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ROČNÍK XVII.

Bohorodička Mária...!
Je mesiac máj, tvoj mesiac, Presvätá. Prírtída pre

kypuje dôkazmi o tom, že život neomylne víťazí nad 
smrťou. Aj tým sa naznačuje víťazstvo podstatnej
šie, víťazstvo milosti nad hriechom. Ty to, milosti- 
plná, bezhriešna, vieš. Voláme s tebou: „Veľké veci 
urobil mi Mocný a sväté je jeho meno“ (Lk 1, 49].

V tomto jubilejnom roku si duchovne pripomína
me milosti a dary, ktoré milosrdný Boh vložil do na 
šich začiatkov. ¡Pripomíname si našu Paschu,. to, že 
Najvyšší teba nám daroval. Ozaj, veľké vieci nám 
.urobil Mocný: nech je meno Jeho navždy sväté!

Buď nám na pomoci. Matka. Chceme si pripome
núť to šťastie i tie duchovné hodnoty, ktoré vyply
nuli z tvojej prítomnosti v našich dejinách.

Vstúpila si do nich spolu so svojím Synom, tvo
jím i naším Bohom. Svätí bratia, Cyril a  Metod, ťa 
našim predkom predstavili ako Bohorodičku. A čo 
oni, naši predkovia? Oni ťa vždy videli bud s tvo 
jím Synom na rukách, buď v lone, pod krížom. Dá
vala si nám ho v požehnanú betlehemskú noc, dá
vala si nám ho spod kríža. Dávala si nám ho v krste 
a v ostatných sviatostiach,

Si prvým a najvznešenejším údom svätej Cirkvi, 
si prototypom každého je j člena. Aj v tejto; funkcii 
ta úo našej partikulárnej ciťkvi vkladal sv. Cyril 
a Metod, a j v tejto polohe ťa medzi sebou vildeli naši 
predkovia.

Tvoj vstup k nám, tvoja prítomnosť u nás je prí
značná. Prichádzala si k nám v liturgii. I zotrvá
vala si s nami v liturgii. Tvoj obraz do našich duší 
vtlačovala liturgia. A ty si potom robila nám našu 
liturgiu takou vzácnou, živou, spásonosnou. Je Bo
žím darom pre nás. Je naším bohatstvom. Je nám 
prameňom vedomostí o tebe, zrkadlom tvojho čisté
ho obrazu. \

Ď^kujjeme Bohu a j za tento veíký dar, za to, že 
nám poslal sv. Cyrila a Metoda, našich prvých litur- 
gov.

Spätosť teba, Panna, s nami sa skoro potvrdila aj 
formálne, navonok. Stv. Cyril a  Metod referujú pápe
žovi Hadriánovi II. o svojej misii. Tu vydávajú sve
dectvo o prítulnosti našich predkov ku tebe. On to 
chálpe, teší sa tomu, víta to. Zasväcuje nás tebe. Tie 
knihy, ktoré mu symbolizujú misiu a ním vtedy za
kladanú cirkev — knihy slovienskeho prekladu Pís
ma svätého a slovanskej liturgie — „prijal“, „posvä
til ich a položil ich v chráme Svätej Márie, ktorá sa 
nazýva Fatné (pri jasličkách), a spievali nad nimi 
svätú liturgiu“ (ŽK XVII, 5). Inde sa o tomto akte, 
nás tak obšťastňujúcom, hovorí ešte viac: Pápež 
„vzal preložené knihy a priniesol ich na posvätný 
oltár, zasvätiac ich sfa nejakú obetu Bohu a doka
zujúc, že v takýchto obetách Boh má zalúbenie a že 
takéto dary ovocia prijíma ako ľúbeznú vôňu“ (Bul
har. Ieg. J.

Najvyšší veľkňaz, Bohorodička, nás položil k tvo

jim nohám, dal nás do tvojej ochrany, vložil do tvoj
ho, Srdca, rúk.

A ty si, Maťka, jeho dar, tadia nás, prijala. Sv. 
Metod a naši predkovia volila duchovného patróna. 
Stavajú hlavný-katedrálny-moravslký-ivefký chrám. 
Zasväcujú ho tebe, svätá Bohorodička. Potvrdzujú 
tým zasvätenie, ktorým predtým veľkomoravskú cir
kev dal tebe — pápež. Do tohto chrámu bol neskôr 
pochovaný sám sv. Metod, náš prvý arcibiskup. Bol 
aasiiaty sťa semeno do žírnej zeme, ktorou si ty, 
Panna Mária.

Sme tvoji a tv si — naša. „A ako ovce vyviedol 
svoj lud a viedol ho sfa stádo na púšti; a vodil ich, 
a boli bezpeční a nebáli sa n ič . . (Ž 77, 52).

Vzťah našich predkov ku tebe, Matika, bol od prvo
počiatku vzorový. Knieža Biifivoj hts prevzal z Veľ
kej Moravy a šíril v Čechách: v Prahe tebe, Bohoro- 
dičkia, zasvätil chrám, žiaci Cyrila a Metoda ho ší 
rili a  rozvíjali ma Balkáne. Šíril sa a rozvíjal aj na 
Vislansku. Dokazuje to a j ich najstaršia pieseň Bo- 

(Pokračovanie na 4. str .)



/IV# £ jubilejný krásny máj
Tešili sm e sa naň, ča k a li sm e ho. Teraz je tu. So 

svojimi kvetm i, s  rozzelenalou  prírodou.
Máj!
Básnici ho ospievali, hudobníci mu venovali m nož

stvo sklad ieb . Ľudia o ňom povedali, že je  najkrás- 
nejším  m esiacom  roka.

Je!
A pre nás n ielen  pre tie kvety  a  verše, n ielen  

pre šepot zaľúbených sŕdc, a le  od  onoho pam ätného  
m ája 1945 pre radostnú skutočnosť, že v m áji sa  
skon čila  krvavá druhá svetová vojna, utíchli zbrane  
a  tudia si v y d ý ch li . . .

Konečne!
Kým sa však prišlo k  onom u rozjasaném u máju, 

stálo to veľa obetí, v eľa  krvi tých najvernejších  sy
nov predovšetkým  v eľkéh o  ruského národa, na p le 
ciach  ktorých  spočívala tarcha  vojny.

Potom sa ľudia da li do  budovania. Z rozvalín za
ča li vyrastať prvé múry nových dom ov. Z ľudskej 
práce, k tore j oslavou sa u nás začína každý  máj. 
Tí s ta rš ť  vedeli by rozprávať o n iekdajších  prvých  
m ájoch, k eď  sa pracujúci na nich dom áhali svojich  
práv, k to ré  im boli upierané. O m ájoch , k eď  neraz  
lete li d o  zhrom aždených davov o loven é guľky tých, 
ktorí sa  báli hlasu robotn íkov . . .

Boli to m áje, k to ré  žalovali na zlé sociá ln e uspo
riadanie spoločnosti, k e ď  na jedn ej strane žila hŕst
k a  bohatých a  na druhej živorili d esaťtis íce  ubie
dených ľudí, ktorým  sa upieralo to n ajzákladn ejšie  
právo: právo na prácu.

Popravde si musíme uvedomiť, že v šetko to, čo  
urobila naša spoločn osť pre pracujúceho č lov eka , 
je  takým  záslužným činom , že nem ožno o ňom n e
hovoriť, že nem ožno ho  nespom ínať.

Veď ešte  a j dn es sú krajiny, k d e  ľudia hladujú, 
nem ajú prácu a  strechu nad hlavout Šestnásť p er
cen t ľudstva vládne sedem desiatim i percentam i sve
tového bohatstva. Tri štvrtiny ľudstva sa nenaje do  
sýtosti. Polovica h ladu je!

Aj na Druhom vatikánskom  ko n c ile  sa n eobišiel 
tento problém  a  poukázalo  sa na zodpovednosť k r e s 
ťanov za to, a k o  vyzerá a  bude vyzerať svet. Ak b o 
haté  národy zabudnú, že bohatstvo je  zodpovednosť, 
že vlastníctvo m á sociá ln e povinnosti, vtedy ich  
kresťanstvo by ostalo bez zmyslu.

Aj k eď  sa dosia ľ čos i urobilo, treba začať novú, 
vytrvalú a  realistickú  kam paň na odstránen ie hladu  
zo sveta. Koncil pripom enul, že rovnako a k o  hrozí 
ľudstvu vojna, rovnakou hroznou m etlou sú h lad , 
choroby, analfabetizm us a  včasné um ieranie. V n ie
ktorých  krajinách  je  priem erný vek  len 35 rokov.

*
Tohtoročné m ájové oslavy víťazstva sú m im oriadne 

významné, veď si pripom ínam e okrú hle štyridsiate 
výročie ukončen ia  druhej svetovej vojny, najhroznej
še j v m oderných dejinách  ľudstva.

Hrozné je  pom yslen ie, že toto významné výročie  
si pripom ínam e v napätej m edzinárodnej situácii, 
k eď  neprestáva hrozba jadrovej vojny. Je  príliš 
m noho jadrových zbraní rozličného druhu, príliš 
mnoho konvenčných ozbrojených síl a  výdavky na 
zbrojen ie sú príliš vysoké. To všetko vedie k  p rete
kom  v zbrojení, k to ré  sa eš te  hrozí priostriť výsku
mom, vývojom a  výrobou zbraní nového typu, neu

trónových bôm b, chem ických  zbraní„ militarizáciou  
kozm ického  priestoru, presadzovaním  nových stra
teg ických  koncepcií.

Jedn ako  však nem ožno strácať nádej!
Zachovanie svetového mieru je  v rukách ľudstva. 

To n echce  vojnu. To n echce  novú smrť. To si neželá, 
aby t iek la  krv.

Ľudstvo ch ce  mier!
Pri riešen í tejto najnaliehavejšej otázky má vý

znamnú úlohu m ierová politika krajín  svetovej so 
c ia listickej sústavy na č e le  so Sovietskym  zväzom. 
Táto neúnavná m ierová politika  vyústila tohto roku  
v januári v stretnutie ministrov zahraničných vecí 
S ovietskeho zväzu a  Spojených štátov, v rozhodnutie, 
že sa začnú nové sov ietsko-am erické rozhovory, k to 
rých výsledkom  má byt otep len ie  m edzinárodného  
ovzdušia a  zákaz všetkých jadrových zbraní.

Významná úloha prislúcha Organizácii Spojených  
národov. Štyridsať rokov  sa k  nej obracia  pozor
nosť sveta a k o  k  posledn ej inštancii, k torá  má veľkú 
zodpovednosť za zachovanie mieru, ktorá  je  svojou 
Chartou poverená zabrániť vojnám vôbec a  jadrovej 
vojne zvlášť.

Charta OSN, k torá  stelesňuje dedičstvo ľudských  
snáh o odvráten ie a  likvidáciu vojen, je  vhodným  
nástrojom  pre zachovanie mieru m edzi národmi. 
Tento nástroj sa však riadne nevyužíva. Organizá 
c ia  Spojených národov sa nesm ie vzdať svojej úlo 
hy prostredn íka pri predchádzan í kon fliktom .

Zbrojné program y dnes dosiah li rozm ery, a k é  by 
sm e si e š te  pred  pár rokm i neboli dokázali ani pred  
staviť. Svetové vojen ské výdavky dnes dosahujú až 
tisíc m iliárd dolárov  ročne. Súčasne sm e svedkam i 
kvalitatívne nového n ebezpečného k o la  pretekov  
v zbrojení, k to ré  sa  týka ce léh o  sveta a  všetkých  
druhov zbraní.

N ebezpečenstvo vypuknutia tretej svetovej vojny 
sa  tak  stalo ov eľa  akútnejším , veď by to bola  vojna, 
ktorá  by ohrozila  samotnú existenciu ľudstva. Z toho 
vyplýva prvoradá úloha zastaviť horúčkovité zbro 
jen ie, vytvoriť podm ienky pre prechod  k  odzbro
jeniu, k toré  d iktuje potreba riešiť naliehavé sociál
ne a  ekon om ické  problém y sveta. Z hľad iska g lo
bálnych  problém ov je  nevyhnutné zabezpečiť pre 
budúce gen erácie  dostatočné zásoby surovín, en er
g ie a  potravy.
*

Náš jubilejný m áj oslavujem e teda v presvedčení, 
že nad plánm i vojnových podpaľačov zvíťazia sily 
mieru. Niet inej cesty  pre ľudstvo! Niet iného vý
chodiska! Preto musí byť zachovaný mier!

(šek)

Z ít A MILOVAŤ

Grácia Gengová, talianske dievča z Turína, ktoré zomrelo 
ako 16-ročnét na rakovina (+17. 3. 1875), si krátka pred smr
ťou do svojho denníka napísala toto svoje heslo: „Ziť nato, 
aby sme milovali, a milovať, aby sme íili!“



Máj je  m esiacom  významných 
výročí, a le  prvým a  najhlavnej
ším z nich je  to, k toré  sym bo
lizuje pohľad  na Prahu, na 
H radčany: 40. výročie oslobo
denia. Deviaty máj prin iesol 
kon iec  vojnovým hrôzam , tomu 
strašném u neľudském u zlu. Pre
to z h ĺbky  srdca prosím e: Od 
hladu, ohňa i vojny, zachráň  
nás, Pane!

Vážme si krvou získanú slobodu
Zažil som onen opojný, nenapodobniteľný máj 

v roku 1945 a nikdy nezabudnem na atmosféru, 
v akej sme ho prežívali. Väčšina našich obcí a  miest 
bola už začiatkom mája slobodná a v posledné dni 
pred 9. májom zavítala sloboda už taknuar do všet
kých kútov našej prekrásnej vlasti.

Radostné boli stretnutia s vojakmi, ktorí nám pri
niesli slobodu. Sami sa tešili, ako sa vedia tešiť deti, 
že je už koniec tej hroznej krvavej vojne, koniec 
duneniu kanónov, koniec vybuchovaniu mín, koniec 
vyhasínaniu životov.

Milióny mŕtvych vojakov, milióny mŕtvych bez
branných ľudí, milióny vdov a sirôt, milióny skali
čených, do snurti poznačených mrzákov . . .

To bolo ovocie vojny!
Škody materiálne i morálne, ktoré sa nedajú vy

čísliť!

Škody, ktoré sa iba ťažko podarilo cez štyri de
saťročia odstrániť!

A teraz je tu znova ohrozenie, hrozba svetovému 
mieru. Človeku sa nechce veriť, že je to možné! Člo
veku sa nechce veriť, že sú na svete ľudia, ktorí by 
sa neštítili znova rozpútať vojnové peklo . . . !

Už niekoľko mesiacov sme svedkami napätej me
dzinárodnej situácie. Už niekoľko mesiacov visí nad 
ľudstvom Damoklov meč možnej novej — tentoraz 
jadrovej — vojny.

Ale proti všetkým hrozbám, proti všetkým poku
som zavliecť ľudstvo do novej krvavej vojny, ktorá 
by so všetkou pravdepodobnosťou bola už posled
ná, stoja tu milióny miernmilovných ľudí, stojí tu 
hrádza mierových síl, reprezentovaných krajinami 
svetovej socialistickej sústavy na čele so ZSSR. Ve
ríme, že tieto sily mier ubránia!

Krutá daň slobody
Hoci od druhej svet. vojny uplynulo už 40 rokov, 

predsa sú aktuálne aj dnes slová nezabudnuteľného 
L. Svobodu z knihy Z Buzuluku do Prahy: „Nikdy 
nezabudnite, ako ľahko sme slobodu stratili a ako 
ťažko a za cenu veľkého úsilia a veľkých obetí náš
ho a najmä sovietského ľudu sme ju dobývali späť!“

Skutočne krutá a veľká bola daň, ktorú naše a so
vietske národy zaplatili za oslobodenie Českoslo
venska z područia fašizmu. V rokoch nenávidenej 
fašistickej okupácie — od 15. marca do 9. mája 1945 
zahynulo 360 tisíc našich občanov. Z toho v kon
centračných táboroch bolo umučených 195 tisíc 
osôb, vrátane 2206 detí, vo väzniciach protektorátu, 
na popraviskách a v bojoch proti fašizmu položilo 
svoje životy 156 tisíc ľudí a 6432 zahynulo pri le
teckých útokoch.

Z fašistických tovární smrti, koncentračných tá
borov sa do oslobodeného Československa vrátilo 
75 tisíc československých občanov, z toho s vážne 
podlomeným zdravím 23 tisíc mužov, žien a detí.

Na nútené práce do tzv. tretej ríše bolo zavlečených 
524 tisíc našich občanov.

V nesmierne ťažkých a hrdinských bojoch pri 
oslobodzovaní Československa položilo svoje životy 
144 tisíc sovietskych vojakov. Iba v bojoch na Duk
le, bráne našej slobody, padlo, bolo zranených a zo
stalo nezvestných 84 tisíc sovietskych vojakov a 6500 
príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR.

Odhady škôd, ktoré boli spôsobené nášmu národ
nému hospodárstvu fašizmom vo vojne, predstavujú 
700 .miliárd korún. Na oslobodenom území ostalo 
v ruinách 37 tisíc budov, vyše 75 tisíc ich bolo ťaž
ko poškodených a vyše 200 tisíc domov bolo ľahko 
poškodených. Za okupácie bolo v našej vlasti zni
čených 1520 mostov, 2500 kilometrov železničných 
tratí, ktorá bola celkom ochromená.

Osudy obyvateľov Lidíc, Ležákov, Javoríčka, Kališ 
ťa, Balážov, Ploštiny, Kľaku, Tokajíka a ďalších na
šich obcí osád varujú a potvrdzujú stálu platnosť 
odkazu zanieteného vlastenca a protifašistického 
bojovníka Juliusa Fučíka: „Ľudia, bdejte!“ —B—



(Dokončenie z 1. str.) 
gorodica Dziewica, Bohorodica Diva, prevzatá z Veľ
kej Moravy. (Ozvenu kultu Panny Márie na Veľkej 
Morave a zasvätenia je j nájdeme v hesle — vyznaní 
biskupa K. Wojtylu i pápeža Jána .Pavla II. „Celý 
tvoj“ — Totus tuus).

S tebou, Bohorodička, sa naši predkovia dali na 
púť dejinami. Ty si im bola oporou, ty si ich ochra
ňovala, ty si za nich prosila. Ty si s nimi — bola. Ty 
si ich formovala, utešovala, ty si im bola vzorom. 
Všetkým. Vo všetkom. A neustále.

Keď dnes takto o tebe i o našich dejinách hovo
ríme, pred naším zrakom vyvstáva všetko to, čo 
naši predkovia po celé stáročia s pohľadom na teba 
vykonali: vidíme chrámy, kaplnky, miesta, zasväte
né tebe; vidíme tvoje spolky, vidíme púte, sprievo
dy, vidíme verejné vyznania. V našom sluchu a j 
dnes znejú modlitby, znejú piesne ako jedna a jed
notná symfónia; znejú plače, pred tebou vylievané, 
znejú prosby o pomoc, žaloby.

Pred tvojím Synom, pred tebou kľačí náš ná
rod . . .

Slová našej známej piesne akoby rekapitulovali 
formy Máriinej prítomnosti v našich dejinách: „Ra
dosť všetkých utrápených, zástankyňa prenasledo
vaných, živiteľka hladujúcich, tešiteľka pohŕdaných, 
prístav po mori plaviacich sa, navštívenie nemoc
ných, ochrankyňa a orodovnica slabých, opora sta
roby, Matka najvyššieho Boha, ty si najčistejšia, po
náhľaj sa, prosíme, zachrániť svojich služobníkov.“ 
A dodajme: úvodný verš ku piesni znie: „Spomínať 
budem meno tvoje z pokolenia na pokolenie.“

Ukazuje sa nám — objavujeme — novú pravdu
o odkaze, ktorý nesie meno Cyrila a Metoda, o novej 
vízii jeho obsahu. Tvoje orodovania, príhovory, Bo
horodička, sa vtelili do Božích darov, milostí. Obe
ty, utrpenia nášho národa počas celých dejín boli 
prinášané s pohľadom na teba, Mária, pod krížom. 
Hľa, tvoja investícia do odkazu. Hla, po zasvätení 
druhý dôvod, prečo sa voláme mariánskym ľudom.

„Nikdy neprestaneme, my nehodní, ospevovať 
tvoju moc, Bohorodička, lebo, keby si ty neprosila 
a nezastávala sa nás, ktože by nás zbavil toľkých 
bied? Kto by nám doteraz zaistil slobodu? Neopus
tíme ťa, Vládkyňa, lebo ty, jediná požehnaná, chrá
niš svojich služobníkov pred každým nešťastím: “

Tento pohľad v nás nevyhnutne budí aj myšlienky 
na primárny význam slova „odkaz“. Ide o to, 5o 
nám odkázali predchádzajúci, o to, čo my máme 
zachovať a zveľadiť, o to, čo máme odoivadať pri
chádzajúcim. Ide vlastne o zmysel, o cieľ nášho 
života, ide o naše povolanie. Ide o výzvu, o šancu; 
ide o vyznamenanie, o česť.

Čo však my? Sme k úlohe ľahostajní, sme ľahko
myseľní. Sme málovemí, malicherní, sebeckí. Sme 
unavení, ustrašení. Sme nevďační, hriešni. Pozri len 
na naše rozochvelé ruky. Horliví sme iba v jedi
nom: v hľadaní ospravedlnení nič nerobiť.

Nechceme vidieť, že pred nami sa nikto neospra
vedlňoval. Nikto a nikde sa totiž nevyhovára zo 
života, z dýchania. . .  Akoby sme nechceli veriť, že 
generácia, ktorá sa zrazu ocitne s prázdnymi ruka
mi. nájde pre nás iba slová odsúdenia . . .

Čo tu robiť? Ku komu ísť? Ku tebe, Patrónka na
ša, ku tebe, ochrankyňa naša! Tebe sme zasvätení, 
tebou sme formovaní a keď ide o odkaz, tvoj je. Po
silni našu vieru, osviež našu nádej, oživ našu lás

ku. „Nikto, kto sa k tebe utieka, neodíde zahanbe
ný, prečistá Panna Bohorodička . . (Časoslov, ve- 
čiereň). „Nikto, kto v tebe nádej skladá, nie je za
hanb ený...“ (Paraklis ku Presvätej Bohorodičke). 
Ty pomôcť môžeš, ty pomôcť chceš (por. utieŕeň 
i paraklis). Si Matkou Boha, teda môžeš, si Matkou 
našou, Matkou mojou, preto pomôcť chceš.

„My, hriešni, pokorne a vrúcne sa teraz utieka
me k Bohorodičke. Pokloňme sa jej a z hlbín duše 
volajme: Pomôž nám, Vládkyňa a zľutuj sa nad 
nami. Zachráň nás, lebo hynieme pre množstvo na
šich hriechov. Neprepúšťaj naprázdno svojich slu
žobníkov, lebo ty jediná si naša orodovnica“ (Tro- 
par molebenu).

.„Moja najmilostivejšia Vládkyňa a nádej, Bohoro
dička, útočište sirôt, maják putujúcich, radosť utrá
pených, ochrana ukrivdených, vidíš moju biedu, vi
díš moju úzkosť. Pomôž mi teda slabému. Nasýť ma 
putujúceho. Ty poznáš moje previnenia. Ostráň ich, 
veď tak chceš, lebo nemám inú pomoc okrem teba, 
ani inú orodovnicu a dobrú tešiteľku, len teba, Bo
žia Matka. Prijmú ma pod svoju ochranu a spas ma.“ 

Mons. J á n  H 1 r k a, ordinár 
apoštolský administrátor prešovský

Dnešné zázraky
— Odišiel teda, umyl sa a vrátil sa vidiaci 
(In 9, 7).

Ježiš za svojho pobytu na zemi dokazuje, že ]e Boží Syn. 
Na otázku apoštolov, či zhrešil slepec, alebo jeho rodičia, od
povedá: „On je jedným z tých, na ktorých sa viditeľne ukáže 
Božia moc a sila.“ Svoj božský pôvod dokazoval už svojím ži
votom. No chcel to ukázať i navonok, hoci len Čiastočne, ale 
tak, aby i obyčajní rybári — učeníci — a ostatni poslucháči, 
či okoloidúci na vlastné oči videli niečo, čo nie je schopný 
urobiť obyčajný smrteľný človek. Totiž, čo za normálnych okol
nosti nie je možné. A takýchto zázrakov sa i dnes stáva ne
úrekom. Ibaže dostávajú rôzne iné pomenovania, ako naprí- 
klačMťastie, náhoda.

Auto sa rúti Šialenou rýchlosťou po diaľnici. Ťažké mračná 
zosadnú celkom nízko a začína snežiť. Vodičovi to až tak ne
prekáža, hoci si ešte neuvedomuje, že jeho auto nie je pri
spôsobené na takýto povrch vozovky. Mal totiž ešte stály let
ný dezén. Jedno zo zadných kolies malo už dostatočne obdra- 
tý plášť, a vtedy sa to stalo. Auto vletelo do úseku diaľnice, 
kde bolo už viac centimetrov čerstvého snehu, a . . .  a spomí
na vodič:

— Pamätám si, ako niekto za mnou povedal, že to je ko
niec, a ešte si spomínam, že tachometer ukazoval osemde
siat a auto bolo otočená kdesi do poľa.

Auto sa bezpečne zastavilo na kraji cesty. Nikomu sa nič 
nestalo. Ibaže ho bolo treba trochu potlačiť z miesta. Jeden 
z týchto šťastlivcov poznamenal:

— Mali sme šťastie, že nešlo nič oproti.
Ako vypadajú dnešné zázraky? Ježiš vrátil slepému zrak. 

Týmto vrátil, či predĺžil život! Je to najdrahšie, čo človek 
dostal, čo si vie najviac vážiť. Naozaj? Väčšinou až vtedy, keď 
má do činenia s lekármi. Vtedy už ponúka i celý majetok. 
Ale čo, keby už nemohol ponúkať nič? Berme si príklad so 
slepca. Ten nehladí na ľudí, na nič. Chváli a ďakuje svojmu 
lekárovi — Ježišovi.

Snažme sa robiť podobne. Ďakujme a prosme za všetko. Nie
len za mimoriadne situácie, aká bola na diaľnici, ale za všet
ko, čo sa nám podarí viac alebo menej.

bohoslovec M i k u l á š



KALENDÁR  
NA MESIAC

MÄJ

N o v ý  š t ý l

S 1. Sviatok práce. Jeremiáš, prorok
P o l o v i c a  Päťdesiatnice (Prepolovenije)

Š 2.- Atanáz Veľký, biskup 
f  3. Teodor Pečerský, vyznavač 
S 4. Pelágia, mučenica
N 5. Samaritánky. Irena, mučenica — hl. 4. Utr.

ev. 7. Lit. Sk 11, 19—26; 29—30. Jn, 4, 5—43 
P 6. Jób Spravodlivý
U 7. ¡Pamiatka na zjavenie sv. kríža v Jeruzaleme 
S 8. Ján Bohoslovec, apoštol
Š 9. Deň oslobodenia. Prenesenie pozostatkov sv.

Mikuláša 
P 10. Šimon Zelot, apoštol 
S 11. Cyril a Metod, apoštoli Slovanov
N12. Slepého. Epifán a Germán, biskupi — hl. 5.

Ut. ev. 8. Lit. Sk 16, 16—34. Jn 9, 1—38 
P 13. Glycéria, mučenica 
U14. Izidor, mučeník 
S 15. Pachom Veíký, vyznavač 

O d d a n i e  Paschy 
Š 16. Nanebovstúpenie Pána. Lit. Sk 1, 1—12. Lk 24, 

36—53 
P 17. Andronik, apoštol 
S 18. Teodot, mučeník
N 19. Sv. Otcov 1. nie. snemu. Patrik, mučeník—hl. 

6. Ut. ev. 10. Lit. Sk 20, 16—18; 28—36. Jn 17, 
1 -1 3

P 20 Talalej, mučeník
U 21. Konštantín a Helena, apoštolom rovní 
S 22. Bazilisk, mučeník 
Š 23. Michal, vyznavač 
P 24. Simeon, vyznavač

O d d a n i e  Nanebovstúpenia 
S 25. Nájidenie hlavy sv. Jána Krstiteľa 

Z á d u š n á  s o b o t a
N 26. ZOSLANIE SVÄTÉHO DUCHA — PÄŤDESIAT 

NICA. Karp, apoštol. Utr. ev. Jn 20, 19—22. 
Lit. Sk 2. 1—11. Jn 7, 37—52; 8, 1—12

P 27. Svätodušný pondelok — Najsv. Trojice. Tera- 
pont, mučeník Lit. 5, 8—19. Mt 18, 10—20) 
(2 Kor 13, 11—13, Mt 28, 18—20)

U 28. Svätodušný utorok. Nikita, biskup. Lit. Rim 1, 
1—7; 13—17. Mt 4, 25; 5—13 

S 29. Teodózia, mučenica 
Š 30. Izák, vyznavač 
P 31. Hermas, apoštol

JÚN

S 1. Justín, mučeník. O d d a n i e  Päťdesiatnice

N 2. 1. nedeľa ZSD Všetkých svätých. Nikefor, 
biákup. — hl. 8. Utr. ev. 1. Lit. Ziid 11, 33—40;
12, 1—2. Mt 10, 32—33; 37—38; 19, 27—30.

Z MYŠLIENOK NA KAŽDÝ DEŇ
Bola plná dobrých skutkov a almužien, ktoré dá

vala (Sk 9, 36).
Viera bez dobrých säcutkov je ako rastlina bez 

vlahy. V liste sv. Jalkuba čítame, že „aikio telo bez 
ducha je mŕtve, tak aj viera bez skutkov je mŕtva!“ 
(2, 26).

Zo Starého zákonia vieme, že v Jerichu žila istá 
žena menom Rachab, ktorá nebola najlepšej po
vesti. Keď k nej prišli vyzvedači, ktorých poslal Jo- 
zue, ukryla ich, lebo kráľ Jericha ich chcel chytiť. 
Pred nimi vyznala svoju vieru v jedného Boha a po
tom ich spustila povrazom cez okno dolu mestským 
múrom. Jej dom stal tesne pri múre (Joz 2, 1—21). 
Za tento skutok dostalo sa je j ospravedlnenia [Ja'k 
2, 25).

Tabita, o ktorej hovoria Skutky Apoštolov, bola 
známa na celom Okolí, lebo konala dobré skutky. 
Nečiniť nič dobrého je toľko, ako činiť zlé [Sv. Ján 
Zlatoústy). Preto od počiatku kresťanstva konanie 
dobrých skutkov sa považovalo za súčasť modlitby.

*

Učeníci sa uzniesli, že každý z nich podľa svojej 
možnosti pošle podporu bratom . . .  (SK 11, 29).

Dávnejšie sa tomu hovorilo, že je to; almužna, 
pomoc, milodar i podpora. Dnes, keď konáme podob
né veci, hovoríme, že je to prejav kresťanskej cha- 
rizmy.

Peyramale bol duchovným v Lurdoch a bol známy 
svojím ochotným milosrdenstvom. Keď raz odovzdá
val chudobnému svoj plášť, vyčítala mu domáca, 
prečo nedá starý, ktorý doteraz nosil, ale daruje 
nový. On jej povedal:

— Veď ten chudák je zaodetý iba starými handra
mi. Keď chceme dačo darovať chudobným, nech je 
náš dar podobný darom troch 'kráľov. Nech je bo
hatý, nezištný a daný s láskou. Nech sa v dare vidí, 
je s ním spokojný, pretože ním chceme uctiť Krista, 
ktorého chudobný predstavuje.

Prví kresťania, ktorí žili ako jedna rodina, sa na
vzájom podporovali, a to nielen duchovne, ale i ma
teriálne. V podstate tu išlo čisté o dobrovoľný dar, 
ktorý vyvieral zo srdca.

*

Keď sme išli do modlitebne, prišla nám do cesty 
otrokyňa, ktorá mala vešteckého ducha . . .  (Sk 16,
16).

Veštkyne zarábajú na slabosti druhých. Nájdu sa 
všaäc a j dnes a ich živnou podou sú neraz aj veriaci.

Je poľutovaniahodná sikutočnosť, s akou sa často 
ľudia utiekajú k čarovaniu. V dobe apoštolskej, tí, 
čo zanechali čarodejníctvo, verejne pálili knihy 
(Sk 19, 19). Apoštol Pavol píše, že kto tak robí, ten 
sa „lem márne nadúva telesným mudráctvom“ (Kol
2, 18). Najväčšia slabosť pramení v nevedomosti, le
bo nepoznajú Boha a Spasiteľa i jeho učenie. Bisku
povi Timotejovi zasa píše, že príde čas, keď „nie
ktorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať blud
ných duchov“ (1 Tim 4, 1).

Tam, kde niet viera, tam je povera (zlá viera).



*

ľane, či už teraz obnovíš Kráľovstvo Izraelitom?“
(Sk 1, 7).

Z otázky je vidieť, že učeníci ako i ostatní Židia, 
stále ešte nechápali poslanie Ježiša Krista. Chceli 
ho vidieť ako kráľa — panovníka zeme. Spasiteľ 
napriek tejto ich predstave vyhlasuje pred Pilátom, 
že jeho Kráľovstvo nie je z tohto sveta (Jn 18, 36).

Na otázku, čo si myslíte o Kristovi, odpovedá 
kňažná Momka, kedysi herečka Grece Kelly: „Ťaž
ko sa presne vyjadriť, ale opakujem slová sv. Patri
ka: Ježišu, buď so mnou po mojej ľavici, po mojej 
pravici. . .  V srdciach tých, ktorí na mňa myslia, 
v ústach tých. iktorí o mne hovoria, v každom oiku, 
ktoré sa na mňa pozerá, v každom uchu, ktoré ma 
poslúcha.“

Kto iný mohol zapáliť tak horúce vyznanie, než 
Kráľ duchovného života? Kto iný mohol konať zá
zraky, liečiť chorých, kriesiť mŕtvych a;k nie Kráľ 
života? Sivoju kráľovskú moc ukázal vo vlastnom 
vzkriesení a viditeľnom vstúpení do neba, aby nám 
v ňom pripravil miesto (Jn 14, 3).

*

Bedlite nad sebou a nad celým stádom, nad kto
rým vás Duch Svätý ustanovil za dozorcov (Sk 20,
28).

Nedeľa pred Zoslaním Svätého Ducha je vo vý
chodnom obrade zasvätená Otcom I. nicejslkého 
snemu (v roku 325). Otcovia snemu upresnili prvú 
polovicu vyznania viery — Verím. Samotné vyzna
nie má svoj pôvod ešte z apoštolských čias, preto 
ho aj často voláme Apoštolské vyznanie viery. Na 
sneme mali teda Otcovia predlohu, základ, ktorý 
sformulotvali a zovšeobecnili pre celú Cirkev. Tým 
sa toto Verím, doplnené na sneme v Carihrade roku 
381, stalo základom pre kresťanskú vierouku. Ním 
sa bránili všetci tí, čo chránili Kristovo učenie proti 
bludárom.

Už sv. apoštol Paviol počul, že po jeho odchode 
niektorí šíria bludy, preto pri rozlúčke v Miléte 
otcovskými slovami napomína, aby pevne chránili 
učenie a Ciťkev pred bludármi.

*

Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť cu
dzími jazykmi (Sk 2, 4).

Už v čase pozemského života Spasiteľ prisľúbil 
učeníkom, že im pošle Ducha pravdy (Jn 16, 13). 
Toto prisľúbenie sa splnilo v päťdesiaty deň po Je
ho vzkriesení. Tu naraz z bojazlivých apoštolov sta
vajú sa nebojácni kazatelia Kristovej náuky.

K pápežovi Jánovi XXIII. prišiel jeden misionár.
V rozhovore mu pápež povedal: „Vy máte skúse
nosti, ste m isionár. . .  A ja som tu neprišiel rozka
zovať, panovať. . .  Ja som tu na to, aby som pozoro
val, ako Duch Svätý pôsobí medzi nami.“

Keď apoštoli pocítili silu Svätého Ducha a dostali 
dar múdrosti, začali hovoriť rôznymi jazykmi. Prí
tomní ľudia, ktorí v tom čase boli v Jeruzaleme, po
čúvali kázanie v svojej reči. Až teraz mnohí spo
znali veľké Božie slkutky.

Zrozumiteľnosť Božieho slova v živom jazyku bolo 
jednou z príčin ich úspechu. o. Pavol D a n c á k

Nanebovstúpenie Pána
Človek je najrozumnejší tvor na svete a je koru

nou tvorstva. Človek rozmýšľa, pamätá si radostné 
i bolestné zážitky. Ale i zabúda. Na zlé zážitky ne
rád spomína a hlavne nerád sa vracia na tie mies
ta, kde sa to stalo, aby si ich znovu nepripomínal. . .  
Celkom inakšie je to u Ježiša Krista. Na Olivovej 
hore krvou sa potil, bol zradený Judášom a zajatý 
vojakmi, a predsa sa tam znovu vracia, akoby chcel 
povedať: zabúdaj na krivdy a odpúšťaj — utrpenie 
vykonané z lásky k Otcovi má nekonečnú cenu.

Ježiš Kristus svojich apoštolov pripravoval na svo
je utrpenie i na svoje -vzkriesenie. A teraz ich pri
pravuje na svoje nanebovstúpenie. Ale i predtým 
ich na to pripravoval, keď povedal: „Nech sa vám 
srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte aj vo mňa!
V donne môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to 
nebolo tak, bol by som vám to povedal. Lebo idem 
pripraviť vám miesto. A keď odídem a pripravím 
vám miesto, vrátim sa a vezimsm vás k sebe, aby 
ste aj vy tam boli, kde som ja“ (Jn 14, 1—3).

Ježiš Kristus nielen apoštolom ide pripraviť 
miesto, ale i nám. Ako im dal nádej, že si ich vez
me do neba, tak dáva i nám  Pre nás je to vefká 
útecha v tomto pozemskom putovaní.

Ale ešte niečo Ježiš Kristus sľubuje apoštolom: 
„Toto vám hovorím, kým som ešte s vami. Avšak Ob
hajca, Duch Svätý, ktorého Otec pošle v mojom 
mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všet
ko, čo som hovoril“ (Jn 14, 25—26). „Povedal som 
vám to už teraz, skôr ako sa stalo, aby ste uverili, 
keď sa to stane“ (Jn 14, 29).

Na 40. deň po svojom vzkriesení vyviedol ich na 
Olivovú horu. „I pozdvihol svoje ruky a požehnal 
ich. A vtom, keď ich žehnal, vzďaľoval sa od nich 
a vznášal sa do neba“ (Lk 24, 51). Apoštoli uprene 
pozerali do neba, keď sa od nich vzďaľoval. Tu sa 
im zjavili dvaja mužovia v bielom odeve a povedali 
im: „Mužovia galilejskí! Čo stojíte a hľadíte do ne
ba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, vráti 
sa tak, ako ste ho videli odchádzať do neba“ (Sk 1, 
U ).

Aká bola nádej apoštolov v Kristove prisľúbenia? 
Zaiste veľká. Po skúsenostiach za tie tri roky a za 
posledné dni po vzkriesení uverili v Ježiša Krista 
ako v Boha —a Boh splní, čo prisľúbil.

Aká je tvoja a moja nádej na nebeské príbytky 
a pomoc Svätého Ducha? Pane, Ježišu Kriste, posilni 
moju nádej v tvoje prisľúbenia v pomoc Svätého Du
cha a na dosiahnutie nebeských príbytkov, ktoré 
pre nás pripravuješ vo svojej sláve pri svojom a na
šom Otcovi. o. Michal Roško

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MÄJ

Všeobecný: Za všetkých veriacich v Krista: aby 
Patina Mária bola pre nich vzorom živej viery.

Misijný: Za mládež v rozvojových krajinách, kto
rá stále vzrastá počtom: aby sa je j venovala nále
žitá pozornosť v Roku mládeže.

i,Keď sa Človek musí lúíiť, vtedy najlepšie cíti, ako má r&d,“ 
hovorí babička v románe Boženy Némcovej.



Pokánie — cesta spásy
Pán Boh preukázal prvý ľudom najväčšiu lásku 

tým, že ich prijal za svoje dietky. Obdaroval ich po
sväcujúcou milosťou, čím dostali právo na večnú 
blaženosť v nebi. Ba boli aj na zemi blažení. Nepo
znali bolesť ani utrpenie. V takomto stave mali žiť 
na zemi a po istom čase Boh ich, chcel prijať k sebe 
do neba. Nielen ich duša, ale i telo malo byť nesmr
teľné. Túto blaženosť mali sme dediť po svojich pra
rodičoch aj my, ale pre hriech Adama a Evy stratili, 
sme všetko. Nasledovali veľmi prísne slová Pána 
Boha: „Pretože si počúval hlas ženy svojej a jedol 
si zo stromu, o ktorom som ti prikázal: .Nesmieš 
z neho jesť, tak: Nech je pre teba prekliata zem, 
s námahou sa z nej živiť budeš, po všetky dni života 
svojho. . .  V potu tváre svojej jedávať budeš svoj 
chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, keďže z nej si bol 
vzatý, lebo prach si a v prach sa obrátiš!“ (Gn, 3, 
17—19). A Eve povedal: „Veľmi rozmnožím strasti 
tvoje a tehotenstvá, v bolesti deti rodiť budeš a hoci 
po mužovi túžiť budeš, on nad tebou vládnuť bude'1 
(Gn 3, 16). A tak na zemi ich postihlo veľa trápenia 
a nakoniec museli zomrieť.

Všetky tresty i hriech prarodičov dedíme, a tak aj 
prichádzame na svet s dedičným hriechom. Ľudia si 
nevedeli sami pomôcť v tomto nešťastí, preto sa nad 
nimi Boh zmiloval. Už v raji im prisľúbil, že pošle 
na svet Vykupiteľa, ktorý pomôže ľuďom dostať sa 
do neba. Svoj sľub obnovil Abrahámovi, Izákovi, Ja- 
kubovi, Mojžišovi i prorokom. Proroci z Božieho 
vnuknutia predpovedali aj miesto a čas, kedy a kde 
sa narodí Vykupiteľ. Dokonca, že bude konať zázra
ky, že bude odsúdený a ukrižovaný. Predpovedali 
jeho zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie, ako aj to, že 
založí Cirkev, ktorá sa rozšíri po celom svete.

Z Božej milosti sme členmi tejto Cirkvi, ktorá 
nám naznačila cieľ nášho života. Máme túžiť po 
tom, aby sme Boha poznali, jeho milovali, jemu slú
žili a po smrti boli spasení. Z vlastnej sily však ne
môžeme byť spasení. K tomuto je potrebná Božia 
milosť. Božia milosť je nadprirodzený Boží dar, kto
rý nám udeľuje Duch Svätý pre zásluhy Ježiša Kris
ta, aby sme mohli byť spasení. Milosť Božia je dvo
jaká: milosť pomáhajúca a milosť posväcujúca. Boh 
pomáhajúcou milosťou osvieti rozum človeka, aby 
poznal, čo je dobré a čo zlé, podnecuje a posilňuje 
jeho vôľu, aby dobro chcel a konal. Bez pomáhajú
cej milosti nie sme schopní urobiť niečo pre svoju 
spásu. Milosť pomáhajúca nenúti človeka robiť dob
ré a chrániť sa zlého, ale ponecháva ľudskej vôli 
slobodu. Človek sa môže rozhodnúť dobrovoľne ko
nať tak, ako ho milosť pomáhajúca povzbudzuje. Mi
losť pomáhajúcu udeľuje Boh každému človekovi, 
ktorý prišiel k užívaniu rozumu, lebo Boh chce, aby 
všetci ľudia boli spasení.

Posväcujúcou milosťou Boh oslobodzuje človeka od 
trestu večnej smrti, očisťuje dušu človeka od hrie
chov a robí ju svätou* prijíma človeka za svoje dieťa 
a činí človeka dedičom Nebeského kráľovstva. Člo
vek, ktorý má posväcujúcu milosť, je nielen dieťaťom 
svojich rodičov, ale aj adoptovaným Božím dieťaťom. 
Okrem prirodzeného života, ktorý človek dostal od 
otca i matky, má aj nadprirodzený život, ktorý do
stal od Svätého Ducha. Milosť posväcujúca ostáva 
v duši človeka dovtedy, kým človek nespácha smr

teľný hriech. Po spáchaní smrteľného hriechu môže 
pokrstený človek získať posväcujúcu milosť prijatím 
sviatosti pokánia.

Božiu milosť dosiahneme a zachovávame v sebe 
sviatosťami, sväteninami a modlitbou.

Sviatosti sú viditeľné znaky, ktoré Ježiš Kristus 
ustanovil preto, aby do ľudských duší privádzali Bo
žiu milosť. Ježiš Kristus ustanovil sedem sviatostí, 

.medzi ktorými je  aj sviatosť pokánia. Každý, kto sa 
dopustil hriechu akéhokoľvek druhu, má sa usilovať 
dať Bohu zadosťučinenie. Urážku, ktorou sme ura
zili Boha, musíme odčiniť. Preto volal Ján Krstiteľ: 
„Kajajte sa, lebo sa priblížilo Nebeské kráľovstvo!“ 
(Mt 3, 2). A ďalej: „Veď sekera je už priložená na 
korene stromov! Tak každý strom, ktorý nerodí dob
ré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa“ (Lk 3, 
9). Kto chápe význam týchto slov, ten sa naozaj za
myslí nad sebou a dá sa do práce a bude, činiť po
kánie.

Študujeme dejiny a nájdeme tam zaujímavý jav. C o 
asi najviac zaujímalo ľudstvo? Nebolo to ani bohat
stvo, ani rozkoše, ani sláva. Bola to jediná a pálčivá 
otázka, ako by sme sa mohli zbaviť toho, čo sa volá 
hriech, vina. Celé prúdy ľudskej a zvieracej krvi pre
lievalo ľudstvo, len aby došlo k duševnému pokoju,, 
aby dosiahlo odpustenie, uzmierenie vín.

Hlboko v tibetskej krajine nad divokými horami 
vyniká snehom a ľadom pokrytý vrchol, ktorý sa 
nazýva Kailas. Navštíviť túto horu je túžbou každé
ho Inda. Z najvzdialenejších končín zeme putujú 
tam v zástupoch ľudia. Cesta k vrcholu je veľmi ná
ročná a dlhotrvajúca, ale nikto neľutuje námahu. 
Keď konečne dôjdu na vrchol, čelom sa dotýkajú 
skál, radujú sa, lebo sú presvedčení, že tu dosiahli 
odpustenie hriechov.

Nás tiež očakáva hora Božieho milosrdenstva. Ces
tu tam poznáme veľmi dobre. Je veľmi ťažká, namá
havá, ale pritom je veľmi blízko. Namáhavá a ťažká 
preto, že si človek musí vstúpiť do svedomia a pove
dať: Pane, zhrešil som pred Tebou. Ale to je veľké 
víťazstvo nad sebou samým a nad spáchaným hrie
chom. Nuž rozhodnime sa a kráčajme smelo a Bo
žia láska nás vždy očakáva a vedzme, že Božie milo
srdenstvo je nám vždy blízke a bezmedzné.

o. Michal S z e r d y

BOH JE VŽDY S NAMI

Tejto múdrosti učila matka Margita svojho Janíka, z ktorého 
sa potom stal jeden z najväčších vychovávateľov modernej 
doby, svätý ján Bosco, zakladateľ saleziánov. Matka Margita 
veľmi často pripomínala Janíka vi i jeho staršiemu bratovi 
Antonovi prítomnosť veľkého Svedka všetkých našich činov 
a myšlienok. Svedka, ktorý nás bude súdiť: „Deti, Boh vás vidí. 
Ja som niekedy preč, ale On je vždy s vami.“

SPOVEĎ — OTVÁRA NEBO

Sv. Ján Vianney, arský tarár, neúnavne presviedčal ľudí o 
potrebe často pristupovať k sviatostiam. Iste nie bez osvie
tenia z neba vyhlásil: „Ak ma poslúchnete a aspoň štyrikrát 
do roka prijmete Sviatosť otlôrau, prídete do neba.“



Podobenstvo o rastúcej siatine
Nebeské kráľovstvo je úkazom tak cudzím priro

dzenému človekovi, že ho bez Božieho vyjavenia ne
chápe. Ani Kristovi učeníci ho nechápali. Nechápali 
a nemohli ho chápať práve pre jeho božskú strán
ku. Len Kristove slová odhaľujú čiastočne clonu 
z tohto tajomstva. Najmä podobenstvami sa im ho 
snažil priblížiť a zrozumiteľným urobiť, „podľa to
ho, ako mohli chápať“ (Mk 4, 33).

V jednom z nich hovorí:
„Tak je to s Kráľovstvom Božím, ako  k eď  člov ek  

hodí zrno do zem e. Spáva a  vstáva v noci a  vo dne, 
a  zrno k líč i a vzrastá, a on ani nevie ako . Lebo zem  
od seba  vydáva úrodu, najprv steblo, potom  k las  
a  napokon  plný k la s  zrna. A k eď  úroda dozreje, hneď  
priložia ko sák , lebo nastáva žatva“ (Mk 4, 26—29).

Týmto milým a krátkym podobenstvom, ktoré ho 
mnohí považujú akoby za pokračovanie podoben
stva o rozsievačovi, Spasiteľ vysvetľuje význam 
Božieho kráľovstva, poukazujúc v ňom i na svoju 
vlastnú úlohu. On totiž vykoná svoju prácu a odíde. 
To ostatné prenechá Svätému Duchu. A ako zasiate 
zrno bez ľudského pričinenia pomaly rastie a dozrie
va, práve tak aj Nebeské kráľovstvo svojou vnútor
nou silou sa bude rozvíjať pomaly a iba postupne 
a tak sa bude vždy viac približovať k svojmu úplné
mu a dokonalému rozvoju, kým nepríde žatva — súd 
sveta.

Vzrast Božieho kráľovstva môže trvať veľmi dlho, 
kým príde čas žatvy, čas posledného súdu. Podoben
stvo tu vyjadruje obdobie, keď po zdanlivom Božom 
nedbaní o Božie kráľovstvo nastane čas, keď sa Boh 
prejaví v plnosti všetkým. Je to činnosť hospodára, 
ktorý začína žať, a to hneď, čo zrno dozrelo. Je to 
Bohom zjavená pravda, že čas posledného súdu raz 
vskutku nastane, ktorá nás núti k dobrému životu.

Rozpráva sa o slávnom rímskom kazateľovi, že mal 
raz kázeň o konci sveta a poslednom súde. Kázal 
tak dojímavo, že v chráme nebolo suchého oka. Vše
tok ľud plakal. Kazateľ stíšil hlas a pokračoval: „Vy 
plačete nad posledným súdom. Utrite si slzy. Lebo 
je ešte niečo horšie než posledný súd!“ V chráme 
nastalo hrobové ticho. Čo by to mohlo byť? A kaza
teľ pokračoval: „Strašnejšie než posledný súd je to, 
že len čo prídete domov, prestanete myslieť na svoj 
koniec, zabudnete na svoj koniec. To je strašnejšie 
než posledný súd“.

O bl. Viliamovi Aiselínovi (+1588), novicovi z re
hole premoštrátov, čítame, že raz, keď počúval ká
zeň o poslednom súde, rozplakal sa. Veľmi sa bál 
Božieho súdu. Jeho predstavený mu povedal: „Tá 
dôležitá pravda nie je nám zjavená preto, aby nás 
strašila, ale aby nás povzbudila k spravodlivému ži
votu“.

Koniec sveta, posledný súd. Äno, raz naozaj na
stane. Prv však nastane koniec môjho i tvojho ži
vota. Odídeme, zomrieme, budeme súdení. Ako obsto
jíme? Táto zjavená pravda je natoľko dôležitá v na
šom živote, že nás núti urobiť si dobré predsavzatie, 
že naplníme náš život tak, ako to chce Pán Boh, 
„aby sme dali dobrú odpoveď na poslednom súde 
Kristovom“ (z liturgie sv. Jána Zlatoústeho).

o. František Dancák

NEBUĎME PYŠNÍ

Pýcha patrí medzi sedem hlavných hriechov. Uvádza sa na 
prvom mieste, pretoie je začiatkom ďalších hriechov.

Už v Starom zákone čítame, že Goliáš sa chválil svojou silon 
a obyčajný pastier Dávid zvffazil nad ním. Absolón sa chválil 
svojimi peknými vlasmi, ale práve tie boli príčinou jeho ne
šťastia.

Sv. apoštol Peter píše, že „Boh sa pyšným protiví, ale po
korným dáva milosť“ (1 Pt 5, S). A preto radí: „Pokorte sa 
teda pod mocnou rukou Božou, aby vás povýšil v čase nav
štívenia“ (1 Pt 5, 6).

Položme si teda otázka: Čím sa ľudia pýšia? Bohatstvom, 
silou, krásou tela, múdrosťou? Podľa toho, čo si viac cenia. 
Sv. apoštol Pavol v 1. liste Korinťanom varuje, „že sa nikto 
nemá vychvaľovať“ (4, 6). Pretože všetko, čo máme, máme od 
Pána Boha. „Máš vari čosi, čo by si nebol dostal? A ked! si to 
dostal, prečo sa ch v áliš ...“ (1 Kor 4, 7)?

Každý kresťan vie, že pýchou stratili anjeli nebo. Že práve 
pýcha je hriechom aj v dnešnej dobe — a práve tá nemala 
by mať u nás miesto. Ved pyšný človek je nepriateľom svojho 
blížneho. To preto, že „pyšní a lakomec nikdy nemajú pokoja“ 
(Nasl. Krista, I., 6, 2).

Porozmýšľajme preto nad svojimi hriechmi a slabosťami. Zis
tíme, že máme toho dosť a že sa nemáme čím chváliť. A že 
nikdy nechceme byť takými, ako ten farizej z podobenstva 
(Lk 18, 9—14). „Kto sa teda chváli, nech sa v Pánovi chváli“ 
(2 Kor 10, 17). Učme sa teda poníženosti od nášho Spasiteľa 
Ježiša Krista, aby sa na nás splnili slová Písma svätého: „Kto 
sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený“ 
(Mt 23, 12). o. M. MERVA

Modlitba na dni, 
ked sme znechutení druhými

Pane, ako  ma všetci unavujú. Ako ma unavujú tí, 
ktorých  si mi dal za bratov. Moji b ra t ia . . .  práve tí 
nie sú často  príjemní. A predovšetkým , ak í sú rôz
norodí. A to je azda práve najťažšie. Každý je iný 
a  každý  ch ce  odo mňa n iečo iného, nezvyklého, čo 
ma vyrušuje, čo  ma udivuje, a lebo  čo  ma zraňuje. 
Každý z nich odo mňa niečo chce  a ja to mám uznat. 
A je  tak  tažké uznat, ze iní s ú . . .  iní. Každý z nich 
odo mňa n iečo ch ce  a mne to má byť príjem né, mám 
to bez všetkého prijať za svoje. Aj vtedy, k eď  mi to 
je  bolestn é, nepríjem né, nechutné.

Ako unavuje, Pane, m ilovať svojich bratov. Mám 
tak  často  chuť stiahnuť sa do intímneho kruhu, do 
m alej skupiny priateľov, s ktorým i si bez okolkov  
rozumiem, ktorých  dobre poznám, ktorých prítom 
nosť dáva vždy rovnako príjem né teplo, ten upoko
jujúci — a m ohol by som  povedať — pohodlný po
koj. Ale tí všetci ostatní, Pane, ach! Čo námahy ma 
to stojí, aby som k  nim bol prívetivý.

Daj, Pane, aby som sa ostatným nikdy neuzavrel. 
Daj, aby som nikdy nepovedal: N erozu m iem  váml“ 
Daj, aby som sa  neotočil a  nestiahol pokojne do 
svojho útulného dom ova, v ktorom  pre iných niet 
m iesta. Daj, aby som na druhého nikdy nevešal lís
tok  s označením  a ko  pri m uzeálnych predm etoch. 
Pane, chráň ma, aby som  so svojimi bratmi jednal 
ak o  s číslam i. Pomôž mi radšej nájsť na tvári kaž 
dého  z nich zotreté obrysy dávneho detstva.

Potom, až potom  Pane, im porozumiem.
{Z češtiny preložil — o. F. Citba])



POZKIÄŠ svoju VÍeRU^

VERÍM V BOHA

Pravldy viery, ktoré sú základnými pravdami kres
ťanského života, nazývame hlavnými pravdami vie
ry. Sú to:

1. Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
3. Syn Baží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
4. Boh je spravodlivý Sudca, ktorý dobrých od

meňuje a zlých tresce.
5. Duša ľudská je nesmrteľná.
6. Milosť Božia je na spasenie potrebná.
Okrem týchto základných právd by mal každý 

kresťan-katolík poznať: Vyznanie viery, Desať Bo
žích prikázaní, Päť cirkevných prikázaní, Sedem 
sviatostí a základné modlitby: Otče náš, Raduj sa 
Bohorodička. . .  Toto všetiko vytvára fundamentálnu 
stavbu našej duchovnosti.

Načrime však bližšie do začatej problematiky.
V prvom článku vyznania viery sa modlíme: Ve

rím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa 
neba i zeme, všetkých veci viditeľných i neviditeľ
ných.

Tento článok viery nás učí o jestvovaní Boha.
0 Božej existencii nás učia dve knihy. Prvá je kniha 
prírody a druhá 'Písmo sväté — Biblia.

Už letmý pohľad na prírodu nám hovorí, že nilč 
neexistuje samo od seba. Ani ten najnepatrnejší
r *  mm? ď s  jŕ  jm r *  m r *  ¿r s  jm r ď  jt  *  *

Sila  S v ä t é
Ježiš Kristus pri rozlúčke s apoštolmi im na po

vzbudenie povedal: „Vy však zostaňte ¡v meste, llcým 
nebuidete vystrojení mocou z výsosti!“ (Lk 24, 49). 
Toto sa aj stalo. „Keď nadišiel sviatok päťdesiateho 
dňa“ (Sk 2, 1), zostúpil Svätý Duch na apoštolov 
v podobe ohnivých jazykov a všetkých, ktorí tam 
boli, „naplnil Duch Svätý“ (Sk 2, 4).

Svätý Duch prichádza, aby obnovil svet. Má uká
zať „svetu, čo je hriech, óo spravotíliivosť a čo súd“ 
(Jn 16, 8). Stáva sa pre nás verným sprievodcom 
duchovného života, lebo je „Duch pravldy“ (Jn 16, 
13). Chce nám pripomenúť Kristovu náuku: „ . . .  ten 
vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, oo sqm 
hovoril“ (Jn 14, 26). Zasahuje centrum ľudského ži
vota — srdce. Apoštol Pavol hovorí: „ . . .  zoslal nám 
Boh do sŕdíc Ducha svojho Syna“ (Gal 4, 6). Nastá
va tu teda duchovná transplantácia nového, silnej
šieho a odhodlanejšieho života. Túto duchovnú pre
menu najlepšie vidíme pri prvom verejnom vystú
pení sv. apoštola Petra. Z bojazlivého! apoštola zra
zu sa stáva ohnivý a zápalistý kazateľ. Ľudí. čo po
čúvali jeho reč, „bolest prenikla ich srdcia“ (Sk 2, 
37). A preto niet divu, že „prijali jeho učenie a dali 
sa pokrstiť“ (Sk 2, 41).

Toto tajomné pôsobenie Svätého Ducha, „ktorého 
svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná“

chrobák, č i rastlina nevznikla sama od sebe. Všet
ko má svoju príčinu. Analogicky prichádzame k to
mu, že ani svet nemohol vzniknúť sám od seba.

0  jestvovaní Boha nás učí a j naše svedomie. Je. to 
vnútorný hlas, ktorý hodnotí naše sikutky. Vyčíta 
človekovi zlo, vzbudzuje v ňom pocit radosti, ak ko
ná dobro. Tento hlas sa nedá ničím umlčať. Človek 
môže mať niekedy ten pocit, že ho prevychoval pod
ľa svojich názorov. Vzápätí však prichádza s novou 
nástojčivosťou. Svedomie je Božím hlasom v člove
kovi. Pomáha nám uveriť v Boha: sudcu, ale a j lás
kavého Otca.

Pohanský Plutarchos hovorí: „Keď precestuješ 
svet, nájdeš mestá bez mužov, bez vedy, bez kráľov 
a peňazí. Avšak mesto, ktoré by nemalo svätyňu 
a bohov, nenájdeš.“ A skutočne! Niet národa na ze
mi, hoci by sa nachádzal na začiatku spoločenské
ho vývoja, ktorý by nemal vieru v existenciu Boha. 
Pojem Boha je v človekovi hlboko zakotvený. Už 
malé dieťa, len čo začne užívať rozum, ľahko a pri
rodzene prijíma a j vieru v Boha.

Najistejším prameňom, z ktorého čerpáme vieru 
v existenciu Boha, je Písmo sväté. Svätý Pavol v Lis
te Hebrejom píše: „Mnoho ráz a rozličným spôso
bom hovoril v minulosti Boh našim Otcom ústami 
Prorokov. V poslednom čase prehovoril k nám ústa
mi Syna, ktorého ustanovil za dediča v š e tk e j.a  skr
ze ktorého stvoril aj svet“ (1, 1—2). Teda v Písme 
svätom sú zaznačené udalosti, počas ktorých sa 
Boh zjavil človekovi, aby mu zvestoval svoju vôľu. 
Preto Písmo sväté nazývame a j Božie zjavenie.

Viera je pre kresťana najväčší dar, ktorý má. Bez 
viery niet duchovného života, ani spásy. Preto sa 
máme o tento dar starať a rozvíjať v svojom živote.

—L—

ho D u c h a
(Jn 14, 17), pôsobí na nás blahodarne. Je pre nás 
slnečným lúčom, ktorý v skorej jari nás uzimených 
preniká celým telom. Ohrieva a oživuje, dáva nádej 
i radosť. Ak teda chceme vidieť účinky Svätého Du 
cha v nás, má to byť dokonalá osobná premena vlast
ného života.

Svätý Duch — táto moc z výsosti, ako nadpriro
dzená sila, pôsobí a j vo svete. Starý zákon, zákon 
prísnych nariadení a  trestov, plný rozporov a vojen 
je nahradený novým zákonom lásky: „Po tom po
znajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete na
vzájom milovať“ (Jn 13, 35). Reč dosiaľ nenávide
ných Galilejčanov sa stáva zrozumiteľnou pre Me- 
zopotámčanov, Egypťanov a Rimanov (Sk 2, 9—10). 
Všetci, čo boli svedkami tejto premeny, sa pýtali. 
„Čože to má znamenať?“ (Sk 2, 12). Na ich prekva
penie nám dáva odpoveď kondak sviaťku: „Keď zo
stúpil Najvyšší, pomiatol jazyky a rozptýlil národy. 
Keď však zoslal ohniyé jazyky, všetkých zjedno
til

Svätý Duch zmenil zmýšľanie našich 'sŕdc, upevnil 
nás vo viere a preto my vo svojich modlitbách pros
me: „Skorú a stálu potechu idaj, Ježišu Kriste, slu
žobníkom tvojim . . . ,  aby spoločne s Tebou volali 
a oslavovali Presvätého Ducha.“

o. Pavol D a n c á k



ívetld Východu

O SMRTI SV. METODA

Sme v jubilejnom roku sv. Cyrila a Metoda. Bol 
vyhlásený pri príležitosti 1100. výročia smrti sv. Me 
teda. Náš záujem teda oprávnene upútava práve tá
to udalosť. Pôvodne sme chceli podať obraz Meto 
dovej smrti tak, ako ho vidí historik. Možná je však 
aj iná cesta: pripomenúť si, čo o smrti sv. Metoda 
uvádzajú pôvodné pramene. A spoliehať sa, že si na 
ši čitatelia sami utvoria o veci obraz.

Hla, informácie svedkov:
Život Metoda, Panónsko-moravská legenda o smrti 

s v. Metoda hovorí v poslednej XVII. kapitole:
1. Takto všetky obvinenia odvrátil na všetkých 

stranách a ústa mnohovravným zavrel, beh.zavŕšil, 
vieru zachoval a očakával veniec spravodlivosti.

2. A pretože sa ľúbil Bohu, stal sa jeho miláčikom.
3. Približovať sa začal čas prijať pokoj od strasti 

a mzdu za mnohé roboty.
4. Opýtali sa ho a hovorili: Koho čuješ, otče a uči 

teľ ctihodný, z učeníkov svojich, aby v učiteľstve 
tebe nástupcom bol?

5. I ukázal im na jedného zo známych učeníkov 
svojich, nazývaného Gorazdom a povedal:

6. Tento je vašej zeme slobodný muž, učený dob 
re v latinských knihách, pravoverný. To buď vôfa 
Božia, i vaša láska, ako i moja.

7. A keď sa zišiel v Kvetnú nedeľu všetok ľud, 
vošiel do chrámu, hoci zoslabnutý, kázal požehnať 
cisára i knieža i duchovenstvo i všetok ľud.

8. A hovoril: Strážte ma, deti, do tretieho dňa; 
ako sa to aj stalo.

S. Keď svitol tretí deň, povedal potom: Do rúk 
tvojich Pane dušu svoju odovzdám.

10. Na rukách kňazských spočinul šiesteho dňa 
mesiaca apríla, v tretej indikcii roku 6393 od stvore 
nia sveta (6. apríla 885).

11. Keď ho učeníci jeho opatrili, vzdali mu dôstoj 
né pocty, službu cirkevnú vykonali po latinsky
i grécky a po sloviensky a uložili ho do hlavného 
chrámu.

12. A bol priradený k otcom svojim i patriarchom
i prorokom, apoštolom, učiteľom, mučeníkom.

13. Ľudia však, nesčíselný, zídený národ, odpre 
vádzal ho so sviecami, oplakávali dobrého učiteľa 
a pastiera, mužské pohlavie i ženské, malí i veľkí, 
bohatí i chudobní, slobodní i rabi (sluhovia), vdovy
I siroty, cudzinci i tuzemci, neduživí i zdraví, všet
ci, lebo všetkým bol všetko, aby získal všetkých (1 
Kor 9, 22).

14. Ty však z výše, svätá a ctihodná hlava, hľaď 
modlitbami svojimi na nás, roztúžených po tebe, 
zbavuj od všelijakého nebezpečenstva učeníkov svo
jich a náuku rozširuj i herézu prenasleduj, aby sme 
si, keď budeme žiť tu dôstojne podľa povolania svoj
ho, stali s tebou, tvoje stádo, po pravej strane Kris
ta Boha nášho a prijali od neho večný život.

15. Lebo toho je sláva i česť na veky vekov. Amen.“ 
(V.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy, 2. vyd. Pripr.

P. Ratkoš, Bratislava 1968. s. 244—245; Veľkomorav 
ské legendy a povesti. Zostavil P. Ratkoš, Bratisla 
va 1977, s. 82).

Krátky Život Konštantína a Metoda, tzv. Proložný 
bližšie určuje miesto Metodovho hrobu" „ . . .  keď 
naučil svojich učeníkov pravej viere a keď pred 
povedal svoju smrť tri dni dopredu, zaspal s poko 
jom v Pánu. Leží vo veľkom chráme moravskom na 
ľavej strane za oltárom svätej Bohorodičky. Keď 
oddal Bohu dušu, prijal kráľovstvo nebeské“ (V.: 
Pramene . . . ,  s. 263).

Sv. Metod pred smrťou „zvolajúc svojich žiakov 
nasleduje Pavla, či skôr môjho Ježiša a slovami na 
rozlúčku ich potešuje a posilňuje, predstavujúc mla 
díkom dedičstvo krásne a hodné trúdov, ktoré pre 
trpel, aby si takéto bohatstvo získal. Akéže dedič 
tvo — želáte si azda vedieť. Slová Božie žiadanej 
šie nad zlato (Ž 18, 11) a mnohé drahokamy a múd 
rosť, ktorú je lepšie nadobudnúť ako poklady zlata 
a striebra (por. Prísl 3, 14). Vy poznáte, moji naj 
drahší, vraví, silu bludárov v zlobe a ako kaziac 
slovo Božie (2 Kor 4, 2) každým spôsobom sa snažia 
blížnych napájať nečistou otravou, priberajúc a po 
užívajúc tieto dva prostriedky: výrečnosť a prísnosť, 
prvý na prostejších, druhý na bojazlivejších, No dú 
fam, že vaše duše sú z jednej i druhej strany dobre 
opatrené a modlím sa za to. Veď vy sa ani výreč 
nosťou slov nedáte prehovoriť (por. Kol 2, 4), ani 
prázdnym námením zvrátiť (Kol 2, 8), pretože pev 
ne stojíte na skale apoštolského vyznania a učenia.

Kaplnka sv. Cyrila a Metoda v bazilike sv. Klementa v Ríme.



na sej založenú cirkev brány pekelné nepremôžu 
(Mt 16, 18). Lebo verný ten, čo dal prísľub (Žid 10, 
25), ani nijakým strachom nedá otriasť hradby sŕdc, 
pretože ste sa naučili: nebojte sa výšky dňa ani 
tých, čo zabíjajú telo, no dušu zahubiť nemôžu (Mt 
10, 28; Sk 12,4). Nuž radšej ostatných posilňujte, 
aby ochraňovali zverený majetok (por. 1 Tim 6,20), 
čo sme nadobudli od apoštolov a časom od Otcov, 
a ktorí budú od nás požadovať späť v deň odplaty. 
Hla, predpovedal som vám a skrze túto predpoveď 
urobil som vás účastnými na hriechu, lebo keby 
som nebol prišiel, vraví Ježiš, a nebol im hovoril, 
nemali by hriech (Jn 15, 22). Som čistý od krvi vašej, 
iebo som nezanedbal zvestovať vám (Sk 20, 26—27), 
lež — podľa Ezechiela — bdel som v službe stráž
cu (por. Ez 4, 17; 33, 6—7). Dbajte ako máte ostra
žito chodiť, nie ako nemúdri, lež ako múdri (Ef 5, 
15) a  so všetkou bdelosťou strežte srdcia svoje
i vašich bratov, lebo budete prechádzať medzi ná
strahami a chodiť po cimburiách mestských hra
dieb (Sir 9, 18) a pretože po mojom skone prídu 
medzi vás draví vlci, ktorí neušetria stádo, aby str
hli za sebou lud (Sk 20, 29—30), proti nim sa sta
vajte súc pevní vo viere. Toto vám Pavol ukladá 
skrze mňa. Všemohúci Boh a Otec a od jieho pred 
vekmi netelesne splodený Syn, ako aj Duch Svätý 
vychádzajúci z Otca povedie vás cestou k všetkej 
pravde (Jn 16, 13) a bezúhonných predstaví na mo
ju chválu v deň Kristov (Fil 2, 16).

Povediac toto a ešte viacej dal svoju dušu odniesť 
anjelom, ktorí ho sprevádzali a  na všetkých ces
tách ochraňovali, dvadsiaty štvrtý rok zastávajúc 
hodnosť veľkňaza, s veľkou lopotou a námahou pra
cujúc za spásu nielen svoju, lež aj iných. Veď ned
bal o to, čo prospievalo jemu, lež aj to, čo prospie
valo mnohým, aby boli spasení, a nocou i dňom žijúc 
len tomu, čo aj iným bolo na prospech. Svedčí o tom 
aj množstvo kňazpv a diakonov a subdiakonov, kto
rých v oblasti syejej cirkvi zanechal dvesto. Ak bo
lo teda toľko sajných povýšených hodnosťou, domys
líme si, aké množstvo bolo svetských ľudí; medzi 
nimi však prvenstvo získal si Gorazd, ktorého aj 
predchádzajúce rozprávanie zaradilo medzi vyni
kajúcich žiakov Metoda, ktorého sám svätec, doží
vajúc poslednú hodinu, vyhlásil aj za moravského 
arcibiskupa.“ — Tak sa reprodukuje Metodova roz
lúčka či Metodov odkaz v doklade, zvanom Bul
harská legenda o biskupovi Klimentovi (Prame
ne.. . ,  s. 345—347).

Velehrad — bazilika s nádvorím.

Čo k uvedenému dodať? Azda ešte formulácie 
z Pochvaly Cyrilovi a Metodovi: Metod „keď prišiel 
do oblastí moravských, všetci ľudia mu vyšli s ra
dosťou v ústrety a prijali ho ako anjela Božieho.
I otvorili sa oči slepých a uši hluchých a jazyky za
jakavých prehovorili pokojne. A týmiže ústami, kto
rými prv vzdávali obete diabolské na studniach i na 
všetkých miestach urážali Boha, ich deti vzdávajú 
Bohu rozumné a nepoškvrnené služby za všetok 
svet a na každom mieste sa oslavuje meno Božie 
v ľude novom, ktorému sa zjavil ako nový kazateľ 
a apoštol. Zažiaril ako slnko, zaháňal hmlu1 nevedo
mosti, osvietil srdcia všetkých svetlom poznania Bo
ha, tichosťou však a lahodou všetkých privábil k se
be láskou, beh svoj dokonal, vieru zachoval, chrámy 
ozdobil piesňami a spevmi duchovnými a tak zosnul 
v Pánovi v roku od stvorenia sveta 6393 (t. j. 885) 
a bol uložený k otcom svojim patriarchom Abrahá
movi, Izákovi a Jakubovi.“ (V.: Veľkomoravské le
gendy a povesti. . . ,  s. 91).

(Pripravil o. Vojtech Boháč)

Židia zväčša videli v bolesti iba Boif 
trest a každý trpiaci bol v ich očiach 
hriešnik. Pokrokovejší v národe, ktori 
celým srdcom prijímali Božie slovo, ui 
po vzore Jóbovom trocha chápali bolesf, 
ale tiež nemali efte v tomto ohlade jas
no. Slová apoštolov: „Rabbi, kto zhre
šil? On alebo jeho rodičia, že sa narodil 
slepý?", poukazujú, aký bol všeobecný 
názor na bolest u Židov.

Musel však prísť až Kristus, ktorý na 
svet priniesol zmysel utrpenia, trpiacim 
sptimizmus v Cierňave ich bolesti.

Mladí manželia majá dve dcéry a veľ- 
■l tíšia mať syna. Syn sa im narodí, 
ale má telesná chybu, ktorá pOsobí ro-

Cesta ku Kristovi
dičom bolesť i žiaľ. Ale pochopia títo 
rodičia zmysel utrpenia a dokážu sa 
preniesť cez tento smútok?

Pán ježiš nám v utrpení ponúkol spo
lupracovať na jeho vykupiteľskom die
le, prispievať svojim podielom k vykú
peniu celej ľudskej rodiny, ktorej sme 
členmi. Trpezlivosť v utrpení prináša 
tiež pokrok v osobnej ceste k dokona
losti, skúša a v ohni pretavuje náš cha
rakter, aby sme sa čo najviac priblížili 
ku Kristovmu vzoru.

Ku každému cieľu vedie určitá cesta.

ktorá je už vyskúšaná a prebádaná, ale
bo ktorú treba poznať. Cesta ku Kristo
vi, k jeho dokonalosti je tiež podobná. 
Mnohí už po nej šli a ju aj prebádali a 
zanechali potomkom svoje prieskumné 
cesty. Jednou Vetou z takéhoto „cestopi
su“ môže byť i vyjadrenie svätého Ľu
dovíta Márie Grignona z Montfortu: „Aký 
je to kríž — nemať žiaden kríž“. Svätci 
nám podávajú taký všeobecný pohľad na 
cestu života, v ktorom je obsiahnuté ich 
osobné prežitie  ̂života. My tiež potre
bujeme vžiť sa do života svätcov, do 
toho všeobecného, a asimilovať pre se
ba to, čo je našej osobe vyhovujúce pre 
Jej životnú cestu. - bohoslovec M i c h a l



Galéria Dezidera Millyho
K napísaniu tohto článku priviedla ma reportáž Viery Vos

kovej v mládežníckej Smene na nedelu pod názvom Nezahla- 
dzujme kultúrna stopy, v ktorej sa správne poukazuje na bo
hatstvo východoslovenskej drevenej sakrálnej architektúry, 
najmä drevených cerkví, ktorá sú národnými kultúrnymi pa
miatkami a právom tvoria európsku raritu, ktorú nám mnohí 
závidia.

Rozhodol som sa, že nebudem písať o našich vzácnych dre
vených cerkvách, mimochodom, autorka nabáda zintenzívniť 
ich propagáciu, ale zameriam sa na ďalšie naše kultúrne 
skvosty — ikony, ktoré si takisto získali srdce nejedného náv
števníka a často „okupujú“ rôzne výstavy, najnovšie v Prahe, 
a právom si taktiež zasluhujú viacej informácií o sebe.

Bývalý svidnícky kaštieľ Szirmayovcov zažil 18. júna 1983 
nevšednú udalosť. Predseda vlády SSR Peter Colotka za prí
tomnosti Prisky Millyovej, vdovy po národnom umelcovi Dezi
derovi Millym, otvoril v ňom Galériu Dezidera Millyho. Sú v 
nej exponované popri umeleckých skvostoch tohto velikána 
výtvarného umenia, ináč rodáka z východoslovenského Ký
lová a dielach ostatných umelcov, domácich a zakarpatských, 
ukrajinskej národnosti aj výtvarné perly — ikony, a to až 
v piatich miestnostiach.

Vďaka enormnej starostlivosti našej spoločnosti o toto vzác
ne kultúrne dedičstvo skutočne sa v tejto galérii, ktorú zod
povedne spravuje umelecké oddelenie Múzea ukrajinskej kul
túry vo Svidníku, nezahladili kultúrne stopy, ale obohacujú 
duchovný svet návštevníkov. Onedlho sa návštevníkom svid- 
niukej galérie dostane do rúk aj sprievodca po onej galérii, 
čím sa prehĺbi poznanie našej kultúry z oblasti, kde sa prelí

najú západné a východné vplyvy. Ikony *  obci, v ktorých po 
stáročia žije gréckokatolícke obyvateľstvo, si znovn a znovn 
podmaňujú nejedného opravdivého ctiteľa východne] spiritua
lity. Citlivou rukou reštaurátorov a konzervátorov akoby stra
tili lesk starobylosti. Pred očami novodobých pútnikov — tu
ristov defilujú ikony z Becherova, Bogliarky, Čirča, Čukalo- 
viec, Havaja, Kečkoviec, Krajného Čierneho, Krnšinca, Novej 
Sedlice, Osturni, Pravroviec, Rokytoviec, Runiny, Ruskej Bys
trej, Ruského Potoka, Topole a Vladyče. Exponované sú aj ta
ké, čo sa už z rôznych dôvodov nedajú presne lokalizovať.

Ich tvorcovia už dávno nie sú medzi živými. Daktorí na ve
ky zostanú v anonymite, ale diela ich rúk, umu a citu, ich 
hlbokej viery — zostali. S novou intenzitou sa prihovárajú 
modernému človeku, akoby časové z nich vyprchalo a zostalo 
vyžarovať iba — nadčasové.

Vďaka obetavosti a aktivite svidnlckych múzejníkov, ktorí 
taktiež majú nemalý podiel na existencii galérie, sa na rela
tívne neveľkom expozičnom priestore vystavujú zväčša tempe
rové ikony zo 16.—19. storočia Christos Pantokrator, Božia 
Matka s Dieťaťom, Apoštoli, Pieta, Ukrižovaný Spasiteľ neru- 
kotvornyj, sv. arch. Michal, sv. Mikuláš, proroci. Posledný súd, 
procesiálne zástavy, časti ikonostasn, cárske dvere — to je v 
podstate výpočet najdôležitejších skvostov východného kres
ťanského umenia, exponovaných v Galérii Dezidera Millyho vo 
Svidníku.

Ak náhodou povedie vás cesta do Svidníka, nijako nesmiete 
obísť návštevu spomínanej galérie. Svet tu exponovaných ikon 
je ruvnako vzácny a podmanivý, dýchajúci minulosťou, ale ho
voriaci aj k súčasnosti, ako svet všetkého krásneho, čo nás 
obklopuje v živote.

— B —

M r a v n á  h o d n o t a p r á c e
Božím 
tvojho

činnosť a tvoja práca životným 
údelom, ktorá patri k podstate 
bytia.

Vyšli sme z Božích rúk ako holubica 
z rúk Noemových, aby sme poznali Bo
žiu dobrotu a lásku na sebe i na okolí, 
plného vône Božej prítomnosti. Vyžiaril 
nás navonok zo svojej podstaty, ak tak 
možno povedať, a dal rozkaz i vymedzil 
hranice nášho pozemského letu. Vtlačil 
do nás znamenie príslušnosti k nebes
kej vlasti, mimo ktorej nebude pokojné 
naše srdce, kým nespočinie v Bohu. Ur
čil nám cestu, dal prostriedky a preja
vil želanie, aby sme vlastným úsilím, 
vlastnou prácou, používajúc skvelej vy
bavenosti Pána a Darcu života znovu 
šťastne pristáli vo večnom prístave jeho 
dobroty a lásky.

Darom účasti na leho atribútoch, na 
}eho vlastnom Bytí sme niečo. Poprením 
toho by sme sa stali hodní iba zániku! 
Prerušením účasti na Bohu vrátili by 
sme sa do svojho pôvodného stavu ničo
ty. Aká to dôstojnosť byť dielom Jeho 
rúk, korunou jeho viditeľného diela, 
účastníkom i Jeho moci, lebo prijímame 
ako druhotní správcovia nižšieho tvor
stva aj určité práva. Človek, stvorený si 
pánom všetkého stvorenia. Ako ťa stvo
ril Boh, tak ti podmanil „dielo svojich 
rúk!“ (Gn 8, 7). Avšak toto vyznamena
nie ti patri len potiaľ, pokiaľ si oprav
divým Božím obrazom, pokiaľ je tvoja

„Zákon práce dán je svetu, všude
život, činnost, ruch, 

synu, jako ptáka k letu, ku práci
té stvoril Búh!"

(Šťastný: Drobné kvčty)

Povinnosť práce je Bohom daný pro
striedok ako dosiahnuť svoj posledný 
cieľ. Ak zanedbávame prácu, odkloňuje- 
me sa od cieľa. A odklon od cieľa je 
hriech. Iba ustavičným preinietanim Bo
žích vlastností v našom živote sme jeho 
dokonalým obrazom. Svojím aktom stvo
renia vdýchol do nás život a činnosť na 
svoj obraz a podobenstvo! „A stvoril 
Boh človeka na svoj o b ra z ...“ (Gn 1, 
27).

Pokiaľ sme jeho umeleckými podobiz
ňami, pokiaľ sa bude v nás odrážať pre
krásny ideál života troch božských osôb, 
potiaľ v nás bude povinnosť ustavičné
ho pohybu, neustáleho života — činnosť 
bez prestania. Ani v ríši pokoja, mieru 
a večného Šťastia nebudeme inakšie ži
ví, ako činnosťou, ustavičným požívaním 
Boha, poznávaním tajomstiev a záhad 
Božieho života. Dokiaľ Boh bude Bohom

a my Jeho tvormi, dotiaľ bude naším 
životným údelom ustavičná činnosť — 
odblesk to Večného. Blažené videnie a 
ustavičné „požívanie“ Boha bude vrcho
lom našej činnosti, nášho života v Bo
hu.

Človeka si ceníme podľa jeho najlep
ších vlastnosti, aké má. V objatí Božej 
slávy bude viac Boh v človekovi, ako 
človek v sebe. V tomto údolí života bol 
viac v sebe ako v nebi, pretože to bolo 
jeho prirodzenosti primerané, čo konal, 
kým v nebi bude Bohom zvlášť uspôso
bené, aby človek mohol objať Nekoneč
no. V tom je naša veľkosť, ktorú raz po
chopíme v blaženej, či strašnej večnosti! 
jedine nebo a peklo sú schopné, aby nás 
pevne objalo a prežiarilo v nás našn 
veľkosť. „Keby sme boli menej veľkí, 
peklo by nás pohltilo!“ (Delaporte).

Práca je niečím veľkým svojim pôvo
dom i svojím cieľom! Je však veľká aj 
vo svojom výkone. Prácou či už telesnou, 
alebo duševnou sa dejú najväčšie sveto
vé udalosti. Činnosťou Najvyššieho sa ob
javuje svet v celom svojom nedohľad
nom rozsahu. Jeho je obloha, i zem, i 
more a suš! Dielom Jeho rúk sú hviezdy, 
slnko, zvieratá, rastliny i koruna všetké
ho stvorenia na zemi — človek — Boží 
obraz! Boh je v ustavičnom akte seba-



Plynulé udlievam e ocele vo Vi>Z, n. p., Košice

poznávania. Svätým úkonom lásky Otca 
a Syna je vydychovaná zosobnená Božia 
Láska. Celý život Trojjediného Boha je 
v znamení ustavičnej činnosti. Prácou a 
utrpením je dokonané naše vykúpenie. 
Prácou a modlitbou pripravoval sa Kris
tus na svoje vykupiteľské dielo. Tým 
nám dal aj príklad, aby sme robili po
dobne, aby sme Ho nasledovali v podob
nej činnosti. On uznával svoju závislosť 
na Otcovi ukázal modlitbou a plnením 
Otcovej vôle. A to má byť aj naším ži
votným programom. Modlitba je prejav 
našej závislosti na Bohu. Práca je od
bleskom Božej činnosti. Ak máme byť 
svojím životom Božím obrazom, potom 
sme obrazom vo svojej činnosti vôle a 
rozumu, čiže prácou svojich rúk a svo
jich duševných schopností, daných nám 
samým Stvoriteľom.

Kristova práca v Nazarete je náš vzor. 
Mala charakter robotníka i Mesiáša-Uz- 
mierovateľa medzi Bohom a ľuďmi. Je 
vzácnou školou pre naše zmierenie. Pre
čo si vyvolil cestu k vykúpeniu ľudstva 
prácou, bolesťou a utrpením? Prečo ne
zrazil bleskom knieža tohto sveta do 
pekiel a nás jedným aktom svojej vôle 
nevyslobodil, nevykúpil čo len jednou 
kvapkou svojej Krvi? Prečo toľko za 
nás trpel? Iste nie preto, že by bol 
málo mocný a silný! Predsa je Boh) Iste 
nie preto, že takto muselo byť! Ostáva 
len jedno uspokojivé vysvetlenie — l á s 
ka !

A preto i to, čo sa nám javí ako trp
ké a bolestné, ťažké a nemožné, všetko

v
to smeruje k nášmu dobru. O všetkom 
vie Božia Láska! Náš život má byť od
bleskom Kristovho života. Každý z nás 
má písať osobitný Kristov životopis. 
Smrť má byť poslednou bodkou tohtc 
životopisu. Krstné volanie k takémuto 
životu nevyznieva niekedy dosť hlasno 
a dosť zreteľne. Potom je to chyba v 
našom reproduktore, nie však vo vola
júcom, ktorým je Boh sám! Boh volá k 
činnému životu Kristovmu, k činnému 
kresťanstvu každého z nás vždy dosť sil

no a dosť zrozumiteľne. Dáva každému 
možnosť, aby v časnom poriadku svojou 
prácou a svojím životom reprezentoval 
Krista a písal jeho životopis a vyko
nával aj kráľovskú Kristovu funkciu. Ak 
sme toto pochopili, naplnili sme svoj 
život šľachetnou prácou, posvätili sme 
každý čin svojej duševnej i telesnej prá
ce, splnili sme svoje poslanie vo svojom 
živote, ktoré nám bolo dané stvorením.

o. Mikuláš M a r i á n s k y

Z Á Š K O L Á K
To bol rozruch medzi žiakmi. Chytali) záškoláka Jožka, kto

rého mamička denne posielala do školy. Jožko sa vždy pobral 
do školy, ale nedošiel do nej. Neďaleko tiekol potok, ktorého 
brehy boli zarastené vrbinou a krovím. Tam sa vždy ukryl. 
Kým sa jeho kamaráti v školej učili, on chytal ryby, alebo sa 
prechádzal po neďalekom lese. Jeho obľúbeným zamestnaním 
bolo vyberať vtáčie hniezda. Vajíčka vtákov potom ukrýval v 
stodole a potajomky sa nimi chválil pred dôvernými priateľmi.

Raz učiteľ stretol jeho matku a spýtal sa jej:
— Prečo váš Jožko nechodí do školy?
Matka sa na neho prekvapene pozrela a hovorí:
— Veď ho každé ráno posielam do školy.
No spolužiaci prezradili, že Jožko sa skrýva pri potoku. A 

tak jedného dňa urobili na neho útok pod vedením učiteľa. 
Chytili ho a priviedli do školy.

0 tejto „poľovačke“ na Jožka vedela celá rodina. Odvtedy 
už Jožko navštevoval školu, ale učenie mu nechutilo. Len čo 
sa vrátil zo školy, hodil tašku, rýchlo sa najedol a zmizol, 
jeho obľúbeným miestom bol les, cez ktorý pretekala rieka. 
Tam sa hral s priateľmi, ktorí tak nenávideli knihy ako on.

Domov prichádzal až večer. Tam ho čakalo pokarhanie a 
bitka, Musel sa učiť do noci za dozoru rodičov. Veľa sa toho 
nenaučil. Preto na vysvedčení boli štvorky a pätorky.

Ale kto sa v detstve nenaučí dobrému, naučí sa zlému. A 
zlému sa učil aj Jožko. Už ako žiak vedel, v ktorej záhrade sú

najlepšie hrušky, jablká, slivky. Všímal si, ako sa k nim do
stať. Pozoroval, rozmýšľal, uvažoval. Oobre si zapamätal, kde 
majú psa, aj či je na reťazi.

Jeden z obyvateľov obce raz zbadal, že mu miznú hrušky. 
Sadol si do včelína a pozoroval, kto sa na ne ulakomil. Asi 
o hodinu zbadal Jožka pod stromom. Nechal ho vyliezť. A kým 
Jožko trhal hrušky, majiteľ na neho zvolal:

— A teraz, vtáčik, dole!
Do Jožka akoby bol udrel hrom. Bol presvedčený, že nikto 

netuší o jeho krádeži. Nevedel si rady. Videl, že majiteľ drží 
v ruke palicu a o jeho úmysle nepochyboval. Rozhodol sa zo
skočiť a utiecť. Skočil však tak nešťastne, že si vykĺbil nohu. 
Majiteľ bol presvedčený, že simuluje, a tak ho bil, koľko vlá
dal. Keď zbadal, že má naozaj nohu vykĺbenú, poslal ženu po 
Jožkovho otca, ktorému vysvetlil, čo sa stalo a pravdivosť svoj
ho tvrdenia dokázal hruškami v Jožkovej pazuche. Otec celý 
zahanbený sa rozzúril a začal biť syna ešte väčšmi.

Zvesť o tom sa rozšírila po celej dedine. Jožka sa však ne
poučil. Už bol chlapčisko, vari pätnásťročný. Jeho priatelia 
už zarábali. Pomáhali na stavbách, a tak mali peniaze. I Jožko 
dostal chuť ma peniaze, ale chcel sa k nim dostať inakšie.

V dedine žila staršia žena. Volali ju Gajmechaňa. Chodila 
z domu do domu a predávala každému, čo potreboval. Okrem 
drobností obchodovala s kurčatami, sliepkami, maslom. V de
dine to kupovala a potom predávala v mešite.



Raz začali t dedine miznúť kurčatá a sliepky. Ľudia »1 naj
prv mysleli, že je to líška. No jeden sa od Gajmachane dozve
del, že to jej Jožko predáva.

Poškodený šiel rovno k Jožkovým rodičom. Tí ho prosili, 
aby to nikomn nehovoril, a škodu mu nahradia. Jožka však 
bili, koľko vládali. Jožko plakal, na kolenách sľuboval, že sa 
už nedotkne cudzej veci, len aby mu odpustili.

Uverili mu, ale hanbili sa ukázať na ulici, lebo všade sa 
hovorilo o zlodejstve ich syna.

Jožko sa oženil. Rodičia sa tešili, že už budú mať pokoj. 
Veď už má ženu, bude mať deti a  aspoň kvôli nim sa bude 
chrániť zlodejstva: Lenže v Jožkovi túžba po peniazoch bez 
práce nevyhasla.

Raz jeho otec sedel pri otvorenej šafárni celý zamyslený a 
počítal peniaze. Šaíáreň bol dlhší kus nábytku. Obyčajne bola 
za stolom. Sedávalo sa na nej, ale spolu bolo v nej uložené 
najmä domáce plátno, ale aj iné veci, medzi nimi i peniaze. 
Zatvárala sa na kľúč. Otec počítal peniaze niekoľko ráz. Tisíc 
korún chýbalo. Nepovedal ani slovo, zatvoril šafáreň a zne
chutený odišiel. Jožko sa ho spýtal:

— Čo ste taký namrzený, stalo sa niečo?
— Ukradol si mi tisíc korún, — vyhŕklo z otca.
— Ja? — pretvaroval sa Jožko, — veď vy máte kľúč.
— Ja mám kľúč a ty pakľúč, — odsekol otec a odišiel. Ale 

nikomu nič nepovedal, lebo sa hanbil.
O dva týždne znovu počítal peniaze a chýbala ďalšia tisícka.
— Fuj! — zvolal otec, — nebol! ma tak strata peňazí ako 

vedomie, že môj dom je zlodejská peleš, kde vlastný syn 
okráda otca.

Otec a matka zomreli. Jožko zostal v starom dome, ktorý sa 
vynímal medzi novými modernými stavbami na ulici. Chcel si 
postaviť nový, ale nemal peňazí. Mal v meste brata, ktorý mal 
dom. Bol bezdetný, vdovec a tak sa na neho obrátil o pomoc. 
Prosil ho, aby mu požičal.

Bratovi Miškovi bolo ho ľúto. Vedel, že Jožko sa na toľké 
peniaze nezmôže. Dal mu, koľko potreboval a povedal:

— Len si postav dom a ži v ňom pokojne aj s rodinou.
Miško ochorel a musel odísť do nemocnice. Bol pridelený na

izbu, kde ležalo viac pacientov. Predstavil sa každému. Keď 
povedal svoje meno, jeden z nich sa opýtal:

— Jožko to je váš brat, ktorý pracuje u nás, alebo je to len 
menovec?

— Je to môj brat, — znela odpoveď.
— Ja som jeho majster. Ale musím vám povedať, že ten člo

vek nám len čas kradne. Ba vždy chodí s veľkou taškou a ja 
musím dávať pozor, aby do nej aj niečo iného neukradol.

Miško sa zahanbil a mlčal. Zle sa cítil. Našťastie ten pacient 
čoskoro odišiel a Miškovi sa uľavila. Nemusel sa pred ním 
hanbiť.

Miško sa vyliečil a vrátil sa domov.
Raz prišiel k nemu Jožko. Len tak, pozrieť ho. Miško si sa

dol a čítal vo svojej izbe. Jožko odišiel do druhej izby, že 
bude počúvať rádio, aby ho nevyrušoval. Prenocoval a ráno 
odišiel na autobus.

Miškovi bolo čudné, že Jožko čoskoro znovu prišiel. Vraj, 
aby ho rozveselil, pretože nemá nikoho v dome.

— Dobre, — povedal Miško. Zavše ho pohostil, ako mohol. 
A kým Miško čítal, Jožko odišiel do inej miestnosti.

Miškovi však bolo divné, že Jožko sa s ním niekedy ani ns- 
rozlúčil a len tak odišiel. Ale nepripisoval tomu nijaký vý
znam.

Raz mu suseda povie:
— Ale ten váš brat kráčal s plnou taškou. Ďo ste mu len 

dali?

Vtedy mu prišla na um príhoda v nemocnici s taškou. Mal 
zlú predtuchu. Ponáhľal sa do izby, v ktorej brat trávil čaa 
počas návštevy. Otvorí skriňu a pozrie sa na priestor, kde boli 
taniere. Mal tam krásne súpravy a teraz je tam z troch sú
prav pár tanierov. Otvorí druhú skriňu, kde boli príbory a 
mnoho inýeh vecí. I tam je iba polovica z toho.

Zostal ako skamenený. Nepočítal s tým. Rozmýšľal, čo robiť.
V každom prípade chcel prekaziť ďalšiemu rozkrádaniu. Ale 
ako? Rozhodol sa, že bratovi napíše, aby tu viac už nechodil. 
Dostal jedovatú odpoveď, ktorú písala Jožkova manželka. Vy
liala svoju zlosť. Pravdaže krádež nespomínala, ale maľovala 
čiernymi farbami Miškovu bezohľadnosť voči bratovi.

Deti, učte sa dobrému a budete všade ctení pre statočnú 
prácu a poctivý život. Kto sa nechce učiť dobrému, naučí sa 
zlému; ako zlodejstvu a iným nerestiam a bude každým opo
vrhovaný.

Dr. Ján B u b á n

"j" Z  krefťanfkého (veta

Svätý Otec Ján Pavol II. je prvý pápež, pri ktorom 
sa v okne jeho osobnej bibliotéky pri nedeľnom An
jel Pána objavili deti, ¡ktoré sa modlili spolu s ním. 
Zvyk modliť sa s veriacimi zhromaždenými na ná
mestí sv. Petra zaviedol pápež Pius XII.

Koncom minulého roka otvorili dve nové sály Va
tikánskej obrazárne. V jednej z nich je asi -70 slo
vanských a gréckych ikon, ktoré sú inštalované na 
pozadí vzácneho ikonostasu z gréckeho ostrova Ke
fa llénia.

Juhoslovanskí biskupi opätovne upozornili veria
cich, že majú vyčkať iia výsledky vyšetrovacej ko
misie a zatiaľ nechodiť do Medjugorja, ktoré už po 
tri roky púta pozornosť juhoslovanských, ale aj za
hraničných veriacich. Biskupi pripomínajú, že len 
po dôkladnom vyšetrení zjavení bude možno urobiť 
príslušné uzávery. Prefekt Posvätnej kongregácie 
pre učenie viery Joseph Ratzinger pripomenul po
trebu poslušnosti voči cirkvi a je j učeniu,, ktorá 
však chýba tým, ktorí napriek jasnej úprave biskup
ských úra'dov pokračujú v organizovaní pútí.

Nairobský arcibiskup kardinál Otunga informoval 
účastníkov rímskeho zasadania predsedov a tajom
níkov liturgických komisií o stave príprav na XLIII. 
medzinárodný eucharistilcký kongres, ktorý bude 
v idňoch 11. až 18. augusta 1985 v kensikom hlavnom 
meste Nairobi. Kongres zvolal Svätý Otec Ján Pa
vol II. už v, januári 1982 a určil a j jeho tému: Eucha- 
ristia a kresťanská rodina.

Zo svojej koncoročnej návštevy našej 'vlasti si od
niesla Matka Tereza umeleckú sošku Pražského Je
zuliatka, ktorú jej darovala Česká katolícka Chari
ta. Zakladateľka Spoločnosti sestier lásky k blížne
mu a nositeľka Nobelovej ceny mieru bude mať toh
to roku 75 rokov.

K tohtoročnému Svetovému dňu miieru — 1. ja
nuára 1985 — používala Vatikánska pošta zvláštnu 
príležitostnú pečiatku s grafikou, ktorá znázorňo
vala mladých ľudí držiacich sa za ruky okolo celej 
zemegule.



Úíô zwôtcL tpxvoédt

KOŠICE
Dňa 14. februára t. r. v chráme Narodenia Panny 

Márie v Košiciach sa liturgicky spomínalo výročie 
smrti sv. Cyrila. Na svätej liturgii a na Službe na 
počesť Koštantína-Cyrila sa aj napriek zlému poča
siu zúčastnilo vela veriacich. Okrem farníkov do 
príležitostne vyzdobeného chrámu prišli aj početní 
veriaci z farností mimo Košíc.

Duchovný zážitok bol veľký. So zanietením sme 
spievali tú službu, ktorú „s vierou“ spievali v roku 
869 v Ríme „nad rakvou“ Cyrilovou žiaci svätých 
bratov. Texty nás voviedli do vtedajšej atmosféry. 
Ukázali nám, že Cyril a Metod svoje, velké dielo 
u našich predkov upevňovali pod ochranou presvätej 
Bohorodičky. Pred naším zrakom sme mali skutky, 
ktoré sv. Cyril vykonal. Mali sme možnosť sa pre
svedčiť, že liturgia sv. Cyrila a Metoda, liturgia na
šich predkov je modlitbou a súčasne aj katechézou. 
Upútali nás básnické obrazy textov: Bohorodička je 
„panenská hora presvätá“, je  „bránou, ktorou  p re 
šiel jedine najvyšší Boh“, Cyril zase „m odlitbam i 
prežiaril svoje srdce“, je „Bohom ulovený“, „posvät
ná harfa“, „poľnica ľúbghlasá“, bol „nám hlasom  
spásy“, „urovnával nám tiesňavu Božiu“, „rozžal 
nám nezapadajúce svetlo“ atd. Cítili sme sa účast
níkmi toho diania, v centre ktorého bol sv. Cyril 
a Metod a naši predkovia. Duchovne sme boli s ni
mi spätí: ved ich modlitby a túžby sú aj našimi mod
litbami a túžbami. Aj iné so zadosťučinením konšta
tujeme: liturgia našich začiatkov je organickou čas
ťou liturgie našej!

Na čo tu ešte upozorniť? Azda na to, že text Služ
by je každému k dispozícii, a to v zbierke Veľkomo
ravské legendy a povesti (Bratislava 1977, s. 60— 
67). J. K e n d r a

Naši jubilanti
V tomto mesiaci si svoje životné jubileum pripo

mína Vdp. Alexander S c h u d i c h  — 65 rokov od 
narodenia (26. 5. 1920).

Spomeňme si ¡na jubilujúceho dušpastiera vo svo
jich modlitbách.

Mnohaja fit, blahaja fit! ■

Na Pápežskej akadémii vied v Ríme pripravujú 
sympózium venované tridsiatemu výročiu úmrtia 
Alberta Etnsteina, muža, o ktorom povedal B. Rus- 
kin, že nikdy sa nestretol s väčšou osobnosťou.

III. celoštátny zjazd rímskokatolíckeho duchoven
stva Pacem in terris sa konal v dňoch 4 . - 5 .  febru
ára t. r. v Paláci kultúry v Prahe pod koncilovým 
heslom Slúžiť a pomáhať. Zúčastnilo sa na ňom vyše 
400 rímskokatolíckych kňazov-delegátov zo všet
kých krajov ČSSR, aby v priebehu jeho dvojdňového 
rokovania zhodnotili činnosť združenia za uplynu
lých päť rokov a stanovili si, nové úlohy nia nastá
vajúce obdobie.

ZVOLANIE MIMORIADNEJ VŠEOBECNEJ 
BISKUPSKEJ SYNODY

Na dvadsiate výročie ukončenia Druhého vatikán
skeho koncilu ohlásil Svätý Otec Ján Pavol II. zvo
lanie mimoriadnej všeobecnej biskupskej synody. 
Na tomto zhromaždení biskupov sa zúčastnia pred
stavitelia všetkých miestnych cirkví z celého sve
ta, patriarchovia a arcibiskupi východných cirkví 
a všetci predsedovia biskupských konferencií, aby 
bola zdôraznená zásada kolegiálnosti. Úlohou syno
dy je analyzovať a zhrnúť uskutočňovanie záverov 
Druhého vatikánskeho koncilu v živote miestnych 
cirkví. Táto synoda sa uskutoční ešte tohto roku 
v období od 25. novembra do 8. decembra.

Kultúrne rozhľady
PIATY MOSKOVSKÝ MEDZINÁRODNÝ KNIŽNÝ 

VEĽTRH sa uskutoční v septembri t. r. Totjo velké 
medzinárodné knižné fórum sa koná v Moskve kaž
dé díva roky pod tradičným heslom — Kniha v služ
bách mieru a pokroku. Na poslednom — štvrtom — 
veľtrhu v rolku 1983, ktorý prekonal všetky predchá
dzajúce, sa zúčastnilo 94 krajín a 2643 firiem. Aj na 
tohtoročnom veľtrhu budú špeciálne medzinárodné 
expozície.

V DEDINE KONŠTANTÍNOVO NA OKE, rodisku vy
nikajúceho ruského lyrického básnika Sergeja Jese- 
nina (1895—1925], ktorého 90. výročie narodenia 
a 60. výročie úmrtia si kultúrny svet pripomína v 
tomto roku, budujú štátne múzeum a chránenú ob
lasť. Hlavnou myšlienkou projektu je ukázať pra
mene básnikovej tvorby, spätosť s rodným krajom 
a ruskou prírodou, ktorej venoval mnohé svoje ver
še. Najväčšiu pozornosť venujú domu, v ktorom pre
žil svoje detstvo a mladé roky i okolitým dedinám 
a mestečkám, ktoré často navštevoval.

V .POĽSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKE je 10 činných 
univerzít, 18 vysokých škôl technických, 10 akade
mických a 17 vysokých umeleckých škôl. Prednáša 
na nich 55 000 vysokoškolských učiteľov. V tomto 
školskom roku navštevuje pol'9ké vysoké školy 340 
tisíc študentov.

PRI JUHOSLOVANSKOM PRÍMORSKOM LETOVIS
KU BUDVY objavili zachovalé antické mozaiky zo
4. a 5. stor. po Kr. Okrem toho tam objavili aj nie
koľko gotických obrazov a kamenných plastík, kto
ré dokumentujú kultúrnu úroveň Čiernohorcov pred 
500 rokmi.

ROK ČESKEJ HUDBY bol jednou z najvýznamnej
ších kultúrnych a spoločenských udalostí v našej 
vlasti v minulom roku. Diela významných českých 
skladateľov prezentovali bohatstvo českej hudobnej 
minulosti a prítomnosti nielen v koncertných sie
ňach u nás, ale a j v zahraničí. Všetky podujatia zna
menali prínos tio klenotnice európskej hudobnej kul
túry.

ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 
(1. a  2. diel), ktorú v edícii Encyklopédie vydalo vyd. 
Obzor v Bratislave, obsahuje vyše 1200 portrétov na
šich spisovateľov všetkých období. Okrem bibliogra
fických dát a  zhodnotenia každého tvorcu slovesné
ho umenia je pri každom hesle aj podrobná biblio
grafia a cenná odkazová literatúra.



Z májových výročí
1. má} — Sviatok práce (po prvý raz sa u nás oslavoval 

r. 1890).
— — r. 1930 — pred 55 rokmi sa nar. dr. EMIL KORBA, 

vedúci vydavateľstva referátu pre gr.-kat. tlač Spolku sv. 
Vojtecha, šéfredaktor Slova, Blahovistnika i Katolíckych no
vín (um. r. 1978).

2. mája 1945 — pred 40 rokmi — sovietske vojská dobyli 
Berlín.

4. mája 1895 — pred 90 rokmi — v Turčianskych Tepliciach 
sa nar. MIKULÁŠ GALANDA, maliar, grafik a ilustrátor (um. 
r. 1938).

5. máj — významný deň ČSSR — výročie Májového povsta
nia českého Iudu proti okupantom v Prahe r. 1945.

— — r. 1945 — pred 40 rokmi — sovietske vojská oslobo
dili nacistický koncentračný tábor Mauthausen.

B. mája 1840 — pred 145 rokmi — začali sa používať prvé 
poštové známky (v Anglicku).

— — r. 1970 — pred 15 rokmi — bola podpísaná nová 
zmluva o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi 
ČSSR a ZSSR (prvá 16. 5. 1935).

8. máj — Medzinárodný deň Červeného kríža (výročie na
rodenia jeho zakladateľa Henryho Dunanta r. 1828).

— — r. 1945 — pred 40 rokmi — v Berlíne bol podpísaný 
akt o bezpodmienečnej kapitulácii Nemecka.

9. máj — Štátny sviatok ČSSR — výročie oslobodenia Čes
koslovenska r. 1945.

10. mája 1945 — pred 40 rokmi — prišla československá 
vláda z Košíc do Prahy.

U . mája 1955 — pred 30 rokmi — začala sa vo Varšave 
konferencia európskych krajín o zabezpečovaní mieru a bez
pečnosti v Európe (do 14. 5.).

12. mája 1265 — pred 720 rokmi — sa nat. DANTE ALIG- 
HIERI, taliansky básnik ranej renesancie (Božská komédia, 
Nový život); um. r. 1321.

— — 1635 — pred 350 rokmi — ostrihomský kardinál PE
TER PÄZMÁNY podpísal zakladaciu listinu Trnavskej univer
zity (r. 1777 premiestnená do Budapešti).

13. mája 1795 — pred 190 rokmi — v Kobeliarove sa nar. 
PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK, historik, jazykovedec a básnik (um. 
r 1861).

14. mája 1955 — pred 30 rokmi bola podpísaná Varšav
ská zmluva o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci pre 
zabezpečenie mieru a bezpečnosti v Európe.

18. mája 1920 — pred 65 rokmi — sa nar. pápež JÁN PAVOL 
II., vl. m. Karol Wojtyla (páp. od r. 1978).

19. mája 1465 — pred 520 rokmi — bola založená Academia 
Istropolitana — toho dňa pápež Pavol II. dal súhlas na jej 
zriadenie.

22. m&ja 1B85 — pred 100 rokmi — um. VICTOR HUGO, 
francúzsky spisovateľ a dramatik (nar. r. 1802).

29. mája 1920 — pred 65 rokmi — bol vysvätený na kňaza 
pápež PAVOL VI., vl. m. Giovanni Montini (um. r. 1978).

(ž)

SLOVÁCI A NÁRODNÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO je 
názov zborníka, ktorý bol vydaný pri príležitosti 
120. výročia založenia Matice slovenskej. Zborník je 
výsledkom vedeckého seminára o problematike slo
venského národného kultúrneho dedičstva y zahra
ničí a  informuje o roz:voji kultúrneho dedičstva u 
nás i medzi Slovákmi v rôznych krajinách sveta.

OBLASTNÁ GALÉRIA PETRA MICHALA BOHÚŇA
V LIPT. MIKULÁŠI si pripomína v tomto roku 30. vý
ročie založenia. Má stálu expozíciu diel liptovských 
výtvarníkov, výber zo starého umenia gotiky a ba
roka, umenie 19. stor., expozíciu významných osob
ností a zakladateľov moderného výtvarného umenia 
nášho storočia.

CHRÁŇTE SAKRÁLNE NÁRODNÉ KULTÚRNE PA
MIATKY — Otázniky a výkričníky — bol názov prí
spevku A. Kaputu 'vo Východoslovenských novinách 
z 5. dec. min. roku, v ktorom pripomína uznesenie 
Predsedníctva SNR číslo 234/1968 z 27. nov. 1968, 
ktorým súbor 27 východoslovenských drevených 
cerkví bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
V svojom príspevku zidôrazňuje, že tieto národné kul
túrne pamiatky tvoria najvýznamnejšiu súčasť kul
túrneho bohatstva v našej vlasti a sú, svetovou rari
tou. Pýta sa, či sme doteraz urobili všetko na ich 
ochranu a okrem iného píše: „Národné kultúrne pa
miatky sakrálneho charakteru v našom kraji pred
stavujú veľké hodnoty a obrovské, závideniahodné 
bohatstvo. Vyžadujú si tiež veľké náklady a dôsled
nú starostlivosť. Preto je potrebné, aby všetci zainte
resovaní, ale a j široká verejnosť urobili všetko pre 
Ich zachovanie pre budúce generácie.“

NÁRODNÝ UMELEC JOZEF FABINI, jedna z najvý
znamnejších osobností nášho výtvarného umenia, 
zomrel 2. dec. min. roku vo veku 76 rokov. Narodil 
sa 10. okt. 1908 v Olcnave, okr. Sp. Nová Ves. Nav
števoval kresliarsku školu Eugena Króna a ateliér 
Elemíra Halásza-Hradila v Košiciach. Po skončení 
práv študoval maľbu na Slovenskej vysokej škole 
technickej v Bratislave. Bol pri zrode Východoslo
venskej galérie v Košiciach, umeleckého spolku Svo- 
jina a v r. 1949 Zväzu slovenských výtvarných umel
cov. Vo svojich dielach stvárnil osudy východného 
Slovenska a najmä rodného Spiša. Titul zaslúžilého 
umelca získal v roku 1973, národného umelca v ro
ku 1979.

TREBIŠOV MÁ VÝSTAVNÚ MIESTNOSŤ. Je ňou ma
lá galéria vlastivedného múzea. K úspešným podu
jatiam patrila nedávna výstava národného umelca 
USSR Andreja A. Kocku z Užhorodu, ktorého rodičia 
pochádzajú z východného Slovenska — otec sa na
rodil v Čičarovciach, matka vo Veľkých Kapušanoch. 
A. A. Kocka sa predstavil výberom zo svojej tvorby 
30.—80. rokov — portrétmi i krajinkami z maleb
ného Zakarpatska,
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