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Akad. maliar Mikuláš Ktimčák: Pokrstenie (etiša Krista
v chráme sv. árch. Michala v Bačkove

Z JA V IL SI SA D N ES C E L É M U S V E T U ...
Vo východnej liturgii sviatok pokrstenia Ježiša
Krista sa nazýva Zjavenie Pána. Je to udalosť, keď sa
Spasiteľ sveta verejne predstavil, zjavil sa na jor
dánskych brehoch, ako to vyjadruje kondak sviatku:
„Zjavil si sa dlnes celému svetu, Pane. A tvoje svetlo
aj nás ožiarilo, pretq ťa vrúcne oslavujeme. Zostú
pil si k nám a ukázal sa. Svetlo neprístupné.“
Písmo sväté nám o mladých rokoch Ježiša Krista
hovorí veľmi málo. Zmieňuje sa len o tom, ako sa
Svätá rodina utiahla pred krutým Herodesom do
Egypta a potom sa vrátila do Nazareta, kde bol
mladý Ježiš poslušný svojej matke. Ako 12-ročný pri
chádza do jeruzalemského chrámu. A potom Písmo
sväté mlčí a spomína až jeho príchod k rieke Jor
dán, kde krstil a pripravoval ľud k prijatiu Mesiáša
sv Ján Krstiteľ.
K tomuto Krstiteľovi prichádza Spasiteľ, stavia sa
do radu hriešnikov, aby sa dal pokrstiť. Ján Krsti
teľ je prekvapený, odporuje a hovorí: „Ja by som
sa mal dať pokrstiť tebe, a ty, prichádzaš ku mne“?
}Mt 3, 14). Na túto otázku dáva odpoveď rozhovor

medzi Jánom a Kristom. Spasiteľ chce „plniť všetko,
čo je správne“ (3, 13). Preto sa zaraďuje sám medzi
hriešnikov a krstom pokánia vstupuje na cestu zmie
rujúcej obete. A práve v tomto okamihu sa Otec ne
beský hlási ku Kristovi, nazýva ho svojím milova
ným Synom, z ktorého skutkami vyslovuje plný sú
hlas.
Na tejto udalosti sa zúčastňuje aj príroda. V boho
službách v tento deň spievame: „Videli ťa vody, Bo
že, videli ťa vody a naľakali sa . . „More to videlo
a zutekalo. Jordán sa naspäť vrátil.“
Rieka Jordán sa zastavuje a tečie opačným sm>3rom. Táto myšlienka sa opakuje viackrát v boho
službách, ako aj pri svätení vody. Sv. Otcovia chcú
tým vyjadriť myšlienku, že samotná príroda sa diví
tomu, čo sa deje: bezhriešny človek sa dáva krstiť.
Spasiteľ, sám Svätý, tým berie na seba naše viny,
ktoré zmýva najprv vodou v Jordáne a neskoršie ich
Dčisťuje svojou svätou Krvou na Kalvárii.
('Pokračovanie na 6. str.)

DO ROKU PANA 1985
Keď píšem e tieto riadky, ešte je pri m oci staručký
rok 1984 a pom aly odovzdáva vládu roku nastupu
júcemu, roku 1985. ]e totiž údelom m esačníkov, í e
ich materiál sa pripravuje v dvoj- až trojm esačnom
predstihu. Ale vari to nem ôže prekážat, aby sme si
spolu nepripilt na tento náš nový rok a zavinšovali,
aby bol pokojný a šfastný.
Z rozhodnutia Organizácie spojených národov bu
d e to rok mládeže. Na túto myšlienku veľmi pozor
ne nadviazal aj Svätý Otec Ján Pavol II., ktorý sta
novil už osem náste heslo Svetového dňa mieru —
nielen k 1. januáru 1985 — ale k celém u roku, ktoré
prízvukuje: Mládež a mier idú spolul
Pre nás je to osobitne rok 40. výročia oslobodenia
našej vlasti Sovietskou armádou, rok kon čiaci sied 
mu päťročnicu.
Je to aj rok 40. výročia K ošického vládneho prog
ramu.
Ak sa pýtate, aký to bude rok, pokúsil som sa vám
naznačil, že nie obyčajný, nie všedný.
Astronómovia nám pripomínajú, že rok 1985 sa
zhoduje s rokom 2761 olym piád, s rokom 2738 „abUrbe condita“ od založenia m esta Ríma, s rokom
1405 — 1406 m oham edánskej éry, Hedžry, s rokom
5745 — 5746 židovskej éry . . .
' Ono je to vlastne zaujímavé s tými kalendárm i,
ktoré nám rátajú roky. Kdesi som čítal že v staro
vekom Egypte sa používali až tri kalen dáre súčasne.
Jeden spočíval na pozorovaniach hviezdy Síria. Deň
východu Slnka, ktorý nasleduje po vyjdení Síriai na
zývali heliakálnym východom Síria, a to od g r éc k e 
ho slova helios — slnko. V Egypte tak bývalo okolo
21. júla. Tento deň bol začiatkom kalendárneho roku
Egypťanov. Rok mal 365 dní. K eďže však skutočný
slnečný rok je dlhší o štvrť dňa, každý štvrtý rok
je to jeden plný deň, na tejto kom binácii vybudovali
• egyptskí kňazi druhý kalen dár, takzvaný svätý, zva
ný kalendárom Síria. Vraj každý nový faraón musel
prisahať na svoju bradu, že sa nebude m iešať do k a 
lendára, že ho nebude meniť. Kňazov si aj v Egypte
vážili, veď oni každoročn e vyhlasovali, ked y sa vy
leje Níl a kedy sa má svätiť aký sviatok. Ale aj na
priek tomu vznikol tretí kalendár, prírodný, ktorý
spočíval na pravidelnosti záplav Nílu.
Napísal som o tom, lebo je taký čas, keď kupuje
te nové kalen dáre a do nových vreckových si prepi
sujete vlaňajšie údaje.
Roku 325 na N icejskom kon cile prijali juliánsky
kalendár. Za ním je rím sky mních Dionýz, ktorý p re
čítal veľa kníh a snažil sa čo najpresnejšie určiť d á 
tum Kristovho narodenia. Vyrátal, že to bolo 25. d e 
cem bra roku 754. Mních navrhol hlave cirkvi, aby
sa od tohto dátumu rátali roky kresťan ského leto 
počtu. Pravda, aj k eď pápež, tento návrh prijal, n e
znamenalo to, že všetky kresťan ské krajiny prijali
tento spôsob datovania.
Zdanlivý pokoj trval do XVI. storočia, k e ď astro
nómovia pripomenuli pápežovi, že juliánsky kalendár
už predbehol Slnko asi o desať dní. Tak sa prišlo
k tzv. gregoriánskem u kalendáru, ktorého autorom
je Gregor XIII.

Hádam teraz, k eď sa zoznamujeme s kalendárom
na rok 1985, nezaškodila taká malá exkurzia do mi
nulosti. Už aj preto nie, že bez kalen dára si nevieme
vlastne ani predstaviť život. Ten minulý, čo je za
nami, ale i ten, čo práve žijeme, čo práve napĺňame
svojimi skutkami, svojou statočnou prácou.
Už sm e si zvykli pri začiatku roka vyslovovať
predpovede a rozmýšľať nad tým, aký to bude rok.
Hádam najlepšie to vyjadríme slovami nášho prvého
občana, prezidenta našej Č eskoslovenskej socialis
tickej republiky dr. Gustáva Husáka, k e ď povieme,
že aj v tomto roku budeme tak žiť, ako budeme pra
covať, ako sa zhostíme úloh, ktoré nám ukladá po
sledný rok siedm eho päťročného plánu.
Úlohy sú to nemalé," ale realizovateľné. Je v na
šich silách, aby sme ich splnili a tak dokázali, že
si vážime obete, ktoré za našu vlasť priniesli hrdi
novia V eľkej vlasten eckej vojny, naši sovietski bratia,
ktorí vycedili svoju krv za náš šťastný život.
Osobitne máme na mysli odkaz vzácnych m iero
vých zhromaždení, ako bolo vlaňajšie Svetové zhro
maždenie za mier a život, proti jadrovej vojne, alebo
ako bolo Zhromaždenie predstaviteľov cirkví a ná
boženských spoločností v Banskej Bystrici pri príle
žitosti 40. výročia Slovenského národného povstania
a iné.
Sme hrdí na to, že práve náš kraj to bol, cez ktorý
prišli prvé sovietske a naše vojská, ktoré dobyli Duk
lu a hnali nepriateľa až do jeho hniezda. Sme hrdí
na to, že náš kraj sa zmenil na nepoznanie, lebo d o 
stal celkom novú, socialistickú tvár, na ktorej už
nevidno vrásky biedy a nezamestnanosti, bič exekú
torovi a tuberkulózy, ktorá kosila, lebo nebolo le k á 
rov a nebolo za čo si ich zadovážiť.
Ako sa len zmenil ten náš svet! Azda práve teraz
a práve preto, že vstupujeme do roku mladých, že
aj hlava našej cirkvi dala roku za heslo myšlienku:
Mládež a mier idú spolu, bolo by treba, aby sme
tým našim mladým, synom a dcéram , ktoré nevedia
a nepoznajú, akým strašným zlom je vojna, poveda
li, že mier je život a vojna je smrť. Že sme vášnivými
vyznavačmi mieru a zatracujeme všetkých, ktorí by
sa opovážili kalkulovať s vojnou, s tým strašným
smrteľným hriechom , ktorý by znamenal koniec
celéh o ľudstva.
Poprosme Pána, aby nám požehnal ozaj pokojný,
mierový rok 1985.
—šek—

DO NOVÉHO OBČIANSKEHO ROKU 1985 hojnosť
požehnanej radosti, pevného zdravia a úprimnej ra
dosti svojim prispievatefom, čitateľom a priaznivcom
želá
R e d a k c i a S L OVA

Na prahu nového roku
Čas je Boží dar. Svojou stvoriteľskou múdrosťou
dáva nám rok za rokom. Tiež a] nový rok 198S je
novým darom z Jeho rúk. Kto prijíma dar času od
Pána vedome a vďačne, ten má čas žiť pre Neho,
vie využiť čas. Kto ho neuvážene užíva, ten už ne
má čas.
Mnohí sú dnes pesimisti a hovoria: „Niet budúc
nosti.“ Iní čakajú v budúcnosti vyriešenie všetkého.
Nový rok, jeho dni svetlé i tienisté, treba zvládnuť.
Skrytí v Božej prítomnosti môžeme žiť deň za dňom.
Najdôležitejším časom je prítomnosť. Môj čas, kto
rým disponujem, je Teraz. Čím živšie budem poze
rať na nový príchod Pána, tým menej budem rozmýš
ľať, čo mi donesie budúcnosť, ale budem vidieť Pri
chádzajúceho.
Kresťan nečaká na hodinu, v ktorej sa má stať
niečo hrozné, neočakávané, otrasné. Čaká na Pána,
ktorého pozná a miluje, ktorého rán sa často dotý
kal, ktorého vôľu hľadal, ktorého chápajúcu a posil
ňujúcu, opornú ruku často v živote cítil, smel sa
jej dotýkať. Príchod Pána je pokračovaním Jeho
prítomnosti tu a dnes. Jeho príchod aj v tomto roku
sa nám priblíži. V živote človeka majú rozhodujúcu
hodnotu dva okamihy: t e r a z prítomnej chvíle a
hodina smrti. Teraz, to znamená hľadať Pánovu
tvár, aby sme Ho poznali, aby sme Ho znova po
znali. Teraz, znamená počúvať Jeho hlas, aby sme
sa naučili neprepočuť Ho.
Na drevorezbe zo 16. storočia je znázornené Bo
žie Dieťa, ako sedí, akoby vo dverách, s knihou v ru
ke. Jeden rok skončil, či sa nám to páči, alebo nie.
Treba uzavrieť tento časový úsek nášho života a pre
kročiť prah nového roku. Prelistovať aspoň v myš
lienkach knihu-kalendár uplynulých dní. Čo sa po
darilo a čo nie, čo bolo zanedbané, ktoré stretnutie
nás obohatilo a ktoré ochudobnilo. Aké máme resty?
Čo nás čaká, nevieme. Ale čo my čakáme, toto tre
ba dobre premyslieť, poznačiť. Prezrieť aj naše mož
nosti. Tento čas nebude stratený. Pomôže nám zane
chať nezmyselné, menej hodnotné a ísť stopou pod
statného. Sami to nedokážeme. Dieťa vo dverách je
Kristus. Dieťa> možno aj prekročiť, nevšimnúť si Ho.
Ale možno Ho aj poznať, možno v ňom objaviť Boha,
ktorý sa stal človekom, Boha s nami. Boha, ktorý má
účasť na našom živote, pozná cestu aj vo tme. Má
pre nás vždy posilňujúce a povzbudzujúce slovo.
„Slova sa stalo Telom.“ Nikdy nevystačí ľudský ro
zum pre pochopenie a . obsiahnutie tohto tajomstva.
Jedno je však isté. V tomto tajomstve spočíva celá
naša nádej aj pre nastávajúci rok i pre budúcnosť.
Boh nepovedal, že všetko zmení, že budúci rok bude
krajší a lepší, ale prisľúbil nám, že zostane s nami.
Čo znamená tento prísľub? Keď prežívame niečo
pekné, keď sme s dobrým človekom, priateľom, chce
li by sme zastaviť čas. „Neodchádzaj, zostaň, potre
bujem ťa.“ Zostať to neznamená len stráviť čas, ale
odobrať strach, osamotenosť, vytvárať životný prie
stor útulku, bezpečia, istoty. Opakom je úzkosť, hrô
za zo zničenia, ako napr. v manželstve pred rozvo
dom.
Boh ostáva. Večné Slovo sa stalo pre nás domo
vom, v ktorom nájdeme vždy bezpečie, ochranu, po
moc. Nenecháva nás samých. Nevrhne nás do ne
istoty nového roku, ale zostáva, dokonca aj vtedy,

keď zabúdame a odmietame Ho. Zostáva až do smr
ti: „Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia
sveta!“ (Mt 28, 20).
„Otče, Ty miluješ svoje deti,
daj, aby sme tento rok v láske začali
a ostali verní celý rtík, celý čas Tvojej láske
Teba, Otče, milujeme z celého srdtea.
Daj, aby nás nič neodlúčilo od Tvojej lásiky.
Potom nech sa stane čokoľvek,
budeme pokojní a náš pokoj bude večný ako Ty!“
Presvätá Bohorodička a svätý Cyril a Metod, ochra
ňujte, pomáhajte na ceste spásy našim veriacim, kňa
zom, všetkým zasväteným dušiam. Doprajte nám deň,
hodinu, rok nádeje, že mier na svete je možný. Nech
mier nebude chvíľkový a márnou radosťou, ale nech
sa stane i v tomto roku veľkou, svätou skutočnosťou.
Mans. Ján H i r k a, páp. prelát,
ordinár t- ap. administrátor
gr.-kait. cirkvi v ČSSR

Hneď od samého začiatku
Pri začiatku roku 1985 si chceme urobiť dobré
predsavzatie, že zužitkujeme jeho mesiace, týždne
a dni ku konaniu dobrého. Budeme dobrými otcami
a dobrými matkami, dobrými manželmi ia dobrými
manželkami, dobrými synmi a dobrými dcérami.
A nielen to: budeme svedomito plniť svoje povin
nosti svojho stavu, úlohy, ktoré máme na ¡našich pra
coviskách, lebo statočná práca je garanciou toho,
že sa zvelaidia spoločné hodnoty ai naša spoločnosť
bude nám môcť dávať toľko, o koľko sa sami priči
níme.
Usilovnosť bola vždy krásnou vlastnosťou nášho
fudu. Naši starí otcovia a matere žili v biede a nedostaitku, ale vždy sa o nich hovorilo ako o statoč
ných a pracovitých ľuďoch. Učme sa aj my od nich
týmto prepotrebnýlm vlastnostiam.
Nikdy nezabúidiajme, že podmienkou nášho pokoj
ného mierového života je udržanie a zachovanie sve
tového mieru, ktorý je zvlášť v súčasnosti vážne oh
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rozený. Naším príspevkom k tomu bude statočná
práca a oddanosť zápasu za zachovanie najvzácnej
šej pozemskej hodnoty, akou je mier.
Ako veriaci pridávame k tomuto úsiliu aj svoje
modlitby a prosíme vládcu Všehomíra, ?aby požeh
nal svet pokojom a mierom!
Kiež nás tento rok priblíži k definitívnemu odstrá
neniu vojnového nebezpečenstva a k zmierneniu
medzinárodného napätia. O to sa modlime, to si na
vzájom žičme!
—ant—

Mier a mládež idú spolu
Z rozhodnutia Organizácie) Spojených národov je
rok 1985 Medzinárodným rokom mládeže. Aj heslo
Svätého Otca Jána Pavla II. ku, katolíckemu Sveto
vému dňu mieru 1985 korešponduje s touto temati
kou: Mier a mládež idú spolu.
Mládež sa najviso zaujíma o rozvoj spoločnosti v
budúcnosti v duchu bratstva, spoločenstva, solidarity
a odmietania akejkoľvek nespravodlivosti. O tom
sme sa presvedčili aj ma Svetovom zhromaždení za
mier a život, proti jadrovej, vojne, ktoré bolo v roku
1983 v Prahe. Osobitne Mierová dedinka mládeže a
študentstva, ktorá existovala iba niekoľko dní. Vyše
700 jej obyvateľov ukazovalo svetu počas štyroch
dní, že práve s mládežou treba počítať ako s popred
nými bojovníkmi za mier. Chlapci a dievčatá z rôz
nych krajín svetadielov vytvorili veľký kolektív, v
ktorom neprekážali jazykové neznalosti, rasové, ná
rodnostné, politické či náboženské rozdiely. Pri svo
jich stretnutiach si vyjasňovali najrôznejšie otázky,
ktoré zhromaždenie prerokúvalo, so zreteľom k svo
jim špecifickým záujmom.
Dialóg mládeže a študentstva sa niesol pod heslom
Jadrová vojna a ako (môžeme prispieť k je j odvráte
niu. Každý ¡deň sa v dedinke konali panelové disku
sie za účasti expertov k problémom mieru a vojny,
špecializované a záujmové stretnutia pri okrúhlom
stole, pri ktorých prehovorili významní účastníci
pražského a svetového zhromaždenia.
Počas týchto dní sa v dedinke premietali filmy s
protivojnovou tematikou a zaznievali protivojnové
piesne. V nonstop programe vystúpili najrôznejšie
skupiny a speváci, medzi nimi tiež Dean Reed. Na
výstavách kresieb, plagátov a fotografií predstavo
vali mladí ludiia svoju tvorbu. V dedinke boli vysta
vené kresby našich detí 'yjadrujúce radosť zo živo
ta a nádeje v nás, dospp ých. Uskutočnili sa rôzne
športové podujatia. Denne vychádzali iv dedinke cu
dzojazyčné noviny s názvom' Zrkadlo mieru. A aiké
bolo milé naše dojatie, keď sme jedného dňa na svo
jich miestach pri rokovaní v záujmových skupinách
(Cirkevné kruhy) našli darčeky našich detí, ktoré
venovali účastníkom tohto pražského zhromaždenia.
A nai mnohých pozdravoch sme čítali: „Ľudia, bojuj
te za mier, my deti vám pomôžeme.“ Alebo: „Na
sväté je každý rád, když si múže v iníru hrát. Váľku
jsme my nepoznali, ale vime, co je zaič. Bojuj proto
s námi za mír. a živiot náš“l
Na tomto pražskom zhromaždení sme videli mno
ho mladých ľuidí z celéhio sveta. A spoznali' sme, že
aj oni chcú pracovať, študovať, baviť sa, zakladať
rodiny a vychovávať deti. Preto celkom prirodzene
musia stáť v prvom rade bojovníkov za mier, preto

rýchle nachádzajú spoločný jazyk smerujúci k za
chovaniu života na našej planéte, Ved korene mieru
spočívajú v láske, radosti, bratstve, spoločenstve, tr
pezlivosti a sebaovládaní. A to všetko vyjadruje í
heslo pre tohoročný Svetový deň mieru vi tomto Me
dzinárodnom roku mládeže.
o. František Dancák, šéfredaktor

Začalo sa to hrbou listov
Dňa 14. januára 1875 — teda pred 110 rokm i —
narodil sa dr. Albert Schweitzer, lekár, bojovník pro
ti malomocenstvu, laureát N obelovej ceny mieru
f um. r. 1965). Pri tomto výročí prinášame malý m e
dailón z jeho života.
Profesor Schweitzer bol zasnúbený s Helenou Brasslauovou. Len čo sa s ňou stretol, povedal jej:
— H elenka, našiel som cieľ, ktorém u zasvätím
celý svoj život. Budú to černosi v Gabune. Potrebujú
tam najmä lekára. Zanechám všetko a zapíšem sa
na lekársku fakultu. O osem rokov budem priprave
ný. Si ochotná čakať na mňa taký dlhý čas? A naj
mä, si ochotná dat sa so mnou pochoval v pralese?
Nemám právo, aby som f a vystavoval nebezpečen 
stvám a biede.
H elenka sa trochu zam yslela a zvážnela. Potom
sa usmiala:
— Spravím si ošetrovateľský kurz. Potom sa už
nebudeš môcť bezo mňa zaobísť.
13. októbra 1905 Albert Schweitzer hodil do poštonej schránky hŕbu listov. V niektorých oznamoval prí
buzným a priateľom svoje rozhodnutie. V iných sa
vzdával profesúry na univerzite a všetkých iných zá
väzkov, aby mohol začať štúdium medicíny.
Listy zapôsobili ako bomba. V Paríži, v Štrasbur
gu, v jeho rodnej obci si mnohí mysleli, že stratil
rozum. Odpovedali mu listami plnými bedákania. Po
vedali mu bez okolkov , že to, čo ide urobiť, je naj
väčším životným omylom. ,jjik to z nich nemohol
pochopiť — napísal s bolesťou Albert — že snaha
slúžiť blížnemu, o ktorej hovorí Kristus, môže nie
koh o priviesť až k tomu, aby zmenil svoj život. A
predsa, všetci tí ľudia čítajú evanjelium, všetci ve
ria v Ježiša Krista . . . “
No k e ď sa Albert Schweitzer pre niečo pokojne
rozhodol, nikdy viac nezmenil svoje rozhodnutie.
Keď sa začali prednášky na medicíne, študenti pr
vého ročn íka priam žasli. Vedľa seba mali človeka,
čo bol ešte pred pár dňami univerzitným profeso
rom.
Bolo to osem nam áhavých rokov. Šesť rokov štú
dií, rok praxe v nem ocnici a ďalší rok špecializácie
v tropických chorobách. V tomto poslednom roku
Albert podnikol posledné\ turné organových kon cer
tov. V slávnych katedrálach Francúzska, Španielska,
Anglicka, N em ecka, všade ho oslavovali pre jeho
nádherné predvedenie Bachovej hudby. Z výťažku
organových koncertoví zakúpil 69 debien liekov. Po
tom sa zosobášil s Helénkou a odcestovali do Afriky.
Parížski priatelia mu ch celi darovať klavír s pedálmi.
— Aspoň tam dolú nevyjdeš z formy. A k eď sa ti
raz zunuje v džungli, m ôžeš sa vrátiť do našich k a 
tedrál.
(Z črty Veľký lekár čiernych bratov)

Myšlienky na každý deň
KALENDÁR
NA MESIAC
JANUÁR

j Hľaďte, aby vás nikto nezvrátil kadejakým múdro
a prázdnym m ám ením ... (Kol 2, 8).
|slovím
Týmito slovami prihovára sa nám svätá Cirkev

na cestu do nového roku. Budúce dni, ktoré máme
vypĺňať svojím životom a každodennou prácou, ma
jú nám prinášať radosť a Božie požehnanie pre ži
vot pozemský i pre život večný.
V ságe starobylého severského rodu Bjärndalovcov je hlavnou postavou starý Dag, ktorý sa vo svo
jom živote viac pridržiaval zásad sveta. Keď sa už
poberal z tohto sveta a cítil svoj blízky koniec, svo
jej neveste povedal tieto poučné slová: „To, o čo sa
my boríme a usilujeme, to je blaženosť v tomto ži
vote a pokoj s večnosťou. A ta vedie len jedna ces
ta, cesta do vnútra, cez dobrotu srdca. Vidíme to
teraz, za celým svojím životom. . . , a povedal to
ten, čo má právo tak povedať. . . Cesta k zmyslu
života vedie cez rozum a myšlienky k jeho prikáza
niam. Niet inej cesty okrem Krista.“
Práve na tejto ceste ku Kristovi — do večnosti —
často stretávame prekážky. Na ne upozorňuje apoš
tol veriacich v Kolosách a varuje ich, aby sa nedali
zmiasť. Boží Syn je prei nás veriacich jediným prá
voplatným a milujúcim vodcom Iku spáse a životu
večnému. Preto aj vo sv. liturgii sa tak často modlí
me: „Skrze Krista, nášho Pána,“ na čo nadväzujú
slová Ježiša Krista: „Ja som tie dvere. Ak niekto
vojde cezo mňa, bude spasený“ (Jn 10, 9J.
Nepremárnime teda čas, lebo život je ako sen, keď
sa zobudí [Z 72, 20) a „dni človeka sú podobné trá
ve, kvitne ako: poľný kvet. Len čo vietor mihol po
nad neho, už ho niet“ (Z 102, 15—16).

U 1. Občiansky nový rok. Mena Ježiš. Sv. Vasil (Ba
žil) Velký
Kol 2, 8—12, Lk 2, 20—21; 40—52
S 2. Silvester, pápež
Š 3. Malachiáš, prorok
P 4. Zbor 70 apoštolov
S 5. Teotémpt, mučeník
N 6. 30. Ptí Zoslaní Sv. Dncha. Bohozjavenie, hl. 5
Tít 2, 11—14; 4—7, Mt 3, 13—17
P 7. Zbor sv. Jána Krstiteľa
U 8. Juraj, pôstnik
S Sl.i Polyeukt, mučeník
Š 10. Gregor, svätý
P 11. Teodoz Veľký, ctihodný
S 12. Tatiana, mučenica
N 13. 31. Po Zoslaní Sv. Ducha, Hermil, mučeník,
hl. 6. — 1 Tim 1, 15—18, Ľk 18, 35—43
P 14. Sinajských mučeníkov;
U 15. Pavol a Ján, ctihodní
S 16. Okovy sv. apoštola Petra
Š 17. Anton Veľký, ctihodný
P 18. Atanáz, svätý
S 19. Makar Egyptský, ctihodný
N 20. 32. Po Zoslaní Sv. Ducha. Eutým Veľký, cti
*
hodný, hl. 7. — 1 Tim 4, 10—15, Lk 19, 2 —10
P 21. Maxim, ctihodný
Prejavila sa milosť Božia, prinášajúca spásu všet
U 22. Timotej, apoštol
kým ľuďom . . . “ (Tit 2, 11).
S 23. Klement, svmučeník
V Treťjakovskej galérii v Moskve je monumentál
S 24. Xénia, ctihodná
ne
dielo ruského maliara Ivanova, na ktorom maj
P 25. Gregor Bohoslovec, svätý
ster usilovne pracoval ¡celé raky. Ide tu o obraz
S 26. Xenofón, ctihodný
Kristus sa zjavuje ľudu. Udalosť sa odohrala na bre
N 27. Mýtnika a farizeja. Prenesenie ost. sv. Jána hu Jordána. Sv. Ján Krstiteľ predstavuje ľuďom Toho
Zlat., hl. 8 . - 2 Tim 3, 10 —15, Lk 18, 10—14 "ktorý „je medzi nimi a ktorého nepoznajú“ (Jn 1,
P 28. Efrém, ctihodný
26).
U 29. Prenesenie ost. sv. Ignáca
Boh stvoril svet bez nás, ale spasiť nás bez nás
S 30. Troch svätiteľov. Žid 13, 7—17, Mt 5, 14—19 nemôže. Preto vo svojej nekonečnej láske posiela
Š 31. Cyrus a Ján, mučeníci
svojho jednorodeného Syna, aby zachránil všetkých
ľudí. Dal nám možnosť, aby sme všetci boli vo več
nej sláve: „Prídu od východu a západu, od severu
a juhu a stolovať budú v Božom Kráľovstve“ (Lk 13,
29). Nám však ešte zostáva splniť jednu podmienku,
že Nebeské kráľovstvo uzrú iba tí, čo plnia vôľu Bo
žiu: „Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane! — vojde
do Kráľovstva nebeského, ale iba ten, kto plní vôľu
môjho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 7, 21).
Navštív nás, Pane, svojou milosťou a obdaruj nás svojimi
hojnými darmi. Oa] nám priaznivé a dobré počasie, blahodar
ný dážď, aby naša zem vydala hojnú úrodu. Celý rok nás sp re
vádzaj svojim požehnaním. Utíš každý nepokoj, zastav nedo
rozumenia. Prijm i nás všetkých do svojho Kráľovstva a učiň
nás synmi svetla, dietkami večného dňa. Pane Bože náš, da
ruj nám svoj pokoj a svoju lásku . . .
Z liturgie sv. Bažila Veľkého

*
On ustanovil jedných za apoštolov, druhých za
p ro ro k o v ..., aby náležíte pripravovali svätých na
dielo služby . . . (Ef 4, 11).
V Starom zákone čítame o sudcovi Samuelovi, že
bol modlitbami vyprosený syn, ktorého rodičia z
vďačnosti obetovali službe Bohu. Takto mladý Sa-

muel žil pri chráme pod dozorom kňaza Héliho. I
stalo sa jedného dňa, keď už odpočíval, že počul
volať svoje meno. Bol to sám Boh, ktorý ho volal
do svojej služby. A on vždy vstal a bol ochotný po
čúvať: „Hovor, sluha tvoj počúva“ (1 Sam 3, 10).
V Novom zákone kňaz hlása vieru v Boha, vyslu
huje sviatosti, pomáha veriacim k ozajstnému blahu
na zemi i vo večnosti. Svojím stavom prevyšuje všet
kých . . . A že Pán volá do svojej vinice vždy, svedčí
aj prípad 61-ročného generála Tomasa Riendzi z
diecézy Honolulu, ktorý sa dal na štúdium teológie
a dal sa vysvätiť za kňazia. Týmto svojim vyvoleným
dal moc, aby viedli Boží ľud na ceste k spáse, ako
o tom povedal aj sv. Ján Zlatoústy, že: „Moc králov
sa vzťahuje len na telo, moc kňazov však na dušu.“
*
A nech nikto tebou nepohŕda, že si mladý! Svojim
veriacim buď vzorom . . . (1 Tim 4, 11—12).
Mladosť je krásna, ale niekedy prináša aj utrpe
nie. Pozerá sa na ňu ako na mladú, výbušnú, nezre
lú a neskúsenú . . . Toto iste musel pocítiť aj Timotej, keď ho apoštol Pavol potešuje a ukazuje, v čom
má byť príkladom . . . Tento problém je aj dnes a to
preto, lebo zabúdame, že kňaz je vlastne nositeľom
Božieho slova. Prináša denne najsvätejšiu obetu,
teda je druhý Kristus.
Ivetta Estiennová v knihe Muž obety, ktorá vyšla
aj u nás, stvárňuje život kňaza nie ako spisovateľ
ka, ale ako svedok života a v príťažlivej postave
kňaza odhaľuje krásu milosti a jej vzrast v duši po
svätnej a vedomej si svojho posvätenia. Kňaza na
zýva „mužom Absolútna“ a do úst hrdinu knihy,
mladého kňaza vkladá najkrajšie vyznanie, ktoré si
rnáme privlastniť všetci, a to s tým najúprimnejším
odhodlaním: „Ja chcem prijímať život s úsmevom
a so spevom, lebo som učeníkom Kazateľa blahoslavenstiev.“ S podobnou citlivou účasťou radí kňazovi
Michalovi prostredníctvom staršieho spolubrata:
„Ostaň ľudským, aby si bol viac nadprirodzeným.
Buď časovým, aby si ostal večným. Umŕtvuj sa, aby
si sa stal naozaj živým!“
Vážme si teda nie roky, ale úrad kňazský, lebo je
to úrad samého Krista.
*
Ty si mňa nasledoval v náuke a v spôsobe života,
v úmysloch a viere, v zhovievavosti a láske, v trpez
livosti . . . f2 Tim 3, 10).
Trpezlivý je ten, kto z lásky k Bohu ochotne prijí
ma ťažkosti života. Najväčším vzorom v trpezlivosti
je sám Spasiteľ v svojom utrpení. . . Zo Starého zá
kona je nám známy príklad spravodlivého Jó ba.. .
Raz kráčal z lesa otec so svojím synom a každý
z nich niesol na pleci drevo. Otec šiel pokojne sklo
nený pod bremenom, ale syn; chcel stále si uľahčo
vať, preto pohadzoval drevo z pleca na plece. Naraz
unavený zastane a pýta sa otca: „Otec, ako je to
možné, že vy, starec, Mete bez oddychu s bremenom
ďalej, kým ja mladý, plný sily, nemôžem už z mies
ta.“ Otec mu odpovedal: „To je tak. Ja nesiem len
jedno bremeno, ale ty máš dve. Drevo a k tomu ešte
svoju netrpezlivosť.“
Sv. Gregor Veľký nás učí: „Ak vždy ostanete tr
pezlivými, môžete byť mučeníkmi i bez meča.“
o. Pavol Dancák

,,HIa, stojím predo dvermi a klopem! Kto počfivne mňj hla«
a otvorí dvere, vojdem k nemu . .
(Zj av 3, 20)

Zjavil si sa dnes celému svetu...
[ Dokončenie z 1. str.)
Pokrstením Ježiša Krista v rieke Jordán bola po
svätená voda i pre naše pokrstenie. Krstná voda od
tejto doby rod! nový ľud pre Boha. Z vody sa zrodil
eelý život. Tak hovorí Písmo sväté. Z vody sa i my
stávame Božími dietkami.
Pri krstení Ježiša Krista bolo počuť hlas Boha
Otca: „Toto je môj milý Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo“ (Mt 3, 17). Tieto slová platia aj nám. Sme Božími
dietkami. Pri krste nás Otec nebeský prijal za svo
jich vlastných. Túto skutočnosť veľmi často pripomí
nal sv. apoštol Pavol vo svojich listoch. V liste 6alaťanom píše: „Vierou v Ježiša Krista všetci ste syn
mi Božími. Všetci, ktorí ste boli pokrstení, v Krista,
Krista ste si obliekli“ (3, 26).
Pamätajme na svoj krst, ktorým sme sa stali Bo
žími dietkami. Ale pamätajme, že prijatím krstu nie
je naša spása ešte zabezpečená. Krst je volanie i vy
volenie, ktoré možno premárniť. Podlá nášho Spa
siteľa i my máme „plniť všetko, čo je správne“. Aby
to videli tí, ktorí s nami žijú, s ktorými sa stretáva
me i pracujeme. Že sme naozaj Božími dietkami, v
ktorých má Otec nebeský zaľúbenie.
—fd —

ZNOVU ZAČÍNAM E
Z milosti Božej začali sme nový rok 1985. Podob
ne sme začínali aj rok 1984, keď sme si navzájom
priali všetko najlepšie. Nie všetci sme tento rok
ukončili. Mnohí z nás odpadli na tejto ročnej ceste.
Nejedná rodina prežívala smutné chvíle poď vianoč
ným stromčekom, ked si spomínala na svojich dra
hých zosnulých. Tak to bolo v minulom roku a tak
to bude aj v roku budúcom. Nie všetci, ktorí tento
rok začíname, ho aj ukončíme. Nevieme, aký bude
tento rok a preto ani nevieme, čo nás v ňom čaká.
Naša je len prítomnosť. Budúcnosť patrí Bohu. A pre
to si navzájom blahoželáme, pozdravujeme, osobne,
telefonicky, listom a pod. Prajeme si všetko naj
lepšie. Prajeme si, lebo dať si nemôžeme, lebo kaž
dé dobrodenie a každý dokonalý dar pochádza zho
ra, od Boha.
Na rozhraní dvoch rokov je najvhodnejší čas, aby
sme sa zamysleli nad svojím životom. Na záver ro
ka sme ďakovali Pánu Bohu za všetko. Uvedomili
sme si, aký je ten čas krátky. Hovorí sa dlhý ako
rok a čo je to rok? Ako rýchlo ubehne! Uvedomili
sme si, že málo dní života môže mať niekedy v po
mere k večnosti velkú cenu. A zasa mnoho rokov
môže mať pred večnosťou malú cenu, alebo vôbec
nijakú.
V tomto roku znovu sme sa vydali na cestu, ktorá
vedie do večnosti. Aká je tá cesta, po ktorej kráča
me? Je to cesta správna? To nám treba vedieť hneď
na začiatku. Svoj osud i swoje šťastie držíme vo svo
jich rukách. My sme strojcami svojho šťastia.
Nič z nášho života, ani jeden z tých 365 dní, ani
jedna hodina nie je márna $ zbytočná. Ani tá naj
menšia maličkosť, ktorú konáme, nie je zbytočná.
Život ľudský je ako kniha. Každý rok má v nej jednu

stranu. Strana minulého roku je celá popísaná, vy
plnená. Nová je čistá, biela, prázdna, ktorá sa za
čala zaplňovať prvým dňom tohto roku. V tej knihe
je o nás všetko napísané. Boh vie všetko o nás. Vidí
nás takými, akými v skutočnosti sme. Nič z nášho
života nebude stratené. A preto sa rozhodnime dob
re využiť čas v nastávajúcom roku. Istý sedemdesiat
nik hovorí: „Kráčam v tomto živote vpred a keď
prídem na koniec roka, cítim, že som nespravil ani
štvrtinu z toho, čo som chcel“. Áno, takí sme slabí.
Mnoho hľadáme, po mnohom túžime, mnoho chce
me, ale málo uskutočňujeme.
Na začiatku nového roka sme si zvykli dávať ur
čité plány, predsavzatia, ciele a to predovšetkým
pozemského charakteru. Nespoliehajme sa len na
seba, na svoje zdravie, silu, zručnosť, schopnosti.
Poznáme slová Božie, ktoré povedal boháčovi v po
dobenstve: „Blázon, ešte túto noc požiadajú dušu
od teba. A čo si prihotovil, čie bude“? (Lk
12, 20). Ako dobrí veriaci, nezakladajme si na
sebe, nerobme nerozumné predsavzatia. Majme
dôveru v Boha, že nás jeho dobrota a láska
neopustí ani v tomto roku. Hlavná naša starosť nech
bude o dušu. „Veď čože osoží človekovi, keby aj ce
lý svet získal. . . “ [Mt 16, 26). „Hľadajte teda najprv
Kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a všetko toto
sa vám pridá“, hovorí Spasiteľ (Mt 6, 33).
Preto v novom roku venujme svojej duši väčšiu
starosť ako v minulom. Posväcujme ju prostriedka
mi, ktoré nám dáva sv. cirkev. Nech sa čokoľvek
stane v nastávajúcom roku, my sa snažme, aby sme
vždy stáli po boku Kristovom, ktorý je jedinou náde
jou a útechou v bojoch a zápasoch tohto života. Pre
to „seba samých, jeden druhého a celý svoj život
Kristu Bohu oddajme“.
o. Štefan Kmec

Podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi
Preid časom konal sa vo Frankfurte n/M. súdny
proces s veliteľom koncentračného tábora v Osvien
čime Viliamom Boguerom, „čo sa ani Boha nebál,
ani ľudí nehanbil“ (Lk 18, 2).
Zo svedectiev mnohých svedkov sa nedalo zistiť,
koľko tisíc ľudí zavraždil tento zločinec vlastnou
rukou.
Počas súdneho pojednávania bývalí väzni nemohli
zabrániť slzám, kedykoľvek počuli meno tohto ka
ta. Hovorievali mu „osvienčimský diabol“, „pojazd
ná smrť“, alebo „satan“. Keď sa rozbehol po tábore,
bolo to akoby sa smrť objavila za každým rohom.
Čo však pri pojednávaní bolo najviac prekvapu
júce, že tento muž, ktorý roky vraždil a mrzačil,
strieľal bezbranné ženy a tĺkol deti o múr, ktorý sa
rád chválil, že bol postrachom v Osvienčime, bol do
ma láskavým a starostlivým otcom rodiny. Jeho zná
mi vypovedali, že v jeho rodine sa pravidelne mod
lilo pred jedlom. Keď bol vo vyšetrovacej väzbe, do
zorcovia cez dierku vo dverách pozorovali, ako pred
každým jedlom zložil ruky a zbožne sa modlil.
O takom správaní, v ktoropi sa naše skutky ne
zhodujú s našimi slovami, s naším presvedčením,
hovoríme, že je to farizejstvo, pokrytectvo. Stretá
vame sa s tým veľmi často v (kažldodennom živote.
Hovorí o ton» i podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi.

«

Dvaja ľudia sa prišli pomodliť do chrámu. Jeden
farizej a druhý mýtnik. Farizej si zastal uprostred
chrámu a takto sa nahlas modlil: „Ďakujem ti, Bo
že, že nie som ako ostatní ľudia: zbojníci, nespra
vodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento mýtnik. Postievam sa dva razy do týždňa; dávam desiatky zo
všetkého, čo mám“ (Lk 18, 10—12). A mýtnik, ve
domý si svojej hriešnosti, nechcel ani oči pozdvih
núť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: „Bože, bud
milostivý mne hriešnemu“ (18, 13). A aký záver dá
va Spasiteľ tomuito podobenstvu? „Hovorím vám,
tento odišiel do svojho domu ospravedlnený, a nie
tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude poníže
ný, a kto sa ponižuje, bude povýšený (18, 14).
Farizej, ¡ktorý pred Bohom vypočítaval svoje dob
ré skutky, ale pre blížneho mal iba zlé a najhoršie
slová, neobstál. Všetci ostatní sú podľa neho zboj
níci, cudzoložníci — jedným slovom — hriešni ľudia.
Jeho povyšovanie, odsudzovanie bolo príčinou, že
tie dobré Skutky, ktoré vykonal, nemali pred Bo
hom cenu. Ani pôst, ani milodar, ktorý dával na
chrám a chudobným.
Nebolo to po prvýkrát, čo Spasiteľ odsúdil také
správanie. V Matúšovom evanjeliu je napr. celá 23.
kapitola, ktorá hovorí o farizejoch, ktorých Spasi
teľ karhal preto, že ako predstavení židovského ná

roda vymýšľali rozličné predpisy, ktoré sa vzťaho
vali na všetky životné pomery až do podrobností,
„ale sami ich ani len prstom nechcú pohnúť. Všetky
svoje skutky len preto vykonávajú, aby ich ľudia
videli“ (Mt 23, 4—5). A práve toto ich pokrytecké
správanie bolo príčinou, že sa v tejto kapitole osem
krát stretávame so slovom „beda vám, zákonníci
a farizeji, pokrytci.“
Nevyskytuje sa niečo podobného i v našom živo
te? Našu nábožnosť si často zakladáme na dlhých
modlitbách, na prísnom pôste, na smútočnom oble
čení. Ak to berieme vážne, potiaľ je to správne. Ak
však na svojho blížneho pozeráme sa len s opovrh
nutím ateo na zlodeja, zbojníka a cudzoložníka, tak
potom sme ani my o nič lepší. Dobrý človek nikoho
neodsudzuje. Naše skutky pred Bohom nemajú tú
pravú hodnotu a platia o nás slová z evanjelia: Be
da vám!
Na tieto slová pamätajme zvlášť vtedy, keď prí
deme do chrámu, aby sme sa pomodlili. Pamätajme
na pokoru a nie na povyšovanie. „Kto sa vyvyšuje,
nestojí vysolko“ (Karel Ďapek). A preto nič na sve
te nám tak nepristane, ako to miesto v kúte, alebo
v spoveidnici, a nič nám tak opravdivo a múdro nezneje z našich úst, ako mýtniikoive slová z podoben
stva: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu!“ (Lk 18,
13).
—fd—

Zmýšľajme skromne
Je potrebné mať v sebe zídravý charakter, ktorý vie
ovládnuť v človekovi nezdravé povahové výstrelky.
Každé vystupovanie človeka má byť dôstojné a mo
rálne spráivne!
Keď robím dobre, nedávam nilkomu nijaký dar. Ro
bím len to, čo som povinný robiť, lebo morálne som
viazaný robiť dobro a vyhýbať sa zlu. Keď však ro
bím dobro, nemám čalkať obdiv a chválu, či dokonca
nejakú odmenu. To je moja povinnosť, to si vyžaduje
prísna spravodlivosť.
Ak som sa dopracoval nejakého úspechu, potom
musím byť vďačný tomu, ktorý mi to umožnil, a tým
je m ôj, Darca života, ktorý ml dal všetko, čo mám.
O tom nás ubezpečuje aj sv. apoštol Paivol: „Čo máš,
čo by si nebol prijal od Boha?“
Máš dostatok všetkého? Dostal si to nielen pre
seba, ale aj pre druhých. Keby si nedal spoločnosti
tento svoj darovaný príspevok, okradol by si ju. To,
čo máš, nepochádza všetko len od teba. Bol si stvo
rený a mnohými darm! vybavený, aby si robil a roz
dával dobro. To je tvoje povolanie, aj dôvod tvojej
existencie, áno aj existencie všetkých nás!
Ak robíš dobro, je to normálne. Ak robíš zlo, je
to nenormálne.
Ak svieti slnko, je na to, aby svietilo. Ak ty robíš
niečo pre spoločnosť, nevyvyšuj sa, to je tvoja slúž-,
ba spoločnosti, na to si to všetko dostal.
Majme preto v sebe každý určitú dávku skrom
nosti. Nevyvyšujme sa nad druhých. Naša prácia sa
sama pochváli. Okrem toho buďme si vždy vedomí
toho, že posledné slovo má neomylný a nanajvýš
spravodlivý Boh. Nečakajme za prácu pochvalu, ne
čakajme odmenu. Nekonečný a spravodlivý Boh nech
bude našou odmenou tu i vo večnosti.
o. Mikuláš Durkáň

O Žachejovi
Zachejovi ani v sne neprišlo na um, že Spasiteľ
by mohol prísť do jeho domu. Kdeže — on, hlavný
mýtnik v Jerichu, ktorý už nejedného oklamal, mal
by s Ním sedieť pri jednom stole? Jeho túžba však
bola veľká. Prial si ho teda aspoň vidieť, až pôjde
cez mesto. Preto vyšiel na planý figovník a tam ča
kal, až bude Spasiteľ prechádzať okolo.
Ale dobrý Spasiteľ bol k nemu veľmi láskavý. Za
stavil sa pri strome, a zavolal ho dlole, aby ho vo
swjom dome prijal ako hosťa.
Aký Užitočný bol tento neúrodný, planý figovník!
Nikdy nevydal chutné ovocie, ani úžitok, ako práve
vtedy!. . . Zachej zostúpil zo stromu, aby vo svojom
dome prijal najvzácnejšieho hosťa. Farizeji jeho dom
pokladali za dom hriešnika (Lk 19, 7), pretože jeho
majetok pochádzal z nespravodlivého zisku. Ale Spa
siteľ vyhlasuje: „Dnes sa dostalo spásy tomuto do
mu . . . " (Lk 19, 9). To preto, že Zachej sa rozhodol
štvornásobne nahradiť, ak niekoho oklamal. Tak
urobil zo svojho domu domí Boží a bránu do neba.
A to preto, že u neho stoloval Syn živého Boha. Mo
hol naozaj aj s nadšením zvolať, ako kedysi patriar
cha Jakub: „Tu je naozaj Boží dom a tu je brána do
neba“ (Gn 28, 17).
Prípad Zacheja zo sv. evanjelia nám pripomína,
že s Pánom Bohom môžeme byť neustále spojení
v pokorných modlitbách a že mu môžeme dôverovať
za každých okolností. Preto držme sa Jeho všemo
húcej ruky a volajme: „Ukáž nám, Pane, svoje milo
srdenstvo a daj nám svoju spásu“ (Z 84, 8). On nás
nikdy nesklame.
o. Jozef Orenič

Iknnostas v chráme sv. |ána Krstiteľa vo Vyšné) Olšave

pOZKlÄŠ svoju VieŔU?
,,Písmu sväté Je list všemohúceho Boha
svojmu stvorenia“ (sv. Gregor Veľký).

Kresťansky veriť znamená považovať za pravdu
všetko, čo Boh zjavil a čo učí svätá Cirkev. To, čo
Boh zjavil, čiastočne obsahuje napísané a čiastočne
nepísané Božie slovo. Napísané Božie slovo sa volá
Písmo sväté, tiež Biblia, a nepísané Božie slovo vo
láme tradíciou, ústnym podaním. Oba sú prameňom,
z ktorého čerpáme vedomosti o viere.
Písmo sväté je súhrn kníh, napísaných ľuďmi pod
inšpiráciou Svätého Ducha. Teda nie omylný člo
vek je autorom Písma svätého, aj ked ho písal, ale
Svätý Duch, ktorý využil ľudský faktor k tomu, aby
skrze neho k nám prehovoril.
Sv. apoštol Pavol takto píše Timotejovi: „Ty však
zotrvávaj v tom, čomu si sa naučil a čomu si uveril,
pretože vieš, od koho si sa naučil! Od detstva poznáš
Sväté písma, ktoré majú moc urobiť ťa múdrym,
aby si dosiahol spásu vierou v Krista Ježiša. A kaž
dé Písmo, vnuknuté od Boha, je užitočné na poučo
vanie, karhanie, napravovanie a vychovávanie v spra
vodlivosti“ (2 Tim 2, 14—16).
Na tomto mieste je jasne povedané, že Písmo svä
té pochádza od Boha. A apoštol Peter píše: „Proroc
tvo nikdy nevzniklo z ľudskej vôle, ale svätí Boží
mužovia hovorili nadchnutí Duchom Svätým (2 Pt
1, 2 1 ).

Podiobne svedčia i Otcovia a najstarší učitelia
Cirkvi, že Písmo sväté pochádza od Boha. Sv. Kllment, pápež a žiak apoštolov (+101) Písmo sväté
nazýva „pravdivými výrokmi Svätého Ducha“. Po
dobne hovorí aj sv. Irene j (+202): „Sväté písmo je
nadiktovaným Božím slovom“. Aj sv. Gregor, pápež
a učiteľ Cirkvi, nazýva Písmo sväté „listom všemo
húceho Boha svojmu stvoreniu.“
Katolícka cirkev na koncile vo Florencii (roku
1439) vyhlásila: „Svätá Cirkev uznáva jedného a to
ho istého Boha ako autora ¡kníh Starého a Nového
zákona, to znamená: Zákona, Prorokov ai Evanjelií,
lebo svätopisci oboch zákonov hovorili a písali in
špirovaní tým istým Svätým Duchom“. A koncil vy
hlasuje: „Cirkev považuje knihy Starého a Nového
zákona za sväté preto, lebo sú napísané pod inšpi
ráciou Svätého Ducha a ich autorom je Boh.“
Z toho dôvodu iPísmo sväté nielen obsahuje Božie
slovo (ako katechizmus), ale je Božím slovom. A pre
to, keď počujeme hovoriť: tak hovorí Písmo sväté,
tak hovorí sv. apoštol Pavol, a pod., znamená, že
tak hovorí Svätý Duch, Boh, skrz Mojžiša, Dávida,
skrz apoštola Pavla. Taký je teda význam slova „Pís
mo sväté“.
Pretože Písmo sväté je zbierkou kníh, skladá sa
z viacerých častí. Rozdeľujeme ho na Písmo sväté
Starého a Nového zákona.
Starý zákon — sú knihy zjavenia od stvorenia sve
ta do Ježiša Krista, a skladá sa z 21 historických,
7 poučných a 17 prorockých kníh.
Nový zákon — je zjavenie samého Ježiša Krista
(jeho životopis) a apoštolov, a sklaida sa z 27 kníh,

a to: zo 4 evanjelií, zo Skutkov Apoštolov, 14 listov
sv. apoštola Pavla, 7 lis;tov iných apoštolov a Zjave
nia sv. apoštola Jána.
Štyri evanjelia sú pre nás svätými knihami a na
písali ich apoštoli Matúš, Marek, Lukáš a Ján.
Matúš bol mýtnikom v Kafarmaune. Nasledoval
Krista a stal sa jeho verným priateľom a očitým
svedkom jeho zázrakov. Svoje evanjelium napísal
v hebrejčine medzi 66. a 91. rokom po Kr. Usiloval
sa v ňom dokázať Hebrejom, že na Ježišovi sa spl
nili všetky proroctvá o budúcom Mesiášovi.
Marek bol synom istej Márie v Jeruzaleme. Pria
telil sa so sv. Pavlom a Barnabášom. Sprevádzal ich
na cestách, dokonca spolu s Pavlom bol v Ríme uväz
nený. Zdá sa, že tu sa lepšie spoznal s Petrom, kto
rý ho nabádal napísať sv. evanjelium, čo ten aj uro
bil za pomoci Svätého Ducha v 66. roku po Kr.
Lukáš pochádzal z Antiochie. Bol pohanom, za
mestnaním ako lekár a maliar. Ku kresťanstvu ho
priviedol sv. Pavol, s ktorým zotrval. Evanjelium
napísal medzi 60. až 70. rokom po Kr. Vďaka jemu
mnoho sme sa dozvedeli o Panne Márii.
Ján, miláčik Ježiša Krista, syn rybára z Galiley.
Bol bratom sv. Jakuba Staršieho. Najprv bol žiakom
sv. Jána Krstiteľa. Spolu s Petrom a Jakubom patril
medzi najvernejších učeníkov Ježiša Krista. Evan
jelium napísal na konci svojho života. Zomrel, keď
mal 100 rokov.
Písmo sväté je ako Boží list ľuďom, v ktorom sú
napísané zjavenia od počiatku sveta. Sväté Písmo
napísali a jeho pravdivosť spečatili svojou krvou
vierohodní svedkovia, proroci a apoštoli, svätí mu
ži, ktorých osvietil Svätý Duch.
Sv. evanjelium si preto zasluhuje veľkú úctu. Je
to kniha kníh, ktorá je naším majetkom na zemi.
Kňaz pred čítaním sv. evanjelia na liturgii prosí Bo
ha, aby mu očistil srdce i ústa, aby dôstojne mohol
ho hlásať. Na konci bozká evanjelium na znak svo
jej hlbokej úcty k Božiemu slovu. A keď sa číta
evanjelium, ľudia na znak svojej úcty stoja.
Písmo sväté podľa sv. Gregora Veľkého je listom
všemohúceho Boha ľuďom. S akou radosťou berie
dc rúk dieťa, ktoré žije v cudzine, list svojho milo
vaného otca z domova! Písmo sväté je tiež listom,
ktoré nám večný Otec posiela zí nebeského domova.
Keby sme ho vždy vedeli čítať tak, aby sa jeho slo
vá stali pravidlom v našom živote. Keby to napísa
né slovo, ktorým náš nebeský Spasiteľ premohol po
kušenie na púšti, posilnilo nás v hodine pokušenia,
v zápase tohto pozemského života a priviedlo nás
do Nebeského kráľovstva.
—L—
MILODAR LEN Z ČISTÉHO SRDCA
O sv. Františkovi z Paoly (1437—1508) je legendárny príbeh
zaznamenaný dávnovekými kronikárm i. Francúzsky k rál Ľudo
vít XI. (1461—1482) daroval svätcovi, ktorého si vysoko vážil,
na podporu jeho humanitného diela množstvo zlatých minci.
František jednu z nich rozlomil. Vyronili sa z nej kvapky k r.
vi. Odmietol dar so slovami: „Kráľ môj, lepšie urobíš, ked tieto
peniaze vrátiš tým, od ktorých si ich získal nespravodlivým
utláčaním , lebo je na nich krv chudobných, a takáto almuína
je ohavnosťou pred Bohom.“
(KN 1983, 13!-

SVÄTÝ ANTON VEĽKÝ (261—366)
Už v prvých časoch kresťanstva boli India, ktorí
sa chceli staí dokonalými. Preto zanechali ľudí, ma
jetok, svetskú slávu a svoj život prežívali v púšti
a osamote, jednak zo začiatku nevzďaľovali sa veľ
mi ďaleko od obývaných miest ostatných kresťanov.
Plný ústup do samoty týchto osôb nastal až v tre
ťom storočí. Bolo to z obavy, aby pri prenasledova
ní svojej viery nezriekli sa jej. Preto mnohí odchá
dzali do púšte, v ktorej sa im zapáčilo a už sa ne
vracali medzi ľudí.
Keď prestalo prenasledovanie kresťanov, ešte viac
ľudí odchádzalo do samoty. Títo sa zhromažďovali
okolo nejakého známeho pustovníka a pod jeho ve
dením, ako otca, vytvárali spoločnosť, ktorá sa za
oberala modlitbou, rozmýšľaním a prácou podľa
predpisov, ktoré im ustanovil tento pustovník. To je
začiatok mníšskeho života, ktorého otcom a zakla
dateľom bol sv. Anton.
Sv. Anton sa narodil'roku 261 neďaleko mesta
Irakleji v Egypte. Už od detstva sa venoval modlit
be a meditácii. Len čo vyrástol, počul v jednom
chráme kázeň na slová Ježiša Krista: „Ak chceš byť
dokonalý, choď, predaj, čo máš, a rozdaj chudob
ným a budeš mať poklad v nebi“ (Mt 19, 21). Tieto
slová ho tak zaujali, že keď prišiel domov, majetok,
ktorý zdedil so sestrou po rodičoch, rozdelil na dve
čiastky. Jednu dal sestre a druhú rozdal chudob
ným. Sám sa vzdialil do púšte horného Egypta, aby
žil v samote. Keď sa pri jednom pustovníkovi poučil,
odišiel do jednej jaskyne a tam, v samote, žil živo
tom kajúcnika. Veľa sa modlil a postil. Modlil sa
neraz celé hodiny, a to nielen cez deň, ale i v noci.
Často ho videli kľačať pred jaskyňou, a ráno, keď už
slnko vychádzala, ešte vždy tam bol. Ale aj tento čas
strávený v modlitbe sa mu zdal krátkym, preto na
riekal na slnko, že tak skoro vyšlo a ukončilo jeho
modlitbu a rozjímanie. Nikdy sa nesťažoval na chlad
alebo horúčavu. Ani jedno, ani druhé ho nemohlo
prinútiť k ukončeniu modlitby. Rád znášal všelijaké
nedostatky a považoval ich za prostriedok ovládať
sám seba.
Dlho nik nevedel o jeho pobyte, iba priateľ, ktorý
mu prinášal skromné jedlo: chlieb, soľ a vodu. An
ton jedol obyčajne iba večer, a niekedy sa postil
celé dni. Vtedy nič nejedol. Jeho lôžkom bola zem.
S duchovným cvičením spojoval prácu, pamätajúc
na slová sv. apoštola Pavla: „Kto nechce pracovať,
nech ani neje“ (2 Sol 3, 10). Výrobky jeho ručnej
práce jeho priateľ nosil na trh, predával ich a za
utŕžené peniaze kupoval Antonovi to málo, čo po
treboval pre živobytie. A keď sa niečo zvýšilo, roz
delil chudobným.
Často prichádzali na neho pokušenia, ale svätec
sa im nepodal, hoci boli mocné a strašné. Bol z toho
neraz taký unavený, že ho len ľudia zachránili od
smrti. Často, keď ho veľmi pokúšal zlý duch, bral
do rúk kríž, žehnal sa a hovoril: „Keď máš moc od

Boha, rob so mnou, čo chceš, avšak keď ju nemá!,
odíď, lebo bez Boha nič nezmôžeš“ I Raz po takom
to pokušení sa mu zjavil sám Spasiteľ. Keď ho sv.
Anton uvidel, zvolal: „Pane, kde si bol doteraz? Pre
čo si ma nechal“? Spasiteľ mu odpovedal: „Bol som
pri tebe ako svedok tvojho zápasu a nikdy ťa ne
opustím. Buď pokojný, od dnes ti zlý duch už nikdy
neublíži“. Anton vstal, pomodlil sa a cítil sa veľmi
posilnený.
Toto sa stalo, keď mal sv. Anton 35 rokov a na
púšti už prežil 15 rokov.
Jaskyňa, v ktorej žil sv. Anton, nebola ďaleko od
jeho rodiska. Chcelo sa mu preto ísť ďalej. Prepla
vil sa cez rieku Níl, až prišiel k jednej hore, kde
boli zrúcaniny starého hradu. Tam ostal. Dvadsať
rokov žil v samote na tomto mieste. Iba jeho priateľ
prichádzal sem a prinášal mu potravu a vodu.
Avšak ako jasná hviezda nemôže sa skryť na ob
lohe, tak aj čnosti sv. Antona nemohli ostať v taj
nosti. Začalo sa okolo neho zhromažďovať mnoho
mladých ľudí, ktorí pod jeho vedením chceli zacho
vávať kresťanské predpisy, nasledovať Krista na je
ho tŕnistej ceste a dodržiavať evanjeliové rady. Kvô
li nim zanechal sv. Anton svoju horu a založil prvý
kláštor, ktorý pre svoju polohu nad Nílom pome
noval „íaium“, čo znamená nad riekou. Nebola to
veľká budova, iba pri sebe postavené cely, ktoré sa
menovali „laurami“. Ich obyvatelia sa schádzali na
spoločnú modlitbu a na veľmi chudobný obed. Zo
statok času venovali práci a rozjímaniu. Napome
nutia a predpisy, ktoré im dával sv. Anton, boli jed
noduché a prosté, založené na dôslednom poznaní
človeka v ozajstnom kresťanskom duchu. Tieto po
tom poslúžili ako základ pre všetky mníšske rády.
Počet jeho žiakov vzrástol natoľko, že po desiatich
rokoch celá thébska púšť bola plná mníchov, že sv.
Anton musel pre nich zakladať nové a nové kláštory.
Ním zložené predpisy pre tieto kláštory spísal sv.
Atanáz. Hľa, niektoré myšlienky:
— Pre kresťana niet osožnejšej veci, ako každý
deň myslieť takto: iba dnes začínam slúžiť Bohu
a dnešný deň je posledný v mojom živote.
— Čistý život a živá viera v Božiu prítomnosť sú
najlepšími prostriedkami na to, aby sme k sebe ne
pripustili zlého ducha.
— Proti ľahostajnosti k spáse niet lepšieho pro
striedku ako myšlienka, že život je krátky a jeho
koniec neistý.
— Pokušenie prekonáme ľahko, ak sa budeme
spoliehať nie na seba, ale na Boha.
— Netreba sa veľmi starať o pozemské veci, ale
sa treba spoliehať na Božiu prozreteľnosť.
— V pokušení buďte bedliví a smelí proti zlému
duchu. On je veľmi slabý protivník, ak vieme, ako
ho treba odzbrojiť. Bojí sa pôstu, modlitby, pokory
a dobrých skutkov. Prostý a svojmu cieľu usmerne
ný život, mocná viera v Boha sú silnou zbraňou pro
ti zlému duchu.
— Čo mám robiť, aby som sa páčil Bohu? — pý
tal sa ktosi sv. Antona. On odpovedal:
— Kdekoľvek pôjdeš, maj vždy pred svojimi oča
mi Pána Boha. Čokoľvek budeš robiť, skúmaj, či sa
to neprieči Písmu svätému. Keď začneš konať dob
rý skutok, neprestaň, kým ho nedokončíš. Keď tak
to budeš robiť, budeš sa páčiť Bohu.
Sv. Anton často hovorieval:

— Nech nás vždy napĺňa Božia bázeň a pamätaj
te, že od Boha záleží, či ste mŕtvi alebo živí. Nelip
nite príliš na svet a čo od neho pochádza. Žite pre
Boha. Nikdy nezabudnite, čo ste sľúbili Bohu, lebo
On raz bude od vás žiadať účty. Trpezlivo znášajte
hlad, smäd, modlite m , plačte, vzdychajte a buďte
pokorní srdcom. Vždy sa pýtajte sami sebe, čl ste
dôstojní Boha. Svoje telo držte na uzde, aby ste si
zachránili dušu.
Co sv. Anton učil slovami, to sa usiloval dokázať
svojím životom. Bol príkladom v čnosti, preto ho
Boh obdaroval darmi svojej lásky, aby ho vyzdvihol
pred ľuďmi. Od Boha dostal moc vyháňať zlých du
chov, prorokovať, liečiť chorých. Ale vo svojej
skromnosti neprijímal pochvalu, ani odmenu. Svoje
chyby zväčšoval, a poklesky iných rád prepáčil.
Raz jeho žiaci vylúčili spomedzi seba spolubrata,
pretože vykonal čosi zlého. Sv. Anton ho znovu pri
jal a mníchov napomenul:
— Tento koráb bol v búrke a iba s veľkými ťaž
kosťami sa dostal do prístavu, a vy ho chcete zasa
vyhnať na rozbúrené more, aby sa potopil?
O pomoc a radu obracali sa k sv. Antonovi aj svet
skí ľudia. Äj sám cisár Konštantín a jeho synovia
písali mu listy.
Hor;» sv. Anton žil ďaleko od sveta, predsa sa za
ujímal o osud cirkvi. Ked rímsky cisár MaximíMu
zaeal prenasledovať kresťanov v Egypte, sv. Antoo
odiSíel do Alexandrie, aby duchovne podržal tých,
ktorí pre viero trpeli vo väzení hlboko pod zemou.
Ked sa prenasledovanie skončilo, znovu sa vrátil
do púšte na horu neďaleko Červeného mora. Túto
horu pomenovali horou sv. Antona. Podľa zmienky
sv. Hieronyma, bola to vysoká a strmá hora. V jas
kynl na jej úpätí žil sv. Anton. Bola to jaskyňa,
¥ ktorej sa nemohol ani vystrieť. Jeho žiaci sa tu
tiež chceli ubytovať, ale on im to nedovolil. Preto si
neďaleko vybudovali kláštor zv. Pispiri. Po smrti
sv, Antona tu žilo vyše 5000 mníchov, z ktorých časť
žila v skalách hory sv. Antona.
Na žiadosť svojich žiakov sv. Anton ešte raz ne
chal svoju horu, aby navštívi! všetky spoločenstvá,
ktoré kedysi založil. Vtedy sv. Anton druhýkrát pri
šiel do Alexandrie, kde sa šírilo falošné učenie Ária
Svojimi kázňami sv. Anton mnohých prinavrátil do
cirkvi. Aj pohania prichádzali počúvať jeho kázne
a chceli sa aspoň dotknúť jeho rúcha. Ked dosiahol
svoj ciel, vrátil sa do samoty. Sv. Atanáz ho chcel
zdržať v Alexandrii, ale on povedal:
— Mních je ako ryba. Ryba zomiera, ak zanechá
vodu. Podobne mních, ak zanechá samotu.
Zaslúži si tu spomenúť predpoveď sv. Antona
o úpadku rehoľného života. So slzami v očiach ho
voril:
— Príde čas, keď mnísi budú budovať pyšné pa
láce v mestách, kde budú hľadať všelijaké výhody,
a budú sa líšiť od iných ľudí iba odevom. Avšak jed
ho ma teší, že aj medzi nimi sa nájdu jednotlivci,
ktorí zachovajú duch rádu a svojho povolania, za
čo ich Boh odmení.
Po navráte z Alexandrie cítil, že zomiera. Zavolal
preto k sebe dvoch svojich žiakov, ktorí s ním žili
spolu 15 rokov, a prosil ich, že ak zomrie, aby ho
pochovali jednoducho a miesto jeho odpočinku ne
vyzradili nikomu, jeho posledné slová boli:
— Keď nadíde deň vzkriesenia, vtedy z rúk Pána
prijmem svoje telo neporušené. Moje rúcho rozdeľ-

Sv A»ton, paslu rntk

£e A teraz s Bohom, lebo odchádzam k Bohu, u kto
rého sa budem za vás modliť.
Zomrel 17 januára roku 366 vo veku 105 rokov,
jeho teio našli v roku 561 a dnes sa nachádza vo
Francúzsku, v mestečko ArU.
Život sv Antona napísal sv. Atanáz. jeho pamiat
ku si pripomíname 17 januára.
L. L.

Paschálía
Rok
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1981
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Nový štýl
7.
30.
19.
3.
26
15.
31.
19.
11
3.
16.
7.
30.
12.
4.
23.

4,
3.
4.
4.
3.
4.
3.
4.
4
4.
4.
4.
3.
4.
4.
4.

Starý štýl
14
4.
19.
10
30.
15.
7.
26.
18.
1.
23.
14.
27.
19.
11
30.

4.
5.
4.
4. '
4.
4.
44.
4.
5.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

Rozdiei
1 týždeň
*5 týždňov
spolu
1 týždeň
5 týždňov
spolu
1 týždeň
1 týždeň
1 týždeň
4 týždne
1 týždeň
1 týždeň
4 týždne
1 týždeň
1 týždeň
1 týždeň

Vy ste svetlo sveta
Vy »taiií aa iste dobre pamätáte na
petrolejovú lampu. Donedávna nám slúžila, ale teraz sme ju už vyniesli na
povalu. Máme elektrické osvetlenie. Auti
musia mat za tmy zapnuté svetlá, aby
mohol vodič vidieť na cestu . . .
Pri tt. krste sme prostredníctvom k rst.
ných rodičov prijali horiacu sriečkii,
symbolizujúcu Kristovo svetlo. Ježiš Kris
tus nám vtedy zveril do opatery svoje
svetlo.
„Vy s*te svetlo sveta. Mesto vystavené
iiá návrší nemôžu sa u k r y ť ...“ (Mt S,
14). Tieto Kristu v« slová s (í nám príka
zom.
Pokrstení kresťania majú byť fiinm no
vým vo svete. Uprostred každodenného
«bonu majú ubrániť si slobodu myslieť
na nebo. Sme svetlom sveta. Svetlo má
svietiť všetkým, čo býva j ň v dome.
Sviatok Troch sv&titeľov, ktorý s i pri.
pomíňame koncom januára, nám ukazu

je cestu, po k to rej sa môžeme dostať k
Bohu. Tita tra ja svätitelia boli ľudia ako
my, ale uvedomili si svoje poslanie a pre
to dovolili, aby v ich živote žil a jednal
Boh.
Giovanni Papini, taliansky spisovateľ vo
svojej knihe Život Krista rozvíja myš
lienku, aké miesto mali starozákonní
proroci v živote a dejinách Izraela. Po
dľa neho boli to Boží vyslanci. Boli ako
by živým svedomím Izraela. Išlo im o
tu, aby Boh mal prvé miesta v srdci iz
raelského národa. Desatoro bolo jediným
a najväčším zákonom ich života.
V Novom zákone si Ježiš Kristus vyvolil
apoštolov, aby boli svetlom sveta .. . Boh
si v každom, čase vyvolí ľudi, aby pokra
čovali v dejinách spásy. Takými boli aj
sv. Bažil Veľký, sv. Gregor Bohostov a
sv. Ján Zlatoústy.
Dvaja dôchodcovia sedeli v parku na
lavičke a rozprávali sa o všeličom. Na

Myšlienky o viere
Viera je veími potrebná v živote človeka. Ako by
to napr. vyzeralo, keby manželka neverila svojmu
manželovi a naopak; keby deti neverili svojim rodí
čom; keby žiaci neverili svojim učiteľom, čo im ho
voria v škole. Ako by to vyzeralo, keby zamestna
nec nechcel veriť svojmu zamestnávateľovi. . . Teda
viera je potrebná v živote, v íudskej spoločnosti.
O čo viac je potrebná nadprirodzená viera, viera
náboženská, viera v to, čo nám zjavil sám Pán Boh
a co nám predkladá sv. Cirkev, ktorú založil Ježiš
Kristus.
Viera v náboženskom zmysle je nadprirodzená
čnosť, ktorou za pomoci Božej milosti veríme, že to,
čo Boh zjavil, je pravda, a to nielen pre vnútornú
pravdivosť vecí, preniknutou prirodzeným svetlom
rozumu, ale pre autoritu samého Boha-Zjavitela,
ktorý nemôže klamať ani byť oklamaným.
„Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale
kto neuverí, bude odsúdený“ (Mk 16, 16).
„Bez viery však nie je možné páčiť sa Bohu. Kto
totiž chce pristúpiť k Bohu, musí veriť, že Boh jest
vuje a dáva odmenu tým, čo ho hľadajú“ (Zid 11, 6 J.
„Kto verí v Božieho Syna, má večný život, kto však
v Syna neverí, neuzrie život, ale Boží hnev spočinie
na ňom“ (Jn 3, 36).
To je niekoľko citátov z Písma svätého.
Ale aj sv. Otcovia pekne hovoria o viere. Uvedieme
aspoň niekoľko výrokov.
„Viera je podstatou všetkých čností“ (sv. Ambróz).
„Nijaké bohatstvo tphto sveta, ani poklady, ani
hodnosti, ani majetky nie sú takým veľkým darom
ako katolícka viera. Ona je prameňom spravodli
vosti a podstatou svätosti“ (sv. Augustín).
„Viera je talká potrebná ako vzduch pre život člo
veka“ (sv. Klement Alexandrijský).
Ked božský Spasiteľ uzdravoval chorých, ktorých
k nemu priniesli, alebo Iktorí o uzdravenie žiadali,
žiadal vždy od nich ako podmienku uzdravenia, vie
ru.

koniec prišli aj k náboženstvu. S pohor
šením sa vyjadrovali o šírení islamu \
západnej Európe — v kresťanských me
tropolách a veľkomestách, ako sa budu
jú mešity. Arabi prichádzajú do Európy
za prácou, ale chcú sa a j modliť. Oni
vyznávajú islam. Preto z vlastných pro
striedkov budujú mešity, aby sa mohli
stretávať a vyznávať svoju vieru.
Títo dvaja starčekovia sa pohoršovali
nad touto skutočnosťou. Nemali by sme
sa spolu s nimi zamyslieť, ako žijeme
svoje náboženstvo my? Ako svietime prí
kladom svojho života pre naše okolie,
v ktorom žijeme?
Vyznavač islamu sa o kresťanoch vyslo til takto: „Kresťania svoje nábožen
stvo používajú a narábajú s ním ako pi
lot s padákom. Pilot ho použije iba ?
prípad« potreby a krajnej núdze.“
Beda, ak tieto slová patrili aj náml
o. ANDREJ DUJCAK

„Veríte, že vám to môžem urobiť?“ — pýtal sa
slepcov, ktorí ho žiadali o uzdravenie.
ked mu od
povedali: „Äno, Pane“, vtedy sa Im dotkol očí a rie
kol: „Nech sa vám stane, ako ste verili!“ I otvorili
sa im oči (Mt 9, 28—29).
Usilujeme sa, aby, sme svoju vieru nikdy nestra
tili. Stále ju viac a viac upevňujeme a podľa nej aj
žime!
o Jozef Dandár

Chrám sv. Bažila Veľkého vo Vislave z r. 190B

Joio mal svojho |aníka veľmi rád. Pre.
ukazoval mu všetku lásku, všetko mu do.
vetoval. Keď videl, íe janík bez príčiny
udrel nejaké dieťa a to dieťa mu žalo
valo, Jožo povedal:
— Pravdu mal. Mal ti dať ešte viac.
prečo mu nedáš pokoj?
— Ale ja som mu nič neurobil, — brá
nilo sa dieťa.
— Čuš, neklam, — skričal Jožo, — le
bo ti aj ja jednu vylepím.
Diefa s plačom odišlo a Jožo svojho
syna. pritúlil a vybozkával. A Janík sa
cítil ako na koni. Otcovo počínanie ho
posmeľovalo v presvedčení, že jemu je
dovolená všetko, kým druhým nič. A tak
napádal svojich malých kamarátov.
Deti sa bránili, veď otec nemohol byt
vždy pri nom. A keď mu vrátili aj s úrokami, rozplakal sa a žaloval na nich ro
dičom. Tí sa nikdy nespýtali svojho miláčka, kto začal bitku. Im to bolo jasné.
Hneď sa rozbehli k rodičom deti, na kto.
rých sa Janík sťažoval a celí rozzúrení
»a vyhrážali, že naučia ich deti móresu,
ak to nevedia urobiť sami. Ich rodičov
nepustili k slovu. Nečudo, že na ulici
a neskoršie v celej dedine nemali dobré
ho človeka. Takmer s každým žili v ne
priateľstve.
Deti sa skôr zmieria ako dospelí. A tak
keď janíkovi rodičia s mnohými neho
vorili, ich deti sa s Janlkom hrali. Vte
dy sa ešte súkromne hospodárilo. Jožo
mal stodolu a pred ňou stoh slamy. Prá
ve zvážal seno. Keď pozhadzovali a vy.
šiel von, úplne sa zľakol, jan ík sedel
pred stohom so susedovým Mariánkom
Pred 9ebou mal kôpku slamy, v ruke zá
palky, ktorými práve kôpku slamy pod
pálil.
— Utekajte! — zvolal Jožo a bežal k
ohňu, ktorý začínal praskať.
Chlapci sa rozbehli ako bez rozumu.
Jožo skočil do ohňa a zahasil ho. Sta
rostlivo pozrel na miesto, kde bol oheň
a celý sa triasol. Keď videl, že už nijaké
nebezpečenstvo nehrozí, pokrútil hlavou
a svojej žene povedal:
— Susedov Marián by nás; bol podpá-

Ul.
— To je nevychovanosť, — povedala
zlastne žena a hneď šla k Mariánkovej
matke, ktorej prestrašený synček práve
hovoril o tom, ako by bol Janík podpálil
stoh slamy.
— Toho papľuhu viac k nám nepúšťaj,
— vyhŕklo z nazlostenej ženy, — bol by
nás vypálil.

Zlá výchova
— Ale môj chlapec mi práve hovorí,
že to bot tvoj Janík, — namietala udi
vená susedka.
— Pekne si ho naučila klamať, — kri
čala Janíkova matka a nasledoval vodo
pád nadávok, aké je j slina priniesla na
jazyk.
Míňali sa roky. Janík rástol, výborne
sa učil, bol šikovný. Rodičia sa mu te
šili a stále mu pripomínali:
— Len na to pozeraj, aby si sa mal
dobre. O druhých sa nestaraj!
Janík si vštepil túto radu hlboko do
srdca a všade sa podľa nej riadil na
radosť svojich rodičov.
Vybrali mu a j ženu, ktorá sa k nemu
hodila. Bola skúpa, mala rada peniaze
a voči druhým bola bezohľadná.
Janík a jeho žena Zuzka hútali, akoby
čo najskôr zbohatli. Vtedy bol ešte sú
kromný obchod. Dohodli sa, že obchod
by im k tomu najskôr pomohol. No nie
na dedine, ale v meste, kde je viac zá
kazníkov. K tomu však treba mať znač
nú sumu peňazí. Rodičia mu ich požiča
li s tým, že keď nadobudne väčšie ima
nie, vráti im.
Janík si zariadil obchod v meste a na
jal si byt, do ktorého sa prestahoval. Od
počiatku predražoval, zdieral každého,
peniaze ukladal do banky, a všetko, co
potreboval k živobytiu, bral od rodičov.
Po krátkom čase sa tak vzmohol, že si
kúpil pekný dom so záhradou.
Prišla druhá svetová vojna, ktorá pre
janíka znamenala vodu na mlyn. Tovaru
bolo málo. Janík ho vždy vedel zohnať.
A jeho manželka ho predávala len zná
mym za vysokú cenu. No každý bol rád,
že niečo dostal. A tak Janíkove úspory
rástli. Nikomu o tom nehovorili. Zdôve
rili sa iba otcovi, ako si dobre žijú v
krásne zariadenom dome.
Otec bol tomu veľmi rád. Najviac sa
potešil, keď ho syn zavolal, aby mu pooral záhradu. Myslel si, že ho syn potom
dobre pohostí. Zaumienil si, že požiada
od syna peniaze, ktoré mu požičal, keď
išiel do mesta. Položil na voz pluh i
brány a v duchu sa usmieval, ako ho
nevesta obslúži pri stole a syn mu vráti
požičané peniaze.
Záhradu pooral, pobŕánil. Bolo práve
poludnie, keď skončil. Prišiel k nemu
Janík a hovorí:
— Aby ste neodišli hladný, manželka
vám niečo pripravila, poďte do kuchyne.

Pane, hoci mám toho denne dosť, ale predsa mám čas! Čas,
ktorý si mi ty dal a ktorý neslobodno hriešne premrhať. A o
t» ta prosim, aby s i mi k tomu času pridal svoju milosť, aby
som každú minútu využil na konanie dobra.
Michel Quoisl

Otcovi sa to zdalo čudné. Čakal, že ho
syn zavolá na obed. Jeho slová vzbudili
v ňom pochybnosti. Tie sa trochu roz
plynuli, keď mu pri vstupe do kuchyne
udrela do nosa vôňa vypekaného mäsa.
Na stole však nebolo ani tanierov ani
príborov.
— Poďte, poďte, — vítala ho nevesta.
— nepustíme) vás domov hladného. Sad
nite si k stolu. Uvarila som čaj, zajete
chleba, hneď sa budete cítiť silnejší.
Otec bol prekvapený takým privíta
ním. Sadol si k stolu, nevesta mu podala
šálku čaju a na tanieriku kúsok chleba.
Vzal šálku a pomaly bez vôle pil. Chleba
sa ani nedotkol.
— ten. jedzte chlieb, — povzbudzova
la ho nevesta, — my vám „nešanujeme“.
my vieme, že si zaslúžite, veď ste nám
zorali záhradu.
Otec nereagoval. Zdalo sa mu, že o nie
čom rozmýšľa. A ozaj rozmýšľal, či má
pýtať od syna požičané peniaze. Ale uz
nal za lepšie mlčať. Keď sa vrátil domov,
povedal manželke:
— Daj mi niečo zjesť, som veľmi hlad
ný.
Manželka naňho udivene pozrela a po
vedala:
— Veď si im zoral záhradu.
— Zorať zoral, ale obed mi nedali, —
odpovedal smutne Jožo.
Nato manželka čoskoro zomrela. Jožo
bol s mladším synom. Roky nebol u Ja
mka. Až raz mu povedal, žeby k nemu
rád zašiel aspoň na deň, dva. Bol už sta
rý, mal vyše osemdesiat rokov. Janík pri
volil, hoci sa trochu obával ženy.
Na druhé ráno Jožo pricestoval auto
busom. Nevesta ho uhostila raňajkami.
Dala mu bielu kávu i chlieb. Keď sa na
jedol, sadol si do fotela a chcel si od
počívať. Prišiel k nemu syn a takto mu
hovorí:
— Otec, ja viem, že vy nerád jete za
darmo. Vezmite motyku a okopajte nám
zemiaky v záhrade.
Otec bol v rozpakoch, či sa má vrátiť
domov, alebo okopovať zemiaky, keď [e
už taký slabý. Bál sa vrátiť domov, že ho
vysmeje druhá nevesta. Rozhodol sa pre
kopanie. Čoskoro bol taký strápsný, že
sa pobral na autobus a bez slova sa vrá
til domov. Viac už netúžil prísť k svojmu
synovi.
Zlá výchova vedie k bezohľadnému se
bectvu o o b rá ti sa vždy proti samým ro
dičom. Rodičia, nezabúdajte na to!
dr. Ján B u b á n

Nehovor, čo si sa učil, dokáž, čo vieš!
Turkménske prfslovk-Niekedy je úprimnosť milá, ale keď príde nevhod, je po
priateľstve.
(B. N6mcová: BabiCka;

“j “ Z krefťanfkéht svet»

Už aj v Kanade začínajú účinkovať sestry zo spo
ločností Matky Terezy z Kalkaty. Prvý útulok majú
vo Winnipegu. Budú v ňom pre začiatok štyri sestry.
Spoločnosť sestier Matky Terezy, nositeľky Nobelo
vej ceny mieru, vznikla v roku 1950 a v súčasnosti
v nej pracuje do 2000 sestier po .celom svete.
Vzácny kríž zo XÍV. storočia ukradli neznámi pá
chatelia v severotalianskej obci Pleve di Cadora z
rodného domu slávneho talianskeho renesančného
maliara Tiziana.
Bibliu z automatu ponúka všestranný misionár Pe
ter Horn v hlavnom meste Japonska. Jeho misijná
spoločnosť vydala bibliu v zošitkoch, ktoré si môžu
japonskí záujemci zakúpiť v pouličných automatoch.
Vo veku 92 rokov umrel 7. septembra 1984 v Ríme
kardinál Jozef Slipyj, väčší arcibiskup ľvoyský, od r;
1963 sídliaci v Ríme.
Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval za rektora Pá
pežského orientálneho inštitútu kanadského jezuitu
Gillesa Pellanda.
Maďarský teológ prof. dr. Tamás Nyiri napísal do
revue Kunst und Kirche, že vzťahy cirkvi a štátu v
jeho krajine sú dobré. Osoží to spolupráci všetkých
obyvateľov krajiny, z ktorých sa takmer dve tretiny
hlási ku katolíckej cirkvi.
Koncom roku 1984 navštívil Prahu sekretár me
dzinárodnej organizácie Pax Christi z Anglicka Oli
ver Meternan a sekretár holandskej biskupskej kon
ferencie Rood Win. Počas návštevy prijal ich vedúci
Sekretariátu pre veci cirkevné vlády ČSSR VI. Janku
a stretli sa aj s pražským arcibiskupom kardinálom
Františkom Tomáškom.
Svätý Otec Ján Pavol II. prijal 150 členov Medzi
národného združenia darcov krvi a ľudských orgá
nov a pripomenul im, že ich počínanie nemá vychá
dzať zo zištných úmyslov, ale z lásky, ktorá nás učí
vidieť v našich trpiacich bratoch samého Krista.

Keď skončil šiestu triedu gymnázia — ktorou sa vtedy ku n
čilo štúdium na gymnáziu — požiadal o prijatie do benediSr
tittskej rehole, aby mohol ďalej študovať. Prijal meno Aniin,
podľa francúzskeho biskupa z mesta Orléans, ktorý žil v pla.
tom storočí a vyznamenal sa ako vynikajúci bojovník, ktorý
ochránil mesto pred vpádom Húnov. Týmto menom dostal dn
vena bojovnosť a vytrvalosť, čo v* živote potreboval.
Získal doktorát filozofie a o tri roky neskoršie i doktorát
teológie. Keď bol vysvätený za kňaza, konečne sa mohol dat
do práce, na ktorú sa dávno tešil a ktorá ho celého zaujala.
V Rábe (Gyor), kam sa vrátil, kde študoval a] o 15 rokov
mladší Ľudovít Štúr, s ktorým sa pravdepodobne a j stretali
— zriadil si v rehoľnom gymnáziu fyzikálny kabinet, kde si po.
stupne zadovažuje prístroje potrebné na pokusy v mechanike,
elektrotechnike a optike. Jeho prednášky tajne navštevovali
aj študenti zo štátneho gymnázia, a to pre jeho zaujímavé po
kusy.
Z tohto obdobia, keď na dobroprajnú radu jedného z rehotných bratov, aby sa ako nadaný a schopný učiteľ mal venovať
vznešenejším veciam, napr. štúdiu cirkevných otcov a hľada
niu Boha a večnej pravdy, je známy jeho výrok: Brat môj,
lepšie som spoznal Boha vo fyzike ako vy v teológii. — Iným
odpovedal, že fyzika ho nielen vzdeláva a povznáša, ale je mu
a j najlepším priateľom a ho aj zabáva.
Z pokusov dánskeho fyzika Hansa Christiana Oersteda (1777
—1851) a francúzskeho fyzika a matematika André Márie Ani.
péra (1775—1836), objaviteľa elektromagnetu, ktoré si vo svo
jom kabinete preveril, o. Anián Jedlík vyvodil princíp pohybu,
otáčajúci sa magnet — teda elektromotor. Bolo to v roku 1823,
keď si do svojho zápisníka po 290. pokuse napísal, že sa „je
den elektromagnet dokáže neprestajne otáčať akolo iného elek.
tromagnetu“, Týmto objavom sa profesor jedlík zaradil medzi
popredných vynálezcov sveta.

Ale prečo tedai technická literatúra ho neuvádza ako vyná.
lezcu elektromotora, lež Angličana WiSiama Ritchieho, ktorý
nezávisle od Jediíka zostrojil elektromotor, ale až v r. 1883.
teda o štyri roky neskôr? Bude to preto, že Jedlík vo svojej
mníšskej skromnosti svoj vynález okrem úzkeho krúžku svojich
žiakov a priateľov nikomu neukazoval a jeho princíp neuve
rejňoval ani v domácich ani v zahraničných časopisoch. Ne
túžil po svetskej sláve a nemal ani možnosti uviesť svoj vyná
lez do života a použiť ho na praktické účely. Preto ho iní fyzi
ci predbehli. Tak sa stalo aj s jeho najvýznamnejším vynále
zom — dynamom, generátorom na výrobu jednosmerného prú
du (z r. 1858—9), ktorým o osem rokov predbehol Nemca
Wernera Siemensa (1816—1892) a Angličana Charlesa Wheatstona (1802—1875), ktorých svetová literatúra uvádza ako vy.
nálezcov dynama. Z jeho ďalších vynálezov treba uviesť ešte
prototyp magnetického čapu, ktorý je základnou súčasťou elek
V
polovici januára r. 1800 — teda pred 185 rokmi — podľa
trického rušňa (r. 1840), rúrkový zberač bleskov (r, 1886),
jedných prameňov to bolo 11. januára, podľa iných 13. ja
prístroj na rezanie veľmi jemných optických mriežok, zaria
nuára, čo dosvíedča zápis v matrike pokrstených, narodil sa
denie na výrobu sódovej vody a i.
v Zemnom, okr. Nové Zámky, poľnohospodárovi Františkovi
Vďaka tejto svojej bohatej vynálezcovskej činnosti stal sa
Jedlíkovi, prisťahovalcovi z Liptova a Rozálii, rod. Szabóovej.
Jedlík r. 1840 profesorom fyziky na univerzite v Pešti. Napísal
syn Štefan.
rozsiahlu učebnicu fyziky, v ktorej zhrnul všetku svoju expe
O jeho útlom detstve vela toho nevieme, azda iba to, že pri
rimentátorskú činnosť, a tak dal základ praktickému výučopasení husí podchvíľou odbehol a z okien- kostolnej veže dí
vaniu fyziky.
val sa do diaľok, hlbín a výšok, a jeho duša sa nadchýnala

Veľký jubilant Š. A. Jedlík

Božou prírodou.
Na radu miestneho farára poslal ho otec do benediktínskej
školy v Trnave, kde po prvý raz počul o fyzike, kde sa-dozve
del d základných fyzikálnych zákonoch a kde videl prvé po
kusy. Zaujali ho najmä prednášky o elektrine a o magnetizme. Tieto javy ho pútali, a tak keď prešiel na Kráľovské be.
nediktínske gymnázium do Prešpnrka (Bratislavy) a mohnl
samostatne gazdovať vo fyzikálnom kabinete, začal sa nimi
intenzívnejšie zaoberať.

Roku 1858 sa profesor jedlík stal členom Maďarskej akadé
mie vied.
Po celý svoj život — umrel 12. decembra 1895 ako deväťdesiatšesťročný — sa Štefan Anián Jedlík venoval výskumnej
práci vo viacerých oblastiach fyziky, najmä však v elekiro.
technike, novej rýchlo sa rozvíjajúcej disciplíne. Vedu a tech
niku obohatil mnohými vynálezmi, a tak aspoň vo svojej väasti
si získal obdiv a vďačnosť všetkých. Nepracoval pre svetskú
slávu, ale pre dobro ľudstva.

I

Ú?ó- žm&td e pa takit

V závere milej slávnosti poďakoval sa jubilant za
blahoželania, veriacim za všestrannú pomoc pri
oprave chrámu a štátnej správe za pochopenie a
poskytnutie finančnej pomoci.

ŽÄKOVCE
V nedeľu 16. septembra 1984 veriaci farnosti Za
kovce, okr. Poprad, srdečne privítali medzi sebou
ndp. ordinára Mons. Jána Hirku. Po odslúžení sláv
nostne] sv. liturgie ndp. ordinár posvätil novú far
skú budovu, ktorú si obetaví veriaci postavili pod
vedením miestneho duchovného dp. Eliáša Baláža,
t. dekana.

Z posviacky xhrám u v Bardejove

ANDREJOVA
V nedeľu 7. októbra m. r. zavítal ndp. ordinár Mons.
Ján Hirka do farnosti Andrejová, kde posvätil chrám
po vonkajšej generálnej oprave. Pri tejto príležitostí
slúžil sv. liturgiu a kázal Božie slovp za peknej účas
ti veriacich.
KRONIKA NDP. ORDINÁRA
Z návštevy ndp. ordinára v Žakovciach

MALÁ POĽANA
Gr.-kat. veriaci v Malej Poľane po tom, čo pokryli
vežu chrámu medeným plechom, vykonali aj von
kajšiu omietku a urobili nové schody. Práce boli vy
konané pod vedením dp. Juraja Danka, terajšieho
správcu farnosti Bodružal. Posviacku vykonal na
chrámový sviatok v nedeľu 30. septembra m. r. vdp.
f. Eugen Kočiš, bísk. ceremoniár z íPrešova, z pove
renia apošt. administrátora Mons. Jána Hirku, ordi
nára prešovslkého.
BARDEJOV
Nedeľa 30. septembra 1984 pre farnosť Bardejov
bola radostným dňom. V tento deň zavítal do farnos
ti ndp. ordinár Mons. Ján Hirka, aby posvätil tamoj
ší chrám po generálnej oprave, ktorú urobili gr.kat. veriaci pod vedením dp. Mikuláša Rojkoviča,
správcu tejto farnosti. Pri tejto príležitosti ndp. or
dinár Mons. Ján Hirka slúžil sv. liturgiu za veľkej
účasti veriacich a kázal Božie slovo.
V tento deň si dp. Mikuláš Rojkovič, t. kanonik
a správca farnosti Bardejov, pripomenul 75 rokov ži
vota a 50. výročie kňazskej vysviacky. Pri tomto
vzácnom jubileu pozdravili jubilanta deti bardejov
skej farnosti, okr. dekan dp. František Dancák a
ndp. ordinár, ktorý mu odovzdal vecný dar.

Okrem už spomenutých farností ndp. ordinár Mons.
Ján Hirka, apošt. administrátor prešoivský, navštívil
tieto naše farnosti: Klokočov — 19. augusta 1984
(odpust]; Krajná Poľana — 9. septembra 1984 (po
sviacka chrámu); Čel'ovce - 14. októbra 1984 (po
sviacka chrámu); Veľikrop — 28. októbra 1984 (po
sviacka chrámu).
V týchto gr.-kat. farnostiach ndp. ordinár slúžil
slávnostnú sv. liturgiu a kázal Božie slovo.
DOLNÝ SMOKOVEC
V dňoch 8.—12. októbra m. r. v Charitnom domo
ve v Dolnom Smoikovci bol jesenný turnus exercícií,
ňa ktorom sa zúčastnilo 40 našiich duchovných.
NAŠI JUBILANTI
V tomto mesaci si svoje životné a kňazské jubileá
pripomínajú títo vdp. duchovní otcovia:
Július Bokšay — 70 rokov od narodenia (3. 1.
1915), Ján Zuber — 65 rokov od narodenia (14. 1.
1920), Ján Tkáč — 70 rokov od narodenia (19. 1.
1915), Gejza Viktor Tressa — 80 rokov od narode
nia (29. 1. 1905), Michal Baraník — 50 rokov od
narodenia (29. 1. 1935), Gejza Viktor Tressa — 55
rokov od ordinácie (30. 1. 1930), Viktor Skorodenský
-r 70 rokov od narodenia.
Spomeňme si na jubilujúcich dušpastierov vo svo
jich modlitbách.
MNOHAJA ĽIT, BLAHAJA LIT!

Z januárových výročí
1. januára — Svetový deň mieru.
— — r. 1780 — pred 205 rokmi — sa marodU JÁN SEBERÍ.
NI, slovenský pedagogický spisovatel (um. r. 1857J.
------- t. 1945 — pred 40 rokmi padlo v boji o Duklu za slo
bodu našej vlasti 20 000 sovietskych vojakov.
2. fanu&ra r. 1945 — pred 40 rokmi — padol v boji za oslo.
bodenie pri Dukle VlT NEJEDLÝ, český hudobný skladatPÍ
(opera Tkáči, symfónie, piesne, zbory a pochody); nar. r.
1912.
3. januára r. 1955 — pred 30 rokmi — v Bratislave umrel
nár. umelec FRAŇQt KRÁĽ, spisovateľ a básnik (zbierky: P o tiladnice, Z noci do úsvitu, Jam ou cestou; knihy pre mládež;
Jano a Čenkovej deti; román Cesta zarúbaná, Za k rajší život,
Bude ako nebolo); nar. r. 1903.
5. januára r. 1860 — pred 125 rokmi — vo Filadelfii tmirel
americký biskup českého pôvodu sv. JAN NEPOMUK NEUMANN (mar. r. 1811, vyhl. za svätého r. 1977).
6. januára r. 1855 — pred 130 rokmi — ga narodila ELENA
MARÔTHY-ŠOLTÉSOVÁ, spisovateľka (romány Moje deti a Pro
ti prúdu) um. r. 1939.
9. januára r. 1890 — pred 95 rokmi sa narodil KAREfr
Č&PEK, český realistický spisovateľ a novinár (Trápne povldky; fanrtast.—utopist. romány: Továrha na absolútno, Krakatit;
drámy: RUR, Véc Makropolus; romány: Hordubal, Pov&troií,
Obyčejný život (trilógia); Prvmí parta; drámy: Biela nemoc,
Matka a i.); um. r. 1938.
10. januára r. 1945 — pred 40 rokmi — vojská 2. ukrajin
ského frontu oslobodili Hurbanovo.
11. januára r. 1960 — pred 25 rokmi — v Prahe umrel
MUDr. KRISTIÄN HYNEK, univ. profesor, priekopník klinickej
räntgenológie, zakladateľ a prvý rektor Univerzity Komenského
v Bratislave (nar. r. 1879).
13. januára r. 1800 — pre 185 rokmi — sa narodil ŠTEFAN
ANIÁN JEDLÍK, kňaz, fyzik, vynálezca, odborný spisovateľ
f + r. 1895).
14. januára r. 1875 — pred 110 rokmi — sa narodil dr. AL
BERT SCHWEITZER, lekár, bojovník proti malomocenstvu, lau
reát Nobelovej ceny mieru (um. r. 1965).
— — r. 1945 — pred 40 rokmi — vojská 2. ukrajinského
frontu oslobodili Lučenec.
15. januára — Deň československého delostrelectva (výro
čie bojov pri Jasle v r. 1945).
— — r. 1905 — pred 80 rokmi — pápeí sv. PI US X, vyhlási!
za blahoslavených košických mučeníkov! (M. Križina, Š. Pongrácza a M. Grodieckého), sťatých 7. 9. 1619.
16. januára r. 1810 — pred 175 rokmi — v Jaseňovej sa na
rodil ALEXEJ ČAPLOVIC, publicista, zakladajúci člen Matice
slovenskej a slovenských gymnázií (um. r. 1872).
17. januára r. 1600 — pred 385 rokmi — sa narodil CAL
DERON DE LA BARCA, najväčší španielsky dramatik (Zázrač
ný čarodej. Sudca zalam ejský a i.); um. r. 1681.
— — r. 1945 — pred 40 rokmii — Sovietska armáda oslo
bodila Varšavu.
18. januára r. 1850 — pred 135 rokmi — sa. narodil JÚLIUS
3TAVROVSKÝ-POPRADOV, gr.-ikat. kňaz, vlastenec, pedagóg,
b ásn ik a publicista (um. r. 1899).

------- r. 1915 — pred 70 rokmi — v Clevelande (USA) um.
rel trstenský rodák ŠTEFAN FURDEK, kňaz, národný buditeľ
organizátor kultúrneho života Slovákov v USA (nar. r. 1855).

19.
januára r. 1890 — pred 95 rokmi — sa narodil JAN
HÄLA, český maliar a grafik, ktorý žil a tvoril vo Važci (um.
r. 1959).
— — r. 1945 — pred 40 rokmi —i vojská 2. ukrajinského
frontu oslobodili Košice a Prešov.
21. januára r. 1B35 — pred 150 rokmi — v Ostrihome umrel
kanonik JURAJ PALKOVIČ, národný dejateľ, podporovateľ ber.
nolákovcov, prvý prekladateľ Svätého písma (nar. r. 1763).
23. jan u ára r. 1755 — pred 230 rokmi — bola založená Lomonosovova univerzita v Moskve.
25. januára r. 390 — pre 1595 rokmi — umrel sv. GREGOR
NAZIÄNSKY, biskup, učiteľ cirkvi.
29. januára r. 1860 — pred 125 rokmi sa narodil ANTON
PAVLOVIČ CECHOV, ruský spisovateľ a dramatik, predstavitet
kritického realizmu (poviedky: Na ceste, Smrť úradníka, Zlo
činec; novely Súboj, Muž vo futráli, Roľníci, Nemocničná lzha
6. 6; drámy: Ujo Váňa, Čajka, Tri sestry, Višňový sad); um.
r. 1904.
30. januára r. 1790 — pred 195 rokmi — v Bratislave umrel
JURAJ SKLENÁR, profesor humanitných predmetov na Kráľov
skej akadémii v Prešporku, slovenský historik a spisovatel
(mar. r. 1746).
------- r. 1900 — pred 85 rokmi — umrel OSCAR WILDE, an
glický spisovatel, dramatik a esejista (rozprávky: Šťastný
princ; román: Obraz Doriana Graya; divadelné hry: Bezvý
znamná žena, V ejár lady Wiindermerovej, Ideálny manžel, Ako
je dôležité mať filipa; dráma Salome; eseje De profundis a
Duša človeka za socializmu); nar. r. 1854.
— — r. 1945 — pred 40 rokmi — prišla dt) Košíc delegácia
Slovenskej národnej rady pre oslobodené územie.
31. januára r. 1955 — pred 30 rokmi — v Bratislave umrel
univ. prof. dr. MIKULÁŠ RUSSNÄK, pápežský prelát, kanonik
gr.-kat. prešovského biskupstva (nar. r. 1878 v Sopkovcíach,
okr. Humenné).

(i!

| ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ O d p o č ív a j v pokoji!
Naše hroo^^^^^

_________

Dňa 11. Októbra 1984 po ťažkej chorobe odovzdal
svoju^ šľachetnú dušu Stvoriteľovi vo veku 78 rokov
o. Štefan Czizmár, t. arcidekan.
Zosnulý sa naroldil 14. augusta 1906 v; Kapuš. Kľačanoch. Na kňaza bol vysvätený 26. júla 1931. Pôso
bil v N. Roztolke, Hrabovci, N. Sele, Čičarovciach,
Dobrej a nakoniec v, Cesticiach, kde aj zomrel.
Pochoval ho ndp. ordinár Mons. Ján Hirka dňá 15.
októbra 1984 v Cesticiach.
Vičnaja jemu patnjaf!
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