
Proroctvá sa splňajú 
v Betleheme

iPísmo sväté obsahuje mnoho proroctiev o Me
siášovi, ktoré sú velmi presné a zaujímavé, týka
júce sa Jeho narodenia a utrpenia. Otvorme knihy 
Starého zákona a prizerajme sa (divnému splne
niu Božích proroctiev.

Mesiáš bude pochádzať z ľudského pokolenia.
Po páde prvých rodičov do hriechu povedal Pán 

hadovi: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou 
á ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potom
stvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mtu zraníš pä
tu“ (Gn 3, 15). Tento verš je prvou blahozvesťou, 
protoevanjelium. I keď potomstvom Eviným sú 
všetci ľudia, sv. Otcovia a exegéti vedení sv. Pav
lom [Rim 16, 20} vykladajú slovo individuálne 
o Ježišovi Kristovi, lebo on bol len jediný poto
mok, ktorý zvíťazil svojou smrťou na kríži nad 
hlavou diablovou, keď nás všetkých vykúpil.

Mesiáš bude pochádzať zo židovského národa.
V prisľúbení danom Abrahámovi povedal Pán: 

„V potomstve tvojom požehnané budú všetky ná
rody zeme“ (Gn 22, 18). Toto isté prisľúbenie bo
lo opakované Izákovi (Gn 26, 4) a  Jakubovi (Gn 
28, 14). Ide tu o požehnanie duchovné, o oslobo
denie z hriechov a prinavrátenie milosti Božej. 
Je tu reč o Mesiášovi ako o Vykupiteľovi všet
kých ľudí, ako o pôvodcovi požehnania a nadpri
rodzených darov. A tak teda Mesiáš má prísť zo 
židovského národa Abrahámovho.

Mesiáš bude pochádzať z rodu Dávidovho.
Skrz proroka Jeremiáša Boh predpovedal: 

„Vzbudím Dávidovi Výhonok spravodlivý a bude 
panovať ako K r á ľ . . .“ (Jer 23, 5). A u proroka 
Izäiáša hovorí: „Vypučí ratolesť zo pňa Jeseho 
(otec Dávida) a z koreňov jeho Výhonok vykvit
ne. A spočinie na ňom Duch Pánov“ (Iz 11, 1—2). 
Židia boli hlboko presvedčení, že Mesiáš, Ježiš 
Kristus bude pochádzať z rodu Dávidovho. Na 
otázku Spasiteľa: „Go si myslíte o Mesiášovi? Čí 
syn je?“ — odpovedali bez váhania: „Dávidov“ 
(Mt 22, 42). A keď začal spor medzi žiidími, či Je
žiš je Kristom (Mesiášom), oidporcovia takto ho
vorili: „Vari z Galiley má prísť Kristus? Či neho
vorí Písmo, že Kristus príde z potomstva Dávidov
ho, z mestečka Betlehema, kde býval Dávid?“ (Jn 
7, 42).

Mesiáš sa narodí z Panny.
Z poverenia Pánovho prorok Izaiáš povedal krá

ľovi Achazovi, že môže žiadať akýkoľvek znak 
Božej všemohúcnosti. Kráľ nežiadal žiadneho zna
menia a preto prorok povedal sám: „Preto sám 
íPán dá vám znamenie: Hľa, Panna počne a po
rodí Syna a dá mu meno Emanuel“ (Iz 7, 14). Ze 
toto proroctvo sa splnilo práve na Ježišovi, po
tvrdzuje sv. Lukáš (Lk 1, 26—38).

(Pokračovanie na 4. str.)
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Slávite Jeho!
Všetkým našim čitateľom a priazniv
com, prispievateľom a dobrým rad
com, zdravým i chorým, zhromažde
ným pri štedrovečernom stole i v tú
hodinu od rodín služobne vzdiale-

é

ným —  pokoj, radosť a šťastie po 

tieto dni i po všetky dni nastávajúce
ho roku 1985
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Končíme znova jeden rok
O pár dní si sadn em e pod  vianočné strom čeky , aby sm e si znova sprítom nili onú udalost, k to 

rá sa  stala v B etlehem e, k eď  sa  z Panny Márie, pon íženej služobnice Božej, narodil Syn Boží JežíS 
Kristus. Zídu sa rodiny, d eti prídu k  rodičom , lebo  už je  to tak , že na V ianoce sa každý ponáhľa  
prežií svätý v ečer v kruhu svojich  najdrahších. Zaznejú m ilé starootcovské ko led y  a znova sa všetci 
stanem e na pár dní deím i, lebo  vtedy a j ten, čo  už ho tlačí n ieko ľko  krížikov  života, zalietne do  
svojho detstva a  zaspom ína si na čas, k eď  bol m alý, k eď  deti na prstoch  rátali ko ľkokrá t sa ešte  
vyspia a  budú V ianoce, k eď  sm e sa tešili na darčeky , k to ré  sm e potom  na ten krásny večer, k eď  sa  
nebo sk lon ilo  k  zem i, našli pod  strom čekam i.

V šeličo sa už odvtedy zm enilo, život sa  ponáhľa, ozaj ak o  tá bystrá rieka . S taroveký mudrc to 
pádne vyjadril tým, že dvakrát nevstúpim e do tej istej vody. Žijem e iné časy , ak o  ich žili tí, čo  už 
odpočívajú na cintorínoch. N aše sp o ločen ské  zriaden ie urobilo veľa pre č lov eka . Spom eňm e si len  na 
sociálne zabezpečen ie našich dôchodcov  a  pripom eňm e si časy , k e ď  m nohí tak í m useli chodit po 
žobraní, najm ä vtedy, a k  sa k  nim deti obrátili chrbtom , zbavili sa  ich  a  vyšikovali ich do vlhkých, stu
dených izieb, až to človeku  prichádza ľúto na to pom yslieť.

Spom eňm e si na „žobráčne“ v predsien i ko sto la , k d e  n atfčá li ruky tí, čo  nem ali ani na jedlo, 
ani na šaty. Spom eňm e si na údel m nohých takýchto  starčekov  a  staren iek.

Iste, a j dnes sa nájdu nevď ačné deti, nevďační synovia a dcéry , k torí sú hrubí, n eláskaví k  svo
jim otcom  a  m atkám . Aj dnes sa  nájdu starčekov ia  a  starenky , ktorým  m ladí „ujedajú“ z ich d ô 
chodku  a  nedajú rodičom , čo  im patrí. Aj dnes sa  nájdu v našich dom ovoch dôchodcov  starí otcovia  
a  staré m atky, k to ré  m árne čaka jú  na návštevu detí, m árne na list, d obré  slovo, pohladen ie, po k to 
rom tak veľm i túžia. Ale naša sp o ločn osí vytvorila pre našich dôchodcov  ta k é  podm ienky, že k eď  
už nemajú k d e  hlavu sklon iť, pritúlia ich v dom ove dôchodcov , kd e  je  o nich z každ e j stránky p o 
starané. Len škoda , že sú tam  a j tak í, k torí by m ohli byť dom a, ktorí by radi boli dom a, lebo  ich deti 
majú priestranné byty a  všetky  m ožnosti, aby  sa  o nich postarali. N eraz zaberajú tak m iesto práve 
tým starčekom  a  starenkám , k torí nem ajú doslova  n ikoho a  sú na ústavnú starostlivosť odkázaní.

•
Vidíte, a j na takúto tému je  práve teraz na V ianoce vhodné rozm ýšľať a spytovať si svedom ie, 

či aj my nie sm e čosi dlžní svojim  rodičom , či a j my nem ôžem e urobiť pre nich viac ako  sm e dosiaľ 
urobili. Veď V ianoce majú byť sviatkam i lásky . Tej lásky , ktorú  nám preukázal Boh Otpc, ktorý  p o 
slal svojho jedn orodeného Syna, aby nás vykúpil.

Aj rok  sa pom aly končí. Rok, ktorý  sm e prežili v zložitej m edzinárodnej sitácii. Vstupovali sme 
do neho s obavam i, a le  v kútiku srdca a j s nádejou, že prin esie zlepšen ie m edzinárodnej situácie a  
odstráni, zažehná hrozbu vojny. N estalo sa tak  a naše obavy sm e si prin iesli až sem  k  vianočnému  
stolu štedrovečerném u s prosbou  k  novonarodeném u betlehem ském u Dieťaťu, aby nám požehnalo  
mier. Sm e presvedčen í, že súčasný svet nepotrebuje nič tak  naliehavo ako  mier. Boj o jeho záchranu  
je  jediným  program om  zdravého rozumu, zodpovedného svedom ia i vrúcnym hlasom  srdca, aby sa 
našlo spoľahlivé východ isko k  lep še j budúcnosti ľudstva. Odvrátenie nebezpečenstva jadrovej vojny 
je  kategorickou  požiadavkou  prítom ností. Pre je ; presaden ie musíme všetci spoločn e vynaložiť všet
k o  úsilie. - .

Všetci ľudia dobrej vôle na Zemi si prajú, aby  vo vedom í ľudstva zvíťazili m ierové snahy. V tom 
to zm ysle zaslala  VI. b iskupská synoda, k torá  zasada la  v októbri m inulého roku v Ríme, všetkým  
ľuďom dobrej vôle posolstvo, v ktorom  pozýva všetkých  do boja  za upevnenie mieru a  sociálnej spra
vodlivosti. Zdôraznila ochotu  k a to líck e j cirkvi spolupracovať pre b laho ce léh o  ľudstva a ostatnými 
náboženstvam i i so všetkým i ľuďmi dobrej vôle.

Svätý Otec Ján Pavol II. vydal ku ka to líckem u  Svetovém u dňu mieru  — 1. januára 1984 — h es
lo : Mier sa rodí z nového srdca. A práve pred  rokom  v jednom  zo svojich predvianočných prejavov  
zdôraznil: Äno, m ier v jednotlivých krajin ách  a  m ier vo vzťahoch m edzi národmi. V tom  spočíva  
činnosť cirkvi a  jej spolupráca, ktorú  je  ochotná poskytnúť všetkým  ľuďom dobrej vôle.

•
Patríme k  socialistickém u  spoločenstvu  národov, k to ré  vynakladá všem ožné úsilie na odvrátenie  

hrozby novej svetovej vojny, za záchranu svetového mieru. V tom to zm ysle hovoril v prvý deň kon 
čiaceho  sa roku 1984 prvý občan  našej vlasti prezident Gustáv Husák, k torý  okrem  iného pripom e
nul, že práve tvorivá práďa každ éh o  jedn ého z nás je hlavným prínosom  k  zaručeniu mieru a bez
pečnosti našej krajiny. Zdôraznil, že si .neslobodno robiť ilúzie, že m edzinárodný vývoj bude preb ie
hať bez  kom plikácií. O dvrátenie vojnovej hrozby vyžaduje, aby sm e trvalé upevňovali vzájomnú jed 
notu, hospodársku  a  politickú  silu krajiny a  dbali o to, aby silnelo  m ierové hnutie, v ktorôm  sa na 
celom  svete združujú pokrokov í, reálne uvažujúci ľudia bez rozdielu po litickej a  náboženskej prí
slušnosti.

•
S týmito m yšlienkam i, k to ré  len  potvrdzujú, a k é  je  dô lež ité svojou statočnou prácou prispievať 

k  záchrane svetového mieru, oslávm e sviatky N aroden ia nášho Pána, zavŕšme rok  Pána 1984, v ná
deji, že ten nový, ktorý  už čaká , aby vymenil svojho staručkého predchodcu , bol ozaj pokojným , ra
dostnejším  a hlavne rokom , ktorým  nám prinesie mier! (om)



Prežívame dni a chvíle, v ktorých sa nám mno
ho skutočností prihovára. Po tieto dni a v týchto 
chvíľach aj my sme vnímavejší na hlas vecí, uda
lostí, na hlas našich bratov, našich drahých, na 
hlas, ktorým sa k nám prihovára Boh. Prijmite, 
prosím, ešte jeden hlas, — môj.

'Je toho velmi vela, s čím by sa žiadalo prísť 
k vám. Dnes sme určovaní sviatkami Narodenia 
Pána. Pokúsme sa preto ich hlas, ich výzvu, ich 
volanie zachytiť.

Jedno si uvedomujeme: to, že sme pohnutí až 
kdesi y hĺbke duše. Čím je to? Azda stromčekom? 
Koledami? Štedrovečerným stolom? A či hviez
dami na nebi, ktoré nám v tú tichú noc akosi 
ináč, dojímajúco svietia?

To všetko patrí k Vianociam. Tým všetkým sme 
oslovovaní. Onen príhovor je za tým všetkým.

Ked sa lepšie započúvame do tých hlasov, ked 
sa pýtame po ich zmysle, a ked ich vnútornejšie 
vnímame, zisťujeme, že všetko dajako súvisí s ro
dinou. Äno, s rodinou. Cirkev nám liturgiou pripo
mína rodinu. Pri jasličkách je — rodina. Dary si 
zväčša vymieňame — v rodine. Aj svoj hlas po 
tieto dni zmäkčujeme v rámci rodiny.

Áno, Vianoce sa neraz označujú za sviatky ro
diny.

to, že kult Panny Márie u Slovanov, kult Bohoro
dičky, tkvie práve v onom zmysle pre rodinu.

Dáte mi zaiste za pravdu, že je k veci, ak teraz 
hovoríme práve o rodine. Ved aká je rodina, taká 
je  Cirkev, taký je  aj národ.

Hlas Vianoc, hlas Cirkvi — i môj hlas — upo
zorňuje na rodinu.

Skúmajme sa, ako je to s naším videním rodiny 
a ako je to s našou rodinou. Skúmajme sa, čo svo
jej rodine dlhujeme. Snažme sa učiť u našich pred
kov, otcov. Využime tohoročné Vianoce na to, 
aby sme našu rodinu mali „v poriadku“.

Neraz, to všetci skusujeme, cítime sa bezmocní
i bezradní. V tých situáciách, v ktorých sa dnes 
naše rodiny ociťujú a v ktorých sa ocitajú členo
via našich rodín. Neraz dochádza až k rezigná
ciám. Neraz dochádza až k tomu, že prijímame 
tie podmienky, ktoré nakoniec vedú k rozpadu 
našich rodín.

Kde pomoc? Kde vzor? Čo tu robiť?
A to je  už druhá otázka, ktorá sa nám dnes nú

ka. Vzorom nám je Svätá rodina. Pomoc nám po
núka Novonarodený. Mária a Jozef sa za nás 
prihovárajú.

V tropári našej liturgie sa o Narodenom hovo
rí, že je  Slnkom Pravdy. Sám o sebe vyhlásil, že

NARODENIE TVOJE...

Súčasná Cirkev otázku velmi presne postrehla. 
Rodine sa venovala nedávno biskupská synoda. 
O rodine sa hovorí ako o malej cirkvi. Aké to veľ
kolepé prirovnanie! Aké je to povzbudivé! My si 
tu teraz nemôžeme pripomínať všetko, čo Cirkev 
o rodine učí. Pripomenúť si všák treba aspoň to, 
že rodina je tým miestom, kde sa najmladší člen 
Cirkvi učí katechizmus — na príklade a zo slov 
rodičov, v rodine sa dieťa učí modliť, v nej zís
kava náboženské návyky, tu má prvé zážitky Bo
ha. V rodine sa musí duša, tak mimoriadne vní
mavá a tak tvárivá, nábožensky formovať.

Členovia rodiny sú si navzájom príkladom, po
vzbudením, slúžia si, pomáhajú, dvíhajú, rozume
jú . . .

Len vtedy, keď malá cirkev bude v poriadku — 
a vy viete, kedy sa o rodine dá povedať, že je 
v poriadku! — len vtedy bude v poriadku aj Cir
kev väčšia i veľká. Rodina totiž je jej najmenšou 
bunkou, je bunkou stavebnou a je bunkou už aj 
tvorivou. Diecézu, v ktorej žijeme, označujeme za 
„našu“ cirkev. Zdôrazňujeme tým, že tvoria ju 
„naše“ rodiny, prezrádzame tým aspoň, že si to 
uvedomujeme. Naša kultúra, čiže kultúra našich 
rodín, spôsob myslenia, konania, zvyky, túžby 
atd., živé v našich rodinách, charakterizujú — 
„našu cirkev“.

Tu si pripomeňme, že u Slovanov od prvopo
čiatku rodina bola v centre pozornosti. Tak tomu 
bolo už v predkresťanskej dobe. Bol tó práve zmy
sel našich predkov pre rodinu, ktorý uľahčil pri
jatie kresťanstva. On spôsobil, že naši predkovia 
kresťanstvo prijali zvnútra, t. zn. hlboko, v pod
state. Cyril a Metod svoju katechézu tomuto zmys
lu pre rodinu prispôsobili. A my si všimnime aj

je Cestou, Pravdou a Životom (Jn 14, 6). S v. Peter 
neskôr vyhlásil, že „v nikom inom niet spásy, le
bo ani niet pod nebom iného mena, daného ľu
ďom, v ktorom máme byť spasení“ (Sk 4, 12).

Vianoce nás upozorňujú na Krista. Povedzme to 
aj ináč: je  to Kristus, ktorý tvorí Vianoce. Je to 
Kristus-Láska, ktorý je  centrom vzoru našich ro
dín, Svätej rodiny. On je to, ktorý musí byť aj 
v strede našich rodín. Všetci členovia našich ro
dín musia mať v sebe Krista, prijímať Ho vo svia
tostiach. „Veľká“ Cirkev je tajomným Telom Kris
tovým: Kristovým tajomným Telom musí byť aj 
cirkev — „malá“, rodina. Len tak bude rodinou
— podľa Srdca Božieho.

Všimnime si len, a to s čo najväčšou vážnos
ťou, že pokúšanie dnešných rodín je najmä v tom, 
že sa im stráca Kristus, Cirkev. Život overuje hod
notu týchto návrhov.

Našimi otázkami — v tichu Vianoc — by mali 
byť: ja  a Kristus? Je Kristus v mojej rodine? Je
v nej láska? Je moja rodina stavebnou bunkou 
„našej“ cirkvi? M<?že sa o nej hovoriť ako o cirk
vi?

Nech vám a vašim rodinám Novonarodený pri
nesie svoju milosť, spásu, nech vás. požehná a 
nech zostane s vami na veky.

Mons. Ján Hirka, ordinár

Mier na zemi, túto horúcu túžbu ľudí všetkých 
čias, nemožno uskutočniť a upevniť, len keď bu
de nastolený poriadok, stanovený Bohom, a keď 
ho všetci budú mať v úcte.

Pápež Ján XXIII., encyklika Pokoj na zemi, ťívod.



Ako dobrí hospodári
Ešte pár dní a odtrhneme posledný list z tohtoročného 

kalendára. Do mora večnosti uplynú dni, v ktorých sme 
žili, vychovávali svoje deti, pracovali. Dni, ktoré nám pri. 
nášali radosti i trampoty. Lebo život je  už raz taký, že 
neprináša samé ruže, ale a j starosti, problémy, trápenia, 
ktoré nás neraz prekvapia nečakane a zasiahnu do po. 
kojného toku nášho života.

Naši dobrí starí otcovia a matky nás učili, aby sme sa 
tak pri konci roka obzreli dozadu, na čas, ktorý je  za 
nami. Aby sme porátali úspechy i prehry, aby sme sa za
mysleli nad tým, či sme dobre ztižitkovali všetky dni roka, 
č i sme nepremárnili čas, ktorý je  drahý. Urobme si spoloč. 
ne také malé spytovanie svedomia. Položme si, otázku, akí 
sme boli ako kresťania k Bohu, akf k sebe, akí k svojim 
blížnym. . .

A každý si úprimne odpovedajme na túto trojitú otázku, 
ktorá sa nám ponúka práve teraz, keď sa rok chýli ku kon. 
cu. Ako sme si plnili svoje povinnosti k  Bohu, či sme ne
boli iba navonok kresťanmi, ale v srdci nám naďalej hniez
dili staré hriechy, chyby a neresti. Či sme boli dobrí k 
sebe, a to nielen zo stránky hmotnej, ale či sme sa starali 
o svoju dušu, či sme využili dni tohto roka k tomu, aby 
sme sa stali dokonalejšími, lepšími.

A akíže sme boli k  svojim blížnym? Brali sme ich na 
vedomie, boli sme k nim láskaví, ochotní pomôcť, alebo 
sme videli stále len a len seba? Ako sme pracovali, ako 
sme pomáhali svojou prácou zveľaďovať náš spoločný ži. 
vot?

A urobme si a j dobré predsavzatie, že odteraz napraví
me, čo sme hriešne zanedbali.

(of)

Sčítaní lidu a Písmo sväté
Z histórie je  známo, že se  ve starém  Egypte 

provádélo každý  druhý rok  sčítan í dom ácností 
a  osob, žijících v nich. Za správnost údaju ručil 
úŕadum prednosta dom ácnosti. Sčítaní lidu podlé-  
h alo  nejvyššímu egyptském u úŕedníkovi. Podobné  
zprávy jsou i ze starého Ríma i z ostatn ích staro
vekých  ríší. Z cela naprosto odlišný je postoj ve 
Staré zákone. Sčítaní, k teré  provedl krá l Dávid 
je  trestáno Jahvem  a  to m orem , jem už pod leh lo  
tedy  70 000 lidí. „A Satan vystoupil proti Jisraeló-
vi a  ponoukl Davida, aby Jisraele  spočítal. 1 pra- 
vil Dávid Joabovi a  knížatúm  lidu: Jd é t e ,  seč té te  
J israele od  B eeršebaa  po Dan a  prineste m ne vý- 
s led ek , abych poznal jejich  p o če t“ (1 Par 21,
1- 2 ) .

A plikace totiž č ísel na lidi se  považovala za 
opovážlivý zásah do Božího rádu, který  varuje 
sečítat véŕící i n evéfící, spravedlivé i nespraved- 
livé, Mastné i nešťastné a  prenáší se tím nespra- 
vedlnost a  neštéstí na jiné. Od zániku ríše rím ské  
až do začátku  17. sto letí nebylo provedeno soubor- 
né sčítání obyvatelstva. Ješté  v r. 1753 byl v Anglii 
zamítnut návrh na sčítání jako  bezbožný, který  
ohrozuje osobní svobodu č lov eka  — pravdepodob
né zde ješté  pusobil vlív Starého zákona. V No- 
vém zákone jsou dve zprávy o soupisu  — sčítání

lidu: „V téch  dnech  vyšlo naŕízení od  císare Au
gusta, aby se vykonal soupis c e lé  ríše. To byl 
první soupis a  konal se, když v Sýrii byl místo- 
držitelem  Kvirinius“ (Lk 2, 1—2). „Po ném za 
soupisu povstal Judas z G alileje a mnoho lidí strhl 
za sebou“ (Sk 5, 37).

Je  zaujímavým faktem , jak  prozretelnost Boží 
použila rím skeho sčítání lidu, aby tak  se naplnilo  
Písmo a M esiáš, jehož rod iče bydleli v Gálíleji, 
odešli do Judska do Betlém a, k d e  se Kristus na
rodil, jak  byl proroky  predpovédéno.

MUDr. Vlastimil Nikodém

Proroctvá sa splňajú 
v Betleheme
(Dokončenie z 1. str.)

Mesiáš bude mať predchodcu.
Skrz proroka Malachiáša predpovedal Pán: 

„Hľa, ja pošlem anjela svojho a pripraví predo 
mnou cestu. I zaraz príde do chrámu svojho Pa
novník, ktorého vy hľadáte, a Anjel zmluvy, kto
rého si žiadate“ -{Mal 3, 1). A u proroka IzaiáŠa 
hovorí Pán: „Čuj! Ktosi volá: „Na púšti pripravte 
cestu Pánovi, urovnajte na pustatine chodník Bo
hu nášmu! Každá dolina nech sa zdvihne a každý 
vrch a kopec zníži. .  (Iz 40, 3—4).

Mesiáš narodí sa v Betleheme.
Prorok Miicheáš predpovedal: „A-ty, Betlehem, 

Efrata, primalý si medzi tisícami Jútíu; z teba mi 
vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a pôvod jeho je 
odpradávna“ (Mich 5, 2). Židovskí učenci na 
otázku troch kráľov, ktorí sa pýtali o mieste na
rodenia Mesiáša, pohotové odpovedali, že Mesiáš 
má sa narodiť v meste Betleheme, lebo tak pred- 
poveldJal prorok (Mt 2, 5).

Narodenie Mesiáša zvestuje hviezda, navštívia
ho králi.
Veštec Balám predpovedá kráľovi Moabitov, keď 

prišli Izraeliti s Mojžišom: „Jeho vidím, no nie 
už teraz, hladím na neho, no nie z poblízka. Hviez
da vychádza z Jakuba, žezlo sa zdvíha z Izraela“ 
(Num 24, 17). Tá hviezda sa ukázala nad Betle
hemom (Mt 2, 2). A prorok Dáviíd prorokoval
o kráľoch, ktorí majú prísť s poklonou k malému 
Mesiášovi: „Prinesú dary králi Taršišu a ostrovov, 
oddajú dane oddanosti králi zo Šeby a zo Sáby“ 
(Z 71, 10).

Pri narodení Mesiáša zahynie veľa detí.
Prorok Jeremiáš píše: „Cuj, v Ráme počuť vzdy

chanie, prehoriký plač, Ráchel si narieka nad deť
mi, nedá sa potešiť nad deťmi, pretože ich niet“ 
(Jer 31, 15).O splnení tohto proroctva hovorí sv. 
Matúš (2, 16—18).

Mesiáš odíde do Egypta a vráti sa odtiaľ.
U proroka Izaiáša čítame: „Hľa, Pán sa nesie 

na ľahkom oblaku a ide do Egypta“ (Iz 19, 1). 
Ešte jasnejšie hovorí prorok Ozeáš: „Z Egypta 
poivolal som svojho syna“ (Oz 11, 1). Ježiš skutoč
ne musel 'utiecť pred hnevom Heroidesovým, tam 
žil dlhší čas, kým, sa nevrátil do vlasti (Mt 2, 
13—23).

Velebíme ťa Kriste, darca života, lebo z lásky k nám si 
sa narodil z prečistej Panny Márie.



NARODENIE SPASITEĽA
' Zvesť o narodení Ježiša Krista okrem Panny Má

rie počul aj sv. Jozef a to vtedy, ked ju chcel ta j
ne prepustiť. Anjel Pána zjavil sa mu v sne a po
vedal: „Porodí Syna, a ty mu dáš meno Ježiš {Vy
sloboditeľ), lebo on vyslobodí svoj ľud z jeho 
hriechov“ (Mt 1, 21).

Prví, ktorí počuli splnenie tejto blahozvesti, bo
li pastieri. Pastieri, ľud to biedny, osamotený od 
ľudí a vzdialený od sveta. Im prvým anjel pove
dal: „Nebojte sa! Hľa, veľkú radosť vám zvestu
jem, ktorá bude patriť všetkému ľudu, lebo dnes 
sa vám v meste Dávidovom narodil Spasiteľ . .  
(Lk 2, 10—11). Ozaj bola to pre nich veľká ra
dosť. Veď čo mohlo potešiť vtedajší ľud, ktorý bol 
zo všetkých strán ubiedený, ponižovaný a mno
hým nešťastiam vystavovaný, než zvesť, že Ten 
oddávna očakávaný sa dnes narodil.

Keby sme slepému, ktorý nikdy neuzrel svetlo 
Božie, nevidel svoju matku, ani otca; hluchému, 
ktorý sa nemôže rozprávať so svojimi najbližšími, 
alebo tomu, čo je dlhé roky pripútaný na lôžko, 
oznámili, že sa našiel lekár, ktorý ich vylieči, za
iste ich radosť by nemala konca. Takúto radosť 
pociťoval aj vtedajší ľud, čo dlhé roky očakával 
svojho záchrancu. Ten aj prišiel a jeho príchod 
anjeli zvestovali pastierom.

V Písme svätom čítame, že Ježiš Kristus bol 
skôr, ako sa narodil Abrahám: „Veru, veru, ho
vorím vám, ja som skôr, ako sa narodil Abra
hám“ (Jn 8, 58). Bol skôr, ako vznikol svet: 
„ . . .  ktorú som mal pri tebe skôr, ako vznikol 
svet“ (Jn 17, 5). Veď: „Na počiatku bolo Slovo 
a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh“ [Jn 
1, 1). Teraz však prišiel na zem, k nám hriešnym, 
aby nás očistil, zmieril s Bohom a zachránil od 
večného zatratenia. Úlohu vykúpenia, ktorú Otec 
nebeský zveril svojmu Synovi, Ježiš Kristus prijal 
s radosťou. Svoje slová potvrdil skutkami tak pre
svedčivo, že ked ho stotník videl na kríži, plný 
úžasu zvolal: „Tento človek bol naozaj Syn Boží“ 
(Mk 15, 39). Vtedy mnohí zvolali: „A my sme 
uzreli jeho slávu, a to slávu ako Jednorodeného 
od Otca, plného milosti a pravdy“ (Jn 1, 14).

Božská náuka, ktorú hlásal Ježiš Kristus počas 
svojho pozemského života, rozniesla sa široko ďa
leko do sveta. Jeho slová sú adresované všetkým, 
ako to čítame už v Starom zákone: „Po celej ze
mi sa rozlieha ich hlas a ich slová až po hranice 
sveta“ (Z 18, 5). Nemôžeme však tvrdiť, že naro
dením Ježiša Krista sa splnilo želanie a očakáva
nie všetkých ľudí. Nezjavil sa ako svetský panov
ník, krutý a mocný vládca. Prišiel na tento svet 
bez ľudskej slávy, bez príprav na uvítanie, skrom
ne, tíško a v poníženosti. Tam v biednej maštali 
so špinavou dlážkou, tam našiel si trón Kráľ neba 
a zeme. Táto skromnosť a poníženosť plne na
svedčovala jeho slovám, že totiž jeho Kráľovstvo 
nie je z tohto sveta. Pochádza zhora a z nebies k 
nám prišiel len preto, aby nás zachránil od več
ného zatratenia a uviedol do horného miesta — 
Nebeského kráľovstva.

Nespočetné množstvo nemocných Ježiš Kristus 
vyliečil, oslobodil od moci diabla, biednych na
sýtil a rozveselil. Na svojej pozemskej ceste stre

táva malomocného a zmiluje sa nad ním (Mt 8,
2—3). Všetko, čo Ježiš Kristus vykonal na zemí 
v prospech človeka, je  ťažko spočítať, či vymeno
vať, lebo sv. evanjelista Ján o týchto Jeho skut
koch hovorí: „Keby sa to všetko malo dopodrob
na opísať, myslím, žeby celý svet nestačil pojať 
knihy . . . “ (21, 25). Preto, keď prišli od Jána uče
níci, On im odpovedal: „Choďte, oznámte Jánovi, 
čo ste počuli a videli! Slepí vidia, chromí chodia, 
malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstá
vajú a chudobným sa hlása evanjelium“ (Mt 11,
5). Takto predpovedal aj prorok Izaiáš slovami: 
„Vtedy roztvoria sa oči slepých a uši hluchých sa 
otvoria. Vtedy sťa jeleň bude skákať chromý a 
jazyk nemého z a p le s á ...“ (35, 5—6). Bol leká
rom duše i tela a preto o Ňom ľudia hovorili, že: 
„Dobre robí všetko . .  (Mk 7, 37).

O ' žalostnom stave, v aikom sa svet nachádzal 
v čase príchodu Ježiša Krista na svet, nám výstiž
ne hovorí prorok Izaiáš: „Všetci sme blúdili ako 
ovce, išli sme, každý vlastnou c e s to u ...“ (53,
6); „Lebo, hľa, tma pokrýva zem a temnota ná
rody, ale nad tebou sa zaskvel P á n . . .“ (60, 2). 
Vtedy bolo mnoho tých, čo považovali pohanských' 
bohov za svojich a klaňali sa im, ako aj takých, 
čo nedodržiavali židovský zákon. Rozvrátené mra
vy boli medzi židmi i pohanmi. Do toho rozlade
ného sveta prichádza Spasiteľ a všetko sa mení. 
Jeho božská náuka osvietila hlbokú tmu, zničila 
modlárstvo a ľudské srdce zahorelo túžbou po 
dobročinnosti. Kristus osvietil národy, naplnil zá
kon a zachránil svet od večného zatratenia. Bol 
ten, o ktorom sa písalo ako o pravom „Svetle, 
ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho 
na tento svet“ (Jn 1, 9). A o rozšírení svojej ná
uky povedal, „že sa blíži hodina, keď sa ani na 
tejto hore, ani v Jeruzaleme nebudete klaňať Ot
covi! . . .“, ale „v duchu a pravde“ (Jn 4, 21—23).

Novonarodený Spasiteľ založil novú, dokona
lejšiu spoločnosť — Cirkev. Dal nám nové a pre
svedčujúce základy a život v Cirkvi (Sk 2, 42— 
47). Za túto novú spoločnosť Spasiteľ neváhal po
ložiť aj svoj život: „A ja život dám za svoje ovce“ 
(Jn 10, 15). Narodil sa nám ako človek, aby mo
hol splniť vec vykúpenia, ako o tom hovorí apoš
tol Peter: „Naše hriechy on sám vzal na svojom 
tele na kríž, aby sme odumreli hriechom a žili 
spravodlivosti“ (1 Pt 2, 24).

Keď o polnoci pokľakneme pred novonarode
ným Spasiteľom, buďme ako pastieri. Pastieri mu 
darovali to málo, čo mali, avšak dar sa nemeria 
množstvom, ale podľa pohnútok, z akej lásky sa 
dáva. Naším najlepším darom pre Novonarodené
ho bude, ak mu darujeme naše srdcia. Je to dar 
najväčší a najušľachtilejší. Ak mu tento dar dá
me, potom naozaj s oduševnením môžeme si za
spievať: „Krista narodeného o s lá v te ...“ (kánon) 
a v duchu si radostne opakovať anjelskú zvesť: 
„lebo sa v á m . . .  narodil Spasiteľ“ (Lk 2, 11).

o. Pavol Dancálc

V Betleheme dnes Mária prečistá — porodila v biednej 
skrýši nám Krista: — Sláva buď Boha v nebi! — Sláva bnď 
Bohu v nebi — a pokoj na zemi!



Có znamená veriť
„Uveril si, pretože si videl; ale blažení sú tí,

So nevideli, a uverili“ (In  20, 29).

Knihu, ktorá stručne rozoberá náboženstvo, na
zývame katechizmom. Katechizmus rozdeľujeme 
na päť častí: prvá časť hovorí o viere a o vyznaní 
viery; druhá — o nádeji a  modlitbe; tretia —
o láske a prikázaniach: štvrtá o milosti a  svia
tostiach; piata — o kresťanskej spravodlivosti 
a  posledných veciach.

Začneme vierou.
Katechizmus sa začína vierou, lebo viera je po

čiatok všetkého dobrého a je prvou podmienkou 
večnej blaženosti. „Bez viery však nie je možné 
íúbiť sa Bohu,“ hovorí siv. apoštol Pavol (Žid 11,
6). Ináč ani nemôže byť. Kto je presvedčený o tom, 
že Boh je najvyšším Pánom neba a zeme, ktorý 
svojou všemohúcnosťou a múdrosťou všetko spra
vuje, ten musí byť tiež presvedčený o tom, že 
žiadne stvorenie, ktoré má rozum, nemôže do
siahnuť spasenie inakším spôsobom, ako to za
riadil Boh. On ukázal cestu, cez ktorú môžeme 
nájsť svoju spásu, a  tou je cesta viery ai posluš
nosti. Máme veriť v pravdy, ktoré On zjavil, a mu
síme poslúchať prikázania, ktoré nám dal. Kto 
nepodriaďuje svoj rozum Bohu, kto mepodriadi 
svoju vôlu Božej vôli, ten sa búri proti Bohu a ne
môže dosiahnuť spasenie.

Toto je jasne vidieť z dejín našiich prarodičov. 
Pán Boh ich stvoril na svoj obraz a podobu a dal 
im veľa milostí pre ich dušu a telo. Dal im rozum 
a  slobodnú vôlu. Tieto dary mali užívať podľa 
Božej vôle, preto Boh obrátil ich pozornosť na 
ovocie jeídného strpmu, a zakázal im z neho jesť: 
„Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stro
mu poznania dobra a zla, z toho nejedz! Lebo 
v deň, kedy by si z neho/ jedol, istotne zomrieš“ 
(Gn 2, 17). Keby prví ľudia podriadili svoju vôľu 
Pánu Bohu, keby uverili jeho výstrahe, boli by 
zostali svätí a šťastní. Avšak ich viera zakolísala, 
jedli zo zakázaného ovocia, nedodržali vieru a po
slušnosť, a tým spečatili svoj osud.

Áno, nevera bola prameňom ľudskej biedy, ako 
naopak viera je počiatkom a podmienkou šťastia.

Už starozákonní proroci vyžadovali pevnú vie
ru k zjaveniu a Božím príkazom. Takúto vieru 
žiada od nás božský Spasiteľ, 'keď hovorí: „Kto 
uverí a dá sa pokrstiť, buide spasený; ale kto ne
uverí, bude odsúdený“ (Mk 16, 76). Ježiš Kristus 
sa často domáhal viery ako hlavnej podmienky 
svojich zázrakov. Podobne i sv. Pavol a Sílas, kto
rý na otázku strážcu väznice: „iPäne, čo mám ro
biť, aby som bol spasený?“, nežiadali nič iné, iba 
vieru: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj 
tvoj’ dom“ (Sk 16, 30—31). Viera je podmienkou 
našej spásy, preto je v katechizme na prvom 
mieste.

Z povedaného vyplýva, že viera je podriadenie 
ľudského rozumu Božiemu zjaveniu. Katechizmus 
preto učí: „Po kresťansky veriť znamená považo
vať za pravdu všetko, čo Boh zjavil a čo skrze 
svätú Cirkev nám pddáva, aby sme -verili,“

v
Veriť vo všeobecnosti znamená: pokladať za 

pravdu to, čo nám niekto hovorí. Tým vilac verí
me niektorému človekovi, čím istejšie vieme, že 
pozná pravdu, a chce túto povedať. Toto je ľud
ská viera. Avšak kresťansky veriť znamená: po
kladať za pravdu to, čo hovoril Boh ľudom. Tie 
pravdy, ktoré Boh zjavuje ľudom, voláme Božím 
zjavením. Boh zjavil nám veľa právd, o ktorých 
sme predtým nič nevedeli, a ktoré by sme nikdy 
nepoznali. Niektoré pravdy, ktoré sme poznali, 
Boh nám predstavil v jasnejšom sivetle, dôklad
nejšie.

To, čo nám Boh zjavil je pravdou, lebo Boh sa 
nemôže mýliť, pretože je vševedúci. Tiež nemôže 
nás klamať, lebo je najsvätejší. „Preto a j Boh za
ručil sa prísahou, keď chcel dedičom prisľúbenia 
nepochybne dokázať svoju nezmeniteľnú vôľu. 
A tak v týchto dvoch nezmeniteľných činoch, kto
rými Boh nemôže klamať, máme neochvejnú úte
chu my, čo sa ponáhľame dosiahnuť nádej, ktorá 
je pred nami“ (Žid 6, 17—18).

Niekto sa môže opýtať: Či Boh považoval nás 
za dôstojných, aby nám zjavoval niečo, o čom sme 
nevedeli, alebo čo sme nepoznali?

Povedzme si sami: Mal by Boh, otec všetkých 
ľudí, stvoriť si dieťky a nepovedať im, načo ich 
stvoril? Nie je to možné! Boh hovoril k ľuďom, 
zjavoval im svoju vôľu, ako ho majú uctiť. Neraz 
zjavil im ich večný cieľ cez paitriarchov a proro
kov, a nakoniec cez svojho Syna, Ježiša Krista 
a  apoštolov, ako to hovorí sv. apoštol Pavol: „Mno
ho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh 
otcom ústami prorokov, ale teraz v poslednom 
čase prehovoril k nám ústami Syna, ktorého usta
novil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril 
svety“ (Žid 1, 1—2). Znamená, že skrz ľudí, ve
dených Duchom Svätým, ako Abraháma, Mojžiša, 
Dávida, Izaiáša a iných, zjavil Boh svoju svätú 
vôľu, a napokon hovoril k nám slkrz svojho Syna, 
Ježiša Krista.

Kto je Ježiš Kristus, vieme. On je, ako to píše 
sv. apoštol 'Pavol: „ . . .  odblesk slávy Boha a obraz 
jeho podstaty“ (Žid 1, 3). On je ten, ktorý pove
dal: „Kto v neho uverí, nebude odsúdený, ale kto 
neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno 
jednorddeného Syna Božieho“ (Jn 3, 18). On je 
ten, ktorý o sebe povedal: „Ja som Cesta i Pravda
i Život“ (Jn 14, 6).

Tento náš Spasiteľ, Ježiš Kristus, všetky svoje 
zjavenia odovzdal apoštolom a ich nástupcom 
takto: „Iďte teda a učte všetky národy a krstite 
ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte 
ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal! 
A hľa, ja som s  vami po všetky dni až do skonče
nia sveta“! (Mt 28, 19—20). Preto apoštoli a ich 
nástupcovia, alebo „učiaca cirkev“, je Ježišom 
Kristom ustanovenou učiteľkou jeho zjavení.

Preto máme veriť to, čo nám Ježiš Kristus skrz 
svoju Cirkev podáva, aby sme verili. Kristus ob
daril svoju Cirkev milosťou neomylnosti. Apošto
lom a ich nástupcom povedal, že im pošle Ducha 
Svätého, „Ducha pravdy“, a ten Duch buide s ni
mi do konca sveta (Jn 14, 15). Keď učiaca Cirkev 
má Ducha Svätého, nemôže sa mýliť vo veciach 
viery, a my môžeme veriť jej učeniu. Ba čo viac, 
veriť v učenie Cirkvi je priamo príkazom Ježiša 
Krista. „Kto vás počúva, mňa počúva; a kto vami



pohŕda, mnou pohŕda; kto však pohŕda mnou, 
pohŕda tým, ktorý ma poslal“ (Lk 10, 16). A zasa 
musíme povedať: kto nechce veriť Bohom zjave
ným a Cirkvou predkladaným pravdám, ten sa 
búri proti Bohu.

Neraz počujeme' aj takéto slová: Verím len to
mu, čo viidím a rozumiem!

Toto už neznamená veriť. Len nerozumný mô
že neveriť tomu, čô vidí a rozumie. Veriť zna
mená, ako sme už o tom hovorili, považovať za 
pravdu to, čo nám niekto hovorí.

Verím len to, čo vidím! — Koľko vecí sa na
chádza na tomto svete, ktoré nevidíme, alebo sme 
nikdy nevideli, a predsa existujú. Či sme už vi
deli niekedy svoj rozum? Azda ho nemáme? Koľ
ko ľudí nevidelo more a nikdy ho neuvidí. A či 
môžu povedať, že neexistuje? Každá náuka, ako 
napr. prírodopis, dejiny a pod., priamo sa opiera
jú o vieru, to znamená, na uznávanie pravdy to
ho, čo iní videli, prežili alebo zanechali nám slo
vom alebo písmojm. Každá veda vo všeobecnosti je 
„vierou“, vierou v učiteľa. ¡Preto viera a veda ne- 
aponujú jeden druhému, ba čo viac, viera je ako
by základ vedy. Preto veľmi nerozumne je pove
dať: Verím len to, čo vidím!

Nedeľa Svätých Otcov
Nedeľa pred Narodením Syna Božieho — Ježiša 

Krista, nazýva sa vo východnom obrade Nedeľou 
Svätých Otcov. V chráme počúvame v túto nede
ľu čítanie zo sv. evanjelia (Mt 1, 1), podľa ktoré
ho sa nám ako vo filme predstavuje množstvo sta
rozákonných mien. Podáva sa nám v ňom celý 
Kristov rodokmeň.

Mnohí veriaci čítanie tohto rodokmeňa kriti
zujú v tom zmysle, že pre dnešných veriacich 
dlhé čítanie starozákonných mien je nezáživné, 
neznáme, ba dokonca zbytočné. Vraj ho treba 
nahradiť iným, viac známym, alebo viac aktuál
nym.
Nuž ale čo je v Písme svätom zbytočné? Mohli 
by sme niečo považovať sa neaktuálne?

Celé Písmo sväté je ako nekonečná reťaz. Jed
na udalosť doplňuje druhu, jedno poučenie nad
väzuje na druhé. Ak z reťaze vyberieme čo len 
jedno ohnivko, stratí sa jej jednoliatosť. Podobne
i Písmo sväté je pre nás jednoliatym celkom, kto
ré nám dáva pravidlá a návody, ako máme do
siahnuť večný život. Skúsme vynechať z Božej 
náuky prikázanie lásky, Desatoro, podobenstvá, 
čo dosiahneme? Podobne, ak by sme vynechali 
rodokmeň Ježiša Krista, k čomu by sme prišli? 
Poznali by sme toho, ktorý priniesol nové učenie 
a ktorý sám o sebe potvrdil, že je Syn Boží? (Mt 
26, 63—64). Nebolo by to len čítanie knihy, ktorú 
sme začali čítať kdesi uprostred a počiatok deja 
nepoznáme?

O Ježišovi, ktorý nám priniesol nádej na spa
senie, mali by sme vedieť všetko. Každý veriaci 
človek by mal poznať obsah Písma svätého. Má
me ho prežívať s udalosťami a v spojení s Kris
tom. Veď v chráme sa o Ježišovi dozvieme všet
ko. Povrchnosť, nesústredenosť a duchovná ne
prítomnosť nás privádzajú k formálnemu posu
dzovaniu a chápaniu Božieho slova.

„Svätý veľkňaz Mikuláš, Kristus Boh (a dial za príklad vie
ry a za vzor svätosti tvojim ovečkám. V Myrách si šíril 
vôňu myra a svojou náukou si všetkých osvecoval. Bol si 
obrancom vdov a sirôt. Preto pros aj za spásu našich duší“.
(Pieseň na litiji sviatku).
Na obr. sv. Mikuláš na íkonostase v gr.-kat. chráme v Zbeh- 
ftove.

Verím len to, čo rozumiem! — Avšak oo všetko 
na svete existuje, čo my nemôžeme pochopiť. Azda 
rozumieme tomu, ako zo semienka vyrastie strom? 
Vieme iste, čo je to svetlo, teplo, elektrický prúd? 
Keď toľko pozemských vecí, ktoré existujú, nie 
sme schopní pochopiť, či je rozumné nechcieť ve
riť niektorým náboženským pravdám len preto, 
že ich nechápeme, a tvrdiť, že nie sú? Či múd
rosť Božia nie je nekonečne väčšia, ako náš malý 
a slabý rozum? Veď Boh by prestal byť nekoneč
nou bytosťou, ak by sme ho mohli plne pochopiť.

Krátko povedané: k viere patrí predovšetkým 
dobrá vôľa. Kto nechce veriť, ten nikdy k viere ne
dospeje. Ako môže človek prižmúriť oči tak, že 
uprostred bieleho dňa nebude nič vidieť, podob
ne môže zatvoriť svoje duchovné oči pred nebes
kým svetlom viery tak, že nepozná Božie pravdy. 
Takto neuverili farizeji, hoci Ježiš Kristus pred 
ich očami urobil nejeden zázrak, lebo nechceli 
'veriť.

Preto chceme z celej duše veriť v Bohom zjave
né pravdy a tie, ktoré nám podáva sv. Cirkev.

—L—



Ak by sme nepoznali rodokmeň Ježiša Krista, 
nepoznali by sme jeho samého. Naše poznanie by 
bolo blízko výroku svätých apoštolov a ľudí, kto
rí sa medzi sebou vypytovali: „Ktože je tento, že 
ho vietor i more poslúchajú“? (Mt 8, 27).

Aby sme pochopili rodokmeň Ježiša Krista, mu
síme k známym i menej známym menám pripo
menúť si udalosti z ich života.

Sv. evanjelista Matúš, ktorý bol stále v Kristo
vej prítomnosti, poukazuje na telesné príbuzen
stvo medzi Starým a Novým zákonom, keď hovorí: 
„Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna 
Abrahámovho“ (1, 1). Už v knihe Genezis číta
me, že Boh sľúbil vyslobodenie skrze Mesiáša (3, 
15), ktorého sv. apoštol Pavol v liste k Rimanom 
vyzdvihuje slovami: „A Boh pokoja čoskoro roz
mliaždi Satana pod vašimi nohami“ (Rim 16, 20). 
Že Ježiš má byť požehnaním a záchranou všet
kých ľudí, vidíme to aj z prisľúbenia Boha, ktoré 
dal Abrahámovi, keď ho posiela do Kanaánu: 
„V tebe budú požehnané pokolenia zeme“ (Gn 12, 
3).

Pán Boh dal prisľúbenie aj Dávidovi, že z jeho 
rodu sa narodí Mesiáš (2 Kr 7, 12—16). Tu je už 
vysvetlenie z úvodu sv. evanjelia na túto nedeľu, 
prečo sa Ježiš nazýva synom Abrahámovým a Dá
vidovým. Taktiež Židia pevne verili, že Kristus 
príde z rodu Dávidovho, z mestečka Betlehema, 
kde býval Dávid (Jn 7, 42). Takto sa k nemu obra
cali všetci, ktorí prosili o pomoc: „Synu Dávidov“ 
(Mt 15, 22).

Aj pohania očakávali pomoc zhora, ktorá by 
napravila vtedajšie neutešené pomery. Už staro
grécky mysliteľ Sokrates vyslovil nádej, že z neba

S NAM
Už nékolit let pripomíname — vždy v posledním čísle 

každého ročníku — staré ŕeckokatolícké vánoční zvyko
sloví z východního Slovenska. Je návratem do krajiny dáv
no prchlého détství, kde chléb byl darem nejcennejším a 
malá jablíčka mamimka prekrajovala, aby se dostalo na 
každého. Vzdor chudobe, v tomto kraji ta'k vtĺravé a ne
odbytné jako zimní vetry, mívali jsme bezstarostná snení, 
neboť jsme usínali s modlitbou na rtech a vírou v mýs- 
Hch — s Bohém.

Sotva východoslovenské grúne pokryl sníh a na dosah 
se píiblížily radostné oslavy Roždestva Christova, nebylo 
pŕekážek bránících nám v dústojném díkfivzdání. Už od 
počáitku listopadu jsme se vždy v predvečer vracívali — i z 
chýží nekolik kilometru vzdálených —do učeben místních 
škol, osvetlených j,en sporými svetlý petrolejových lamp 
a v pňlkruhu pred harmoniem nacvičovali trojhlasne sboro- 
vé zpevy vánočních ‘koled.
Oj Bih, pohahaj, Bih, yd sjomu domu, 
yd veselomu na Boži svjatka, na svjate Rizdvo.
Pryjšly my do vas na Boži svjatky, na Rizdvjaňi poveselyty, 
pisňí spivati za Isusa Christa.
Bo pan Boh znaje cy šče diždemo, cy tut pryjdemo . . .
Č, Bože, pomáhej. Bože tomu domu,
ve veselí svátkú božích, posvätného narození Krista Pána. 
Prišli jsme my k  vám na boží svátky, poveselit se na vánoce, 
písnč zpívati o ježiši Kristu.
Nebof Pán Búh ví, zda ješté dočkáme a sem pŕíjdeme . . .

zostúpi prostredník a bez omylu naučí ľudí, ako 
sa majú správať k Bohu a ľudom. Právom teda už 
zomierajúci Jakub menoval Vykupiteľa tým, po 
ktorom túžia národy: „ . . .  kým nepríde Ten, kto
rému prislúcha žezlo a ku ktorému sa pritúlia 
národy“ (Gn 49, 10). Podobne i prorok: „ . . .  i prí
du skvosty všetkých národov“ (Ag 2, 7). A tak
tiež prorok Malachiáš: „I zaraz príde do chrámu 
svojho Panovník, ktorého vy h ľad áte ...“ (3, 1).

Rímsky básnik Horácius sťažuje sa v jednej svo
jej óde na občianske vojny a hovorí: „Príďže už, 
ty synu vznešenej panny, ostaň dlho u ľudu svoj
ho, navráť sa neskoro do neba a maj zaľúbenie 
v tom, že ťa volajú otcom a kniežaťom.“

Kristovým príchodom došli dejiny Izraela k svoj
mu cieľu: „A tak nás zákon vychovával ku Kris
tovi, aby sme vierou boli ospravedlnení. Keďže 
však. viera už prišla, nie smie poddaní vychováva
teľovi“ (Gal 3, 24). Nastala nová doba, nový ľud 
a nová nádej na spasenie všetkých. Starozákon
ná tvrdá pomsta sa nahradzuje láskou. Kristus tu 
nie je mytologickou osobou, ale osobou, ktorá 
naplňuje proroctvá svojím stelesnením: „Mnoho 
ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh 
otcom ústami prorokov, ale teraz v poslednom 
čase prehovoril k nám ústami Syna, ktorého usta
novil za dediča . . . “ (Zid 1, 1—2).

Ježiš Kristus prišiel a jeho príčinením vyrástla 
cirkev, ktorá ukazuje cestu tým, čo hľadajú več
ný život. Sme šťastné pokolenie, ktorému sa do
stalo to, čo po stáročia očakávali tí, ktorým sa 
prorokovalo: „Lebo veru, hovorím vám, mnohí 
proroci a spravodliví žiadali si vidieť, čo vidíte 
vy, ale neuzreli, a počuť, čo vy počúvate, ale ne
počuli“ (Mt 13, 17). o. Pavol Dancák

I B O H
Vétšina pficházela v „sirákäch“, huňatých detských ka- 

bátkách s dlouhým vlasem, obutá jen v skromné „posto- 
ly“, „čoboty“ nebo ,chodaky“ — boty se zahnutými špič
kami podomácku vyrábené, na lýťkách obtočené „volovky“ 
z černé ovčí vlny. Chlapci mívali soukenné „nohauky“, 
v pase stažené tkanicí a „soročky“ modré vyšívané „So- 
ročky“ dívek zdobily na ramenou, kol krku a zápestí vý
šivky červené, doplňoval je  „fartuch“, pletený pás ovi
nutý kolem tela a hnedé šátky shrnuté do zátylí. Když 
pozdvižené ruce správcu š’kol udaly takt, hlaholila skrom
nými školními staveními jedna vánoční píseň za druhou, 
jako zmnožené zvony neďalekých cerkví.
Hospodi Bože, daj, ščaslyvyj novyj rok d’iždati, 
ščaslyvo provovažaty, išče dalšie d'iždaty.
S nami jesť Boh . . .
Hospodine Bože, dej šťastný Nový rok dočkati, 
šťastné prožívati a ješté ďalších dočkati.
S námi Bfih . . .

Naše koledování začínalo za doprovodu housliček i ob
časného vytrubování na gánkoch reckokatolíckych far a po
kračovalo všude tam, kde gazda na nutnou otázku: „Slobid- 
no koljadovati?“ odpovédel své jednoznačné: „Slobidno!“

Co jsme dostávali odmenou? Obilí, kukurici, chléb, sla
ninu, cukr, med občas dokonce i vzácny koláč zvaný 
„knéž“. Nejvčtší odmenou však býval pocit štéstí a nadeje, 
že kouzlo okamžiku pŕerosts do dimenzí večnosti. ]ak 
krásné to bývalý vánoce . .  .! —náf—



Myšlienky m  každý deň
Ktorýsi č lov ek  prichystal veľkú hostinu a po  

zval m nohých . . .  Z začali sa jedn om yseľne vyho 
várat (Lk 14, 16—18).

Chýrny grécky rečník Demosthenes rečnil raz 
pred veľkým zástupom o láske k vlasti. Hovoril 
s ohromným zápalom, ale ľudia ho vôbec nepočú
vali. Jedni kašľali, iní zase sa bavili. Keď to reč
ník videl, nebadane začal rozprávať obyčajnú det
skú rozprávku. A tu všetko stíchlo, napínali uši, 
ba aj vstávali zo sedadiel, aby lepšie počuli, ako 
by im šlo o život.

Takí sme my ľudia. Starosť o pozemské veci 
nás tak zaujme, že nemáme čas pre vyššie záuj
my. V obsadenom rozvrhu hodín niet miesta pre 
modlitbu. Z týchto príčin sa začíname vyhovárať, 
ako títo pozvaní z podobenstva.

*

Toto všetko sa však stalo , aby sa sp ln ilo , čo  
oznám il Pán ústami svojho p roroka : „Hľa, Panna 
počne a porodí Syna . . . "  (Mt 1, 22—23).

Rímsky básnik Horácius sťažuje si v jednej 
óde na občianske vojny i hovorí: „Príďže už, ty 
synu vznešenej Panny, ostaň dlho u ľudu svojho, 
navráť sa neskoro do neba a maj zaľúbenie v tom, 
že ťa tu volajú otcom a kniežaťom.“

Boží sľub o vykúpení sveta, daný v raji prvým 
rodičom, obnovený u patriarchov a predpovedaný 
ústami prorokov, došiel svojho splnenia vo svä
tej noci, ktoréhc príchod oznámil spev anjelov. Syn 
tejto vznešenej Panny, prišiel, aby pozdvihol ľud
stvo k tej veľkosti, ktorú stratil vlastnou vinou, 
„aby sme sa stali spravodlivými jeho milosťou a 
mali nádej i podiel na večnom živote“ (Tit 3, 7).

*

Sláva Bohu na výsostiach a  na zem i p oko j ľu
d om  dobrej vôle  (Lk 2, 14).

Ked koncom minulého storočia položili pod
morský kábel, ktorý spojil nový svet so starým
— Ameriku s Európou, — prvé slová, ktoré sa 
po ňom preniesli z jedného brehu mora na druhý, 
boli: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj 
ľudom dobrej vôle“!

Boli to tie isté vety, ktorými) v betlehemskej no
ci pozdravili anjeli ľudí, ked bolo po prvý raz 
nadviazané pevné spojenie medzi zemou a nebom,
— keď bol Ježiš položený ako spojovací kábel 
medzi Bohom a nami, aby sme sa v ňom a skrze 
neho mohli dorozumieť s Otcom, ktorého máme 
v nebesiach . . .

Čaro Vianoc, ktoré nám každoročne pripomína
jú návraty k Betlehemu, pripomínajú nám aj jeho 
vždy časový a večne živý odkaz, aby v srdciach 
ľudí a v ich príhytkoch zavládol „pokoj ľuďom 
dobrej vôle“ — navždy a všade!

*

On teda vstal, vzal za noci Diéta i jeho m atku  
a odišiel do Egypta . . .  (Mt 2, 14').

Keď sv. Cyril vstupoval do kláštora, pýtali sa 
ho, čo sa chce v kláštore naučiť. Odpovedal: „Báz
ni Božej!“

Opravdivá bázeň je plná lásky a vyviera z lásky. 
Podľa Písma svätého je počiatkom múdrosti. Vi
díme ju u sv. Jozefa, o ktorom čítame, že „vstal..., 
vzal za noci Dieťa . . .  a odišiel“. Všimnime si tú 
pohotovú pružnosť a obetavú ochotu. Bez jediné
ho slova plní príkaz, ktorý mu kladie Boží po
sol . . .

Prosme nášho Novonarodeného Ježiša, aby ta
kýmito kvalitami štedro obdaril všetkých, ktorým 
pridelil Jozefovu úlohu. — fd —

Mier a mládež idú spolu
Vo Vatikáne sprístupnili novinárom, akreditovaným pri 

Svätej Stolici, osobitný dokument, informujúci o hesle, kto
ré vybral Svätý Otec Ján Pavol U. pre XVIII. svetový deň 
mieru — 1. január 1985. Heslo pre tento Svetový deň mie
ru je : MIER A MLÁDEŽ IDÚ SPOLU.

Rok 1985, ktorý Organizácia Spojených národov vyhlá
sila za Medzinárodný rok mládeže, má osobitný vzťah k 
mierovej problematike. Heslo budúceho Svetového dňa mie
ru takto získava ďalší aktuálny význam z medzinárodného 
aspektu, ku ktorému sa Ján Pavol II. vracia, vyzývajúc 
mladých ludí, aby sa dynamicky zapájali do budovania 
„sveta mieru“ nielen vo svojich miestnych cirkvách, ale aj 
na úrovni vSeobecnej cirkvi.



Štedrý veier
Evička trasúc sa od zimy, hovorí s plačom matke:
— Mamička, kúp mi zimník, lebo mi je  zima, keď idem 

von.
Matku to veľmi bolí, že pre velký nedostatok nemôže 

svojej milovane] dcére »pínií prosba. Otec je  na vojne 
a odkedy odišiel, ešte o ňom nič nepočula. Ani nevie, či 
ešte žije. Ona sama horko-ťažko stará sa o každodenný 
chlieb. Trpiaca matka upokojuje zarmútenú dcéru sľubom, 
i e  na Vianoce dostane zimnfk od Ježiška. Pritom si len 
z hĺbky srdca povzdychla.

Keď sa Evička upokojila, už sa k  nej túli Janík, že nemá 
topánky.

— Celé leto si mi sľubovala, že mi na zimu kúpiš topánky. 
Zima je už tu a ja ich ešte vždy nemám.

Matke sa zviera srdce od bolesti, že pre chudobu ne
môže dať synovi, čo potrebuje. Preto i jeho upokojuje, že 
topánky dostane od ježiška pod stromček.

Nato prfde najmenšia Marienka s prosbou, že od Ježiška 
chce bábiku. Matka so slzami v očiach zoberie zlatovlasú 
dcérku na rnky, vybozkáva ju a hovorí:

— Tebe prinesie bábiku, lebo Ježiško veľmi miluje dob
ré deti.

Deti sa upokojili, ale matka nie. Utiahla sa do samoty, 
kde žalostne plakala, lebo dobre vedela, že sľuby sú pre 
je j chudobu nesplniteľné. Veď deti, ktoré sú je j pokladom, 
žijú v radostnom očakávaní Štedrého večera, že sa ich 
túžby splnia.

Ked nadišipl svätý večer, v chalúpke je chudobne ozdo
bený vianočný stromček, ale pod ním nevidieť žiadny dar. 
ček. Deti sklamane stoja pri stromčeku, pretože ich sľuby 
nie sú splnené. Matka smutne pozerá na svoje drahé deti. 
Prvá prerušila tiesnivú náladu najmenšia Marienka. Po nej 
«a ozval Janik a nakoniec Evička. Prečo nám Ježiško nepri
niesol žiadny darček? Matka mlčí, lebo nevie, čo by deťom 
povedala. A keď deti naliehali, s plačom odpovedala:

— To všetko preto, lebo náš otecko nie je doma.
Deti však nechápali, prečo by im Ježiško nemohol pri

niesť darček v neprítomnosti otca. Keď sa matka trochu 
upokojila, povedala:

— Teraz sa všetci pomodlime k Ježiškovi, aby nám čím 
skôr vrátil otecka domov.

Všetci si pokľakli a nahlas sa modlili: „Otče náš . . . “
Otec Štefan, za ktorého sa modlili, dostal sa do zajatia, 

kde sa mal lepšie ako na fronte. Po čase sa dostal za poľ. 
nohospodárskeho robotníka k zámožnému roľníkovi. A pre. 
tože Štefan bol usilovný a svedomite pracoval, zamestná
vateľ si ho vážil. Jedného dňa si ho po práci zavolal a 
dôverne mu hovoril:

— Štefan, páčiš sa mi. Bol by som preto rád, ja i moja 
manželka, keby si si vzal za manželku našn jedinú dcéru, 
s  ktorou by si zdedil celý náš majetok.

Štefan bol veľmi prekvapený. Odporoval, pretože bol 
kresťanom a oženiť sa s druhou nemohol. Veď doma má 
tri deti a dobrú manželku. Ale pod vidinou veľkého m ajet
ku, súhlasil.

Ked sa blížil čas sobáša, akýsi čudný hlas ho stále zne
pokojoval. Ten hlas mu pripomínal, aký šťastný bol doma 
pred dvoma rokmi v atmosfére Štedrého večera, pri ozdo
benom stromčeku. A ako je  doma teraz? Budú mať strom, 
ček? Majú vôbec chleba? Majú čím zakúriť a čo obliecť, 
obuť? Pri týchto myšlienkach si ťažko povzdychol. Ci pre 
toto cudzie dievča chcem navždy opustiť svoju rodinu a 
nikdy ich v živote nevidieť? A či pre majetok zradím s t o .

v
ja  vieru? Hneď aa rozhodol vrátiť aa k svojim. A pre tento 
cieľ podnikol všetko.

Doma manželka s  deťmi práve dokončili modlitba, keď 
pod oknom zaznela vzbudzujúca koleda: „Predivná novina: 
Hľa, Panna neviiwá — porodila v Betleheme — Božieho
dnes Sy n a__“ Po skončení vianočnej piesne veľké ticho
v izbe prerušilo zaklopanie na dvere. Na odpoveď dvere 
sa otvorili a  do izby vstúpil otec. Radosti nebolo konca. 

Keď sa nálada trochu upokojila, matka prehovorila:
— Deti, že ste boli dobré, Ježiško vám priniesol ten naj

krajší darček — otecka. A aby radosť bola ešte väčšia, 
otec vám priniesol a j darčeky.

Otec naozaj vyberá zimník, topánky a bábiku. . .  A von. 
ku opäť zaznieva vianočná koleda: „Nebo so zemou, nebo 
so zemou teraz oslavujú, — anjeli s ľuďmi, anjeli s ľuďmi 
spolu sa radujú. — Kristus zrodil sa, — Boh stelesnil sa,
— an jeli spievajú, — králi ho vítajú, — vrúcne sa kla. 
ňajú, — pastieri mu hrajú, — divné zvesti vyprávajú. .

o. Vladimír P e t r a š k o

Vianoce v rodinách
Chystám e sa na Vianoce. Chcem e osláviť, pri

pom enúť si príchod nášho Spasiteľa Ježiša  Krista 
na tento svet,

Keby len v tom spočívali naše vianočné sviat
ky , slávili by sm e len  n iečo z nich, a to, že Ježiš
— Boh prišiel na svet. Ale c e lé , pravé Vianoce 
by sm e nem ali. Podobali by sm e sa ľuďom, ktorí 
v tom to predvianočnom  zhone chodia  po uliciach, 
obzerajú  si výklady obchodov, a le  nič viac.

V ianoce sú sviatkam i lásky  a  pokoja . Všetko je 
prichystané, stôl prestretý , vianočný strom ček sa 
mý lesk  a  svetlo. Len na tvárach m nohých ľudí 
nevidieť n ijakého  jasu, nevyžaruje z nich pokoj, 
ani láska. Majú títo ľudia ozaj Vianoce? Navonok 
by sa  to m ohlo zdať, že áno, a le  ich srdcia sú 
ch ladné. Tu chýba duša Vianoc — Ježišt

N eprišiel, lebo  nem ohol. N em ohol, lebo nesmel.
V rodine, v k tore j panuje hriech , nem á miesta. A 
k o ľk o  je  takých!

Sú rodiny, v ktorých  o tec  a lebo  m atka zabudli 
na svoje povinnosti, a  tak  ich deti prežívajú Via
n oce u starých rodičov a lebo  v detskom  dom ove.

Sú rodiny, u ktorých  a lkoh o l zatláča všetko na
bok .

Sú to rodiny, u ktorých  rodičia slávia Vianoce 
n iekde v pivničnej izb ičke a  deti zatiaľ nerušene 
holdujú pri bohato  prestretom  stole, v luxusne za
riadenej izbe.

U takých  rodín nemajú nikdy pokoja , ani na Via
noce. Nemajú ho, lebo nechcú. Ku takým  rodinám  
nechodieva Ježiško.

N epatrí a j naša rodina m edzi také?
Máme ešte  chvíľku času, m ám e ešte  možnosť 

pripraviť sa na V ianoce, aby sm e to betlehem ské  
tep lo , k to ré  čochvíľa  bude vyžarovať z jasličiek , 
m ohli prijať do svojho srdca a šíriť ho všade vô
k o l seba. Lebo len  vtedy p lne pochopím e, že Via
n oce sú sviatky p oko ja  a lásky , k eď  tento p okoj 
a  lásku budem e rozdávať všade vôkol seba. Začni
m e hneď  — pri rodinnom  štedrovečernom  stole.

o. Miroslav D a n c á k

Šťastný je  človek, ktorého varuje cudzia chyba.
j. A. Komenský



Podobenstvo o kráľovskej svadbe
Božský Spasiteľ počas svojho pozemského života mal 

pred sebou jediný cieľ: získaf ľudí pre Božie kráľovstvo, 
ktoré je pre nás pripravené v nebi. My sme to nebo nevi
deli, ale on, ktorý z neba prišiel, vedel, aký malicherný je 
celý svet proti tomu, čo nám Boíh ponúka a k  čomu nás 
volá. Sv. apoštol Pavol o nebi píše, že človek ani tušiť ne
môže nesmiernu krásu a velebu blaženosti, ktorá je  odme
nou spravodlivých. Hovorí: „Ani oko nevídalo, ani ucho 
neslýchalo, ani na um človekovi neprišlo, čo Boh pripravil 
tým, ktorí ho milujú“ (1 Kor 2, 9).

Muselo ho teda veľmi bolieť, keď videl, ako sa ľudia ľa
hostajne správajú k ponúknutej Božej milosti a zloba toľ
kých, ktorí sa všetkému vysmievajú a pohŕdajú Bohom. 
Preto raz tieto svoje myšlienky zhrnul v podobenstve o ’krá
ľovskej svadbe.

S Kráľovstvom nebeským je  to teda tak, ako so svadbou 
kráľovho syna. Kráľ vystrojil hostinu a pozval mnohých. 
Pozvaní sa však poslom vysmiali, potupili ich, ba niekto
rých aj pozabíjali. Ale kráľ sa nedal odradiť. Poslal iných 
poslov, ale nie k tým prv pozvaným, pretože tí neboli {lod
ní jeho lásky. Poslal ich na krížne cesty a k plotom, aby 
pozvali všetkých tých, čo tam postávajú. A tak sa svadob
ný dom naplnil až do posledného miesta (Mt 22, 1—10).

Pozvanie, o ktorom hovorí podobenstvo, je  adresované aj 
nám. Všetci sme pozvaní do Božieho kráľovstva, ktoré je 
nám pripravené od ustanovenia sveta (Mt 25, 34). Ako sa 
pripravujeme na vstup do tohto Nebeského kráľovstva? Co 
robíme, aby sme boli hodní tohto pozvania?

Svätý Otec ján Pavol II. vo svojom nedeľňajšom prího
vore dňa 26. júla 1981 napoludnie prihovoril sa zhromažde
ným veriacim na námestí sv. Petra v Ríme prostredníctvom 
magnetofónovej pásky, pripravenej v nemocnici Gemelli, 
kde sa zotavoval po atentáte, týmito slovami: „Nakoniec 
chcem ešte opakovať Kristove slová všetkým, i tým, ktorým 
sa tieto slová zdajú vzdialené: .Hľadajte Božie kráľovstvo! 
Hľadajte Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť! Hľadajte 
Božie 'kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a všetko ostatné 
vám bude dané navyše“ (KN 1981, 32).

Dňa 9. marca 1857 zomieral mladučký odchovanec Don 
Bosca Dominik Savio. Prijal sviatosti a prosil otca, aby 
predriekaval modlitby za dobrú smrť. V tom sa pozdvihol, 
tvár sa mu rozjasnila a nadšene zvolal: „Ach, akú krásu 
vidím!“ A do tej krásy vošla jeho duša.

Avšak do neba nevojde nič nečistého. A to je  zrejmé aj 
z podobenstva o kráľovskej svadbe. Hovorí sa tam o člove
kovi, ktorý chcel vstúpiť do svadobnej siene špinavý a otr
haný, bez predpísaného svadobného rúcha. Tu sa myslí na 
človeka, ktorý by si myslel, že do neba bude prijatý v sta
ve ťažkého hriechu, ktorý neoľutoval.

Z dejín poznáme anglického kráľa Henricha VIII., ktorý 
nechal svoju zákonitú manželku a žil v nedovolenom po
mere s Annnn Boleynovou. (eden večer raz stáli pri otvo
renom okne a pozerali sa na hviezdnaté nebo. Dlho stáli 
vedľa seba, až Anna povedala: „Aká krásna je tá obloha! 
O čo krajšie bude nebo tam za hviezdami!“

Jej prosté slová hlboko prenikli ako meč dušou kráľa. 
Zamyslel sa nad hrozbou slov sv. apoštola Pavla: „Nemýľ
te sal Ani sm ilníci. . .  ani cudzoložníci. . .  nebudú dedič
mi Kráľovstva nebeského“ (1 Kor 6, 9). Pohnutý až do hĺb
ky svojej duše, vzal za ruku svoju družku a odvádzajúc ju 
od okna, povedal: „Poď Anna, to nie je pre nás!“

Ano. pretože tak povedal i Spasiteľ vo svojej reči na 
hore: „Blažení čistého srdca, lebo tí uzrú Boha“ (Mt 5, 8). 
Len Čistí srdcom budú naozaj vidieť Boha. Premýšľajme

o týchto veciach. Sú to veľmi vážne veci. Všetkým sa nám 
život kráti a raz nastane tá rozhodná chvíľa. Kiež by sme 
sa všetci našli medzi tými, ktorí budú môcť vstúpiť do Ne
beského kráľovstva a vidieť Boha. —fd—

Kniha prísloví
HLAVA 3, 1—35

Synu môj, nezabúdaj náuku moju a srdce tvoje nech' sa 
pridržiava príkazov mojich, bo predĺžia ti dni a roky ži
vota a prinesú ti hojnosť pokoja.

Láska a vernosť nech ťa neopúšťajú nikdy! Priviaž si 
prikázanie moje na hrdlo, napíš ich na tabulu srdca svoj
ho! Takto si získaš obľubui a priazeň nevšednú i pred Bo
hom, i pred ľuďmi.

Dôveruj celým srdcom svojím Pánovi a nespoliehajže sa 
na svoj um! Na všetkých cestách svojich mysli na neho, 
nuž on ti rovnať bude chodníky.

Nezdaj sa múdrym sebe samému, Pána sa boj a vyhýbaj 
sa zlu! To bude zachovávať telo tvoje pri zdraví a kosti 
tvoje vzpružovať.

Cti Pána majetkom svojím a prinášaj mu prvotiny z kaž
dej svojej úrody a naplnia sa zbožím stodoly tvoje a lisy 
tvoje muštom pretekať budú.

Nepohŕdaj tým, syn môj, keď ťa cúdi Pán, a nech ťa ne- 
omŕza karhanie jeho, lebo Pán karhá toho, koho miluje, 
a to tak otec syna, ktorého má rád.

Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosti, a muž, 
čo nadobúda rozumnosť! Lebo je  výhodnejšie zarobiť si ju. 
než zarobiť striebro, a získať si ju hodno viac, než zlato 
najvýbornejšie. Je cennejšia než koraly a nevyrovnávajú 
sa je j všetky drahocennosti tvoje.

Dlhé dni skrýva v pravici svojej a bohatstvo a slávu v 
ľavici svojej. Je j cesty, to sú cesty prelesti a na je j chod
níkoch je  plno pokoja.

Je stromom života tým, čo ju chopili, a tí zas, čo ju 
držia v objatí, sú blažení.

Pán založil zem múdrosťou, nebesá poupevňoval umnos- 
ťou. Múdrosťou jeho vyrazili priehlbne morské a rosou kro
pia oblaky.

Nech ti to, syn môj, z oči neschodí, zachovaj rozvahu a 
rozmysel, a budú duši tvojej životom a skvostom pre tvoj 
krk. Vtedy cestou svojou bezpečne si chodiť budeš a noha 
sa ti nepotkne. Ak uložíš sa, strachovať sa nebudeš, ak 
budeš odpočívať, bude sa~ti sladko sniť. Nebude sa ti treba 
náhlej hrôzy naľakať, ni presily ničomníkov, keď tá prikva
čí, lebo Pán bude dôverou tvojou a chrániť bude nohu tvoju 
pred slučkou.

Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je  to v moci tvojej 
učiniť. Nehovor blížnemu svojmu: „Teraz chod a inokedy 
príď!“ a „Sám ti zajtra,“ keď máš naporúdzi hneď.

Nestroj nič zlého proti blížnemu svojmu, kým u teba sa 
baví bezpečne.

Nevaď sa pre nič za nič s človekom, ak ti nič zlého 
nespravil.

Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo 
sa hnusí zvrheľ Pánovi, lež priatelí sa so statočnými. Na 
dome nešľachetníka kliatba Pánova, lež požehnáva pribytok 
spravodlivých.

Posmievačom sa posmieva a milosť udeľuje pokorným. 
Múdrym sa podostáva cti a  blázni hanbu ponesú.



Podobenstvo o sluhoch, . 
čo čakajú na svojho pána

Rozpráva sa o slávnom rímskom kazateľovi, že mal raz 
kázeň o konci sveta a o poslednom súde. Kázal tal^ dojí
mavo, že v chráme nebolo suchého oka. Všetok ľud pla
kal. Kazateľ stíšil hlas a  pokračoval: „Vy plačete nad po
sledným súdom. Utrite si slzy. Lebo je ešte niečo horšie 
než posledný súd.“ V chráme nastalo hrobové ticho.. Co 
by to mohlo byt? A kazateľ pokračoval: „Strašnejšie než 
posledný súd je  to, že len čo prídete domov, prestanete 
myslieí na svoj koniec, zabndnete na svoj koniec. To je 
strašnejšie než posledný súd.“

Toto sa týka mnohých kresťanov, ktorí sa síce modlia 
„príď Kráľovstvo tvoje“ (Mt 6, 10), ale žijú tak, akoby sa 
ich táto pravda vôbec netýkala. A Spasiteľ predsa hovorí: 
„Majte sa na pozore! Bedlite a modlite sa, lebo neviete, 
kedy príde ten č a s . . . “ (Mk 13, 33). A prikladá o tom aj 
krátke podobenstvo: „Ako človek, ktorý odcestoval, opúš
ťajúc svoj dom, dal svojim sluhom moc, každému určil 
jeho prácu a vrátnikovi prikázal, aby b ed lil. . . "  ( Mk 13, 
34).

Vôľa Božia je však taká, že neurčila, kedy bude koniec 
sveta a kedy nastane posledný súd. Teda presný čas súdu 
ľuďom vopred neoznámil. Pre nás je  však spásonosné vedieť 
len to, že raz istotne bude. Tým viac sa máme starať o to, 
aby sme na súd boli pripravení. Preto ďalej hovorí: „Bed
lite teda, lebo neviete, kedy sa pán tohto domu vráti, či 
večer a či až o polnoci, či keď sa kohút ozve alebo nad 
ránom. Aby vás nenašiel spať, ak príde nečakane! Čo vám 
hovorím, všetkým hovorím: Bedlite“ (Mk 13, 35—37).

Tento obraz je nám napomenutím, že máme bedliť, byť 
pripravení, pretože nevieme dobu, v ktorú príde Pán. Naj
prv v našej smrti a napokon na konci sveta. Byť bdelým, 
to je životný postoj kresťana. Situápia kresťana je vyjadre
ná situáciou človeka — vrátnika, ktorý nevie, kedy sa vráti 
pán jeho domu.

Do nemocnice previezli človeka, ktorého zrazilo auto. 
O niekoľko hodín zomrel. Keď sa jeho manželky pýtali, 
aký bol jeho zdravotný stav, povedala, že nikdy nebol 
chorý. Ale pri pitve sa zistilo, že mal obojstrannú tuber
kulózu, cirhózu pečene a rozšírenie srdca. Pritom bol te
lesne pohyblivý, takže sa zdalo, že je  zdravý.

Akokoľvek sa vzpierame, to jediné, čo je v živote isté, 
je smrť. Stojíme na okraji života, nech máme koľkokoľvek 
rokov. Preto nás Písmo sväté vyzýva k bedlivosti na mno
hých miestach a v rôznych obmenách. Bedliť a nezabúdať 
na Pána Boha. A platí to pre všetkých: „Čo vám hovorím, 
všetkým hovorím: Bedlite“ (Mk 13, 37).

Sv. Ján Nep. Neumann, radák z Prachatíc, zomrel vo veku 
49 rokov, 5. januára 1860, keď odpadol na ulici Philadel
phie. Baltimorský arcibiskup Kenrick v pohrebnej reči po
vedal: „Bol pripravený v každom okamihu umrieť, lebo 
kráčal s Bohom a žil z viery.“

To bola opravdu stála pripravenosť na príchod Pána, 
ktorého príchod pre každého 2  nás je nečakaný, ako prí
chod zlodeja. Príde v hodinu, v ktorej sa ani nenazdáme. 
To je teda pohnútka k tomu, aby sme boli stále priprave
ní, pretože ten čas, aj keď nevieme kedy, raz určite príde.

— f d —

Sej, keď je čas na siatie; zvážaj plody, keď je čas žatvy; 
ale o svoju spásu sa staraj ustavične. sv. Gregor Naz.

Naše národné kultúrnohistorické pamiatky sú ochraňova
né, zveľaďované a propagované vo svidnickom Múzeu ukra
jinskej kultúry.
Na obr. barokový kalich zo 17. storočia z Kožian, okr. Bar
dejov v zbierkach Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku.

VIANOCE
Tvoj hlas hovorí:
Dieťa z večnosti, teraz chcem zaspievať tvojej Matke!

Moja pieseň musí byť krásna ako snehy sfarbené ránom!
Radujte sa. Panna Mária, dcéra mojej zeme,

sestra mojej duše, raduj sa radosť mojej radosti!
Som putovanie nocami,

a ty si domov pod hviezdami!
Som smädná miska,

a ty si nekonečné more Pána!
Raduj sa. Panna Mária,

zvelebujem tých, čo zvelebujú teba.
Už nikto nesmie zmalomysefnieť.

Som jediná láska a vždy chcem všetkým pripomínať:
Len jednu z vás vyvýšil Pán!

Radnj sa, Panna Mária,
krídlo mojej zeme, koruna mojej duše, 
raduj sa radosť mojej radosti!

Zvelebujem tých, čo zvelebujú teba!

Gertrud von Le Fort
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I a n u á  r F e b r u á r M a r e c

U 1. Mena Ježiš, sv. Bažil Vel.
S 2. Silvester, pápež 
S 3. Malachiáš, pror,
P 4. Zbor 70 apoštolov 
S 5. Teotempt, muč.
N 6. 30. po ZSD, Bohozjavenie Pána
P 7. Zbor sv. Jána Krst.
U 8. Juraj, pôsitnik 
S 9. Polyeukt, muč.
5 10. Gregor, sv.
P 11. Teodoz Veľký, uct.
S 12. Tatiana, muč.
N 13. 31. po ZSD, Hermil, muč.
P 14. Sinajských mučeníkov 1 
U 15. PavQl a Ján, uct.
S 16. Okovy sv. ap. Petra 
S 17. Anton Velký, uct.
P 18. Atanáz, sv.
S 19. Makár Egyptský, uct.
N 20. 32. po ZSD, Eutým Veľký uct.
P 21. Maxim, uct.
U 22. Timotej, ap.
S 23. Klement, svmuč.
B 24. Xénia, uct.
P 25. Gregor Bohoslovec, sv.
S 26. Xenofón, uct.
N 27. Mýtnika a  íarizeja, sv. ján Zla. 

toústy
P. 28. Eufrém, uct.
U 29. Prenes, ost. sv. Ignáca 
S 30. Troch svätiteľov
S 31. Cyrus a Ján, muč.

P 1. Trifon, muč.
S 2. Stretnutie Pána
N 3. Márnotratného syna, Simeon a 

Anna, uct.
P 4. Izidor, uct.
U 5. Agáta, muč.
S 6. Bukol, uct.
Š 7. Partén, uct.
P 8. Teodor, vmuč.
S 9. Nikefor, Z á d u š n á
N 10. Mäsopôstna, Charalamp, muč.
P 11. Blažej, muč.
U 12. Melét, muč.
S 13. Martinián, uct.
Š 14. Auxeint, uct.
P 15. Onisim, ap.

-S 16. Pamfil, muč.
N 17. Syropôstna, Teodor, vmuč.
P 18. Lev, pápež, sv.
U 19. Archip, ap.
S 20. Lev, uct.
Š 21. Timotej, uct.
P 22. Eugenski mučeníci 
S 23. Polykiarp, svmuč.
N 24. 1. pôstna, sv. Jána Krst.,
P 25. Víťazstvo čs. pracujúceho ľudu

(1948)
U 26. Porfýr, sv.
S 27. Prokop, uct.
S 28. Bažil, uct.

P 1. Eudoxia, muč.
S 2. Z á d u š n á
N 3. 2. pôstna, Eutrop, muč.
P 4. Gerazim, uct.
U 5. Konon, muč.
S 6. Amorských mučeníkov 
Š 7. Chersonskí mučeníci 
P 8. M D Z, Teofilakt, uct.
S 9. Z á d u š n á

N 10. 3. pôstna, Kodrát, muč.
P 11. Sofrón, sv.
U 12. Teofam, uct.
S 13. Nikefor, uct.
Š 14. Benedikt, uct.
P 15. Agap, muč.
S 16. Z á d u š n á
N 17. 4. pôstna, Alexej, uct.
P 18. Cyril sv.
U 19. Chryzant a Dária, muč.
S 20. Sabbskí mučeníci 
S 21. Jakub, uct.
P 22. Bažil, muč.
S 23. "Nikon, muč.

N 24. 5. pôstna, Predpr. Blahozv.
P 29. Blahozvestovanie Bohorodičky
U 26. Zbor arch. Gabriela 
S 27. Matróna, muč.
Š 28. Hilár, uct.
P 29. Marek, svmuč.
S 30. Ján Lestvenník, uct.
N. 31. K v e t  n á, Hypát, uct.

A p r í l M á j J ú n

P 1. Mária Egyptská, u ct 
U 2. Títus, uct.
S >3. Nikita, uct.
Š 4. S t r a s t i  
P 5. Velký piatok 
S 6. Veľká sobota
N 7. V yriešen ie — Pascha
P 8. Veľkonočný pondelok
U 9. Veľkonočný utorok 
S 10. Terent, muč.
Š 11. Antip, svmuč.
P 12. Bažil, uct.
S 13. Artemon, svmuč.
N 14. Tomášova, Martin, pápež, sv.
P 15. Aristaroh, ap.
D 16. Šimon, uct.
S 17. Agapia, muč.
S 18. Ján Dekapolit.a, uct.
P 19. Ján StaroJask., uct.
S 20. Teodor Trichin, uct.
N 21. Myronosičiek, Január s druži 

nou, muč.
P 22. Teodot Sykeota, uct.
U 23. Sv. Juraj, vmuč.
S 24. Stratilát, muč.
Š 25. Marek. ap.
P 26. Bažil, vmuč.
S 27. Símeon, svmuč.
N 28. Porazeného, Jakub, ap.
P 29. Kyzickí mučenici 
U 30. Jakub, ap.

S 1. Sviatok práce
Š 2. Atanáz Veľký 
P 3. Teodor Jask., sv.
S 4. Pelagia, vmuč.
N 5. Samaritánky, Irena, muč.
P 6. Jób Spravodlivý, uct.
U 7. Agáta, muč.
S 8. Ján Bohoslovec, ap.
Š 9. Štátny sviatok ČSSR 
P 10. Šimon Zelot. ap.
S 11. Cyril a Metod, ap.
N 12. Slepého, Epifán, sv.
P 13. Glyceria, muč.
U 14. Izidor, muč.
S 15. Pachom Veľký, uct.
Š 16. Nanebovstúpenie Pána 
P 17. Andronik, ap.
S 18. Teodot, muč.
N 19. Otcov I. nie. snemu, Patrik, 

svmuč.
P 20. Talalej, muč.
U 21. Konštantín, sv.
S 22. Bazilisk, muč.
Š 23. Michal, uct.
P 24. Šimon, uct.
S 25. Z á d u š n á
N 26. Zoslanie sv. Ducha 
P 27. Najsv. Trojice
U 28. Nicet, muč.
S 29. Teodózia, muč.
Š 30. Izák, uct.
P 31. Hermas, ap.

S 1. Justín Filozof, muč.
N 2. Všetkých svätých, Nikefor, sv.
P 3. Lucilián, muč.
U 4. Mitrofan, sv.
S 5. Dorote], svmuč.
Š 6. Najsv. Eucharistie 
P 7. Teodot, svmuč.
S 8. Teodor Stratilát, vmuč.

N 9. 2. po ZSD, Cyril] Alexandr., sv.
P 10. Timotej, svmuč.
U 11. Bartolomej, svmuč.
S 12. Onufer, uct.
Š 13. Akvilína, muč.
P 14. Najsv. Srdce Ježišovo 
S 15 Amos, pr.

N 16. 3. po ZSD, Trichon, sv.
P 17. Manuel, muč.
U 18. Leontín, muč.
S 19. Judáš Tadeáš, ap.
Š 20. Metod, svmuč.
P 21. Julián, muč.
S 22. Eusébius, svmuč.

N 23. 4. po ZSD, Agripina, muč.
P 24. Narodenie sv. Jána Krstiteľa
U 25. Febrónia, muč.
S 26. Dávid Solúnsky, uct,
Š 27. Sampson, uct.
P 28. Cyrus a Ján, sv.
S 29. Sv. ap. Peter a Pavol
N 30. 5. po ZSD, Zbor 12 Apoštolov



K A L E N D Á R  S L O V A 1 9 8 5 N o v ý  š t ý l

J ú l August S e p t e m b e r

P 1. Kozma a Damián, sv,
U 2. Položenie rúcha Bohorodičky
S 3. Hyacint, muč.
Š 4. Ondrej Krétsky, sv.
P 5. Pamätný deň ČSSR 

Cyril a Metod, sv.
S 6. Atanáz Atonský, uct.

N 7. 6. po ZSD, Tomáš, uct.
P 8. Prokop, vmuč.
U 9. Pankrác, svmuč.
S 10. Aniton Pečerský, uct.
Š 11. Eutémia, muč.
P 12. Proklus, muč.
S 13. Zbor árch. Gabriela
N 14. 7. po ŽSD, Akyla, ap.
P 15. Vladimír, sv.
U 16. Atenogén, svmuč.
S 17. Marína, muč.
Š 18. Emilián, muč.
P 19. Makrina, uct.
S 20. Eliáš prorok
N 21. 8. po ZSD, Šimon, uct.
P 22. Mária Magdaléna, ap.
U 23. Trofim, muč.
S 24. Boris a Gleb, muč.
Š 25. Zosnutie sv. Anny 
P 26. Hermolaj, svmuč.
S 27. Pamtaleon, vmuč.
N 28. 9. po ZSD, Prochor, ap.
P 29. Kaliňík, muč.
U 30. Sílas, ap.
S 31. Eudokim, u c t.'

Š 1. Makabejoi, muč.
P 2. Prenes, ost. sv. Štefana 
S 3. Izakiáš, uct.
N 4. 10. po ZSD, Efez. mládencov, 

muč.
P 5. Eusignius, muč.
U 6. Premenenie Pána
S 7. Dometius, muč.
Š 8. Emilián, sv.
P 9. Matej, ap.
S 10. Vavrinec, muč.
N 11. 11. po ZSD, Heuplas, muč.
P 12. Focián, muč.
U 13. Maxim, uct.
S 14. Micheáš, pr.
Š 15. Zosnutie Bohorodičky 
P 16. Dioméd, muč.
S 17. Mirón, muč.
N 18. 12. po ZSD, Flór a Laur, muč.
P 19. Ondrej Stratilát, muč.
U 20. Samuel, pr.
S 21. Tadeáš, ap.
Š 22. Agatonik, muč.
P 23. Lupus, muč.
S 24. Eutych, muč.
N 25. 13. po ZSD, Bartolomej, ap.
P 26. Hadrián, muč.
U 27. Pimen, uct.
S 28. Mojžiš Murín, uct.
Š 29. S N P  1944, Sťatie hl. Jána Krst. 
P 30. Alexander, sv.
S 31! Polož, pásu Bohorodičky

N 1. 14. ZSD, Šimon, uct.
P 2. Mamant, uct.
U 3. Anttm, svmuč.
S 4. Babyl, svmuč. 
š  5. Zachariáš, pr.
P 6. Div. árch. Michala 
S 7. Sozont, muč.

N 8. 15. po ZSD, Narodenie Bohoro
dičky

P 9. Joachim a Anná, uct.
U 10. Menodora, muč.
S 11. Teodora, uct.
Š 12. Autonom, svmuč.
P 13. Kornel stotník, svmuč.
S 14. Povýšenie sv. Kríža

N 15. 16. po ZSD, Nikita, vmuč.
P 16. Eufémia, vmuč.
U 17. Sofia a dcéry, muč.
S 18. Eugénia, uct.
Š 19. Trofim, muč. .
P 20. Eustach, vmuč.
S 21. Kodrát, ap.

N 22. 17. po ZSD, Fokus, svmuč.
P 23. Počatie sv. Jána Krst.
U 24. Tekla, ap.
S 25. Eufrozína, uct.
Š 26. Ján Bohoslovec, ap.
P 27. Kalistrát, muč.
S 28. Chariton, uct.

N 29. 18. po ZSD, Cyriak, uct.
P 30. éregor Arménsky, svmuč.

O k t ó b e r N o v e m b e r D e c e m b e r

U 1. Ochrana Bohorodičky
S 2. Cyprián, svmuč.
Š 3. Dionýz Areopagita, svmuč.
P 4. Hierotej, svmuč.
S 5. Charitiita, muč.
N 6. 19. po ZSD, Tomáš. .ap.
P 7. Sergej, muč.
U 8. Pelagia, uct.
S 9. Jakub Alfeov, ap.
Š 10. Eulamp, muč.
P 11. Filip, ap.
S 12. Probus, muč.
N 13. 20. po ZSD, Karp, muč.
P 14. Nazar, muč.
U 15. Eutým, uct.
S 16. Longin stotnlk, muč.
Š 17. Oziáš, pr.
P 18. Lukáš, ap.
S 19. Joel, pr.
N 20. 21. po ZSD, Artem, vmuč.
P 21. Hilarion Velký, uct.
U 22. Averciáš, sv.
S 23. Jakub, ap.
Š 24. Aret, muč.
P 25. Marcián, muč.
S 26. Demeter, vmuč.
N 27. 22. po ZSD, Nestor, muč. Krista 

Kráľa
P 28. Vyhlásenie samost. ČSR (1918) 
U 29. Anastázia, prepmuč.
S 30. Zenób, muč.
Š 31. Stách, ap.

P 1. Kozma a Damián, sv.
S 2. Acéndín, muč.

N 3. 23. po, ZSD, Joanik Velký, uct.
P 4. Acepsim, muč.
U 5. Galaktion, muč.
S 6. Pavol, sv.
Š 7. V O S R 1917
P 8. Zbor arch. Michala
S 9. Onisifor, muč.

N 10. 24. po ZSD, Orest, ap.
P 11. Minas, muč.
Q 12. Jozafát, muč.
S 13. Ján Zlatoústy, sv.
Š 14. Filip, ap.
P 15. Guriáš, muč.
S, 16. Matúš, ap.

N 17. 25. po ZSD, Gregor, sv.
P 18. Platón, sv.
U 19. Varlaam, muč.
S 20. Gregor Dekapolita, uct. .
Š 21. Uvedenie Bohorodičky 
P 22. Filemon, ap.
S 23. Amfilooh, sv.

N 24. 26. po ZSD, Katarína, vmuč.
P 25. Kliment, vmuč.
U 26. Alipiáš, uct.
S 27. Jakub Perzský, vmuč.
Š 28. Štefan, uct.
P 29. Paramon, muč.
S 30. Ondrej, ap.

N 1. 27. po ZSD, Naum, pr.
P 2. Habakuk, pr.
U 3. Sofroniáš, pr.
S 4. Barbora, muč.
Š 5. Sabas, uct.
P 6. Sv. o. Mikuláš 
S 7. Ambróz, sv.
N 8. Nepoškvrnené počatie Bohoro

dičky
P 9. Anna, sv.
U 10. Minas, pr.
S 11. Daniel, uct.
Š 12. Spiridon, uct.
P 13. Eustrát, muč.
S 14. Tyrs, muč.
N 15.
P 16.
U 17.
S 18.
Š 19.
P 20.
3 21.
N 22.
P 23.
U 24.
S 25.
Š 26.
P 27.
S 28.

Praotcov, Eleutér, svmuč. 
Aggeus, pr.
Daniel, pr.
Šebastián, muč.
Bonifác, muč.
Ignác, svmuč.
Juliana, muč.
Sv. otcov, Anastázia, muč. 
Krétski mučeníci 
Eugénia, muč.
Narodenie Pána 
Zbor Bohorodičky 
Sv. prvomučeník Štefan 
Nikomédskí mučeníci

N 29. 30. po ZSD, sv.
P 30. Anízia, muč.
U 31. Melánia, uct.

J0Z8Í



Z kresťanského sveta
Na tému Spoločne vyznávať vieru a hľadaj pramene ná

deje, zamýšľali sa účastníci III. európskeho ekumenického 
stretnutia v dňoch 3 . - 7  októbra t. r. nad možnosťami 
ďalšieho prehĺbenia ekumenickej spolupráce medzi kato
líkmi, protestantmi, anglikánmi a pravoslávnymi.

V talianskom meste Bari sa už od roku 1969 konávajú 
sympóziá, na ktorých prednášajú katolícki i pravoslávni 
teológovia. Tohtoročné sympózium venovali sv. Cyrilevt 
a Metodovi, ako patrónom jednoty medzi kresťanmi.

Začiatkom roku 1985 sa vráti na rímsky Hadriánov hrad 
známa socha Michala archanjela, ktorá je  v generálnej 
oprave. Vzácne dielo odviezli na reštaurovanie na piatich 
nákladných autách, na ktorých boli starostlivo uložené 
krídla, rozdelené na štyri diely, ruka s  mečom a hlava.

Vo Velkej Británii hrozí zrútenie viac ako sto starým ka
tolíckym kostolom, ktoré už roky neboli opravované.

Po správach o ťažkostiach, ktoré má Vatikánska hvezdá
reň v dôsledku veľkého osvetlenia Večného mesta, pri
chádza už a j ďalšia, že hvezdáreň presťahujú z Castel 
Gandolfa do Tusoonu v Arizone.

Európske fórum krajinských výborov laikov zasadalo 
v hlavnom meste írska Dubline. Na zasadnutí, ktoré sa 
nieslo v hesle „Výchova k mieru“, sa zúčastnilo vyše 200 
delegátov krajín východnej a  západnej Európy.

Mimoriadne zasadnutie ÚCHS
Dňa 10. septembra t. r. zasadalo predsedníctvo a plénum 

kuratória Ústrednej Charity na Slovensku. Na programe 
tohto mimoriadneho zasadnutia bola voľba nového generál
neho riaditeľa 0CHS a spomienka pri príležitosti 40. výro
čia SNP.

Doterajäí generálny riadite! DCHS Mons. ThDr. Ladislav 
Belás sa už od 1. januára 1984 so súhlasom Zboru ordiná
rov Slovenska ujal funkcie šéfredaktora Katolíckych no
vín. Aby túto zodpovednú úlohu mohol plne zastávať, do
terajše j funkcie generálneho riaditeľa ÚCHS sa vzdal.

Predseda kuratória v mene ÚCHS a všetkých obyvateľov 
charitných domovov sa úprimne poďakoval odchádzajúce
mu gen. riaditeľovi Mons. ThDr. Ladislavovi Belásavi za 
vyše štvorroCnú obetavú prácu v Charite a zaželal mu v 
tera jše j zodpovednej funkcii šéfredaktora KN veľa milostí 
a vyprosoval požehnanie Božie na j oho prácu.

2« nového generálneho riaditeľa ÚCHS schválilo plénum 
kuratória ÚCHS vdp. Štefana Opálku, rodáka z Dolnej Stre- 
htrrej-Dflbitivy (nar. 1948).

SLÁVNOSTNE OTVORENIE NOVÉHO SKOLSK£HO ROKU 
NA CMBF V BRATISLAVE

Dôa 25. septembra 1984 v Bratislave V dóme sv. Martina, 
za účasti Mons. ThDr. h. c. J. Ferenca, biskupa banskobys
trického, Mons. dr. Jána Pásztora, biskupa nitrianskeho, 
ThDr. h. c. Štefana Onderku, ordinára košického, Zoltána 
Beláka, ordinára rožňavského, Mons. Jána Hirku, ordinára 
prešovského, predstavených fakulty a profesorského zboru, 
slávnostným Veni Sancte začal sa nový školský rok 1984— 
85 na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, 
kde študujú a j naši bohoslovci.

Slávnostnú sv. liturgia vo východnom obrade celebroval 
Mons. Ján Hirka, ordinár prešovský, s kňazmi bratislav
skej gr..kat. farnosti dr. Štefanom Ujhelyim, t. kanonikom 
a o. Andrejom Fedorofikom, OSBM. K slávnostnej atmosfé-

Chrám sv. Mikuláša v Havaji z roku 1825.

re prispel a j prešovský gr.-kat. zmiešaný zbor, ktorý sv. 
liturgiu doprevádzal krásnym spevom.

Po slávnostnom otvorení v dóme sv. Martina zišli sa 
profesori, bohoslovci a hostia v aule fakulty na slávnost
nom zhromaždení, ktoré otvoril dekan fakulty prof. ThDr. 
Štefan Janega.

Leontln Lizák ml., bohoslovec

Naši jubilanti
V tomto mesiaci si svoje životné jubileá pripomínajú títo 

vdp. duchovní otcovia:
Vasil Dulaj — 65 rokov od narodenia (3. U . 1919), dr. 

Ján Seman — 70 rokov od narodenia (11. 12. 1914), Andrej 
Timkovid — 65 rokov od narodenia (13. 12. 1919), Emil 
Osz — 65 rokov od narodenia (15. 12. 1919).

Spomeňme si na jnbilnjúcich dnšpastierov v modlitbách. 
Mnohaja ľit, blahaja ľitl

Keď sa narodil Pán Ježiš v judskom Betleheme, prišli 
mudrci z Východu a klaňali sa vtelenému Bohu. Ochotne 
otvorili svoje pokladnice a odovzdali mu Cestné dary: 
čisté zlato ako Kráľovi vekov, kadidlo ako jednému Bohu 
a myrhu Nesmrteľnému, tr i dni v hrobe spočívajúcemu. 
Príďte, všetky národy, a j my sa pokloňme Spasiteľovi na
šich duší. (Z utierne Narodenia Pána)

NIKDY VIAC VOJNU! 
Svätý Otec Ján Pavol II. v Osvienčime.



Z decembrových výročí
1. decembra 1839 — pred 145 rokmi — narodil sa v Ia- 

covclacah JÄN KLEMPA, kňaz, historik, národný buditeľ, 
zberateľ starých tlačí, publicista (um, r. 1894).

— — 1889 — pred 95 rokmi — zomrel v Bratislave JO
ZEF ŠČASNÝ, farár v Močenku, spisovateľ, prispievate! Ka
tolíckych novín, mecén národných a kultúrnych podujatí 
(nar, r, 1813),

— — 1944 — pred 40 rokmi vojská 4. ukrajinského 
frontu oslobodili Trebišov a ďalších 11 obcí.

-------  1959 — pred 25 rokmi — zomrel v Bratislave aka
demik JURAJ HRONEC, univerzitný profesor, matematik 
(nar. r, 1881 J.

2. decembra 1919 — pred 65 rokmi — narodil sa v Tur
zovke RUDOLF JAŠlK, spisovateľ (romány Na brehu zázrač
nej rieky, Námestie sv. Alžbety, Mŕtvi nespievajú a i.); 
um. r. 1960.

— — 1919 — pred 65 rokmi — zomrel AUGUSTE RE- 
NOIR, francúzsky maliar a grafik, impresionista (nar. r. 
1841).

3. decembra 1724 — pred 260 rokmi — narodil sa FRAN
TIŠEK XAVÉR PAĽKO, maliar oltárnych obrazov (um. r. 
1767).

— — 1909 — pred, 75 rokmi — narodil sa v Turzovke 
JÄN HARANTA, kňaz, básnik (Mystérium baladické, Zem 
požehnaná, V najkrajšej domovine); um r. 1983.

4. decembra 749 — um. sv. JÄN DAMASCÉNSKY.
— — 1334 — pred 650 rokmi — umŕ pápež JÁN XXII. 

(páp. od r. 1316).
7. decembra 1894 — pred 90 rokmi — um  FERDINAND 

0 E  LESSEPS, francúzsky inžinier, staviteľ Suezského prie
plavu (nar. r. 1805).

— — 1909 — pred 75 rokmi — narodil sa NIKOLA JON- 
KOV VAPCAROV, bulharský národný básnik (Viera, Súboj, 
Pieseň o človekovi, List a  i.) ; um. r. 1942.

— — 1909 — pred 75 rokmi — nar. na Starých Horách 
dr. LADISLAV SKODA, šéfredaktor Katolíckych novín v r. 
1949—71 (um. r. 1971).

8. decembra 1869 — pred 115 rokmi — začal sa Prvý va
tikánsky koncil, zvolaný pápežom PIOM ÍX. (skonč. v (úli 
1870).

10. decembra 1564 — pred 420 rokmi — kardinál sv. 
KAROL BOROMEJ5KÝ založil v Miláne prvý kňazský se 
minár.

— — 1914 — pred 70 rokmi — nar. v Hybiach JÚLIUS 
LENKO, básnik (zhierky: V nás a mimo nás, Pohorie bez
nádeje, Hviezdy ukrutnice, Úrodný kameň, K zemi"sa klo
ním a i.).

— — 1934 — pred 50 rokmi — um. v Bratislave FERKO 
UR3&NEK, dramatický spisovateľ (hry: Pokuta za hriech, 
Škriatok, Pytliakova žena, Kamenný chodníček, Rozmajrín 
a i.), tajomník Spolku sv. Vojtecha a Slovenskej Ligy (nar.
30. 7. 1859).

11. decembra 384 — pred 1600 rokmi — um. sv. DAMAZ 
I., pápež (páp. od r. 266).

12. decembra 1799 — pred 185 rokmi — um. americký 
štátnik GEORGE WASHINGTON, prvý prezident USA (nar. 
r. 1732).

— — 1889 — pred 95 rokmi — um. RÓBERT BROWNING, 
anglický básnik (Pippa ide okolo, Prsteň a kniha, Saul 
a i.) ; nar. r. 1812.

_  _  1904 — pred 80 rokmi — nar. v Liptovskom Jáne 
prof. dr. JÄN STANISLAV, slavista, bádateľ cyrilometodske] 
misie na Veľkej Morave, odborný spisovateľ (um. r. 1977).

14. decembra 1834 — pred 150 rokmi — zaznela po prvý 
raz v hre J K. Tyla Fidlovačka pieseň Františka Škroupa 
Kde domov irräj, ktorá tvorí prvú časť našej hymny.

— — 1854 — pred 130 rokmi —nar. v Belži o. EMANUEL 
BIHARY, páp. prelát a kanonik, faránr v Bardejove (um. 4. 
10. 1934’).

15. decembra 1859 — pred 125 rokmi — nar. LAZAR 
LUDWIK ZAMENHOF, poľský lekár, vedec, tvorca esperan
ta (um. r. 1917).

10. decembra 1909 — pred 75 rokmi — um. SAMO CZAM- 
BEL, jazykovedec, autor gramatík (nar. r. 1856).

19. decembra 1809 — pred 175 rokmi —■ um. v Užhorode 
o. ANDREJ BAČINSKIJ, biskup mukačevský, ktorý v Muka- 
Ceve vybudoval gr.-kat. teologický seminár a knižnicu [nar. 
r. 1732).

— — 1914 — pred 65 rokmi — prijal kňazakú chirotô- 
niu o. EMIL BOKŠAY, profesor (nar. r  1889).

21. decembra 1839 — pred 345 rokmi ( nar. JEAN RACI- 
NE, klasik francúzskej a svetovej dramatickej spisby (tra
gédie: Andromacha, Britannicus, Faidra a i.];.u m . r. 1899.

23. decembra 1914 — pred 70 rokmi — nar. v Nadíi- 
ciach národný umelec DEZIDER KARDOŠ, hudobný skla
dateľ a pedagóg (5 symfónií, kantáty, piesne, klavírne a ko
morné skladby, úpravy a montáže východoslovenských 
piesní).

24r  decembra 1524 — pred 460 rokmi — um, VASCO DA 
GAMA, portugalský moreplavec, objaviteľ cesty do Indie 
nar. r. 1469).

-------  1824 — pred 160 rokmi -— nar. JÄN EGRY, hudob
ný skladateľ a pedagóg, autor početných chrámových skla
dieb um, r, 1908).

27. decembra 1904 — pred 80 rokmi — nar. národný 
umelec LADISLAV NOVOMESKÝ, básnik (zbierky: Nedeľa, 
Romboid, Otvorené okná, Sväfý za dedinou, Pašovanou ce
ruzkou, Stamodtiaľ a i.) ; um. r. 1976.

30. decembra 1859 — pred 125 rokmi — nar. národný 
umelec JOSEF BOHUSLAV FOERSTER, český hudobný skla
dateľ, pedagóg a kritik symfónie a symf. básne: Mé miádí, 
Legenda o štéstí a i.; opery: Debora, Eva, Népremožení, 
Srdce, a t.; piesne, kantáty, chrámová hudba a 1.); um. 
r. 1951.

— — 1874 — pred 110 rokmi — nar. národný umelec 
JANKO JESENSKÝ, básnik, spisovateľ a prekladateľ (zbier
ky: Verše, Zo: zajiatía, Na zlobu dňa, Reflexie a i.; novely: 
Malomestské rozprávky, Štvoryíka, Otroci, Čara; román 
Demokrati a i.); um. r. 1945.

— — 1944 — pred 40 rokmi — um. ROMAIN ROLLAND, 
francúzsky humanistický spisovateľ, nositeľ Nobeloyej ce
ny {drámy: Tragédia viery, Divadlo ľudu, Divadlo 'revolú
cie, Vlci, Danton, Hra o láske a smrti, Robespierre: živo
topisy Beethovena, Michelangeía a Tolstého; román Ján 
Krištof a i .),» nar. r. 1868.

31. decembra 1804 — pred 180 rokmi — um. dr. ANTON 
A. ŠAFAROVlC, nitriansky kanonik, bernolákovský spiso
vateľ, historik (nar. r, 1741).

-------- 1869 — pred 115 rokmi — nar. HENRI MAT1SSE,
francúzsky maliar, impresionista (um. '4. 11. 1964).

— — 1929 — pred 55 rokmi — vydal pápež PlUS XI. 
encykliku „Divini illius Magistri“ — 01 kresťanskej vý
chove. (ž)

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MESIAC 
DECEMBER

Všeobecný: Aby sa Cirkev účinne prejavovala 
ako sviatosť spojenia s Bohom a jednoty celého 
ľudstva. 

Misijný: Aby rozličné skupiny v jednotlivých 
krajinách našli cestu k vzájomnému zmiereniu.

NA KONCI ROKA
Blahej pamäti pápež }án XXIII. si napísal raz na koiici 

roka do svojho denníka: „Si o rok starší. Si dokonalejší?
Si lepší?“

S dobrotivým pápežom Jánom položme si aj my súto otáz
ka na konci rolka: Sme dokonalejší? Sme lepší?

S L O V O  — mesačník gréckokatolíkov v ČSSR. V y d á v a  Spolok sv. Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve 
Bratislava. Š é f r e d a k t o r :  František Dancák. R e d a k c i a :  086 04 Kružlov 64, t. č. 952 41. A d m i n i s t r á 
c i a :  815 21 Bratislava, Kapitulská 20. T. č. 331717 a 333 056. Index, č. 49618,
T l a č i a :  Duklianske tlačiarne, n. p. Prešov. Uzávierka časopisu je 2 mesiace pred vydaním čísla. Rukopisy 
nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov. R o z š i r u j e :  PNS, objednávky prijíma kaž
dá pošta a doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — Ústredná expedícia a dovoz tlače 884 19 
Bratislava, Gottwaldovo nám. 6. Celoročné predplatné 24 Kčs, pre cudzinu 24 Kčs plus poštovné. Cena jed
notlivého výtlačku 2 Kčs.


