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ROČNÍK XVI.

Sv. archanjel Michal na ikonostase chrámu sv. arch. Mi
chala v Bačkore od akad. maliara Mikuláša KlimCáka.

Aby sme našli milosť u Boha
Zbožné podanie nám hovorí, že bohabojní man

želia Joachim a Anna, keď sa modlili k Bohu, aby 
im požehnal potomstvo, sľúbili, že ak ich modlit
ba bude vypočutá, dieťa, ktoré sa im narodí, obe
tujú službe Bohu. A Boh, ktorý počúva „svojich 
vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou“ 
(Lk 18, 7), vypočul a j ich modlitby. Narodila sa 
im dcéra, ktorej dali meno Mária. A oni, pretože 
pamätali na svoj slub, prinášajú, ju v treťom ro
ku je j života do jeruzalemského chrámu, aby tu, 
pred prestolom Najvyššieho, slúžila Bohu svojím 
čistým životom.

Túto udalosť je j života pripomína nám novem
brový sviatok — Uvedenie Bohorodičky. V boho
službách tohto sviatíku v! tento deň o nej spieva
me: „Dnes duchovný chrám Krista, nášho Boha, 
najpožehnanejšia zo všetkých žien, prichádza do 
chrámu, aby prebývala vo Svätyni svätých. Plesa
jú s ňou Joachim i Anna. Zbory panien žalmami

velebila Boha a vzdávajú úctu jeho Matke“ (na 
veľkej večierni).

Prečo svätá cirkev s takým dôrazom oslavuje 
príchod Panny Márie do jeruzalemského chrá
mu? Či je j príchod bol naozaj takým vážnym mo
mentom? Äno! ¡Panna Mária vošla do jeruzalem
ského chrámu aiko tro jročná a  prežila tam celú 
svoju mladosť v modlitbe a  najväčšej čistote, aby 
sa tak stala hodnou matkou Božieho Syna a náš
ho Vykupiteľa. Svätí Otcovia hovoria, že Panna 
Mária prijala Boha za svojho Otca a hľadala, ako 
by u neho našla milosť. A práve pre tú je j veľkú 
dokonalosť Boh „zhliaidol na poníženosť svojej 
služobnice“ (Lk 1, 48], a vyvolil s i ju za matku 
Božiu. Touto službou Bohu dala nám Panna Má
ria príklad, aby sme a j my svojím životom hľadali 
a našli milosť u Boha.

Istý duchovný spisovateľ chcel svojich čita
teľov presvedčiť, že každý môže dosiahnuť svä
tosť nezávisle na svojom životnom diele. Napísal: 
„Pred Bohom nie je  žiadny rozdiel medzi tým, či 
škrabete zemiaky, alebo staviate katedrály. Ze
miaky a ani katedrály nevojdú do Božieho krá
ľovstva. Súdení budete výlučne podľa svojich 
dobrých úmyslov“.

Veľké milosti, ktoré boli dané Panne Márii, sme 
nedostali a  nedostaneme. Dostali sme však malé 
úlohy, ktoré zvládnuť môže každý jeden z nás. 
Každý máme svoju úlohu na tomto svete, len ju 
treba dobre splniť. Preto už sv. Maikar Egyptský 
poučuje: „Znamením kresťanskej dokonalosti nie 
sú charizmy — dary, ale dokonalá láska“.

Populárny český spevák Walldematr Matušlka 
v jednej svojej piesni spieva o otcovi, slabom, ale 
skromnom človekovi, ktorý ničím  nevynikal, ale 
zato bo'l väčší ako kráľ jedinou svojou myšlien
kou: „Nesmíš byt nikdy líny, nesmíš se práce bát. 
Jen se snaž, jak nejlíp to znáš, co déláš, to délej 
rád “.

Veľmi pekné slová. Kiež by boli uplatňované 
nielen v piesni, ale i v živote. A o to nám ide, nám 
veriacim  predovšetkým, ktorí si ctíme Pannu Má
riu ako Matku Božiu . . .  V našom živote je dosť 
m ariánskej úcty . . . Spievame o  nej pekné pies
ne, chodíme na odpusty — niekedy až za hranica 
našej vlasti, — ale či je  v nás dosť mariánskeho 
života?

Panne Márii bola zverená veľká úloiha: Byť Mat
kou Spasiteľa sveta! Sama o tom vyznáva: „Veľké 
veci mi urobil'M ocný (Lk 1, 49], Nám Boh 
také veľké úlohy nezveril. Máme iba malé úlohy, 
niekedy mnoho, niektoré ťažké, ale predsa splni
teľné. A Boh od nás žiada, aby sme tieto úlohy 
splnili, robili ich radi, ako len najlepšie vieme.
V takejto službe budeme kráčať po stopách našej 
nebeskej Matky a  podobne, ako ona, aj my n á j
deme milosť u Boba.

o. František Dancák



Tento svet potrebuje mier
Už len  m esia c  a  bu de k o n ie c  ro k a , k to rý  n ás  n ap ĺň al to ľký m i n ád ejam i, a le  a j to ľkým i o b a v a 

mi. O bloha nad ľudstvom  b o la  p o r iad n e  z a kab o n en á , h roz ili sm e sa , č o  bude, a k  tí, č o  im n ezáleží 
na budúcnosti, stisnú g om b ík  a  zo z em e bude zm eten é  v šetko , d o s lov a  v šetko , čo  bu dovali to ľk é  g e 
n erácie .

K edysi, n ie je  tom u an i ta k  dávn o, sm e h ú ta li nad tým , a k o  to b o lo  s tou b ib lickou  potopou . K eď  
zahynulo v šetko  živé, o k rem  N oem a, sp rav od liv éh o  m uža, s  jeh o  rodinou . Dnes sa nám  tla č í d o  úst 
prirovn an ie, a le  ov eľa  h orš ie  a  n eb ez p ečn e jš ie , v eď  jad rov á  p o top a  by d o s lov a  zm ietla  v šetko  živé 
na tom to svete.

V laň ajšie S vetové zh rom ažd en ie  za m ier a  život, proti jad rov e j vojn e, k to r é  b o lo  v d ň och  21.— 
26. júna v P rahe, o. i. k o n š ta to v a lo , že  rov n ov áh a  strachu  n em ôže zaručiť E urópe b ezp ečn osť. N a
o p a k , posilň u je  nedôveru  m edzi štátm i a  p reh lb u je  n eb ezp ečen stv o  jad rov e j ko n fron tá c ie . Ú častníci 
p raž skéh o  zhrom ažden ia  zdôrazn ili, že  a k  sa  ch cú  štáty  vyhnúť te jto  h rozbe, m usia začať ce lkom  
opačn ý  p ro c e s : zastav iť p r e tek y  v n u kleárn om  a  kon v en čn om  zbro jen í a  znížiť ob sah  zbrojných  a r 
zenálov.

Na z á k la d e  toh to  p rv éh o  v ý ch o d isk a  rozv íja li v šetc i ú častn íci zh rom ažd en ia  v P rahe sv o je  an a 
lýzy a  p od áv a li návrhy. M ožnosť tzv. ob m ed zen e j jad rov ej vojny odsú d ili a k o  n ebezpečn ú  ilúziu, lebo  
ta k á  vojna by sa  n eb ez p ečn e  z Európy rozšír ila  na ce lú  p lanétu . N asta la  by  ka ta s tro fa , pri k to re j by  
už n ebo lo  an i víťazov, an i p orazen ý ch .

P ripom ínam e si to v m esia c i, k torý  už trad ičn e  je  u nás M esiacom  česk o s lo v en sk o -so v ietsk eh o  
priateľstva , f  e  to  p ráv e ZSSR, k to rý  sto jí na stráž i m ieru  so c ia lis t ic k éh o  sp o ločen stv a , i na stráži 
nášho m ieru.

Ú častníci p ra ž sk éh o  S v etov éh o  zh rom ažd en ia  za m ier a  život, proti jad rov ej vojne, zastávajú  n á 
zor, ž e  potrebám  eu ró p sk e j b ezp ečn ost i by n a jlep š ie  z o d p ov ed a la  úplná likv id ác ia  v šetký ch  jadrových  
zbraní n am ieren ých  na eu ró p sk e  c ie le . Jad rov é od zb ro jen ie  v E urópe by  m alo  byt p rirod zen e sp o jen é  
sa  zakázan ím  a  vyraden ím  v še tký ch  zbraní h rom ad n éh o  n ičen ia  a  s  podstatn ým  znížením  k la s ic k ý c h  
zbraní a ozbro jen ý ch  síl. M nohí ú častn íci p ra ž sk éh o  zh rom ažd en ia  zastávali n ázor, že štáty, k to r é  
vlastn ia jad rov é zbran e, by sa  m ali zav iazať, že  ich  nepoužijú  a k o  prvé

Jad rov é od zb ro jen ie  v E u rópe  — h ov orí sa  v druhom  d ia lógu  — by  m álo  byť p rirod zen e sp o jen é  
so zakázan ím  a  vyraden ím  v še tký ch  zbran í h rom ad n éh o  n ičen ia  a  s podstatn ým  znížením  k la s ic k ý ch  
zbraní a  ozbro jen ý ch  síl. V eľkú  podporu  v ere jn e j m ien ky  m ajú p ro jek ty  b eza tóm ov ý ch  p ásiem  v rôz 
nych ča s tia ch  Európy, na B a lk á n e  a  v S tred om orí. T ieto návrhy sú kon krétn y m  a  veľm i sľubným  
n ástrojom , k to rý  by um ožnil postu pn é d os iah n u tie  b ezp ečn osti.

Aj k e ď  od p ra ž sk éh o  S v etov éh o  zh rom ažd en ia  za m ier a  život, proti jad rov e j vojn e, uplynul rok , 
treba  sa  s tá le  v racať k  jeh o  n áp ln i a  v ý s led kom , v eď  ony sú zá k lad om  n ašej m ierov ej p rá ce , ku  k t o 
re j sm e p ov o lan í v šetc i, n ik oh o  nevyním ajúc. I n aše  du choven stvo m álo  svoju  ko n feren c iu , na k to re j  
sa p rih lásilo  v m en e svojom  i v m en e  n ašich  v er iac ich  k  m y šlien kam  a  záverom  p raž sk éh o  m ierov é
ho fóra . Je  to len  sam ozre jm é, v eď  p ráv e tu, v n ašom  kra ji, sm e zakú sili u trpen ie vojny a  n ikto z 
nás by ho n ech ce l znova prežívať. P reto aj v m esia c i, k to rý  už trad ičn e  s láv im e a k o  M esiac č e s k o s lo 
v en sko -so v ietsk eh o  p riateľstv a , vy jadru jem e svoju  vď ačn osť tis ícom  hrdinov, k to r í p ad li v boji za 
našu slobodu , p očn ú c od  n ašej Dukly až  p o  Prahu.

Ú častníci p raž sk éh o  m ierov éh o  fó r a  sa  dom n ievajú , že  m ierov é spolu žitie  je  n ie len  m ožné, a le  
nevyhnutné a  p re  v šetký ch  výhodn é. C elý  svet sa  zhodu je v tom  — pravda , ok rem  tých , ktorým  nič 
n ie je  sväté a  n ed ba li by znova vyhnať ľudstvo n a ja tk y  — že treb a  zlom iť š ia len ú  šp irálu  zbrojen ia. 
Treba sa  vrátiť k  uvoľňovaniu  n ap ätia  na z á k la d e  obn ov en ej d ôv ery  m edzi štátm i a  zn ížen ej v o jen 
s k e j  k o n fro n tá c ie , op ie ra jú ce j sa  o zásadu  ro v n a k e j b ezp ečn osti.

S vetové zh rom ažd en ie  za m ier a  život, proti jad rov ej vo jn e k lá d lo  v eľký  dôraz  na výchovu k  
m ieru a  od v rá ten ie  vojny. Ú častn íci pripom en u li, že  výchova k  m ieru  by sa  n em a la  rozvíjať iba  vo 
výchovných  a  ku ltú rnych  za r iad en iach , a le  v c e l e j  sp o ločn osti prostredn íctvom  v šetký ch  h rom ad 
ných ozn am ov acích  p rostr ied kov , p u b likác ií, a k c i í  m ierov éh o  hnutia a  hnutia za výchovu k  m ieru , ď a 
le j  v rod in ách , o d b o roch  a  s p o lo č en sk ý ch  o rg a n izá c iách , k to r é  m ajú vplyv na život spoločn osti.

R ovnako je  vecou  vyu ču jú ceho person álu , v še tký ch  vy ch ov áv ateľov  a študentov, a k o  i v šetký ch  
osô b  a  org an izácií, k to r é  pracu jú  v duchu m ieru , d orozu m en ia  m edzi národm i a  rešp ek to v an ia  je d 
notlivých  kultúr. V tom to zm ysle  treb a  zdôrazn iť, že  m ier n ezn am en á iba neprítom nosť vojny. Je  to 
a j  bo j proti so c iá ln e j n espravod livosti, b ied e , an a ifábetizm u  a  boj za roz v o j:

P ok ia ľ id e  o hnutie za  m ier, rodinu, s p o lo č e n s k é , n á b ož en ské  a  p o lit ic k é  o rg an izácie , odporúčali 
ú častn íci p raž sk éh o  zh rom ažd en ia  ven ovať väčšiu  p ozorn osť p rob lém om  výchovy k  m ieru. V šetky d e 
ti, v šetky  rodiny potrebu jú  isté  a  zdravé h m otn é  a so c iá ln e  p ros tred ie , b ez  vojen , b iedy , n ezam est
n an osti a  n eistoty  z budúcnosti, p ros tred ie , v k to ro m  bu de za S ezp ečen é  p rv orad é právo na život v 
m ieri p re  v šetký ch .

Do toh to  v e ľk éh o  m ierov éh o  ťažen ia  sa  zap á ja jú  a j k r e s ťa n s k é  c irkv i, a k o  sa  o tom  p résv ed ču - 
jem e z p o č e tn ý ch  m ierových  podu jatí, k o n fe r e n c ií  a  zhrom ažden í. Svätý O tec Ján  Pavol II. n evyne:  
c h á  prílež itosť, aby  n eh ov oril o n a lieh av e j p o tr eb e  m ieru  a  využíva svoju  duchovnú autoritu  na za 
ch ov an ie  te jto  n a jv zácn ejše j p o z em sk e j h od n oty  č lo v ek a . On vyslovil vzácnu m yšlien ku , že za p rí
p ad n é rozpú tan ie ď a lš e j vojny n ep o n es ie  zod p ov ed n osť  len  ten , k to  ju vyvolá, a le  všetci, čo  nič 
n evykon ali, aby  zach rán ili svetový  m ier. (om)
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Zhromaždenie predstaviteľov cirkví
V srdci Slovenského národného povstania v Banskej Bys- 

trici bolo 4. septembra t. r. slávnostné zhromaždenie pred
staviteľov všetkých cirkví a náboženských spoločností 
v ČSSR na počesť 40. výročia Slovenského národného po
vstania. Na zhromaždení, ktoré zvolal Výbor cirkevných 
a náboženských činiteľov ČSSR na podporu Svetového 
zhromaždenia za mier a život, proti jadrovej vojne, sa zú
častnili najvyšší predstavitelia a duchovní všetkých cirkví 
a náboženských spoločnosti a zástupcovia teologických 
fakúlt.

Po pietnom akte kladenia venca k Pamätníku SNP bolo 
slávnostné zhromaždenie v zasadacej sieni Pamätníka SNP, 
ktoré otvoril tajomník Združenia katolíckeho duchoven
stva Pacem in terris kanonik ThDr. Ždenčk Adler. Priví
tal podpredsedu federálnej vlády dr. Mateja Lúčana, zá
stupcov štátnej správy a cirkevných predstaviteľov 18 cir. 
kvf a náboženských spoločností. Medzi nimi za gréckoka
tolícku cirkev bol prítomný Mons. Ján Hirka, ordinár pre
šovský.

V mene federálnej vlády pozdravil zasadnutie jej pod
predseda dr. Matej Lúčan. Ocenil podiel cirkví a veriacich 
na národnooslobodzovacom boji a ich terajšie úsilie o za
chovanie mieru.

Účastníci zhromaždenia jednomyseľne prijali vyhlásenie, 
ktoré prečítal tajomník slovenského výboru Združenia ka
tolíckeho duchovenstva Pacem in terris, poslanec Sloven
skej národnej rady, dekan Ján Zabák. Vo vyhlásení sa 
hovorí:

-Uplynulo 40 rokov od Slovenského národného povstania. 
Pri tejto príležitosti zišli sme sa i my, duchovní predsta
vitelia všetkých cirkví, náboženských spoločností a teolo
gických fakúlt, aby sme si v Banskej Bystrici pripomenuli 
slávne, veľké a vzrušujúce dni spred štyridsiatich rokov 
■a uctili si pamiatku tých, čo v boji, proti fašizmu obeto
vali to najdrahšie — svoj život.

Vieme, že Slovenské národné povstanie sa zrodilo z roz
hodného odporu nášho ľudu proti nacistickej zvoli a ni
čomnosti, z nezlomnej viery vo víťazstvo pravdy, svetla 
a spravodlivosti, z vrúcnej túžby vybudovať na nových zá
kladoch Československú republiku ako spoločný štát i do
mov dvoch rovnoprávnych národov — Čechov a Slovákov.

Slovenské národné povstanie prispelo k historickému ví
ťazstvu slobodymilovriých Iudí celého sveta niaid fašistickým 
zlom, násilím a bezprávím; súčasne sa stalo/ východiskom
o noho mocného pohybu, ktorým sa biedne, zaostalé a za
znávané Slovensko, Slovensko ponížených a urazených, 
„potlačených, zbitých“, premenilo na krajinu hrdých 
a vzpriamených Iudí, na krajinu prenikavých sociálnych 
zmien a socialistických premien. Slovenské národné po
vstanie sa stato „živou a citlivou súčasťou nášho národ
ného života“, nevysychajúcim prameňom činného, činoro
dého a činotvomého človečenstva, slovenského a českoslo
venského vlastenectva. Slovenské národné povstanie, Má
jové povstanie českého ľudu a oslobodenie niašej vlasti hr
dinskou Sovietskou armádou predstavujú základ i začiatok 
všetkého, čím sme do dnešných dní spoločensky, politicky 
a kultúrne žili.

Na povstaleckých frontoch bojovali aj príslušníci našich 
cirkví; zasluhujú náš obdiv, našu úctu a hlbokú vďaku.

Utrpením a obeťami, krvou i slzami, rumoviskami a spá- 
leniskami vykúpili naše národy svoju slobodu. To nás všet
kých zaväzuje chrániť odkaz, mravné posolstvo, demokra
tické idey a humanistické ideály Slovenského národného 
povstania a Májového povstania českého- Iudu, vážiť si

hodnoty a istoty nášho spoločenského zriadenia, rozvíjať 
a prehlbovať priateľstvo i  spojenectvo so sovietskym ľu
dom, ktorý obetoval vyše 20 miliónov svojich synov a dcér 
za víťazstvo nad fašizmom.

Duchovné a mravné žriedla náboženského presvedčenia 
a pevnej viery vo vykupiteľskú Božiu moc nás vyzývajú 
ustavične posilňovať i povzbudzovať československý veria
ci Iud v jeho budovatelskej práci; vyzývajú nás tiež uro
biť všetko, čo je  v našich silách, aby sa všetci Iudia dob
rej vôle spojili a zjednotili v zápase proti zlovestným hroz
bám termonukleárnej katastrofy v úsilí nastoliť dôveru 
a spoluprácu medzi národmi. Dnes — v čase, ked imperia- 
listicko-m ilitaristické živly svojvoľne hazardujú s osudom 
Zeme a ked ľudské pokolenie stojí pred množstvom ekolo
gických, etických a  priam životných otázok svojho bytia
— v tom čase je  povinnosťou nás'všetkých aktívne sa zú
častňovať v boji za mier a proti vojne, zároveň obetavo 
pomáihať pri výstavbe, rozvoji a  rozkvete Československej 
socialistickej republiky, ako nás k tomu povzbudzuje hes
lo: Buduj vlasť, posilníš mier! Plnenie te jto  dvajjedinej po
vinnosti je v súilade s našou vernosťou Božej zmluve a Bo
žím prikázaniam.

„Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám: 
Predložil som ti život, požehnanie ,i kliatbu. Vyvoľ si teda 
život, aby si zostal nažive ty i tvoje potomstvo“ (Dt 30. 
19).

Každoročne o takomto čase
Už tradične slávime u nás Mesiac československo-soviet- 

skeho priateľstva. Je to pre nás príležitosťou vzdať vďaku 
ľudu tejto veľkej krajiny za všetko, čím nám bol a je na 
pomoci, najmä vtedy, keď iní sa od nás obrátili chrbtom.

Naše priateľstvo, ktoré vyvrcholilo najmä v rokoch dru
hej svetovej vojny, má svoje hlboké korene. Oddávna sa 
stretali naši národovci s národovcami tobto veľkého národa. 
Od nich čerpali silu a nádej na lepšie časy. Zaiste jednot
livé príklady ani nenačim vyratovať, lebo ich bolo veľa- 
preveľa.

Spomeňme si na obdobie mníchovského diktátu, ked nás 
opustili všetci tí, čo sa vyhlasovali za spojencov a dovolili, 
aby bolo naše územie oklieštené. Vtedy vtedajší vládni 
činitelia neprijali bratsky podávanú ruku a ako sa uda
losti vyvíjali ďalej, to už vieme.

Prišli roky krvavej druhej svetovej vojny, ktorej (archu 
niesli na svojich bedrách predovšetkým sovietski ľudia. 
Na frontoch vykrvácalo najviacej sovietskych hrdinov, bo
jovníkov, príslušníkov Sovietskej armády.

Spomeňme si na pomoc, ktorú sme dostávali v roku 1944, 
ked vzblkli povstalecké vatry po našich >horách. Tohto 
roku si práve pripomíname štyridsiate výročie tejto hrdin
skej epopeje.

Sovietsky zväz nám pomáha i hospodársky, za výhodné 
ceny dodáva k nám vzácnu ropu a iné produkty a niet 
oblasti nášho priemyslu, poľnohospodárstva, vedy a tech
niky, kde by sme nepociťovali vzácnu pomoc ľudu tejto 
veľkej krajiny.

Nadovšetko ZSSR je na čele zápasu za zachovanie sve. 
tového mieru a odvrátenie jadrovej vojny a robí všetko, 
aby zmizli chmáry z oblohy sveta a nastal mier. (of)



PAM IATKE ZO SN ULÝCH
V týchto dňoch sme svedkami, ako naše cinto

ríny znovu ožili. Prichádzajú ludia, aby obnovili 
hroby, v ktorých spočívajú ich blízki a  drahí. Po
ložia i kvety a v tichom zamyslení spomenú si 
ich pamiatku, ktorá ostala v ich srdciach.

Je to pekný zvyk, ktorý sa rozmáha rok čo rok 
viac a  viac. Ale ako veriaci kresťania si tu musí
me uvedomiť, že nám má ísť nielen o ozdobu hro
bu — a j keď je  to z ľudskej stránky pochopiteľné. 
Ale neraz je  to robené len preto, že sa to patrí, 
že to robia iní — robme aj my tak, aby nás nepo
sudzovali. Iste a j telu patrí naša spomienka, veď 
bolo stvorené na Boží obraz. Ale telo už dávno 
zhnilo a  obrátilo sa na prach. Naša spomienka 
nech v tieto dni patrí duši, ktorú toto telo, kým 
ešte žilo, nosilo. Každá ľudská duša má nesm ier
nu cenu. Žije a j naďalej vo. večnosti, aj keď telo 
už dávno podľahlo rozkladu. Z tohto dôvodu by 
sme mali spomínať na duše našich zomrelých v 
týchto dňoch — svojimi modlitbami, obetami a 
dobrými skutkami.

Uvedomme si, že ak nás ciťkev volá k modlitbe 
za zomrelých, že nás chce upozorniť na jednu 
skutočnosť. Deň čo deň zomierajú kresťania, kto
rí vždy neodchádzajú z tohto sveta čistí. Pred 
Bohom, ktorý i na sln'ku vidí škvrny, neobstojí 
ten, čo je  poškvrnený. Taká duša nemôže byť pri 
pustená do blízkosti Pána Boha, kým sa neočistí. 
Preto nás cirkev nabáda, aby sme my, čo sme ešte 
žiVí, pomáhali mŕtvym svojimi modlitbami, aby 
dosiahli blaženosť u nebeského Otca.

Sv. Monika, matka sv. Augustína, veľkého c ir 
kevného učiteľa, zomierala ďaleko od svojej vlas
ti. ¡Povedala: „Moje telo pochovajte kdekoľvek, n e
robte si s ním starosti. O jedno vás však prosím: 
kdekoľvek budete, pam ätajte na moju dušu pri 
Pánovom o ltári!“

Na túto myšlienku pamätajme a j my, keď v tých
to dňoch budeme stáť nad hrobmi našich dra
hých. Pamätajme zvlášť na ich duše. Veď Spasiteľ 
povedal: „Veď čože osoží človekovi, keby a j celý 
svet získal, a le  duši svojej by uškoldil“ (Mt 16,

2 6 )?  Kbíké duše odišli z tohto sveta, čo dbali iba
o svet, ale na svoju dušu nepamätali. Koľké duše 
odišli z tohto sveta, čo si mysleli, že ešte budú 
mať čas, aby si dali svoju dušu do poriadku. Koľ
ké duše odišli, čo už nestačili postarať sa o tieto 
posledné veci.

Preto nás cirkev stále volá, aby sme sa mod
lili za duše našich zosnulých. Veď a j keď zmizli 
z nášho dohľadu, žijú naďalej vo večnosti. A mož
no čakajú práve na naše modlitby, na naše obe
ty,, aby sme im uľahčili spojenie s Bohom.

Náš Spasiteľ povedal, že odmeny neujde žiaden 
dobrý skutok (Mt 10, 42). Ak je to tak, teda aj 
modlitba a  obety za zomrelých. Je to úžasná po
moc nielen pre našich zomrelých, ale a j pre nás 
živých. Pretože tak sa modlíme a tak a j veríme: 
Na dušičky spomínajme, z očistca im pomáhajme; 
budú na nás spomínať, až budeme umierať.

—íd—

Pane, „pamätaj na všetkých, ktorí zomreli v nádeji na 
vzkriesenie pre život večný. . .  Daj im večné odpočinutie 
tam, kde žiari svetlo tvojej tváre“ (z liturgie sv. Jána Zla

toústeho).

Sväté prijím anie
— Raz prišiel za mnou istý mladý černoch a prosil, aby 

som mu podal sv. prijímanie, — spomína kňaz, ktorý dlho 
pracoval na misiách.

— Otče, ani neviete, aký som šťastný! Ani nepozerám 
na to, že som tu musel pricestovať zďaleka a že som mu
sel zaplatiť tomu, čo ma za ten čas zastupuje v práci, — 
povedal nakoniec.

Inokedy po polnoci zobudil ma iný:
— Celú noc som tn išiel. Ak do rána neprídem, môj 

pán má potrestá. Otče, urob, aby moije srdce bolo znovu 
čisté. Ale urob to rýchle.

Títo ľudia prichádzajú zďaleka, v daždi, búrke, len aby 
mohli pristúpiť k sv. prijímaniu.

Ak porovnáme vieru týchto ľudí, ktorí len nedávno pri
jali vieru, s nami, pochopíme, ako sa musíme hanbiť. Ked 
sme sa narodili, priniesli nás na rukách do Božieho chrá
mu a zasvätili nás Bohu. Keď sme rástli, skladali naše ruky 
k modlitbe a hovorili nám o Bohu, o Spasiteľovi, o jeho 
utrpení na kríži a  skrz slová sv. evanjelia naučili nás žiť

s Bohom vždy a všade. Ale keď sme vyrástli, naše myšlien
ky sa stále viac a viac obracali na naše hry a zábavy a na 
Krista sme zabúdali. A keď sme niekedy v chráme a po
čúvame zo sv. evanjelia podobenstvo Ježiša Krista o veľ
kej večeri a neposlušných pozvaných, pohýna nás to až 
v hibke nášho srdca. Vidíme, že sa aj my tak často pre
hrešujeme proti pozvaniu k sv. prijímaniu. Veď nie je to 
tajomstvom, že v podobenstve je proroctvo Ježiša Krista, 
ako kresťania často zabúdajú prichádzať k sv. prijímaniu.

A aké dôležité je sv. prijímanie v živote veriaceho člo
veka! Sám Spasiteľ, aby potešil svojjch apoštolov, pove
dal im pri Poslednej večeri, aby toto robili na jeho pa. 
miatku. A aj teraz sv. prijímanie potešuje tých, ktorí sú 
utrápení (Mt 11, 28).

Spasiteľ povedal: „Kto je moje Telo a pije moju Krv. 
ostáva vo mne a ja v ňom“ (Jn 6, 57). To znamená, že 
skrz sv. prijímanie zjednocujeme sa s Kristom. On, ako 
dobrý priateľ, podáva nám v tejto sviatosti svoju pomocnú 
ruku, aby nás podržal a zachránil od zlého. Preto sv. apoí-



to! Pavol hovorí: „Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus“ 
(Gal 2, 20).

A kde je ježiš Kristus, tam je aj Jeho milosť, ktorá je 
nám taká potrebná pre naše spasenie.

Ten, ’ kto miluje Krista, chce ho aj prijímať vo sv. prijí
maní. Ale kvôli tomu musí sa zdržať od zlého, od hriechu. 
Tým sa stáva čestným, lepším, spravodlivejším.

Pri sv. prijímaní vyslovená prosba je skôr splnená než 
iné prosby.

Istá žena mala manžela, ktorý sa príliš oddal alkoholu. 
Keď prišiel domov opitý, vysmieval sa svojej manželke, že 
chodí každý deň do chrámu. Manželka na to nepozerala, 
ale naďalej vzorne navštevovala chrám. Zlí ľudia v pohos
tinstve sa vysmievali z manžela, že má takú nábožnú man
želku a že sa v chráme určite s niekým stretáva. Nedalo 
mu to pokoja, a preto jedno ráno, keď už manželka odišla 
do chrámu, šiel za ňou aj on. Do chrámu prišiel vtedy, keď 
ľudia práve pristupovali k sv. prijímaniu. Spozoroval svoju 
manželku, ako so slzami v očiach prijala Ježiša Krista 
v Najsv. Eucharistii a potom kľakla pred obraz Presv. Bo
horodičky a vrúcne sa modlila. Stál ako skamenený! Už 
zo svojej mladosti pamätal, že len ten môže pristúpiť k sv. 
prijímaniu, kto sa chráni od hriechov. A hľa, jeho man
želka čistá, bezhriešna, tak pekne sa modlí a nikomu ne
robí nič zlého. A on z jej čistého, krásneho života, z jej 
viery v Ježiša Krista, robí posmech. Pokľakol, vyspovedal

sa a  hneď sa postavil medzi tých, ktorí denne stretávali sa 
v chráme so samým Pánom Bohom. Jeho manželka ho spo
zorovala a sa slzami v očiach sa priznala, že pri každom 
sv. prijímaní prosila Syna Božieho, aby jej vrátil manžela. 
Jej modlitba bola vypočutá.

Ale nielen také ťažkosti sú v manželskom a rodinnom ži
vote. Aj keď nie vždy sú takého charakteru, často sú nad 
naše ľudské sily. Z nášho života každé také utrpenie od
stráni Ježiš Kristus, keď v najužšom spojení s »-ním , teda 
vo sv. prijímaní, budeme ho o to prosiť.

Spasiteľ však prikazuje, aby sme často pristupovali k sv. 
prijímaniu: „Kto je ten Chlieb, bude žiť naveky“ (Jn G, 
59). Preto prví kresťania k sv. prijímaniu pristupovali kaž
dý deň: „Zotrvávali tiež deň po deň jednomyseľne v chrá
me, po domoch lámali chlieb, s radosťou a úprimným srd
com prijímali pokrm . . (Sk 2, 46).

Starí ľudia hovoria o pelikánovi, ktorý z veľkej lásky 
k svoj’m hladným mláďatám otvoril svoju hruď a živil ich 
svojou krvou, aby mohli žiť.

Náš Spasiteľ je práve tým milujúcim Otcom, ktorý preto, 
aby mohol byť s  nami a udržal nás pri živote, sýti nás 
svojím Telom a Krvou. Opravdu nevďačný je ten kresťan, 
ktorý nepočuje jeho pozvanie a nečerpá z jeho milostí. Pre
to my, ktorí poznáme, koľko bohatstva a dobra dostáva sa 
nám vo sv. prijímaní, čerpajme čo najčastejšie z toho pra
meňa večného života. (L. L.)

Podobenstvo o talentoch
Každému z nás odovzdal Boh svoje talenty, da

ry, aby sme s nimi hospodárili. Je to sila, krása, 
zdravie, nadanie a iné duševné a telesné schop
nosti. Nie sme však ich pánmi, iba správcami. To 
je Boží majetok, ktorý len obhospodarujeme. Pán 
nám zveril ich spravovanie a určil aj jeho koniec. 
Príde deň, keď si nás zavolá ako tých sluhov z po
dobenstva a bude od nás žiadať vyúčtovanie.

V podobenstve o talentoch (Mt 25, 14—30) nám 
Spasiteľ predstavil troch sluhov, ktorým pán odo
vzdal svoj majetok podľa ich schopnosti. Hlavnou 
scénou je účtovanie po návrate pána. Prví dvaja 
boli usilovní a podľa svojich schopností náležíte 
hospodárili so zvereným majetkom. Pán ich za to 
pochválil a odmenil. Tretí bol lenivý. Že bol ne
užitočný, dostal aj náležitý trest.

Z podobenstva vyplýva, že každý človek dostal 
od Pána Boha úlohy. A nedostal každý rovnako. 
Ale na tom nezáleží. Cím viac niekto, dostal, tým 
viac sa bude od neho žiadať. A treba si tu všim
núť, že v podobenstve pán pochválil rovnako toho, 
čo získal dva talenty, ako toho, čo získal päť. 
Prečo? Pretože boli rovnako usilovní. Odovzdali 
dvojnásobok toho, čo dostali. I ten tretí mohol 
byť odmenený, keby bol doniesol jeden talent 
navyše. Ale on bol lenivý a neurobil nič.

Čo chce tým Spasiteľ povedať? Nie sme všetci 
rovnakí. Každý sme dostali od Boha niečo iného. 
Nezáleží na výsledku, ale na dobrej vôli a úsiliu. 
Ukázať dobrú vôľu napriek svojim slabostiam a ne
dostatkom, cez ťažkosti a problémy, so svojou 
vlastnou povahou a sklonmi. Nerozhoduje vek, 
zdravie, nadanie, telesná či duchovná schopnosť, 
krása, majetok, sláva či moc. Každý na svojom 
mieste, za daných podmienok a okolností, pre

tože jednou z najťažších vín bude: Nič som nero
bil.

Terezka Martinová už v kolíske dostala všetko 
želateľné a 15-ročná to dokázala položiť ako obe
tu na Boží oltár: krásu, mladosť, schopnosti i zdra
vie. Hoci umrela len 24-ročnä, zanechala po sebe 
literárne dielo: svoju duchovnú malú cestu a pre
krásne básne. Svoje talenty dobre zúročila a dnes 
je sväticou na oltároch: sv. Terézia z Lisieux!

Pápeža Jána XXIII. sa ráz spýtali, čomu pripi
suje svoje úspechy. Ten sa usmial a v pokore 
svojho srdca povedal o sne, ktorý mal ako chla
pec. Kedysi uvažoval nad tým, aké povolanie si 
ma vybrať, aby bol ľudstvu najosožnejší, mal sen, 
v ktorom počul hlas: „Pozri na zem, čo tam vi
díš . . Na zemi videl mravcov, ako usilovne 
a verní svojmu plánu pracovali od rána do noci. 
Pápež Ján XXIII. sa držal te jto  rady. Pracoval 
verne a neúnavne v službách svojho nebeského 
Otca až do konca a dožil sa obdivu miliónov na 
zemi a  iste a j koruny slávy nebeskej. Tak saa i na 
ňom naplnili slová z podobenstva: „Každému, kto 
už má, pridá sa, aby mal hojnejšie“ (Mt 25, 29). 
K tomu záveru príde každý, kto kľačal už nieke
dy pri jeho hrobe pod bazilikou sv. Petra v Ríme. 
Je vždy obložený čerstvými kvetmi.

V jednej televíznej besede (9. 12. 1982) polo
žil redaktor populárnemu hercovi Vladovi Múlle- 
novi túto otázku: „Čo by ste napísali v liste svo
jim deťom, ak by ho mali otvoriť v rokoch, v kto
rých ste vy?“ Odpovedal: „Urobil som všetko, 
aby ste sa za mňa nemuseli hanbiť.“

Je preto dobre vedieť, že Boh je  verný vo svo
jich  zasľúbeniach. To znamená, že nielen sľúbená 
odmena, ale i ohlásený trest. Božie posolstvo ni
koho nenechá na pochybnostiach, že určite raz 
príde konečné platné triedenie k večnému životu



u Boha alebo k večnému zavrhnutiu. Bude to len 
potvrdením toho, ako sa človek nakoniec roz
hodol sám — pre dobro a či pre zlo. Snažme sa 
urobiť všetko, čo Je v našich silách, aby sme sa 
nemuseli hanbiť v deň konečného zúčtovania. 
„Lebo každému, kto už má, pridá sa, aby mal h o j
nejšie. Tomu však, kto nemá, odoberie sa i to, 
čo m á“ [Mt 25, 29). A odmena, o ktorej hovorí 
podobenstvo, stojí naozaj za to, aby sme statočne 
pracovali: „Správne, sluha dobrý a verný! Keďže 
si bol nad málom verný, nad mnohým ťa ustano
vím; vojdi do radosti svojho pána“ (Mt 25, 23).

—fd —

Podobenstvo o milosrdnom 
Samaritánovi

O Albertovi Schweitzerovi (+ 1965), kňazovi, 
hudobníkovi, lekárovi a misionárovi, ktorý svoj 
živiot obetoval čiernym bratom v Afrike, tým n a j
chudobnejším a najopustenejším , jeho životopi
sec Teresio Bosco o ňom napísal tieto pekné slo
vá: Naučil ludí, ako sa majú navzájom milovať“.

Túto peknú myšlienku nám rozvádza podoben
stvo o milosrdnom Samaritánovi, ktoré je  odpo
veďou na otázku zákonníka: „A ktože je  môj blíž
ny“ (Lk 10, 2 9 )?  Táto otázka je  stále aktuálna. 
Na ňu odpovedá Spasitel týmto podobenstvom:

Istý človek na ceste z Jeruzalem a do Jericha 
padol do rúk lotrom. Tí ho ozbíjali a nakoniec 
polomŕtveho nechali ležať popri ceste. Okolo šiel 
kňaz i levita. Zazreli ho, síce, ale obišli a nepo
mohli. Až Samaritán, v tomto kraji cudzinec, sa 
ho ujal. „Prišlo mu ho ľúto“ (10, 33). Očistil rany, 
obviazal a doviedol do najbližšieho hostinca. Ba 
postaral sa aj o jeho ďalšie ošetróvanie, keď za
platil hostinskému. Spasiteľ potom končí toto 
podobenstvo takto: „Choď a rob podobne“ (10, 
37).

Podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi chce
i nám Spasitel povedať, že blížny je  nám každý 
človek, bez ohľadu na to, čím je. Že nikto ne
smie pocítiť, že je  nepotrebný, odstrčený, nemi
lovaný. V podobenstve sa hovorí jasne, že títo 
prví dvaja, ktorí išli okolo raneného a si ho ne
všimli a nepomohli, urobili zle. Až tretí, Sam ari
tán, v tomto kraji cudzinec, ten sa ho ujal. A pre
to i Spasitel pýta sa tohto zákonníka, ktorý ho 
pokúšal, čo má robiť, aby dosiahol večný život 
(Lk 10, 25): „Ktorý z týchto troch zdá sa ti blíž
nym. tomu, čo upadol medzi lotrov?“ A zákon
ník odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrden
stvo“ (Lk 10, 37). Preto Spasiteľ poučuje, a tým 
aj nás, takto: „Chod a rob podobne“ (Lk 10, 37)!

Isté mladé dievča viedlo svoje auto hustou pre
mávkou veľkomesta. Na križovatke ju zastavilo 
červené svetlo. Zrazu zbadala, že na blatníku au
ta, ktoré stálo pred ňou, je  zvláštny nápis: „Ak 
naozaj m iluješ Pána Boha, zatrúb!“. Dievča aj 
zatrúbilo. V tom sa z tohto auta naklonil mladík 
a priam zreval na ňu: „Či nevidíš, že som mušel 
zastaviť pre červené svetlo?“ Ona sa usmiala 
a ukázala mu na nápis na jeho blatníku. Mladík 
sa zahanbil. Uvedomil si, že nežije podľa toho, čo 
iným svojím nápisom na blatníku hlása. Bol veľ
mi rád, že sa červené svetlo zmenilo a že mohol 
zmiznúť.

„Kto pozná moje prikázania a zachováva ich, 
ten ma m iluje“, povedal Spasitel vo svojej po
slednej reči (Jn  14, 21). Prikázanie lásky k Bo
hu a blížnemu je  najväčšie. „Na týchto dvoch pri
kázaniach spočíva celý Zákon i Proroci“ (Mt 22, 
40). Pekne nás o tom poučuje aj toto podoben
stvo o milosrdnom Samaritánovi. Koľkokrát sme 
ho už počuli? Ale tak  málo je uskutočňované 
v našom živote.

Ak sa tu na zemi\ nenaučíme milovať všetkých 
ľudí, nie sme zrelí pre život večný v nebi. Nie 
slovami, ale skutkami. Tí prví dvaja z podoben
stva — kňaz a levita, o prikázaní lásky iste ve
deli mnoho. Ale čo z toho, keď to skutkom nepo
tvrdili. Večný život je  odmenou za. lásku: „Akou 
mierou budete iným merať, takou i vám odme
ra jú “ (Mt 7, 2 ). Z lásiky budeme súdení pri po
slednom súde (Mt 25, 31—46). Takto máme chá
pať aj slová sv. apoštola Pavla, ktorý učí, že 
všetky čnosti sú veľké, ale „najväčšia z nich je 
láska“ (1 Kor 13, 13). Láska, ktorá nielen hovorí, 
ale predovšetkým koná. Tak, ako to hovorí i Spa
siteľ v závere podobenstva: „Choď a rob podob
ne.“ (Lk 10, 37). —f d—

Čo nám dáva naša viera?
„P oäteže, deti, čujte ma, 
ja  naučím vás bázni P ánovej“ 

[ í .  33 , 1 2 )

Minule sme rozmýšľali o potrebe viery. Viera 
je  veľmi potrebná, pretože bez nej nemôžeme do
siahnuť večné šťastie, nemôžeme poznať najvyš
šie pravdy, bez viery niet útechy v utrpení a zvlášť 
v hodine smrti. Porozmýšľajme, ako povzbudzujú
co pôsobí viera na ľudský život.

Pozrime sa na zbožné dieťa, aké je milé. Vo 
chvíli, keď skladá svoje ručičky k modlitbe, keď 
hľadí do neba a modlí sa k nebeskému Otcovi, 
zdá sa nám, že vidíme anjela. Alebo keď ho vi
díme pristupovať k prvému sv. prijímaniu. Kto by 
mohol vtedy opísať jeho šťastie? Akú posväcujú
cu silu má tu viera a náboženstvo. Čo chráni mla
dého človeka od zlej cesty. Čo posväcuje dvoch 
mladých ľudí, ktorí si pred oltárom podávajú svo
je  ruky a sľubujú lásku a vernosť, ak nie dôvera 
v Boha a viera v Neho. Akú dôstojnosť dáva vie
ra rodine. V nej otec a matka pred dieťaťom za
stupujú Boha, z čoho pramení úcta, ktorú sú deti 
povinné dať svojim rodičom, ako to vyplýva zo 
štvrtého Božieho prikázania. A skrz posväcujúcu 
moc viery aj rodičia sú povinní byť pre svoje 
deti všetkým, starať sa o tých, za ktorých sa raz 
budú musieť zodpovedať.

Viera v Boha posilňuje svedomitosť, spokojnosť 
a lásku k blížnemu. Myšlienka, že som Božím die
ťaťom,x pôsobí veľmi silne. Veď čo nám dáva viac 
sily k láske k blížnemu, obetavosti pre vlasť, od
vahy a sily v utrpení a pokušeniach, ak nie vedo
mie, že Boh to raz všetko zhodnotí. Keď kľačíme 
pri hrobe svojho otca, matky alebo dieťaťa, ako 
hlboko potešuje vedomie, že ich lepšia časť — 
duša — nezanikla pri smrti, ale odišla k Bohu,



a že sa s nimi raz stretneme. Keď prechádzame 
po cintoríne, pomedzi stovky hrobov, azda si po
vieme: Aký len smutný ludský osud! No smrť nás 
nemôže zastrašiť. Je iba Božím poslom, ktorý nás 
vedie do nebeskej vlasti. Avšak aká strašná je 
smrť pre toho, kto ju považuje za koniec a hrob 
všetkého.

Viera pôsobí konštruktívne a ušľachťujúco na 
tudí, na rodinu a spoločnosť.

Sú náboženstvá, ktoré skrývajú zrnko pravdy. 
Ale ako môže byť len jedna pravda a jeden Boh, 
tak môže byť len jedno pravé náboženstvo, to, 
ktoré nám zjavil sám Boží Syn, Ježiš Kristus. Iba 
toto jediné môže uspokojiť náš zvedavý a skúma
vý rozum, uspokojuje a upravuje naše city. Preto 
naučiť sa lepšie poznať kresťanstvo, vždy lepšie 
ho chápať a zachovávať v živote jeho sväté pri
kázania, je  svätou a spásonosnou povinnosťou 
všetkých kresťanov, ktorí chcú spasiť svoju dušu 
a dosiahnuť život večný.

Mladosť je čas učenia. Božský Spasiteľ povedal 
apoštolom: „Dovoľte dietkam prísť ku mne . . .“ 
(Lk 18, 16). Pritom však nemyslel Ježiš len na 
deti, ale aj na dospelých. Práve v mladosti sa 
prebúdza k životu zlé semeno, ktoré zlý duch usi
luje sa zasiať do mladého života a zviesť ho na 
zlé cesty. Je preto potrebné im dať duchovnú 
zbraň, aby sa mohli uchrániť pred zlom.

Poznanie viery a náboženstva je  preto veľmi 
potrebné a osožné aj pre dospelých. Je zarážajú
ce, aké slabé vedomosti majú mnohí o základ
ných pravdách svojho náboženstva. Vedia hovoriť 
o všetkom možnom, ale ak ide aj o tu jednoduchú 
otázku náboženstva, musia mlčať. Odkiaľ to po
chádza?

Niektorí sa neučili katechizmus, alebo nena
učili sa ho, keď bolo treba, a to málo, čo sa n a
učili, skoro zabudli. Nikdy si nezoberú do rúk 
katechizmus a málo počúvajú aj Božie slovo. Čo 
môžu potom vedieť? Nie je  div, že mnohí kresťa
nia opustia sivoju vieru len preto, že ju nepozna
jú, alebo nerozumia pravdám viery. Práve neve
domosť je  jednou z hlavných príčin ľahostajnosti 
k náboženstvu.

Kto dobre pozná svoju vieru a náboženstvo, ten 
môže brániť svoje presvedčenie. Ten však, čo vie 
málo, alebo nič, bude mlčať, aby nebol na po
smech. Všetci svätí kládli veľký dôraz na pozna
nie právd viery, čo hlásali pri každej príležitosti. 
Sv. František Xaverský chodil so zvončekom po 
uliciach mesta a zvolával všetkých, aby prišli po
čúvať lekcie o kresťanstve. Avšak aby kresťan
stvo prinieslo úžitok, potojn toto Božie slovo má 
byť nielen v srdciach, ale aj v živote. Lebo „blaže- 
nejší sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú 
ho“ (Lk 11, 28).

(Pokračovanie v budúcom čísle.)

Úmysel Apoštolátu modlitieb 
na mesiac november

Všeobecný: Aby sa rozličné skupiny veriacich neoddeľo. 
valí od pravej cirkevnej jednoty.

Misijný: Aby Cirkev v Afrike čoraz lepšie zodpovedala 
požiadavkám ai rieke j jednoty.

Ale najväčšia z nich je láska
V roku 1889 pri Filipínskych ostrovoch topil sa parník 

Remus. Na lodi nastala panika. Mnohí skákali do vody, aby 
si zachránili život. Iba dvaja, misionár Paul Raimond a Do. 
rado, pomáhali starým a deťom dostať sa do záchranných 
člnov. Nakoniec v člnoch zostalo iba jedno miesto. Vtedy 
Raimond kľakol na palubu a začal sa modliť. Dorado si sa
dol do člna. Parník začal klesať pod hladinu, až úplne zmi
zol aj s Raimondom. ,

Záchranný čln sa už vzdialil ďaleko od tragédie, keď 
tu pri člne vynoril sa z vody jeden z tých, čo skočili do 
mora a prosil, aby ho zobrali so sebou. Miesta .však ne
bolo, iba ak by ho niekto uvoľnil. Dorado ochotne vstal, 
uvoľnil mn miesto a sám skočil do mora.

O takejto obetavej láske hovorí Spasiteľ: „Nikto nemôže 
väčšmi milovať, ako keď svoju dušu položí za priateľov“ 
(Jn 15, 13). A sv. apoštol Pavol poučuje, že len láska dáva 
nášmu životu náplň a pravú hodnotu a bez nej by naše 
bytie bolo len nedokončeným dielom (1 Kor 13, 1—13).

Pri iednej príležitosti Spasiteľ učil o láske, ktorú nepo
znali pohania, ani Gréci, ani Rimania, ani Židia, ba ani ich 
učitelia — farizeji. Hovoril im o láske, ktorá je schopná 
obetovať všetko, aj seba samého. Je to láska k blížnemu, 
ktorú hlása -kresťanstvo a ktorá nemôže byť ničím iným 
nahradená.

Kresťanstvo hlása takú lásku, ktorá je trpezlivá, dobro
tivá, nezávidí, márne sa nevypína, ani nenadúva, ktorá nie 
je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sia z ne
právosti. Všetko vie zniesť, všetko verí, dúfa a všetko pre. 
trpí (1 Kor 13, 4—7). Láska, ktorá dá aj život za svojho 
blížneho (Jn 15, 13).

Láska je teda poznávacím znakom kresťanstva. Tak, ako 
to povedal sám Spasiteľ: „Po tom poznajú všetci, že ste 
moji učeníci, keď sa budete navzájom milovať“ (Jn 13, 
35). Má byť znakom pravých učeníkov Kristových, po kto
rom ich poznajú ostatní ľudia. Majú byť! Ale je to naozaj 
tak?

Započúvajme sa do rozprávania veľkého ruského spiso
vateľa L. N. Tnlstého, ktorý nás chce poučiť, čo znamená 
milosrdenstvo a láska.

Dvaja priatelia vydali sa na púť do Jeruzalema. Cestou 
šli okolo jedného domu. Ten prvý z nich vošiel dnu, aby 
sa napil trochu vody, kým druhý pokračoval v ceste. V do
me však uvidel strašnú vec. Rodina umierala od hladu. 
Zostal tam, pomohol, rozdelil sa s nimi so svojím jedlom. 
Ba zašiel aj do neďalekej obce, priniesol všetko potrebné 
a liečil ich, pokiaľ sa nevyliečili. Chcel sa potom vybrať na 
cestu, ale keďže minul celý majetok i zásoby, vrátil sa 
domov.

Ten druhý za ten čas došiel až do Jeruzalema a vošiel 
do chrámu Božieho hrobu. Bolo tam veľa ľudí a tak sa ne
mohol dostať až k hrobu. Keď tak stal pri dverách a mod
lil sa, zbadal svojho suseda, ako sa modlí priamo pri Bc. 
žom hrobe. Ba zdalo sa mu, že okolo jeho hlavy je sväto
žiara. Čakal ho preto vonku. Čakal, čakal, ale márne. Vrá. 
til sa domov. Po príchode domov rozprával všetko, čo za
žil a videl. Až doma pochopil, že Pán Boh viac prijal obeť 
jeho suseda, než jeho púť do Jeruzalema k Božiemu hrobu.

Naozaj, ak nemáme lásky, nič nám to neosoží. Len láska 
nás robí šťastnými a spokojnými. Nám kresťanom nie je 
ťažko žiť v láske, pretože máme Učiteľa, ktorý nás naučil 
nielen slovom, ale aj príkladom, ako máme milovať jeden 
druhého. Len láska Božia je základom a vzorom našej lás
ky. A každý, „kto miluje, pochádza z Boha a pozná Boha. 
Kto všalc nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je Láska“ 
(1 Jn 4, 7—B). (L. L.)



Z myšlienok na každý deň
„A zasa  v inú sobotu  v ošie l d o  syn agógy  vyu čo

vať. A bo l tam  č lo v e k , čo  m al vyschnutú pravú  
ruku . .  .“ (Lk 6, 6—7).

Do rekreačného strediska v bavorských Alpách, 
kde prichádzajú na dovolenku mladí ludia, pri
viezli jedného dňa skupinu slepcov-invalidov z 
poslednej vojny, aby sa trochu zotavili. Toto vy
volalo nečakanú reakciu. Hneď druhého dňa rá 
no začali odchádzať rekreanti a cez deň ďalší a 
ďalší. Svoj náhly odchod zdôvodňovali: „Kto môže 
od nás žiadať, aby sme v čase svojej bezstarostnej 
dovolenky, keď si chceme užiť trochu zábavy a 
prírody, pozerali sa na ludí, postihnutých takou 
chybou?“

Utrpenie a bolesť sa nedajú odstrániť zo života 
člo v ek a . . .  Denne sa stretávame s ľuďmi, ktorých 
trápia najrozličnejšie bolesti. Jednému chýba zdra
vie, druhému pokoj, alebo láska tých, od ktorých 
ju právom očakáva. Ak máme pri týchto stretnu
tiach s ľudskou biedou zostať Kristovými nasle
dovníkmi, musí o každom z nás platiť, čo bolo 
napísané o Nom: Chodil, vyučoval, „uzdravoval 
každú chorobu a každý neduh medzi ľuďmi“ (Mt 
4, 24).

„V yšiel rozsiev ač  s ia i  sem en o . A ko rozsiev a l, 
jed o  p ad lo  k ra j  c esty  . . .  In é  p ad lo  na ska ln atú  
pôdu  . . .  In é p ad lo  m edzi tŕn ie  . . .  In é  p a d lo  do  
d o b re j z em e . . (Lk 8, 5—8 ).

V kaplnke mníchovskej väznice bola reč o 12- 
ročnom Ježišovi v chráme. Počas kázne sa dal do 
plaču jeden z väzňov. Keď sa ho opýtali, prečo 
plače, povedal, že sa rozpamätal na svoju m la
dosť. Obrátil sa a začal nový život.

„Do dobrej zeme je  zasiate u tých, ktorí dobrým 
a dokonalým srdcom vypočujú slovo, zachovávajú 
ho a prinášajú úrodu v trpezlivosti“ (Lk 8, 15).

„No p riš la  im n a um m y šlien ka , k to  by  b o l m e 
dzi n im i n a jv äčší“ (Lk 9, 46).

Hvezdár Isac Newton (1643— 1727), ktorý ďale
kohľadom preskúmal vesmír a objavil mnohé ve
ci, povedal:

„Zdá sa mi, že som dieťa, čo sa hrá na brehu 
morskom a kedy-vtedy nájde hladký kamienok, 
kým veľký oceán leží pred ním nepreskúmaný.“

Tento vedec poznal mnoho, ale aj tak si uvedo
moval svoju slabosť.

„Keby si prípadne mnoho vedel, — hovorí ct. 
Tomáš Kempenský, — pamätaj, že je  ešte oveľa 
viac, čo nepoznáš.“ Ak túto snahu, vďaka Bohu 
máme, tak potom sa nebudeme hádať, kto je  lep
ší, väčší pred Bohom, aby sme si nevyslúžili to 
isté pokarhanie, čo apoštoli.

„Pred jeh o  bránu líh a l istý žo b rák  m enom  L a
zár, plný vredov  a  ž iadal si nasýtiť sa  o d ro b in k a 
mi, čo  p ad a li z b oh á čov h o  s to la  . . .“ (Lk 16, 20— 
2 1 ).

Žijeme v dobe, ktorá nám dáva plným priehrš
tím to, čo potrebujeme pre svoj každodenný ži
vot. Sme pyšní na techniku 20. storočia, čo všet
ko d okáže. . .  A predsa pred niekoľkými rokmi

vo fotografickej súťaži OSN vyhrala prvú cenu 
fotografia dvojročného podvýživeného chlapca s 
nápisom: 2 roky života — 2 roky hladu.

V rozvojových krajinách sa denne dvíhajú det
ské ruky k matkám a deti volajú: mama, mám 
hlad. A zúfalé matky často odvracajú od detí svo
ju tvár, lebo im nemôžu splniť ich prosbu. A za
tiaľ mnohí jednotlivci, y ktorých rukách sú oh
romné bohatstvá, „každodenne skvostne hodujú“,
— ako ten boháč z evanjelia.

„Z velebu jem  ta , Otče, P ane n eba  a  zem e, leb o  
si u kry l tie to  v ec i p red  m údrym i a  obozretn ým i, a  
m aličký m  si ich  vyjavil. Äno, Otče, leb o  ta k  sa  ti 
to  za ľú b ilo“ (Lk 10, 21).

Svätá Nortburga bola cirkvou vyhlásená za svä
tú nie preto, že bola slúžkou, ale preto, že svoju 
službu konala z celého srdca a radostne.

Komu sa dá Boh poznať, v tom umrie starý člo 
vek. Ten už nemôže žiť, ako žil. Zamiluje si Boha 
a zmení sa. Spomeňme si na apoštolov, čo spôso
bilo ich stretnutie s Bohom. Nechali otca, siete, 
dom a všetko a šli za ním . . .  Keď Ježiš ďakuje 
svojmu Otcovi, že to nedal múdrym a rozumným, 
ale maličkým, akým boli aj rybári, teší sa, lebo 
tak to bude zrejmé všetkým, že jeho dielo je  die
lom Božím, ktorý ho vykoná aj pomocou tých 
najskrom nejších ľudských nástrojov.

„P ýtajte  si a dajú  vám ; h ľad a jte  a  n á jd e te ; k lo p  
te  a  o tv or ia  vám “ (Lk 11, 9).

Sv. Gregor vo výklade na Žalmy hovorí, že Boh 
chce, aby sme mu robili násilie modlitbami, pre
tože také násilie ho nehnevá, ale zmieruje.

Tak povedal aj Spasiteľ: „Každý, kto si pýta, 
dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu ot
voria“ (Lk 11, 10). Podobenstvo o neodbytnom 
priateľovi to pekne potvrdzuje (Lk 11, 5—8).

„H ľaď ted a , aby  svetlo , č o  je  v teb e , n ebo lo  
tm ou“ (Lk 11, 35).

V Londýne bol kedysi na výstave obraz, na 
ktorom, — až sa na neho pozrel zďaleka, — vi
del mnícha, ktorý spína ruky a skláňa hlavu k 
modlitbe. Keď sa však k obrazu pristúpilo bližšie, 
bolo vidieť, že mních sa nemodlí, ale rukami' žmy- 
ká citrón.

Mnohokrát je  taká naša modlitba, naše skutky. 
Tie majú len vtedy cenu, keď sú kryté zlatom dob
rého úmyslu, podobne, ako papierové peniaze sú 
bezcenné, až ich nekryje autorita štátneho po
kladu, alebo ich skutočná produktivita.

„B eda vám , z á k o n n ík o m . . . !  (Lk 11, 52)!
Veľký cirkevný učiteľ sv. Augustín vo svojej do

be veľmi často karhal a napomínal svojich veria
cich. Keď sa nad tým pohoršovali, povedal im: 
„Napravte svoj život i ja  napravím svoju reč!“

Podobné „beda“ adresoval Spasiteľ zákonníkom 
a farizejom  pre ich pokryteckú zbožnosť a prázd
ny formalizmus. I milosrdný a dobrotivý Pán mu
sel byť neúprosný k takej zbožnosti a karhal ich 
povrchné zvyky, ktoré sa stali bezcennou fraškou 
a nik z ľudu sa nestaral o čistotu zmýšľania.



A L M U Ž N A
Almužna Je skutok, ktorým sa dáva niečo takému, kto

rý to potrebuje. Je to skutok dávaný zo súcitu pre Boha.
Almužna patrí k dobrým skutkom. Nimi si môžeme, ak 

sme v Bože) milosti, získať veľa zásluh u Pána Boha a na
kloniť si ho k tomu, aby nám bol milosrdný a odplatil pri 
konečnom účtovaní. Almužnou sú všetky skutky telesného 
a duchovného milosrdenstva. Tak hovorí katechizmus. 

Povinnosť
Písmo sväté Starého a Nového zákona často hovorí o al

mužne.
„Ak požičiaš niekomu z môjho ľudu, chudobnému, kto

rý je pri tebe, peniaze, nezachovaj sa k nemu ako vydierač. 
Nežiadaj od neho úroky. Ak vezmeš do zálohy plášť svoj. 
ho blížneho, vrátiš mu ho do západu slnka. Ved to je  jeho 
jediné rúcho, jeho jediná prikrývka ma Jeho telo. V čom 
by spal? Ak bude ku mne volať, vypočujem ho, lebo som 
milosrdný“ (Ex 22, 25—27).

„Ked budete zvážať úrodu svojej zeme, nežnite svoje 
pole až do koreňa a ked zoberiete svoju úrodu, nepaber- 
kujte. Ani vo svojich viniciach* nepabarkiujte a nezbierajte, 
čo poopadúvalo v tvojej vinici; nechajte to pre chudob
ných a cudzincov“ (Lv 19, 9—10).

„Z majetku svojho dávaj almužnu a tvár svoju neodvra
ca j ani od jediného chudobného, tak sa potom stane, že 
ani tvár Pána neodvráti sa od teba. Ako ti je len možné, 
v takej miere konaj milosrdenstvo! Ak máš mnoho, dávaj 
hojne, ak budeš mať málo, usiluj sa a j z mála ochotne ude. 
ľovať. Lebo tak si nahromadíš dobrú odplatu, až príde deň 
núdze; lebo almužna oslobodzuje od každého hriechu a od 
smrti a nedopustí, aby sa duša dostala do tmy. Almužna je 
základom veľkej dôvery pred najvyšším Bohom pre všet
kých, ktorí ju udelujú“. Tak napomínal starý Tobiáš svojho 
syna mladého Tobiáša, ked ho posielal do sveta (Tob, 4, 
7—12).

V Novom zákone čítame: „Hladný som bol, a dali ste mi 
jesť; smädný som bol, a dali ste mi piť; ako pocestný som 
prišiel, a pritúlili ste ma; nahý som bol, a priodeli ste ma; 
chorý som bol, a navštívili ste ma; v žalári som bol, a pri
šli ste ku mne“ (Mt 25, 35—36).

,(Ked je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho; a ked je  smäd
ný, napoj ho! Ked tak urobíš, žeravého uhlia, nahrnieš 
mu na hlavu! Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáíhaj 
zlo!“ (Rim 12, 20—21).

„Nezabúdajte ani na dobročinné zbierky, lebo Boh má 
zaľúbenie v takýchto obetách!“ (Žid 13, 16).

Povaha a spôsob dávania almužny.
Komu treba dávať almužnu? Kto to potrebuje, kto je od. 

kázaný na našu pomoc. Božský Spasiteľ povedal apoštolom 
v Betánii, ked bránil ženu, ktorá mu pomazala hliavu dra
hou nardovou masťou: „Neoh/ajte ju! Čo je j robíte ťaž
kosti? Dobrý skutok má preukázala. Lebo chudobných vždy 
budete mať medzi sebou, a ked chcete, môžete im dobre 
robiť, mňa však nebudete vždy mať“ (Mk 14, 6—7). — Aj 
ked dnes má každý zaručenú prácu a môže si zarobiť, 
vždy budú Iudia, ktorí sú chorí, starí, alebo opustení a tak 
odkázaní na našu pomoc. Aj ked nebudú potrebovať hmot
nú pomoc, vždy budú potrebovať lásku."

Kedy treba dávať almužnu?
„Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v moci 

tvojej učiniť. Nehovor blížnemu svojmu: ,Teraz chod a 
inokedy príď a ,Dám ti zajtra’, keď máš naporúdzi hneď“ 
(Prís 3, 27—28).

Almužnu dávať s radosťou a zbožne!
„Každý nech dá, ako si predsavzal v srdci, a  nie ne

ochotne alebo prinútene, lebo Bú(h miluje ochotného dar

cu. A Boh má moc rozmnožiť vám) každú milosť, aby ste 
vždy a vo všetkom mali všetkého nadostač a mohli ste 
vykonať každý dobrý skutok, ako je napísané: Štedro ude
lil chudobným; jeho spravodlivosť bude trvať niaveky“ 
(2 Kor 9, 7—9).

Odmena za almužna
„Blažený, kto sa zaoberá s úbohým a chudobným, v deň 

nepríhodný zachráni ho Pán. Pán bude ho strážiť a za
chová ho nažive a učiní ho šťastným na zemi a nevydá 
ho nepriiatelom napospas“ (Z 40, 2—3).

„Voľakto rozhadzuje priam, a jednako mu stále pribú
da, a zasa druhý šetrí väčšmi, než sa sluší, a má nedosta
tok vždy“ (Prís 11, 24).

Bohatému mládencovi Spasitel povedail: „Ak chceš byť 
dokonalý, tíhod, predaj, čo máš, a rozdaj chudobným a bu
deš mať poklad v nebi“ (Mt 19, 21).

Pri poslednom súde povie Pán spravodlivým: „Veru, ho
vorím Vám, čo ste jednému z týchto mojich najmenších 
bratov urobili, mne ste urobili“ (Mt 25, 40).

„Blažení milosrdní, lebo tí dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 
5, 7).

Z týchto citátov vidíme, že almužna, milodar, má pred 
Bohom velkú cenu.

Istého bohatého človeka sa pýtali, koľko má peňazí. Po
vedal pomerne nízku sumu, takže mu nechceli veriť. Ale 
on na to odpovedal, že len tie peniaze majú pre neho od
menu u Pána Boha, ktoré venoval chudobným, lebo tie 
zvlášť mu Boh započíta ako dobrý skutok, záslužný pre 
nebo.

Dávajme teda almužnu a j my, koľko môžeme a kde mô
žeme. Tá nám pomôže dosiahnuť spásu vo večnom živote.

o. Jozef Dandár

Barokový chrám sv. archanjela Michala, pofsko-ukrajinské- 
ho štýlu v Repejove, z roku 1770.

Čo je  platné, bratia moji, ked niekto tvrdí o se
be, že má vieru, ale nekoná poldla toho? Môže ho 
viera spasiť? Keď bratovi alebo sestre, ktorí ne
majú odev a  sú bez každodenného pokrmu; po
vie niekto z vás: „Choďte v, pokoji! Zohrejte sa 
a najedzte sa !“ — a nedáte im, čo potrebujú pre 
telo, čo je  toi p latné?

Tak a j Viera, alk sa neprejavuje skutkami, je 
mŕtva sama v sebe.

(Jk, 2, 14—17)



V fndvianoínom  období
„Veď čo ž e  osož í č lov ekov i, 
k eb y  a j c e lý  svet z í s k a l . .

(Mt 16, 26)

V jednom dome žilo viac ľudí, ale radosti v ňom 
bolo málo. Nie preto, že by t í  Iudia boli zlí, ale 
že mali v dome velmi chorého človeka. Jeho cho
roba bola dlhá a akási divná. Skúsili ho liečiť, 
aby ho postavili na nohy. Nič však nepomáhalo. 
Napokon aavolali lekára. Ten predpísal lieky a po 
čase sa vyliečil.

Zdravie je  najcennejšou vecou na svete. Čo všet
ko Iudia pretrpia, obetujú, len aby sa| im vrátilo 
zdravie, aby si predĺžili život na zemi.

Istý profesor, ktorý vandroval po svete, dostal 
sa do dediny, kde bol prekrásny palác. Pri bráne 
veľkého parku prosil sluhu, aby. mu dovolil po
zrieť si umelecké a prírodné krásy tohto zem ské
ho raja. Sluha súhlasil. Keď profesor uvidel nád
heru rôznofarebných kvetov, ktoré lemovali biele 
chodníky, zastavil sa a povedal:

— Váš pán má veľmi jem ný vkus. Závidím jeho 
očiam, že každý deň sa môže prechádzať v tejto 
kráse.

— Nemusíte závidieť nášmu pánovi, — smutne 
odpovedal sluha^— lebo on nič z toho nemá. Je 
slepý.

— Aká škoda, — vzdychol profesor.
Potom sa priblížili k palácu, z ktorého vychá

dzali krásne melódie piesní.
— Aspoň si váš pán vynahradí temnotu očí hud

bou, — povedal profesor.
— Žiaľ, ani toto si nedopraje, lebo je  hluchý,

— odpovedal sluha.
Hlboko pohnutý profesor vstúpil do paláca, kde 

mu ukázali vzácne maľby a sochy. Napokon ho 
ponúkli obedom. Profesor videl na stole jedlá, 
o ktorých sa mu ani nesnívalo. Vzdychol si:

— Avšak jesť a  piť len môže váš pán?
— Ani to nie, — odpovedal sluha, — lebo má 

rakovinu hrdla a my ho kŕmime iba mliekom.
— Viete čo, priateľu, — povedal na to profe

sor. — Nie som bohatý človek. Mám rodinu, žijem 
v podnájme, nemám ani záhradu, ale za nič na 
svete nevymením sa s vaším pánom.

Veru, nič na svete nemôže nahradiť zdravie. 
Pochopiteľne, myslíme tu na zdravie tela. Ale čo 
duša? Ako si ceníme zdravie svojej duše? Počuj
me, čo hovorí Spasiteľ:

„Ved čože osoží človekovi, keby aj celý svet 
získal, ale duši svojej by uškodil? Alebo čo dá 
človek v zámenu za svoju dušu?“ (Mt 16, 26).

Čo z krásy, mladosti, m ajetku, postavenia, zdra
via tela, ked je  duša chorá, plná hriechov?

Aj my sme často duševne chorí. Možno, že táto 
naša choroba trvá od detstva, je  stará, chronic
ká. Naše svedomie nás často trápi, hryzie. Ale 
lieky na uzdravenie našej duše nepochádzajú 
z ľudskej múdrosti. Ľudskú dušu môže vyliečiť 
iba božský Lekár, ktorý nechce smrť hriešnika, 
ale aby sa obrátil a žil.

Vo sv. evanjeliu čítam e, že pri ceste k Jerichu 
sedel žobrák. Keď počul, že okolo prechádza Je 
žiš, vystrel ruky a volal:

— Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!

— Čo chceš, aby som ti urobil?
A čo iného mohol chcieť slepý? Nuž povedal:
— Pane, aby som videl! (Lk 18, 35—43).
My nie sme duchovne slepí od narodenia. Kedy

si sme čistými, nevinnými očami mohli pozerať 
Ježišovi do tváre. Oslepil nás však hriech, aby 
sme nevideli na cestu spásy. V honbe po pozem
skom šťastí roztrhali sme rúcho posväcujúcej mi
losti a tak zhrbení pod ťarchou smrteľnej viny 
čakám e na svetlo.

„Pane, čo si žiadaš, aby som urobil?“, — pý
tal sa na ceste do Damašku Savol (Sk  9, 6).

Ježiš Kristus ustanovil svoju cirkev, poveril 
svojich apoštolov a ich nástupcov, aby svojou 
svätou, vážnou, potrebnou a súčasne ťažkou úlo
hou hovorili, čo1 máme robiť; aby sme kráčali do 
otcovského domu po ceste milosti a svätosti.

Máme sa modliť a prosiť Svätého Ducha.
„Bezo mňa nič nemôžete urobiť,“ povedal Spa

siteľ (Jn  15, 5 ).
V tomto predvianočnom období sa máme veľa 

a dobre modliť. Modlime sa nielen obvykle, mod
litby, ale pridajme k tomu aj zo srdca vychádza
júci rozhovor s Pánom Bohom.

Prinášajm e obetu zdržanlivosti a pôstu.
„Tento druh nedá sa ničím iným vyhnať iba 

modlitbou a pôstom,“ radil Ježiš apoštolom (Mk 
9, 29).

Myslel na zlého ducha. Obetujeme niečo Bohu 
z lásky. Napr. prestaňme fajčiť, piť, nechajme 
prázdne reči, chodme do chrámu aj na iné boho
služby, nielen na sv. liturgiu . . .

Majme radi samotu.
Mojžišovi sa Boh zjavoval v samote a v samote 

na hore Sinaj odovzdal mu Desatoro.
Buďme mocnými v boji proti zlu.
Zlý duch nám bude vnucovať, aby sme neplnili 

svoje kresťanské povinnosti. Nedajme sa zviesť.
Keď toto budeme plniť, veľmi sa priblížime 

k spáse. ,
„Kiež by ste počuli dnes jeho hlas: ,Nezatvr- 

dzujite svoje s r d c ia . . .“ (Z 94, 7—8). (L. L.)

Ježíš Kristus — nejhlubší 
básnik sveta..

Pri dnešním jazykovém bádání nemužeme již o tom po- 
chybovat. Podobné jako tehdejší židovští rabíni formuloval 
i On své učení v poetické a epigramatické forme, a to z dň- 
vodu mnemotechnických, aby se dalo 1-ehce zapamatovat
i prostým posluchačňm. Jeho hluboká i vysoká, pfitom 
prostinká slova, nebyla, nejsou ani nebudou prekonaná 
žádnym jiným filozofem sveta. Nauka o lásce k nepŕátetúra 
je vrcholení lidské etiky. Galilejský tesár to vyhrál n s celé 
čáŕe. „Zvítézil jsi, Galilejs'ký!“

V syntetické forme bylo Ježišovo učení zachováno až do 
jeho prekladu do íečtiny, když bylo včlenéno do čtyŕ evan 
gelií. S laureátem Nobelovy ceny univ. prof. Dr. J. Nagal- 
hou z brazílske university musím ŕíci, že Kristovo učení 
zachovává svoju neporušenou charakteristiku hebrejsko- 
aramejské poezie, i když forma ŕeckého prekladu je v pró
ze. Je udivující, že i v ŕeckém preklade nekteré z textu 
mají rýmy, protože pídkladatel se snažil zachovat v íečti- 
né strukturu galilejské aramejštiny, kterou Kristus vétši- 
nou mluvil. Jeho próza má svfij rytmus i poetický obsab



v obrazech a symbolech. A protože poezie je nejvyšší lite. 
rární formou, musí zde pro nejvyšší duchovní obsah.posel- 
ství nekonečné lásky — tuto formu mít i Ježišova. Mluvil 
hluboce i vysoce v lidové reči, v metafore i paradoxu.
V krátkych vetách, nejde mu o diskuzi ani o učeneckou 
prednášku. Mluvil jako ten, který má nejvyšší moc, ve své 
božské inspiraci.

Zaposlouchejme se, jak krásne zní Ježišova poéma, nám 
dnes známá jako „Horské kázaní“ — „Kázání na hore“
S, 6, 7 kapitoly sv. Matouše a G kapitoly, verše 20—49 sv. 
Lukáše. Hatouš zde slučuje i reči pronesené j inde, Lukáš 
zase naopak nékteré vypoušti. Matouš zde zachytil mo
hutnou reč, kterou pronesl Mistr ve druhém rocs svého 
verejného pôsobení v Galileji. Jedná se o horu „Qorn 
Hattin“ mezi Tiberiadou a Nazaretem, asi 3 km na západ 
od Genezaretského jezera v blízkosti „Sedmi prameňu“.

Máme tu paralelu s posvätnou horou „Sinaj“, kde Hos
podin dal za hromu a blesku izraelskému národu své „Šé- 
ma Izraél-Slyš, Izraeli__ “ (Dt 6, 4—9). Na „Hore blaho
slavenství“ však místo „Musíš!“ zazníva „Blahoslavení. .  
s príslibem nebeského království. Detské „Abba-Otče n áš . . . "  
zazníra uprostred kázaní. Celé kázání mužeme prirovnať 
k  oblouku, jehož záčátek tvorí ústava-blahoslavenství. Vr. 
chol „Otče náš“ je vzorem modlitby v živote praktického* 
kresťana a konec, spád podobenství o zfíceném domu, 
t  j. konci sveta, kde Kristus bude Soudcem. Nitro celého 
oblouku je vyplneno paragrafy Jeho božského kódexu. 
Smysl blahoslavenství je eschatologický. Matouš jich má 
S (neb 8, počítáme-li verš 10—12 jako celek). Lukáš uvá- 
dí jen 4, ale současné i 4 „Beda!“ Paragrafy zákoníku Bo- 
zího království prehodnocuj! všechny dosavadní hodnoty, 
protože „Horské kázání“ je revolucí Ducha svätého. „Otče 
náš“ Matouše tvorí 7 proseb, z nichž první tri. slouží 
k oslave Boha a další čtyŕi patrí osobné prosícímu i jeho 
bližnímu, moderne ŕečeno tvorí dobré mezilidské vztahy. 
Matoušovo znení korešponduje s výboji moderní psycholo. 
gie se sedmi vrstvami lidského bytí jako celku. Doxologie 
v pôvodním textu nebyla, dodatečné byla vsunutá z litur
gie. Celé kázání (mne se ten výraz ale nelíbí) je podŕí- 
zeno Božímu království. Dfikaz, že Kristus navazuje na SZ 
je i v kontextu Dt 6, 4—9, Lv 19, 18 s Matoušovým „Co 
chcete, aby vám jiní činili, čiňte vy jim!“ Abychom se 
vrátili k forme „Horské reči“, pripomínam, že i náš prof. 
Dr. J. Merell uznává, že vety zde maj! rytmus. Podie G. Ric- 
ciottiho možno „Kázání na hore“ pfirovnat k velebné sym
fónii, protože hudba a poezie jsou rodné sestry. I Papini 
nazýva blahoslavenství nejznamenitéjšími verši sveta.
V kankurenci básní ku jsou podie néj „jediným diamantem, 
záíícím svým jasným leskem nezkaleného sveta mezi ba- 
revnou úbohostí smaragdu a safírfi. Sám dodávam, že má 
pravdu, protože pravda je úžasné prostá, nie nezakrývá.

Ve východní liturgii se proto zpívají „Blahoslavenství“
i „Otče náš“ (tento i západní). Oba texty jsou zakorenený 
v púvodní Ježišove poézii, jejíž podstatnou formou byl 
zpév. Človek v ráji nemluvil monotonne, ale svou reč zpí- 
val. A Ježiš — nový Adam — svou zpévnou mluvou vrací 
lidstvo do pávodního ráje, ba dále je i výše povyšuje. Je
žíš je nejvétším básníkem sveta, básníkem vesmírné har
mónie, básníkem nejvyšší a nejčistší lásky, protože jei lás- 
Ica sama.

Ideálem SZ byla spravedlnost, to je jednání podie vfile 
Boží. Ideálem muslimú je úplné odevzdání se do vule Boží. 
Ideálem Krista a každého kresťana je synovsky nežná od- 
danust do vúle Boží, i když se to deje na patene — disku 
obetované Lásky. Vážte si proto liturgického zpévu „Bla
hoslavení . . . ! “ prof. dr. Josef Mana

y*

Chrám sv. arch. Michala v Ladomirovej z roku 1742; zru
bová stavba lemkovského štýlu s trojpriestorovým členením.

Vážme si písomné dokumenty
Po našich farách zachovalo sa ešte dosť vzácnych pí

somných dokumentov z 18. a  19. storočia. Sú to jedinečné 
materiály, nemí svedkovia zašlých čias, spojnica tých, čo 
nás predišli na ceste do večnosti s nami. Teraz už stra
tili právnu dokazovaciu silu, ale tým viac nadobudli silu 
v oblasti duchovnej. Sú taktiež hmotnou podstatou našej 
dejinnosti, našej cirkvi a kresťanskej kultúry vôbec, prav
da popri múzeáliách.

Často tieto nenahraditefné cennosti sú v rozsype po pôj
doch, vydané napospas hlodavcom, plesni, prachu či vlh
ku. Ľahko ich možno odcudziť a zneužiť. Koľko sa z nich 
už poničila aj našou nedbanlivosťou. O koľko sme teraz 
chudobnejší nielen my, ale aj budúce generácie, pretože 
písomný text má veľkú poznávaciu silu a často sa už nedá 
nahradiť.

Cirkevné protokoly, matričné písomnosti, inventáre, his
tória domus, korešpondencia, závažné obežníky a prípisy, 
rozličné záznamy a súpisy, svedectvá, to sú písomné pra
mene jedinečnej povahy, ktoré zhmotnili minulosť našej 
cirkvi, ale často sú jediným faktografickým materiálom 
pre históriu našich miest a obcí, pre genealógiu ich oby
vateľov a  sociálno-kultúrny vývin, prípadne jazykovedu či 
pomocné vedy historické.

Z hľadiska administratívy sú dôkazom pre potrebu jej 
precízneho vedenia aj v súčasnosti. Dôkladným úradovaním 
vlastne teraz tvoríme náš písomný odkaz budúcim generá
ciám. Aj v čase počítačov a telekomunikácie totiž spísom- 
ňovanie nestratila svoj význam. Vážme a ochraňujme pre
to aj tie staré písomné dokumenty, a tie nové formulujme 
úsporne a zrozumiteľne, pritom nikdy nezabúdajme na 
presnosť a dodržanie aj formálnych náležitostí pri vypl
ňovaní a tvorbe rôznych typov administratívnych, matrič
ných a účtovných písomností, aby naša farská agenda bo
la našou dobrou vizitkou. —ba—

Svet potrebuje aj veľké slová
Keď zomieral známy Goethe, údajne prosil o 

veľké slová.
Dnešné ľudstvo potrebuje nielen veľké a šľa

chetné myšlieniky, ale aj slová. Meidzi niimi na pr
vom m ieste je: láska, pokoj, spolupráca, mier! Na 
nich možno budovať Božie kráľovstvo na zemi, 
a  tým samým krásny a blahobytný život na zemi.

(DP 1979, 4)



Z L A T Ý  C H L A P E C
Janík bol stredobodom rodiny. Bol ním plný ce

lý dom. Všade sa našiel. Jeho švitorivý hlas za
znieval v kuchyni, v izbe, na dvore. Každý ho rád 
počúval, 'každému pripadal ako príjem ná melódia. 
Babička si ho taík obľúbila, žeby ho najradšej bola 
stále videla a  počula. Keď ju obdaroval detským 
úsmevom, cítila sa vyznamenanou. Jeho teplý po
hľad chápala ako najkrajšiu  odmenu za všetku 
námahu, ktorú pre neho prinášala. A ak ho dlhšiu 
chvíľu nevidela alebo nepočula, ponáhľala sa na 
dVor a  volala:

— Janík, kde si?
— Tu som, babička, nebojte sa. Nepôjdem na 

ulicu, aby ma nezabilo auto, lebo by som rodičom 
urobil bolesť. Pravda, babička, žeby za mnou pla
kali.

— A ešte ako! Také niečo ani nespomínaj. Ty 
musíš svojim rodičom a j všetkým ľuďom vždy a 
všade robiť len radosť. Vtedy ťa bude mať každý 
rád.

— Budem, babička, uviidíte.
Babička odišla do kuchyne a Janíka nechala na 

dvore. Vedel sa hrať sám celé hodiny.
Onedlho prišiel dedko. Pracoval na družstve. 

Šiel vedľa autom a zachcelo sa mu uvidieť Janí
ka, prehodiť s ním pár slov, usmiať sa na neho. 
Bolo to pre neho vždy milým osviežením. Vošiel 
do dvora, rozhliadol sa, a keďže ho nevidel, pý
ta l sa:

— Kde je Janík?
— Nechala som ho na dvore, — odvetila žena.
— Janík, — kde si?
— Prosím, babička, — ozvalo sa 'zo záhrady.
— Čo tam robíš, — pokračovala babička.
— Robím radosť rodičom.
Čo to má byť? — zvedavo sa na seba pozreli 

dedko s babičkou. Nuž šli sa za ním pozrieť. A 
ked ho zbadali s kyticou v rúčkach, nechápavo 
pozreli jeden na druhého.

— Až sa otecko a  mamička vrátia z ipráce, dám 
im túto kyticu a urobím im radosť, — hovoril nad
šene Janík.

— Zlatý môj, — poznamenala babička, — ale 
kytica sa dáva len na narodeniny alebo meniny. 
A rodičia nemajú nič takého.

Janík zostal celý prekvapený a namietal:
— A či ste mi nepovedali, že mám vždy a vša

de robiť radosť každému?
Dedko a babička sa pozreli na seba, usmiali sa 

a  vybozkávali svojho miláčika.
Janíka zapísali do vel'kej školy. Dedko povedal:
— Zlatý moj, odteraz už budeš mať povinnosti 

do smrti. Budeš sa viac učiť, pracovať a  menej 
hrať. Ale neboj sa, práca ti prinesie veľa úžitku 
a radosti. Uvidíš, ako sa budeš tešiť, keď budeš 
vedieť čítať, písať, rátať. Dostaneš žiacku knižku 
a koľko ráz prinesieš v nej jednotku, ¡dostaneš 
ddio mňa desať korún.

— A odo mňa tiež, — prisľúbil mu otecko.
Janík sa rozosmial a poznamenal:
— Keby som už čím skôr išiel do školy, uvidí

te, aký budem boháč!
A hovoril pravdu. Len čo začal chodiť do ško

ly, bol usilovný vo všetkom. Donášal jednotky a

dedko i otecko mu zavše vhodili do pokladničky 
desaťkorunáčku. Získal si učiteľa i spolužiakov. 
Jeho usilovnosť i nadanie budili v ňom zdravú 
detsikú smelosť.

Raz šiel zo školy so svojím spolužiakom Fer
kom. Na ulici ich stretla starenka a  spýtala sa 
Ferka:

— Ako sa voláš, zlatý synček?
Ferko spustil hlavu a mlčal.
— Nebuď lelkvár, — napomenul ho Janík a od

povedal starenke:
— On sa volá Ferko a  ja  Janík.
Jedného dňa stretol starčeka, ktorý sa pomaly 

a  ťažko uberal z obchodu domov. Bol sám, býval 
na konci obce v starom nízkom domci. V jednej 
ruke mal palicu, v druhej nákup. Janík pristúpil 
k nemu a ponúkol sa mu doniesť tašku. Starec sa 
naň prekvapene pozrel a  vzdychol:

— Zlatý chlapec.
Doma sa mu starec chcel odvďačiť, ale Janík 

pokýval rúčkou a vravel:
— Neprijmem nič, ja  som vám chcel urobiť ra

dosť.
Onedlho si získal obľubu všetkých ľudí. Milo 

sa mu prihovárali a  on im.
Janíkov otec pracoval v továrni vo veľkom mes

te. Do práce dochádzal autobusom. Bola to pre 
neho únava. Prosil si byt a dostal ho. A tak sa 
nasťahoval a j s rodinou do mesta. Mnohým bolo 
clivo za Janíkom a hovorili:

— Skoda zlatého chlapca, nezísika si takú obľu
bu ako u nás. .

Janíkovi bolo v meste smutno. Akoby sa zľa
kol. Ale potom si pomyslel, že bude i tu každé
mu robiť radosť, a aj tu ho budú mať radi. Vzor
ne chcdil do školy a učil sa. Čoskoro aj tu upútal 
na seba pozornosť, lebo bol vľúdny ku každému. 
A aj pokladnička sa mu začala napĺňať.

Jedného dňa zbadal na ulici starenku, čo niesla 
košík s nákupom. Videl, ako pritom ťažko dýcha. 
Zdvorilo ju pozdravil a  hneď sa je j ponúkol za
niesť košík domov. Starenka vytrieštila na neho 
oči, nechcelo sa je j to veriť. Ale Janík smelo krá
čal vedľa nej a rozprával o tom, ako sa nedávno 
nasťahovali do mes'ta, lebo otecko tu pracuje. Keď 
prišli do bytu, Janík je j povedal:

— Teta, vám je  ťažko dýchať. Povedzte, čo vám 
treba zajtra kúpiť. Zajtra je sobota, mám voľno.

Starenka sa na neho nedôverčivo pozrela, po
hladila ho po vlasoch a s úsmevom povedala:

— Len si ty ráno pekne spinkaj, ja sama si záj
dem.

— Ale ja  vám chcem  urobiť radosť, — vykríkol 
Janík.

Starenke sa zaligotali oči a  už mu nechcela od
porovať. Povedala, čo má je j kúpiť a  už hľadala 
a j peniaze. Ale Janík je j vysvetľoval, že má peňa
zí dosť, oo dostáva od rodičov za jednotky.

Ráno naozaj doniesol žiadané veci a ked ne
chcel od starenky prijať peniaze, starenka s údi
vom pýtala sa seba samej:

— Či sa ešte i dnes rodia také deti?
A nebol to jediný prípad, ktorým Janík urobil 

druhému radosť. Čoskoro ho poznala celá ulica 
a všetci si ho obľúbili.



Jedného dňa sa začal sťažovať na bolesti hlavy.
— Ľahni si, zaspíš a  prejde ti to, — odpovedala 

mamička.
Janfk poslúchol, ale keď sa prebudil, hlavička 

bolela ďalej. Zašli k lekárovi, ten ho prezrel a 
dal lístok do nemocnice. V nem ocnici ho nechali 
na vyšetrenie. Zistili, že chlapec je  vážne chorý. 
Keď sa o tom rodičia dozvedeli, onemeli. Nevede
li prísť k slovu. Boli ochotní urobiť všetko, aby mu 
zachránili život.

Vzali ho a  lietadlom pricestovali do Bratislavy. 
Odborník potvrdil diagnózu i lieky predpísal, ale 
nádej na život nedával velkú.

Rodičia sa nevedeli zmieriť s myšlienkou, žeby 
ich miláčik zomrel. Boli ochotní na každú obeť, 
len aby žil. Mamička vystúpila z práce a  denne 
sa mu venovala so všetkou starostlivosťou. Janík 
prestal chodiť, už len ležal, a  jeho zdravotný stav 
sa zhoršoval. Až naraz prišla horúčka a  Janík 
ziamrel.

Pohreb mal v rodnej obci. Prišla celá dedina, 
mladí i starší, s kyticam i v rukách. Na ulici pred 
domom, v ktorom ležal Janík, bolo veľa áut. To 
došli obyvatelia z mesta, kde býval. Každý ho 
chcel ešte uvidieť a  rozlúčiť sa s ním. Janík bol 
v truhle, obložený kvetm i, krásny. Mal prívetivú, 
vľúdnu tvár, akoby nám chcel povedať:

— Robte každému radosť!'
Smutne zneli zvony, keď ho vyprevádzali na 

poslednej ceste. Janik zomrel, ale jeho príklad 
zostal. Nasledujme ho. Robme radosť každému!

dr. Ján BUBÄN

K.eS zlý ofud zaiazí náf
Trpkým sa  stan e n áš život, k e ď  p oc ít im e na s e 

be ťažkú ruku Pánovu, k e ď  p r íd e  v e ľk á  bo lesť . 
Aký je to trp ký  p oc it , k e ď  nám  le k á r  vyh lási, že  
sme veľm i vážne c h o r í . . .  A lebo k e ď  u trpím e š k o 
du, k eď  nás n ech á  o so b a , ktorú  sm e m ilovali, č i 
vezme ju n eúprosn á smrť.

V každom  ta kom  p r íp ad e  c ítim e, že  n aša  duša  
je zlom ená, vzdávam e sa  n ád e je , a k o b y  nám  srd 
ce  prasklo. Ale n em á lo  by to  ta k  byt. Ak sm e du 
ševne silní, v k a ž d e j ta k e j  s itu ácii u silu jm e sa  
nájsí útechu, k e ď  m ám e vieru, h o c i len  takú  a k o  
horčičné sem ien ko , a k o  to  p ov ed a l S p asiteľ. P rá
ve v týchto ťažk ostia ch  života h ľad a jm e  útechu  v 
Kristovom utrpení.

Čítal som  o jed n e j film ov ej h v iezd e , k torú  sm e  
ešte v našej m lad osti p ozn a li a k o  slávnu film ovú  
herečku, že trp e la  ťažkou  n ev y lieč iteľn ou  c h o r o 
bou. N eprezradila to n ikom u, a le  ■h rd in sky  zn áša 
la toto svoje hrozn é ta jom stvo. Až k e ď  c ítila , že  
svoju nem oc n ev ie už ď a le j  zatajiť, p o v o la la  r o 
dinu a s jem ným  úsm evom  ozn ám ila  im , č o  ju 
trápi. Snažila sa  im to vysvetliť, a b y  ich  nezarm ú- 
tíla, pretože v iac m y slela  na dru hých  a k o  na s e 
ba.

Často, k eď  v živote p ríd e  na nás p oh rom a , n e
chtiac na to m yslím e, p rečo  to v lastn e B oh  d o v o 
lil? Prečo nás od  toho n euchrán il?  P rečo  n ás n e 
jakým spôsobom  n eupozorn il, aby  sm e sa  n ed ali 
m  cestu, k torá  sk o n č ila  n eh od ou , nešťastím ? P re

č o  n ás n eoch rá n il p red  zlým  m anželstvom ?  — a  
p od . Š om rem e a  ča s to  a j  n adávam e. To p reto , že  
n ep ozn ám e c e s ty  B ož ie , k to r é  sú n evyspytateľn é  
a  ča s to  n ep o ch o p ite ľn é . V eď  k o ľk ý c h  ľudí práve  
ťažk á  ch o ro b a  a  d lh á  n em oc p r iv ied la  d o  K ristov
ho n áru čia , k d e  n ašli p o k o j  a  n aoza jstn é šťastie.

P oznal som  rodinu, k to r e j  o t e c  b o l na ď a le k e j  
slu žobn ej c e s t e . D ostál te leg ram , že d c é r a  m ala  
n ehodu  a  le ž í v n em ocn ic i. A m putovali je j nohu  
p o  k o le n o  a  b o li obavy , že  to bu de a j v iac. Otec 
sa  vrátil lie tad lom , p lá k a l  cestou , le b o  ju m al v e ľ
mi rád . S rd ce  sa  mu bôľom  zv iera lo , k e ď  sa  p ri
b ližov a l k  n em ocn ic i, v k to r e j  le ž a la  jeh o  m ilovaná  
d céra . Čo je j  p ov ie , čím  ju p o teš í, k e ď  i je j srd ce  
je  z lom en é  bo lesťou ?  Co m al robiť, aby  sa  n ah las  
n erozp lak a l?  . . .  A le n es ta lo  sa. K eď  vstúpil do  
izby, d c é r a  ho  s úsm evom  priv íta la  a  pozdravila. 
P ov ed a la : „O tec, Pán B oh d ov o lil, aby  m á tá  n e
h o d a  p ostih la . Ja  sa  v šak  usilu jem , aby  som  túto 
b o le s ť  od ov zd an e m o h la  zn ášať a  b o la  dôsto jn á  
B ožej m ilosti. A budem  ju zn ášať a j vtedy, a k  by 
som  m u sela  stratiť a j c e lú  nohu. I v -takom  stave  
ch cem  n ájsť sp ô so b , a k o  žiť a  slúžiť B o h u . .  
O tec ob ja l svoju  dcéru , n ev ed ia c , a k o  ju m a p o 
tešiť a  posiln iť . A veď  on a  p o teš ila  jeh o , p retože  
m ala  vieru, pevnú vieru  d ieťa ťa  a  p red sa  m údrosť 
a  vážnosť d o s p e lé h o  č lo v e k a . N ašťastie ď a lš ia  
o p e r á c ia  n eb o la  p otrebn á . D ostá la  protézu , n esťa 
žuje sa , a le  cv ič í s  pevnou  vôľou , dávajú c p rík lad , 
a k o  tr eb a  zn ášať b ô le  a  ťažkosti života. I tým slú 
ži Bohu, m ajú c p red  očam i p r ís lo v ie : „Urob, aby  
tv o je  rany sta li s a  h v iezd am i!“

U čm e sa  z k a ž d é h o  u trpen ia  a  skú sm e sa  p o 
stav iť na nohy, aby  sm e sa  s ta li siln ejším i, vytrva
le jš ím i, sm elším i, aby  sm e Bohu vern e slúžili, n ie  
slovam i, a le  i p r ík lad om . Aby tí, k to r í n aše sku tky  
pozoru jú , m oh li v id ieť, že  v še tko , čo  o Bohu h lá 
sam e, a j ž ijem e. o. Mikuláš M a g y a r

Kniha prísloví
HLAVA 2, 1—22

Syn môj, ak prijm eš výroky moje a prikázania 
moje schováš u seba, a to tak, že si s napätosťou 
chýliť budeš ucho k múdrosti a nakloníš si srdce 
k umnosťi, veru, keď vzývať budeš rozumnosť, do
volávať sa hlasom svojím umnosťi, ak len ju bu
deš hľadať ako strieborniak a sliediť za ňou ako 
za skrytými pokladmi, až vtedy porozumieš bázni 
Pánovej a získaš poznanie Božie. Bo múdrosť ude
ľuje Pán, z úst jeho pochádzajú poznanie a ro
zumnosť. Odkladá pomoc statočným, je  štítom 
tým, čo žijú neporušene, pretože chráni cesty 
spravodlivosti a stráži dráhu ctiteľov svojich.

Až vtedy porozumieš, čo je  spravodlivosť a čo 
právo je, čo je  to statočnosť a každá dobrá ces
tička, bo sa ti múdrosť nasťahuje do srdca a dušu 
tvoju blažiť bude poznanie, rozvaha bedliť bude 
nad tebou, a rozumnosť bude ťa strážievať, a to 
tak, že od cesty zlej ťa zachová, odj človeka, čo 
vraví mam a klam, od tých, čo zanechali priame 
chodníčky a vykračujú temravýmil cestami, ktorí 
sa tešia, keď sa môžu podopúšťať zla, rozplývajú 
sa radosťou z tých najm rzkejších výčinov; od ľu



dí, ktorých cestičky sú klukaté a čo sú podlí vša
de, kde len nohou vykročia.

Zachová ťa tiež od manželky blížneho, od cu- 
dzinky, čo zalieča sa líškavými rečam i, čo zane
cháva druha mladosti svojej a zabúda priam na 
zmluvu, jak  stanovil je j Boh. Je j dom sa vskutku 
zváža ku smrti, je j cesty vedú k nebohým. Nik

Zo života
Chvíľu, ktorú prežívame, považujeme za výzvu. 

Je v perspektíve dejín spásy. Je v perspektíve de
jín nášho cyrilometodského kresťanstva. Táto chví- 
la  je v perspektíve povolania, ktoré naplňuje na
še duše. Výzva tejto chvíle je ešte v jednej pers
pektíve. Cítime, že hriech, zloba človeka opúšťa 
svoje brehy a každý sa st úzkosťou pýta, či samo 
ludstvo a či sám život pred nimi obstojí.

Hla, otázky, hľa, súradnice tejto chvíle. Ale kde 
je odpoveď? Úzkosť súčasného človeka, ktorá vzi
šla z jeho trúfalosti, nás vystríha, aby sme sa ne
spoliehali iba na seba. Pýtajme sa teda so Šavlom, 
zrazeným k zemi: „Pane, čo si žiadaš, a;by som 
urobil?“ (Sk 9, 6 ). A povedzme s neskúseným 
Samuelom: „Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.“ (1 
Sam 3, 9).

Pán už prehovoril. Mi}ohorako. Svoju vôľu za
kódoval medziiným aj do našich dejín. Urobili 
to jeho sluhovia, svätý Cyril a Metod. Nám pri
chodí úloha túto vôľu dešifrovať. „Kráľu nebeský, 
Utešiteľ, Duchu pravdy, . . .  príď. “ Mária, matka 
naša a Matka Cirkvi, prihovor sa za nás! Príď, 
veni — je základný postoj Cirkvi. Jednomyseľne 
zotrvávať na modlitbách, spolu s Matkou a bratmi 
(Sk 1, 14). Toto svedčí o očakávaní Pána. S naši 
má prázdnymi rukami staviame sa pred Boha, aby 
ich naplnil svojimi darmi.

Máme k dispozícii spoľahlivú informáciu o tom, 
čo Cyril a Metod považovali za prvoradé. Prelo
žili a našim predkom predložili „celý cirkevný po
riadok“, teda liturgiu (por. ZK XV.). A tí sa ju 
„naučili“, modlili. Výsledky boli prekvapujúce. 
Náš informátor ich dokázal popísať iba obrazne: 
„I otvorili sa uši hluchých a  jazyk jachtavých jas
ným sa sta l“ (4) .  O situácii si môžeme vytvoriť 
jasnú predstavu. Na Veľkej Morave sa slúžila Li
turgia sv. Jána Zlatoústeho. Tá, ktorá sa slúži aj 
v tejto chvíli. Čo sa tým stalo vtedy, na začiatku, 
čo sa to robí teraz? Pokúsme sa otázku pochopiť.

Pripomeňme si, že dejiny spásy sa uskutočňujú 
po etapách. Boh ľudstve najprv pripravuje. Potom 
sa Kristus vteľuje, žije medzi nami, učí — a zo
miera za nás na kríži. Prináša obetu, velebí Boha 
a nám dáva spásu. Tento jeho vykupiteľský akt 
je definitívny. Opakuje sa však, predlžuje, ale v 
inej podobe. Vzkriesený Kristus zosiela Ducha Svä
tého a zakladá Cirkev. Tá z príkazu Krista vyslu
huje sviatosti, včítane aj Eucharistiu. To Kristus 
sa nimi sprítomňuje, celé Jeho dielo. Kňaz koná, 
liturgizuje in  p e r s o n a  C h r i s t i ;  Kristus je 
prítomný v Slove Božom; je aj v Božom ľude; so 
stupňujúcim sa nadšením treba nám vítať živiace
ho nás živého Krista — v eucharistickom chlebe 
a  v eucharistickom víne.

K našim predkom prichádza Kristus. On je v

sa z tých nenavráti, ktorí zaletujú k nej, a nik 
z tých nevkročí viac na chodníky života.

Preto sa cestou dobrých uberaj a zachovávaj 
spravodlivých chodníky! Lebo len ľudia správni 
bývať budú v kra jin e a  zostanú v nej iba počestní. 
Nečestní sa odstránia z krajiny a zločinci sa vy
korenia z nej.

eparchie
podstate našej cirkvi, On je v našej kultúre i v 
našom národe. Jeho mystérium ešte viac kon
kretizujme. Cyril a Metod nás vyzývajú, aby sme 
sa stali svätými. Ničím menším. Neustále si to 
opakujme i to Pavlovo: „Veľmi vás teda prosím, 
ja  väzeň v ¡Pánovi, žite dôstojne podľa povolania, 
ktorým vás Boh povolal!“ (Ef 4, 1).

Svätý Cyril a  svätý Metod nás ňou, to jest li
turgiou, upozorňujú aj na inú skutočnosť, na Cir
kev. Liturgia je totiž jedine v Cirkvi a Cirkev sa 
ňou realizuje. Cirkev je tajomným Telom Kristo
vým a liturgiou sa nám Kristus sprítomňuje. V 
Kristovi teda možno povedať aj tak, že Cirkev je
— liturgiou a ako liturgia aj Cirkev je mystérium 
Krista. Tým je aj naša, teda cyrilometodská cir
kev. Tento, cyrilometodský pojem Cirkvi, vstúpil 
do našich dejín, on je ich identifikačným zname
ním. Priznajme si, že my neraz pod Cirkvou rozu
mieme niečo celkom iné. Je pre nás inštitúciou 
ako mnohé iné; je pre nás organizačnou štruk
túrou. To preto, lebo Cirkev nekontemplujeme ako 
máme kontemplovať Krista, to preto, lebo — so 
žiaľom to vyslovujem — v Cirkev málo veríme.

Pamätajme však: ekleziológia Cyrila a Metoda 
našich predkov bola perfektná. A keď si všimne
me, že dnešný človek sa spontánne obracia ku 
Cirkvi, mali by sme si v tomto jubilejnom cyrilo- 
metodskom roku urobiť predsavzatie, že na svoj 
pojem Cirkvi budeme neustále robiť duchovnú i 
teologickú reflexiu.

Dovoľte mi, prosím, aby som teraz, pred zvolá
vaním Božieho požehnania, povedal pár slov ku 
slávnosti. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku je 
rada a je vďačná, že sa jej táto príležitosť poskyt
la. Je koniec-koncov aj prirodzené, že sa vysoké 
bohoslovecké učilište na začiatku svojej vážnej 
práce — a v rámci jubilejného cyrilometodského 
roku — modlí tak, vzýva pomoc Ducha Svätého 
tak, ako to robili žiaci svätého Cyrila a svätého 
Metoda. Pred vami tu odzneli tie slová Liturgie 
sv. Jána Zlatoústeho, ktoré do slovenčiny z gréč
tiny preložil sám Konštantín. Dokladom o tejto 
skutočnosti je pamiatka, známa ako Sinajské zlom
ky. Na tomto mieste je vhodné upozorniť azda aj 
na to, že táto, slovienska, cyrilometodská liturgia 
kondenzuje duchovnosť východných, cirkevných 
Otcov. Tú duchovnosť, na ktorú dnešná Cirkev 
upozorňuje ako na nevyužitý zdroj. My ho máme, 
ako vidíte, v rukách. Dnešnú príležitosť považuj
me, prosím, za výzvu aj v tomto sm ere . . .

(Z príhovoru Mons. Jána Hirku, páp. preláta, ordinára — 
ap. administrátora gr.-kat. cirkvi v ČSSR na otvorení no
vého školského roku CMBF v Bratislave v Dóme sv. Marti
na dňa 25. septembra 1984.)



Pamätníky hrdinských bojov-
Na území okresu Svidník, kde sa pred 40 rokmi rodila 

naša sloboda a kde došlo k spojeniu domáceho a zahranič
ného odboja, sú dva symboly hrdinských oslobodzovacích 
bojov — Pamätník Československej ľudovej armády na Du- 
kelskom priesmyku a Pamätník Sovietskej armády vo Svid
níku.

Terajší okres Svidník sa konštituoval zákonným opatre
ním predsedníctva Národného zhromaždenia č. 104/1968 Zb. 
Vznikol v podstate z územia okresov Stropkov a Svidník, 
ktoré boli do roku 1960. Pri poslednom sčítaní obyvateľstva 
žilo na jeho území k 1. 11. 1980 v 2 mešitách a 98 obciach 
41461 obyvateľov.

Po tomto základnom štatistickom úvode si bližšie všim
nime spomínané pamätníky, ktoré boli vyhlásené zá národ
né kultúrne pamiatky.

Národný pamätník Československej ľudovej armády na 
Dukle je dielom Ing. arch Josefa Grusa z Prahy. Znázorňu
je hlavný úder do nemeckej obrany na polsko-českosloven- 
skom území a zároveň aj bránu nášho oslobodenia. Pylón 
pamätníka s obradnou sieňou je vysoký 28 m. V roku 1964 
bol pamätník doplnený bronzovým súsoším Žalujem. Maitka 
spod hrdinskej Dukly na ňom symbolicky ďakuje sovietske
mu vojakovi za oslobodenie, ale zároveň žaluje.

Žaluje za Mníchov, Lidice, Ležáky, Ostrý Grúň, Kremničku, 
Zlatú Baňu i Tokajík.

Pamätník na Dukle je  hlavným objektom celého areálu 
Vojenského prírodného múzea s cintorínom • padlých prísluš
níkov 1. československého armádneho zboru V ZSSR. Na 
cintoríne je pochovaných 563 príslušníkov zboru. Pamätník 
bol slávnostne odhalený v roku 1949.

Monumentálny pamätník Sovietskej armády vo Svidníku 
s cintorínom, na ktorom je v štyroch spoločných hroboch 
pochovaných 9000 príslušníkov Sovietskej armády, padlých 
za oslobodenie Československa je  tiež národnou kultúrnou 
pamiatkou. Pamätník odhalili v roku 1954. Projektovali ho 
Ing. arch. L. Lodr a V. Šedivý s J. Krumpechtom. Autormi 
sochárskych prác sú akad. sochári O. Kozák, J. Hana a F. 
Gibala. Pomník je  vysoký 37 m, hviezda 3,5 m. 'Obelisk a 
súsošie sú zo spišského travertínu. Pamätník zdobia relié
fy. Pred pamätníkom stojí bronzová socha, zobrazujúca so
vietskeho seržanta, ktorý vzdáva hold nad mohylou padlých. 
Je vysoká 4 m a je j autormi sú sochári J. Bartoš a I. Hana.

Medzi týmto pamätníkom a objektom Dukelského múzea 
vo Svidníku bol vytvorený v roku 1974 k 30. výročiu bojoiv 
o Duklu Park bojovej družby, v ktorom je  sústredená vo
jenská bojová technika. Priestor je doplnený jazierkom 
v tvare našej republiky.

Oba pamätníky sú symbolom nerozbornej bojovej družby 
národov Československa a Sovietskeho zväzu. Každoročne 
sa návštevované tisícami našich a zahraničných turistov, 
aby sa poklonili pamiatke padlých hrdinov. Nech a j v nal 
šich srdciach ostane Dukla večne živá!

Čo nemožno urobiť za iného
Manželovi sa nechcelo chodiť do chrámu, a preto kaž

dá nedeľu, keď ho manželka prosila, aby šiel s ňou spolu 
na Službu Božiu, odpovedal:

— Vieš čo? Chod do chrámu a pomodli sa za nás oboch. 
Jedného dňa múdra manželka rozpráva mu, čo sa jej

snívalo.
— ten si predstav. Stála som pred nebeskou bránou pri 

tebe. Svätý Peter otvoril bránu a opýtal sa.
— Čo si prajete, dobrí ludia?
— Chceme do neba! — odpovedala som.
Svätý Peter dobre si nás obzrel obidvoch a potom po

vedal:
— Ty môžeš ísť dnu za oboch. Toho nechaj vonku. 
Manžel pochopil a potom už spolu chodili do chrámu

na Službu Božiu.

Z kresťanského sveta
V Ríme odhalili tabulku na ulici, ktorá odteraz 

nesie meno pápeža Jána XXIII. a  vznikla z časti 
doterajšej ¡Fiazza Pia a  Via Conciliazione.

Dvadsiate výročie encyklilky pápeža Pavla VI. 
Ecclesiam  suam, ktoré si pripomenuli všetky bis- 
kupslké konferencie, pozdravil a j poloúradný den
ník Svätej Stolice Osserviatore Romano. Autor úva
hy označil encykliku za prozreteíný počin v na
šich časoch. Pápež kliesnil cestu cirkvi v dneš
ných časoch a  ukázal, akým smerom sa má ube
rať, ak  chce ísť v intenciách Ježiša Krista.

V dňoch od 23. do 31. augusta t. r. v hlavnom 
meste Kene v Nairobi zasadala IV. svetová kon
ferencia rozličných náboženstiev za mier. Hlav
nou témou zasadania bol príspevok náboženstiev 
sveta v obrane ľudskej dôstojnosti a v boji 
o upevnenie mieru.

V Carihrade sa stretla zakladateľka foikolarí- 
nov Chiara Lubichová s patriarchom  Dimitriosom 
a bola prítomná a j na slávnostnej liturgii.

Matka Tereza z Kalkaty sa musí p obrobiť ope
rácii oka. Vykonať zložitú operáciu už nie mladej 
zakladateľky misionárok sestier lásky sa ponúklo 
St. Francis Medical Center z am erického Pittsbur
ghu.

Po prvý raz od čias reformácie sa stalo, že an 
glický panovník, kráľovná Alžbeta II., navštívila 
katolícku inštitúciu. Pri príležitosti te jto  návšte
vy slávnostne otvorila časti novovybudovaného 
liečebného ústavu v  londýnskej nemocnici sv. 
Jozefa. Na slávnosti sa zúčastnil a j predselda kon
ferencie episkopátu Anglicka a Walesu kardinál 
Basil Hume.

Medzi kandidátmi na tohoročnú Nobelovu ce
nu mieru je  a j Juhoafrická rada cirkví, vystúpu- 
júca na obranu čierneho obyvateľstva Juhoafric
kej republiky.

Naši jubilanti
V tomto mesiaci si svoje životné jubileá pripomínajú 

títo vdp. duchovní otcovia:
Ján Ličko — 65 rokov od narodenia (S. 11. 1919), Mi

chal Veliký — 75 rokov od narodenia (6. 11. 1909), Eduard 
Gerbery — 75 rokov od narodenia (16. 11. 1909).

Spomeňme si na jubilujúcich dušpastierov v modlitbách. 
Mnohaja ľit, blahaja ľit!

Maše hrecmy
Dňa 2. septembra 1984 odovzdaný do vôle Božej vo veku 

80 rokov a v 55. roku kňazstva zomrel Mons. MICHAL SZA- 
BADOŠ, kanonik.

Nebohý sa narodil 23. 10. 1904 vo Viszló (MĽR). Na kňa
za bol vysvätený 2. 8. 1929. Pôsobil na mnohých miestach 
našej eparchie a posledné roky svojho života prežil v rod
nej obci, kde aj zomrel. Pochovaný bol vo Viszló dňa 5. 
septembra 1984. Na pohrebných obradoch sa zúčastnili aj 
spolubratia a veriaci z miest jeho bývalého pôsobenia.

VIČNAJA PAMJAŤ, BLAŽENNYJ POKOJ!



Z novembrových výročí
November — Mesiac českosloven- 

sko-sovietskehq priateľstva.
1. november — Deň Horskej služby.
— — 1969 — pred 15 rokmi — pre

vzal dr. EMIL KORBA (+1978) vede
nie časopisu Slovo a Blahovisitnik.

2. novembra 1969 — pred 15 rok
mi — bola slávnostná posviacka ob
novených chrámov v Renčišove a Mi- 
ňovciach; posviacku vykonal o. ordi
nár Ján Hirka.

3. novembra 1784 — pred 200 rok
mi — nar. český maliar ANTONÍN 
MÄNES (um. r. 1843).

4. novembra 1954 — pred 30 rokmi
— um. HENRI MATISSE, francúzsky 
maliar impresionista (nar. 11. 12. 
1869).

5. novembra 1414 — pred 570 rok
mi — začal sa všeobecný cirkevný 
snem v Kostnicii (skončil sa v apríli 
1418).

6. novembra 1919 — pred 65 rokmi
— v Bratislave otvorili prvú hudobnú 
školu na Slovensku.

7. novembra — výročie Veľkej ok
tóbrovej socialistickej revolúcie.

— — 1769 — pred 215 rokmi — 
pri Trnavskej univerzite bola zriade
ná lekárska fakulta.

— — 1849 — pred 135 rokmi — 
vyšlo prvé číslo Katolíckych novín 
v tlačiarni Adolfa Miillera v Pešti, 
za redakcie Šimona Klempu.

8. novembra 1674 — pred 310 rok
mi — um. ainglický klasický básnik 
JOHN MILTON (Stratený raj, Raj zno_ 
vuzískaný); nar. r. 1608.

10. novembra — Svetový deň mlá
deže.

— — 1714 — pred 270 rokmi — 
nar. P. ROMUALD HADBAVNÝ, kamal- 
dulský mních, jazykovedec a histo
rik, prvý prekladateľ Svätého písma 
u nás (r. 1750).

— — 1759 — pred 225 rokmi — 
nar. FRIEDRICH SCHILLER, nemecký 
klasický básnik, dramatik (Zbojníci, 
Oklady a láska, Don Carlos, Wilhelm 
Telí a i.); um. r. 1805.

11. novembra 1884 — pred 100 rok
mi — nar. Alfréd BREHM, nemecký 
zoológ, autor kiníh o zvieratách (nar. 
r. 1829).

13. novembra — Medzinárodný deň 
nevidiacich.

14. novembra 1864 — preď 120 rok
mi — nar. ŠTEFAN ŽEROMSKÝ, poľ
ský spisovatel) romány: Ľudia bez 
domova, Popol, Verná rieka, Predja- 
rie a i.); um. r. 1925.

15. novembra 1764 — pred 220 rok
mi —. bola založená Akadémia ume
nia v Leningrade.

17. novembra — Medzinárodný deň 
študentstva.

— — 1869 — pred 115 rokmi — 
bol otvorený Suezský prieplav.

------- 1914 — pred 70 rokmi — um.
FRANTIŠEK VÍŤAZQSLAV SASINEK, 
historik, publicista, osvetový pracov
ník (nar. r. 1830).

19. novembra 1819 — pred 165 rok
mi — v Spišskej Kapitule otvorili pr
vý učiteľský ústav v Uhorsku, ktorý 
sa staral o národnú výchovu učite
ľov.

— — 1344 — pred 640 rokmi — 
bol položený základný kameň stav
by katedrály siv. Víta v Prahe.

— — 1959 — pred 25 rokmi — pri_ 
jalo Valné zhromaždenie Organizá
cie Spojených národov deklaráciu 
práv dieťaťa.

21. novembra 1844 — pred 140 
rokmi — unt IVAN ANDREJEVIČ 
KRYLGV, ruský bájkár (nar. r. 1769).

— — 1879 — pred 105 rokmi — 
nar. BARTOLOMEJ KRPELEC, autor 
obsiahlej monografie o Bardejove, v 
ktorej zhodnotil aj záslužnú činnosť 
mnohých gr.-kat. kňazov.

23, novembra 1889 — pred 95 rok
mi — nar. dr. ALEXANDER SPESZ, 
profesor CMBF v Bratislave, r=ábožen_ 
ský spisovatel (um. r. 1967).

24. novembra 1914 — pred 70 rok
mi — nar. JÄN ĎURKA-SILAN, kňaz, 
básnik ( + 1984).

27. novembra 1844 — pred 140 rok
mi — nar. ANDREJ KUBINA, kňaz, 
národný buditel a náboženský spiso
vateľ, správca Spolku sv. Vojtecha 
v r. 1885—92.

28. novembra 1904 — pred 80 rok
mi — nar. dr. ANDREJ MRÄZ, akade
mik, literárny historik a kritik (um. 
29. 5. 1964).

— — 1959 — pred 25 rokmi — vy
šla encyklika pápeža JÄNA XXIII. 
Princeps pastorum — o misijnej čin
nosti.

— — 1959 — pred 25 rokmi — bo
la založená Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach.

29. novembra 1924 — Dred 60 rok
mi — um. GIACOMO PUCCINI, talian
sky operný skladateľ (Madamme But_ 
terfly, Tosca, Turandot, Bohéma a i. 
(nar. r. 1858).

— — 1954 — pred 30 rokmi — v 
Moskve sa začala konferencia eu
rópskych krajín o zaručení mieru a 
bezpečnosti v Európe (skončila sa 12. 
decembra).

30. novembra 1869 — pred 115 rok
mi — um. v Rimavskom Brezove ĽU
DOVÍT KUBÄNI, básnik a  prozaik 
(bás. epos Radzivillovna, kráľovná 
poľská, verš. dráma Traja sokoli, 
hist. román Valgatha a i.); nar. r.

, /  '<JĹ - J  fUC--í- ^
Anjela pokoja, 

verného strážcu
Milý sviatok každého roku pripadá 

práve v období, keď už niet kvetov 
na poliach a v záhradkách. Keď celí 
príroda obliekla sa do jesenného rú
cha. V tomto období jesene napĺňa 
naše srdcia radosf, že pri kolíske 
nášho života dal nám všemohúci 
Pán anjela strážcu. On je naším naj
lepším a nerozlučným priateľom, 
ktorý nás sprevádza v dobrých i zlých 
dňoch nášho každodenného života.

Sv. apoštol Pavol v Liste Hebrejom 
píše, že „tu nemáme trvalého miesta, 
ale hľadáme- si budúce“ (13, 14).
A Boh, ktorý nás na túto cestu po
slal a vybavil nás potrebným, po. 
staral sa nám o spoľahlivého sprie
vodcu, ktorého postavil už od kolísky
— anjela strážcu (2  90, 11).

Sväté písmo nám spomína, že an
jeli sú naozaj vernými strážcami ľu
dí. Sv. Jozefovi sa zjavil anjel a vy
zval ho: „Vstaň, vezmi Dieťa i jeho 
matku a utekaj do Egypta“ (Mt 2, 
13). Známy je aj prípad so sv. apoš
tolom Petrom, ako ho anjel vyslobo
dil z väzenia a vytrhol z ruky Hero- 
desovej (Sk 12, 7—10). Na toto po
slanie anjela upozorňuje už Starý zá
kon, kde čítame: „Hľa, ja pošlem 
pred tebou svojho anjela, aby ťa 
echraňoval na ceste a doviedol ťa na 
miesto, ktoré som ti pripravil“ (Ex, 
23, 20).

Úcta k anjelom a sv. archanjelovi 
Michalovi zvlášť je v našej cirkvi veľ
mi stará. To preto, že je naším 
ochrancom, vzorom Božích bojovní
kov. Majú tiež mimoriadne poslanie v 
nebi, kde neprestajne vzdávajú chvá. 
lu Pánovi, čo vyjadrujeme pekne i v 
našej sv. liturgii: aby sme dô
stojne oslávili Kráľa, ktorého anjel
ské zbory neviditeľne nosia vo víťa- 
zosláve.“

Pamätajme často vo svojom živo
te, najmä v boji proti hriechu, že 
pri nás stojí anjel strážca, mocný 
a svätý, daný nám od Boha, aby nám 
pomáhal, tešil, dával sily v každo
dennom živote. Buďme mu vďační za 
túto pomoc a pozdvihnime svoju dušu 
pri každej sv. liturgii, prosiac Boha 
slovami: „Anjela pokoja, verného 
strážcu a ochrancu našej duše a tela 
od Pána prosme.“

Každý človek, každá rodina a kaž
dé ľudské spoločenstvo, a vôbec celý 
svet, potrebuje pokoj, po ktorom 
všetci túžime. Prosme preto i sv. ar
chanjela Michala, všetkých anjelov, 
zvlášť nášho anjela strážcu, aby nám 
vyprosil u Pána nášho pokoj a mier 
na celom svete. o. M. Merva
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