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ROČNÍK XVII.
Takto rozmýšľa, aj Svätý Otec, keď hovorí: „Títo
veľkí svätí misionári sú tiež známi svojím úsilím
o jednotu Cirkvi. Boli horlivými kňazmi byzantské
ho obradu a vykonávali svoju pastoračnú prácu spo
jenú s cirkvou v Carihrade, ktorá ich poslala, i s cirV tomto roku s& .končí jubilejný cyrilometodský vou v Ríme, ktorá ich poslanie potvrdila.“
rok. Rok, V ktorom sme si pripomínali činnosť pr
Toto ocenenie, ktoré urobil Svätý Otec solúnskym
vých slovanských apoštolov sv. Cyrila a Metoda. Ne bratom, je doteraz v dejinách Cirkvi najvýstižnejšie
boli to len spomienky na ich počiatky misionárskej a najpresnejšie. Spája sa v ňom jednota prvotnej
činnosti na Veľkej Morave, ale predovšetkým vďaka Cirkvi a ¡nerozlučnosť vo veciach vieroučných. Na
za to, že nám priniesli vieru, slovanské písmo a bo zýva ich misíonáľimi, t. \j. ľuďmi, ktorí prišli praco
vať na .pole neorané. Vyzdvihuje ich horlivosť k svoj
hoslužby v rodnom, zrozumitelnom jazyku.
Sv. apoštol Pavol, apoštol národov, akoby nás na mu byzantskému obradu, ktorým slúžili aj našim
túto nehynúcu pamiatku nabádal slovami: „Spomí predkom.
Tieto „svojské“ spôsoby východnej misionárskej
najte si na tých predstavených, čo vám zvestovali
Božie slovo! Všímajte si dobre, aký bol koniec Ich činnosti priniesli svätým bratom veľa úspechu, ale
života a nasledujte ich vieru!“ (Hebrejom 13, 7). a j ťažkosti. Jedni v nich videli Božích poslov, hlása
Títo dvaja solúnski bratia stali sa pre nás soľou teľov Kristovho učenia a záchrancov duší. Iným,
zeme a svetlom sveta (Mt 5, 13—14] a íud, čo sedel ktorým spôsob misionárskej činnosti svätých bratov
sa nepáčil, ich začali podozrievať, nedôverovať a na
v tme, uzrel velké Svetlo [Iz 9, 2).
koniec
aj v Ríme žalovať.
Apoštola národov nám pripomína aj Svätý Otec
[Pokračovanie na 4, str.)
Ján Pavol II. slovami: „Zachovajte si svoje vzácne
slovenské tradície a svoje dedičstvo viery . . kto
ré adresoval slovenským gréckokatolíkom v tomto
jubilejnom roku. Uvedomujeme si, že sine nositelia
cyrilometodských tradícií. Zachovávame byzantský
obrad, slúžili sme a slúžime v reči ľudu. Cirkevno
slovanský jazyk, ktorý sme zdedili ako pamiatku na
prekladateľskú činnosť svätých bratov, sa stal „jed
notiacim prvkom celého gréckokatolíckeho ducho
venstva a ¡veriacich“ (ndp. Mons. Ján Hirka, ordi
nár). Práve za tieto hodnoty modlime sa k Pánovi:
„Dedičstvo otcov zachovaj nám, ľane.“
Svätý Otec dalej hovorí: „Sv. Cyril a Metod sú
právom známi ako apoštoli Slovanov. Nadchnutí
misionárskou horlivosťou zanechali svoju domovinu
v roku 863 a začali hlásať Kristovo Evanjelium na
Morave a na Slovensku. Aby mohli ľudu hlásať vie
ru, preložili do slovienskej reči Písmo sväté a litur
gické knihy. Tým sa pričinili o to. že ich evanjeli
začné úsilie malo veľký úspech. Okrem toho polo
žili základy pre literárny rozvoj náboženskej a so
ciálnej kultúry Slovanov.“
Ich misionárska činnosť sa stretla u vtedajších
Slovanov s veľkým pochopením. Preto mala, ako
hovorí Svätý Otec, „veľký úspech“. Nepochopenie
bolo u kruhov orientovaných na západnú kultúru
a západný spôsob života. Aj napriek týmto dosť
značným prekážkam dielo, ktoré vykonali na Veľkej
Morave, zapustilo hlboko ikorene. Veď prišli ako ka
zatelia lásky a Božieho slova, ktorému ma každý
otvoriť svoje srdce, aby prijal Krista a dokázal Žiť
s Kristom. Bola to ich najväčšia devíza misionárskej
činnosti. Nebolo to násilie, ale oddanosť pre vec, na
ktorú boli medzi našich predkov poslaní. Neupred
nostňovali Východ a ani nepohŕdali Západom, lebo
Božie slovo aj v ich úmysle malo preniknúť do všet Z eyrilo»nélod*kých ilustrácii akad, maliara Mikuláša Klimčáka.
kých končín zeme.
o. Pavol D a n c á k

Solúiiski b ra tia

¡Va prahu prázdnin a dovoleniek
Zaujímavý je tento čas na kon ci školskéh o roka
a na začiatku prázdnin. Cas dovolen iek, a le hlavne
čas neustávajúcej práce, teraz predovšetkým tej na
našich poliach, v ed sa začala žatva.
Zaujímavý je to čas! Na železničnej stanici kŕd le
detí, čo sa ponáhľajú do pionierskych táborov, do
zotavovní, za slnkom , vodou i vzduchom, čo je už
pre dnešné naše deti sam ozrejm é, ale čo pred ro k 
mi, pred oslobodením nebývalo.
Ani tých rekreantov a dovolenkárov si nem ohol
prv vidieť, veď do kúpeľov m ohli chodiť iba tí, čo
na to mali a tá prevažná väčšina kú p ele, zotavovne
a rekreačn é strediská nikdy nevidela.
Namordovali sa naše staré m atky od svitu do
mrku, ale nikto im neponúkol poukaz, nikto n ep o
vedal, aby si šli oddýchnuť. Kedy si vlastne oddy
chovali? Azda len v noci, aj to len kúštik, lebo p o
sledné chodili spávať, vstávali k plačúcim deťom
a ráno boli prvé hore.
Naši m ladí už o tom nevedia a neraz si až príliš
zvykli na to všetko, čo majú. N iektorí z nich to p o
važujú za sam ozrejm é, hoci skutočnosti z nedávnej
minulosti, z rokov predm níchovskej republiky, h o
voria presvedčivo, že za to všetko, čo mám e, čo sme
dostali, čo dostávam e, za všetko, čo nám preu ka
zuje naše socialistické sp oločen ské zriadenie, sa
museli zvádzať dlh é zápasy a boje.
Pripomíname si to preto, že žijú m edzi nami ešte
ľudia, ktorí skutočne všetky tieto vymoženosti p o 
važujú za sam ozrejm osť a neuvedomujú si, že ešte
a j dnes je vo svete veľa krajín, k d e sa pracujúcemu
človeku — a k vôbec prácu má! — ani len snívať
nem ôže o tom všetkom , čo nám naša spoločn osť p o 
skytuje.
Bolo by treba, aby sm e o tom hovorili zvlášť na
šim deťom , ktoré neskúsili biedu a hlad, ktoré n e
vedia,, ako m uselo bolieť matku srdce, k eď nem ala
čo Hať jest svojim deíom . N evedia, že nie na každéha*'z detí sa ušli topánky, že ktorýsi musel ostať
dom at k e ď ten druhý išiel v tých jeh o . . .
Napadá to človeku práve pri pohľade na tú b ez 
starostnú m laď, a k o teraz užíva letných radovánok,
na deti, ktoré sú dobre živené, krásn e oblečen é, kým
tá zlá minulosť hovorila o čom si celkom inom. K oľ
k o ž e len umrelo m alých detí, k e ď n ebolo lekárskej
opatery a neraz sa za lekárom muselo p ešky bežať
až za tri k o p ce . . .
D%es? Deti majú všetko, je o nich postarané z
k až d ej stránky. Až si n iekedy vyčítame, že je toho
azda priveľa, že aj k e ď ich máme veľmi radi, nem ali
by sm e ich zas celkom zvykať na to, že, čo si za
žiadajú, už aj musia m a ť . . . Robia tak n iektorí neuvážliví rodičia, ktorí sa m alom eštiacky pretekajú
v zháňaní cudzích búnd a pulóvrov a čojaviem čoho.
Deti sú deti. Ešte nevedia správne distingvovať,
k t o im ch ce lepšie, a neraz ten rozumný rodič, k to 
rý neletí za každou novotou, je považovaný za div
n ie m enejcenného, že on nevie zadovážiť to, čo tí
druhí.
Učme deti šetrnosti, šporovlivosti. Nemusia všet
k o utratiť, čo dostanú na prázdniny. N etreba zjesť
každú zmrzlinu, ktorú vidíme a vypiť každú^malinovku, ktorá sa nám núka. Občas je dobré uspo

kojiť sa aj s vodou a ušetrené peniaze investovať
d o n iečoho potrebnejšieho.
Vypočul som st na peróne železničnej stanice roz
hovor detí, ktoré čakali na príchod rekreačn ého
vlaku. Ako deti, chválili sa, čo si nabalili, čo dostali.
A a k sa našlo medzi nimi dieťa, ktoré sa akosi prí
liš vynášalo, čo si všetko nesie a koľko má v peňa
žen ke, pobadal som, že tie ostatné deti, tá zdravšia,
väčšia časť, sa zhodla na tom a vyjadrili to aj na
hlas, že — a k o to vravievajú rodičia — všetko ne
treba minút a treba gazdovať tak, aby sme s vrec
kovým vydržali a n ečakali na poslanie druhého.
Tieto deti, možno sa niekom u zdá, že o nich veľa
hovorím e, sa teraz učia byť ľuďmi. Tento výchovný
p roces je veľmi zložitý a citlivý a neslobodno naň
vplývať negatívne. Treba podporovať detskú inicia
tívu, a k si chcú cez prázdniny brigádnickou prácou
zarobiť „svoje“ peniaze, lebo z tých mávajú najväč
šiu radosť. Vedia, že tie, čo dostávajú a k o vrecko
vé, tie, čo sa prem ieňajú na šaty a obuv i ostatné
potreby, sú peniaze rodičov. A cítia, že by už aj ony
m ali svojou form ou prispieť.
Pracovných príležitostí bude cez prázdniny veľa.
Ak je možné, ochotne priložm e aj my svoje ruky
najmä k tým prácam , ktoré neznášajú odklad, ako
je to v čase žatvy, k d e treba rátať aj s nepriazňou
počasia. Pôjde o záchranu nášho spoločného c h le
ba, z ktoréh o sa bude piecť chlieb pre nás všetkých.
Tí, čo sa vyberajú na dovolen ky a rekreácie, iste
si pribalia do svojich batožín aj tie vlastnosti, ktoré
sú o takom to ča se potrebné. Trpezlivosťou možno
predísť m nohej nervozite. Sú, bohužiaľ, aj takí, čo sa
celý rok tešili na dovolenku, a k eď sa kon ečn e na
ňu dostali, zabudli, že starosti a nervozitu treba
nechať dom a a stali sa nepríjemnými spoločníkmi.
Zo všetkých si spom eňm e aspoň ten príbeh z r ek 
reačn ého vlaku, k d e sa dve cestujúce nevedeli d o
hodnúť na tom, či m á byt okn o otvorené, či zavreté.
Raz bežala jedna, raz druhá. Jedna vyťahovala, dru
há sťahovala. Trvalo to do príchodu sprievodkyne,
ktorá pokojným hlasom povedala: Veď to okno ne
má sklo, a vy sa zaň div n ezožeriete. . . Čo to máte
za dovolenku ...? !
Radi a popravde to prízvukujeme — zvlášť na ad 
resu tých n iekoľkých, čo si myslia, že na dovolenke
je všetko dovolen é — že pravdu nemajú. Lebo aj na
dov olen ke platí morálny kódex človeka, na dovo
len k e nemožno poslať na dovolenku zábrany, aj na
d ov olen ke platí pre nás kresťanov Desatoro, aj keď
cestu je iba jeden m anželský partner, nemôže sa
správať tak, ako by bol slobodný.

*
To, čo sm e si povedali, to všetko je možné len
v podm ienkach mieru, ktorý je ustavične vážne
ohrozený vinou tých síl, ktoré by neváhali zahnaí
ľudstvo znova na krvavé jatky. Práve v týchto dňoch,
začiatkom júla, sa schádza v našej stovežatej Pra
h e významné v šekresťan ské m ierové zhromaždenie.
Zaznie tam aj náš hlas a kresťania z celéh o sveta
znova pozdvihnú svoj varovný hlas na záchranu po
svätného daru života, za záchranu Božieho daru
mieru.
(ant)

Maša vďačnosť i záväzok
Zhromaždenie delegátov a predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností v ČSSR
Delegáti všetkých cirkví a náboženských spoločností, žijú
cich a pôsobiacich v nasej vlasti, ziäli sa dňa 24. apríla t. r.
r kongresovej hale hotela Voronež v Brne, aby si pripomenuli
40. výročie vyvrcholenia národnooslobodzovacieho boja nášho
ľadu a oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádon. Medzi prí
tomnými bola aj delegácia gréckokatolíckej cirkvi, ktorú viedol
ndp. Mons. ján Hirka, ordinár prešovský.
Účastníci privítali medzi sebon podpredsedu Federálneho
zhromaždenia ČSSR Václava Davida, ktorý na ňom tlmočil
vyše 300 účastníkom všetkých 18 cirkví a náboženských spo
ločnosti pôsobiacich v ČSSR úprimné pozdravy od prezidenta
ČSSR Gnstáva Hnsáka a predsedu Federálneho zhromaždenia
ČSSR Aloisa Indru. Vo svojom prejave pripomennl, že oslobo
dením našej vlasti Sovietskou armádou bola prvý raz v deji
nách našej republiky spoíahlivo a definitívne zabezpečená jej
nezávislosť a moc prevzal pracujúci lud. Keď hovoril o po
diele veriacich na 40-ročnom rozvoji krajiny, ocenil podiel
cirkví a ich veriacich na budovaní socialistickej spoločnosti.
„Náš štát vynakladá a aj v budúcnosti bude vynakladať kaž
doročne značné sumy na všestranné zabezpečovanie nábo
ženských potrieb veriacich, vrátane údržby a opravy cirkev
ných objektov, vydávania cirkevnej tlače i potrebnej literatúry,
zabezpečovanie stáleho príjmu duchovných.“ Súčasne ocenil
významný podiel cirkví a veriacich na mierovej aktivite a zdô
raznil, že v ČSSR má ich fičasf v mierovom zápase svoje dáv
ne a pevné tradície.
Hlavný referát predniesol dekan Komenského evanjelickej
bohoslovenckej fakulty v Prahe prof. TbOr. Amadeo Molnár.
Na zhromaždení vystúpil aj kapitulný vikár brnenský, pre
lát Ladvík Horký, dekan Husovej československej bohoslo
veckej fakulty v Prahe prof. ThOr. Milan Salajka, dekan Slo
venskej evanjelickej bohosloveckej faknlty v Bratislave prot.
ThDr. Karol Nandrásky, tajomník Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave ThDr. Ladislav
Ostrák a prof. Eva Šuvarská z ekumenického spoločenstva
žien ČSSR.
Delegáti všetkých cirkví a náboženských spoločností v ČSSR
prijali na svojom zhromaždení vyhlásenie v tomto znení:
Všetky národy sveta spomínajú v tomto roku Štyridsiate vý
ročie ukončenia druhej svetovej vojny, ktoré pre nás zname
nalo vyvrcholenie národnooslobodzovacieho boja a zvrhnutie
hitlerovského jarma.
Prichádzajúc zo všetkých cirkvi a náboženských spoločností
našej vlasti, zhromaždili sme sa v Brne dňa 24. apríla 1985,
aby sme spoločne vyjadrili svoju vdačnosť Bohu a podakovanie všetkým, ktorí nasadili a obetovali svoje životy v zápase
proti fašizmu. Sme si vedomí, že víťazstvo bolo dosiahnuté
jednotou odporu všetkých ľudových vrstiev a spoluprácou kra
jín, združených v protihitlerovskej koalícii. S úctou sa sklá
ňame pred ludom Sovietskeho zväzu, ktorý niesol najťažšie
biemeno vojny a prispel rozhodujúcou mierou k spoločnému
a konečnému víťazstvu a nášmu oslobodeniu.
Ďakujeme Bohu, že nám bola daná príležitosť nového začiat
ku, v ktorom nesmú byť opakované hriechy starého života,
ktoré vyústili v dve svetové vojnové katastrofy. Bolo by to
však málo, keby naša vdačnosť zostala len pri slovách. Za
väzuje nás k boju proti snahám západných militaristických
síl o stupňovanie napätia vo svete, proti hromadeniu zbraní
pripravených k prvému úderu. Z hĺbky svojej viery odmieta
me plány na militarizáciu kozmu a na jeho premenu na ná
stroj na zničenie života na našej Zemi. Odmietame i zákerné

pokusy oddvodňovať toto militaristické úsilie „obranou“ kres
ťanstva a náboženskej viery. Ako veriaci bytostne cítime svo
ju spoluzodpovednosť za tfalší vývoj udalostí na svete. Vo
vedomí zodpovednosti protestujeme proti všetkým strojcom
zničenia sveta života. Súčasne vyhlasujeme, že dOsledne a
cieľavedome budeme zo svojej viery, lásky a nádeje podpo
rovať všetko, čo pomáha zachovaniu mieru a jeho prehĺbeniu.
Sme presvedčení, že najnaliehavejšou úlohou dneška Je upev
nenie jednoty a medzinárodnej spolupráce všetkých ľudí, bez
ohradu na ich politické, svetonázorové 6i náboženské presved
čenie. Spoločný postup antifašistickej koalície počas vojno
vých rokov a sedemdesiat rokov uvoľňovania medzinárodného
napätia plne ukázali možnosť takejto spolupráce.
Skúsenosti generácii, ktoré prežili druhú svetovú vojnu, nás
priviedli na jedine možnú cestu základnej premeny našej spo
ločnosti smerom k socializmu, ktorý znamená sociálnu spra
vodlivosť a mier. K nastoleniu humánnych a mierových vzťa
hov smerovali aj najhodnotnejšie tradície našich národov. K
ich odkazu sa hlásime, v ich duchu pracujeme a budeme pra
covať v našej socialistickej vlasti a pomáhať pri jej budovaní
pre (Jalší rozkvet. Pri obhliadnutí sa späť s radosťou zisťujeme
že sa podarilo zabezpečiť ako nikdy v minulosti základné
práva Človeka: sociálne istoty, zdravotné zabezpečenie, sta
rostlivosť o rodinu a dieťa, výchovu mladej generácie, bohatý
kultúrny život. Životná úroveň obyvateľstva našej vlasti Je
vysoká. Hodnoty rozvinutého' socializmu sú naplnením túžob
a boja našich predkov a sú v súlade s cieľom našich nábo
ženských a cirkevných tradícií. Preto sa k nim hlásime ‘a
chceme prispieť k ich dalšiemu rozvoju.
Tohto roku, v súvislosti s výročím smrti arcibiskupa Metoda,
zdôrazňujeme veľkú cyrilometodskú myšlienku rovnoprávností
národov a rovnocennosti ich jazykov. Metod, ako vierozvest
evanjelia íudu Vefkej Moravy, pomohol, že u nás tak skoro
došlo k jedinečnému nábehu k 2Íudoveniu písomníctva v jeho
nadväznosti na Písmo sväté. Tu zapustilo zdravý koreň i ne
skoršie úsilie o nápravu záujmov ludu, národnej nezávislosti
a štátnej samostatnosti.
Prajeme si, aby humanistické tradície našich národných
dejín i hodnoty získané zápasom o socialistické usporiadanie
spoločnosti tvorili blahodarné zázemie pre blížiace sa .VI. víekresťanské mierové zhromaždenie. Veríme, že zástupcovia
kresťanských mierových síl celého sveta, ktorí sa zídu v Pra
he, nájdu v našej vlasti priateľské prijatie i povzbudenie pre
svoj, často neľahký, boj za mier a spravodlivosť.
Svetové zhromaždenie za mier a život, proti jadrovej vojne
dalo pred dvoma rokmi podnet k vytvoreniu pracovného gré
mia, Výboru cirkevných a náboženských činiteľov v ČSSR.
Zaväzujeme sa, že v tomto spoločenstve vytrváme. Boh nám
pomáhaj, aby sme ho budovali tak, aby pravdivo vyjadrovalo
posolstvo Božej lásky! Vo všetkej pokore vyznávame svoju
nádej v moc Božieho odpustenia a posily. V dôvere v Božiu
dobrotu vyprosujeme pokoj vonkajší i vnútorný pre našu vlasť
a celú našu planétu.
„Pán svojmu ľudu dá silu, Pán mierom požehná svoj ľud“
(2 28, 11).
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Zaiste nám v ta
kej chvíli napad
ne otázka, ako to
s tým chlebom vlastne je. Veď medzi najväčšie prob
lémy dnešného sveta sa určite ráta otázka chleba,
pretože jedna miliarda ľudí dnes vo svete hladuje.
U nás je otázka chleba vyriešená, nik nehladuje.
Ale aký je náš vzťah k tomu chlebu?
Istý anglický reportér uskutočnil v Hamburgu
experiment. Na frekventovanej ulici vystúpil na
schodište domu a vyzdvihol nad hlavu peceň chle
ba a pýtal sa okoloidúcich, kto by bol ochotný za
tento peceň nosiť debny v prístave jednu hodinu.
Niektorí chodci sa smiali, iní si výrazne smerom
k nemu poklepávali po čele. Za chlieb nechcel nikto
pracovať.
Ten istý reportér urobil experiment s chlebom
v Indii, na periférii hlavného mesta New Dillí. Ob
kľúčili ho desiatky ľudí. Všetci chceli pracovať a nie
len hodinu, dve, ale celý deň.
Z toho je vidieť, že chleba máme dostatok. V po
sledných rokoch sme sa dožili takého „rozmnože
nia“ chleba, aké žiadna generácia pred nami. Á prá
ve tu začína chradnúť náš vzťah k chlebu. Čím ho
máme viac, tým ho väčšmi berieme ako samozrej
mosť a nie ako dar nášho nebeského Otca. V romá
ne Babička od Boženy Nemcovej sa môžeme dočí
tať, ako babička napomína deti, aby zdvihli každú

Solúnski b ra tia
(Dokončenie z 1. str.)
Keď si teraz po stáročiach spomíname na tieto
ťažkosti, ¡musíme s 'vďačnosťou pokloniť sa tomuto
dielu, ktoré položili sv. Cyril a Metod ako základný
kameň :naše] živej viery. Preto: „Po jedenástich sto
ročiach si ešte stále s veľkým obdivom a s hlbokou
vďakou voči Bohu spomíname na statočné činy sv.
Cyrila a Metoda. Staroslovanská reč posvätnej litur
gie byzantského obradu je .akoby živým pamätní
kom ich nesmierneho vplyvu na Cirkev. Aj budúce
generácie si budú spomínať na ich horlivosť za Bo
žie slovo, na ich oddanosť slovanskej kultúre, na
ich lásku k posvätnej liturgii, na ich veľké úsilie
o jednotu“ (Svätý Otec Ján Pavol II.).
Týmito vlastnosťami, láskou ta horlivosťou pre die
lo Božie si „získali, láskou Kristu národ celý“.
Z vďačnosti za vieru, poznanie Boha a zachované
dedičstvo náš národ im ostane verný v modlitbách.
Veď len ich zásluhou sme poznali cestu k Svetlu
života a východisko z tmy. Za toto všetko „ďakovať
za toto rod náš neprestane“.

odrobinku chleba a pobozkali. K tomu nás nabáda
aj Ježiš Kristus u sv. evanjelistu Ifina: „Keď sa na
sýtili, povedať učeníkom: .Pozbierajte zvyšné odro
binky, aby nič nevyšlo nazmar!“ (Jn B, 12—13).
Michel Quoist v básni ¡Hlad spomína:
Najedol som sa dobre. Pane,
no zatiaľ čo sme ¡my jedli,
stálo v našom meste
v zástupe na polievku,
v rukách s plechovkou z konzervy
vyše 1500 ľudí.
Zatiaľ žena v podkroví jedla,
čo našla zrána !v ¿nádobách na odpadky.
Zatiaľ deti z útulku sa delili
o studené zvyšky úbohého jedla.
Zatiaľ desiatky, stovky a tisícky nešťastníkov
sa zvíjali bolesťou a umierali hladom
pred očami svojich blízkych.
Je strašné, íPane, že to viem,
a ľudia vedia tiež.
Vedia, že nielen pár nešťastníkov,
ale na stá ich hladuje pred ich dverami,
vedia, že nielen niekoľko stoviek,
ale na tisíce ich hladuje za hranicami ich zeme,
vedia, že nielen .tisíce, ale milióny hladujú na celej
zemi.
Ľudia zhotovili mapu hladu.
Sú na nej pásma smrti, ktoré desia.
Čísla svedčia o krutej pravde . . .
. . . Tretina ľudstva trpí podvýživou.
Niekoľko miliónov umiera v Indii hladom
a priemerný vek Inda nedosiahne 26 rokov.
Pane, ty sa dívaš na tú mapu,
ty čítaš tie čísla.
Nie tak pokojne ako na štatistickom úrade,
ale ako otec početnej rodiny,
keď sa skláňa nad hlávkami detí.
Ty sa dívaš na tú mapu. Pane,
a čítaš jej čísla od večnosti.
Ty si sa na ňu díval, ty si ju čítal,
keď si mi hovo-ril podobenstvo o boháčovi
a chudobnom Lazárovi.
. . . To ty stojíš v zástupe na polievku,
to ty vyjedávaš zvyšky z odpadových nádob,
to ty umieraš yysilený hladom,
to ty padáš mŕtvy, ani nie 26-ročný, osamelo v kúte.
Zatiaľ ja, <na inej strane sveta,
s členmi svojej nepočetnej rodiny
požívam bez hladu to jedlo,
ktoré by teba zachránilo od smrti.
Dnes vieme, že každý rok na celom svete tisíce
ľudí umiera od hladu. Nemôžeme žiť tak pokojne
ako prv. Aj keď máme k dispozícii finančné pro
striedky, predsa len žiť v prebytku, žiť bez snahy
a záujmu o spravodlivejší svet, je hriechom.
Pán Ježiš u sv. evanjelistu Jána sa predstavuje ako
darca chleba. Dal svetu príklad a k príkladu prilo
žil aj svoj príkaz ako sa má riešiť nedostatok chle
ba. Až sa jeho príkaz uskutočni na celom svete,
hlad bude zlikvidovaný.
o. Miroslav D a n c á k
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Kozma a Damián, divotvorcovia
Položenie rúcha presvätej Bohorodičky
Hyacint, mučeník
Andrej Krétsky, arcibiskup
Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia. Pa
mätný deň ČSSR. Lit. Zid 7, 6—28; 8, 1—2;
Mt 5, 14—19
S 6. Atanáz Athoský, ctihodný

N 7. B. nedeľa po ZSD. Tomáš a Akácius. Hl. 5. Utr.
ev. 6 Lit. Rim 12, 6—14; Mt 9, 1—8
P 8. Prokop, mučeník
U 9. Pankrác, biskup
S 10. Anton Pečerský, ctihodný
Š 11. Eufémia, mučenica
P 12. Proklus a Hilár. mučeníci
S 13. Zbor sv. árch. Michala
N 14. 7. nedeľa po ZSD. Akvila, apoštol. Hl. 6. Utr.
e v. ,7. Lit. Rim 15, 1—7; Mt 9, 27—35
P 15. Vladimír, apoštolom rovný
U 16. Atenogén a jeho 10 žiakov, mučeníci
S 17. Marína, mučenica
Š 18. Emilián a Hyacint, mučeníci
P 19. Makrina, ctihodná
S 20. Eliáš, prorok. Lit. Jak 5, 10—20; Lk 4, 22—30
N 21. 8. nedeľa po ZSD. Simeon a Ján, ctihodní. Hl.
7. Utr. ev. 8. Lit. 1 Kor 1. 10—18; Mt 14, 14
-

P 22.
U 23.
S 24.
Š 25.
P 26.
S 27.

22 .

Pamiatka Svätých Otcov 6 snemov
Mária Magdaléna, myronosička
Trofim a Teofil, mučeníci
Boris a Gleb, mučeníci
Zosnutie sv. Anny, matky presv. Bohorodičky
Hermolaj a i., mučeníci
Pantaleon, mučeník

N 28. 9. nedeľa po ZSD. Prochor, Nikanor, Timon a
Parmen, apoštoli. Hl. 8. Utr. ev. 9. Lit. Kor 3,
9—17; Mt 14, 22—34
P 29. Kalinik. mučeník
U 30. Sílas, Silván a i., mučeníci
S 31. Eudokim, spravodlivý
AUGUST
Š 1. Pamiatka sv. Kríža. Makabejských mučeníkov
P 2. Prenesenie ost. sv. Štefana, prvomučeníka
S 3. Izakiáš, Dalmat a Faust, ctihodní
N 4. 10. nedeľa po ZSD. Efez. mládencov, mučení
ci. Hl. 1. Utr. ev. 10. Lit. 1 Kor 4, 9—16; Mt
17, 14—23

Z MYŠLIENOK NA KAŽDÝ DEŇ
Milujte sa navzájom bratskou láskou! Predbiehaj
te sa navzájom v úctivosti! V horlivosti sa nedajte
znechutiť. ..! [Rim ,12, 10—11).
Vo farnosti sv. kanadských mučeníkov sa dozvedela
jedna skupina o mladíkovi, ktorý bol práve prepus
tený z väzenia a nechcel ho nikto prijať do práce.
Nemá byt. Filmový herec, člen tejto ¡skupiny, ktorý
nedávno dostal od bohatých rodičov novú vilu, mu
hovorí: „Tu jnáš klúče a bývaj tam, pokial ti nenáj
deme prácu a byt“. Nakoniec skupina mu ,našla
prácu a byt.
Milovať znamená odovzdávať sa jeden druhému,
prekonávať sa . . . Toto žiada od nás aj apoštol ako
základ dobrého života. Ježiš Kristus sa prekonával
v láske, bolesti a utrpení. Dokázal to najväčšou
obetou na k ríži. . . Čím iným, ak nie láskou a obe
tavosťou i vzájomným spolunažívaním dokážeme
svoju lásku k blížnemu?
*
Aby sme mali nádej v trpezlivosti a úteche čer
panej z Písiem (Rim 15, 4).
Osoba, ktorá mala dosť ťažkostí v rodinnom živo
te, začala chodiť na nové piatky. Po roku prestala.
Svojou nerozvážnosťou si skomplikovala (ešte ďalšie
problémy. Na otázku, prečo prestala a nevydržala,
odpovedala: „Pán Boh mi nepomohol“.
Každá práca si vyžaduje svoj čas, trpezlivosť, od
vahu i nádej. Kresťai^ silu v trpezlivosti získa pro
stredníctvom modlitby., obety a sv. sviatostí.- Písmo
sväté nás svojou náukou i príkladmi svojich hrdinov
učí a nabáda, aby sme s! vo všetkých životných okol
nostiach zachovali trpezlivosť a blažiacu nádej ži
vota večného.
Buďte všetci jednej reči, aby neboli medzi vami
roztržky! (1 Kor 1, 10).
Už dávnejšie vyšla v Amerike kniha Dale Carnegie
Ako si získať priateľov a viplývať na iných. Autor
knihy dal si veľa námahy, aby na podklade vlast
ných skúseností — radostných i trpkých, podal hlav
né zásady ako poznať priateľov a s nimi aj žiť. Kni
ha sa dá zhrnúť do niekoľkých bodov slušného sprá
vania, ale na prvé miesto treba zaradiť reč.
Naša reč k blížnym má byť vždy milá a prenik
nutá múdrosťou a láskou, lebo je Božím darom. „Jed
nému totiž Duch dá reč múdrosti, druhému reč po
znania . . . “ (1 Kor 12, 8). Z našej reči majú mať pô
žitok tí, čo nás počúvajú. „Nijaké mrzké slovo nech
vám nevychádza z úst, ale iba dobré, ktoré povzbu
dzuje, ked treba, a prináša milosť tým, čo ho po
čujú“ (Ef 4, 29). Naopak, „zlé rozhovory kazia dob
ré mravy!“ (1 Kor 15, 33).
Eliáš bol človek slabý ako my, ale veľmi sa mod
lil (Jak 5, 17).
Veľký hudobný skladateľ Josef Haydn bol v spo
ločnosti hudobníkov, ktorí sa rozprávali o tom, ako
sa dá osviežiť, ked sú unavení a chcú ďalej tvoriť.
Keď prišiel rad na neho, povedal: „Vo svojom byte
mám kaplnku. Tam sa často skláňam, aby som pre
mohol únavu. Tento prostriedok má nesklamal.“

Modlitba je pokrmom duše, hovorí sv. Ján Zlato
ústy. Jej prostredníctvam sa veriaci Človek spája
s Bohom a je prameňom duchovného šťastia a ra
dosti. Henry Bemond vo svojej nástupnej prednáške
vo francúzskej Akadémii pomenoval modlitbu — vr
cholom umenia.

*
Lebo nikto nemôže položiť iný základ ako ten, čo
je položený, a to je Ježiš Kristus (1 Kor 3, 11).
Apoštol Pavol položil základy Kristovej náuky v
Korinte. Po nejakom čase svojich veriacich napomí
na, aby aj oni sa pričinili o rozšírenie tohto učenia
svojím životom.
Najkrajším ¡príkladom pre toto rozšírenie je osem
blahoslavenstiev: Blažení chudobní duchom . . . , ti
chí . . . , ktorí žalostia . . . , hladní a smädní po spra
vodlivosti. . . (Mt 5, 2—12). Toto sú najcennejšie
devízy duše, ktorými môžeme okrášliť a obohatiť
Kristovu cirkev.
o. Pavol D a n c á k

Odzbrojme si srdcia
Denne sa prostredníctvom tlače, rozhlasu a tele
vízie dozvedáme o vzrastajúcom napätí vo svete, o
novom rozmiestňovaní zbraní hromadného ničenia,
o neustávajúcich vojenských konfliktoch v Latinskej
Amerike. Sú to zaiste veľmi nepríjemné správy, do
týkajúce sa každého z nás. A práve teraz, viac ako
inokedy, nastáva pre kresťana úloha. A to zmeniť
svoj život. Prejsť z doterajšej náboženskej letargie
k novému kresťanskému životu.
V
súčasnosti, keď sa hovorí o zmrazení jadrových
zbraní a všeobecnom odzbrojení, je pre kresťana
prvým odzbrojením odzbrojiť si svedomie od všet
kých predsudkov. Odzbrojiť si srdce, ten sklad vý
bušnín, ktorý možno hocikedy podpáliť. Treba upus
tiť od suchopárneho dodržiavania náboženských pred
pisov, ktoré z nás robia kresťanov len na papieri,
ktoré vychováva deti bez lásky, bez ktorej niet ani
zamilovaných ani kresťanov.
Ako to, že počúvame správne slová a potom, keď
vyjdeme z chrámu, dopúšťame sa chýb? Prečo po
čúvame velké slová a stále robíme úbohé veci? Pre
čo vidíme pred sebou jagať sa vysoké ideály a uspo
kojíme sa s obyčajnými dusivými obzormi? Prečo sa
s nadšením otvárame Slovu, ktoré nás robí slobod
nými, a potom hneď otcovsky prijímame svoje otroctvá a najponižujúcejšie z nich — svoju polovi
čatosť? [A. Pronzatto.)
Bojíme sa skokov. Bojíme sa zmeniť svoj život, bo
jíme sa zbaviť svojich zlozvykov, ktoré nás nútia
kŕčovito sa držať pri zemi. Odzbrojme si srdcia, vy
trhnime z nich jedovaté korene našej závisti, nená
visti a povýšenosti. Svätý Augustín dokazoval, že zá
visť a nenávisť sa snažia prebodnúť nášho blížneho
mečom, ale jeho ostrie ho nemôže poraniť skôr, dokial neprejde naším vlastným telom.
Odzbrojíme si srdcia!
Naplňme ich láskou, ktorá nám nedovolí konať
zle. Môže byť nejaká pochybnosť o tom, odkial pri
chádzajú vojny a odkial Dochádza mier, keď deti
tohto sveta vylučujú lásku zo svojho života a tak
vyvolávajú tým väčšie vojny, čím viac hovoria o
mieri? Naplňme život činmi, lebo keď sa iba hovorí,
človek ľahko zostane taký dokonalý a čistý, ako sám
chce. Naplňme svoj život láskou, a tým odstránime
napätie medzi ľuďmi a tak pomôžeme dnešnému,
nenávisťou zmietajúcemu sa svetu. o. Štefan K m e c

Naučme sa plniť Božiu vôľu

Boží zákon nás oslovuje svojimi príkazmi a zákazmi.
Pritom ku každému z nás hovorí Boh naším svedo
mím. Je na nás, aby sme pochopili, že každé Božie
prikázanie nie je len rozkaz alebo zákaz, ale že je
to výzva pre naše jednanie.
Nfa snímke Dekalóg — Dosky zákona t staré] brnenskej syna
góge.
Snímka: MUDr. Vlastimil Široký

Angel o Rancalli, neskorší pápež fán XXIII. v deň svojej
kňazskej vysviacky bol delegovaný, aby prehovoril k novokňazom. Bránil sa tomn, netrúfal si a zháčil sa pred touto élohou. Spirituál mu poradil: „Otvorte kdekolvek naslepo knitin
O nasledovaní Krista. A tú stať, ktorá vám príde pod ruku,
vysvetlite, ako vám bode srdce diktovať.“
Kniha sa otvorila pri hlave III., veril 23. Tam Čítal: „Syna
môj, nsilnj sa vždy plniť radšej väľu iného, než svoja vlastná.
Voľ si vždy mať radšej menej ako viacej. Hľadaj vždy nižšie
miesto a usiluj sa byť každému poddaný, želaj si a za to sa
vždy modli, aby sa s tebou plne diala Božia vôľa.“
A keď sa po 54 rokoch kňazstva stal pápežom, nezabudol
na tento príbeh. Rád ho pripomínal novokňazom, ktorí ho pri
šli pozdraviť.
(KN 1980, 25)

pOZMÄŠ s v o j u V ÍeR U /

nás upozorniť, aby sme sa príliš nestarali o časné
veci, ktoré nás môžu potešiť iba dočasne. Máme sa
starať o veci večné, nebeské. To sú spásonosné myš
lienky, ktoré nás nabádajú chrániť sa od zlého a či
niť dobro.
—L—

BOH JE VEČNÝ A NEMENITEĽNÝ
„Prv, nej vrchy zrodil! sa a vn ik la sem
a i n u k n l i , a od vekov ty naveky si Bob“
(2 89, 2)

Boh je najdokonalejšia bytosť, ktorého plne nikdy
nemožno pochopiť. Čiastočne, akoby v zrkadle (1
Kor 13, 12), môžeme ho poznať zo stvorených, vecí,
ako o tom píše sv. apoštol Pavol: „Jeho neviditeľná
bytosť dá sa totiž od stvorenia sveta vybadať a spo
znať zo stvorených vecí, aj jeho večná moc a bož
skosť...“ (Rim 1, 20). Z týchto božských vlastností
spomeňme si dve: večnosť a nemenitelnosť.
a) Všetko na svete má svoj počiatok, čas svojho
zrodu: rastliny, zvieratá, ludia, mestá, národy. Preto
Písmo sväté Starého zákona hovorí: „Na počiatku
stvoril Boh nebo a zem“ (Gn 1, 1). A žalmista píše:
„Prv, než vrchy zrodili sa a vznikla zem a zemekruh, a od vekov ty naveky si Boh“ (Z 89, 2).
Všetko na svete má svoj koniec. Aj náš život sa
pominie. „Veď človek. . . , jak kvet keď pučí, vzá
pätí však uvädne“ (Jób 14, 2). „Nebo a zem pominú“
(Mt 24, 35), ale Boh je večný. Preto žalmista hovo
rí: „Na počiatku založil si zem a dielom rúk tvo
jich sú nebesá; tie sa pominú, ty však zostaneš, a
ony všetky ako rúcho zotlejú, ako plášť ich zavinieš
a ako šaty zameníš inými; ty však si vždy ten istý
a nebudú mať konca roky tvoje“ (Z 101, 26—28).
Boh je teda večný, nemá počiatku, ani konca. Niet
žiadnej vonkajšej príčiny, ktorá by toto bytie pod
mieňovala.
b) S vlastnosťou večnosti sa viaže aj Božia neme
níte Inosť. To znamená, že Boh vždy zostáva bez zme
ny vo svojej podstate, moci a dokonalosti. Tá vlast
nosť nevyhnutne plynie z Božej samobytnosti, ako aj
z Božej samotnej podstaty. Keď nie je Boží život
podmienený žiadnymi vonkajšími príčinami, nemôže
v Ňom preto nastať nijaká zmena. Konečne, meniť
sa môžu iba veci nedokonalé. Boh — bytosť naprosto dokonalá, nemôže sa zdokonaľovať, ani nič
utratiť na svojej dokonalosti. Sám Pán svedčí o se
be: „Lebo ja. Pán, som sa nezmenil. . . “ (Mal 3, 6).
Boh sa teda nemení. Všetko stvorené, všetko po
zemské sa mení. V prírode vidíme zmeny, vidíme,
ako rastú stromy, rastliny, zvieratá, človek.
Ale Boh sa nikdy nemení. Apoštol Jakub píše, že
u Boha „niet nijakej premeny ani prípadného zatem
nenia“ (1. 17). U neho sa nič nezačína, ani nekon
čí. Preto zostáva vždy tým, čím je od večnosti: več
ným, nekonečným duchom. Nebolo, ba ani nemohlo
byť príčiny, pre ktorú by Pán Boh niekedy neexis
toval, ako nemôže byť ani takej, pre ktorú by pre
stal existovať. Boh nikdy nezačal existovať a Jeho
existencia nikdy neskončí. Preto ho sv. apoštol Pavol
nazýva Kráľom vekov (1 Tim 1, 17), t. j. bytosťou,
ktorá vládne časom, sama súc mimo neho.
Myšlienka na Božiu večnosť a nemenitelnosť má

Podobenstvo o stratenej ovci

Pri hľadaní stroskotancov sa často stane, že po
dlhom a usilovnom hľadaní, vydajú vyhlásenie, že
niet nijakej nádeje nájsť niekoho pri živote. Každá
námaha je už zbytočná.
Podobenstvo o stratenej ovci nám hovorí, že pa
stier, ktorý mal sto oviec, stratil iba jednu ovečku,
ktorá zblúdila, ale za nijakú cenu sa nechcel uspo
kojiť s myšlienkou, že ju stratí navždy. Preto ju hľa
dal. Hľadal vytrvalo. Preto je aj radosť veľká. „Väč
šmi sa jef teší ako tým devlťdesiatimdeviatiitt, ktoré
nezablúdili“ (Mt, 18, 13).
Je to príklad dobrého pastiera, ktorý hľadá aj jed
nu stratenú ovečku. Keď ju nájde, berie ju na svoje
ramená a s radosťou prináša k svojmu stádu. Týmto
obrazom chcel Spasiteľ poukázať na neohraničenú
Božiu lásku voči každému zblúdilému hriešnikovi.
„Práve tak nechce váš Otec, ktorý je na nebesiach,
aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých“ (Mt
18,14).
Z tejto vôle Otca nebeského prišiel na zem Boží
Syn, aby hľadal a našiel, čo bolo stratené. Pekne
to vidíme na udalosti o Zachejovi, ktorý pohnutý
Jeho láskou k nemu, hriešnikovi, úprimne sa kaja
a chce napraviť všetky nedostatky svojho minulého
života. A Spasiteľ to pred všetkými vyhlasuje, že
„prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. . (Lk 19,
10 ).
Farizeji a, zákonníci z tejto príčiny často odsudzo
vali Spasiteľa, že sa nie s nimi, ale s hriešnikmi
priatelí. Že s nimi sedí a hovorí. Týmto adresoval
slová: „Nie zdraví potrebujú lekára, ale chorí. Choď
te a naučte sa, fóo to znamená: Milosrdenstvo chcem,
nie obetu. Lebo neprišiel som volať spravodlivých,
ale hriešnikov“ (Mt 9, 13).
K biskupovi Albinovi Luccianimu prišli raz s pono
sou, že ktorýsi z tých, čo ich on berie pod ochranu,
nežije dobrým životom. Radili mu, aby sa s ním viac
nestretol, aby ho ig n o ro v a l a nechal ho napospas
osudu. Toho dňa si však náš neskorší pápež Ján
Pavol I. napísal do svojho dennika: „Či nie chorí
potrebujú lekára? Č i neprišiel Pán volať hriešnikov,
a nie spravodlivých. . . ? ! “ A nedal sa odradiť, ale
pokračoval vo svojej milosrdnej láske, až dosiahol,
že jeho zverenci sa dali aj na cestu čnostného a do
konalého života.
V životopise sv. Gertrúdy čítame, že bola obdarená
mnohými nadprirodzenými videniamL V jednom vraj
videla Pána, ako visí na kríži. Svätica sa zahľadela
na krvácajúce Pánove ruky a uvidela, že z kríža sú
vystreté nie jedny, ale tisíce rúk. Vo svojúm srdci
cítila, že Pán chce dosiahnuť srdcia všetkých ľudí,
ale najmä tých, čo neveria. Pán jej povedal, že jej
modlitby za neveriacich priam liečia jeho rany jed-

on za drahou a že postupne mSže svoje ruky vztiah
nuť späť. Vtedy vraj svätica zvolala: „Pane a prečo
vystieraS svoje ruky po tých, čo o tebe nestoja?“
Pán jej povedal: „Nevercov ti zvlášť kladiem na srd
ce. Modli sa za nich, zapieraj sa za nich, lebo aj za
nich tiekla moja krv, aj oni majú nesmrtefné duše.
Chcem, aby sa aj oni vrátili a tvorili so mnou jedno
spoločenstvo vo viere. . . “
Keď nám Spasiteľ povedal podobenstvo o pastie
rovi, ktorý hladá stratenú ovečku a raduje sa nad
jej nájdením, chcel povedať, ako mu veľmi záleží
na každom hriešnikovi, aj nad tým úplne skracho
vaným, a robí všetko, aby ho obrátil. Taká je totiž
vôla Otca nebeského, ktorý je na nebesiach, aby ne
zahynul čo len jeden z týchto maličkých (Mt 18,
14).
o. František D a n c ô k

ZAMYSLENIE
Človek sa narodí a už s prvými krôčikmi sa učí
rozlišovať dobro od zla. Priemerne do dvadsiatich
rokov študuje, potom sa snaží uplatniť v živote, za
ložiť si rodinu, materiálne ju zabezpečiť. Ani sa ne
nazdá a päťdesiatka je na krku. Za tým všetkým sa
plazí smrť. Nikde nie je zaručené, že príde až v se
demdesiatke.
Smrťou človek všetko zanechá: dom, auto a j pe
niaze. Človek túži po dobrom, zabezpečenom živote,
chce niečo mať. Na tom všetkom nie je nič zlé, ak to
nie je na úkor vzácnejších hodnôt, ako je starosť
0 dušu, o večný život.
Okolnosti -na sklonku života často nás nútia za
myslieť sa, čo dobré sme vykonali. Niekedy sklama
ní zistíme, aký máme chudobný vklad v nebeskej
pokladnici. A pri súde nám môže pomôcť iba to.
Náš život ešte neskončil, teda máme čas zmeniť
ho. Predstúpme pred Krista takí, akí sme, bez nad
nesenia, bez pýchy, ale s pokorou i so slzou v kútiku
oka. Staňme sa Jeho priateľmi. Koľko času venujeme
priateľom, ktorí sú nám priateľmi, len dokiaľ nás
potrebujú. Ich rady neraz vedú na scestie i do zá
huby. Božie priateľstvo však nepozná falošnú lásku.
Ono vyvoláva ozvenu v našom srdci. Mení a pretvára
nás k lepšiemu.
A láska si priam vynucuje lásku. Tá naša nech je
úprimná a jednoduchá. To dobré, čo nám Boh dáva,
1 to nepríjemné, ťažké, boľavé, čo na nás dopúšťa,
to všetko Mu obetujeme. Z radostí budeme mať ešte
väčšiu radosť. Zármutok, bolesť, či žiaľ sa nám zmen
ší, lebo ho bude vlastniť aj Boh. Každý deň si nájde
me chvíľu a nadviažeme s Ním kontakt. Niekedy
nás k tomu privedie záblesk Božej prítomnosti v
skutku alebo slove blížneho. Vtedy, preniknutí Bo
žou prítomnosťou, dvíhajme k Nemu svoj zrak. Pa
mätajme tiež na Spasiteľove slová: „Nie každý, kto
mi hovorí: .¡Pane, Pane!’ vôjde do Nebeského krá
ľovstva . . . “ (Mt 7, 21).
A tak nestačí iba vzdialene milovať, alebo iba
modliť sa, bez dobrých skutkov, bez úsilia zdoko
naľovať sa. Preto slová, ktoré vravíme Bohu alebo
ľuďom, nech sú doplnené dobrými skutkami, snahou
byť lepšími.
Ako to máme robiť v konkrétnom živote? Držme sa
svojho svedomia, ono nám dá odpoveď.
Elemér Bercsényi

METODOVI
(K 1100. výročiu odchodu.)

N enájdeš zrno zasiate do zeme.
Usmieva sa ti v klasoch
tisícm i úsmevov
pod Slnkom Života.
To je to m iesto,
k d e sa umiera i rodí súčasne,
nevypovedané slovo
veľbásne.
Preto ti nespievajú panychídu,
ležal si v rakve n akreslen ý tieň
na poludňajšej stene
a zostala tu iba vôňa myrty a tymianu,
vojaci n evedeli privaliť
kam eňom starú bránu,
cez ktorú vychádza Slnko
deň čo deň.
Nestratil sa tvoj život,
stratil sa len hrob,
tá jam a v hline, ča se . . .
a M agdaléna i Emauzskí vedia, že st pravý!
hľadajú htadači hroby zrna
a ozimina vraví:
Niet ho tu,
T
a le žije.
A ch od í s vetrom, vetrom Zoslania
a rozsieva zrno
po otčine . . .
(fosef Horttak)

Boh je vždy s nami
Pýta sa okoloidúci dievčatka, ktoré je perník a
usedavo p la če:
— Prečo plačeš?
— Pretože toho perníka, ktorý jem , je stále m e
nej.
Podobný príklad sa stáva v živote každého jedn é
ho z nás. A tý ka sa to sam otného života. Niektorým
sa nit života pretrhne n eskoro v starobe, iným skôr.
Ale k o ľk o tažkostí musí člov ek v živote prežití
Jed n éh o dňa sa istý kňaz dozvedel, že zomrie. Po
vedal:
— Bože, ď akujem Ti, že si ma zasnúbil s večnos
tou.
Po krátkom čase zomrel. A tu zbadal na jednom
z oblakov sed iei n ebeskéh o Otca. I hovorí:
— Bože môj, tak zle mi bolo v živote a ty si ma
často opúšťal.
— Mýliš sa, vždy som bol pri tebe, — odpovedal
mu n ebeský Otec.
A vzal ho za ruku a ukázal mu:
— Pozri, všade k d e je tvoja stopa, vedľa nej je
i moja.
— Ale tam, pozri tam! Tam je len jedna stopa,
vykríkol kňaz. — Vtedy, k eď som bol v koncentrá
ku, k e ď som bol tažko chorý, vtedy si ma opustil.
Pán sa trochu pousm ial a povedal:
— Och, ty naivný, vtedy som ta na rukách niesol.
M. T.

METOD
UČITEĽ — KŇAZ — SVÄTÝ
Otázku, ktorú kedysi, pri Cézarei Filipovej, Ježiš
Kristus dal svojim učeníkom (Mt 16, 13—20), pre
formulujme do tejto podoby: „Za koho pokladajú
fudia Metoda?“ Odpovede, ak vezmeme iba histori
kov, sú pestrá a, povedzme to otvorene, neuspoko
jujú, Nás zaujímajú „prvé“, základné charakteristi
ky. A otázku kladieme súčasníkom Metoda a gene
ráciám, ktoré po nich prišli
Otázka a tak aj odpoveď je nástojčivá. Cyril a
Metod je totiž v našej identite: ich charakteristika
je tak charakteristikou našou.
Uvedomme si, že pozícia, na ktorej stojíme, je pre
takéto hfadanie výhodná. Po celý jubilejný rok sto
jíme vlastne nad hrobom Metodovým. A hrob, to }e
hranica, odkiaľ dobre „vidieť“ dozadu, na hodnotu
celého života, a vidieť z nej už aj dopredu, na život
vo večnosti Náš prístup je prostý. Berieme do rúk
autentické informácie o Metodovej smrti i o jeho
pohrebe (ŽM XVII). A všímame si správanie účast
níkov: to považujeme za odraz toho obrazu, ktorý
o Metodovi majú. Rovnako si všimneme aj postoj
ďalších generácií k Metodovi. Sme totiž presvedčení,
že toto je jedna zo spoľahlivých ciest, ako sa možno
dopracovať k charakteristikám.
Tak za koho pokladali ľudia Metoda? Mali ho za
svojho u č i t e ľ a , videli v ňom k ň a z a a po
važovali ho za s v ä t é h o .
Pohovorme si o týchto charakteristikách bližšie.
1. Metod — a v primeranom zmysle aj Cyril — je
uči t eľ . A naši predkovia sú žiaci, sú jeho, sú ich
žiakmi. Oslovovali ho tak, dokonca považovali ho
za „učiteľa dobrého“, za „ctihodnú hlavu“ (13, 14).
Mali ho za učiteľa v časoch Krista. Prechádza kraji
nou, svetom v sprievode svojich žiakov. Krajina je
šíra, učiteľ i žiaci voľní, slobodní. Slová učiteľa sú
v podstate komentárom k Božiemu plánu. 2iaci sa
učia chápať ho. Učiteľovi plne dôverujú: on ich duie hnetie do ušľachtilej podoby.
Metod učil o „milosrdnom Bohu“, o tom, že Boh
„chce, aby každý človek sa spasil a k poznaniu
pravdy došiel“ (ŽM II, 1). Učil našich predkov, teda
nás, veriť, milovať Krista, Bohorodičku, Cirkev, bra
tov, svet. Učil ich vysvetľovať si znaky časov, uká
zal im, ako sa mlčky trpí, ako sa dôveruje, ako sa
obetuje, ako sa žije i to, ako sa zomiera, prechádza
do večnosti. Učil ich oslavovať Boha a slúžiť Mu.
Učil ich modliť sa.
Metod učil našich predkov múdrosti. Tej — bi
blickej. „Bázeň ver pred Pánom, to je táto múdrosť,
a um je zasa vystríhať sa zlého“ (Ecce timor Domí
ni, ipsa sapientia: et racedere a malo, intelligentia). „Nedá sa vykúpiť ani rýdzim zlatom, ani strieb
rom samým cena jej vyvážiť“ (J6b 28, 28; 28, 1S).
Zo slov Metodových žiakov vieme, ako pochopili je
ho „učiteľstvo“:, „vieru zachovať“, „ľúbiť sa Bohu“,
„očakávať veniec spravodlivosti“ (1—4).

Velehrad — Maxovo súsošie a Matejkov obraz s». Cyrila
a Metoda.

Metod bol pre našich predkov učiteľom. A bol —
takýmto učiteľom. Pri jeho vyprevádzaní naši pred
kovia boli presvedčení, že Metod „bol priradený k
otcom svojim,. . . učiteľom. . . “ (12).
2. A čo nám informácie Života Metoda (XVII.) —
i iné — prezrádzajú ďalej? To, že naši predkovia v
Metodovi vidia k ň a z a . Vystihujú tak ešte hlbšie
priestory jeho bytosti a vyjadrujú tak svoj ešte jem
nejší vzťah k nemu. Volajú ho otcom (4), „ctihod
ným otcom“ (XVI, 4), považujú ho za „pastiera“
(13), seba zase za jeho „stádo“ (14), vyjadrujú túž
bu žiť ako on, „dôstojne podľa povolania svojho“
(14). Očitý svedok si všíma, že Metod vchádza „do
chrámu“, že káže „požehnávať“, že „na rukách kňaz
ských spočinul“, že „opatrili ho učeníci“, „vzdali
mu dôstojné pocty“, že „službu cirkevnú vykonali“
a „uložili ho do hlavného — inde katedrálneho, t j.
biskupského — chrámu“. Vo všetkom presvitá vi
denie Metoda ako kňaza. O tom istom svedčí, a vý
rečne, aj celá scéna s vyprevádzajúcim ho ľudom:
tak sa vyprevádza jedine kňaz, ten, ktorý „všetkým
bol všetko, aby získal všetkých“ (13).
Metod je vo všetkom, všade a všetkým kňaz. Vy
stupuje s autoritou kňaza a túto autoritu skutočne
aj má. Zračí sa to napríklad aj v jeho postoji k Svä
toplukovi.
Metod — kňaz naplňoval obsahom pojem kresťan
ského kňaza, kňaza Kristovho. Práve ten obsah, od

raz to Metodovho prototypu kňaza, usadil sa v du
šiach našich predkov, je v depozite našej kultúry,
je vo vedomí nášho národa, je v našom slovníku.
Ten pojem kňaza mali naši predkovia, ten typ kňaza
realizovali kňazi našich dejín. Ie to kňaz vkorenený
do ludu. fe to kňaz plne pre ľud. Je to kňaz dýchajúci
spiritualitou ľudu.
Je to súčasne — ba práve preto— kňaz vnorený
do Boha, svojho Povolávateľa, je to kňaz Cirkvi, je
to kňaz — tajomstvo, kňaz, po ktorom ľudstvo túži
od prvopočiatku.
Je to kňaz — liturg.
Je to človek na kolenách.
Brat človeka, ktorý vedie dialóg so svojím Bohom,
kňazovým Povolávateľom.
Pripomeňme si to ešte raz: Metod je prototypom
kňaza našej Cirkvi. S veľkým uspokojením konšta
tujeme, že kňazi našich dejín išli za ním dôsledne.
Priznáva sa, že boli to práve gréckokatolícki kňazi,
ktorí náš národ udržali (akademik Ä. Mráz). Boli to
kňazi na spôsob Metoda — ako novozákonné kňazstvo je na spôsob Melchizedecha (zrov. Žid 5, 10; 7,

presvätá Bohorodička, tá, na ktorú nás sv. Cyril
a sv. Metod odkázali.
4.
Našu reflexiu ukončiť ešte nemôžeme. Ježli
Kristus sa neuspokojil s informáciou, čo si o ôom
myslia ľudia. Chcel vedieť, čo si o ňom myslia oni,
jeho učeníci. Tá istá otázka je aktuálna aj v našej
situácii: „A za koho Metoda — Cyrila — pokladáme
my?“
Musíme si priznať, že tie charakteristiky Cyrila
a Metoda, ktoré neuspokojujú, sme poväčšine for
mulovali my, generácia posledného obdobia. Mien
ky súčasníkov, našich predkov sv. Cyrila a Metoda
a mienky naše si nekorešpondujú. Situáciu „rieši
me“ spôsobom, ktorý je pre nás príznačný: buď ju
prosto ignorujeme, buď nad ňou prejavíme rozpaky,
buď, a to najčastejšie, vyhlásime, že všetci ostatní
sú v omyle. Uvádzame pri tom aj svoj argument: hľa,
koľko sme o veci napísali, čo všetko sme na ňu vy
naložili . . . To áno, to nikto nemôže poprieť, lenže
vec je v niečom celkom inom, v hlbšom, v morálnej
rovine. Problém je v nás samých. My nechceme už
byť žiakmi, učeníkmi — akože potom by sme mohli
1 1 ).
niekoho uznať za učiteľa? Ani Cyrila, ani Metoda.
Metod je učiteľ, Metod je kňaz. Oboje sa doplňuje. Naše skúsenosti s inými nás doviedli do skepsy, až
Jeho náuka preto tak sýtila, preto tak blažila, lebo do rezignácie. A naše predstavy o sebe? Myslíme
vyvierala z kňazskej duše. A jeho kňazstvo bolo pre o sebe, že sme neomylní, sme nepoddajní, spupní.
to také zrelé, lebo bolo podopierané múdrosťou, kto A volanie našej duše, našej bytosti po sakrum? To
rú učil aj iných.
nepočúvame, to udúšame, zahlušujeme. A zoči-voči
3.
Informácie o smrti a o pochovávaní Metoda smrti? Ona hodnotu našich postojov najlepšie de
bezprostredne prechádzajú do modlitby: „Ty však maskuje.
z výše, svätá a ctihodná hlava, hľaď modlitbami svo
Hľa, tu je príčina, prečo v Metodovi, prečo v Cyri
jimi na nás, roztúžených po tebe. . ( 1 4 ) . Tu na
lovi
nevidíme učiteľa, prečo nám nič nehovorí ani
našu otázku mám« explicitnú odpoveď: naši predko
ich
kňazstvo
ani ich svätosť. Vec nie je v nich, ale
via Metoda pokladajú za s v ä t é h o . Tak ako hneď
je v nás. Ale potom ani pravda nie je v nás: tá je
po smrti bol za svätého pokladaný aj Cyril.
Nám túto skutočnosť prichodí vziať iba na vedo totiž v zhode myšlienky s faktom. Charakteristiky,
ktoré Cyrilovi a Metodovi dali ich súčasníci a celé
mie.
Otázka, to si priznajme, nás prekvapuje. Čo sa tu naše dejiny, sú platné aj za situácie, že nám sú ne
stalo, Čo sa v tom fakte zračí? Máme tu najprv dô vhod.
Buďme však presní a buďme aj spravodliví. Nie
kaz o živej viere našich predkov. Život posudzujú,
všetci
naši súčasníci prijímajú našuchorené tézy.
svet vidia podľa nej. Videli učiteľa, videli kňaza Me
toda. Vydali o ňom svedectvo. Ä ono je súčasne sve Máme našťastie takých, ktorí rozoznávajú hlas de
jín, ktorí sa spoliehajú na svoju intuíciu, ktorí po
dectvom aj o nich samých.
Titul „svätý“ je titulom „strešným“, sumarizujú čúvajú napríklad liturgiu. Myslíme tu na náš ľud,
cim. Kvalifikuje všetky skutky celého života Meto na ľud Boží. Ten sa dobre orientuje. Ten vie, za ko
ho má pokladať Cyrila, za koho má pokladať Me
dovho.
toda.
Nejde tu však iba o osobu Metoda. Metod, tak ako
Uznáva ich za u č i t e ľ o v a seba za ich žiakov,
aj Cyril, sú prvými členmi našej Cirkvi. Tí sú svätý
vidí
v nich k ň a z o v a obracia sa na nich ako na
mi, tí sú „po pravej strane Krista“, ti od Boha „pri
s
v
ä
t
ých.
jali večný život“. Naša Cirkev je tak Cirkvou svä
V
súlade s presvedčením súčasníkov, v súlade s
tých. dosiahla aj svoj rozmer večný. Atribút, pri
rodzene, platí aj na naše dejiny, na našu kultúru, mienkou, ktorú na Cyrila a na Metoda mali všetky
generácie, ktoré našu predchádzali.
náš národ.
Naši predkovia živo chápali spoločenstvo svätých.
Mons. Ján HIRKA, ordinár,
Ani Cyril, ani Metod nezostal iba vo svojom čase:
apoštolský administrátor prešovský
„Keď oddal Bohu dušu, prijal kráľovstvo nebeské“
(Krátky Život). Je tak stále súčasným. Živým — v
Bohu — neustávajúcim orodovníkom, najmä za „svo
je stádo“. „Ich modlitbami, Kriste, spas duše“. „Le
Aké piesne by sme mali zaspievaf na česť veľkňaza Meto
bo tvoja je sláva a česť na veky vekov. Amen.“
da? Obľúbil si samotu a v rozjímaní sa obohatil plodmi Dncha.
Cez všetky stáročia naši predkovia ctili Cyrila a
Metoda ako svätých. Dávali to najavo liturgicky, dá Akfi chválu vzdať Cyrilovi, znalcovi jazykov. Pevnou cestou
vali to najavo ľudsky i občiansky. A celý priebeh hlbokých úvah došiel k najvyššej Múdrosti. Nou premohol
našich dejín, ak naň pozrieme v živej viere, doka chytrosť moslimských učencov. Jeho príhovor u Krista aj nám
zuje, že svätý Cyril a svätý Metod sa za nás u milo získa hojné milosti.
{Na večlerni sviatku sv. Cyrila a Metoda)
srdného Boha prihovárali. Že za nás u Boha stála

APOŠTOL
LEGENDA
Od nepamäti sa tak vravelo, že tu žil a tu zom rel
svätý muž Bažil, ktoréh o poznali široko-ď aleko od
Hornádu až po Tisu. Tu, na m iestach, kd e dnes sto
jí Vranov a trochu ď alej Humenné. Vraví sa, že tu
žil. Ale on žil všade. N ikde nemal trvalý pobyt. Jeho
domovom boli cesty. Vychádzal na ne a vracal sa
po nich. Stali sa jeho bratmi. Na jeho cestách ho
stále sprevádzali jeho učeníci i žiaci. N iektorí s ním
boli stále, iní opúšťali na čas kláštory a nasledovali
ho, aby sa poučili a aby videli, a k é divy robí Duch
Svätý jeho rukami.
Nikto nevie, odkiaľ prišiel. Rozprával rovnako
dobre rečou ľudu, a k o aj grécky, latinsky a h ebrej
sky. Isté je, že prišiel od západných riek. Ruval sa
s nemeckými kňazmi. Stál na strane biskupa Meto
da. A keď vyhnali Metodových žiakov, aj on mal ísť
s nimi. Ale neodišiel. Vytratil sa z pazúrov najatých
vojakov a zamieril od Nitry presne na východ. Po
vráva sa, že také inštrukcie dostal ešte od biskupa
Metoda. Potom prechádzal cez rieky Nitru, Žitavu,
Hron, Hornád, Torysu, Topľu, Ondavu. Prichádzal
cez dnešnú zemplínsku rovinu, krajom , k d e sa n e
skôr zrodili m estečká Trebišov, M ichalovce, Humen
né. Ale nikde sa dlho nezdržal. Ponáhľal sa, akoby
mu bol stále niekto v pätách. A v skutočnosti aj bol
— nenásytný intrigán Viching. Dozvedel sa, že utie
kol a že zostal na území V eľkej Moravy. Ale nájsť
ho bolo pre Vichinga, a k o nájsť ihlu v stohu sena.
Prišiel až k riek e Ondave, k stredisku m níšskeho
a náboženského života. Tu medzi svoje zrubované
domy a kláštory, tu k svojim milým chrám om , na
miesta hustých listnatých lesov, nádherných lúk a
bohatých riek. Ľud ho nepoznal, ale len čo vstúpil
na posvätnú zem kláštorov, zhŕkli sa ok o lo neho
všetci. Kľakali a on im dával požehnanie. To všetko
nasvedčovalo, že bol biskupom. Ako posledný vyšiel
mu v ústrety biskup Klement. Padli si do náručia
a objali sa. Biskup Klem ent povedal zhrom ažde
ným: „Tohto Božieho muža nám p osiela Boh. On žil
v blízkosti nášho zosnulého učiteľa Metoda, on je
verný našej viere, on pozná našu reč, naše spevy a
rozhodol sa ostať tu, lebo a k o povedal on sám : Tu
som doma. Nuž, buď nám tu, otče, dom a.“
A tak zostal otec Bažil tu pri svojej Topli a On
dave. A nikto sa nikdy nedozvedel,- či sa tu n iekde
narodil alebo prišiel zo Solúna či Západu. Iba to sa
vedelo, že tu je doma.
Netrvalo dlho a ľud ho stále viac poznával. Veď
večne bol s ľudom. Učil v osadách, pri riekach , ale
aj hlboko v lesoch, pri bažinách i v horách. Všade
bol, vo všetkom sa vyznal. Hlásal Božie slovo, ale
aj pomáhal a uzdravoval. Tak a k o otec Klement.
Vkladaním rúk. Ľudia mu nedali ani spať. Veď ľud
ská bieda je nekonečná. Zobúdzali ho v noci v S ta 
noch, pod stromami i pri riekach a žiadali, aby za
chránil umierajúcu matku, otca, dieťa. A on ostával
a uzdravoval. Často bol veľmi unavený. Unavené
boli jeho ruky, nohy, srdce, ale jeh o oči boli živé
a čerstvé ako h orské jazerá. Mnohí vraveli, že očam i
uzdravuje. Dlhý čierny habit zakrýval jeho chudé
telo a v brade mu p rebleskov ali chum áče staroby.
Raz keď sa na noc uchýlil do hlinenej zem ľanky

k svojim veriacim synom, ktosi pricválal na koni,
zoskočil, vrútil sa dnu a zalom coval ním: „Vstávaj,
mních, a poďI Dieťa m ôjho pána zom iera. V hrade
povyše Ondavy.“ Bol to sluha hradného pána, ktorý
nedávno dal zbičovať otca Bažila. Otec Bažil na svia
tok V zkriesenia dával prijím ať veriacim sluhom a
potom v zadných skladových m iestnostiach, urče
ných pre služobníctvo, spievali: Christos voskrese.
A pretože služobníkov nebolo m álo a ich radosť na
rastala v speve vzkriesenia, neprajní pohan skí slu
hovia to oznám ili pánovi, ktorý ešte nebol kresťa
nom. Pán si dal predviesť otca Bažila a dal ho zbi
čovať. Potom mu povedal: „Myslím, že viac tu n e
budeš buntošiť m ojich sluhov. Všetko mám, čo p o
trebujem . I moji sluhovia. Nič od teba nepotrebu
jem .“ Potom ho dal vyhodiť za bránu a nahuckal
naň psov.
Teraz posiela svojho sluhu a rozkazuje mu, aby
išiel uzdraviť jeh o dieťa.
„Tvoj pán mi povedal, že nesm iem viac prekročiť
prah hradu nad Ondavou. Ako mám rozumieť teda
jeh o rozkazu?“ povedal o tec Bažil.
Keď zažali olejový kah an ec, ktorý ožiaril tvár otca
Bažila, jazdec z úžasom zistil, že je to mních, kto
rého aj on bičoval. Teraz pochopil, že to je ten divo
tvorca, o ktorom vedia aj za riekam i, za horami.
„Vstaň a poď! Čo bolo, už nie je!“
A cválajúc na kon i spolu s jazdcom otec Bažil
vzdychal:

Bazilika sv. Klementa v Ríme. S. Nabili (1882—1886): Freska
nad oltárom w kaplnke n . Cyrila a Metoda.

„Bože, prečo práve na tejto m rcine mám vypustit
svoju dušu?“ Ale jazdec začul jeho vzdychanie a
vravel mu: „Chyf ma dobre za šiju, mních, a nadvih
ni sa, alebo na tvoju dušu č a k á iná duša.“ A v p o
koji cválali ď alej.
O polnoci boli pri ondavskom hrade. Stráž im rých
lo otvárala bránu. Cez m ostík nad priekopou, ktorá
sa napúšfala až z Ondavy, p releteli až na dvor
hradu.
Diéta už sotva dýchalo. Tvrdý a pyšný pán hradu
bojoval sám so sebou. N evedel, či má mníchovi rozkázat alebo ho prosit. Dobre sa pamätní, čo mu p o
vedal po zbičovaní: „Nič od teba nepotrebujem e.“
Preto iba natiahol ruku smerom k dietatu a obrátil
hlavu k otcovi Bazilovi. Táto nemá reč však bola
viac prosbou ako rozkazom .
Otec Bažil pristúpil k lôžku, k ľako l si a nahlas
sa modlil. Potom vstal, zdvihol obe ruky, položil ich
dietatu na hlavu ‘a diéta sa posadilo.
Otec Bažil sa obrátil, natiahol ruku smerom k d ie
tatu, podobne ako pán hradu, potom pristúpil k p á 
novi a povedal mu: „To, čo som ti dal, nie je m oje,
ale-fežišove. Nech ta on požehná, aj všetkých, ktorí
s tebou bývajú.“
Potom sa otec Bažil pohol k dverám. Ale pán hra
du vzlykavo zvolal: „Zostaň! N eodchádzaj! Teraz
viem, že nikdy si mi nič n ech cel vziať. Chcem ve
dieť všetko od teba, čo som počul o tebe. Aj o tom
Ježišovi, o ktorom vedia aj moji sluhovia.“
'
„Staň sa,“ povedal otec Bažil.
A neuplynul ani rok a na hrade stál kostol, aký
nemal páru v celom chotári. A práve na sviatok veľ
konočný, v deň Pánov, v deň V zkriesenia ho posvä
tili. Patrónkou chrámu sa stala presvätá B ohoro
dička.
A z vŕšku, na ktorom stál hrad, sa niesol do údo
lia mohutný chorál spevu: „Christos voskrese iz
mertvych, smertiju smerť poprav i suščim v hrobich
život darovav.“
Dolu v skromnom kláštornom chrám e odpovedal
jasavý veľkonočný spev, zvíril sa ako peľ kvetov na
lúkach, zosilnel pri dverách a zaburácal nad cibuľo
vitými vežičkam i:
„Da voskresnet Boh i raztočatsja vrazi jeh o i da
bižat ot lica jeho nenavid'aščiji jeho!“
Z hradných kostolných veží sa ozývali radostné
gongy, ktoré počuli až v húštine lesov a potom ako
bratská ozvena sa pretekali lesy v speve:
„Christos voskrese iz mertvych ..
Spievali hore a spievali dolu. Spievali ľudia a p o
tom už aj lesy, lúky a napokon aj riek a Ondava. A
otec Bažil stál so zdvihnutými rukami pred oltárom
v snehobielom rúchu a počul, ako sa ozýva tento
spev od Nitry až po Vislu, až po Solún a videl, ako
prichádza s veľkým i učiteľmi Cyrilom a Metodom
tu do tejto zem e, k d e sa i kam en e prem enili na
chlieb a v jeho vysušených očiach sa objavili v eľké
starecké slzy a s padali na prem enený Chlieb. A do
dverí sa tlačil spev ako hmly na horách a nikto ho
nem ohol zastaviť.
Z „Legiend“ Jozefa Horňaka

Zvyk — železná košela
Iindové príslovie hovorí, že zvyk je železná košeľa. 2e ju ta
pravda, to každý dobre vie. Stačí sa len zamyslieť a prejsť si
svoj denný program. Rfino máme vo zvyku zapáliť si cigaretu,
uvariť si čierno kávn. V práci prečítať denná tlač a podeba
tovať si so spolupracovníkmi. Po práci skočiť „na pohárik“
do pohostinstva. Večer zapnúť televízor, pozrieť film či vypočoť si nejakú reláciu v rozhlase. Takto by sme mohli eSte
dlho pokračovať vo vyratúvaní našich návykov.
Zvyk je niekedy dobrý, ale horšie je, ak sa z neho stane
zlozvyk. Ťažko nám padne, ak nám niekto pripomenie čo len
jeden z nich. Potom hľadáme všetky možné výhovorky, aby
sme obhájili svoje počínanie. Čo sa však stane, ked sa zlo
zvyky dostanú aj do nášho duchovného života?
Nemusíme dlho hľadať príklady. Stačí, keď si všimneme
svoje prežehnávanie. Je to skutočne znak kríža, alebo iba po
hyb, ktorý by sme mohli pokladať za zapínanie gombíkov na
košeli či blúzke? „Zvykli sme sa modliť aspoň každé ráno. Z
Otčenáša sa však po určitej dobe stáva iba veršík, ktorý sme
schopní bez rozmýšľania odrecitovať za dvadsať sekúnd. Ne
uvedomujeme si pritom vôbec, že modlitba je vlastne rozho
vor s Bohom. Co by nám asi povedal známy aietio príbuzný,
ktorého by sme stretli na ulici a miesto pozdravu a pár slov,
by sme mu odrecitovali veršík a šli preč? Určite by si myslel,
že sme sa pomiatii, alebo by sa urazil, že si z neho robíme po
smech. Určite so mnou súhlasíte a v duchu sa zasmejete, ale
my sa niekedy takto správame & Bohu) A to už nie je na
smiech.
Máme ešte veľa takých zlozvykov, ktoré by sme mali zo
svojho duchovného života vykoreniť. Sami to však nezvládne
me, veď zvyk je železná košeľa. Na odstránenie tejto „ko
šele“ potrebujeme „nožnice“, a tými nám v tomto prípade bu
de pomoc našej nebeskej Matky Božej. Prosme ju o túto mi
losť a sami uvidíme, o koľko ľahšie bude opustiť cesty zlozvy
kov.
Leontín L i z á k, bohoslovec

Dala život kňazovi
Istý kňaz verejne a s dojatím si spomína na svoje
primície.
Udeľoval svoje novokňazské požehnanie. Pri tom
úkone vzbudila pozornosť jedna staršia pani, ktorá
plakala a nevedel prečo a nedalo mu to pokoja, kým
sa neopýtal svojej vlastnej matky. Matka zaváhala
a s do;jatím mu povedala:
„Synu, dnes je tvoj najkrajší deň. Si mojím synom,
ale teraz už kňazom, a preto ti poviem, čo som ti
nikdy nepovedala. Keď si sa počal v mojom lone,
mala som veľké starosti. Sám vieš, že už vás bolo
mnoho a ja som už nebola taká zdravá a ani iné
okolnosti nesľubovali, žeby som mohla dať nový ži
vot. Zverila som sa svojej priateľke a tá mi poradila,
aby som išla k lekárovi a že ani Pán Boh nemôže
odo mňa žiadať, aby som porodila ďalšie dieťa. Od
povedala som, že to nikdy neurobím. Viac som sa už
nikdy nezverovala svojim priateľkám, ale všetko som
zverila Matke Božej — a tak som šťastná, že som
to jej zverila a že som sa dožila dnešného dňa —
tvojich primícií. Teraz chápeš, prečo tá moja pria
teľka plakala.“
{Z Pastierskeho lista ZOS na nedeľu Dobrého
pastiera, 1980.)

•}* Z krtffanfkék* fveta
Gramofónové platne s chválospevmi k úcte rus
kých svätcov vyšli v nakladateľstve Melodija. Ich zá
kladom sú starobylé skladby zo známeho kyjevské
ho Jaskynného kláštora. Sú to chválospevy k rannej
a večernej bohoslužbe. Na ďalších platniach sú pies
ne k najuctievanejšiemu ruskému svätcovi Sergejovi, ktorý je pochovaný v Zagorsku pri Moskve v
kláštore sv. Sergeja.
V rámci príprav k 1000. výročiu pokrstenia Rusi
vyšlo viacero cirkevných publikácií. Reštaurujú sa
vzácne sakrálne pamiatky a konajú sa prednášky
na teologických akadémiách.
V talianske! tlači sa objavili články, ktoré infor
mujú čitateľov, že generálna synoda anglikánskej
cirkvi schválila prevažnou väčšinou hlasov {238 pro
ti 38, pri 25 absenciách] synodálny dokument, ktorý
uznáva pápeža za hlavu Zjednotenej cirkvi anglikán
skej a rímskokatolíckej po dosiahnutí úplnej jed
noty medzi obidvoma cirkvami. Podľa komentátorov
talianskej tlače je to historický krok, ktorý by v
dohľadnej budúcnosti mohol ukončiť schizmu medzi
obidvoma cirkvami, ktorú začal Henrich VIII. v XVI.
storočí.
Synoda anglikánskej cirkvi dospela k záveru, že
záverečný dokument anglikánsko-katolíckej zmieša
nej komisie zdôvodňuje a určuje nutnosť podniknúť
úsilie na dosiahnutie konečného zmierenia tých
dvoch kresťanských cirkví.
Katolícke teologicky mali prvý kongres v Palerme.
Zaoberali sa otázkami cirkvi, morálky a mariológiou
v liturgii. Kongres pripravila prof. dr. Cettina Millitellová, ktorá prednáša na pápežskej Gregoriánskej
univerzite.
Vo Vatikánskom tlačovom stredisku zoznámili no
vinárov s pracovnou predlohou dokumentu, ktorým
sa bude zaoberať riadna biskupská synoda v roku
1987. Jeho témou je úloha laikov v cirkvi. Návrh
teraz predkladajú na štúdium všetkým biskupským
konferenciám a žiadajú ich, aby sa k pracovnému
textu vyjadrili a zaslali svoje pripomienky.
Slávny exegéta, priekopník ekumenizmu, 82-ročný francúzsky evanjelický teológ Oscar Cullman na
vrhol zvolať všeobecný snem všetkých kresťanských
cirkví. Na tomto sneme by sa mala vytvoriť doktrinálna rovina, ktorá by umožnila vytvoriť federáciu
cirkví na zásade „jednoty v rôznorodosti“.
Osservatore Romano uverejnilo taliansky preklad
interview carihradského patriarchu Dimitriosa I.,
ktoré prevzalo zo solúnskeho denníka Hellenikos
Voras. Patriarcha sa v ňom zaoberá jubileom sv.
Metoda, stavom konzultácií medzi rímskokatolíkmi
a pravoslávnou cirkvou 1 otázkami ohrozenia sve
tového mieru.
Sonntagsblatt, ktorý vychádza v Grazi, uverejnil
informáciu o slávnostiach tohtoročného jubilejného
roku sv. Metoda. V správe sa hovorilo aj o slávnos
tiach, ktoré sa konajú v slovanských krajinách, me
novite o slávnosti na cyrílometodskom Velehrade.
Sonntagsblatt informoval aj o slávnostiach na po
česť sv. Metoda v juhoslovanskej Ľubľane.

Myšlienka ukrajinského múzea
v rokoch 1945 — 1949
(Ukrajinské obyvateľstvo východného Slovenska má bohatú
materiálna a duchovnú minulosť. Po oslobodení našej vlasti
boli preto prirodzené snahy o založenie inititficie, ktorá by
všestranne dokumentovala túto históriu. Vi pri zakladaní Uk
rajinskej národnej rady PrjaševšCiny sa koncipovala v marci
1945 myšlienka dokumentácie kultúry Ukrajincov na Sloven
ska. Kultúrno-osvetová rada UNRP sa snažila realizovať títo
myšlienku v praxi. Vidieť to najmä z úsilia G. Gerovskébo,
ktorý v roku 1947, keď vznikla spomínaná rada, publikoval
v novinách Prjaševščina článok horliaci za národné múzeum
Ukrajincov. Podobný článok má aj v zborníku Frjaševščina,
ktorý vyšiel v roku 1948. Boli to snahy o založenie Karpatského
múzea, preto v júli 1948 UNRP zorganizovala výskumnú etnograficko-folklórnu expedíciu na východnom Slovensku, ba do
konca vznikal pri UNRP múzejný spolok.
Myšlienka samostatného múzea ukrajinského obyvateľstva
bola aktuálna nielen v Prešove, ale aj vo Svidníku. V zápis
nici rady ONV vo Svidníku zo 6. augusta 1948 je zazname
nané uznesenie číslo 130, ktoré jednoznačne dokumentuje to
to chvályhodné úsilie: „Rada ONV (vo Svidníku) sa uzniesla
jednohlasne menovať do Oblastnej pobočky Pôdohospodárske
ho archívu v Humennom dr. Tichomíra Boreckého, prednostu
Úradu ONV a Mikuláša Turčaního, osvetového inšpektora,
avšak s tým, že všetky muzeálne predmety majú zostať vo
Svidníckom okrese pre Múzeum rusko-ukrajinského obyvatefstva CSR so šidlom vo Svidníku. Prevedením tohto uznesenia
sa poveruje prednosta úradu“.
So zánikom UNRP snahy o založenie samostatného múzea
Ukrajincov na Slovensku ustúpili do úzadia, avšak neupadli
do zabudnutia. O týchto rokoch neskoršie napísal známy spi
sovateľ Vasil Zoznľak: „Po oslobodení našej vlasti Sovietskou
armádou, a najmä po februárovom víťazstve v roku 1948, pri
stúpili znovu vedeckí a kuitúrno-osvetaví pracovníci ukrajin
skej národnosti v Prešovskom kraji k zriadeniu Múzea ukra
jinskej národnosti v Prešovskom kraji a k zriadeniu Múzea
ukrajinskej kultúry v Prešove“.
Po rokoch tápania ale aj snáh vzniklo Múzeum ukrajinskej
kultúry, ktoré bezmála tri desaťročia dokumentuje históriu
východoslovenských Ukrajincov.
A. KAPUTA

Súčasťou expozície Múzea ukrajinskí;) kultúry vo Svidníku sň
a j archeologické n álezy .

Ani zmo nazmar

Kultúrne rozhľady

Júl to nie je len koniec školského roka, to nie Je
len začiatok prázdnin, balenia kufrov, vyprevádza
nia detí na rekreáciu, to je a] čas namáhavé], ale
veľmi dôležitet a všeosožnej práce našich poľnohos
podárov — žatva.
Naša spoločnosť si vytýčila na roky siedme] päť
ročnice veími smelý, ale realizovateľný ciel: do
siahnuť sebestačnosť v zásobovaní obilnín. To značí
dorobiť tolko obilia, aby sme neboli odkázaní na
dovoz.
Starší z nás si dobre pamätajú roky, keď úzke, ka
menisté políčka rodili iba veími, veími skúpo. Ne
bývalo dostatok chleba, neušlo sa dostatočného kraj
ca do každých úst.
Nové socialistické poľnohospodárstvo urobilo prie
trž tejto biede a scelilo úzke políčka, aby sa na širo
kých úrodných lánoch urodilo čo najviac. Rok čo
rok sme svedkami, že naše polia, tie niekdajšie starootcovské role, rodia toľko, že môžeme byť na to
hrdí!
Len na nás záleží, aby sme žatevné práce vyko
nali tak, aby naozaj nevyšlo nazmar ani jedno zrn
ko. Aby sa podaromky nesypali zrnká z korby nákladniaka, ktorý vezie obilie do skladu. Aby nám neukrajoval z krajca chleba oheň, lebo aj to sa stáva,
že neopatrnosťou zhorí lán, stoh . . .
Urobme všetko, aby naozaj tohto roku nevyšlo
nazmar ani jedno obilné zrnko!______________ (šek)

MIER SME UBRÁNILI — MIER ZACHOVÁME je ná
zov veľkej výstavy výtvarného umenia Sovietskeho
zväzu, ktorú otvorili v Moskve. Na výstave je 2360
diel sovietskeho výtvarného umenia — obrazy, gra
fika, sochy, keramika — 1360 sovietskych výtvar
ných umelcov všetkých generácií a zo všetkých zvä
zových republík.
PRI PRÍLEŽITOSTI 200, VÝROČIA NARODENIA JÁ
NA HOLLÉHO, ktorého epos Cyrillo-metodiáda vy
šiel pred 150 rokmi, vydali u nás pamätné striebor
né stokorunáčky, ktoré razili v Štátnej mincovni
v Kremnici.
ROMANID JE NOVÝ UMELÝ JAZYK, ktorý zostavil
maďarský jazykovedec Zoltán Magyar. Tento umelý
jazyk zostavil po preštudovaní a excerpovaní dva
dsiatich známych jazykov sveta. Podľa návrhu tohto
jazykovedca má mať romanid takú istú funkciu, ako
v súčasnosti má napr. esperanto, ktorého tvorcom
je varšavský lekár Ľudovít Lazár Zamenhof, ktorého
učebnica esperanta o dva roky oslávi storočnicu.
BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA — BIB je naj
väčším medzinárodným podujatím v oblasti výtvar
nej kultúry u nás. Tohtoročný jubilejný desiaty roč
ník, ktorý bude prebiehať v dňoch 6.—31. októbra,
je o to významnejší, že sa koná v Medzinárodnom ro
ku mládeže, a preto bude zameraný na mierovú te
matiku, ideu mieru vyjadrenú v ilustrátorskej tvor
be pre deti. Na prehliadke BIB sa očakáva účasť
viac než 300 ilustrátorov. K významným podujatiam
tohtoročného bienále bude patriť medzinárodné
sympózium na tému Deti a mier v ilustráciách ná
rodov sveta.
MESTSKÁ PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA V PREŠOVE sa rozprestiera na ploche 47 hektárov a je jed
nou z najväčších ¡a najkompaktnejších celkov na
Slovensku. Jej súčasťou je aj naša gréckokatolícka
katedrála sv. Jána Krstiteľa. Rekonštrukcia jednot
livých budov pokračuje podľa harmonogramu obno
vy historického jadra.
BARDEJOVSKÁ MESTSKÁ PAMIATKOVÁ REZER
VÁCIA patrí medzi štyri najcennejšie na Slovensku.
Pozostáva z 230 objektov, ktoré z väčšej časti sú zá
konom chránené pamiatky. Na námestí, kde je
chrám sv. Egida a radnica, už obnovili väčšinu meš
tianskych domov a striech, ostatné sa budú renovo
vať postupne. V Bardejove obnovili už aj sedem z 23
bášt.
VO VÝCHODOSLOVENSKOM KRAJI je sedem mest
ských pamiatkových rezervácií. Z nich dve — Bar
dejov a Levoču — sleduje priamo vláda SSR. Ročne
sa na údržbu pamiatok v celom kraji vydá vyše sto
miliónov korún.
V
SOVIETSKOM ZVÄZE je v súčasnosti 220 na
kladateľstiev, ktoré vydávajú ročne spolu dve mi
liardy kníh a brožúr v 50 jazykoch národov Soviet
skeho zväzu. Sovietska literatúra sa v súčasnosti
vyváža do 140 krajín sveta.
PRACOVNÍCI AKADÉMIE VIED SOVIETSKEHO
ZVÄZU pracujú na viaczväzkovej encyklopédii Ja
zyky sveta. Toto dielo bude obsahovať dejiny, gra
matiku a zvláštnosti vyše 7000 veľkých i celkom
malých jazykov sveta. Je to prvé dielo tohto druhu
o známych jazykoch sveta.
p

Sme ako rieka
Keď si bol niekedy v horách, určite si zastal na
brehu horskej riavy. Obdivoval si jej prudkosť a byst
rosť. Akú značnú prácu vykonáva táto m alá voda.
Ako sa rozprašuje o skalu, ako si prehlbuje koryto.
A nemá pokoja. Ani na chvíľočku si neodpočinie.
Ale potom, k eď dôjde na pohodlnú rovinu, k d e už
všetko ide samo od seba, k d e už „nemá veľa p ráce“,
tam zlenivie, stane sa plytkou a bahnistou. Lepšie
je ani nehovoriť o tom, a k á špinavá a sm radľavá
barina sa stane aj z najčistejšieho potoka, a k jeho
voda zostane v n ejakej priehlbine.
Nečinnosť a nehybnosť sú v prírode znakm i smrti
a sú napom áhateľm i poklesu aj v duševnom, živote.
Kým člov ek vážnou prácou prevŕtava a rozprašuje
„skaly“ stavajúce sa mu do cesty, kým oddanou
prácou prehlbuje koryto svojej krajšej budúcnosti,
dotiaľ i jeho duševný život ostáva ľahšie čistým.
Avšak k e ď m ladá sila nam iesto vážnej práce p ozo
stáva v jazere nudenia sa a záhaľky, objavuje sa tu
blízke nebezpečenstvo poklesu.
Mlynské kam en e melú alebo dobrú pšenicu, alebo
ak nemajú pšenicu, melú seba. Ľudská duša sa sam a
kazí, a k ju dobrou prácou nezam estnáš. Nie nadar
mo sa hovorí, že diabol má starosť o to, aby dal prá
cu tým, ktorí ju nemajú. Kto sa nevie zam estnať, to 
ho už napádajú zlé m yšlienky. Z m yšlienky vznikne
túžba, z túžby sa stane skutok, zo skutku — skaza,
pád, večné zatratenie. ,p r á c a je soľou života, ktorá
ho uchráni od skazy.“ Preto sa vždy zam estnaj, nikdy
nečinne nezaháľaj, ale „stlač“ do práce žiadosti svo
jich pudových náklonností. Takto ich ľahšie p re
konáš.
V. T.

í2(t života ľpdtľlne

PREŠOV
Dňa 4. apríla t. r., teda na Veľký štvrtok, bola
o 9.30 h v katedrálnom chráme v Prešove koncelebrovaná slávnostná sv. liturgia, ktorú viedol najdôst. ordinár Mons. Ján Hirka. Prítomní boli kňazi
takmer z celej diecézy.
Veľký štvrtok je pamiatkou na Poslednú večeru.
Ježiš Kristus spolu s apoštolmi požíva veľkonočného
baránka a pri tejto príležitosti v predobraze urobí to,
čo na druhý deň na Golgote ustanoví Najsvätejšiu
Eucharistiu. Je to sviatosť lásky. Zároveň poverí
apoštolov, aby „toto robili na jeho pamiatku“. Teda
Veľký štvrtok je sviatkom kňazstva, lebo tu, pri
Poslednej večeri, sa zrodilo.
Takto a podobne sa prihovoril najdôstojnejší otec
ordinár k prítomným kňazom a zhromaždeným ve
riacim.
Spomenul tiež, že o dva dni, t. j. 6. apríla, je tomu
1100 rokov, čo zomrel sv. Metod. Ukázal sv. Metoda
ako príklad pastierskej horlivosti, ktorý neváhal aj
trpieť za pravdu, vlastne za nás, len aby nám dal
to najcennejšie, čo vo svojom živote poznal: skúse
nosť viery v Boha.
Bola to krásna príležitosť na stretnutie kňazov.
Všetci sme odtiaľ odchádzali povzbudení, s novým
elánom do ďalšej pastoračnej práce medzi naším
ľudom.
—mm—

V
prešovskej gréckokatolíckej eparchii sú slovan
ským vierozvestom sv. Cyrilovi a Metodovi zasväte
né 2 farské chrámy, 2 filiálne a 1 kaplnka. Farské
chrámy: 1. Stropkov (1948), o. Svidník; 2. Sečovce
(1969), o. Trebišov. Filiálne chrámy boli postavené
spoločne s rímskokatolíkmi: 1. Adidôvce (1930),
farnosť Zubné, o. Humenné; 2. Suchá Dolina (1925),
farnosť Miklušovce, o. Prešov. Kaplnka: Orlov (1925),
V tomto mesiaci si svoje životné jubileá pripomí o. Stará Ľubovňa.
najú títo vdp. duchovní otcovia:
Mikuláš Ďurkáň, CSsR — 40 rokov od ordinácie Na snímke chrám sv. Cyrila a Metoda v Stropkove. Snímka
z r. 1949. Autor snímky o. Jozef Čverčko.
(5. 7. 1945), Štefan Simko — 70 rokov od narodenia
(16. 7. 1915), ThDr. Mirón Podhájecký — 50 rokov
od ordinácie (28. 7. 1935), Michal Veliký — 50 ro
kov od ordinácie [28. 7. 1935), Pavol Stanko — 25
V
dňoch 2 .- 9 . júla t. r. sa v Prahe schádza VI.
rokov od ordinácie f 31. 7. 1960).
všekresťanské mierové zhromaždenie. Hlavnou té
Spomeňme si na jubilujúcich dušpastierov v mod mou tohto zhromaždenia je: „Boh volá: Vyvoľte sl
litbách.
život — čas súri!“ Sme presvedčení, že tento miero
Mnohája lit, blahaja lit!
vý „koncil“ bude znamenať velký prínos pre upev
nenie mieru a stane sa ďalším výrazným medzníkom
na ceste k mierovej budúcnosti ľudstva.

Naši jubilanti

Na Velehrade

Pri príležitosti 1180. výročia smrti sv. Metoda konala sa
10. apríla t. r. púť biskupov, ordinárov a kňazov zo všetkých
diecéz Československa na Velehrade pri Uhorskom Hradišti.
Zúčastnili sa na nej predseda Českého zboru ordinárov kardi
nál František TomSSek, arcibiskup pražský, predseda Sloven
ského zborn ordinárov banskobystrický biskup Jozef Feranec,
ordinári českých a slovenských diecéz, ďalšie osobnosti kato
líckej cirkvi a do tisíc kfiazov zo všetkých krajov CSSR.
Pri slávnostnej sv. omši biskup Josef Vrána- prečítal exhortácdu Svätého Otca Jána Pavla II., adresovaná pri príle
žitosti metodského jubilea všetkému československému ducho
venstvu. List v plnom znení priniesli Katolícke noviny (19B3,
£. 16).

*
ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA JÚL
Všeobecný: Za prenasledovaných pre vieru a spra
vodlivosť vo svete.
Misijný: Za Cirkev v juhovýchodnej Ázii: aby hr
dinsky obstála vo všetkých ťažkostiach.

Z júlových výročí
Júl — Mesiac bezpečnosti v cestn ej premávke.

1. Júla 1875 — pred 110 rokmi — bola založená Svetová po
štová únia (od r. 1946 je pri Organizácii Spojených národov).
2. júla 1920
pred 65 rokmi — v Košiciach začalo svoju
umeleckú činnosť Východoslovenské národné divadlo.
3. júla 187U
pred 115 rokmi — v Žarnovici um. TOMÁŠ
HROMADA, kňaz, básnik, dramatický spisovateľ a osvetový
pracovník (nar. r. 1793 v Brezanoch),
4. júna 1945 — pred 40 rokmi — v Prahe um. CYPRIÁN MAJERNlK, moderný slovenský m aliar (nar. r. 1909).
— — 1950
■ pred 35 rokmi — v Smižanoch um. MAT0Š
PAJDUŠÄK, dekan, historik Spiša (nar. r. 1871 v Bobrovci).
5.- júla 1535 — pred 450 rokmi — bol popravený sv. TO
MÁŠ MORUS (vl. m. Thomas M ore), anglický štátnik, huma
nista (nar. r. 1478).
7. júla 1870 — pred 115 rokmi — boli obnovené Katolícke
noviny ako orgán novozaloženého Spolku sv. Vojtecha za re
dakcie Pavla Blahu (1844—1938).
------- 1S55 — pred 20 rokmi — vyšla apoštolská konštitúcia
pápeža PAVLA VI. Mirificus eventus.
8. júla 1850 — pred 135 rokmi — vo Viedni vyšli Nábožné
výlevy od dr. Andreja Radlinského.
------- 1870 — pred 115 rokmi — uhorské ministerstvo škol
stva a výchovy schválilo stanový Spolku sv. Vojtecha v Tr
nave. .
10. júla 135 — pred 1850 rokmi
um. rímsky cisár PUBL1US AELIUS HADRIANUS (n ar. r. 76).
11. jfila 1960 ~ pred 25 rokmi — Národné zhromaždenie
Schválilo Ostavu Československej so cialistick ej republiky.
13. júla 100 p r. Kr.
pred 2085 rokmi — nar. GAIUS JULIUS CAESAR, rímsky vojvodca a štátnik (zavražd. 15. 3. 44
pr. Kr.).
17. júla 855 - pred 1130 rokmi — um. pápež LEV IV. Ipäp.
od r. 847).
— — 1940
pred-45 rokmi — V Mahanoy City, USA, um.
EMIL KUBEK, významný gr.-kat. kňaz básnik, spisovateľ, jazy
kovedec, rodolub (diela: staroslovlesko-m adarsko, rusko-ncmecký slovník; Národný Povísti i Stichi I.—IV., a i.J. Pôsobil
v Homrogu, Jakubanoch, Krerrmej, Ľubovci a Snakove (nur.
23. 11. 1857 v Štelurove, o. Svidník).
— — 1945 — pred 40 rokmi — začala sa Postupimská kon
ferencia šéfov vlád ZSSR, USA a Veľkej B ritánie o povojno
vom usporiadaní pomerov v Európe (skonč. sa 2. 8. 1945).
22^ jfila J 655 - ■ pred 330 rokmi
v Levoči vyšiel prvý slo
venský kancionál Canthus Catholici (290 piesní, 320 strán;
retl. Benedikt Szíiliisy).
25. jíila 1905 — pred 80 rokmi — slovenský kňaz-vynálezca
JOZEF MURGAŠ (11564—1929) predviedol prvý bezdrôtový pre
nos telegramu |v USA).
27. júla 1S3D
pred 55 rokmi — pri 60. výročí Spolku sv.
Vojtecha odhalili v Kútoch pomník jeho zakladateľovi dr. An
drejovi Radlinskému (1817— 1879).
29. júla 1890 — pred 95 rokmi — um. VINCENT VAN GOGH,
holandský maliar-impresionista (nar. r. 1853).
30. júla 450 — pred 1535 rokmi — um. sv. PETER CHRYZOLÔG, biskup, cirk. učiteľ (nar. r. 406).
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Účinne proti požiarom

Požiare, ktoré vznikajú v našich obytných donoch, fabri
kôch, ale aj po úradoch, sakrálnych budovách a zariadeniach
ničia nielen mnohomiliňnové hodnoty, často vlak zdravie a
ľudské životy. Mimoriadne ničivo pôsobia požiare v drevených
cerkvách; väčšina z nich tvorí súčasť národne) kultúry a boli
vyhlásené za národné kultúrne pamiatky.
Požiarne „dejiny“ — štatistiky celkom jasne a sústavne
ukazujú, že najväčší podiel na vzniku požiarov má ľudská
nedbalosť, podceňovanie požiarneho nebezpečenstva a nedodr
žiavanie bezpečnostných predpisov, preto ddkladná preven
tívna ochrana má rozhodujúci význam t boji proti poliacom.
Základným predpokladom je tu udržovanie poriadku a čistoty,
a to vo všetkých priestoroch budov i okolo nich. Povalovti
priestory musia byť trvalé prázdne, na chodbách a schodištiach
nesmú byť rcizne predmety, ktoré ľahko Síria požiar a sťažujú
hasenie. Osobitná pozornosť sa musf venovať pivničným prie
storom, dvorom a okoliu hndov.
Časté sú požiare v elektrických zariadeniach, na elektric
kej inštalácii, pri ílom dotyku, na poistkách, ističoch a stýkačoch. Pozornosť treba venovať aj montáži a umiestneniu
elektrických spotrebičov, svietidiel a zosilňovačov.
Verejné budovy musia byť vybavené primeranými hasiacimi
prístrojmi. Aj pri hasení požiaru nesmieme podceňovať nebez
pečenstvá, ktoré hrozia úrazom od elektrického prúdu, otra
vou a možnosťou výbuchu. Veľkí pozornosť treba venovať de
ťom, aby neprichádzali do styku so zápalkami a inými požiar
ne nebezpečnými predmetmi a látkami.
Každý náš občan je povinný pri zaobchádzaní s ohňom a
požiarne nebezpečnými látkami » predmetmi počínať si tak,
aby pri manipulácii s ohftotn vo vykurovacom období a v čase
sucha, najmä vo vnútri a okolí sakrálnych stavieb, aby sme
nespôsobili požiar a takto nezničili nenahraditeľné skvosty
našej východnej kultúry a spirituality a v neposlednom rado
nedali príčinu oprávneného pohoršovania sa nad našou
neporiadnosťou a nedisciplinovanosťou pri ochrane hodníit
pred ničivými požiarmi.
i!-

Filatelistický úrad Vatikánskej mestskej správy
uverejnil' program vydania poštových cenín Vatiká
nu na rok 1985. Okrem poštových cenin vyidu eel
kom päť známkových sérií, aerogram (letecký list)
nového typu a obrázkové pohľadnice. Tri série zná
mok budú pripomínať 1100. výročie úmrtia sv. Me
toda, výročie smrti sv. Gregora VII. a 450. výročie
smrti sv. Tomáša Mora. Štvrtá séria známok bude
venovaná XLIII. medzinárodnému eucharistickému
kongresu v Nairobi v Aírike a posledná účasti Vati
kánskeho mesta na výstave Halia !9íi5.
'Vzdajme úctn našim dvom učiteľom. Oni nám preložili Svä
té písmo a odkryli pramene poznania Boha. Hojne z neho
dnes čerpáme a vás, svätý Cyril a Metod, velebíme. Vrúcne
orodujte za naše duše, lebo stojíte blízko prestola Najvyššieho.
(Kondak sviatku sv. Cyrila a Metoda)
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