náležíte ju prestaneme hod
notiť. Následkom toho sa duševný život zrúti, prí
de úpadok, hriechy, ba i večné zatratenie.

Istý mladý človek, ktorý žil rozkošným živo
tom, osvietený Božím vnuknutím, rozhodol sa zme
niť svoj život. Na každé pokušenie odpovedal: 
„Nie! Chcem si zaistiť večnú spásu, chcem  sa 
starať o svoju dušu“! Žil príkladným životom.
V kajúcnosti, zdržanlivosti, v modlitbách a v cvi
čení sa kresťanských čností. Po určitom čase po
volil. Tu sa začala jeho cesta k zatrateniu. Stalo 
sa, že onemocnel. Mal sen, ktorý ho zachránil. 
Stal pred Božím súdom a čakal na rozsudok, kto
rý ho mal určiť do zatratenia. V tom pristúpila 
k nemu jeho dávno zosnulá matka a povedala: 
„Ako to, syn môj, i ty budeš zatratený? Až natoľ
ko sa zmenil tvoj život? Co sa stalo s tvojou túž
bou po dokonalosti? Koľkokrát si povedal, že sa 
budeš starať o svoju dušu a zaistiť si večný život?“



Na to sa mládenec prebudil. Upozornenie neba 
tak zapôsobilo na jeho dušu, že sa úplne zmenil 
k dobrému.

V určitom zmysle už i to je  velká vec, keď člo 
vek svojho Boha a Stvoriteľa neuráža ťažkými 
hriechmi. Ako ľudia dlžní sme nebeskému Otco
vi i svojej duši, aby sme nepáchali smrteľné hrie
chy. Ale kresťanstvo podľa svojej dokonalosti 
a bohatstva milosti viac žiada od svojich veria
cich. Veď čo znamenajú slová Ježiša Krista a čas
to sa opakujúce výstrahy a napomenutia apošto
lov, ktoré vyzývajú k dokonalosti? „Ja vám yšak 
hovorím: Milujte aj svojich nepriateľov, dobre 
robte tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za 
svojich prenasledovateľov a osočovateľov, aby ste 
boli synmi svojho Otca, ktorý je  na nebesiach . . . 
Lebo ak len tých milujete, ktorí aj vás milujú, 
akúže zásluhu m áte? Či to isté nerobia aj mýtni
ci? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvlášt
neho tým robíte? Či to isté nerobia aj pohania? 
Budte teda dokonalí, ako je  dokonalý aj váš 
Otec nebeský“ (Mt 5, 44—48).

Sv. apoštol Pavol upozorňuje: „Nech je  požeh
naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista! On 
nás v Kristovi požehnal všetkým duchovným po
žehnaním v nebeských veciach. V ňom si nás 
ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli 
pred ním svätí a bez úhony“ (E f 1, 3—4). „Boh 
chce vaše posvätenie“ (1 Sol 4, 3). „Preto vzpruž- 
te sklesnuté ramená a podlomené kolená! Krá
čajte rovnými chodníkmi, aby sa chromé ešte viac 
nevytlklo, ale skôr ozdravelo“ (Žid 12, 12—13). 
„Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte si 
city milosrdenstva, dobrotivosti, pokory, mier
nosti, trp e z liv o sti...“ (Kol 3, 12). „P reto 'si ob
lečte Boží výstroj, aby ste mohli odolať v deň 
zla, všetko prekonať a obstáť“ (Ef, 6, 13).

Dokončme to slovami pustovníka sv. Antona: 
„Vaša najhlavnejšia zásada nech bude, aby ste 
vo svojich svätých predsavzatiach nikdy nepoľa
vili. Znovu a znovu sa chyťte tej úlohy, aby za
čatú" duchovnú prácu ste zdokonaľovali a šťastne 
dokončili“.

o. M. Magyar

Podobenstvo o rybárskej sieti
O povolaní prvých dvoch apoštolov Šimona 

a jeho brata Ondreja nám sv. evanjelium hovorí, 
že ich Spasiteľ videl na brehu Galilejského mora, 
„ako spúšťali sieť do mora; boli totiž rybármi“ 
(Mt 4, 19). Oni počuli jeho volanie, nechali svo
je siete a nasledovali ho. Podobne pozval aj ďal
ších dvoch bratov — Jakuba a Jána.

Apoštoli boli zväčša rybármi. Lov rýb bol ich 
denným zamestnaním. Títo rybári na vlastné oči 
videli, ako sa do siete nahnalo všelijakých rýb. 
Tejto rybárskej sieti, hodenej do mora, prirovnal 
Spasiteľ Kráľovstvo nebeské, „ktorá spustená do 
mora zachycuje rozličné druhy rýb“ (Mt 13, 47). 
Apoštoli túto prácu dobre poznali. Veď neraz to 
tak robili, keď „vytiahli ju na breh, posadali Si, 
dobré povyberali do nádob, zlé však odhodili“ 
(Mt 13, 48) . . .  „Tak bude i na konci sveta; an
jeli vyjdú, oddelia zlých od spravodlivých a vrh
nú ich do ohnivej pepe, kde bude plač a škrípa
nie zubami“ (Mt 13, 49—50).

Božský Spasiteľ hovorí toto podobenstvo k apoš
tolom a zaoberá sa hlavne s úlohou apoštolov 
a ich nástupcov. Apoštolské poslanie zrovnáva 
s prácou rybára. A rybárstvo symbolizuje prácu, 
vynaloženú na spásu ľudí. Ako do siete sa dostá
vajú ryby zlé i dobré, tak i apoštoli a ich nástup
covia zahrňujú Kristovým učením všetkých ľudí. 
Takto sa do siete Nebeského kráľovstva dostá
vajú ľudia dobrí i nehodní. Na konci vekov (Mt 
19, 28) však dôjde k triedeniu. Ostanú len dobrí, 
zlí budú vyhodení, ako nehodní pre Božie kráľov
stvo.

Údel spravodlivých sa tu nespomína. Je však 
jasný z podobenstva. Údel zlých je ten istý ako 
kúkoľa medzi pšenicou (Mt 13, 24—30). „Vrh
nú ich do ohnivej pece, kde bude plač a škrípa
nie zubami“ (Mt 13, 50).

Podobenstvo nás učí, že máme prijímať všet
kých, ktorí sa hlásia ku Kristovi. Naším poslaním 
nie je súdiť, ale svedčiť. Až konečné posúdenie, 
podobne ako aj v podobenstve o kúkoli medzi 
pšenicou, bude riešením otázky, kto do Nebeské
ho kráľovstva patrí a kto nie.

Slávny perzský básnik Saadi ako chlapec se
del pri otcovej posteli a čítal korán. Všetci v do
me spali, okrem nich dvoch. Saadi povedal otco
vi: všetci tu spia, nikto sa nemodlí, nečíta sväté 
knihy, sú ako mŕtvi. Otec mu však povedal: Lep
šie by bolo, keby si i ty spal, než aby si odsudzo
val ľudí.

Nie je teda ani naším poslaním, aby sme posu
dzovali ľudí, ktorí prichádzajú do Kristovej cirk
vi. Nemáme právo odsudzovať ani toho najväč
šieho hriešnika. Namiesto toho nám Cirkev radí, 
aby sme sa za nich modlili. Kristus prišiel práve 
na tento svet, aby vyhľadal a spasil, čo sa zdalo 
byť stratené. On je tým dobrým pastierom, ktorý 
hľadá i tie zblúdené. Nemôžeme mu v tom zazlie
vať. Ale pomôžme mu v tom hľadaní. Svojím dob
rým príkladom. A k dobrému príkladu pripojme 
aj modlitbu, aby tá Kristova krv, ktorá bola vy
liata za všetkých, aby priniesla svoje hojné ovo
cie, aby bolo čím menej tých zlých, ktorí budú 
hodení „do ohnivej pece“.

Pápež Ján Pavol I. vo svojom príhovore pred 
poludňajšou modlitbou Anjel Pána v nedeľu 24. 
septembra 1978 o. i. povedal: .„Nech sa každý 
z nás snaží byť dobrým, nech sa snaží „nakaziť“ 
druhých svojou dobrotou a láskou, ktorej učil 
Kristus . . . “

A čo sa týka nás samých, nedôverujme si prí
liš. Dnes stojíme pevne, zajtra môžeme padnúť. 
Dávid bol človek svätého života a padol. . .  Nech 
sa preto z našich úst vznáša modlitba za stálosť 
v dobrom a za vernosť v Božej službe. —fd—



Podobenstvo o vzácnej perle
Peria už v Starom zákone vyjadrovala vysokú 

hodnotu. Vyjadruje niečo vzácneho, drahocenné
ho. Človek, ktorý pozná pravú hodnotu perly, je 
ochotný za ňu dať všetko, len aby ju získal.

K tejto drahocennej perle, prirovnáva Spasiteľ 
Božie kráľovstvo v tomto krátkom podobenstve: 
„Kráľovstvo nebeské sa podobá ďalej kupcovi, čo 
zhŕňa vzácne perly. No keď našiel veľmi cennú 
perlu, odišiel, predal všetok svoj majetok a kúpil 
si ju“ (Mt 13, 45—46).

Na rozdiel od podobenstva o poklade (Mt 13, 
44), ktorý našiel človek na poli, v tomto podo
benstve kupec hľadá a porovnáva perly. Keď náj
de tú pravú, rozhodne sa za ňu dať všetko a kúpi 
si ju.

Nebeské kráľovstvo, ktoré má nesmiernu hod
notu je vyjadrené ako vzácna perla. Tiež v kráse, 
pretoža pravá perla uchvacuje oslňujúcou krásou, 
fe objavená cieľavedomým a dlhým hľadaním. Jej 
nájdenie pôsobí hlbokú vnútornú radosť.

Spasiteľ nám v tomto krátkom podobenstve 
chcel ukázať, ako sa získava šťastie Božieho krá
ľovstva. Človek ho môže získať odrazu — nájde
ním, alebo aj stálym hľadaním, až natrafí na naj
vzácnejšiu perlu — Krista.

Svetoznámy skladateľ F. Chopin, ovplyvnený 
slávou a spoločnosťou ľahkomyseľných priateľov, 
upadal vo svojom náboženskom živote. Stratil aj 
svoju vieru. Keď ťažko chorý ležal opustený vo 
svojom dome, navštívil ho priateľ z mladých ro
kov. Ten sa zatiaľ stal kňazom. Jeho návšteva 
a priateľské slová neboli daromné. Chopin sa 
chcel vrátiť k Bohu. Vyznal sa z celého života.

Potom so slzami v očiach pobozkal kríž a pove
dal: „Teraz som pri prameni šťastia“.

V roku 1933 zomieral slávny rakúsky lekár dr. 
Josef Pozner. Kňaz, ktorý ho zaopatroval, hovo
rí o jeho posledných chvíľach života toto: „Potom 
mi bolo dopriane byť svedkom posledného vyzna
nia viery slávneho učenca. Keď boli posvätné 
obrady skončené, povedal: Verím v jedného Bo
ha . . .  Nikdy som z úst človeka nepočul také vy
znanie. Bolo to ako záverečný kameň v celej bu
dove jeho životného diela. Bolo to ako klopanie 
na brány večného života.“

V podobenstve sme počuli, že kupec hľadal 
vzácne perly. Aj našou povinnosťou je, aby sme 
hľadali drahocennú perlu. Boh a jeho svätá vôľa 
na prvé miesto! Tiež ochota priniesť za ňu i obeť. 
Lenže od poznania k získaniu je ešte ďaleko. „Kto 
viac miluje otca alebo matku ako mňa, nie je 
mňa hoden . . . “ (Mt 10, 37), povedal Spasiteľ. Kto 
nekladie veci rodinné i svoje na druhé miesto, 
nemôže byť hodný Nebeského kráľovstva.

Toto je pravda, na ktorej nemožno nič meniť. 
Ak nám ozaj na tom záleží, máme sa dobre za
myslieť nad touto základnou pravdou nášho živo
ta. Poznať cenu Božieho kráľovstva a získať ho. 
Túto povinnosť — hľadať večnú spásu, uložil nám 
sám Spasiteľ slovami: „Hľadajte teda najprv Krá
ľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a všetko toto 
sa vám pridá“ (Mt 6, 33). A to, čo na tejto ceste 
pri hľadaní Boha a jeho kráľovstva stratíme, pri 
jeho nájdení — podľa jeho slov — stonásobne do
staneme a dosiahneme život večný (Mt 19, 29).

—fd—

Myšlienky o sv. ruženci
„Modlite sa ruženec každý deň pre získanie 

mieru vo svete,“ odkazuje Panna Mária vo F ati
me roku 1917.

Vo svojej encyklike Mensis Maius pápež Pavol 
VI. nalieha na kresťanov, aby sa modlili k Panne 
Márii — Kráľovnej pokoja za svetový mier. Zvlášť 
zdôrazňuje sv. ruženec ako „modlitbu tak drahú 
našej Bohorodičke ai tak vysoko odporučovanú 
najvyšším Úradom“.

„Nie je  istejší spôsob ako zaistiť Božie požeh
nanie pre rodiny . . .  ako denné odriekanie sv. ru
ženca,“ povedal pápež Pius XII.

„Ak by rodiny počúvali moje odporúčanie a da
li Panne Márii desať minút zo svojich 24 hodín 
na modlitbu denného rodinného ruženca, uisťu
jem  ich, že ich domovy sa stanú príbytkami mi
losti, pokoja, modlitby — malým nebom, ktoré 
im Boh, Tvorca našich domovov vytvorí; tým si 
môžu byť istí,“ hovorí o. Peyton.

„ . . .  mocné prostriedky obnovujúce našu od
vahu budú nepochybne nájdené vo sv. ruženci“ 
(Lev XIII., pápež).

„My neváhame znovu potvrdiť verejne, že vkla
dáme veľkú dôveru do svätého ruženca na vylie
čenie zlôb, ktoré sužujú dnešné časy“ (pápež 
Pius X II.).

„Tak sme si istí, že pre naše deti a všetkých 
ich bratov na celom svete sa môže sv. ruženec 
stať školou ozajstnej dokonalosti s hlbokým du
chom pre rozjímanie o pravdách, čo osvetľujú ži
vot Krista a N ajsvätejšej Panny Márie“ f pápež 
lán  X X III.).

„Medzi všetkými bohoslužbami schválenými 
Cirkvou, žiadna nie je sprevádzaná toľkými zá
zrakmi ako modlitba sv. ruženca“ (pápež Pius 
IX .).

„Tí, ktorí sa modlia sv. ruženec často a horli
vo, budú postupne rásť v milosti a svätosti a bu
dú potešení zvláštnou ochranou Preblahoslavenej 
Panny Márie a nekončiacim  priateľstvom Boha.“

„Nikto nemôže trvalo žiť v hriechu a pokračo
vať modliť sa sv. ruženec. Alebo bude žiť v hrie
chu, alebo bude žiť s modlitbou sv. ruženca“ (H. 
Boyle, biskup). (Spracoval: V. M.)

KAŽDÝ DEŇ — NOVÁ MOŽNOSŤ
Básnik Rilke hovorí: „Keď sa ti všedný deň zdá úbohý, 

nežaluj naň. Žalnj ma seba, že nie si dostatočne silný, aby 
si využil jeho bohatstvo“.



' Z myšlienok na každý deň
„Vtedy bude N eb esk é  krá ľov stv o  p o d o b n é  d e 

siatim. pannám , k to r é  si vzali lam py a  vyšli 
v ústrety ž e n íc h o v i . . .“ (Mt 25, 1).

Jedného dňa — boli sme vtedy ešte malí, pri
niesli nás ku sv. krstu. Pri konci obradu podal 
nám kňaz zažatú sviecu a povedal: „Prijmi túto 
horiacu sviecu a svieť v celom svojom živote svet
lom viery a dobrých skutkov, aby, keď príde Pán, 
mohol si mu vyjsť v ústrety so svetlom, spolu so 
všetkými svätými a bez zábran vojsť do Nebes
kého kráľovstva Jeho slávy a kraľovať s ním na 
večné veky.“

Zažatá svieca predstavovala v tom prípade život 
milosti, ktorý sme práve prijali. To bola tá naša 
lampa, ktorou máme raz privítať nebeského že
nícha. A našou povinnosťou je  opatrovať tento 
plameň, aby, až príde nebeský ženích — a ten 
často prekvapuje — vyšli mu, v ústrety. Preto nás 
Pán napomína: „Bedlite, lebo neviete ani dňa, 
ani hodiny“ (Mt 25, 13).

„Ona však prišla  k  nem u, p o k lo n ila  sa  mu a  p o 
vedala: Pane, pom ôž m i“ (Mt 15, 25)!

Herec a spevák Bing Crosby svojho času pove
dal: „Ako všetci otcovia na celom svete, i ja by 
som chcel, aby z mojich detí vyrástli statoční ob
čania v mierovom svete. Chcel by som, aby moji 
štyria synovia milovali svoju vlasť, rodinný do
mov a aby milovali Boha. Chcem, aby sa modlili, 
pretože poznám cenu modlitby, ktorá môže i ho
ry prenášať.“

A že je tomu tak, vidíme to u ženy Kanaánky. 
Prosila o uzdravenie svojej dcéry. A neprestala 
prosiť, pokiaľ zo Spasiteľových úst nepočula slo
vá: „Ó žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti sta
ne, ako si želáš!“

„Choď, ukáž sa  kň azov i a  obetu j za sv o je  o č is 
tenie, čo  p redp ísa l M ojžiš, im na sv ed ec tv a“ (Lk 
5, 14)! '

Ježiš Kristus svojím postupom pri uzdravení 
tohto malomocného nám nepriamo ukazuje na 
spovednicu, kde podobným spôsobom možno vy
liečiť dušu z hriechov . .  . Najvhodnejšia obeta za 
očistenie je  úprimná snaha neznečistiť sa hrie
chom znovu. Názorný príklad nám o tomto po
dáva sv. Ambróz.

Istý hriešnik po vykonanej spovedi nevšímavo 
prešiel popri osobe, s ktorou mal predtým hrieš
ne styky. Tá ho oslovila: „Či ma už nepoznáš? 
Ja som tá a tá !“ — On však odpovedal: „Áno, len
že ja nie som už ten a ten !“

To by sme mali cítiť po každej sv. spovedi. 
Všetci by mali vidieť a skusovať, že sme iní, lep
ší, než sme boli predtým.

„Rozpovedal im a j toto  p od ob en stv o : ,N ikto ne- 
prišíva na staré rúcho záplatu , odňatú  z n ov éh o  
rúcha; ináč by roztrhal nové rú cho a  na s ta ré  sa  
nijako nehodí záplata z n ového rú ch a“ (Lk 5, 36).

Keď pápež Ján XXIII. oznámil svoje rozhodnu
tie zvolať ekumenický koncil, vyznačil mu hneď 
aj cieľ: „Pravá obnova kresťanského ľudu.“ Vy
slovil takto požiadavku, ktorá je  aktuálna vo všet
kých časoch, hoci neprichádza rovnako každej 
generácii do povedomia.

Čo nám chce Kristus povedať týmto podoben
stvom? Kto chce byť naozaj Kristov v živote i vo 
večnosti, nech nekompromisne zahodí všetko, čo 
sa protiví jeho náuke, nech sa vyzlečie zo všet
kej stariny a urobí sa celý novým, prijme Evan
jelium  nie ako záplatu, ale ako rúcho, nech ho 
prijme ako víno — ako svoj jediný a ničím nepo
miešaný vnútorný obsah.

„Ale m ilu jte sv o jich  n ep ria teľov , d ob re  k o n a j
t e . . . “ [L k  6, 35).

Bolo to v druhej svetovej vojne. Pri vypočúvaní 
na gestape nechýbali ukrutnosti. . .  Prišiel rok 
1945 a karta sa obrátila. SS-man čakal, že ho bý
valý väzeň nabije, nakope, napľuje do tváre, ale 
ten mu ponúkol cigaretu. Toto gesto zapôsobilo, 
že sa SS-man rozplakal. Bol zvyknutý konať len 
násilie a teraz sa mu dostalo lásky. Bývalý väzeň 
nasypal svojmu mučiteľovi „žeravé uhlie“ na -hla
vu a tak mu ukázal, v čom spočíva nadriadenosť 
ducha.

„Tak bude vaša odplata hojná: stanete sa diet- 
kami Najvyššieho“ (Lk 6, 35).

„N esúď te, a  n ebu d ete  sú d en í; neodsudzujte, 
a  n ebu d ete  otisúden í“ (Lk 6, 37).

Akýsi vladár navštív,il väznicu a pýtal sa kaž
dého väzňa, prečo je odsúdený. Všetci tvrdili, že 
sedia nevinne. Iba jeden kajúcne doznal, že vä
zenie si zaslúžil pre svoje neprávosti.

Tak tomu býva u nás ľudí. Radšej stokrát od
súdime iných, než by sme si úprimne priznali 
a povedali: moja vina.

„K eď  v idel m ý tn ika , m enom  Léviho , s ed ieť  na 
m ýte, p ov ed a l m u: ,Poď so m nou’! N echal teda  
v šetko , vstal a  iš ie l s n ím “ (Lk 5, 27—28).

O sv. Tomášovi Akvinskom hovorí legenda, že 
kedysi bol pod krížom pohrúžený do modlitby
i počul z kríža hlas Pána: „Tomáš, dobre si o mne 
písal! Akú odmenu za to žiadaš?“ Tomáš odpo
vedal: Žiadnu inú, lež Teba sam ého!“

O mýtnikovi, menom Lévi, je  napísané, že za
nechal všetko a nasledoval Ježiša. Stal sa jeho 
verným žiakom. Vedel, prečo zanechal peniaze 
na colnici. Pochopil, že práve tým si kupuje vý
nosné miesto a poklady, ktoré ani hrdza, ani moľ 
nezožiera. Nechal všetko, aby našiel Boha. A* na 
znak radosti vystrojil veľkú hostinu.

„A ko sa  prib líž il k  m es tsk e j brán e, práve vy
n áša li m ŕtveho, jed in éh o  to  syna m atky  (Lk 7, 
1 2 ).

Na náhrobnom kameni v Cičmanoch je  nápis: 
„Pane, ty nás voláš, my prichádzame.“

Všetci tam raz prídeme. Smrť nájde každého 
a kdekoľvek. Je to Boží zákon, zákon ľudskej pri
rodzenosti a tomu sa musí podrobiť každý človek. 
Smrť nepozerá na postavenie, ale svojou kosou 
— ako je  neraz znázornená — zaberá všetko, čo 
je j príde do cesty.

Preto „beldlite, lebo neviete ani (dňa, ani hodiny“ 
(Mt 25, 13).

Neverte slovám ani svojim, ani cudzím; verte len svo
jim a cudzím skutkom.

L. N. Tolstoj



Poznajme svoju vieru
„Poďteže, deti, čujte ma, 
ja naučím vás bázni Pánovej“ 

(Ž 33, 12)

V súčasnosti sa snažia ľudia poznať všetko 
a veľa vedieť. A nie je div, veď všetky tie bohat
stvá vedy sú dnes otvorené pre každého. Preto 
ľudia neľutujú žiadnych obetí, aby mohli získať 
čo najviac vedomostí a  tak si zaistili na tejto ze
mi blahobyt a pozemské šťastie. A koľko náma
hy pritom venujú, aby tento cieľ dosiahli.

Všemohúci Pán Boh postavil pred nás veria
cich veľmi vznešený cieľ. Naším poslaním je, aby 
sme skrz vieru v Boha a úctu k nemu dosiahli 
večné šťastie. Ale aby sme tento svoj večný cieľ 
dosiahli, musíme sa snažiť poznať Boha a jeho 
svätú vôľu. Poznať pravdy našej viery je preto 
veľmi potrebné, pretože tieto nás učia, čo máme 
robiť, aby sme poznali Boha, jemu slúžili a do
siahli večný život.

Našou prvou a najväčšou povinnosťou je spása 
našej duše skrz pravé poznanie a uctievanie Bo
ha, čiže skrz pravú vieru. „Život večný je v tom, 
že poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, 
ktorého si poslal — Ježiša Krista,“ povedal Spa
siteľ (Jn 17, 3 ). Viera je most medzi Bohom a člo
vekom, cesta, smer k Bohu, je pôdou, na ktorej 
rastie naše večné šťastie. Tak povedal aj Spasi
teľ: „Kto neuverí, bude odsúdený“ (Mk 16, 16).

Aj naše pozemské šťastie záleží od našej viery. 
Sú ľudia, ktorí rozumia mnohým veciam, ale 
v najvážnejších otázkach života sú podobní ma
lým deťom. Pri všetkých svojich vedomostiach 
nevedia povedať, prečo sme na svete, prečo žije
me a kam kráčame. Sv. apoštol Pavol hovorí, že 
„vždy sa učia, ale nikdy nemôžu dôjsť k jasnému 
poznaniu pravdy“ (2 Tim 3, 7 ). Viera nám na 
tieto vážne otázky dáva pevnú a jasnú odpoveď. 
Preto je potrebné poznať svoju vieru.

Už starí pohania hovorili, že prvou povinnosťou 
človeka je uctievanie Boha. Kto si Boha neuctí, 
zľahčuje jeho svätú vôľu, čo znamená, že nemá 
vieru a že zanedbáva svoju prvú a najsvätejšiu 
povinnosť. Dopúšťa sa nespravodlivosti voči svoj
mu Pánovi a Stvoriteľovi a v jeho očiach nie je 
spravodlivým človekom. Ak necháme predstavu 
o spravodlivosti ľuďom, vtedy bude spravodlivý 
každý sám pre seba. Veď aj najväčší hriešnik ho
vorí o svojej spravodlivosti a čnosti. Preto spra
vodlivosť v pravom zmysle slova nie je možná 
bez viery.

Kým nemáme pokušenie, zatiaľ to ešte ide. Ale 
keď sa prihlási, vtedy je človek slabý, aby sa mo
hol udržať vlastnými silami. Aké ťažké je udržať 
silného koňa bez uzdy. Podobne aj človek bez 
viery nemôže ovládať svoje zlé náruživosti. Bez 
viery padne človek veľmi skoro do svojich zlých 
náklonností. Ale prečo sa človek má zriekať to
ho, čo môže ľahko užívať? Prečo má človek toto 
svedomite konať? Radšej povie s tým z Knihy 
prísloví: „Poď s nami striehnuť na bezúhonného 
č lo v e k a ..., naplníme si domy korisťou“ (1, 11— 
13). Keď už učenie o pekle nie je v moci zadržať 
nejedného človeka od hriechu, čo by sa stálo,

keby človek nič nevedel o súde, o večnej odme
ne a treste? Hriechu a zločinom by nebolo hra
níc, nikto by si nebol istý svojho života.

Samotné zákazy, ktoré dáva človek jeden dru
hému, nemajú sily zabrániť nešvárom. Už prorok 
Ozeáš sa sťažoval na Izraelitov: „ . . .  veď niet 
vernosti, niet milosrdenstva, ani poznania Boha 
niet v krajine! Krivá prísaha, lož, vražda, krádež 
a cudzoložstvá vnikli a krv stíha krv“ {Oz 1, 
1—2). Pápež Lev XIII. v r. 1898 talianskym bis
kupom napísal: „Keď v človeku zoslabne nábo
ženské cítenie, ktoré povznáša a osladzuje dušu 
a vtláča jej predstavu spravodlivosti a mravno
sti, vtedy prichádza jej úpadok a oddáva sa svo
jim neusporiadaným náklonnostiam. Myslí len na 
vlastný pôžitok a konečným dôsledkom je vraži- 
vosť, nezhoda, nepriateľstvo, nenávisť a pod., 
proti ktorým sú slabé zákony a súdy.“

Bez viery a náboženstva niet tiež útechy v tr 
pezlivosti a v hodine smrti. Nikto nie je skutoč
ne silný bez viery. Život, to je boj, nie detská 
hra. Svojimi ťažkosťami slabého človeka neraz 
pritlačí tak, že potrebuje ochrany a pomoci, aby 
nepadol. Túto silu dodáva viera. Kým je človek 
zdravý, nemyslí na to. Ale keď príde bolesť a utr
penie rôzneho druhu, keď nás vlny života hádžu 
sem a tam, čím sa potešíme, čo nás podrží, ak sa 
nebudeme držať múdreho, všemohúceho Pána Bo
ha? Žiadna ľudská útecha nezahojí ľudskú bo
lesť. A ak príde hodina smrti, kto odpustí v tejto 
chvíli človeku hriechy? Kto zotrie pot z jeho če
la? Kto mu, povie s istotou, že sa smrťou všetko 
končí? A môžno všetko sa smrťou začína? Čo 
vtedy?

Preto je viera potrebná pre každého človeka. 
Pre každého, lebo je pravdivá a teda všetkým po
trebná, alebo nepravdivá, a teda nepotrebná ni
komu. A že je potrebná všetkým, o tom sme si už 
vyššie povedali.

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Z obce a farnosti Sulín
{Dokončenie z min. čísla.)

Pani Edita, veľmi milá manželka o. Ivana, pri
jala nás s otvoreným náručím a vyšla nám v ústre
ty vo všetkom, čo nás zaujímalo. A nebolo toho 
málo. Zaujímala nás obec, je j dejiny a pekný 
chrám, ktorý je postavený vyššie nad cestou z ľa
vého boku cintorína.

V obci sme sa dozvedeli málo, lebo kroniku ob
ce dávno nikto nepísal. Písať ju začal od 17. no
vembra 1932 vtedajší gréckokatolícky duchovný 
Adalbert Babjak. V kronike sa uvádza, že obec 
Sulín možno rozdeliť na pásma, na ktoré sa ke
dysi nasťahovala jedna rodina, ktorá sa potom 
rozšírila. Tak napr. od rieky Poprad po farskú 
budovu žili „ šo lté sy “, od farskej budovy hore kop
com „K u čaci“, dalej je  „M aliarovka“, „Dvorož- 
ň a k iv k a “, „H uta“, „D oščana“, a „ S čerb ov ka“ . Tie
to pásma volali tak preto, lebo ľudia, ktorí tam 
žili, menovali sa: Kuča, Maliarčik, Dvorožňák, 
Hutník a pod.



Obyvatelia obce boli chudobní roľníci, ktorí 
obrábali úzke pásma zeme, tiahnuce sa hore str
mými kopcami. Ľudia hovoria, že neraz vynášali 
maštaľný hnoj na kopce v košoch na chrbte. Co 
sa tu mohlo urodiť? Trochu ovsa, jačm eňa, ze
miakov, ktoré — medzi iným — sú veľmi chutné, 
trošku cibule, cesnaku, kapusty, a to je  všetko. 
Nie je div, že ľudia boli veľmi chudobní. V dre
venom domčeku bolo plno detí, zem bola neúrod
ná a práce, kde by sa dalo zarobiť, tiež veľmi 
málo. Iba v lese, i to nebola riadne zaplatená.

Nie je div, že sa chlapi za takých podmienok 
obliekali do chološní, hune z ovčej vlny. Bielizeň 
mali z domáceho plátna.

Na nohách nosili bočkory, zvané „ k r p c e “. Ženy 
zase nosili skladané sukne ( „ b a d k a n ica “ j , la j- 
blik („bru šľak“) ,  košeľu ( „ ob lig a“j , blúzku („ v i
zitka“ j  a na hlave chustku. Šaty boli chudobné, 
ale bol to pekný kroj. Dnes už len sem-tam zobe
rú niektoré ženy (na Božie narodenie, na Pas- 
chu), pokiaľ ich ešte majú. No dnes už všetci, 
najmä tí, čo pracujú v mestách, nosia sa moder
ne.

V obci bol kedysi jeden obchod, ktorého m aji
teľkou bola vd. Beta Bergmanová, a jedna krčma, 
ktorú vlastnil Vasiľ Kuča. Dnes v obci je  velká 
predajňa s potravinami, hostinec a veľká jed á
leň. Treba ju, lebo v obci je  JRD a závod na vý
robu papúč, kde pracuje veľa robotníkov, ktorí sa 
potrebujú stravovať.

V obci bola kedysi neveľká škola. V roku 1950 
postavili novú základnú deväťročnú školu. V za
čiatkoch tu bolo dosť detí, ale následkom m igrá
cie obyvateľov do miest, ktorí tam ostali natrva
lo, počet detí klesol natoľko, že dnes v tejto  veľ
kej budove sú len dve triedy — 1. a 2. ročník, 
kým starší dochádzajú do Základnej školy do 
Malého Lipníka.

Kedysi v obci boli financi, ktorí dozerali na hra
nicu. Neskôr v „kasárňach“ bola predajňa, hosti
nec a i. V súčasnosti z tejto budovy Pozemné 
stavby v Prešove zriadili peknú rekreačnú chatu 
pre svojich robotníkov.

Terajší kultúrny život ľudí nedá sa porovnať 
s tým, ktorý tu bol kedysi. Napr. v roku 1932 bo
lo v obci jedno rádio na fare a  tri v kasárňach. 
Dnes, keď deti v letných prázdninách pomáhajú 
rodičom pásť kravy, nosia so sebou tranzistory, 
a azda niet domu, kde by nebol televízor.

Pre poštu chodili kedysi „po koľaji“ podľa po
radia do Malého Lipníka. Dnes poštový doručo^ 
vateí denne roznáša poštu.

Nás však zaujímal aj chrám a dejiny farnosti. 
Žiaľ, o tom na fare niet nijakých záznamov.

Schematizmus prešovskej eparchie z roku 1853 
uvádza, že farnosť bola založená v r. 1653 a že 
od r. 1780 sa vedie matrika. Chrám bol vybudo
vaný v r. 1789. Zaiste nevyzeral tak ako dnes, 
lebo v liste kanonickej vizitácie farnosti z r. 1880, 
ktorá sa uskutočnila za čias episkopátu dr. Mi
kuláša Tótha, prešovského gr.-kat. biskupa, sa 
uvádza, že r. 1879 bol chrám prestavaný. Azda 
ten prvý bol drevený, kým terajší postavili z ka
meňa a tehly a ikonostas len prem iestnili do 
nového chrámu. Toto dosvedčuje aj konštrukcia 
ikonostasu, ktorý akosi nepasuje do terajšieho 
chrámu ani štýlovo, ani čo do veľkosti [siaha za

murovanú klenbu, ktorá oddeľuje loď od chrámu 
od o ltára).

V tomto spomínanom dokumente sa uvádza, že 
tera jší chrám je  26 m dlhý, 10 m vysoký a 10 m 
široký. Je zasvätený sv. árch. Michalovi, ale sa 
nevie, kto ho posvätil. Veža má výšku 20 m. V ča
se kanonickej vizitácie bol na oltári antimenzion 
z r. 1797, posvätený mukačevským biskupom Ba- 
činským, a iný v bohostánku z r. 1834, posväte
ným prešovským biskupom Gregorom Tarkovičom. 
Vtedy tam bol a j Liturgikon z Počajeva, vydaný 
r. 1792 a z Viedne, vydaný tiež r. 1792. Z toho je 
vidieť, že vtedajší dušpastieri sa veľmi starali
o bohoslužobné knihy. Bol tam tiež Apoštol z r. 
1754 a katechizmus od Kutka.

Veľká oprava chrámu sa vykonala r. 1933, keď 
opravený chrám prišiel posvätiť gr.-kat. prešov
ský biskup Pavol Gojdič. Kompletná oprava chrá
mu bola potom r. 1970 a maľbu (okrem obrazov) 
urobili r. 1980.

V tomto čase, keď sa budoval chrám, teda 
r. 1789, postavili aj farskú budovu, ktorú opra
vili r. 1980.

Ako sme už spomenuli, farnosť Sulín má tieto 
filiálky: Kače, Medzibrodie a Závodie.

Vo farnosti pôsobili:
Jakub Dubovecký (1770—91), Georg Tarasevič 

(1791—93), Georg Andrejkovič (1793—1807); ďa
lej v Schematizme z roku 1948 sa do roku 1878 ne
uvádza žiadny duchovný, ale v Schematizme z ro
ku 1858 a z roku 1865 je  uvedené, že správcom 
farnosti bol vtedy Ivan Stavrovský, čo znamená, 
že ten tu bol dlhé roky. Ďalej: Štefan Janický 
(1878—1908), Edmund Podhajecký (1903—1930), 
Irenej Janický (1930—31), Adalbert Babjak (1931 
—1942), Ján Nemčík (1942—1982).

V r. 1853 bolo 1098 veriacich. V -r. 1865 bolo už 
1112. V r. 1948 už len 601 a v r. 1978 sa počet ve
riacich ustálil na 617.

Keby nebolo tak neskoro v noci, azda by sme 
sa dozvedeli viac z obce a farnosti Sulín, lebo keď 
sa stmievalo, videli sme na stene „papučkárne“ 
mramorovú dosku, na ktorej bolo meno nášho 
spisovateľa — buditeľa Stavrovského-Popradova, 
že sa tu narodil.

Iste aj o prameni minerálnej vody „Sulinka" 
by sme si povedali viac. Avšak nemohli sme tak 
dlho hovoriť a o. Ivan ešte neprichádzal. Preto 
sme sa rozlúčili, poďakovali sa za milé prijatie, 
pohostenie a inform ácie a odišli sme domov.

o. Leontín Lizák

Vedie nás Božia prozreteľnosť
V románe ]. Š. B aara Holoubek úplne zmenila život hlav

nej postave malá čiaročka. Nemožné sa stalo  možným. Rov. 
nicu elipsy vedel napísať. Pod to mal napísať rovnicu hy
perboly. Zaváhal, či má napísať znamienko plus alebo mí
nus. Rozhodol sa pre mínus a táto čiaročka spôsobila, že 
na skúške prepadol. Nestal sa lekárom, ale rozhodol sa 
pre kňazské povolanie.

Božie cesty sú nevyspytateľné! Boh si privádza ľudí na 
miesta, kde ich chce mať, často po neobyčajne zložitých 
cestách. Používa sily prírody, počíta s ľudskými vlastnos. 
ťiami, ba a } s ľudskými chybami. (DP 1984, 6]



Kniha prísloví
Hlava 1, 1—33

Príslovia Šalamúna, syna Dávidovho, kráfa 
izraelského. Hodia sa na poznanie múdrosti a ná
uky, uspôsobujú porozumieť rečiam  rozumným, 
napomáhajú dosiahnuť cvik, chápavosť, spravod
livosť a mravopočestnosť a statočnosť, dávajú ne
skúseným rozvážnosť, mládencom um a dômysel.

Obohacujú vedomosti svoje, keď ich múdry 
počuje, a rozumný si nadobúda zručnosti v chá
paní príslovia a dôvtipného výroku, slov mudrcov 
a tiež ich hádaniek. Základom poznania je bázeň 
Pánova, len blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvi
kom.

Počúvaj, syn môj, otca svojho napomínanie a ne
opúšťaj naučenie matere svojej, bo krášlia hlavu 
tvoju vencom ľúbezným a šijú tvoju zlatým ná
hrdelníkom.

Keby ťa, syn môj, navádzali hriešnici, nepri
voľ; keby vraveli: „Poď s nami striehnuť na bez
úhonného človeka, klásť nevinnému pre nič za 
nič nástrahy tajné; pohlťme ich, sťa ríša mŕt
vych, za živa a do chĺpka, ako tých, čo zostupujú 
do hrobu. Získame všelijaký drahocenný maje
tok, naplníme si domy korisťou. Hodíš si s nami 
kocku vospolok, my všetci budeme mať mešec 
spoločný.“

Nekráčaj s nimi, syn môj, po .ceste, zdrž nohu 
svoju od ich chodníka! Lebo ich nohy bežia ku 
zlému a ponáhľajú sa prelievať krv. Veď nadar
mo sa rozprestiera sieť pred zrakmi všetkých vtá- 
kov-letákov. Tí však vlastnej svojej krvi kladú ná
strahy, sami si nastavujú kosílku.

Takáto sudba stíha každého, kto baží po zisku; 
tá chamtivosť ho pripravuje o život.

Múdrosť sa prihovára na ulici hlasito, na prie
stranstvách miest vydáva svoj hlás, na samom 
vrchu hradieb zaznieva jej volanie, u vrát brán, 
v meste reči svoje prednáša: „Dokedy, nerozum
ní, budete mať radi nerozum a dokedyže, posmie- 
vači, budete sa schuti posmievať a blázni, nená
vidieť poznanie? Pripusťte raz už k srdcu napo
mínanie moje! Vylievam na vás, hľa, teraz nevôľu 
svoju, oznamujem vám zásady svoje!

Pretože som vás volala, a vzpierali ste sa, ru
kou som na vás kývala, a nik si nevšímal, a pre
tože ste odbíjali každú poradu moju a nepripúš
ťali ste karhanie moje, ja tiež sa budem zo zá
huby vašej smiať, ja posmievať sa budem, keď 
vás úľak prikvačí, keď ako búrka príde na vás 
strach a záhuba vaša sa dovalí ako víchrica, keď 
úzkosť na vás doľahne a súženie. Vtedy volať 
ma budú, áfe ja sa neozvem, budú ma vyhľadávať 
avšak nenájdu ma.

Pretože mali v nenávisti poznanie a nevyvolili 
si bázeň Pánovu, o radu moju nedbali, lež pohŕ
dali každým dohováraním mojím, nuž nech sa 
najedia teraz ovocia tých ciest svojich a nech sa 
nasýtia tých zámyslov svojich! Veď odvrat nero
zumných je ich smrť a bezstarostnosť bláznov je 
ich záhuba. Kto však mňa počúva, ten býva bez
pečne a pokojne si žije, bez strachu, že sa mu 
povodí zle.“

Chrám sv. ev. Lukáša v Krivom z roku 1826

Z listov
Vážená redakcia!

V nedeľu 26. augusta t. r. bola milá slávnosť v obci Ľu- 
tina. V tento deň obec naozaj žiarila celou svojou krásou. 
Ktože by sa vtedy zle cítil! Veď všetkých nás tu tiahla 
Matka Božia Ľutinská.

Ešte väčší pocit lásky k Pánu Bohu a Jeho Presvätej 
matke sme mali, keď sme boli posilnení sv. prijímaním 
a milými slovami našich duchovných otcov, ktorí sa k nám 
prihovárali.

Jeden z nich hovoril naozaj dojímavo. Prečo by aj nie, 
veď v kázni hovoril aj o mladej matke, ktorá bola na lie. 
cení v našich kúpeľoch. Keď sa vrátila domov, už nepoci
ťovala takú horúcu lásku k svojej rodine ako predtým. 
Jej manžel to hneď zbadal a  opýtal sa  jej: čo  ti je, drahá 
moja? Ale ona odpovedala, že nič jej nie je.

Jedného dňa začali prichádzať listy — a potom ďalšie. 
Manžel sa  pýta, od koho sú. Kamarátka, — odpovedala. Ale 
nebola to kamaráťka. Bol to priateľ, s  ktorým sa zoznámila.

Oni sa míňali, čas bežal. Jedného dňa, keď prišiel man
žel s dieťaťom domov, dom našiel prázdny. Iba list ležal 
na stole. So zlou predtuchou vzal list a čítal. Bolo v ňom 
poďakovanie za to, že k nej bol vždy milý a dobrý. Našla 
si však iného, ktorý je  k  nej lepší a  je jej s  ním dobre.

Darmo manžel písal listy, prosil on aj jeho a jej rodičia. 
Nevrátila sa.

Drahé kresťanské matky a manželky! Buďme vzorom pre 
svet a dbajme o to, aby naše deti nepocítili pocit opuste
nosti pre chvíľu šťastia, ktoré je tak často kráťke. Každý 
z nás má ťažkosti a nejeden hádam aj kríž. Ale kto miluje 
Pána Boha a Matku Božiu, ten pochopí, že láska a trpezli
vosť — tie charakteristické kresťanské znaky — znesú 
všetko. Aj ten ifcríž, ktorý má, hoci je niekedy veľmi ťažký. 
S Božou pomocou a s ochranou jeho Presvätej matky sa 
nám to podarí prekonať. Čitateľka zo Spiša



VYPOČÍTAVOSŤ
Jožo mal svoje deti neobyčajne rád. Keď sa mu narodil 

syn Martin, myslel si, že je kráľom. Tešil s a  mu, stále ho 
mal na rukách, pred každým len o 3om  hovoril. Eudia sa 
mu posmievali a  hovorili:

— Len ako dlho to vydrží?
Jožo vydržal. Jeho Martinko mu bol všetkým. Do krčmy  

nevkročil. Bolo preň radosťou, keď sa mohol na svojho 
synčeka usmiať, prihovoriť sa  mu, alebo obdarovať ho. 
Všetci si mysleli, že až príde druhé, pripadne tretie die. 
ťa, opustí ho táto otcovská horlivosť. Bude mať s  nimi sta 
rosti, zájde si i do krčmy, porozpráva s inými, bude ho 
treba k deťom volať.

Narodila sa mu ešte dcérka Erika, i synček Ľubko, ale 
jeho láska k deťom vzrástla. Celkom sa im venoval. K to
mu mal i dobrú ženu Martu, ktorá bola Jeho láskou k  de
ťom nadšená. A tak celá rodina žila v pokoji. Nejedna že. 
na vytýkala svojmu manželovi, prečo sa nestará o rodi
nu tak ako Jožo, prečo vysedáva v krčme a prepíja pe
niaze, ktoré by sa zišli deťom. No takí chlapi mali hneď 
odpoveď:

— Ja nie som baba, ale chlap. Nebude otrokom žene 
a deťom. Ta je hanba tak slúžiť rodine.

Také a podobné reči sa  dostali k Jožovým ušiam, ale 
on sa zasmial. Keď zbadal takého mudrlanta, ako ho opi
tého vedú popod pazuchy domov, ľutoval ho.

To, čo ľudia videli na Jožovom správaní, bol len zovňaj
šok. Oveľa viac krásy by boli zbadali, keby boli mohli na
zrieť do jeho duše. V myšlienkach spriadal plány, ako pri
praví svojim deťom radostnú budúcnosť a ako sa bude 
tešiť z ich radosti. To boli jeho otcovské slasti, s  ktorými 
sa zdôveril len svojej Marte. Keď videl, ako sa  vždy vtedy 
rozjasnila jej tvár, srd ce mu plesalo radosťou. To mu do
dávalo chuti boriť sa s prekážkami, čo  sa mu stavali na 
ceste k uskutočneniu jeho zámerov.

Deiti rástli, usilovne sa  učili a  rodičov to vzpružovalo 
k vypätiu síl. Zišlo im na um, že príde čas aj ženby a vy
daja. Bolo by treba postaviť nový moderný dom. Aj ho 
postavili a komfortne vybavili. Natrápili sa pritom, ale 
všetku námahu im osladzovala myšlienka, že je to ich  
deťom. A keď videli, ako sa  deti tešia novému domu, bolo 
im to najlepšou odmenou.

Deti vyrástli, vyštudovali. Martin sa stal inžinierom a do
stal miesto v krajskom meste, kde sa onedlho oženil. Vy
študovala aj Erika, ktorá sa uspokojila s maturitou a vy
dala sa. 1 jej manžel býval v krajskom meste v bytovke. 
Cubko sa stal zverolekárom a dostal sa najďalej od rodi
čov. Zakrátko aj on sa oženil.

Jožo s Martou boli šťastní a ich túžbou bolo prispieť 
k šťastiu svojich detí čo najviac. Jožo pracoval v neďale
kom okresnom meste, k d e . dochádzal autobusom. Marta 
bola zamestnaná v JRD. Mali veľkú záhradu. A tak sa usi
lovali dopestovať čo najviac zeleniny, ovocia, ale aj zemia
kov a obilia, aby mali z čoho vychovať dve ošípané a množ
stvo hydiny.

Celý týždeň sa tešili na nedeľu, keď čakali návštevu 
detí. Mysleli na to, ako by ich najlepšie pohostili a  čím  
by ich obdarovali. Deti chodili rady k rodičom a ešte rad 
šej vnukovia, ku ktorým boli dedím a babka najštedrejší.

Jožo sa už dožil šesťdesiatky a aj Marta prekročila päť
desiaty piaty rok života, a tak mohli odísť na zaslúžený 
odpočinok. Ale neodišli. Hlavným dôvodom bolo to, že 
chceli pomáhať svojim deťom, kým len mohli. Raz prišla 
Erika s manželom a  deťmi na návštevu vo všedný deň. 
Rodičia sa zľakli, čo sa stalo. —

— Ale nič, celkom nič, — uisťovala ich deéra, — ten 
som sa chcela  s  vami osamote pozhovárať. Bratia by mi 
pritom nezavadzali, ale viete, ich ženy, nevesty sú len ne
vesty. Reku už ste sa dosť napracovali. Zaslúžite si odpo
činok. Dohodli sm e sa s  manželom, že vás vezmeme k se
be do m esta. Dáme vám jednu izbu. Tam si budete pokoj
ne žiť. V zime kúriť netreba, máme vždy teplú a  studenú 
vodu. Poprechádzate sa, pobavíte sa s deťmi, nebudete 
mať nijaké starosti.

Rodičov tá  reč prekvapila. Nevedeli sa hneď rozhodnúť. 
Prisľúbili dcére, že o veci pouvažujú a potom jej dajú 
odpoveď.

Uvažovali. Matku tiahlo k  dcére a Jožo jej nechcel brá
niť. A tak  sa  rozhodli, že sa  presťahujú. Vopred sa dohodli, 
že za byt a jedlo budú riadne platiť.

Odsťahovali sa do mesta. Dcéra im pridelila peknú izbu. 
Marta sa skoro udomácnila. Venovala sa  vnúčatám. Pri
pravila mladým večeru. Keď sa vrátili z práce, jedlo už 
bolo hotové. Horšie to bolo s Jožom. Deň mu tu bol pri
dlhý. Nudil sa. Ohýbala mu p ráca a spoločnosť. Našiel 
si ju a  mal jedno i druhé. K tomu mohol vnukov bohatšie 
obdarovať.

Erika i jej manžel Branko usilovali sa  vyjsť Jožovi i Mar
te vo všetkom v ústrety. Mali auto. Zaviezli ich na výlet 
do Tatier, do viacerých kúpeľných miest, aby sa cítili čo 
najlepšie. Jožo i M arta to postrehli a chceli sa patrične 
revanšovať. Tak im plynul čas v pokoji.

Raz večer Erika predložila rodičom návrh:
— Škoda nášho krásneho domu v  rodisku. Nik v ňom 

nebýva, dom spHstne a stratí na cene. Bolo by dobre ho 
predať.

Jožo sa tých  slov zľakol. Dom mu poskytoval istotu, úto- 
čište pre každý prípad. Erika pokračovala:

— Vy starnete a viete, ako to býva, ak rodičia nespravia 
poriadok za života. Deti sa neraz súdia a  hnevajú do smrti. 
Našli sme už aj kupca. Jožo uvažoval, nakoniec dom pre
dal.

— Koľko ste dostali? — pýtal sa ho zať Branko.
— Stopäťdesiattisíc, — znela Jožova odpoveď.
— Tak tie peniaze dáte nám, — povedal rázne zať, — 

dom patrí dieťaťu, pri ktorom rodičia dokončia svoj ži
vot. Tak to bolo, tak to je.

— To je samozrejmé, — zamiešala sa Erika.
— Tak to bolo, — namietal Jožo, — keď rodičia deťom 

nič neplatili za byt a stravu, ale my sme platili.
— A vy ste si mysleli, že my vás tu  berieme za nájom

níkov a stravníkov? — uškŕňal sa Branko — to sa mýlite. 
Alebo dáte peniaze, alebo dvere otvorené.

M arta sa  pustila do hlasitého plaču. Jožo akoby nebol 
vedel čo robiť. Konečne riekol:

— My máme tri deti a chcem e byť rovnakí ku všetkým.
— Tak sa pratajte, ale hneď! — zavelil Branko.
Len teraz Jožo ľutoval, že predal dom. No nebolo času 

rozmýšľať. Cítil sa ako na ohni a  usiloval sa čím skôr 
zmiznúť. Keď odchádzali, d céra poznamenala:

— Vidíte, akí ste. Mohli ste dať peniaze a žiť tu až do 
smrti.

Rodičia neodpovedali, ale chceli sa čo najskôr vytratiť.
— Kde pôjdeme, — plakala M arta a zalomila rukami. — 

K Martinovi. Viem, má malý byt. Ale to len na dnešnú 
noc. Potom to nejako zariadime.

Ale u Martina m ám e vyzváňali. Neboli d om a. . .  Len 
teraz sa cítili ako vyhnanci.

— Poďme do hotela, — povedal Jožo, — azda tam bu-



deme mať Šťastie. A naozaj mali. Tam prenocovali i na
raňajkovali sa.

— Kde sa teraz podejeme? — spýtala sa  ubolená Marta.
— Pokúsim sa v podniku, či tam nemajú nejaký byt.
— Máme, — odpovedal mu riaditeľ podniku, — ale len 

jednoizbový s  kuchyňou.
— Výborne, — zaplesal jožo a už sa  cítil bezpečne.
Nasťahoval sa s manželkou do tohto bytu. On pracoval,

žena varila a boli spokojní. Navštevoval ich  Martin i Iiub- 
ko. Potešili sa svojim synom i nevestám, ale najm ä ich de
ťom. Zavše ich štedro obdarovali. Neušlo to Erike, ktorá  
im závidela a cítila sa  akoby odstrčenou. Ešte väčšm i jú 
mučil strach, že rodičia pri rozdeľovaní peňazí na ňu 
zabudnú. Preto sa odhodlala navštíviť ich. Vzala so se . 
bou deti, lebo vedela, že tie najväčšmi- na nich zapôsobia.

Nemýlila sa. Len čo  ich zočili, túlili ich k sebe a obda
rovali, akoby sa nič nebolo stalo. I k dcére sa snažili 
správať sa čo najláskavejšie, až ju to preHvapilo. Ale ona 
sa s tým neuspokojila. Chcela mať istotu, že nebude ukriv
dená. Preto sa rozplakala a  nariekala:

— ja viem, že ja už z peňazí za rodičovský dom nič 
nedostanem.

— Neplač, zlatá moja, dostaneš toľko ako M artin alebo 
Cubko. Ale až po našej sm rti. Kým žijeme, nedáme z tých  
peňazí nikomu ani halier.

Tak sa i stalo. Proti očakávaniu prvý zom rel Jožo, hoci 
bol celý život oveľa zdravší ako jeho žena. Pred smrťou  
prosil Martu, aby v testam ente zanechala všetkým deťom 
rovnaký podiel.

Erika predstierala lásku k rodičom, ked ich  bralla k se
be. Nebola to však láska, ale vypočítavosť. Vypočítavosť je 
hrubé sebectvo, zahalené predstieranou láskou. Varujm e 
sa  hol Majme ku každému úprimnú lásku!

dr. Ján Bubán
Sv. František Assiský — dielo akademického maliara 

Mikuláša Klimčáka

Jak vytvoŕit šťastné manželství?
Již mnoho filosofú, psychologu, sociologu a ji- 

ných odborníku se zabývalo problematikou šťast
ného manželství. Zajímavým jevem je , že nikdo 
z nich sa neobrátil s touto problematikou m an
želskou ke Knize knih — Starého zákona a do- 
sud nepoužil onoho správneho postoje k m anžel
ství obsaženého ve vete Genese 2, 24: „Opustí člo
vek rodiče, prilne, ke druhému a vytvorí .s nim 
jednu bytost.“

Proto je  dfiležité s nutné pŕedevším opustit svo
je  rodiče. A to musí udelat každý z partneru m.an- 
želství. Na první pohled by se to zdálo kruté, po- 
horšlivé až urážející, zvlažte když v Dekalogu 
slyšíme príkaz: „Cti otce svého i matku svou!“ 
Je to však zcela rozdílné ctít a poslouchat a to 
nékdy lidé nedovedou rozlišovat: úctu od projevú 
svobodné zralé osobnosti človeka. Každý mladý 
muž nebo žena, vstupuj ící do manželství, by si 
m šli klást otázku: „Jsem zralý muž? Jsem zralá 
žena“? Jak sa pozjíá zralý človek a jaké jsou je 
ho vlastnosti.

Zralý človek má výtečnou schopnosť k prálci, je  
zbaiven emocionálních konfliktu, je schdpen bez 
nadmerného napetí odkládat svá rozhodnutí. Je 
schopen v normálni situaci pociťovat sociálni 
kontakty jako príjemné. Dovede pochopiť emocio
nálni nouzi druhých a umí dát na ni príslušnou 
odpovéď..

Domníváme sa, že dosud vžitá a používaná si- 
tuace — hlavne té poslední vety — podie nepres
ného prekladu Vulgáty („erunt duo in corpore 
uno“ ), sméŕují spíše k projevum intimního života 
v manželství, kdy splývají dve tela v jedno. Mu
síme však nutne k té správné citaci „hen mie 
sarx“ vytváŕet jednu bytost, kterou mají vytvofit 
manželé v manželství — onu psychickou jednotu, 
ke které jsou ve svätosti manželství v sobé povo- 
láni a spojeni. K dokonalému manželství není nut
ná dokonalá manželská hra intimního života, jak 
se totiž mylne domníval van de Velde — holand
ský gynekolog, kde se domníval, že dokonalou 
technikou milování vzbudí vzájemnou lásku. 
K vzájemné lásce je  zapotŕebí identifikace — 
vzájemného ztotožnení, prožívání toho druhého. 
Nékdy se projevuje rňznými i drobnostmi jako 
nápadnou podobností i trebárs ve vlastním pod
pisu svého jména nebo toho nového, které man
želka pŕijímá, ale i v jiných osobních i vzájem- 
ných projevech, které jsou znamením vzájemného 
sjednocení a splynutí obou partneru. Proto opus
tení roidiču je  jednou z prvých poidmínek šťastne 
prožívaného manželství, druhou i velmi dúraznou 
podmínkou je  pŕilnutí ke druhému s tím vytvore
ní jedné bytosti. To je  štéstí. Díté vznikajíci 
v manželství. nemusí být a také není mnohdy 
faktorem sbližujícím. Jsou príklady z praxe, kdy



se mylné manželka domnívala, že pŕipoutá man
žela dítétem a své manželství tak upevní. Kolik 
je nešťastných manželství, kde je  sice díté, které 
však nespojuje, ale které je  nékdy považovano
i za objekt agrese mezi obéma manžely. Kdo tím 
nakonec nejvíce trpí, je  to malé díte.

Apoštol sv. Pavel napomína ženy, aby byly pod
dané svým mužum (E f 5, 22). Dnes v dobé rovno
právnosti muže a ženy mužeme apoštolňv príkaz 
doporučovat a zdúrazňovat. Je zvláštni a mimo- 
fádné, že moderní lékaŕi — sexuologové (Eicher) 
dospeli k poznatku, který získali léčením  čet- 
ných nemocných žen, že když se žena svému 
manželovi neoddá zcela úplné, vznikají u, ní nej- 
rôznéjší poruchy intimního života, ale zase opač
né, když žena uposlechne rady, pŕináší jí  to nej- 
vétší užitek, který se projevuje na je jím  dušev- 
ním i télesném zdraví. Obdivujeme se na tomto 
místé znalostem apoštola sv. Pavla, který byl 
jisté veden Duchem Svätým. I toto místo jeho 
listu podporuje, že všechny obdobné rady z Pís
ma svätého nejsou v rozporu se zásadami dušev
ní i télesné hygieny i pro človeka 20. století. 
A když se zachovávají, jsou jenom k jeho dobru.

Ďalší neméné duležitou otázkou pro šťastné 
manželství je  problém tak zv. „matčina tniláčka“. 
Mladý muž — i múže to být muž stŕedního veku, 
pokud jeho matka žije — se stále utíká „za má- 
minou sukní.“ To znamená, že se vždy pevné 
a prvné radéjí poradí se svou matkou, jak  v otáz- 
kách obtížných anebo i zcela profanních denního

života a pri tom opomíjí svou manželku. Takový 
manželúv postoj múže vésti a často i vede ke 
stroskotání manželství. Matka manželova i opač
né tchýné ze strany manželky — ty vždy vidí 
jen  špatné vlastnosti a chyby na tom druhém 
partnerovi — na vlastním dítéti je  bohužel ne
vidí — a tak pomalounku, ale zcela jisté otravují, 
zveličují chyby toho druhého. Nékdy mladí part
neri nedovedou pŕestŕíhnout onu psychickou pu- 
peční šnúru, která je  ješté stále drží u je jich  mat
ky a tak nakonec jsou oba partneri v manželství 
otrávení. Manželka vidí, že ona není na prvním 
místé v životé svého manžela, kde také má být 
za všech okolností. Stále totiž vytýkání nedostat
ku a chyb vede u mladé ženy k pocitu ménécen- 
nosti, k neurose a k je jím  pestrým projevum prí
znaku a obtíží. Rozhodné nevyvolává šťastné man
želství, což v nékterých manželstvích, která ne
spojuje láska, vzájemné vychádzení si vstŕíc 
a vzájemnou pomoc, vede ke ztroskotání a k je 
ho zániku a rozchodu obou partneru. Nakonec 
témi bolestnými beránky tohoto manželství jsou 
bezbranné deti.

Nakonec chcem e-li žíti ve šťastném, spokoje- 
ném manželství po celý život, musí být zacho- 
vána slova Genese 2, 24, která opakuje Kristus 
(Mt 19, 5; Mk 10, 7) a dvakrát s v. apoštol Pavel 
( —1 Kor 6, 16; Ef 5, 31) a která jsou dnes bohu
žel tak málo realisována.

MUDr. Vlastimil Nikodém

„Na stolicu  M ojžišovu zasad li si zákon n íc i a  
farizeji. V šetko ted a , čo  by vám  h ov orili, rob te  a  
zachovávajte, a le  p od ľa  ich  sku tkov  n erob te , leb o  
hovoria a  n ekon a jú .“ (Mt, 23, 2—3)

Od známeho gréckeho bajkára Ezopa pochádza 
táto bájka:

Hladný vlk na potulkách za potravou zastavil 
sa pri dome, v ktorom počul plakať malé dieťa. 
Starena sa hrozila dieťaťu: „Prestaň plákať, lebo 
ak zaraz neprestaneš, dám ťa vlkovi.“ Vlk sa na
zdával, že starena to myslí vážne, i zostal tam a 
dlho čakal, čo bude. Keď sa zvečerilo, znovu po
čul starenu, ako chlácholí dieťa: „Nech len príde 
to vlčisko, dušička, hneď ho zabijem e.“ Keď to 
počul vlk, pobral sa preč, vraviac si: „V tomto do
me iné vravia a iné robia.“

Bájka poukazuje na ludí, ktorých skutky sa ne
zhodujú s ich slovam i. . .  Za Kristových čias boli 
to zákonníci a farizeji, ktorí vymýšľali rôzne pred
pisy na všetky podrobnosti, ale sami ich nedodr
žiavali. Preto Spasiteľ varuje: Robte, ako hovoria. 
Ale nerobte, ako ro b ia . . .  To je  norma, pravidlo, 
ktorým sa treba aj nám riadiť v každodennom ži
vote.

Dcéra, tvoje v iera ta  u zdrav ila ; od íď  v p o k o ji  a  
bud uzdravená zo sv o je j ch o ro b y ! (Mk 5, 34}

Keď pred niekoľkými rokmi zomrela slávna he
rečka Eleonóra Duseová, mala ťažký život, ale 
ujal sa jej básnik Paul Claudel. Keď trpela, bás
nik jej riekol: „Modlite sa !“ Na to ona odpoveda

la: „Aká hlboká musí byť vaša viera, keď mi ho
voríte: modlite sa !“ Tieto slová je j vrátili vieru 
a s vierou aj šťastie.

Akú vieru musela mať táto chorá žena z evan
jelia , ktorá verila, že ak sa dotkne Spasiteľovho 
rúcha, uzdravie. A hneď „pocítila v tele, že z cho
roby vyzdravela“ (Mk 5, 29).

A nám táto viera často ch ý b a. . .  Tlačíme sa 
síce okolo neho ako zástup, ale nedotýkame sa 
ho ako táto ž e n a . . .  A potom sa čudujeme, že nám 
táto bezprostredná Kristova blízkosť nepomoh
l a . . .

„A k e ď  so  svojim i u čen íkm i a  s p rev eľký m  zá
stupom  od ch ád za l z Jer ich a , s ed e l pri c e s te  s lep ý  
žo b rák  B a r t im e j . . . “ (Mk 10, 46).

Keď an jel Rafael pozdravil starého a slepého 
Tobiáša: „Radosť nech je  vždy s tebou!“ — tento 
odpovedal: „Aká môže byť radosť ešte pre mňa, 
ktorý vo tmách presedávam a svetlo nebeské ne
vidím“ (Tob 5, 11—12).

Zrak má nevýslovnú cenu . . . Nečudujme sa te
da ani tomuto slepému z evanjelia, ktorý sa do
volával a prosil: „Učiteľu môj, aby som videl“
( Mk 10, 51) . . .  A bol uzdravený.

„M ajte vieru  v B oha! Veru, hovorím  vám, k to  by  
p ov ed a l te jto  h o r e : „Zdvihni sa  a  hoď  sa do m o
ra !“ — a  n ep och y b ov a l by vo svojom  srdci, a le  
by veril, že  sa  mu stan e, čo  rozkáže , stane sa  mu“ 
(Mk 11, 11—23).



Dvaja známi psychiatri z lekárskej fakulty v 
Baltimore v USA 15 neurotickým pacientom pred
písali tabletky, ktoré mali užívať v presných dáv
kach — tri tabletky každých 8 hodín. Po týždni 
štrnásť pacientov vyhlásilo, že po pravidelnom 
užívaní lieku pocítili velkú úlavu. Len pätnásty 
tvrdil, že tabletky sú „nanič“, že jeho stav je  stále 
rovnaký. Mal pravdu. V tabletkách bol len cukor 
(Zdravie 1967, č. 22).

Hla, čo dokáže viera!
Keď Spasiteľ použil príhodu s figovníkom, chcel 

nám vysvetliť príčiny neúspechov našej modlitby. 
Podlá jeho slov Boh nezasiahne v náš prospech 
pre nedôveru.

Naše hroby
Dňa 22. augusta t. r. v Habure, po ťažkej chorobe, odo

vzdaný do vôle Božej, vrátil svoju šľachetnú dušu svoj
mu Stvoriteľovi vdp. 

o. JÄN PUŠKÄŠ,
gr.-kat. duchovný, správca farnosti v Habure.
V Pánu zosnulý narodil sa 17. 9. 1918 vo V. Korajatoch. 

Kňazskú vysviacku prijal 12. 7. 1943. Pôsobil v N. Boro
vom, Bohdane, Zaričove, Oľke a nakoniec v Habure, kde 
po ťažkej chorobe aj ukončil svoju pozemskú púf.

Pohrebné obrady vykonal ndp. Mons. Ján Hirka, ordinár 
prešovský v Habure dňa 24. 8. 1984 za veľkej účasti nášho 
kňazstva a veriacich.

Vičnaja pamjať, blaženyj pokoj!

Žil pre národy Československa
Pred piatimi rokmi. 20. septem bra 1979 dotlklo šľachet

né srdce Ludvíka Svobodu, ktorého si pripominame po tie
to dni osláv 40. výročia Karpatsko-dukelskej operácie a  po
stupného oslobodzovania našich miest a  obci. Ludvik Svo- 
boda bol a zostal natrvalo symbolom bratského spolunaží
vania českého a slovenského národa a ostatných národ
ností v Československu.

Narodil sa 25. novembra 1895 v Hroznatíne na Česko
moravskej vysočine. Vyrástol v početne] rodine na chu
dobnom Horácku. Zúčastnil sa v prvej svetovej vojne a bol 
príslušníkom československých légii na Ukrajine. V roku 
1922 sa vrátil do armády. Po rozbití Československa odi
šiel do Poľska a v septembri 1939 do Sovietskeho zväzu. 
Neskôr v Buzuluku zorganizoval prvý československý sa
mostatný prápor. Svoju osobnú -neohrozenosť a statočnosť 
dokázal na čele 1. československej samostatnej brigády 
a  1. čs. armádneho zboru v slávnej Karpatsko-dukelskej 
operácii.

Po oslobodení zastával vysoké vojenské funkcie. Do roku 
1968 pracoval vo Vojenskom historickom ústave v Prahe. 
Dňa 30. m arca 1968 Ludvíka Svobodu zvolili za prezidenta 
ČSSR. V m arci 1973 ho zvolili znovu za prezidenta našej 
republiky. V dôsledku ťažkej choroby prestal túto funkciu 
v máji 1975 vykonávať.

Ludvik Svoboda sa natrvalo zapísal do našich novodo
bých dejín. Jeho činorodý život určovala láska k pracu
júcemu ľudu, hlboké vlastenectvo, štátnická rozvaha, pre
zieravosť i vysoká zodpovednosť.

Z októbrových 
výročí

V októbri r. 1944 — pred 40 rokmi
— bol oslobodený Užhorod, hlaviné 
mesto Z akarpatskej U krajiny a  vyše 
60 našich obcí, medzi nimi Svidník 
a Stropkov.

1. októbra 1404 — pred 580 rokmi
— um. pápež Bonifác IX., vl. m. Pietro 
Tom acelli (páp. od r. 1389).

— — 1684 — pred 300 rokmi — 
am. PIERRE CORNEILLE, francúzsky 
dramatik (kom édia Luhár, tragikom é
dia Gid, tragédie Horácius, Cinna, Ni- 
eom édie), predchodca J. B. Moliôra 
(nar. r. 1606).

— — 1969 — pred 15 rokmi — za
čala Poštová novinová služba rozši
rovať Časopisy Slovo a Blahovlstnik.

2. októbra 1264 — pred 720 rokmi
— um. pápež URBAN IV. (páp. od r. 
1241).

— — 1869 — pred 115 rokm i — 
nar. MAHÄTMÁ GÄNDHl, vodca ná
rodnooslobodzovacieho hnutia indic
kého Iudu, filozof a mierový pracov
ník (zavraždený r. 1948).

— — 1909 — pred 75 rokmi — 
nar. vo Vyšnom Kubíne MARGITA FI. 
GULI, spisovateľka (novely: Pokuše
nie, Horali, Zuzana; povesť: Tri gašta
nové kone; romány: Babylon, Mla
dosť ).

— — 1904 — pred 80 rokmi — niar. 
GRAHAM GREEN, anglický spisova
teľ, sa tirik  (cestopisy : Cesta bez máp, 
Cesty bez záikona; romány: Meno skut
ku, Jadro veci. Tichý Američan, Náš 
človek v Havane (um. r. 1979).

3. októbra 1834 — pred 140 rokmi
— nar. VILÉM BLODEK, český hudob
ný skladateľ a pedagóg, autor ch rá 
mových skladieb a opery V studni 
(um. 1. 5. 1874).

— — 1944 — pred 40 rokmi — "  
Slovenská národná rada m  svojom 
historickom  zasadaní v Banskej Bys
trici vyhlásila, že nová Českosloven
ská republika bude ľudovodemokra
tickým  štátom.

4. októbra 1669 — pred 315 rokmi
— um. RÉMBRANDT VAN RIJN, n a j
väčší holandský m aliar, autor 650 ob
razov, 300 grafických  listov a 1500 
kresieb (Kristus v Emauzoch, Nočná 
hliadka, Betsabé po kúpeli, Venuša, 
Návrat m árnotratného syna, Rodinná 
podobizeň, Flóra, Židovská nevesta; 
portréty Saskie, H endrickje, Autopor
trét so Sasklou a  i .) ;  nar. r. 1606.

------  1669 — pred 315 rokm i —
v Prešove v gymnáziu bolo prvé di
vadelné predstavenie v našej reči.

— — 1704 — pred 280 rokm i — 
nar. v B ratislave JÄN ANDREJ SEG- 
NER, lekár, fyzik, vynálezca (Segne- 
rovo koleso — príncíp reaktívnych 
tu rb ín ); um. r. 1777.

— — 1934 — pred 50 rokmi — um. 
v Bratislave o. EMANUEL BIHARY, 
pápežský prelát, kanonik (nar. 14.
12. 1854).

— — 1969 — pred 15 rokmi — ot
vorili a verejnosti sprístupnili Duk
lianske múzeum.

5. októbra 1864 — pred 120 rokmi
— um. IMRE MADÂCH, madarský bás
nik a dram atik (drámy Mojžiš, Tra
gédia človeka — preložená do 90 ja 
zykov); nar. r. 1823 v Dolnej S tre 
hovej, okr. Lučenec.

— —1864 — pred 120 rokmi — 
nar. LOUIS JEAN LUMIÈRE, Francúz, 
spoluzakladateľ modernej kinem ato
grafie (um. r. 1948).

— — 1919 — pred 65 rokmi — 
nar. VOJTECH ZAMAROVSKÝ, spiso
vateľ (O bjavenie Tróje, Za tajom 
stvom ríše Chetitov, Bohovia a hrdi
novia antických bájí, Za siedmimi div
mi sveta a i . ) .

6. októbra 1944 — pred 40 rokmi
— v boji o Dukliansky priesmyk vstú: 
pili ako prví na pôdu oslobodenej 
vlasti v o jaci 2. práporu 1. čs. brigády
1. československého armádneho zbo
ru v ZSSR ako zložka 38. arm ády 1. 
ukrajinského frontu — Deň Českoslo
venskej ľudovej armády.

7. októbra 1849 — pred 135 rokmi
— um. EDGAR ALLAN POE, americký 
básnik a  spisovateľ, m ajster krátkej 
prózy, literárny kritik  (básne: Hav-

(Pokračovanie na 16. str.)
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VÝSVIACKA NOVOKŇAZOV

V nedeľu 17. júna t. r. v prešovskej katedrále sv. Jána 
Krstiteľa prijali kňazskú vysviacku títo absolventi CMBF 
v Bratislave a Litom éŕiciach:

Vladimír Dráb (nar. 3. 1. 1957 v Závadke), bytom v Zá
vadke, Milan Mojžiš (nar. 5. 4. 1956 v Ď ačove), bytom v 
Ďačove, Ján Závacký (mar. 9. 9. 1948 v Ľubici), bytom v 
Kežmarku-Ľubici.

Sviatosť kiíazstva prijali z rúk ndp. Mons. Slavom ira Mik. 
lovša, sídelného biskupa križevského v Juhoslávii.

Novokňazi slúžili svoju prvú sv. liturgiu v chrám och 
svojho bydliska v nedeľu 24. júna t. r.

Novokňazom z úprimného .srdca želáme v ich pastorač
nej práci hojnosť Božieho požehnania a milosti.

ĽUTINA

Aj tohto roku sa zúčastnilo mnoho pútnikov na Eutin- 
skej hôrke, ktorí medzi sebou privítali vzácneho hosťa 
ndp. Mons. Jána Hirku, prešovského ordinára. Bolo to v 
nedeľu 26. augusta. Slávnostnú sv. liturgiu slúžil ndp. or
dinár spolu s vdp. Jánom Gajdošom, tajom níkom  gr.-kat. 
bisk. úradu a ceremoniárom vdp. Eugenom Kočišom. Po
silnení sv. prijímaním a Božím slovom, ktoré povedal ndp. 
ordinár, zotrvali veriaci dlho na tomto našom vzácnom 
pútnickom mieste, kde si Panna Mária „misto izvolila, čto- 
by ot vsich ľudej proslavlena byla“.

BACKOV

Gréckokatolícki veriaci v Dargove, filiálke farnosti Bač- 
kov, oslávili svoj chrámový sviatok Matky ustavičnej po-' 
moci v nedeľu 26. augusta t. r. slávnostnou sv. liturgiou, 
ktorú celebroval o. Pavol Dancák, okr. dekan z Nového 
Ruskova. Slovo Božie kázal o. František Dancák, okr. de
kan z Kružlova.

Po ukončení sv. liturgie miestny duchovný o. Štefan  
Kmec, t. dekan, pripomenul veriacim, že to bolo práve 
pred 40 rokmi, čo sa veriaci museli ukryť do hôr, pretože 
ich obec bola zničená vojnou. V racajúc sa po prechode 
frontu, už vtedy sa zasvätili úcte Panny Márie, pod och ra
nu ktorej sa utiekali v týchto ťažkých chvíľach. Zaželal 
všetkým prítomným veľa zdravia a pokoja, aby už nikdy 
sa nevrátili tie vojnové časy, ale aby mier zapanoval me
dzi všetkými ľudmi dobrej vôle.

PÚŤ v  Cir Ci

Ako je zvykom, vždy v nedeľu po odpuste v Ľutine sa 
uskutočňuje odpust v Čirči. Tak to bolo aj 2. septem bra 
t. r., keď veriaci farnosti Cirč ,a jeho širokého okolia uctili 
sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

O 10. hodine v kaplnke na hore bola slávnostná sv. litur
gia, ktorú celebroval ndp. Mons. Ján Hiŕka, prešovský or
dinár, vdp. Eugen Kočiš, cerem oniár a vdp. Jozef Šoltýs, 
okr. dekan z Orlova. Slávnostnú kázeň mal Otec ordinár, 
ktorá značnou mierou prispela k sviatočnej atm osfére, aká 
na čirctanskej hore vládla. Vo svojej kázni Otec ordinár 
vyzýval veriacich k jednote a spojení sa s Bohom a Matkou 
Božou.

Po ukončení slávnosti v kaplnke bolo milé posedenie vo 
farskej budove, kde Otec ordinár predniesol krátku reč

Koncom mája v indickom  štáte Bihar unesený kňaz Tho_ 
mas C hakalaokal je  znova na slobode. Pq svojom návrate 
vyhlásil, že a j napriek tomu smutnému incidentu chce sa 
venovať práci medzi najchudobnejším i obyvateľmi krajiny. 
Vládne presvedčenie, že ho uniesli m ajitelia  veľkostatkov, 
ktorým je  tŕňom  v oku, že robí osvetovú prácu medzi bez- 
zemkami a učí ich , že všetci ľudia majú rovnaké právo 
na dary zeme.

Na počesť 200. výročia evan jelizácie Južnej Kórey otvo
rili v Seule výstavu sakrálneho umenia. Expozíciu pripra
vili za spolupráce s vatikánskym  múzeom, nem eckou arci
diecézou Kolín, francúzskeho m inisterstva kultúry a mno
hých súkrom ných osôb. Medzi exponátmi sú slávne diela 
svetového súčasného m aliarstva s náboženskou tematikou.

V Berlíne sa  konalo prvé medzinárodné kolokvium m e
dzi baptistam i a katolíkm i. N asledujúce stretnutie bude 
v K alifornii r. 1985.

V Japonsku vyjde na budúci rok úplný preklad Svätého 
písma, na ktorom  pracovala 15 rokov ekum enická skupina 
katolíckych, evan jelických  a anglikánskych biblikov.

Reštaurátori pracujú na obnove starého kláštora v Opti- 
no, pochádzajúceho zo XIV. storočia. Tento pútnický chrám 
poctili svojou prítomnosťou a j veľkí ruskí spisovatelia 
Tolstoj, D ostojevskij, Gogoľ a Turgenev.

Pred pastierskou návštevou Svätého Otca Jána Pavla II. 
v Kanade vyšla kniha pod titulom Pápež u nás, ktorá pri
bližuje tera jš ieh o  pápeža čitateľovi ako človeka aj ako duš- 
pastiera.

Starobylú vatikánsku hvezdáreň presťahovali v roku 1936
— kvôli lepšej viditeľnosti — do záhrad pápežského let
ného sídla v C astel Gandolfe. Rímska obloha býva v noci 
tak osvetlená, že riaditeľ hvezdárne jezuita George Coune 
radí, aby sa  hvezdáreň presťahovala niekam  veľmi dalej.

,,Cirkev na slávnosť Nanebovzatia hľadí ako na, syntézu 
svo jich  vlastných dejín . Cirkev poukazuje na príklad živo
ta  Panny Márie, Pánovej služobnice, ktorá nikdy nepod
ľahla zlu. Duch pravdy v d ejinách  ľudstva je  ovocím krí
ža a zm ŕtvychvstania Krista. V nanebovzatí Panny Márie 
cirkev ešte raz zvažuje celé  tajomstvo Krista: od začiatkov 
d ejín  až po ich  koniec. Hľadí na svoju minulosť i prítom 
nosť v rozm eroch tohto tajom stva. V tomto tajom stve je 
otvorená budúcnosť — posledný rozmer dejín človeka a j 
sveta,“ povedal Svätý Otec Ján Pavol II. na sviatok Nane
bovzatia Panny Márie zástupom v eriacich  vo svojej letnej 
rezidencii Castel Gandolfe.

V tento deň po rannej sv. liturgii vo farskom  kostole 
raňajkoval Svätý Otec na fare  a zotrval v rozhovore s m iest
nym farárom , biskupmi a laikm i. Veľmi výrečný bol pe
ňažný dar, ktorý m iestni veriaci zložili Svätému Otcovi, 
aby ho odviedol hladujúcim  bratom, postihnutým suchom 
v oblasti Sahelu v Afrike.

o význame odpustu v Čirči. Na posedení sa zúčastnil okr. 
cirkevný tajom ník a zástupcovia miestneho národného vý
boru.' Okr. cirkevný tajom ník krátkym i slovami ocenil sna
hu veriacich  a  zdôraznil potrebu spolupráce cirkvi a štát
n ej správy. Pri te jto  príležitosti odovzdal p. ordinárovi dar 
ONV.

Leontín L i z á k ml.



(Dokončenie zo 14. str.) 
ran, Zvony; prózy: Zlatý chrobák, Dob
rodružstvá A. G. Pymia, Vraždy v ulici 
M orgue); nar. r. 1809.

8. októbra 1864 — pred 120 rokmi
— nar. BRANISLAV NUŠlC, srbský 

spisovateľ, dramatik (Podozrivý člo 
vek, T rúchliaci pozostalí; hist. román 
Obecné dieťa a i .) ;  um. r. 1938.

9. októbra 1904 — pred 80 rokmi
— nar. v Kamenci-Podolskom MY- 

KOLA BAŽAN, básnik, jeden zo za
kladateľov ukrajinské] sovietskej poé
zie.

11. cktóbra 1914 pred 70 rokmi 
nar. MÁRIA MEDVECKÁ, m aliarka.

12. októbra 1969 — pred 15 rokmi
— bola posviacka kostola v Novom 
Ruskove; svätiteľom bol o. biskup Va_ 
sil Hopko.

13. októbra 1924 — pred 60 rokmi
— um. ANATOL FRANCE, francúzsky 
realistický spisovateľ (rom ány: His
tória našich dní, Thais, Ostrov tuč
niakov, Vzbura anjelov a i.) ; nar. 
16. 4. 1844.

15. októbra 1564 — pred 420 rok
mi — um. dr. ANDREJ VESALIUS, 
belgický lekár, zakladateľ modernej 
anatóm ie (nar. r. 1514).

— — 1814 — pred 170 rokmi — 
nar. MICHAIL JURIJEVIČ LERMON- 
TOV, ruský rom antický spisovateľ, 
kritik feudalizmu (um. r. 1841).

— — 1964 — pred 20 rokmi — na 
púti po svätých m iestach prija l pá
pež PAVOL VI. metropolitu Nikodima.

17. cktóbra 1849 — pred 135 rokmi
— um. FREDERYK CHOPIN, najväčší 

poľský hudobný skladateľ a klavírny 
virtuóz (d iele : klavírne koncerty, so
náty, etudy, balady, prelúdiá, noktur
ná, polonézy, mazúrky, valčíky, piesne 
a i.) ; nar. r. 1810.

20. októbra 1874 — pre-d 110 rokmi
— nar. KONŠTANTÍN IVAN PARHON, 
rumunský biológ,' spoluzakladateľ 
endokrinológie.

24. októbra — Deň Organizácie Spo
jených národov.

25. októbra 1844 — pred 140 rokmi
— nar. v B ratislave VIKTOR OSKÄR 
TILGNER, rakúsky sochár, autor Mo
zartovho, Lisztovho' a Hummelovho 
pomníka (um. 16. 4. 1899).

28. októbra 1918 — Vyhlásenie sa
m ostatnosti ČSR.

— — 1945 — Deň znárodnenia.
— — 1968 — Schválenie zákona o 

československej federáo i.

Október: Aby naša mládež sa 
vyhýbala nemravnosti, alkoho
lu a nedovoleným zábavám.

Aby Cirkev vo Vietname rást
la vo viere a v jednota so vše
obecnou Cirkvou.

Reč je Boží dar
Reč je jedným z najvzácnejších  

Božích darov, je výrazom myšlienok 
a  prostriedkom dorozumenia sa me
dzi ľuďmi. Každý človek, zvlášť kres
ťan, mal by teda hovoriť disciplino
vane a len tak, aby jeho slová boli 
lepšie ako mlčanie. Veď. kto z nás 
sa môže prinútiť, aby sme zo svo
jich úst nevypúšťali slová darom né? 
Múdry Sirach hovorí, že ústa nemúd
rych nerozvážne hovoria, ale slová 
múdrych bývajú na vážkach. Majú 
ústa v srdci (21, 28—29). Ale aká je 
skutočnosť?

Pozrime sa, že aj jedna malá iskra 
môže byť príčinou veľkého požiaru a 
škody (Jk 3, 6 ). Aj príležitostné a  
nehodné reči, skreslené a zlé infor
m ácie môžu narobiť veľa zla a po
kaziť radosť. A ak si niekto myslt, 
že je nábožný a nedrží jazyk na uz
de, klame svojho ducha a jeho ná
božnosť je márna (Jk 1, 26).

Zo skúseností vieme, že zlý jazyk 
rozsieva nepriateľstvá medzi ľuďmi a 
s každodennom živote už narobil 
mnoho zlá. Sv. Augustín hovorí: „Boh 
nám nedal jazyk preto, aby sme sa 
navzájom klamali, ale aby sme sa 
svojimi myšlienkami mohli s inými 
podeliť.“ Múdry Makárius vyučoval 
na púšti svojich učeníkov a medzi re
čou zvolal: „Utekajte, b ratia!“ Všetci 
sa pozerali, a  nevedeli, kam a prečo  
by mali v púšti utekať. Potom pokra
čoval: „Utekajte od zlého jazyka!“

Jazyk je naozaj ohňom (Jak 3, 5) 
A naozaj, koľko nepriateľstvá naro
bil, nepokojov, rozvodov a žiarlivos
ti. Koľko ľudí priviedol do nešťastia, 
ak nevieme ovládať svoje zmýšľanie. 
„A tak to nemá byť, bratia moji,“ 
hovorí sv. apoštol Ja'kub vo svojom  
všeobsenom liste (3, 10). Česť a dob
ré meno má väčšiu cenu než bohat
stvo. Nedajú sa kúpiť. Je ľahké nie
komu poškodiť, pošpiniť, vziať čssť 
a dobré meno, ale je ťažko, ba nie
kedy ani nemožné vinu napraviť.

Buďme preto opatrní v reči, ovlá
dajme svoj jazyk, ktorým „dobrore- 
čím e Pánovi a  Otcovi“ (Jk 3, 9 ), aby 
nás za každé múdre a opatrné slovo 
odmenilo „Slovo, ktoré sa stalo Te
lom a prebývalo medzi nami“ (Jn
1, 14).

o. M. MERVA

Dukla a okolie
Na sklonku tohto roku si pripomí

name 40. výročie oslobodzovacej Kar 
patsko-dukelskej, operácie Sovietskej 
armády a  po jej boku 1. českosloven
ského armádneho zboru v ZSSR.

K tomuto výročiu vyšla v bratislav
skom telovýchovnom vydavateľstve 
Šport 96-stránková publikácia Dukla 
a okolie. Vlastivedno-turistický sprie
vodca. Napísali ju historici Ivan Min- 
doš a  Ervín Fauliak. Sprievodca je 
zostavený z troch častí — všeobecnej, 
turistickej a kultúmo-historickej a 
informačnej. Publikácia stručne, vý
stižne informuje popri starších a nov
ších dejinách okolia Dukly predovšet
kým o priebehu a výsledkoch Kar- 
patsko-dukelskej operácie, veľkých 
obetiach a hrôzach vojny najmä V  te 
rajšom okrese Svidník, o tokajíckej 
tragédii. Je dôkazom veľkosti utrpe
nia a  obetí aj jednoduchého veriace
ho ľudu spod Dukly v boji za svoju 
slobodu a existenciu. V turistickej a 
informačnej časti sú údaje o mož
nostiach turistiky, ubytovania a stra
vovania návštevníkov miest, 'kde sa 
rodila naša súčasnosť.

Autori tohto nesporne prínosného 
sprievodcu sa, žiaľ, pri popísa s ta r
ších dejín dopustili viacerých nepres
ností. Napríklad za najstarší údaj o 
Svidníku považujú rok 1357, hoci o 
tomto okresnom meste je zápis už z 
roku 1355. Vôbec nespomínajú Galé
riu výtvarného umenia Dezidera Mil- 
tyho vo Svidníku, v ktoraj sú expo
nované aj cenné ikony z východného 
Slovenska. O Múzeu ukrajinskej kul
túry vo Svidníku, jedinej Icultúrnej 
ustanovizni svojho druhu v Česko
slovensku, sú v sprievcdcovi iba štyri 
riadky.

Autori správne uvádzajú, že na vý
chodnom Slovensku je 27 kostolíkov 
chránených ako národné kultúrne pa
miatky. Väčšina z nich je východné
ho, gréckokatolíckeho obradu.

Sprievodca Dukla a  okolie, cenovo 
prístupného, zaiste uvíta vsľká rodi
na milovníkov malebnej oblasti Níz
kych Beskýd a pracovitého ľudu, ži
júceho po stáročia pod Duklou, kde 
sa zrodilo krédo našej prítomnosti a 
budúcnosti — So Sovietskym zväzom 
na večné časy a nikdy inak!

Naši jubilanti
V tomto mesiaci si svoje životné ju

bileum pripomínajú títo vdp. duchovní 
otcovia:

Andrej Gyurkavics — 60 rokov od 
narodenia (9. 10. 1924), Vasil Prokip- 
Sák — 70 rokov od narodenia (28.
10. 1914).

Spomeňme si na jubilujúcich duš. 
pastierov v modlitbách.

Mnohaja ľit, blahaja ľit!
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