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Milosrdný Samaritán
Do evanjelia utrpenia patrí aj — a to organicky — príbeh o milo

srdnom Samaritánovi. Ním chce Ježiš Kristus odpovedať na otázku: 
„Kto je môj blížny?“ Spomedzi troch okoloidúcich na ceste z Jeru
zalema do Jericha, na ktorej ležal ozbíjaný a zranený človek, sa 
práve Samaritán prejavil ako opravdivý „blížny“ onoho nešťastní
ka. „Blížnym“ — to znamená zá roveň tým, kto splnil prikázanie lás
ky k blížnemu. Tou cestou išli aj iní dvaja — kňaz a levita, ale kaž
dý z nich sa len pozrel a šiel (Jalej. Samaritán, ked na neho natra
fil, ujal sa ho. „Prišlo mu ho lúto.“ „I pristúpil k nemu, obviazal 
mu rany a nalial na ne oleja a vína. Potom ho doviedol do útulku 
a postaral sa oňho.“ Keď odchádzal, prenechal ošetrovanie ranené
ho hostinskému, pričom uhradil náklady s tým spojené.

Toto podobenstvo patrí do evanjelia utrpenia, lebo ukazuje, aký 
má byť vzťah každého z nás voči trpiacim. Nesmieme „obchádzať 
zdaleka“ s nezáujmom, ale sme povinní „pristúpiť k nim“. Milosrd
ným Samaritánom je každý, kto sa zastaví pri utrpení iného, nech 
je ktokoľvek. Toto zastavenie nesmie byť zvedavosťou, ale ochotou 
pomôcť. Je to otvorenie akejsi vnútornej dispozície srdca, ktorá sa 
prejaví. Milosrdný Samaritán je každý, kto je citlivým na cudzie utr
penie, koho vzrušuje a zaujíma cudzie nešťastie. Keď Kristus, zna
lec ľudského vnútra, zdôrazňuje práve tento vzťah, znamená to, že 
je rovnako dôležitý aj pre náš postoj voči cudziemu utrpeniu. Pre
to treba, aby sme pestovali onen cit srdca, ktorý svedčí o spolucítení 
s trpiacimi. Po čase sa tento spolucit stane jediným alebo hlavným 
výrazom našej lásky a solidarity s trpiacim blížnym.

Milosrdný Samaritán v Kristov om príbehu však nezostane pri vzru
šení a pocite spolupatričnosti. Udalosť je preňho popudom k činom, 
ktoré majú za ciel pomôcť zranenému. Milosrdný Samaritán je teda 

(Pokračovanie na 6. str.J

MYŠLIENKY NAD HROBMI

V týchto dňoch, častejšie než po iné 
dni, prichádzame k hrobom svojich dra
hých. Aj naše spomienky častejšie zalie- 
távajfi k našim priateľom a známym, 
ktori azda ešte nedávno boli medzi na
mi. Nevyhnutnosť zákona života a smrti 
z nich urobila záležitosť histórie. Nie
ktorých vidíme t  duchu ešte celkom 
zreteľne. Presne by sme vedeli opísať 
črty ich tváre, či povahové vlastnosti. 
Stí však medzi nimi aj takí, na ktorých 
si spomíname len veľmi neurčito. Ba 
čim ideme v spomienkach ďalej, tým aj 
naša pamSť viac a viac zlyháva.

Nevyčítajme pesimizmus myšlienkam, 
nad ktorými sme doteraz uvažovali. Pre 
človeka je užitočné rozmýšľať o smrti. 
Hlavne z toho dôvodu, že mu to pomá
ha k tomu, aby bol lepil. Poznali sme, 
poznáme a budeme poznať veľa ľudí, 
ktori sa často bezcitne správajú voči 
svojmu okoliu. Niet však človeka, kto
rého by nedojímala smrť. Hlavne smrť 
vlastná. ]e zrejmé, že aj ona patrí k ži
votu. V tejto chvíli my spomíname na 
svoj;ch mŕtvych. O niekoľko rokov sta
neme sa aj my záležitosťou spomienok. 
Kresťan by však nikdy nemal podlie
hať malomyseľnosti. Ani vtedy, ked tak 
jasne a otvorene rozmýšľa nad svojim 
životom. Práve naopak. Tieto myšlienky 
by pre neho mali byť impulzom k tomu, 
aby svoj život nezatracoval zbytočným 
marením času, či prejavom zbytočnej 
závisti a nenávisti. Všetci sa plavíme na 
jednej lodi. Aj pristav máme spoločný. 
Sme bratmi v živote, sme bratmi aj v 
smrti.

Pomôž nám Pane, aby sme hlboko pre
cítili tieto pravdy. Ty nás povolávaš k 
tomuto životu. Tvoj hlas nám zneje, ked 
odchádzame z tohto sveta. Niet väčšej 
pravdy ako tej, ktorej nás učíš Ty! Daj, 
aby sme v tvojej láske prežívali dni svoj
ho života a báli sa cesty, ktorá nás 
vzdiaľuje od Teba.

Našim zosnulým', ktorí už doplávali 
da prístavu večnosti, zachovaj večná 
pamiatku a priveď do svojho blaženého 
pokoja.

„So svätými upokoj, Kriste, duše slu
žobníkov svojich, tam, kde niet bolesti, 
ani zármutku, ani stonu, ale život ne
konečný."

o. FRANTIŠEK ČITBAJ



V mesiaci vzácneho priateľstva
Pomaly utícha život na po liach  a  preháň a sa nimi 

meluzína. Odišli z , nich posledn í pasáčkov ia  husí, 
ktorí sa tak  dobre cítili pri červen kastých  pahre
bách, v ktorých  si p iek li skrehnuté d lan e. T aký je  
už zákon  ročných období, že po jesen i, k torá  nás 
múdro upomína na starobu, po jeseni*, ktorá  je  č a 
som  zbierania plodov, prichádza zima.

Ona príde s íce  o fic iá ln e  až v decem bri, a le  už raz 
je  taká , že nedrží o ficia lity  a  príde si, k ed y  chce. 
Š teklí svojim i m razíkm i, vkráda sa pod  k o še le  a  k a 
báty a dáva najavo, že už je  jej čas. H ovorí sa s íc e  — 
veď poznám e príslovie, k to ré  sa viaže k  sviatku sv. 
Martina, čo vraj rád chod ieva  na bielom  kon i — že 
novembrový sneh  si po lež í len  n ieko ľko  dní. Ale 
nehnevám e sa naň, naopak, tešia  sa  deti a  radosť  
majú a j poľnohospodári, lebo  novem brový sneh je  
vraj lepší ak o  hnoj. Aj to sa hovorieva, že a k  hus
o Martine po ľade chodí, o ko lo  Vianoc v kaluži sa  
b r o d í . . .

Tohtoročná jeseň  a  začiatok  zimy ukázali uvedo
m elosť a solidaritu našich ľudí, k to ré  dokum entovali 
ochotnou brigádnickou pom ocou  na našich poliach  
pri zbere nepriazňou počasia  ohrozenej úrody. Bol 
to ozajstný prejav vlastenectva, preukázaného tým 
najuvedom elejším  spôsobom  v pravý čas.

Ale novem ber je pre nás — popri jeho  dušičkovom  
liturgickom  ch araktere , k e ď  sa ponáhľam e na cin 
toríny a  ozdobujem e hroby našich drahých, p redo
všetkým  m esiacom  vzácneho priateľstva č e sk o s lo 
venského a sov ietskeho  ľudu. Jeh o  hodnotu pozná
vame najm ä v týchto časoch , k eď  je  krajn e ohroze
ný m ier a  práve Sovietsky zväz a  krajiny svetovej 
socia listickej sp o ločen skej sústavy vynakladajú ne
sm ierne úsilie, aby odvrátili vojnovú hrozbu.

Možno povedať, že náš povojnový život, všetko to, 
čo  m ám e, vzniklo za podpory a  pom oci Sov ietskeho  
zväzu. Začiatkom  ro k a  sm e si pripom ínali štyridsia
te výročie K ošického  vládneho program u. 19. ja 
nuára 1945 sa v osloboden ej m etropole východného  
Slovenska obnovila činnosť S loven skej národnej ra
dy, jej predsedn íctva i zboru poveren íkov . V elenie  
Sovietskej arm ády po skon čen í vojenských  operácií 
odovzdalo všetku m oc do jej rúk. Predstavitelia SNR, 
opierajúci sa o aktivitu národných výborov, začali 
uplatňovať autoritu najvyššieho slovenského národ
ného orgánu.

S lovenská národnopolitická reprezen tácia  — vďa
k a  pom oci ZSSR — m ohla predstúpiť pred  obyvateľ
stvo osloboden ého východného S lovenska s progra
mom form ulovaným  v M anifeste SNR zo dňa 4. 2. 
1945. Obsahoval n ajzákladn ejšie východiská pre roz
víjanie národnej a  d em okra tickej revolúcie v tejto  
e ta p e  jej vývoja, a k o  ich form ovali naši najvyšší 
predstavitelia po konzu ltáciách  s našimi sov ietsky 
m i priateľmi.

Keď slávim e M esiac českosloven sko-sov ietskeho  
priateľstva, uvedom ujem e si, že a j toto všetko bolo  
m ožné iba za pom oci a  pod  ochranou ZSSR. V do
kum ente, ktorý  spom ínam e a  ktorý  sa stal zák lad 
ným pre ď a lš ie  form ovanie m oci v našej krajin e, sa 
zdôrazňovalo: Nový štát bude spočívať na nových  
základoch  hospodárskych  i po litických  . . .  Usku
točnia sa  v eľké  sociá ln e r e fo r m y . . .  Orgánmi vôle  
(udu sú národné výbory . . .  N áboženské zm ýšľanie

ľudu a  sloboda  jeho  vykonávania budú pod ochra
nou z á k o n a . . .

I za to, že sa  priaznivo vyriešila otázka našich 
dvoch  bratských  národov, vďačím e Sovietskem u zvä
zu a  jeh o  rozvážnym politikom . Spom eňm e tu dôle
žité m oskovské rokovan ie o vládnom program e CSR, 
k toré  sa  kon alo  v prvej polovici m arca 1945. Pre
zident Gustáv Husák vo, svojom  Svedectve o Sloven
skom  národnom  povstaní svedčí, a k á  neočakávane 
prudká vým ena názorov nastala vtedy, k eď  predsta
vitelia český ch  nekom unistických strán nechceli sú
h lasiť s Gottwaldovou form uláciou o postavení slo
venského národa o kvalitatívne novom riešení čes
k o s lo v en sk ý c h  vzťahov.

A to všetko pom ohol v prospech  nás riešiť Soviet
sky  zväz, ktorý  vychádzal zo zásady, že Slováci sú 
svojbytným, sam ostatným  národom.

*
Ale to sa už vlastne druhá svetová vojna, v ktorej 

najviacej obetí prin iesol práve Sovietsky zväz, schy
ľovala ku koncu.

My viem e o och ote  Sovietskeho zväzu poskytnúť 
nám pom oc v ča se  hanebného m níchovského dik
tátu, ktorú však kapitu lan tská vláda neakcepto
vala  . . .

Sloboda k  nám prichádzala z východu. Každý kúš
tik  zem e sk ro p ili synovia v eľkej bratskej krajiny, 
aby nás vyslobodili z drápov hydry, čo nás gniavi
l a . . .

Oni nám poskytovali nesmiernu pom oc v Sloven
skom  národnom  povstaní, k toré  ukázalo pred celým  
svetom , že náš národ sa nem ieni zmieriť s tým, čo 
sa tu stálo po M níchove, a le  znova ch ce  patriť k  ro
dine dem okratických  národov, v jednom  zväzku 
s bratským  národom  českým  . . .

*
Povedzte, čo  je to priateľstvo, a deti zo školy  vám 

ukážu listy, k to ré  píšu s ich spolužiakm i z krajiny 
so v ie tov . . .

Spýtajte sa, čo  je  to priateľstvo, a naši národohos
podári vám povedia  o pom oci, k torej sa nám dostá
va a  bez  k tore j by sm e sa m useli orientovať na dra
hé západné trhy  . . .

Vážme si priateľstvo, naozaj krvou spečatenél

*
Vonku je už chladno, veď je november! Schyľuje 

sa ku  koncu  roka , e š te  m esiac  — a  budú starosti 
s darčekm i pod strom ček, aby sm e potešili, urobili 
radosť, aby sm e povedali, že m ám e svojich, drahých 
radi. Ešte m esiac a  skon čí sa  ďalší rok. Pousilujme 
sa teda  urobiť, kým  je  čas, aby sm e na niečo neza-* 
budli, aby sm e n eprechádzali s  podlžnosťami, do ďal
šieho roka , lež  aby sm e m ohli vrhnúť pokojný po
hľad na jeho dni a  povedať si, že sm e urobili, čo 
sm e vládali a  čo  sm e boli povinní.

*
Nie je dobré občas si takto  čosi pripomenúť?! Iste, 

je! Aby sm e si pospytovali a j svedom ie, aj pouva
žovali nad tým, čo  nás pred  koncom  roka čaká.

(ant)
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„Kto by m ohol od p ov ed a l na otázku , čo  
znam ená M oskva p re č e s k éh o  a  slov en 
sk éh o  pracu júceho č lov eka?  N ijaká od 
poveď  nevyjadrí úplne a  bez  zvyšku na
päté očakávan ie za nocí vo vojne pri 
rádioprijím ači — vtedy bo l h las Moskvy 
hlasom  osudu a  zostal nám navzdory  
proti všetkém u a všetkým  a j d n es“ f  Mi
roslav V álek j.

Na sním ke: T retjakovská galéria v Mos
kve patrí k najznám ejäím  a najbohatším  
umeleckým zbierkam na celom  svete.

VI, všekresťanské mierové zhromaždenie
PRAŽSKÄ v ý z v a  k r e s ť a n o m  c e l é h o  s v e t a

My, ktorí sme sa zhromaždili t  Prahe r  Kristovom mene, 
vás pozývame, aby ste s nami zdieľali našu radosť i našu sta
rosť, náš boj i naša nádej.

VOLÁME VÄS V KRISTOVOM MENE: RADUJTE SA S NAMI!

Vždy nanovo si uvedomujeme veľkolepý dar života, ktorý je 
taký krehký a zraniteľný, a ktorý je dnes nesmieme ohroze
ný. Život je svätý dar, je nám zverený a sme zaň zodpovední, 
je nám daný, aby sme sa z neho tešili, aby sme ho chránili, 
a nie aby sme ho znetvorili a zničili. Rovnako sme sa teiili 
z veľkej ekumenickej rodiny, do ktorej patríme, z  vyše 800 
účastníkov zo  všetkých končín sveta, z vyše 90 krajín všet- 
kých kontinentov, zo všetkých systémov a politických pre
svedčení. Dojalo nás, že sme mohli pozdraviť zástupcov iných 
väčších svetových náboženstiev, a že sme sa s nimi zhodli 
v úcte k života, ktorá je nám spoločná.

VOLÄME VÄS v  KRISTOVOM MENE: ZDIEĽAJTE S NAMI NAŠE
OBAVY!

Život je ohrozený ako nikdy predtým. Nad nami visí trva
lé a rastúce nebezpečenstvo nukleárnej zimy a totálneho zni
čenia, stupňujúce sa nebezpečenstvo nezmyselných a náklad
ných pretekov v zbrojení. Pre mnohých z nás nie je smrť hroz
bou budúcnosti, ale skúsenosťou dneška. Modly militarizmu 
si žiadajú ľudské obete. Preteky v zbrojení zapríčiňujú hlad, 
závislosť a vykorisťovanie chudobných tohto sveta. Každá ra
keta zabíja už dnes milióny detí hynúce od hladu alebo na 
choroby, ktorým by sa dalo zabrániť. Najchudobnejší sveta sú 
Ignorovaní.

VOLÄME VÄS V KRISTOVOM MENE: RADUJTE SA S NAMI!

Potvrdili sme a rozšírili dôležitú ekumenickú spoluprácu za 
mier a spravodlivosť. Znamená to zamietnuť nukleárne zbrane 
ako zločin proti ľudskosti a  popierať, že by preteky v zbrojení 
a politika zastrašovania mohli niekedy zaručiť bezpečnosť. 
Každým dňom ohrozujú svet viac a viac. Spolupráca zároveň 
znamená podporovať väčšinu národov sveta v ich hlase po 
„zmrazení“, ktoré má byť prvým krokom na ceste k odstrá
neniu nukleárnych zbrani. Apelujeme na všetky národy, aby 
nikdy tieto zbrane nepoužili ako prví.

Zahrnutie kozmu do pretekov v zbrojení by znamenalo ne
zmerateľný vzrast nestability, ohrozenia a  nákladov, ktoré

z toho plynú. Vedecké a politické úvahy práve tak ako morál
ne a predovšetkým duchovné pohľady nás vedú k presvedče
niu, že sa tzv. „hviezdna vojna“ v spojení s novoumiestenými 
zbraňami prvého úderu nedá ospravedlniť a jej projekt posú
va náš svet stále viac a viac na pokraj skazy.

Spolu s  ekuménou žiadame nový medzinárodný ekonomický 
poriadok, ktorý by pre chudobných vytvoril aspoň základňu 
pre spravodlivosť. Podporujeme obetavý oslobodzovací hoj 
tých, ktorí už po stáročia bojujú proti závislosti a  utlačova
niu. Medzi nimi bolo a je veľa našich kresťanských bratov 
a  sestier.

Uvedomujeme si, že Božia starostlivosť a milosť zahŕňa ži
vot ako celok a  že sa musíme učiť žiť spolu ako susedia v je
dinom svete ohrozovanom smrťou a zničením. Obnovili sme 
svoje záväzky, aby sme sa zo zdrojov svojej viery, lásky a ná
deje stali modlitebníkmi, svedkami a bojovníkmi za mier a spra
vodlivosť i jednoliatosť stvorenia.



VOLÄME VÁS V KRISTOVOM MENE: BUĎME JEDNOTNÍ!
TERAZ JE C ASI

V nadchádzajúcom Medzinárodnom roka mieru 1986, ako 
ho vyhlásila OSN, rozvinie KMK — povzbudená týmto VI. VMZ
— národné, regionálne i globálne iniciatívy, programy výcho
vy k mieru a  na vytváranie dôvery. Každá cirkev a každý 
kresťan by ich mal prijať. Stojme spoločne! Teraz je čas — 
Boh prikazuje: Vyvoľte si iivot!

Jar sa začína v jeseni
Mám na mysli naše záhradky, políčka, na ktorých 

pestujeme čosi pre radosť, ale nielen pre ňu — aj 
pre obživu svoju a aj druhých. Skončil sa zber úro
dy, ale neslobodno zabudnúť, že základ budúcej úro
dy sa kladie už teraz.

Nestačí len zobrať úrodu, ale záhradku treba aj 
pripraviť na zimu a na to, čo v nej budeme od jari 
pestovať. Smernice národohospodárskeho rozvoja na 
roky 1980—198S nám ukladajú povinnosť hospodá
riť i s malými parcelami, záhradkami, políčkami 
tak, aby nič nevyšlo nazmar.

Naši poľnohospodári si totiž vytýčili veľkú úlo
hu: dosiahnuť sebestačnosť v zásobovaní poľnohos
podárskymi produktmi. Úloha je to nemalá, ale rea
lizovateľná. Neuskutoční sa však bez pomoci nás 
všetkých. V spomenutých smerniciach sa ráta s po
mocou drobných dorábateľov, ktorí zásobia seba 
a dodajú ešte aj na spoločný stôl.

Smutno je človeku pri srdci, keď ešte tu i tam 
vidí neobrobenú záhradku, pás zeme, zarastený pri 
dome burinou. Co všetko by sa tam mohlo urodiť! 
Neurodí sa pre ľahostajnosť majiteľa tej záhradky, 
toho políčka.

Zaumieňme si, že teraz, pred príchodom sil
ných mrazov, urobíme všetko, aby sme kúsky zeme, 
ktoré máme pri dome, dobre pripravili pre budú
coročnú úrodu. Lebo už je to tak, že jar sa začína 
v jeseni! (šek)

Viacej lásky
Denne sa dozvedám e z t lače  a j z televíznych ob

razoviek  správy o športových podujatiach, pri k to 
rých sa strieľa na bránku, a le  a j o takých  m edzištát
nych podujatiach, pri ktorých  sa strieľa  na človeka . 
Vojna. Ľudia bežia, aby m ohli vraždiť. Ľudia bežia, 
aby neboli zavraždení. Tento zm ätok nás znervóz
ňuje a naplňuje strachom , a j k e ď  bývam e na op ač
nej strane zem egule a lebo  za m orom . Každý z nás 
má podiel na tom to zmätku. Vojna sa  sk lad á  z drob
ných nepokojov, nenávisti a  závisti, k toré  vyvolá
vame v rodine, v šk o le , na pracovisku, k toré  udržu
jem e a  roznášam e. N ezhodnem e sa s ko legom  na 
pracovisku, s priateľom , s príbuznými. Urážame sa. 
Aj pohľadom  a  m lčaním  sa m ôžem e urážať. Ani si 
neuvedom ujem e, že začínam e vojnu pred jej vypuk
nutím na spoločen skom , hospodárskom , a le  a j na 
náboženskom  poli. V olám e: Zničte zbrane! Zameň
te ich za ratolesti z olivy! Ale a k  nenaplním e srd
c ia  Božou láskou , budem e sa biť a j olivovým i rato
lesťam i.

„Treba otravotíat m ozgy ľudskosťou, otravovať, 
kým  sú ľudia m ladí“ (K. Vonnegut).

Pohoršu jem e sa  nad m ládežou. N eviem e pochopiť, 
prečo je  tak á  drsná, nem orálna, bez  citu. Mládež je 
taká , akú  sm e si ju vychovali. „Moderný svet bol 
vybudovaný bez ženy. Trpel tým, že nem al matku. 
Je neľudský (M. Quoipt). Dali sm e mladým ľuďom  
matku? Dali sm e je j všetko, čo  má dávať rodina  
dieťaťu? A je  to ta k é  jednoduché! V iacej lásky a  po
rozumenia. M ôžeme navzájom  počúvať jeden  dru
hého , a le  m ôžem e aj viac — počuť sa, teda  aj odpo
vedať si navzájom. V tom je  najväčšia nádej každé
ho z nás: počúvať iných, počúvať ich a j srdcom  a  od 
povedať n ielen  slovam i, a le  všetkým , čím  naplňuje
m e svoj život. S tačí prostá zásada: „Každý deň  stret
núť č lov eka , každý  deň stretnúť K r is ta ľ  Bez nej 
stráca naša cesta  sm er, c ieľ, zmysel. Z nej sa rodia 
tie najväčšie istoty nášho života: dôvera, láska  a  po
rozumenie. o. Štefan K m e c

Akad. m aliar M. K lim čák: Ilustrácia z cyklu  Počiatky defín  
nášho národa.



KALENDÁR  
NA MESIAC
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NOVEMBER 
Nový š t ý l

P 1. Kozma a Damián, nezištní (bezsrebreníci)
S 2. Acedín a i., mučeníci
N 3. 23. nedefa po ZSD. Acepsim, biskup. — Hl. 6.

Utr. ev. 1. Lit. Ef 2, 4—10; Lk 8, 26—39 
P 4. Joanik Veľký, ctihodný 
U 5. Galaktion a Epistímia, mučeníci 
S 6. Pavol, arcibiskup 
Š 7. Jeron a i., mučeníci. V O S R  1917 
P 8. Zbor sv. arch. Michala. Lit. Žid 2, 2—10; Lk

10, 16—21 
S 9. Onisifor a Porfýr, mučeníci 
N 10. 24. nedeľa po ZSD. Erast a i., apoštoli. — Hl.

7. Utr. ev. 2. Lit. Ef 2, 14—22; Lk 8, 41—56.
P 11. Mina a i., mučeníci. Teodor Studitský, ctihod

ný
U 12. Jozafát, biskup, mučeník. Ján Almužník, pat

riarcha
S 13. Ján Zlatoústy, arcibiskup 
Š 14. Filip, apoštol.
P 15. Gur, Samson a Aviv, mučeníci 
S 16. Matúš, apoštol
N 17. 25. nedeľa po ZSD. Gregor, biskup. — Hl. 8.

Utr. ev. 3. Lit. Ef 4, 1—7; Lk 10, 25—37.
P 18. Platón a Roman, mučeníci 
U 19. Abdiáš, prorok. Varlaám, mučeník 
S 20. Gregor Dekapolita, ctihodný 
S 21. Uvedenie do chrámu presv. Bohorodičky. Lit.

Žid 9, 1—7; Lk 10, 38—42; 11, 27—28 
P 22. Filemon, apoštol 
S 23. Amfiloch a Gregor, biskupi 
N 24. 26. nedeľa po ZSD. Katarína, mučenica. — Hl.

1. Utr. ev. 4. Lit. Ef, 5, 9—19; Lk 12, 16—21 
P 25. Klement, pápež, mučeník. O d d a n i e  sviat

ku Uvedenia 
U 26. Alipias stípnik, ctihodný 
S 27. Jakub Perzský, mučeník 
3 28. Štefan Nový, mučeník 
P 29. Paramon a Filumen, mučeníci 
S 30. Ondrej, apoštol

DECEMBER
N 1. 27. nedeľa po ZSD. Naum, prorok. — Hl. 2.

Utr. ev. 5. Lit. Ef 6, 10—17; Lk 13, 10—17 
P 2. Habakuk, prorok 
U 3. Sofroniáš, prorok 
S 4. Barbora, mučenica

Z MYŠLIENOK NA KAŽDÝ DEŇ
„Milosťou viery ste spasení“ (Ef 2, 8).
Pápež Pius X. povedal: „Ľudia, ktorí sa vyhlasujú 

za Kristových učeníkov a žijú v hriechu, škodia je 
ho svätej veci ovela viac než zjavní nepriatelia.“ 

Že mal pravdu, potvrdzujú to dejiny i skúsenosti. 
Naše skutky majú byť zhodné s vierou. Viera, ako 
hovorí sv. Ján Zlatoústy, je počiatok mravného ži
vota, prameň svätosti a dobroty. Skutky majú byť 
odrazom nášho vnútra pre večnú spásu (Mt, 6, 1). 
Sv. Ján dodáva, že „veriť v toho, ktorého On po
slal, je skutok Boží (6, 29).

*
„Veď on je náš pokoj! On oba diely spojil. .

(Ef 2, 14).
V L. Kruczkowskieho románe Smrť Gubernátora 

stretáme rad hlbokých a priliehavých postrehov: 
„Ak nevidíš človeka na opačnej strane, tak ho tak
isto neuzrieš ani na svojej.“ Taká je dialektika ne
návisti. „Bombami sa svet nepolepší!“

Strašná vízia. Apoštol nabáda k činorodej láske 
a vzájomnej úcte. Poukazuje, že Ježiš svojou vlast
nou obeťou (Ef 2, 15) prišiel zmieriť rozdelené ná
rody a odstrániť nepriateľstvo (verš 14). Priniesol 
pokoj ďalekým aj blízkym (verš 17).

*
„Zite dôstojne . . .“ (Ef, 4, 1). \
Dôstojnosť, ohľaduplnosť sú potrebné na každom 

mieste. Predčasom sme na televíznych obrazovkách 
s napätím sledovali seriál Muž na radnici. Nebol to 
náboženský seriál. Ale či konanie a správanie hlav
ného hrdinu nebolo hlboko humánne, ľudské a kres
ťanské? Sám mal veľa rodinných problémov a tram
pôt. Pritom však ku každému bol milý, láskavý 
a vľúdny. Každému vedel poradiť a pomôcť, hoci 
íia riešenie vlastných rodinných a osobných prob
lémov ostal sám.

Dobrý recept pre každodenný život nám podáva 
sv. apoštol Pavol slovami: „Odstráňte spomedzi se
ba všetku rozhorčenosť a prchkosť, hnevy a zvady, 
rúhania a všetku zlosť!“ — (Ef 4, 31); „znášajte sa 
navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu 
ducha vó zväzku pokoja!“ (Ef 4, 3).

*
„Všetko, čo je hodné odsúdenia, svetlo privádza 

najavo** (Ef 5, 13).
Henryk Sienkiewicz v románe Quo vadis opisuje 

vzrušujúcu scénu smrti lekára Glaukosa. Zradený 
Grékom Chilonom Chilonidesom prepadol osudu 
kresťanov, odsúdených za čias Nerónovho prena
sledovania, na spálenie za živa, ako horiaca fakľa.

Chilonides prechádzajúc sa po záhrade, zbadal 
na poli horiacu, už z polovice zuhoľnatenú, ale ešte 
živú svoju obeť. Do hlbky otrasený týmto pohľadom, 
len teraz pochopil ošklivosť svojej zrady. S pocitom 
viny dvíha oči hore a volá: „Glaukos, v mene Kris
ta, odpusť m i!“ A počul odpoveď: „Odpúšťam ti!“ 

Sám autor toto prebudenie svedomia komentuje 
slovami: „Kresťanské náboženstvo je náboženstvom 
lásky a odpúšťania.“

*



„Už slovo, ktoré anjeli zvestovali, bolo právoplat
n é . . . “ (Žid 2, 2).

V treťom roku panovania perzského krála Kýra 
(zrov. Dan 10, 1), mal prorok Daniel videnie o bu
dúcnosti izraelského národa. Veľmi si želal poro
zumieť videniu, preto na tento úmysel začal sa pos
tiť a modliť. Po troch týždňoch vrúcnych modlitieb 
zjavil sa mu anjel Gabriel a oznámil mu zmysel* 
videnia. Poveíal mu, že mu chcel hneď prísť na 
pomoc vysvetliť toto všetko, ale nemohol, lebo zá
pasil s ním anjel perzského národa. Nemohol ho 
premôcť, kým mu neprišiel na pomoc jeden z naj
vyšších — sv. archanjel Michal (10, 12—13).

Boh stvoril večný život pre nás. „Nie anjelom 
podriadil Boh budúci s v e t . . .“ (Zid 2, 5), ale nám. 
A anjelov ustanovil, aby nám tento budúci svet več
ného blaženstva pomáhali dosiahnuť.

o. Pavol D a n c á k

T E H L A
Všimol si si n iekedy  tehlu, k torá  je  len  tak  poh o

dená kd esi v kúte, ničím n echránená pred  dažďom , 
slnkom , mrazom? Co sa  s ňou stan e po  n iekoľkých  
rokoch? Rozpadne sa, nedá sa  už použit, je  na nič.

Ci sa nedá aj naša duša prirovnať k  tak e jto  teh le?
Keď sa o ňu nestarám e a  nechám e ju len  tak , bez  

opatery a  starostlivosti, čo  m ôžem e očakávať, čo  sa  
s ňou stane? Ze nebude prekvitať, to je  jasné, že 
nebude stagnovať, to je  tiež jasné, čo  potom  asi 
s  ňou bude? Ostáva nám iba tretia  m ožnosť — bu
d e  sa kaziť, hniť. My si to však neuvedom ujem e, ba  
vlastne nesprávne, my si to uvedom ujem e, a le  n e
ch cem e si to priznať.

Zaujíma nás všetko, čo  nás obklopu je, a le  pritom  
zanedbávam e to, čo  m ám e najcennejšie. Teraz nás 
to m nohých nezaujím a. Ano, m ám e iné problém y, 
m ožno, že sa  nám to teraz zdá neaktuálne. Ale čo  
k eď  naraz, n ečakan e zastanem e na prahu smrti 
a  spoznám e, že to, za čím  sm e sa  náhlili, b o la  m ár
nosť? Čo potom ? Potom  už bude n eskoro  n ariekať  
a  prosiť čo  len  o hodinku si predĺžiť svoj život, aby  
sm e všetko dali do poriadku.

Obzrieme sa, uvidíme ce lý  svoj život a  spoznám e, 
že sm e tu boli zbytočne, že sm e životnú skúšku n e
zložili a  vtedy prichádza zaslúžený trest.

Nie je  však eš te  n eskoro. My ešte  žijem e. Máme 
eš te  m ožnosť sa  napraviť. Ale a k o  d lho? Možno už 
len  hodinu, deň. Azda viac?

N ajlepšia rada: Začnim e radšej hneď , teraz, od  
tej chvíle, ako  sm e dočíta li tento č lán ok  žiť tak , aby  
sm e sa pri poslednom  súde nem useli báť.

N ebojm e sa, že to dobro, k to ré  tu vykonám e, osta 
ne neodm enené. V šetko sa  eviduje. Odmenu za dob
ré skutky  si odk ladám e do n ajistejšej ban ky  — ne
b esk e j banky. V šetko, čo  si v nej uložím e, nebude
me užívať iba rok , a lebo  sto rokov, a le  celú  v e č 
n o s ť ,  a  to v neopísateľnej blaženosti. I. S.

Milosrdný Samaritán
(Pokračovanie z 1. str.)

napokon ten, kto poskytne pomoc v utrpení, nech 
je akejkoľvek povahy. Pomoc podľa možností účin
ná. Vkladá do nej svoje srdce a neľutuje materiál
ne prostriedky. Môžeme povedať, že dáva seba5 svo
je „ja“, otvárajúc ho druhému. V tomto bode sa do
týkame jedného z kľúčových bodov celej kresťan
skej antropológie.

„Človek. . .  nemôže nájsť v plnej miere sám se
ba, iba ak v nezištnej samožertve.“ Milosrdný Sa
maritán — to je človek, ktorý je schopný tejto obety.

Keď rozmýšľame nad evanjeliovým príbehom, 
môžeme povedať, že utrpenie, ktoré je prítomné 
v našom ľudskom svete vo forme rôznych podôb je 
tu aj preto, aby v človeku vzbudzovalo lásku — ono 
nezištné darovanie vlastného „ja“ v prospech iných, 
trpiacich. Svet utrpenia prizýva sústavne iný svet 
— svet ľudskej lásky. A za ňu, za tú nezištnú lás
ku, ktorá sa vzbudzuje v srdciach, človek, vďačí utr
peniu. Človek a ľudia nemôžu okolo neho prejsť bez 
záujmu ani v mene najväčšej ľudskej solidarity, tým 
viac v mene lásky k blížnemu. Treba sa zastaviť, 
vzrušiť a pokračovať ako Samaritán. Príbeh sám 
v sebe hlboko vyjadruje kresťanskú pravdu, ale sú
časne aj pravdu všeľudskú. Nie bezdôvodne sa aj 
v hovorovom jazyku nazýva akákoľvek činnosť pre 
dobro trpiacich — samaritánskou.

Táto činnosť dostala počas historického vývoja stá
ročí organizované formy, ustanovizne a prejavuje sa 
v rôznych odboroch. Aké vysoko samaritánske je za
mestnanie lekára, zdravotnej sestry a im podob
ných. S ohľadom na evanjeliový obsah treba viac 
hovoriť o povolaní než iba o zamestnaní. A inštitú
cie, ktoré sa počas niekoľkých generácií venovali 
samaritánskej službe, sa v našich časoch ešte viac 
zdokonalili a špecializovali. To svedčí nepochybne 
o tom, že súčasný človek sa so stále väčšou pozor
nosťou zaujíma o bolesti druhých, stále viac sa usi
luje pochopiť ich a predchádzať im. Pri pohľade na 
to všetko možno povedať, že podobenstvo o Sama
ritánovi sa stalo jedným zo základných kameňov 
všeľudskej kultúry, morálky a civilizácie. Mysliac na 
všetkých tých ľudí, ktorí dali svoje vedomosti 
a schopnosti do služieb trpiacich, nemôžeme ináč, 
než vysloviť im svoje uznanie a vďačnosť.

Túto adresu rozširujem na všetkých, ktorí svoju 
službu pre blížneho vykonávajú bezplatne, dobro
voľne sa angažujúc do samaritánskej pomoci a ve
nujú je j všetok svoj čas a sily, ktoré im zostávajú 
mimo zamestnania. Takúto dobrovoľnú samaritán
sku alebo charitatívnu činnosť možno označiť za 
činnosť sociálnu alebo aj za apoštolát, ak sa vyko
náva z evanjeliových dôvodov, zvlášť v súčinnosti 
s Cirkvou alebo iným kresťanským spoločenstvom. 
Dobrovoľná samaritánska služba sa vykonáva v od
povedajúcich strediskách, alebo za tým účelom kon
štituovaných organizáciách. Činnosť v tejto forme 
má značný význam, zvlášť ak sa organizujú väčšie 
akcie, vyžadujúce spoluprácu a technické pomôcky. 
Nie menej je  hodnotná činnosť individuálna, zvlášť 
za strany osôb, ktoré sú pre ňu disponované. Je vý
znamná najmä vtedy, ak sa trpiacim nedá ináč po
môcť než individuálne a osobne. Rodinná pomoc 
znamená prejavy lásky k blížnemu buď vlastným
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rodinným príslušníkom, alebo vzájomná pomoc me
dzi rodinami.

Ťažko tu vymenovať všetky druhy a oblasti sama
ritánskej činnosti, ktoré existujú v Cirkvi a spoloč
nosti. Stačí hádam povedať, že je ich mnoho. A tre
ba vyjadriť radosť, že vďaka nim základné morálne 
hodnoty — hodnota Iudskej solidarity, kresťanskej 
lásky k blížnemu — formujú spoločenský život 
a potláčajú rôzne prejavy nenávisti, násilia, suro
vosti ako aj obyčajný nezáujem o človeka a jeho 
bolesť.

Veľký význam má v tejto oblasti výchova. Rodi
na, škola a iné výchovné inštitúcie musia už zo sa
motných humanitných motívov vytrvale pracovať na 
vzbudení a prehlbovaní citu voči blížnemu a jeho 
utrpeniu podľa vzoru milosrdného Samaritána. Cir
kev musí samozrejme robiť to isté, ešte hlbšie, po
kiaľ má možnosti — vžívajúc sa do pohnútok, aké 
Kristus vložil do tohto príbehu a zároveň celého 
evanjelia. Zmyslom podobenstva a evanjelia je naj
mä to, že človek sa musí cítiť povolaný ako osoba, 
ako „ja“ vydávať svedectvo lásky. Ustanovizne sú 
veľmi dôležité a nenahraditeľné, ale ani jedna z nich 
nenahradí ľudské srdce, účastenstvo, lásku a ini
ciatívu, ak ide o to — vyjsť v ústrety utrpeniu dru
hého. Vzťahuje sa to nielen na telesné bolesti, ale 
ešte viacej na rozmanité trápenie, keď trpí predo
všetkým duša.

Rozprávanie o milosrdnom Samaritánovi bezpo
chyby patrí do evanjelia utrpenia a spolu s ním pre
chádza dejinami Cirkvi, kresťanstva, človeka a ľud
skosti. Svedčí o tom, že objavenie vykupiteľského 
zmyslu utrpenia skrze Krista sa "vôbec nezrovnáva 
s postojom pasivity. Práve naopak. Evanjelium je 
poprením trpného stanoviska voči utrpeniu. Kristus' 
sám je v tejto oblasti mimoriadne činný. Takto rea
lizuje svoj spásonosný program podľa slov proro

cká: „Duch Pánov je nado mnou, preto ma pomazal, 
poslal ma zvestovať dobrú novinu, hlásať zajatým 
oslobodenie, slepým udelenie zraku, prepustiť utlá
čaných na slobodu, hlásať milostivý rok Pánov.“ 
Kristus spĺňa tento mesiášsky program vrchovato. 
Prechádza „dobre činiac“ — aj dobro jeho učení
kov sa prejavovalo predovšetkým vo vzťahu k ľud
skému utrpeniu. Podobenstvo o milosrdnom Sama
ritánovi je v najväčšej harmónii s postupom samého 
Krista.

Podobenstvo na konci ústi do tých otriasujúcich 
slov o poslednom súde, ktoré uvádza vo svojom 
texte sv. Matúš: „Poďte, požehnaní od môjho Otca, 
majte účasť na Kráľovstve, ktoré je vám pripravené 
od ustanovenia sveta! Lebo hladný som bol a dali 
ste mi jesť; smädný som bol a dali ste mi piť; bol 
som pocestný a pritúlili ste ma; nahý som bol a pri
odeli ste ma: chorý som bol a dozerali ste na mňa: 
v žalári som bol a navštívili ste ma.“

Spravodlivým odpovie na otázku, kedy mu to 
vlastne spravili, takto: „Veru, hovorím vám, čo ste 
urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, 
mne ste urobili.“ Opačný výrok patrí tym, ktorí po
stupovali ináč: „Čokoľvek ste neurobili jednému 
z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.“

Bolo by možné uviesť dlhý zoznam utrpení, ktoré 
sa stretli s ľudským citom, spoluúčasťou — alebo sa 
s nimi nestretli vôbec. Obe časti Kristovho výroku 
o poslednom «súde poukazujú jednoznačne na to, aké 
je z aspektu večného života každého človeka ne

smierne dôležité, aby — podobne ako milosrdný 
Samaritán — „sa zastavil“ pri utrpení blížneho, aby 
ho to dojalo a aby napokon pomohol. V spásonos- 
nom programe Krista, ktorý je  tiež programom Bo
žieho kráľovstva, je utrpenie vo svete na to, aby vy
volávalo lásku, aby rodilo účinky lásky k blížne
mu, že by celú ľudskú civilizáciu premenilo na „ci
vilizáciu lásky.“ V tej láske spásonosný zmysel utr
penia sa spĺňa do konca a dosahuje svoj rozmer. 
Slová Krista o  poslednom súde to umožňujú pocho
piť v celej evanjeliovej prostote. Tie slová o láske, 
účinkoch lásky, spojených s ľudskými bolesťami 
nám dovoľujú ešte raz odkryť samé vykupiteľské 
utrpenie Krista pri základe všetkých ľudských utr
pení. Kristus hovorí: „Mne ste urobili. . . !  To zna
mená, že on sám je prítomný v trpiacom, lebo jeho 
výkupné utrpenie raz navždy zostalo otvorené pre 
všetko ľudské utrpenie. A všetci trpiaci boli pozvaní 
tiež raz navždy, aby sa; stali účastníkmi na Kristo
vých utrpeniach. Rovnako všetci boli pozvaní, aby 
„doplnili“ svojimi bolesťami, čo chýba na Kristo
vom utrpení. Kristus naučil človeka preukazovať 
dobro utrpením a zároveň preukazovať dobro trpia
cim. V tomto dvojakom! aspekte odhalil zmysel utr
penia do samého konca.

(Z apoštolského listu Svätého Otca Jána Pavla II. SALVIFICI 
DOLORIS — O kresťanskom zmysle ľudského utrpenia, 1984).

Ikon a  sv. K lem enta v. gr.-kat. chrám e u Prahe.



Ježiš — náš príklad a vzor
pozwÄš svoju víercuľ

BOŽIA VSEMOHOCNOSŤ
„Čokoľvek chce Pán, Činí“

(Z 134, 6)

Veľkolepou Božou vlastnosťou je jeho všemohúc- 
nosť. Hneď na začiatku tejto našej úvahy si musí
me uvedomiť základný rozdiel medzi činnosťou Bo
ha a človeka. Kým človek k svojej práci potrebuje 
hmotu, čas, nástroje, Boh tvorí z ničoho. Stačí mu 
k tomu jeho vôla. Písmo sväté túto skutočnosť ob
razne vyjadruje v prvých kapitolách knihy Pôvo
du: „I riekol Boh: Buď svetlo. . .  a bolo svetlo.“ 
(Gen 1, 9). Boh teda tvorí svojou vôlou.

O Božej všemohúcnosti nás učí Písmo sväté. Na 
mnohých miestach sa stretávame si vyslovením tejto 
Božej vlastnosti. Zvlášť krásnou knihou, ktorú mô
žeme čítať každý deň a pri každej príležitosti je 
príroda. Ona je viditeľným svedkom Božej všemo
húcnosti. Človeka uchvacuje je j krása, nekonečnosť 
jej priestorov, tajomnosť je j zákonov. Kto by nebol 
pokorný, pri takomto stretnutí so všemohúcnosťou 
Boha.

Svätá teológia nás učí, že Boh svojou všemohúc
nosťou udržiava všetko svoje stvorenie. Nielenže ho 
stvoril, ale aj naďalej udržiava jeho existenciu. Boh 
teda neustále pokračuje v svojom stvoriteľskom 
diele. Môžeme teda smelo povedať,, že tento svet bu
de existovať dovtedy, kým to Boh v svojej všemo
húcej láske uzná za vhodné.

Božiu všemohúcnosť poznáme tiež z jeho zázrakov. 
Stretávame sa s nimi velmi často v Písme svätom, ale 
aj história nám rozpráva o mimoriadnych Božích 
skutkoch. Logické uvažovanie nás privádza k to
mu, že skutočne je možné Bohu, ktorý stvoril prí
rodu s jej zákonmi, na nejaký čas tieto zákony sus- 
pendovať. Nesmieme však zabúdať, že Boh nekoná 
zázraky tak ako kúzelníci z rozprávok, alebo tí, 
ktorí bavia obecenstvo šikovnosťou svojich rúk 
a umu. Boh koná zázraky svojou skutočnou silou 
a schopnosťou, ktorá mu je prirodzená.

Myšlienka na Božiu všemohúcnosť nás ľudí má 
viesť k pokore. Človek má sklon zveličovať svoje 
sily a schopnosti, Á od toho je už len krôčik k pý
che. Občas si uvedomujeme, že bez Božej všemohúcej 
lásky by sme neboli ničím. Slávny kardinál Perón 
si na svoj hrob dal nápis: „Popol a nič viac.“ Fran
cúzsky král Ľudovít XVI. sa nechal titulovať Kráí 
Slnko, alebo Ľudovít Velký. Keď zomrel, nad jeho 
rakvou pohrebnú homíliu začal biskup Massilon tý
mito slovami: „Iba Boh je velký, drahí bratia . .

Nezabudnime tiež, že z Božej všemohúcnosti pra
mení naša nádej. Môžeme dúfať v Božiu pomoc pre 
tento život, ale zvlášť pre večnosť. Všemohúci Boh 
miluje každého človeka a praje si preň len to naj
lepšie. Miluje aj teba a túži sprevádzať ťa celým 
životom, ba až za jeho hranice. Nechaj sa viesť ním. 
Ľudia, ktorí žili v tejto dôvere sa nikdy nesklamali. 
Spomeň si na svätých. Ani našu dôveru nesklame.

—L—

„Dal som vám priklad, aby ste a] vy robili tak, 
ako som vám robil ja“ (Jn, 13, 15)

Na rímskom Fóru, pôvodne trhovisku, neskôr vy
zdobenom nádhernými stavbami, kde sa konávali 
slávnosti a zhromaždenia rímskeho ľuda, stál míľ- 
nikový kameň cisára Augusta (miliarum aureum), 
tzv. generálny míľnik z mramoru, pokrytý bronzo
vým plechom a silno pozlátený. Od neho sa rozchá
dzali cesty do celej rímskej ríše a od neho sa počí
tali vzdialenosti. Takým míľnikovým kameňom v ži
vote kresťana je Ježiš Kristus. On je naším výcho
diskovým bodom a naším cielom, je mierou nášho 
myslenia, slov i skutkov.

Sv. Pavol napomína veriacich, aby sa pripodob
nili Kristovi. Náš život je pozemským pokračovaním 
Kristovho života v nebi. Musím sa tak zjednotiť 
s Kristom, aby som sa pri každej veci a pri každom 
svojom počínaní zamyslel, čo by robil Kristus na 
mojom mieste a v patričnom prípade.

Musím sa naučiť p o z e r a ť  Ježišovými očami.
Môj pohlad doteraz bol zmyselný, žiadostivý, egois

tický, žiarlivý, závistlivý, falošný, nenávistný, chlad
ný, odrádzajúci. Naučím sa hľadieť Kristovými oča
mi, aby môj pohľad bol lahodný a milý, úprimný 
a dobroprajný, plný súcitu a lásky.

Naučím sa p o č ú v a ť  Ježišovými ušami.
Doteraz som rád počúval slová, ktoré ťali ako 

meč, ranili dobré meno blížneho, zarmucovali jeho 
srdce. Rád som počúval pochlebovanie a neznášal 
som vážne rozhovory, nechcel som nič počuť o bo
lesti a utrpení iného. Naučím sa počúvať Kristový
mi ušami, aby som si málo všímal chválu, uznanie
i pohŕdanie, ale si vážne bral k srdcu výčitky a kri
tické slová, lebo k dokonalosti mám ešte ďaleko. 
Chcem rád vypočuť slová o bolesti môjho blížneho 
a mu podľa svojich síl pomôcť.

Naučím sa h o v o r i ť  Ježišovými ústami.
Moje slová boli doteraz tvrdé, nemilosrdné, ostré 

a hlboko ranili srdce môjho blížneho. Boli plné pý
chy, samochvály, vystatovačnosti a domýšľavosti. 
Rád nariekam, šomrem a sťažujem sa na vlastné utr
penie, hoci druhí trpia omnoho viac a ani sa ne
sťažujú. Naučím sa hovoriť Ježišovými slovami, kto
ré boli lahodné, plné dobroty, ľudského súcitu, 
úprimné, pravdivé a obozretné. Ježiš vedel aj mlčať, 
keď to vyžadovala láska k blížnemu. Od Ježiša sa 
musím v tom veľa naučiť.

Naučím sa p r a c o v a ť  Ježišovými rukami.
Moje ruky vyhľadávajú v práci iba to, čo je ľahšie 

a príjemnejšie a namáhavú prácu prenechávajú 
iným. Ježiš si neuľahčoval život, šiel odvážne svo
jou cestou ako vykupiteľ ľudstva. Niesol odhodlane 
kríž svojho povolania a zostal mu verný do konca.

Naučím sa m i l o v a ť  Ježišovým srdcom.
Moja láska je prízemná, veľmi výberčivá, neviem 

sa zriekať, lipnem na veciach, ktoré mi nemôžu pri
niesť šťastie. Žiadam si malichernosti, smiešne ve
ci, ba aj hriešne, viažem sa na ne tak mocne, že som 
hotový pre ne sa zriecť aj večnosti. Ježišova láska 
je čistá a hlboká, nezištná a verná, srdečná a obe- 
táva. Zahrňuje všetkých bez rozdielu. Miluje i na
priek nevďačnosti a nepriateľského zmýšľania. Mi
luje, lebo je dobrý.



On je stále medzi nami, chce sa s nami zjednotiť 
a preto musíme sa mu čo najviac pripodobniť. Na
učme sa pozerať Ježišovými očami, počúvať jeho 
ušami, hovoriť jeho ústami, pracovať jeho rukami 
a milovať jeho Božským Srdcom. R. A. SLAVICKÝ

Ženám o ženách
Žena sa krášlila  od nepam äti. Vym ýšľala si rôzne  

ozdoby dôm yselné, vtipné, lacn é i veľm i drahé. Azda 
to vyplýva z je j prirodzenosti. K eď  sa  však nad tou
to skutočnosťou zam yslím e z h ľad iska  n ábožen ské
ho, uvedom ujem e si nutnosť, aby sa naše kresťan ské  
ženy krášlili duchovnými šperkam i. Nuž, čuj, d céra , 
nakloň svoje ucho a  počúvaj!

Vytvor si diadém  najvyššej ceny. N ech tvoju h la 
vu, tvoje srdce a  hlavne tvoju dušu zdobia šperky  
vzácne, vždy m oderné, vždy hľadané. Tieto šp erky  si 
ponesieš so sebou do večnosti, k d e  sa ti za ne d o 
stane náležitej odm eny. A k to ré  sú to?

P o k o r a .  Ci si m yslíš dcéra , že táto čnosť patrí 
len  do kláštorov? Ver, že ju veľm i potrebu jem e aj 
v každodennom  živote, lebo  nás chráni pred  p rep ia 
tou ctižiadostivosťou. Pokorná žena nie je  nam ysle
ná pre svoje prednosti a zásluhy, lebo ich nepripi
suje len  sebe  sam ej. Ochotne uznáva prednosti iných. 
Nesúdi iných, lebo si je  vedom á svojich n edokon a
lostí. I  v rodine je  dôležité, aby vedela  slušnou a  pri
jateľnou form ou podať svoj názor. V tom  je múdrosť 
a  „múdrosťou sa buduje dom  a  rozumnosťou býva 
upevňovaný“ (Písmo sväté). Múdrosť, láskavosť  
a pokora  sú čnosti, k toré  získavajú srdcia. Sú záru
kou úspechu v boji proti zlu.

Š t e  d  r o s t. To je druhý duchovný šperk , ktorý  
by mal zdobiť dušu každej k resťan skej ženy. N e
chajte si vyprávať svoje bab ičky , ak o  v minulosti 
obdarovali biednych. Chlieb neprestali krájať, m lie
ko  do hrnčekov nalievať a  tak  chudobných a  p ocest
ných sýtili. N ikoho neodohnali od  svojich  dverí.

Dnes naša spoločn osť nem á žobrákov a  hladujú
cich , a le  štedrosť slova, štedrosť rady, ochoty  a  p o 
rozumenia potrebujú m nohí o ko lo  nás. Len otvorte 
oči a uvidíte m nohých, ktorí čakajú  na vašu šted 
rosť.

Č i s t o t a .  Písmo sväté hovorí: „Ach, k tože  náj
de ženu dobrú? Je j cen a  je  nad perly .“ V Šalam ú
novej V eľpiesni na jednom  m ieste čítam e: „Som  
lúčny kv ietok  na saronských  rovinách, ľa lia  v údo
liach . . . “ To krásna Sulamit hovorí a  Šalamún spie- 
va: „Celá si krásna, m oja p riateľka , a  škvrny niet 
na tebe.“ Krása, čistota majú kráčať ruka v ruke. 
Kto však len  krásu hľadá, zle hľadá, p retože Písmo 
sväté hovorí: „Spanilosť to je  k lam  a  krása  darom- 
nosť; chválu si zasluhuje žena, k torá  sa bojí Pána, 
lebo bohabojnosť a  zbožnosť prevyšujú spanilosí1 
a krásu, k toré  odkvitnú a  uvädnú. Čnosti sú večn é.“

Aj Richard Lew ellyn vo svojom  rom áne Bolo raz 
zelené údolie hovorí: „Aby sa žena ubránila zvodom  
a útokom , má v seb e  zbraň vybudovanú z veci du
cha, z bolesti, ticha, m lčania, bezm ocnosti a  pôva
bu. Vybudovanú zo všetkého, čo  je  krásn e a  ženské. 
Touto zbraňou ubránia svoju žen skosť za každých  
okolností. To je  pevnosť, pred  ktorou  kapituluje kaž 
dý muž. Túto zbraň majú ženy, k to ré  sú a  chcú  zo
stať čisté. Čistota je  zbraň, ktorou  sa  zanietená duša

presekáva  džungľou ľudských citov, nástrah a  ukĺa- 
dov. Zvíťaziť v tom to bo ji si vyžaduje h lbokú  vieru 
ako  žriedlo sily .“ K iež táto  čnosť zdobí naše ženy 
a devy.

P r i a z e ň .  Ako ď a lš í skvost je  opakom  závisti. 
Len uvážme, k o ľk o  tragédií sa  udialo v dejinách  ľu
dí, p retože nepoznali, a lebo  n echceli poznať pria- 
zeň. Svoje srdcia  živili závisťou a  ich  duše volali po  
pom ste a  krvi. T ak to vyzerá, k eď  č lo v ek  sa  stane  
otrokom  vášne. Už v Písme svätom  vidíme prvé ná
s ledky  závisti, k eď  Kain zabíja  svojho brata. Tiež 
fo z e fa  Egyptského predali bratia  zo závisti do otroc
tva. A tak  sa  to tiahne dejinam i ľudstva ak o  červe
ná niť zloby. Žiaľ, i dn es sa  stretávam e v rodinách  
so závisťou. A tu je m iesto m atky, ženy, sestry, aby  
svojou láskou  ožiarila  svojich b lízkych , aby zapálila  
kahan  večn ého svetla  lásky  v najbližších. To je  pria
zeň, ktorú  má žena rozsievať ak o  blahodarný liek  
pre nem ocnú spoločnosť.

M i e r n o s ť  a  d o b r o m y s e ľ n o s ť  sú čnosti, 
k to ré  majú byť ka žd e j žen e vlastné. Miernosť vo 
všetkom : v jed le , pití, v žartovaní, v obliekan í. Dob
rom yseľnosť je  o p a k  hnevu. Len uvážme, či by sm e  
spievali o  svojich  m atkách  a  bab ičkách  tie  krásne  
oslavné básne, k eb y  neboli dobrom yseľné? Nuž na
sledujm e ich.

H o r l i v o s ť  v dobrom  je  posledný vzácny kam eň  
v tvojom  d iadém e. Je  o p a k  v lenivosti, k torá  je ako  
m očiar, k d e  všetko  hn ije a  zapácha. Zapríčiňuje 
biedu a  nedostatok , chudobu a  rozvrat v rodine, p lo 
dí závisť, zvádza ku  krádeži, podvodom , atď . Vysoko 
nad tento hriech  sa dvíha čnosť: horlivosť v dobrom . 
Ako m aják  v búrke svojím  svetlom  ukazuje správny 
sm er lodiam  do  prístavu, tak  a j horlivosť v dobrom  
sa vysoko týči na blankytnom  nebi duševných krás. 
Je  cestou  k  svätosti. Je  silou, k torá  nás prenáša nad 
m očiar len ivosti, k torá  je  hybnou silou v napredo
vaní, v činnosti žiarivej, krásn ej, na ceste  k  Bohu.

Čuj, dcéra , n akloň  svo je  ucho a  počúvaj! Vytýč 
si za životný c ie ľ  zbierať drahokam y, k to ré  ani moľ 
nezničí, ani oheň  nespáli. Nimi sa  ozdob, a  tak  mô
žeš s  radosťou očakávať príchod  Spasiteľa.

M. K r l i č k o v á

ITconostas o gr.-kat. ch rám e so. Kozmu a  Damiána vo Vyšnom 
Tvarožct z roku  1903.



SVÄTÝ JÄN ALMUŽNÍK

Syn Epifánia, kniežaťa Cypru, Ján iba niekoľko 
rokov žil so svojou manželkou. Najprv umreli deti 
a potom umrela i manželka. Ján sa už viac ne
oženil.

Na Cypre ho poznali ako dobrého a milosrdného 
človeika ku všetkým, čo boli v biede a núdzi. Keď 
sa uprázdnil alexandrijský patriarchálny stolec, v 
roku 608 za patriarchu zvolili Jána z Cypru a on, 
hoci sa zdráhal, nakoniec pokorne úrad prijal. Te
raz sa naplno prejavila jeho štedrosť.

Jedného dňa prikázal cirkevnému hospodárovi: 
„Prejdi cez celé mesto a spíš mojich pánov.“ „A kto 
sú tvoji páni, vladyka?“, pýta sa hospodár. „Tí, kto
rých vy nazývate úbohými a biednymi, to sú moji 
páni, lebo oni ma môžu ^prijať do večných príbytkov 
a dať mi všetku pomoc k spáse.“

Spísali teda všetkých chudobných Alexandrie. Všet
kým patriarcha ustanovil denne dávať z cirkevného 
majetku sumu potrebnú na živobytie. V tom čase 
Peržania bojovali proti Sýrii a vypálili Jeruzalem a 
mnohých kresťanov odviedli do zajatia. Patriarcha 
fán poslal lode so pšenicou a zlatom na vykúpenie 
zajatých.

Patriarcha s^ dozvedel, že nie každý z veriacich 
môže prísť k nemu, pretože služobníctvo nie každé
ho pustilo a nie každého mu ohlásilo. Preto každú 
stredu a piatok sedával pod bránou chrámu a čítal 
Písmo sväté, dávajúc tak každému možnosť pristúpiť 
k nemu a vypočuť jeho prosby. Zmieril tých, čo sa 
povadili, napomínal k miernemu životu.

Ak sa patriarchovi stalo, že niektorý deň nikto 
neprišiel, ani nikto od neho nič neprosil, vtedy vstal 
smutný a vchádzal so slzami do svojej izby. „Prečo 
si taký užialený, vladyka?‘ — pýtal sa ho kňaz chrá

mu. „Dnes pokorný Ján nič nenašiel, ani nič neprinie
sol Bohu za svoje hriechy,“ odpovedal patriarcha. 
„Naozaj, teraz by si sa mal radovať, otče, že tvoje 
ovce žijú pokojne, bez nehôd a škriepok, ako anje
li,“ utešoval ho.

Dvakrát, alebo aj trikrát do týždňa chodil patriar
cha navštevovať chorých. Raz na ulici, keď išiel k 
chorým, stretol ho akýsi cudzinec a prosil ha o mi
lodar. Prikázal sluhovi, aby mu dal šesť strieborných. 
Cudzinec zobral dar a odišiel. Pretože chcel vyskú
šať patriarchovu štedrosť, zmenil svoje oblečenie a 
inou cestou podbehol mu naproti a znova prosil o 
milodar. Patriarcha znova prikázal dať mu šesť strie
borných. Ale sluha ho spoznal a pošepol to patriar
chovi. A patriarcha sa robil, že nepočuje. Cudzinec 
zobral milodar, znova zmenil oblečenie a tretí raz 
prosil milodar. Sluha ho opäť poznal a povedal to 
patriarchovi už nahlas. Ale patriarcha mu povedal: 
„Daj mu dvanásť strieborných. Či to nie môj Kris
tus ma skúša?“

Keď sa plavil na lodi do Carihradu, patriarcha Ján 
onemocnel, preto loď pristála na jeho rodnom Cyp
re. Ján počul vo videní hlas, ktorý mu hovoril: „Kráľ 
kráľov ťa pozýva k sebe.“ Patriarchu zaniesli do je
ho rodného mesta Amatuntu. Umierajúc zašeptal: 
„Ďakujem ti, Pane, Bože môj, že si ma uznal za hod
ného prinášať tvoje tebe a že z dobier tohto sveta 
mi nezostalo nič, iba pár halierov, ale prikazujem, 
aby aj to dali chudobným. Všetko, čo som mal, dal 
som Kristovi a Jemu teraz odovzdávam aj svoju du
šu.“

Patriarcha Ján zomrel a pochovali ho v chráme 
divotvorcu Tichona, v jeho rodnom meste. Bolo to 
v roku 616. Vošiel do histórie cirkvi ako almužník.

Pamiatku svätého Jána Almužníka, patriarchu ale
xandrijského, slávime 12. novembra, v západnom ob
rade 23. januára.

Telesné ostatky sv. Jána Almužníka neskoršie pre
niesli z Cypru do Carihradu. Turecký sultán Moha
med II. dal ostatky patriarchu do daru kráľovi Ma
tejovi Korvínovi. Najprv boli uložené v Budíne a v ro
ku 1632 boli prenesené do Bratislavy, kde odpočíva
jú v kaplnke sv. Jána Almužníka, v dóme sv. Martina.

L. L.

Dňa 27. angusta t. r. sa Matka Teré
zia dožila 75 rokov. Narodila sa v Skopl
je v Juhoslávii z albánskych rodičov. 
Keď mala 12 rokov zapísala sa do jed
ného katolíckeho združenia, v ktorom 
sa z listov juhoslovanských misionárov 
dozvedela o ich misijnej činnosti v In
dii. I keď sa v rodine cítila veľmi šťast
ne a zdalo sa jej nemožným odtrhnúť sa 
od svojich najdrahších, ako 18-ročná od
chádza do írska k sestričkám z Loreta. 
Ako neskoršie uviedla, cítila, že musí 
niečo nrobif pre druhých. Po krátkom 
čase odchádza do Indie, kde urobila 
noviciát a pripravila sa na rehoľný ži
vot. Potom do rokn 1948 vyučovala ze
mepis v Kalkate na Vyššej škole Panny 
Márie. Bola veľmi obľttbenou profesor
kou, a študentky jn mali fiprimne rady.

Openlivý hlas biednych, opustených a 
hladujúcich však k nej prenikal aj cez

Matka bedárov
máry kláštora. Keď cestovala vlakom 
na duchovné cvičenia, hlboko ňou otriasli 
zdrvujúce scény ľudskej biedy. Počas 
tejto cesty, dostáva vnuknutie na svoje 
akoby druhé povolanie. Povolanie ve
novať sa tým najbiednejším. Myšlienka 
„malo by sa niečo urobiť pre týchto 
chudákov“ sa mení na činy. Dá sa viesť 
láskou, ktorá všetko zmflže. V rokn 1948 
dostáva povolenie vyjsť z kláštora a ve
novať sa tým najúbohejším.

Nerozmýšľa, nefilozofuje ako pomáhať 
chudobným. Venuje sa prvému, ktorého 
stretne na ulici. Zoberie na ramená 
opustené dieťa, samá kosť a koža a po
stará sa oň. Ošetri prvého malomocné
ho, ktorého nájde ležať v prachu a špi
ne. Naloží na vozík umierajúcu staren

ku, ktorú našla pri schodoch železničnej 
stanice, dovezie ju domov, očistí ju, dfi 
jej jesť a drží ju v náručí, kým staren
ka nevydýchne naposledy. Tak začína 
Matica Terézia rozvíjať klbko lásky.

'Prvé týždne medzi chudobnými boli 
naozaj ťažké. Matka Terézia je bez pe
ňazí a  bez stáleho bydliska, pretože sa 
chcela čo najplnšie stotožniť so svojimi 
chudobnými. Zdalo sa jej, že sa topí v 
mori bolesti a  opustenosti. Vidí, ako sa 
k nej dvíha tisíce rúk, ruky zožierané 
malomocenstvom a malé vycivené rúč
ky nevinných detí. S deťmi Matka Te
rézia začína svoje prvé organizované 
dielo. Zhromažďuje opustené deti, ktoré 
sa ponevierali po uliciach.

Čoskoro si začínajú všímať jej prácu. 
Začnú prichádzať balíčky s  potravinami, 
so šatstvom a s  liekmi. Jej láskavá obe
tavosť si získava i srdcia druhých. Jed



na rodina je] ponúkne dve izbičky vo 
svojom skromnom domčeku. Jedného 
dfia na ulici nájde v špinavých handrách 
zomierajúcu Senu. Na rukách, nohách 
a tvári má stopy po potkaních a myších 
soboch. Nevie, kam ju odniesť. Zrazu 
je] napadlo, že by Ja mohla zaniesť do 
priestrannej nocľahárne vedia chráma 
bohyne Kalí. Cestou sa zastaví na so
ciálnom úrade a pýta si dovolenie. I dru
hých nájdených na ulici prinášajú zo
hnaní dobrovoľníci do nocľahárne. Po
hanskí kňazi protestujú. Úradníci na so
ciálnom Hrade im hovoria: tak sa posta
rajte vy o tých zomierajúcich. Nehan
bíte sa, že tá katolíčka vás mnsi uč t. 
ako sa máte starať o svojich chudob
ných spoluobčanov.

Postupne sa hlásia za jej spolupra
covníčky i ďalšie sestry, väčšinou mladé 
dievčatá a jej bývalé žiačky. Aj ony 
chcú dať svoje roky a srdce do služieb 
chudobných. Chcú sa s ňou podeliť o 
radosť a utrpenie z úplného zasvätenia 
sa Bohu a chudobným. Tak sa Matka 
Terézia stáva zakladateľkou misionárok 
lásky.

Život sestier je naozaj tvrdý, jedlo, 
šaty, bývanie sú chudobné. Pritom mno
hé za  sestier pochádzajú z bohatých 
rodín. Sestry sa zaväzujú žiť podľa 
troch rehoľných sľubov — v chudobe, 
čistote a poslušnosti. Matka Terézia v 
Pravidlách, ktoré sama zostavila, pri
dala ešte štvrtý sľub. Týmto sľubom sa 
zaviazali, že budú slúžiť chudobným bez 
najmenšej odmeny a nebudú žiadnym 
spôsobom pracovať pre bohatých. Ovzdu
šie, v ktorom sa má každá sestra daro
vať svojim chudobným, má byť radosť 
a láska.

Matka Terézia často opakuje svojim 
spolusestrám, že nestačí dať chudob
ným iba ošetrenie, rsky a srdce. Musí
me im dať aj našu radosť a úsmev. Mno
ho ráz biedni netúžia ani tak po mate
riálnych veciach, ktorých sa im nedo
stalo. Najväčším zlom je pre nich pocit 
opustenosti a opovrhnutia.

Haz bola Matka Terézia sklonená nad 
kostnatou postavou zomierajúceho. Mat
ka pridŕžala úbožiaka, aby ma uľahči
la dýchanie a preukázala mn milosrdnú 
láska. Jeho čierne ruky sa kŕčovite za
chytili jej rúcha a  umierajúci zašeptal: 
Žil som ako zviera, ale teraz umieram 
ako človek.

Istej skupiny návštevníkov Matka Te
rézia rozprávala, že ona a jej spolu- 
sestry sa snažia dať z lásky chudobným 
to, čo bohatí môžn dosiahnuť peniazmi. 
Jeden z prítomných, nie veľmi presved
čený, že sa niekto vie obetovať nezištne

pre druhých, poznamenal: ja by som sa 
nedotkol malomocného ani za tisíc šter
lingov. Matka Terézia pozrela na neho 
svojím milým pohľadom a povedala: Má
te pravdu, za tisíc šterlingov by som to 
ani ja neurobila.

Semeno zasiate v roka 1948 padlo do 
dobrej pftdy. Dielo Matky Terézie sa 
rozrástlo ako mehutný strom. Postupne 
sa zriaďovali nové a nové ustanovizne, 
nemocnice, kliniky, ošetrovne, lekárne, 
školy pre deti, lazarety pre malomoc
ných po celej Indii. Čoskoro dielo Mat
ky Terézie prekročilo hranice Indie a  
misionárky lásky začali pracovať i v 
druhých štátoch Äzie, Austrálie, Afriky, 
Ameriky, ba aj v Londýne, v Ríme a New 
Yorku. „Pôjdeme slúžiť chudobným kde
koľvek sú,“ povedala Matka Terézia.

V roku 1948 v Kalkate žilo mnoho ľu
dí. Mnoho starcov zomieralo po uľeiach. 
Mnoho detí bolo pohodených v odpad
koch. Tisíce a tisíce íudí bolo hladných 
a zúfalých. Bolo však aj mnoho íudí bo
hatých. Avšak iba jedna slabá žena, ca- 
dzinka, sa sklonila nad úbohými bedár
mi a začala ím obväzovať rany, zbierala 
umierajúcich, starala sa o siroty a ma
lomocných a všetkým vlievala iskierku 
nádeje. Zanechala všetko, aby sa mohla 
d&vať druhým.

0 , milovaní bedári, chudobní, zomie
rajúci, opustené deti, vy ste mi dvojná
sobne drahí, pretože vy pre n»ňa zosob
ňujete Krista a ja si pokladám za šťastie, 
že vám môžem slúžiť. V týchto slovách 
je celá teológia Matky Terézie. V tých
to slovách je tajomstvo jej práce, jej 
obeti a jej lásky.

o. VLADIMÍR PETRASKO

Výchova k mravnosti a čistote
Najkrajšou ozdobou a darom pre človeka je  po

sväcujúca milosť. Nou sa stáva človek Božím dieťa
ťom, čo ho zaväzuje k dynamike, činnosti života, 
k zdokonaíovaniu. „Buďte teda dokonalí, ako je do
konalý aj váš Otec nebeský“ (Mt 5, 48).

Do okruhu mravnosti patrí aj výchova a usmerňo
vanie pohlavného pudu. Správny názor na pohlavný 
život je predpokladom tejto výchovy. Sú tu predo
všetkým dva dôvody, čo nás k tomu vedú. Za prvé 
preto, že naše telesné náklonnosti a žiadosti sú čas
to v protiklade s našou vôlou a potom aj preto, že 
moderný človek je vystavený vonkajším vplyvom 
a dráždeniam k pohlavnej neviazanosti. Sú Iudia, 
ktorí tvrdia, že tento pud je nepremožiteľný a od
porovať mu znamená vystaviť sa nebezpečenstvu 
choroby. Ale v tom sa velmi mýlia. Zodpovední le
kári a moralisti stále poukazujú na zhubné násled
ky neviazaného mravného a pohlavného života.

Ľudia túžia po šťastí a niektorí sa domnievajú, že 
to šťastie im prinesie vo Iný neusporiadaný pohlav
ný život. (Porovnaj skupiny Hippies). To je podstat
ný omyl. Chvíľková a nestála potecha nemôže ani

pri najlepšej vôli uspokojiť šľachetné a vyššie túžby 
ľudského srdca po úplnom šťastí.

V každej výchove je veľmi dôležitá stavba myš
lienok a správne zariadenie stupnice ľudských Hod
nôt. Keď myšlienkový svet je  usporiadaný, tak ľah
šie sa napravia skutky i city. Pri správnej výchove 
pohlavného pudu je  na prvom mieste poznanie sku
točného cieľa a úlohy pohlavného života. Boh stvo
ril človeka ako muža a ženu s obdivuhodnou schop
nosťou, aby obidvaja s Ním spolupracovali na udr
žaní ľudského života na zemi. Táto spolupráca sa má 
viesť vo vzájomnej manželskej láske. Pravá manžel
ská láska nachádza svoje šťastie v tom, že zabúda 
na seba a chce urobiť šťastným svojho partnera. Po
hlavný život človeka je viac ako len jeho biologic
ká činnosť. V pohlavnom živote sa má prejaviť ľud
ská odosobnená láska. Takáto obetavá láska je dô
stojná človeka a nesmierne ho vyvyšuje nad po
hlavnú činnosť zvierat.

Je zdržanlivosť možná a osožná každému i mlá
deži? Na túto otázku možno jednoznačne odpove
dať: Äno! Dosvedčuje to i lekárska veda. Dr. Bruel-



ler hovorí: „Ktokoľvek uzná, že čistota a zdržanli
vosť sú možné, toho sotva budú trápiť pohlavné 
problémy.“ Profesori lekárskej fakulty na nórskej 
univerzite verejne vyhlásili: „Často opakované tvr
denia, že mravný život a úplná zdržanlivosť škodia 
zdraviu, sú vo svetle našich výskumov úplne faloš
né. Nepoznáme ani jeden prípad ochorenia, ktorého 
príčinou by bol čistý a mravný život.“ I iní najpo
prednejší lekári tvrdia, že mravný a zdržanlivý ži
vot prináša blahodárne účinky pre dušu i telo.

Tu si môžeme pripomenúť, že Pán Boh v šiestom 
prikázaní nemôže prikazovať niečo, čo by bolo ne
možné a škodlivé zdraviu. V tejto súvislosti možno 
poznamenať, že pohlavné žlazy, popri svojej roditeľ- 
skej úlohe napomáhajú ľudský organizmus vylučo
vaním hormónov, ktoré sú veľmi užitočné a potreb
né, zvlášť pre mladých.

Pre výchovu detí v oblasti pohlavného života uvá
dzame niektoré smernice. Deti pred pubertou sa čas
to zaujímajú, ako prišli na svet ich mladší súro
denci. Bolo by nesprávne nepoučiť ich o tom pri
meraným spôsobom a neuspokojiť ich zvedavosť. 
Také poučenie má byť priliehavé veku, zrozumiteľné 
a pravdivé. Presvedčíme sa, že správne poučenie 
o pohlavnom živote spôsobí deťom radosť a zväčší 
ich lásku k rodičom. Deti sa ochránia pred mravne 
zhubným „poučovaním“ zlých, spoločníkov z ulice. 
Potom treba dieťaťu napomáhať, aby sa vymaňova
lo spod detského egoizmu a priúčalo sa milovať 
druhých, rodičov, súrodencov, priateľov a všetkých 
ľudí. Dieťa má privykať zabúdať na seba a venovať 
sa i druhým, pomáhať im, robiť- im radosť, dať im 
malý darček, rozdeliť sa s cukríkami a pod. Tak sa 
deti postupne pripravujú na neskorší život v man
želstve alebo v inom povolaní.

Človek vystavený podvedomému vplyvu citovej 
náklonnosti k pohlavnému pôžitkárstvu má si vzbu
dzovať protivné city a sklony a navykať si na tvrdší 
život, na telesnú prácu a sebazapieranie. Treba odo
pierať telu zbytočné pohodlie a zábavy. Zdravé špor
tovanie, skauting, turistika, horolezectvo a podob
ne sú tiež veľmi nápomocné a účinné správne usmer
ňovať pohlavný život.

Hovorí sa, že s ohňom sa netreba zahrávať. A tak 
aj zlým náklonnostiam a myšlienkam treba odporo
vať, len čo sa zjavia. Máme proti ním postaviť opač
né predstavy, vyjsť do prírody, k priateľom, obnoviť 
duševné a telesné sily a vzbudiť v sebe motívy, že 
chceme sa zachrániť pred večným zatratením, chce
me sa páčiť Bohu, spasiť duše a podobne. Máme- sa 
vyhýbať osobám, rozhovorom, čítaniu, filmom a pred
staveniam, ktoré nás podnecujú k nečistým predstá- 
vam a sklonom. Chrániť sa treba alkoholizmu, roj
čeniu, duševnej rozháranosti, malátnosti, lenivosti 
a podobným záležitostiam. Pri takýchto duševných 
stavoch rozum a vôľa akoby zaspali a tak dávajú 
voľnú cestu obrazotvornosti a podvedomým citom.
V takom položení celý človek je vydaný napospas 
prvému popudu a nutkaniu.

Náš boj proti nemravností a nečistote má byť po
zitívny, kladný. To znamená, že nehovoríme: Toto 
nesmieš, tamto je zakázané, ale radšej si povedzme: 
Som Kristov vojak, preto chcem zachovať k nemu 
vernosť a lásku, chcem Krista nasledovať, lebo On 
seba samého obetoval, aby mi zaistil večné šťastie.

Tento kladný postoj prináša radosť a nadšenie a nie 
strach a stiesnenosť.

Pohlavný pud je veľmi silný a preto má tenden
ciu, sklon vybočiť zo správnej cesty. Musí byť teda 
usmerňovaný rozumom a vôľou človeka. Ba ani to 
nestačí. Popri našom prirodzenom úsilí je potrebná 
nadovšetko Božia pomoc, aby sme pohlavný pud 
úspešne mohli kontrolovať. Pán Boh nám iste po
môže, ak ho o to s dôverou a vytrvalosťou prosíme. 
Často máme pristupovať k sviatosti zmierenia. Múd
ry a čnostný spovedník bude nám oporou v boji 
proti nečistote svojou radou a modlitbami. Eucha
ristický Spasiteľ nás posilní vo sv. prijímaní. Nie je 
potrebné zvlášť zdôrazňovať úctu k Matke najčistej
šej preblahoslavenej P. Márii.

2ivot nemožno zastaviť. Život znamená ísť do
predu z jedného poznania k druhému, z jedného 
rozhodnutia k druhému. Čo sa už stalo na rozhod
nutí, na skutkoch a zanedbaniach, patrí minulosti. 
Cieľ a povinnosti sú pred nami. Napredovať zname
ná zrieknuť sa, obetovať sa. Život je nepretržité 
umieranie starého človeka, aby sa mohol stáť no
vým, lepším človekom a kresťanom. To znamená 
rásť vo viere, v láske a vo vernosti. Nikdy nie sme 
v cieli, na konci. Tam smerujeme. Ked je naše srd
ce ostražité, nespočinie prv, než nenájde pokoj 
v Tom, ktorý ho stvoril, to jest kým nespočinie 
v Bohu. A. V.

ÚCTA K SV. ARCH. MICHALOVI
V legende mnfcha Kristiána (na sklonku 10. stor.) čítame zo 

života sv. Ľudmily, že Drahomíra, keď na TetlnS z hrobu sv. 
Eudmily „vychádzala podivná a ľúbezná vôňa“, poslala svo
jich sluhov, aby nad jej hrobom postavili dom na spôsob chrá
mu k úcte sv. archanjela Michala.

Prečo Drahomíra dala postavif chrám sv. arch. Michalovi 
nad hrobom sv. Ľudmily, to dodnes nevieme. Svedčí vSak 
o tom, že úcta k sv. arch. Michalovi bola až v dávnej minulo
sti velká. Verila, že sv. arch. Michal je verným sprievodcom 
duše po smrti zomrelých.



i r  PISU JJRH BDHOSLOVCI

AKO UCt KRISTUS
— Prišiel do Kafarnauma, aby sa splnilo, 
čo predpovedal Izaiáš — (Mt 13—14).

Ježiš vypĺňa zákon, v tomto prípade proroctvo ízaiáša, ktorý 
žil osemsto rokov pred Kristom a až v tom čase hovoril o mes
tách, ktoré Ježiš navštívi. Keď ¡än Krstiteľ ukončil ohlasova
nie Ježišovho príchodu, na scénu prichádza sám Ježiš. Začína 
svoje trojročné účinkovanie. V prvom rade si hľadá spoľahli
vých pomocníkov a pokračovateľov — svojich učeníkov. Oni 
sa majú stať šíriteľmi a ohlasovateľmi Jeho slova a Jeho skut
kov. Ježiš nepresadzuje svoju mienku silon, ani nijakým ná
silím. Jednoducho hovorí: „To, čo vám hovorím, som počul ad 
svojho Otca.“ Teda oznamuje. No keď treba i karhá a napo
mína, ale vždy s poučným zameraním. Keď to nie je na osoh 
karhaným a napomínaným, je to adresované tej druhej strán
ke, tým, čo počúvajú.

Nie nadarmo sa hovorí, že sa ľahšie vychováva tam, kde je 
viac členov rodiny. V jednej to vyzeralo takto:

Otec s matkou boli v zamestnaní a päť kvietkov rodiny cho
dilo do školy. Boli to ozaj okrasy rodiny. Vždy niečo vypara
tili. Dnes mali na programe futbal. Prišli Zo školy, vysťaho
vali veci, ktoré prekážali na ihrisku a začalo sa. Samozrejme, 
skončilo to rozbitými dverami a stavom 1:0 pre tých, ktorí 
trafili „do čierneho“. Prišla matka z práce a všetkých bez 
rozdielu dala kľačať do kúta, kde samozrejme nevošli. Tak 
kľačali nie v kúte. O niečo neskôr prišiel aj otec a sprísnil 
trest. Museli držať ruky nad hlavou.nesmeli sa opierať o ste
nu . . .

Mali kedy rozmýšľať o tom, či to bolo správne alebo nie. 
Tak sa poučili tí, čo urobili škodu i tí, ktorí by škodu urobili 
možno nabudúce. Keby bol potrestaný len vinník, mohol by 
sa cítiť urazený. Lebo hrali všetci. Takto navždy vymazali 
izbový futbal so sklenými bránkami zo svojich záujmov všetci.

Ježiš svoje učenie oznamuje. My tiež máme sa snažiť o tú 
správnu intonáciu pri rozhovore so svojím blížnym. Aby sku
tok, ktorý bude nasledovať po skončení nášho napomínaia 
či karhania, dostal ten správny nádych. Ježiš tiež nebol vša
de vítaný. Zažil všelijaké privítaáia a odchody. Preto ani my 
sa nedajme odradiť nepochopením, prípadne výsmechom.

M i k u l á š  — bohoslovec

Neopíjajte sa!
Alkoholizmus je vážny a nebezpečný nešváry Stal 

sa pálčivým problémom tých, čo pijú, ale aj celo
spoločenským problémom. Podarí sa ho zvládnuť?

Alkoholizmus má zhubné účinky na telesný ži
vot. Spôsobuje zúženie ciev, ohrozuje celú nervovú 
sústavu, vedie k alkoholickým psychózam, k šialen
stvu zo žiarlivosti, k otupnosti, k predčasnej smrti.

Alkoholizmus demoralizuje. Otupuje zmysly, súd
nosť, vyvoláva agresivitu. A v dôsledku toho ničí 
rodinné i manželské spoločenstvo, spôsobuje nevy
čísliteľné škody v spoločnosti.

Pre alkoholizmus niet rozumného zdôvodnenia. 
Ba je až proti prírode. Zvieratá, vtáky, ryby — živia 
sa všetkým možným, len nie alkoholom, nie dráždid- 
lami.

A predsa sa pije. Všade — na zábavách, na svad
bách, na károch, na pracoviskách, vo sviatočné i 
všedné dni, keď sa nám darí, aj ked sa nám1 nedarí.

A predsa sa pije, í napriek toľkým výstrahám.
Opil sa Noe —a vystavil sa potupe.
Opil sa Lot — a dopustil sa krvismilstva.
Äronovi synovia Nadab a Abiu pod vplyvom opoj

ného nápoja dopustili sa ¡opovážlivosti pri bohosluž
bách a za to ich zabil „oheň Pána“.

Herodes opojený vínom dal stať sv. Jána Krsti
teľa.

Baltazár, kráľ — na hostine stihol ešte prečítať 
záhadnou rukou napísané slová: Mane, Tekel, Ufar- 
sin — a potom bol ešte v tú noc zabitý.

A čo Boh hovorí tým, ktorí hovoria: „Jedzme a 
pime, ved zajtra umrieme!“ (Iz 22, 13]? „Veru vám 
nebude odpustený tento hriech, pokiaľ neumriete“ 
(Iz 22, 14).

Dva raz sa zjavil anjel Samsonovej matke ešte pred 
jeho počatím a dva razy povedal len toľko: „Nepi 
ani víno, ani iný opojný n á p o j. . .“ (Sdc 13, 4; 14).

A čo hovorí Ježiš Kristus? „Ako totiž v dňoch pred 
potopou ľudia jedli, pi l i . . . ,  kým neprišla potopa a 
nezmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna 
človeka“ (Mt 24, 38—39).

Ale Noe vtedy nepil — a zachránil sa.
Komu záleží na samom sebe, komu záleží na dob

rom živote, komu záleží na prítomnosti aj na sláv
nej budúcnosti, ten nebude piť, nebude si kaziť ra
dosť zo života a z nádejnej budúcnosti.

o. Mikuláš Pavlík

Naša recenzia
KNIHA O SPIŠSKOM ŠKOVRÁNKOVI

(Olena Sudlovčak, Júli j Ivanovič Stasrovskyj-Popradov, 2y ť - 
ťa. tvorčisť. tvory. Fereklady i peresjtivy poezij Škrobyncja ta 
V. Fedyšyncja. Prešov 1984. Strán 208. Náklad 1000 sýti.).

Jedným z najvýznamnejších kňazov prešovskej 
grécko-katolíckej eparchie bol Julij Stavrovskij-Po- 
pradov (1850—1899). O jeho živote a diele vyšli už 
dve knižné publikácie (Beskýd 1929, Doboš 1975) a 
niekoľko časopiseckých článkov, avšak práca O. Rud- 
lovčákovej, i ked rozsahom neveľká, podáva naj
ucelenejší obraz o tomto významnom dejateľovi na
šej kultúry.

Kniha pozostáva z dvoch častí. V prvej (s. 9—58) 
autorka podala životopis a prehľad tvorbou Stavrov- 
ského.

J. Stavrovskij sa narodil v Sulíne, v rodine gréc- 
ko-katolíckeho kňaza. Študoval v Prešove a Levoči, 
bohosloveckú fakultu skončil v Budapešti. Po vy
svätení pôsobil v Jarabine, Toryskách a na biskup
skom úrade v Prešove. Posledných 20 rokov bol du
chovným v Čertižnom.

Skúmajúc jeho životopis, autorka zistila o ňom 
veľa závažných údajov, predovšetkým na základe 
sovietskych archívov. Napríklad v rukopisnom od
delení Leninovej knižnice v Moskve našla jeho ko
rešpondenciu s A. Dobrjanským, ktorá do značnej 
miery osvetľuje pobyt Stavrovského-Popradova v 
Čertižnom. V hojnej miere sa odvoláva na jeho ko



rešpondenciu s ukrajinským folkloristom V. Hnaťu- 
kom, objavenú užhorodským jazykovedcom J. Dzen- 
dzelivským v Leningrade a uverejnenú v Budapešti 
r. 1971.

V druhej časti (s. 61—162) sú uverejnené najvý
znamnejšie básne J. Stavrovského-Popradova, väčši
nou v origináli a paralelnom preklade do spisovnej 
ukrajinčiny, urobené zakarpatskými prekladateľmi J. 
Škrobyncom a P. Fedyšyncom. Prvý z nich sa verne 
pridržiava originálu v plnej miere rešpektujúc nie
len obsah, ale aj rytmiku Stavrovského básní. Druhý 
sa rozhodol voľne „prebásniť“ básne Stavrovského. 
Obidva preklady sú vynikajúce a ukazujú cestu ako 
priblížiť zakarpatskú literatúru, písanú tzv. „jazy- 
čiem “ (zmesou ruštiny, cirkevnoslovanštiny a miest
nych nárečí) súčasnému čitateľovi. Treba podotknúť, 
že touto cestou sa uberajú aj iné národy (Česi, Slo
váci, Ukrajinci) pri približovaní klasickej literatúry 
súčasnému čitateľovi. Väčšina básní je prevzatá z 
posmrtnej zbierky Poézia Popradova  (Prešov 1928J 
alebo rukopisnej pozostalosti básnika.

V tretej časti (s. 163—197) sú uverejnené ukážky 
zo Stavrovského prózy v preklade do ukrajinčiny O. 
Rudlovčákovej. Nachádzame tu reportážne články: 
Jarm ok v jednom  m este horného Spiša, Črty z Po
pradskej Rusi, P rechádzka pod Karpatom  a ľudovú 
legendu o vzniku obce Sulín.

Kniha je ilustrovaná súčasnými fotografiami miest 
spojených so životom Stavrovského-Popradova a re
produkciami jeho rukopisov.

Z redakčnej poznámky sa dozvedáme, že touto 
publikáciou ÚV Kultúrneho zväzu ukrajinských pra
cujúcich začal sériu vydaní diel našich spisovateľov 
minulých storočí v prekladoch do spisovnej ukrajin
činy s cieľom ich využívania v kultúrno-osvetovej 
práci. Túto iniciatívu treba vrele privítať.

Literárny odkaz Stavrovského-Popradova, ako aj 
iných zakarpatských spisovateľov minulého storo
čia si zaslúži, aby bol preložený aj do slovenčiny a 
stal sa dostupným aj tým čitateľom na -východnom 
Slovensku, ktorí spisovnú ukrajinčinu neovládajú. 
Pokiaľ sa tak nestane, bolo by žiaduce, aby sa takéto 
preklady častejšie dostávali na stránky Slova.

dr. Mykola Mušinka

K ultúrne rozhľady
Štá tn y  ú st a v  p r e  r e k o n št r u k c iu  p a m ia t 

ko v ých  MIEST A OBJEKTOV V PRAHE bol založe
ný v roku 1954 a v jeho 9 projektových strediskách, 
ktoré majú 60 tvorivých skupín, pracuje vyše 650 
pracovníkov. Ostav sa orientuje na obnovu historic
kých miest, komplexov a objektov, mestských pa
miatkových rezervácií, prírodných území a dedin
ských sídiel.

V BRATISLAVSKEJ ŠTVRTI DÚBRAVKA objavili 
obydlia najstarších Slovanov z 5. stor. po Kr. V obyd
liach sú aj nálezy keramiky tzv. pražského typu. Na 
tomto významnom archeologickom výskume sa po
dieľajú pracovníci Archeologického ústavu SAV v 
Nitre.

MESTSKÉ MÚZEUM V BRATISLAVE usporiadalo v 
areáli národnej kultúrnej pamiatky na Devíne vý
stavu Veľká Morava a Bratislava. Výstava zdôraz
nila historický význam Bratislavy a Devína v obdo*

bí Veľkej Moravy a činnosť sv. Metoda, ktorého 1100. 
výročie smrti si pripomíname v tomto roku. Na cel
kove dotvorenie výstavy boli použité výtvarné diela 
akad. sochárky Ľudmily Cvengrošovej. Scénár výsta
vy pripravil doc. PhDr. Matúš Kučera, CSc. a PhDr. 
Veronika Plachá s kolektívom pracovníkov.

NA XXI. SEMINÁR STUDIA ACADEMICA SLOVA- 
CA prišlo v tomto roku do Bratislavy vyše 160 zá
ujemcov z 25 krajín. Cieľom seminára je získavanie 
praktických jazykových znalostí a informácií o na
šej vede a kultúre. Seminár doteraz absolvovalo vy
še 1700 frekventantov.

ŠTÁTNE REŠTAURÁTORSKÉ ATELIÉRY V KOŠI
CIACH vznikli pred štyrmi rokmi a majú tri odde
lenia — kamenárske, drevárske a nástennej maíby. 
Ateliér drevársky a nástennej maľby je umiestnený 
v Košiciach, kamenári sídlia v Barci, kde tamojšia 
kúria po rekonštrukcii a prístavbe bude ich defini
tívnym sídlom. Vysunutým pracoviskom je ateliér v 
Bardejovskej Novej Vsi. V súčasnosti reštaurátori- 
kamenári sústredili svoje sily na dóm sv. Alžbety 
v Košiciach a na radnicu v Bardejove, drevári na 
kostol v Lelese a pripravujú sa na rekonštrukciu 
ikonostasov v Jedlinke a Ruskej Bystrej. Nástenných 
maliarov čakajú reštaurátorské práce v Červenom 
Kláštore. Cieľom reštaurátorov je vracať umeleckým 
pamiatkam ich pôvodnú krásu.

ROKOKOVO KLASICISTICKÉ MOROVÉ SÚSOŠIE V 
TREBIŠOVE — dielo neznámeho kamenosochára z 
konca 19. stor. — reštaurovali a premiestnili na 
vhodnejšie miesto v historickom jadre mesta. Súso
šie predstavuje Pannu Máriu víťaziaci nad hadom, 
sv. Jána Nepomuckého a patróna požiarnikov sv. 
Floriána. Reštaurátorské práce sú dielom pracoviska 
reštaurátorských ateliérov v Košiciach.

V MÚZEU ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY V STAREJ 
ĽUBOVNI, ktoré bolo pre návštevníkov otvorené po 
prvýkrát v tejto letnej sezóne, je súbor dreveníc, 
ktoré dokumentujú život ľudu v minulosti, Skanzen 
sa dopĺňa a postupne v ňom umiestnia dvadsať ob
jektov roľníckych, pastierskych i dalších usadlostí, 
ktoré dopĺňajú prvkami ľudovej architektúry — šo
pami, oploteniami, studňami a pod. V tomto skan
zene dominuje drevený gréckokatolícky chrám sv. 
Michala arch. z Matysovej z 2. pol. 18. stor.

ODDELENIE UKRAJINSKEJ LITERATÚRY Sloven
ského pedagogického nakladateľstva v Prešove vy
dalo od svojho založenia pred 25 rokmi 800 titulov 
učebníc a vyše 900 titulov umeleckej, vedecko-po- 
pulárnej a folkloristickej literatúry, čo v súčasnosti 
znamená ročne priemerne 20—25 titulov učebníc 
pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom 
ukrajinským 'a  v priemere 15 titulov beletristickej 
literatúry.

ČASOPIS SOVETSKOJE SLAVJANOVEDENIJE, kto
rý vydáva AV ZSSR v Moskve, priniesol v 2. čísle 
recenziu na knihu maďarského bádateľa E. Oitozi a  
tlačiarni máriapóčskych baziliánov. Autor recenzie 
prof. J. D. Isajevič vysoko hodnotí toto bibliografické 
dielo. Poukazuje tiež na kultúrny prínos baziliánov 
pre rozvoj slovanskej kníhtlače.

Život je dosť dlhý, keď vieš, ako ho prežiť. Život meriame 
skutkami, a nie časom.

Seneca, rímsky filozof
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Z listu br. Jána Tkáča sa dozvedáme, že veriaci 
farnosti čičava, okr. Vranov, prežívali v nedeľu 4. 8. 
t. r. milú slávnosť. Ich duchovný otec vdp. Michal 
Veliký, t. dekan, si pripomenul 50-ročné jubileum 
svojej kňazskej vysviacky. Jubilant vďaka Pána Bo
hu pri dobrom zdraví a optimizme celebroval svoju 
zlatú sv. liturgiu za prítomnosti veľkého počtu ve
riacich oboch katolíckych obradov, kňazstva na čele 
s vdp. okr. dekanom ThDr. Jurajom Bujňakom z Da
vidova. „My veriaci — píše — želáme aj touto ces
tou nášmu vdp. dekanovi mnoho zdravia, požehna
nia a pokoja v jeho pokročilom veku, aby mu vyro
nené slzy pri tejto milej slávnosti doniesli v nasle
dujúcich rokoch ešte veľa radosti. Kiež by sme ho 
pochopili a žili v duchu piesne: „Da ľúbite druh dru
ha, jako i az vozľubi vas . . . “

TREBIŠOV
Tohtoročný chrámový sviatok oslávili trebišovskí 

gréckokatolíci 18. augusta t. r. v nedeľu po sviatku 
Uspenia Presv. Bohorodičky. Slávnostnú sv. liturgiu 
v chráme, od posviacky ktorého v tomto roku uply
nulo 160 rokov, za asistencie miestnych bohoslovcov 
odslúžil dp. Jozef Orenič z Lastoviec. Spoluslúžil 
dp. Milan Tomáš z Nižného Zipova, ktorý bol aj sláv
nostným kazateľom. V závere odpustovej slávnosti 
sa k prítomným prihovoril správca farnosti dp. Ju
raj Kocák, t. dekan, ktorý vyjadril radosť nad pokoj
ným životom vo farnosti i v celej našej vlasti.

KRONIKA NDP. ORDINÁRA
Ndp. ordinár Mons. Ján H i r k a, apošt. admini

strátor prešovský, navštívil v minulých dňoch tieto 
naše farnosti: Ihlany — 11. augusta (posviacka ob
noveného chrámu a novej farskej budovy); Kloko
čov — 18. augusta (odpust); Ľutina — 25. augusta 
(odpust); Cirč — 1. septembra (odpust).

V týchto gr.-kat. farnostiach ndp. ordinár slúžil 
slávnostnú sv. liturgiu a kázal Božie slovo.

V tomto mesiaci si svoje kňazské jubileum pripo
mína vdp. Štefan H u p c e j — 25 rokov od ordi
nácie (27. 11. 1960). Spomeňme si na jubilujúceho 
dušpastiera v modlitbách.

Mnohaja ľit, blahaja ľit!

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA NOVEMBER

Všeobecný: Za všetkých, čo trpia pre nespravod
livosť iných.

Misijný: Za obyvateľov afrického pôvodu, ktorí 
žijú v Latinskej Amerike: aby sa tešili čoraz väč
šej starostlivosti zo strany Cirkvi.

NAŠI JUBILANTI

Ý 2  kresťanského sveta

ĽOsservatore Romano uverejnilo obsiahlu úvahu 
k tragickému štyridsiatemu výročiu zvrhnutia ató
mových bômb na japonské mestá Hirošimu a Naga
saki a citovalo podstatnú časť výzvy Jána Pavla II., 
ktorú predniesol pri svojej púti na tieto miesta, 
v ktorej apeluje na zdravý rozum ľudstva a odsu
dzuje, čo len pomyslenie na vojnu.

Roger Schutz, prior ekumenickej komunity v Tai- 
zé, sa stretol v Ženeve s generálnym tajomníkom 
Organizácie Spojených národov Perézom de Cuella- 
rom a predložil mu niekoľko konkrétnych návrhov 
na zmiernenie hladu vo svete.

V posledných storočiach čoraz častejšie vyznaču
jú pápeži významné mariánske pútnické miesta tzv. 
zlatou ružou. V poslednom čase dostali toto vzácne 
vyznačenie pútnické miesta vo Fatime (1965), Apa
recida v Brazílii (1967) a Čenstochová (1979). K nim 
pribudol teraz aj Velehrad, kam priniesol tento vý
raz vzácneho ocenenia legát Svätého Otca Jána Pav
la II. kardinál štátny tajomník Agostino Casaroli.

V Zalaváre v Maďarskej ľudovej republike začali 
s prípravnými prácami na postavenie súsošia sv. 
Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy. V júli tu 
prebiehali veľkolepé oslavy pri príležitosti 1100. vý
ročia smrti sv. Metoda.

Grécka pravoslávna cirkev si s úctou spomenula 
na 1100. výročie úmrtia sv. Metoda. Obaja svätí vie
rozvestovia boli solúnski rodáci. Na seminári pri
pomenuli stále k lepšiemu sa vyvíjajúce vzťahy 
medzi rímskokatolíckou a pravoslávnou cirkvou.

V dňoch 13.—25. augusta bolo v Stavangere v Nór
sku zasadanie 120-člennej komisie Svetovej rady 
cirkví, ktorej členmi sú teológovia reprezentujúci 
všetky hlavné kresťanské vyznania.

ZOMRELÝCH MAJME V UCTE
Sv. Žofia (Sofia) bola matkou troch dcér — Viery, Nádeje 

a Lásky, ktoré boli umučené za cisára Hadriána v Ríme. Svo
je dcéry pietne pochovala a ich hrob často navštevovala. Pri 
jednej návšteve hrobu zomrela pri modlitbe na hrobe svojich 
dcér — mučeníc.



Z NOVEMBROVÝCH VÝROOI
1. novembra 1785 — pred 200 rokm i — v K ošickej B ele j sa 

nar. dr. JÁN SCITOVSKÝ, ostrihom ský arcibiskup-prím as, pod
porovateľ škôl a mládeže (um. r. 1866 v O strihom e).

2. novembra 1950 — pred 35 rokm i — um. GEORGE BER
NARD SHAW, anglický dram atik (nar. r. 1856).

4. novembra 1920 — pred 85 rokm i — um. TICHOMlR MIL- 
KIN, vl. m. Ján Donovál, básnik a literárny k ritik  (nar. r. 
1864).

5. novembra 1955 — pred 30 rokm i — na Sliači, um. kano
nik ŠTEFAN KMEf-ŠPAŇODdLINEC. náboženský spisovatel 
(n ar. r. 1868 ).

11. novembra 1775 — pred 210 rokm i — v C htelnici sa nar. 
P. URBAN PRVÝ, OFM, bernolákovský spisovatel (um. r. 1840).

13. novembra 1635 — pred 350 rokm i — bola slávnostne 
otvorená Trnavská univerzita.

--------r. 1745 — pred 240 rokm i — sa nar. VALENTÍN HAtíY.
francúzsky organizátor s lep eckej výchovy (um. r. 1822).

— — r. 1895 — pred 90 rokm i — v S lan ic i sa nar. ThDr. 
JURAJ ŠIMALÉÍK, profesor CMBF, náboženský sp isovatel (um. 
r, 1961 ).

14. novembra 1835 — pred 150 rokm i — sa nar. IMRICH 
KORAUŠ, pedagóg, lekár, bojovník proti cholere (um. r. 1918).

15. novembra 1670 — pred 315 rokm i — um. JAN AMOS KO- 
MENSKÝ, hum anistický pedagóg, „u čite í národov“ (nar, r. 
1592).

16. novem bra 1810 — pred 175 rokm i — sa nar. KAREL HY- 
NEK MÁGHA, český rom antický básnik (um. r. 1836 ).

17. novem bra 1725 — pred 260 rokm i — sa nar. KAROL SAL- 
BECK, prvý spišský biskup (um. r. 1785 ).

19. novem bra 1855 — pred 130 rokm i — v Moravskom Jáne 
sa nar. dr. JOZEF KUBINA, národný buditef, poslanec uhor
ského snemu, bojovník za národné práva (um. r. 1918 ).

20. novem bra 1910 — pred 75 rokm i — um. LEV NIKOLA- 
JEVIČ TOLSTOJ, ruský spisovatel, m yslitel a pedagóg (;nar. r. 
1828).

22. novembra 1950 — pred 35 rokmi — vo V aršave bola 
založená Svetová rada mieru.

24. novembra 1730 — pred 255 rokm i — sa  nar. ALEXAN
DER VASILIEVIC SUVOROV, ruský vojvodca (um. r. 1800 ).

26. novembra 1855 — pred 130 rokm i — um. ADAM MICZ- 
KIEWICZ, polský rom antický básnik, bojovník za slobodu (nar. 
r. 1798).

ZAUJÍMAVÁ VÝSTAVA
K XXXI. slávnostiam kultúry ukrajinských pracujúcich vo 

Svidníku bola v priestoroch Múzea ukrajinskej kultúry inšta
lovaná in t er esu á tematická výstava Taras 6 . Ševčenko v tvor
be Mykolu C e r  n y š a. Komisárom výstavy, ktorá pre nevšed
ný záujem bola otvorená cez letnú turistickú sezónu bol Jo
zef Varchol.

Mykola Černyš sa narodil v dedinke Jeropoviči na Ukrajine. 
Pri formovaní jeho umeleckej cesty stál maliar a ikonop'sec 
Avraam Osadčij. Potom vyštudoval moskovskú výtvarnú vy
sokú školu.' Od roku 1975 žije a  tvorí ako umelec v slobod
nom povolaní v Žiline. Venuje sa  predovšetkým dreveným re-

P erebenď a  — ľudový rozprávač a  sp ev ák  o zašle j sláve Ukra 
jiny, ospievaný T. G. Ševčenkom . R eliéf od  Mykolu Cernyša.

liéfom, ilustráciám a ex librtsom. Má už niekoľko realizova
ných prác v interiéroch a exteriéroch, najmä drevených re
liéfnych plastik. Najznámejšia spomedzi nich je plastika Slo- 
vanka na hlavnej pešej trase Hliny v Žiline. Zúčastnil sa na 
niekoľkých kolektívnych a samostatných výstavách v ZSSR 
a v Žiline. Publikuje tiež v odborných a populárnych časopi
soch.

Tvorba geniálneho ukrajinského barda T. 6 . Ševčenka je 
stredobodom umelcovho snaženia. Svojim reliéfom dáva podo
bu ikony. Historické poémy Ševčenka sú trvalým zdrojom in
špirácie M. Cernyša, napríklad Perebentfa, Slipyj kobzar. Ko
zák na varti, Dumka, Hajdamaky. Zaoberá sa aj technikou ak
varelu. Na svidníckej výstave je tridsať autorových akvarelov. 
Niektoré vystavované diela svidnícke múzeum odkúpilo do 
svojich zbierok natrvalo, aby tým zdokumentovalo tvorbu 
umelca aj vo svojej galérii, umelca spätého s rodnou Ukraji
nou a  jeho terajšou domovinou — Slovenskom.

Výstavu Mykolu Čemyša navštívil aj národný umelec Miro
slav Válek, minister kultúry SSR v sprievode osobností z ÚV 
KZUP, krajských a okresných orgánov. A. KAPUTA

S L O V O  — m esačník gréckokatolíkov v ČSSR. V y d á v a  Spolok sv. V o jtech a  v Cirkevnom nakladateľstve 
Bratislava. Š é f r e d a k t o r :  František  Dancák. R e d a k c i a :  086 04 Kružlov 64, t. 6. 952 41. A d m i n i s t r á 
c i a :  815 21 Bratislava, Kapitulská 20. T. č. 331717 a  333 056. Index. č. 49618.
T l a č i a :  D uklianske tlačiarn e , n. p., Prešov. Uzávierka časopisu je  2 m esiace pred vydaním čísla . Rukopisy 
nevraciam e. R edakcia s i vyhradzuje právo na úpravu rukopisov. R o z š i r u j e :  PNS, objednávky prijím a kaž
dá pošta a doručovatel. Objednávky do zahraničia  vybavuje PNS — Ústredná expedícia a dovoz tla če  88419 
Bratislava, Gottwaldovo nám. 6. Celoročné predplatné 24 Kčs, pre cudzinu 24 Kčs plus poštovné. Cena jed
notlivého výtlačku 2 Kčs.


