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ROČNÍK XVIII.

Za život v pokoji
Vstúpili sme do nového občianskeho roka a všet

ci si navzájom želáme, aby bol šťastnejší a pokoj
nejší. Aby sa nám po celých tých 365 dní dobre 
žilo a pracovalo.

Veriaci človek sa obracia k Pánu Bohu a prosí 
jeho pomoc. Chce prežiť pozemský život tak, aby 
nestratil večný život, ale prešiel do neho bohatý na 
dobré skutky. Uvažuje, ako naplniť i tieto dni, aký 
obsah dať svojej činnosti, aké prostriedky použiť, 
aby sa mu vydaril i tento rok.

Preto sme sa už v prvý deň tohto roka modlili 
v chráme: Pane, „celý rok nás sprevádzaj svojím 
požehnaním. Utíš každý nepokoj, zastav nedorozu
menia. Prijmi nás všetkých do svojho Kráľovstva 
a učiň nás synmi svetla, dietkami večného dňa. Pa
ne, Bože náš, daruj nám svoj pokoj a svoju lásku...“ 
(Z Liturgie sv. Bažila Velkého).

Ako sa vyplatí človekovi dôverovať Bohu, pove
dal nám to ústami svojho Syna Ježiša Krista: „Ci by 
sa našiel medzi vami človek, čo by dal svojmu sy
novi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pý
tal rybu, či by mu dal hada? Keď teda vy, hoci ste 
zlí, viete dobré dary dávať svojim deťom — o čo 
skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci 
tým, čo ho prosia!“ (Mt 7, 9—11). Podľa týchto Kris
tových slov vieme a veríme, že nebeský Otec i tento 
rok má pre nás pripravené „dobré veci“.

Medzi tie „dobré veci“, ktoré očakávame od Pá
na, je aj pokoj pre naše dni. Veď Kristus je náš po
koj (Ef 2, 14). „Prišiel zvestovať pokoj vám, ďale
kým, a pokoj aj blízkym . . .“ (Ef 2, 17).

Ľudstvo ešte nikdy tak netúžilo po pokoji ako 
práve v týchto dňoch. Žijeme vo svete, ktorý stoná 
pod ťažkým bremenom horúčkovitého zbrojenia. 
Uvedomujeme si, že osud ľudstva je v ustavičnom 
nebezpečenstve atómovej záhuby. Ľudia preto ne
ostali nečinní a zoči-voči hrozbe nukleárnej kata
strofy dávali rozličnými formami najavo svoju vô- 
fn prinútiť tých, čo by neváhali rozpútať vojnový 
požiar, k rokovaniu.

Sme radi, že ani kresťania nestáli bokom od tohto 
veľkého mierového ťaženia. Mohutný hlas zaznel aj 
na VI. všekresťanskom mierovom zhromaždení, kto
ré bolo v Prahe v dňoch 2.—9. júla 1985. V Posol
stve cirkvám sa o. i. hovorí:

„Na prahu nového tisícročia si uvedomujeme na
liehavosť boja za zachovanie Božieho stvorenia. Ako 
učeníci Ježiša Krista musíme Ho nasledovať na ces
te pokoja. Usmerňovaní oznámením o Božom krá- 
ľovstve chceme naším mierovým konaním pripravo
vať cestu Kristovi ako Pánovi, ktorý príde.

Emblém Medzinárodného roku mieru.

Chceme byť rozvážni a nepodľahnúť pseudomys- 
tickému fatalizmu.

Ako kresťania obraciame sa na ostatných kresťa
nov s tým, aby sme mohli viesť spoločne boj za ži
vot.

Prosíme vás pre Kristovu lásku, v ktorej aj vy 
tiež žijete, budte bdelí ako strážnici, ktorí bijú na 
poplach, keď hrozí nebezpečenstvo.

Vyzývame vás, aby ste vo vašom meste, vo vašej 
krajine prispievali k podpore mieru a k uskutočňo
vaniu spravodlivosti.

Vyzývame vás k spolupráci na tom, aby ste svoje 
prostredie citlivo pozorovali a informovali o nebez
pečenstve hroziacom ľudstvu. Venujte zvláštnu po
zornosť výchove k mieru, aby bol úspešný rok 1986
— Medzinárodný rok mieru OSN ..

Modlime sa preto všetci, aby pokoj, mier, tento 
vzácny dar, naplnil tento rok i všetky ostatné roky 
u nás i vo svete.

František D a n c á k, šéfredaktor



KALENDÁR 
NA MESIAC

KALENDÁR 

N o v ý š t ý l  

1. S Občiansky nový rok
Meno Ježiš (Obrez. Pána). Sv. Bažil Veľký.
Lit. Kol 2, 8—12; Lk 2, 20—21; 40—52

2. S Silvester, pápež
3. P Malachiáš, prorok
4. S Zbor 70 apoštolov

5. N 31. nedeľa po ZSD. — Nedeľa pred Bohozja-
vením. — Hl. 7. Utr. ev. 10. Lit. 2 Tim 4, 5—8; 
Mk 1, 1—8. Teotempt a Teóna, mučeníci. 
N a v e č e r i e  Bohozjavenia

6. P Bohozjavenie. Lit. Tit 2, 11—14; 3, 4—7; Mt 3,
13—17

7. U Zbor sv. Jána Krstiteľa
8. S Juraj Pôstnik, ctihodný; Emilián, vyznavač
9. Š Polyeukt, mučeník

10. P Gregor Nisský, biskup
11. S Teodoz Veľký, ctihodný

12. N 32. nedeľa po ZSD. — Hl. 8. Utr. ev. 11. Lit. 1
Tim 4, 10—15; Lk 19, 2—10. Tatiana, mučeni
ca

13. P Hermil a Stratonik, mučeníci
14. U Sv. Otcov v Sinai a Raete zavraždených.

O d d a n i e  Bohozjavenia
15. S Pavol a Ján, ctihodní
16. S Peter, apoštol; úcta okovám
17. P Anton Velký, ctihodný
18. S Atanáz a Cyril, arcibiskupi

19. N Mýtnika a farizeja. — Hl. 1. Utr. ev. 1. Lit. 2
Tim 3, 10—15; Lk 18, 10—14. Makar Egyptský 
a Makar Alexandrijský, ctihodní

20. P Eutým Velký, ctihodný
21. U Maxim, vyznavač
22. S Timotej, apoštol
23. S Klement, biskup; mučeník
24. P Xénia, ctihodná
25. S Gregor Bohoslovec, arcibiskup

26. N Márnotratného syna. — Hl. 2. Utr. ev. 2. Lit 1
Kor 6, 12—20; Lk 15, 11—32. Xenofón a i., cti
hodní

27. P Ján Zlatoústy, arcibiskup — prenesenie ostat
kov

28. U Efrém Sýrsky, ctihodný
29. S Ignác Bohonosec, biskup — prenesenie ostat

kov
30. Š Troch svätiteľov — Bažil Veľký, Gregor Boho

slovec a Ján Zlatoústy, arcibiskupi. Lit. Žid 
13, 7—17; Mt 5, 14—19

31. P Cyrus a Ján, divotvorcovia a nezištní (bez-
srebreníci)

VLASTNOSTI MÝTNIKOVEJ MODLITBY

Prvou vlastnosťou m ýtnikovej m odlitby bola úprimná ľ ú 
t o  s í .  Keby nemal ľú tos í nad hriechm i, nebol by išiel do chrá
mu m od lit sa za ich  odpustenie.

Ľutost je  prvá vlastnosť, ktorú máme mat, keď začíname 
modlitbu. Boha, svojho Otca, sme urazili hriechm i a vzdialili 
sa od neho. I  Božieho Syna, svojho Spasiteľa, ktorý kvôli nám 
sa stal človekom . A konečne i  Svätého Ducha, k torý nás uro
bil p r i sv. krste svojím  chrámom.

Druhou vlastnosťou m ýtnikovej modlitby bola úprimná p o- 
k o r a .  „Stá l zďaleka a nechcel ani oč i pozdvihnúť k nebu, 
ale bil sa v prsia, vraviac: Bože, buď m ilostivý mne hriešne
m u!“

Pokora je  priam o nutná vlastnosť modlitby. Zvlášť duch mu
sí byt pokorný. Spomeňme si na kajúceho lotra  po Pánovej 
pravici, ako vola l: „Ježišu, spomni si na mňa . . . “

Tretia  vlastnosť m ýtnikovej m odlitby bola- úplná d ô v e r a .  
Dôveroval, že Pán jeho modlitbu za odpustenie hriechov vypo
čuje. Preto- iš ie l do chrámu. A že sa m odlil pokorne, Boh ho 
vypočul.

V dejinách čítame, ako bol kedysi v kráľovskom dome Me- 
rovingov túžobne očakávaný dedič trónu. Matka, kráľovná K lo- 
tilda, sa veľm i vrúcne m odlila  o  syna. Syn sa narodil a krá
ľovná naliehala na kráľaj aby diéta bolo pokrstené. Kráľ veľm i 
l ip o l k svojim  pohanským bohom. Konečne p rivo lil a dieťa 
bolo pokrstené. O n iekoľko dní však chlapec zom rel. Kráľ vy
č íta l k ráľovnej: ,',Keby bol ch lapec pokrstený v mene m ojich  
bohov, iste by bol ž il až dosiaľ.“ Kráľovná pokojne odpove
dala: „Bohu všemohúcemu, S tvorite ľov i všetkých ľudí, ďaku
jem, že ma nepovažoval za takú nehodnú a že plod môjho 
života prija l do svojej r íš e . . .  Viem , že kto v bielom  krstnom  
rúchu je  odvolaný z tohto sveta, ž ije  ďalej a raduje sa pred 
Božou t v á r o u T a k  povedala kráľovná a m odlila sa naďalej 
k Bohu. A nie nadarmo. Po  d lhej dobe krá ľ p rija l sv. krst. 
Vrúcne želanie K lo tildy  bolo  splnené. Tak ako mýtniková mod
litba.

Pre úplnost musíme dodať, že v podobenstve vystupoval aj 
farizej. On š iel v chráme dopredu, aby ho všetci videli. Na
miesto m odlitby sa chválil, povyšoval. Preto Spasiteľ povedal, 
že n ie on, ale pokorný m ýtnik odišiel z chrámu ospravedlnený, 
k torý  povedal len jednu vetu: „Bože, buď milostivý, mne hrieš
nem u!“

Porozm ýšľajm e o tom > prečo my chodím e do chrámu a aké 
sú naše modlitby? N ie sme pyšní na svoje dobré vlastnosti? 
A ak ich  máme, nesmieme sa povyšovať, veď ich máme od 
Pána.

Nevynášajme sa ani p ro ti Pánu Bohu, ani proti našim blíž
nym! Buďme pokorn í a prísn i v posudzovaní svojich hriechov!

Prečo  sa m odlim e v chráme?

Pre zvláštne zasľúbenie Ježiša Krista. A taká modlitba má 
úžitok aj pre spoločenstvo, k toré je  v chráme, aj pre príklad, 
ktorý  tu dávame.

Do chrámu choďm e s pokorou!

M odlim e sa vrúcne, pokorne a s dôverou! Najmä Pánovu 
m odlitbu Otčenáš, ktorá je  najkrajšou modlitbou. Veď pochádza 
od Krista.

Bez dostatočnej príčiny  blížneho neposudzujme! Kto tak ro 
bí, dopúšťa sa nespravodlivosti a prezradzuje, že sám je  zlý. 
Aké kto má chyby, také rád vidí aj u iných!

M odlim e sa pokorne, aby sme aj my po modlitbe boli lepší!

o. Jozef D a n d á r
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V  iM riir  B o ž o m  z a č í n a n i e
Nový rok, nové úlohy, nové povinnosti. Tak by 

sme mohli stručne charakterizovať tento čas, keď 
sa rok s rokom stretol a jeden odovzdal štafetu dru
hému. Ešte si -pamätáme na koncoročné úvahy, na 
bilancovanie, pri ktorom sme vyhodnocovali splne
nie úloh a plánov nielen za jeden rok, ale za celé 
pätročné obdobie, veď vstupujeme do prvého roka 
VIII. päťročnice.

Ak sa nám aj v zložitej medzinárodnej situácii, 
akú sa nepodarilo stále ešte zmierniť, darilo plniť 
úlohy, ktoré sme si predsavzali, treba za to vďačiť 
podmienkam, ktoré nám naša spoločnosť vytvorila. 
Ved! práve pri 40. výročí ukončenia druhej svetovej 
vojny sme si povedali, že to všetko, čo sa u nás uro
bilo, je výsledkom domácej i zahraničnej politiky 
nášho spoločenského zriadenia, ovocím našej sta
točnej práce. Veď vždy platia významné slová prvé
ho občana nášho štátu prezidenta Gustáva Husáka, 
že ako budeme pracovať, tak budeme* žiť.

Azda nikdy viac, ako práve teraz pri štarte do no
vých úloh, do realizácie nových plánov, je nadmie
ru potrebné si znova a znova túto základnú tézu 
pripomínať. Nikto nám nič nedá zadarmo, všetko 
záleží od našej usilovnosti a pracovitosti. Povedané 
slovami našich národohospodárov: rast národného 
dôchodku je priamoúmerný práci nás všetkých. Pri
pomínajú nám, že ešte sme nevyužili. všetky mož
nosti, čo nás zaväzuje k ešte intenzívnejšej práci, 
ale dáva aj nádejné vyhliadky na ďalší rast národ
ného dôchodku.

Vstupujeme do veľmi významného roku, v ktorom 
sa vykonajú voľby do všetkých stupňov zastupiteľ
ských zborov, do roku, ktorý bude poznačený po
kračovaním intenzívnych mierových snažení, aby sa 
už konečne vyjasnila obloha nad našou planétou 
a rozklenula sa nad ňou dúha mieru.

Rok, ktorý sme skončili, ktorý je za nami, nebol 
v žiadnom ohľade tähký, jednoduchý, či bez prob
lémov. Ale vďaka sústredenému úsiliu, statočnej 
a obetavej práci, stal sa dobrým rokom. Naša skú
senosť nás učí, že bolo treba zvádzať húževnatý zá
pas doslova o každý centimeter, zmobilizovať všet
ky sily a schopnosti. Všetko, čo sme vyprodukovali, 
bolo bohato zalievané potom a poznačené mozoľmi.

Pri tom všetkom, keď sa obzrieme na roky našej 
povojnovej výstavby a budovania, každý nezaujatý 
človek musí priznať, že v spektre pozornosti našej 
spoločnosti bol človek, tvorca hodnôt. Človek, ktorý 
už nevie, čo sú exekútori a žobračenky, človek, kto
rého deti už nemusia umierať len preto, že niet le
kárskej pomoci, človek, ktorý už nebýva v chalúp
kach z nabíjanej hliny, s okienkami, do ktorých sa 
nezmestilo nič, iba tie muškáty starej mamy . . .

Veľa-preveľa sa zmenilo a práve to, čo sa urobilo 
pre pracujúceho človeka, nás zaväzuje odvďačovať 
sa našej spoločnosti uvedomelým mierovým posto
jom, dobrou výchovou detí a statočnou prácou. Nech 
je čoraz menej tých, čo by chceli leňošiť a žiť na 
úkor práce inýchl Nech je čoraz menej tých, ktorí 
merajú iným metrom sebe a iným svojim blížnym. 
Nech je čoraz menej tých, ktorí nemajú správny 
vztah k socialistickému vlastníctvu a neštítia sa od
nášať hodnoty, ktoré im nepatria.

Kiež je čoraz menej nezodpovedných rodičov, kto
rí nedbajú o výchovu svojich detí. Takých, ktorí si 
neplnia svoje povinnosti voči rodine. Takých, ktorí 
prelievajú dolu hrdlom to, čo majú použiť na výživu 
rodiny. Kiež je čoraz menej nezodpovedných jed
notlivcov, ktorí nechodia načas do práce, ale prví sa 
z nej ponáhľajú. Ktorí produkujú nepodarky, znehod
nocujú drahý materiál a počínajú si asociálne.

A nech je čoraz viac dobrých otcov a matiek, kto
rí vedia, že rodina, to nie je nocľaháreň, ale teplé 
hniezdo, kde žijú verní manželia a poslušné deti, 
ktoré nevychováva ulica, ale dobrí rodičia, ktorí ich 
pripravujú na budúce životné úlohy a sú im vzác
nym príkladom statočnosti, lásky, vernosti, praco
vitosti a všetkých tých prepotrebných čností, bez 
ktorých je usporiadaný rodinný život nemožný.

*
Uvedomme si, že od samého začiatku treba plniť 

všetky úlohy, ktoré sa od nás vyžadujú, aby sme 
neprišli na koniec roka s nesplnenými úlohami, 
s restami, ktoré by nás nielen nectili, ale narušovali 
by aj plnenie úloh, ktoré sme si od prvých hodín 
tohto roka vytýčili. Uvedomujeme si, že sú to úlo
hy nemalé — tak to pripomenul vo svojom novoroč
nom prejave prezident Gustáv Husák — ale sú to 
úlohy realizovateľné, splniteľné.

Nehovorme, že na jednotlivcovi nezáleží. Naopak, 
každý jeden z nás je pevným ohnivkom v tej mo
hutnej reťazi úloh, kamienkom v tej veľkej mozaike
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nášho života. Záleží na práci každého z nás, záleží 
na našom postoji k úlohám, ktoré od nás vyžadujú 
smernice pre splnenie plánov V ili. päťročnice. Moja 
absencia, moja lajdácka práca, moje nepodarky ne
škodia len mne, ale škodia všetkým.

Ako kresťania si uvedomujeme, že k statočnej prá- 
ci, k statočnému životu nás pozýva sám Pán. On nás 
postavil na túto zem a poveril nás, aby sme pokra
čovali v jeho diele, tak ako to čítame hneď v prvej 
knihe Svätého písma, v knihe Pôvodu. Viera nás 
zaväzuje k svedomitej a statočnej práci a k životu, 
ktorý je dôstojný kresťana. Vo svedomí sme zavia
zaní statočne žiť a svedomite pracovať, aby sme tak 
splnili Božiu vôľu.

K takémuto životu a k takémuto postoju k práci 
veďme aj svojich spolublížnych, aby o nás neplatilo, 
že sme iba formalisti, ktorí síce volajú — Pane, Pane
— ale ich život je celkom iný. Plňme si svedomite 
aj svoje kresťanské povinnosti — od prvých dní — 
až po celý rok a potom po celý život!

Prosme presvätú Bohorodičku, aby nám vyorodo- 
vala od svojho Syna požehnaný dar mieru, ktorý je 
základom pokojného života. Nech jej príhovor po
môže odstrániť hrozby vojny, ktoré sú ešte stále tým 
hrozným Damoklovým mečom, ktorý visí nad celým 
ľudstvoml

Nech je s nami po celý rok Božie požehnanie, aby 
sme mohli v pokoji a láske vychovávať svoje deti 
a tešiť sa z ich rastu a napredovania. Veď ony raz 
prevezmú štafetu života do svojich rúk. Božie po
žehnanie nech je stále s nami! (ant)

NOVOROČNÁ MODLITBA
Nebeský Otče, smrťou a vzkriesením Tvojho Sy

na Ježiša Krista si sa rozhodol zmieriť celé ľudstvo 
so sebou a tak zjednotiť všetkých ľudí v pokoji a 
mieri. Preto vypočuj modlitby Tvojho ľadu za lás
ku a spásu po celý tento rok.

Nech Tvoj životodarný a svätý Duch utvrdí nás 
v našej viere a zjednotí nás so vzkrieseným Kristom, 
pretože on je náš brat a spasiteľ.

So všetkými kresťanmi sa budeme usilovať kráčať 
cestou, ktorú si nám ukázal v Evanjeliách. Nechaj 
v nás otvorené srdce pre učenie cirkvi a pre potre
by našich bratov. Daj nám milosť pre prácu za zmie
renie, jednotu a mier.

Nechaj prísť k prameňu svetla a nádeje všetkých, 
ktorí Ťa hľadajú. Nechaj prísť k sebe všetkých, kto
rí Ťa milujú a usilujú sa vniknúť do hlbín tajomstiev 
Tvojej lásky.

Zbav nás hriechov, očisti naše duše a naplň naše 
srdcia láskou k našim bratom. Dovoľ, aby sme krá
čali v Kristových šľapajach ako Tvoji milovaní sy
novia a dcéry.

S pomocou Panny Márie, našej matky, nech je Tvo
ja cirkev znamením svätosti a spásy pre všetkých 
ľudí celého sveta, ktorí veria v Tvoju lásku a večnú 
pravdu.

Dobrotivý nebeský Otče, vypočuj modlitby svojho 
ľudu, na jeho spásu a Tvoju slávu, skrze Ježiša Kris
ta, Tvojho Syna a nášho Spasiteľa, Cesty, Pravdy 
a Života, ktorému vzdávame česť a poklonu, teraz 
í navždy i na veky vekov. Amen.

Z angličtiny preložil: M. Kerul-Kmec

S triezvym pohľadom 
do nových úloh

V Smerniciach pre plnenie nového päťročného 
plánu sa kladie dôraz aj na využitie rezerv, ktoré 
ešte máme, na boj proti nepodarkovosti i rozličným 
spoločenským neduhom, ku ktorým na prvom mieste 
patrí alkoholizmus. Ešte je stále dosť takých otcov, 
ktorí sa neponáhľajú s výplatou k manželke a deťom, 
ale najprv ju idú „zapiť“, pričom neraz utrácajú nie 
zanedbateľné sumy.

Je smutné vidieť otca alkoholika, po ktorého musí 
prísť do pohostinstva manželka, prípadne deti. Oby
čajne je už určitá suma výplaty preliata dolu hrd
lom. Tí, čo sa radi pozerajú na dno pohárika, býva
jú aj zlí pracovníci. Práve z ich radov sú tí, čo pro
dukujú nepodarky, čo vynechávajú pracovné sme
ný, tí, čo strávia kus voľného času pri poháriku.

Kým iní sa venujú rodine, pracujú v záhradke, 
v domácom hospodárstve, im takáto práca „nevo- 
nia“ a dôvodia to tým, že po „šichte“ sú už dosť na
robení. Únavu a nevládnosť si však privádzajú sami, 
keď obracajú kalíšky s jedom, ktorý je pôvodcom 
všetkého zla.

Ako kresťania musíme pamätať na to, že pijanstvo 
patrí medzi sedem hlavných hriechov. A je to ne
bezpečnejšie ako ostatné, lebo vytvára podmienky 
pre ďalšie hriechy a neresti. Pijan sa prestáva mod
liť, je hrubý k manželke, neláskavý k deťom, neob
ľúbený v kolektíve, kde často iní doplácajú na jeho 
počínanie.

Urobme si silné predsavzatie, že prehodnotíme 
svoj vzťah k alkoholu a začneme obmedzovať jeho 
konzumáciu. Budeme zdravší, šťastnejší a aj práca 
sa nám bude lepšie dariť a aj doma bude láskavé 
rodinné ovzdušie. (šek)

Rieka Jordán.

Mier je hodnota bez hraníc — to je téma, ktorú 
si zvolil Svätý Otec Ján Pavol II. za heslo na 19. sve
tový deň mieru — 1. január 1986. Jeho heslom je: 
SEVER — JUH, ZÁPAD — VÝCHOD, JEDEN MIER.



Nepomíňajúce svetlo
■ „Eud, £o sedí vo tme, uzrel velké svetlo, 

a tým, čo> žijú v temnom kraji smrti, za
žiarilo Svetlo“ (M t 4, 16)

0 časoch pred narodením Ježiša Krista možno 
obrazne povedať, že boli zahalené duchovnou tmou 
a hustou hmlou. Aj vtedy sa tu a tam zablyslo daja
ké silnejšie svetlo a rozjasnil sa nebeský horizont, 
ale po čase tma opäť zahalila zem. Po niekoľkých 
desiatkach či stovkách rokov sa zažali iné svetlá, 
ale aj tie po čase zhasli, neboli to trvalé svetlá.
V dejinách sveta sa zjavili veľkí duchovia, aby svo- 
Ijím jasnozrivým rozumom ukázali ľudstvu cestu 
v snahe po mravnej obrode, ako napr. Solón, Likurg, 
Sokrates, Platón, Aristoteles, Konfucius, Lao-tse . . .

V neveľkej palestínskej krajine zažiaril mohut
nejšie svetlá patriarchov a prorokov Starého záko
na. Ľudstvo však túžobne a netrpezlivo očakávalo 
na plnosť nepomíňajúceho svetla. Ten čas prišiel, 
ako ho vo svojej vízii predvídal prorok Izaiáš a po
tom jeho víziu pripomenul evanjelista sv. Matúš: 
„Ľud, čo sedí vo tme, uzrel veľké Svetlo. . . "  Tým 
veľkým svetlom bol Ježiš Kristus, ktorý prišiel v „p l
nosti časov“, na rozhraní ľudských dejín, aby ho už 
z nich nikto viac nevytrel. Prišiel medzi ľudí a sme
lo, otvorene a jednoznačne povedal: „Ja som Svet
lom sveta. Kto mňa nasleduje, nebude kiráčať vo 
tme, ale bude mať svetlo života“ (Jn'8, 12). Dovte
dy takto ešte nikto nehovoril o sebs. Takto mohol 
hovoriť iba ten, „čo má moc“ .

A tak odvtedy nikto, ak má dobrú vôľu, vnímavé 
chápanie, nezatvrdnuté a neskazené srdce, nemusí 
chodiť v tme. Ba Kristus naliehavo vyzýva: „Kým 
máte Svetlo, verte v toto Svetlo, aby ste boli Synmi 
Svetla!“ (Jn 12, 36\. Preto my, čo sme Ježišovi uve
rili, nebudeme hľadať svetlo u ľudí. Naším Majstrom 
a Učiteľom už nebude ani Aristoteles, ani Budha, 
ani Zoroaster, ani Mohamed, ktorých svet pokladá 
za veľkých. Nik nás neosvieti, nik nás nepoučí, nik 
neoživí, iba ten, ktorý je Svetlom sveta.

Ježiš Kristus nebol filozofom a predsa rozriešil 
jasne, isto, prosto a navždy záhadu jestvovania člo
veka a sveta. Odpovedal na všetky otázky, ktoré od 
začiatku sužovali ľudské srdce. O človekovi zjavil, 
kto ie, kam kráča, ako žiť, čo milovať i čo má hľa
dať.

Nebol filozofom, jednako vytvoril jedinečný sve- 
tonáhľad, jediný nepomíňajúci a nemeniaci sa pod
ie časovej konjuktúry a dobovej módy; on rozriešil 
problém začiatku a konca všetkých vecí, spojil v jed- 
noiu ducha a hmotu, čas a večnosť, radosť i bolesť, 
spojil ľudské srdcia láskou, národy s národmi, ľud
stvo s Bohom.

Kristus Pán otvoril pred človekom, plným úžasu, 
nekonečné perspektívy. Človek sa dozvedel, že je
ho konečným cieľom nie je rozkoš, ktorá pomíňa 
a prináša bolesť, sklamanie, znechutenie: ani omr
vinky dobrobytu, ktorý trvá neuveriteľne krátko, 
ani zlomky iného dočasného šťastia, ale že cieľom 
človeka je sám Boh. Najpovolanejší z vyvolených, 
sv. Pavol, ktorý dačo skúsil (spolu s prorokom Iza- 
iášom), nám povedal: „Ani oko nevidelo, ani ucho

neslýchalo, ani na um človekovi neprišlo, čo Boh 
pripravil tým, ktorí ho milujú“ j[l Kor 2, 9).

Božie kráľovstvo je bohatá hostina večnej Lásky, 
jasnozrivej Múdrosti a nepomíňajúceho Svetla, je 

'to banket, ktorý nepozná hranice letargie, únavy, 
nasýtenia a iných ľudských zemských slabostí. Ale 
Božie kráľovstvo sa začína už tu na zemi a vteká 
hojným prúdom do sŕdc všetkých verných Božích 
detí v podobe pokoja svedomia a povedomia pria
teľstva s Bohom. To stačí. R. A. SLAVICKÝ

i r  P M  JJflH BOHOSLOVCI

IBA FARIZEJI KRISTOVÝCH ClAS?

Myslíme si, že keď Pán Ježiš povedal o farizejoch, že sú sle
pí, môžeme ich aj my odsudzovať! Ale Pán Ježiš povedal, že 
ich hriech preto trvá, že tvrdia o svojom videní, a pritom ne
vidia.

Pomaličky, ale isto sa to zašíva na nás samých. Kde sme si 
mysleli: je dovolené nám toto alebo ono posúdiť, tam zisťu
jeme, že sme mali čušať. Kde sme si mysleli, že máme právo 
my, tam malo nastúpiť právo Pána Ježiša.

Do nabitého autobusu nastúpila žena s dieťaťom. Bolo zrej
mé, že je to matka s dieťaťom. Jednou rukou sa chytila sedadla 
a druhou držala dieťa. Nebolo také, žeby sa už nevedelo po
staviť na nohy, ale nebolo zasa také, aby vydržala dole na 
podlahe autobusu v tlačenici. Prešlo päť minút. Matka prelo
žila dieťa na druhú. ruku. Po nejakej chvíli opäť. A  potom za
sa. Na jej očiach bolo badať napätie. Leskli sa premáhaním! 
Potom už len v húževnatosti matky vydržala držať dieťa do 
výstupnej zastávky. Vonku ho postavila na nohy, chvíľku od* 
dychovala a potom pomaly s cupkajúcim dieťaťom povedia od
chádzala.

Celý ten čas som stál tam v autobuse. Blízko, nie tak, aby 
som jej nemohol pomôcť, a zobral dieťa na ruky. Reakcia 
mohla byť všelijaká, dieťa by sa možno rozplakalo, alebo mat
ka by ho nechcela dať, ale mohlo to byť i tak, že dieťa by ani 
neplakalo a matka by trochu oddýchla. Nech by bola reakcia 
akákolvek, mal som sa pokúsiť pomôcť. Nemôžem sa osprave
dlňovať námietkami, že to bolo endzie dieťa, neznáma matka, 
že ma možno niekto pozná a ešte inými dôvodmi. Videl som 
to a predsa som sa zachoval ako nevidiaci. Taký tarizej mo
dernej doby, čítaný odzadn.

Farizeji nevideli a tvrdili, že vidia. My vidíme, prijímame 
Ježiša Krista a  robíme, ako keď nevidíme. Pán Ježiš má druhý 
príchod v moci a sláve na konci vekov. Ten očakávali farizeji 
vlastne ako prvý, a my ho očakávame ako druhý. Kto je lepší?

bohoslovec FI



TROCH SVÄTITEIÍOV
Prvá forma slúženia nekrvavej obety — svätej li

turgie (Služby Božej), okrem tej, ako ju slúžil sám 
Ježiš Kristus pri Poslednej večeri, bola hádam zo
stavená sv. apoštolom Jakubom. Bola to dlhá boho
služba a s nadchádzajúcimi životnými ťažkosťami, 
keď sa už kresťanstvo nemohlo skrývať v katakom- 
bách, bola pre veriacich viac ťarchou, než duchov
ným osviežením. Azda sa niektorí sem-tam odvážili 
k reforme sv. liturgie, toto však na Východe ne
malo celocirkevný význam.

Až v IV. storočí vystúpili takí velkí svätci, ako 
sú sv. Bažil Velký, Ján Zlatoústy a Gregor Bohoslo
vec — ktorých sviatok svätíme tento mesiac — 
a nastal obrat v tejto záležitosti.

Sv. Bažil Veľký skrátil dlhé modlitby Liturgie sv. 
Jakuba a usporiadal ich. A keďže sám bol predsta
veným, mal veľkú možnosť rozšíriť ju medzi ducho
venstvom. Jeho prísny a nábožný život bol zárukou 
správnosti jeho činu, preto mu nikto nič nevyčítal.

Ale neskôr sa ukázalo, že ani táto forma nevyho
vovala. Liturgiu bolo treba ešte viac skrátiť. Túto 
úlohu vzal na seba sv. Ján Zlatoústy. Pochopil, čo 
žiadal Ježiš Kristus. Aby sa veriaci ľudia sústredili 
na dva momenty: na poučenie zo Svätého písma 
a na sv. prijímanie. Tiež slová sv. apoštola Pavla, 
ktorý povedal, že neprišiel vykonávať obrady, ale 
hlásať Kristovo učenie. Sv. Ján Zlatoústy podriadil 
tomu všetkému modlitby sv. liturgie^ skrátil ich. 
ešte viac, veľa a pekne kázal, učil ľudí žiť podľa 
Kristovho učenia a s pokáním prijímať Telo a Krv 
Krista Pána. V tejto forme sa zachovala sv. liturgia 
až dodnes.

Práca sv. Gregora Bohoslovca pozostávala v tom, 
aby v tieto dni, keď podľa zvyku východnej cirkvi 
neslúži sa sv. liturgia — v stredu a piatok Veľkého 
pôstu — mohli veriaci pristúpiť k sv. prijímaniu. 
Zostavil sv. liturgiu, v ktorej niet konsekrácie, ale 
sv. Dary podávali sa z liturgie z predchádzajúceho 
dňa (Predom posvätených Darov).

Práca všetkých týchto troch svätiteľov bola vý
znamná, preto ich právom a spoločne oslavuje vý
chodná cirkev 30. januára.

Od tejto doby prešlo mnoho storočí. Život veriacich 
#sa veľmi zmenil. Plecia ľudí vždy viacej ťažia sta

rosti života. Krátky odpočinok na tejto ceste* v Bo
žom chráme musí poslúžiť veriacim na útechu a 
osvieženie ducha, na pozdvihnutie mysle a duše 
k Bohu. Dnešný človek plný zhonu chce, aby struč
ne, krátko a zrozumiteľne zasvätil tento čas Bohu. 
Modlitby a prosby, ktoré sa nachádzajú v Liturgii 
sv. Jána Zlatoústeho sú trochu pridlhé, najmä ak sa 
opakujú. Preto cirkev oslavuje pamiatku týchto 
Troch svätiteľov nielen tým? že si ich uctieva, ale 
aj tak, že kráča v ich šľapajach, keď uskutočňuje 
reformu sv. liturgie.

Sv. Bažil Veľký i sv. Ján Zlatoústy mohli ľahko 
uskutočniť túto reformu, pretože mali nábožných

a poslušných veriacich. Ak sa dnes robí podobná 
úprava — pre dobro veriacich — mnohí nechápu 
celú túto záležitosť a myslia si, že sa tým mení vie
ra. Mnohí zasa neprichádzajú na sv. liturgiu, lebo 
je vraj pridlhá. To znamená, že nespokojnosť je na 
jednej aj na druhej strane. Dobrý kresťan však po
chopí, že je to pre jeho dobro, že také úpravy pri
náša so sebou sám život a že sa to v žiadnom prípa
de netýka viery.

Tu možno, ešte dodať, že naši veľkí svätitelia, re
formátori sv. liturgie svojimi modlitbami podporujú 
u nášho Veľkňaza Ježiša Krista celú túto vážnu zá
ležitosť dnešnej doby, aby kňazi i veriaci podľa prí
kladu kresťanov doby sv. Bažila Veľkého, Jána Zla
toústeho a Gregora Bohoslovca prijali každú takúto 
zmenu s nábožnosťou a v úplnej poslušnosti.

o. Leontín L i z á k

Gr.-kat. chrám sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku z ro 
ku 1820. Obnovený v roku 1985.

ČSSR je na poprednom mieste bojovníkov za mier. Vždy pri
chádzala s veľmi dôležitými a významnými návrhmi. Aktívne 
tiež vystupuje v rámci socialistického spoločenstva na pôde 
OSN i na iných medzinárodných fórach ako jednoznačný zá
stanca mierového riešenia všetkých hlavných problémov našej 
planéty, ľúto politiku ČSSR si vysoko cenia a plne podporujú 
všetky protivojnové sily. Dôkazom toho je i pražské Svetové 
zhromaždenie v boji za mier.

Rómeš Čandra, predseda SRM



Účinok Božej prítomnosti v našom živote
Ak často myslíme na Toho, ktorý raz posúdi naše 

skutky, na svojej životnej ceste nebudeme tak ľah
ko padať do hriechov.

Keď si často sprítomňujeme Boha pri našej každo
dennej práci, už i to je určitý spôsob modlitby, lebo 
nás to spája s Bohom. Tak ako suché drevo sa rých
lo chytí, keď k nemu priložíme oheň, tak i tá duša, 
ktorá často myslí na nebeského Otca, vzplanie k ne
mu horiacou láskou.

Boh je vždy s nami, lebo podľa svojej podstaty, 
prítomnosti a účinkovania je prítomný vo všetkom. 
My často sa však až veľmi ponárame do svetských 
starostí.

Božia prítomnosť nie je nič iné, ako pamätanie 
na Boha, že Boh je v každom našom dianí, je prí
tomný na každom mieste a podľa túžob nášho srdca 
sa s ním spojíme.

V knihe Pôvodu čítame: „Ja som všemohúci Boh, 
chodievaj predo mnou a buď dokonalý...“ (Gn 17, 
1). Patriarcha Jakub sa takto modlil: „Boh, pred 
obličajom ktorého otcovia moji chodievali, Abrahám 
a Izák..., nech týchto chlapcov požehná!“ (Gn 48, 
15—16). O Noemovi hovorí Svätý Duch, že bol „naj
spravodlivejší a najbezúhonnejší muž“ medzi svoji
mi rovesníkmi. Noe viedol bohumilý život. Kráľ Dá
vid sa priznáva: „Povždy si kladiem Pána zoči-voči, 
a že je po pravici mojej, nezakolíšem sa.“ (Z 15, 8). 
A ďalej: „Stále sú moje oči k Pánovi...“ (Ž 24, 
15). Preto i Tobiáš napomína svojho syna: „Však 
po všetky dni života svojho mysli na Boha.“ (Tob
4, 6). A všetkých nás bez výnimky Písmo sväté po
učuje takto: „Na všetkých cestách svojich mysli na 
neho, nuž on ti rovnať bude chodníky.“ (Prís 3, 6).

Príčina, prečo toľko dobra pochádza z Božej prí
tomnosti v našom živote, je: Cím bližšie je niečo 
k svojmu pôvodcovi, tým je dokonalejšie. Cím bližšie 
je prameň, tým čistejšia je voda. Čím bližšie je oheň, 
tým viac hreje. Čím viac sa priblížime k Bohu, tým 
budeme dokonalejší, pretože Boh je samá dokona
losť.

Kto často žije v Božej prítomnosti, ten sa tak ľah
ko neprehreší. Tak volá aj žalmista: „Stále sú oči 
moje k Pánovi, lebo on vyrve nohy moje z osídlia.“ 
(Ž 24, 15).

Podľa sv. Bažila Veľkého, ak by aj tá jediná myš
lienka bola stále pred našimi očami, bola by dosta
točnou ochranou pred každým hriechom. Ktorý pod
daný by sa opovážil prestúpiť zákon v prítomnosti 
svojho panovníka? A či kresťan by bol opovážlivý, 
aby sa previnil pred Božou velebnosťou? Právom 
nás poučuje sv. Ján Zlatoústy, keď hovorí, že nikdy 
nebudeme myslieť, hovoriť, činiť zlo, keď na to bu
denie myslieť, že Boh je všadeprítomný, že každý 
náš skutok vidí, každé naše slovo počuje a každú 
našu myšlienku pozná. Ešte i pohanský mysliteľ Se- 
neca radí: „Každý človek, ktorý chce žiť správny 
život, nech stále myslí na to, že pred jeho očami 
stojí nejaký čestný, správny človek, lebo najviac 
hriechov sa spácha, keď tí, čo zamýšľajú zhrešiť, 
nevidia pri sebe svedka.“ Preto i sv. Efrém konšta
tuje: „Nič nie je také zlé, ako to, keď zabudneme 
na Božiu prítomnosť!“ Právom môžeme tu použiť 
slová Písma svätého o človekovi, ktorý úplne zabu
dol na Boha: „Pán skúma spravodlivého a hriešne

ho, kto miluje zlo, toho nenávidí duša jeho“ (Z 10, 
5).

Myšlienka na Božiu prítomnosť nás nielen chráni 
od hriephu, ale i podporuje všetky čnosti. Ako v blíz
kosti ohňa nemôžeme sa zdržiavať bez toho, aby 
sme sa nezohriali, tak i pred Pánom nemôžeme 
chodiť bez toho, aby sme nevzplanuli od ohňa Jeho 
lásky a neposilnili sa v čnostiach. Lebo keď naša 
duša je vystavená ohrievajúcim lúčom Božej lásky, 
získa svetlo k tomu, aby spoznala krásu kresťan
skej čnosti. Svetelné lúče, ktoré planéty vysielajú 
na Zem, pochádzajú od Slnka. Taká je ľudská duša, 
ktorá sa nachádza v ohrievajúcich lúčoch Božieho 
„slnka“ . Všetko svetlo duše pochádza z Božieho sln
ka, v prítomnosti ktorého žije. Zbožný Jób volá 
k Bohu: „Tak polož teda záloh môj pred seba: Kto 
odváži sa na dlaň udrieť mi?“ (Jób 17, 3). Preto sv. 
Bažil hovorí: „Hlboko zasaďme do svojho srdca myš
lienku na Boha a nosme to ako nevymazateľný cha
rakter našej duše.“ Myšlienka na Božiu prítomnosť 
tak posilnila Jakubovho syna v Egypte, že pokuše
nie odmietol slovami: „Ako by som sa mohol dopus
tiť takej veľkej krivdy a proti Bohu sa prehrešiť.“ 
(Gn 39, 9). Taká myšlienka zachránila čistotu Zu
zany, keď sa na pokušiteľov obrátila slovami: „Ale 
je pre mňa lepšie bez činu upadnúť do vašich rúk, 
než zhrešiť pred tvárou Pánovou.“ (Dan 13, 23).

Ozbrojme sa i my touto myšlienkou v búrkach, 
v bojoch, v nebezpečenstvách a v úzkostiach života 
a dôverujúc všadeprítomnému Bohu, volajme: „I ke
by som mal chodiť v tmavej doline, nebudem sa báť 
zlého, lebo so mnou si.“ (Z 22, 4).

o. Mikuláš M a g y a r

Syn Boží sa stal pre teba človekom. Vyslobodil 
ťa od smrti a povolal ku kraľovaniu. Ako by si te
da ty, ktorý si toľko dosiahol a dosahuješ, nemal 
sláviť sviatok po celý svoj život? Preto nech nikto 
nie je smutný preto, že je chudobný alebo chorý, 
alebo že má ťažkosti. Veď všetok náš čas je svia
tok. Preto aj Pavol hovorí: „Radujte sa v Pánovi 
vždycky, znovu vám vravím, radujte sa“.

(Sv. Ján Zlatoústy)

V nedeľu B. októbra m. r. Svätý Otec Ján Pavol II. 
pri slávnostnej koncelebrovanej sv. liturgii beatifi- 
koval troch Božích sluhov, španielskych jezuitov — 
Diega Luisa de San Vittores, Josého Máriu Rubia 
Iperalta a Francesca Garateho. Svätý Otec mal pri 
liturgickej slávnosti príležitostnú homíliu, v ktorej 
pripomenul osobnosť zakladateľa Spoločnosti Ježi
šovej Ignáca z Loyoly. Potom poukázal na hodnoty, 
ktoré do života uviedli noví blahoslavení.

V sobotu 12. októbra m. r. v aule Pavla VI. vo va
tikánskom Apoštolskom paláci uskutočnil sa sláv
nostný slovno-hudobný program ku cti sv. Cyrila 
a Metoda, nazvaný Ekumenickým európskym sym
póziom.



p o z w Ä š  s v o ju  viercu/

BOŽIA SPRAVODLIVOSŤ
„  . . .  ty, ktorý skúmaš ladvlny a srdcia, 
spravodlivý Božel“ (Z  7, 10)

Božia spravodlivosf vyplýva z Božej svätosti. Ka
techizmus nás učí, že Boh je spravodlivý sudca, kto
rý dobrých odmeňuje a zlých trestá.

Dobro si zasluhuje odmenu, zlo zasa trest. Podlá 
toho si počína otec v rodine, alebo tiež aj štátna 
moc, ktorá dobrých občanov odmeňuje, vyzname- 
náva a zlých trestá. Ľudská spravodlivosf je však 
veľmi nedokonalá. Ľudia často aj pri najlepšej vôli 
nemôžu odpieniť dobro alebo potrestať zlo, lebo 
veľa skutkov sa robí tajne a na veľa dobrého i zlé
ho sa zabúda. U ľudí obyčajne viac zaváži osoba 
a ľudský ohľad, rodinné zväzky, nálada, ako spra
vodlivosť.

Stáva sa, že ľudská odmena alebo trest nedostane 
sa tým, ktorí si to zaslúžili. Obmedzenosť človeka 
často nedovoľuje dostatočne oceniť zásluhy iných 
fudí a ich primerane odmeniť.

Cisár Karol V., mocný vladár svojho času, mal 
sluhu, ktorý dlhé roky mu verne slúžil. Keď však 
prišla smrť, prosil cisára, aby mu za jeho vernosť 
predĺžil život aspoň o pár mesiacov. Cisár zahan
bene povedal, že to nedokáže, lebo to môže urobiť 
jedine Boh.

Áno, iba Boh môže odmeniť podľa zásluh, lebo on 
je najspravodlivejší. Pred Bohom nie je nič utajené, 
on skúma ľadviny a srdcia, ako hovorí žalmista (7, 
10). Boh vidí každú, aj tú najmenšiu obetu a neza
búda na ňu (pozri Mk 12, 41—44). Vie o každom 
zbožnom vzdychu a o každej chvíľke trpezlivosti 
v utrpení.

Avšak Boh vie aj o každom zlom skutku, pozná 
každú hriešnu myšlienku. Toto všetko kladie na vá
hu svojej spravodlivosti.

Boh neberie žiadny ohľad na osobu. Či je to žob
rák alebo vladár, každý dostane odmenu alebo trest 
podľa svojich zásluh. Trestajúca Božia spravodlivosť 
stihla kráľa Antiocha, pretože ničil izraelskú kraji
nu (pozri 1 Mak 6, 1—16). Aj Ježiš Kristus pouká
zal na Božiu spravodlivosť podobenstvom o bohá
čovi a chudobnom Lazárovi (pozri Lk 16, 19—31). 
Boh potrestal ľudí potopou pre ich skazený nemrav
ný život (pozri Gn 6, 1—9; 17). Boh odmenil Jaku- 
bovho syna Jozefa, že nepodľahol nemravným návr
hom Putifarovej ženy (pozri Gn 39, 1—41; 46). Tak
tiež Boh potrestal skazené mestá Sodomu a Gomo- 
ru (pozri Gn 19, 23—29) a aj samotný Jeruzalem 
(pozri 4 Krľ 25, 1—17). Aj Ježiš Kristus zomrel na 
kríži, aby tak bolo zadosťučinené Božej spravodli
vosti za naše hriechy.

Božia spravodlivosť sa prejavuje aj v tom, že Boh 
dobrých odmeňuje už tu na zemi. Dáva im vnútor
ný pokoj, ktorý pre kresťana je najväčším pokladom. 
Pokojné svedomie aj v tom najväčšom smútku mu 
dáva útechu a pomoc. Hriešnik zase sa nikde ne
môže zbaviť výčitiek svedomia.

Aj keď Pán Boh posiela na ľudí rôzne kríže, ne
dovolí ich skúšať nad ich sily. Spravodlivý vždy 
stojí pod Božou ochranou, ako hovorí žalmista: „Bu
dem s ním v súžení, vytrhnem ho a obdarím ho 
cťou (Ž 90, 15). Spravodlivého Boh požehnáva a ob
darúva, ako o tom tiež hovorí žalmista: „Chlapec 
som bol, a už som kmeť, a nevidel som, že by spra
vodlivý opustený bol a ani semä jeho aby žobralo 
si chlieb“ (Z 36, 26).

Avšak najväčšiu odmenu Boh dáva svojim verným 
synom a dcéram na konci života. Šťastná hodina 
smrti a večná radosť v nebi sú náležitou odmenou 
za dobré skutky života.

Takisto aj zlý dostáva svoj trest už v tomto živo
te. Najviac ho znepokojujú výčitky svedomia. Otra
vujú všetky jeho radosti a prenasledujú ho vo dne 
i v noci. Sila výčitiek svedomia je hroznejšia ako 
najťažšia choroba. Kráľ Antioch pre výčitky sve
domia, že ničil izraelskú krajinu, povedal: „Spánok 
sa mi vzdialil od očí a sužujúca starosť tlačí moje 
srdce“ (1 Mak 6,10).

Kiež by toto krátke vysvetlenie Božej spravodli
vosti prebudilo v nás spásonosný strach, ktorý by 
nás odvrátil od zlého a pobádal nás k dobrému. Roz
hodnime sa žiť tak, aby spravodlivý Boh mohol nás 
odmeniť pokojným svedomím, radostným a šťast
ným životom už tu na zemi a večnou odmenou v ne
bi. Nedopusťme, aby Boh ukázal svoju spravodli
vosť tým, že nás bude trestať na zemi i vo večnosti.

Sv. Onufer, keď ležal na smrteľnej posteli, pove
dal sv. Pafnuciovi: „Šesťdesiat rokov som slúžil Bo
hu v tejto púšti a za celý ten čas som nestretol člo
veka a nemal žiadnu spoločnosť, a predsa som sa 
presvedčil, že Božím dietkam nemôže nič chýbať 
z duchovných i telesných potrieb.“ Vedzme teda, že 
Boh neopustí svoje verné deti, on vie o všetkom, čo 
potrebujú a vždy ich sprevádza.

„Chlapec som bol,“ hovorí žalmista, „a už som 
kmeť, a nevidel som, že by spravodlivý opustený 
bol a ani semä jeho aby žobralo si chlieb“ (Ž 36, 
25). Preto dúfajme v'Božiu spravodlivosť, že nás 
odmení za náš kresťanský život a nikdy nebudeme 
zahanbení. L. L.



Christoforos
LEGENDA

V dlhéj prízemnej budove v hustých ondavských• 
lesoch stál pri okne mladík. Nebolo mu viac ako 
dvadsat. Len teraz sa vrátil z dreveného kostola, kde 
biskup Klement rozprával o Ježišovi z Nazareta i o 
jeho učeníkoch. Rozprával, ako chodili po Svätej 
zemi, ako uzdravovali chorých, osvecovali neveria
cich, vyháňali zlých duchov a ako s nimi bola ruka 
Pánova.

Keď biskup Klement hovoril o týchto veciach, je
ho tvár žiarila, jeho slová dostávali nezvyčajnú silu 
a teplo, a ten, čo ich počúval, mal dojem, že on ne
rozpráva o učeníkoch Ježišových, ale o sebe. Akoby 
on sám bol jeden z nich. Hádam on sám je apoštol, 
ktorý sa znovu narodil, aby hlásal Božie slovo tu 
v tomto Metodovom kraji.

„Keď hovoril tieto slová, zdalo sa mi, akoby ma 
zasiahol ohnivý bič, akoby mi pretal kožu a vryl sa 
až do kostí. Iba ma to nebolelo. Naopak, naplnilo 
ma neznáme vzrušenie, akoby sa táto zázračná sila 
prelievala aj do mňa. Akoby som aj ja vedel uzdra
vovať. Biskup je ako čarodej, ale svätý čarodej “ 
mrmlal sí chlapec pri okne a díval sa, díval.

Les sa už zakalil do bronzu, akoby naň v noci 
niekto bol vylial zlatý odvar. Zďaleka bolo počut 
bučanie pasúcich sa stád a gagot divých husí. Z čis- 
tinky sa predierala vôňa a dym. Pastieri opekali 
ulovenú korist.

V chráme zaznievali mníšske spevy. Biskup Kle
ment zaintonoval prvý verš žalmu tak, ako to robie
val na tomto mieste len nedávno učiteľ Metod. Po
tom zaburácal zbor. Akoby sa víchor oprel o stro
my. Zahučali ďalšie verše. Prelievali sa ako vlny 
Bodrogu, zdvíhali sa a klesali. Stúpali hore, vytr
hali stromy, vylievali sa cez breh a potom sa znovu 
vracali ako skrotené levy, ako baránky, až zanikli 
v tichu, ktoré sa uvelebilo okolo dreveného kostola.

„Pomiluj mja, Bože, po velicij milosti tvojej. I  po 
množestvu ščedrot tvojich očisti bezzákonije moje!“ 
A znovu sa vlnili hlasy, prenikali sa ako príboje, ako 
veľký sútok riek: „Najpače omyj mja ot bezzakonija 
mojeho i ot hricha mojeho očisti m ja !. . .  Sebo v bez- 
zakonnijich začat jesm i v hrisich rodi mja mati 
moja... Okropiši mja yzopom i očiščusja, omyješi 
mja, i pače sniha ubiljusja. . . “ Naberali silu, pla
kali a jasali. Všetko naraz. V tomto žalme sa otvára
la priepasť ľudského srdca, z ktorej volal Boh.

Mladík stál očarený pri okne. Čosi sa v ňom zmie
talo. Len nedávno prišiel do tohto kláštora. Tu ho 
naučili čítaí a písať. Tu sa dozvedel o Bohu, o Ježi
šovi, o jeho matke, o tom, že smrť neznamená ko- 
nier, že treba odpúšťať aj nepriateľom. Jeho otca 
tu pokrstil biskup Metod, ktorý prišiel zo Solúna. 
Dovtedy verili v bôžikov, ktorých si sami vyrezávali. 
Obetovali im v lesoch obety krvi. Nemali veľkú ná
dej, ani istotu. Jeho otec ešte kolísal medzi Ježišom 
a drevenými bôžikmi. Ťažko prijímal skutočnosť, že 
zlato je síce ťažšie ako drevo, ale aj vzácnejšie a 
drahšie. Vravieval, že Ježiš bol veľmi dobrý, ale tvr
dý. Chlapec pochopil, že táto tvrdosť je brnením, 
aby sme sa neroztiekli.

„I mňa tu priviedlo čosi zvláštne. , Viem, že ma 
tu zavolal Ježiš, ale nie preto, aby som sa stal mní

chom. Musím'to povedať biskupovi Klementovi. Kvô
li nemu som tu vlastne prišiel. Biskup Klement robí 
zázraky. Uzdravuje. Predpovedá. Ľudia ho prosia. 
A on im vyhovie. Potom on hľadá ich a vraví im, 
že to dobro, čo urobil, sú lén cesty, po ktorých môžu 
prísť ku Kristovi. Veď Kristus sa skryl do Cyrila 
a Metoda a prišiel im oznámiť tieto predivné veci. 
Prišiel až ž Nazareta. Prišiel a dal im silu a moc 
a oni robili to, čo im on prikázal.“

Mladík čakal pri okne a počúval žalmy. Keď zis
til, že biskup Klement už neintonuje, vyšiel z kláš
tora, vstúpil do priľahlej miestnosti chrámu, kde, 
ako očakával, kľačal biskup Klement, padol pred 
ním na tvár a čakal, kým ho biskup osloví. Biskup 
zdvihol hlavu a povedal: „Vstaň a povedz, čo ťaží 
tvoju dušu. V rúchu, do ktorého ťa obliekli, nemô
žeš nosiť hada!“

Cez zrubové steny chrámu prenikal do miestnosti 
príval spevu. Mnísi spievali ďalej päťdesiaty žalm: 

„Serdce čisto soziždi vo mni, Bože, i duch prav 
obnovi vo utrobi mojej. Neotverži mene ot lica tvo- 
jeho, i Ducha tvojeho svjataho ne otnimi ot m enef 

Jeho smútok sa valil ako prúd z bažín, z ktorého 
niet úniku, ale vzápätí sa rozjasňoval a cez mračná 
smútku prebleskoval lúč svetla. Akoby bolo svitalo.
V mládencovi sa zlomila hrádza a začal rozprávať: 

„Otče, Ježiš ma poslal, aby som prišiel. K vám. 
Chcel som vedieť, či naozaj robíte divy. Dnes som 
sa presvedčil, že robíte. Moje srdce je zviazané. Nie 
je voľné. Ďaleko pri Tise, tam, kde sa stretáva s Bod
rogom, žije dievča. Jemu je súdené moje srdce. Jej 
otec je pohanský kňaz. Nedá mi ju. Stráži ju. Ne
môžem ju ani uniesť. Ani nechcem. Aj by išla so 
mnou, ale bojí sa ma. Myslí, že zlý duch ma opan
tal, lebo verím v Krista. Prosím, urobte niečo.“ 

Biskup pristúpil k nemu celkom blízko. Hľadel 
mu do očí a dozvedel sa všetko, čo chcel, a či mla
dík hovoril pravdu. Potom sa biskup obrátil a od
chádzal. V dverách sa zastavil a povedal: „Zajtra 
ráno spolu s otcom Ondrejom sa priprav na cestu.“ 

Cestou ponavštevoval mnoho osád. Otec Klement 
vchádzal do dreveníc i malých kostolíkov, ktoré vo
ňali ešte čerstvým drevom a živicou. Učil, krstil, po
žehnával novomanželov a veru aj uzdravoval. Nie 
bylinami ako žreci a kresťanskí mnísi, ale vklada
ním rúk. Preto sa ho nikto nedotkol a v úcte stáli 
pred ním i pohanskí kňazi. Napokon sa dostali k sú
toku Tisy a Bodrogu. Z jednej strany Bodrogu v dre
vených domcoch bývali kresťania, na druhom brehu 
pohania. Nedelila ich len voda, ale aj duch. Niektorí 
z nich bývali v domoch z hliny, ba i v Stanoch. 

„Tak, tu je tá rieka, čo vás delí?“ pýtal sa biskup. 
Mladík však sklonil hlavu a mlčal.
Cez rieku sa blížil člnok z pohanskej strany. Chýr

o biskupovi Klementovi bol rýchlejší ako biskupove 
nohy. Už ho čakali. Ale nielen jeho bratia a synovia 
v Kristu, ale aj pohania. Prv než došiel do osady 
kresťanov, čln bol už na tejto strane rieky. Z dvoji
ce mužov jeden vystúpil, poklonil sa otcovi Klemen
tovi až po zem a vravel:

„Posol Boží, náš žrec ťa prosí, aby si ho navštívil. 
Jeho dni sú zrátané, ale ty mu ich môžeš predĺžiť.“ 

„A čo som ja Boh, aby som podľa vlastnej vôle 
vládol nad životom?“

„Nie si Boh, ale s tebou je Boh. Poď a nestrácaj 
čas!“



Biskup pozrel na mladíka tými istými prenikavý
mi očami ako v kostole. Mladíkom znovu prebleslo 
pálivé vzrušenie. Teraz bol úplne presvedčený o zá
zračnej moci biskupa, aj o tom, že všetko riadi Boh 
a náhoda nejestvuje.

„Budeme dvaja,“ povedal biskup a nastúpili do 
loďky. A stretli sa všetci: pohanský kňaz a jeho 
dcéra, biskup Klement i mladík, ktorého biskup oslo
voval Cyril. Rieka tiekla, ale čas zastal. Nemohol 
ďalej. Čosi sa tu muselo opraviť, aby mohol tiecť 
ďalej. Boží prst bol priložený na tepnu života a krv, 
ktorá pretiekla pod Božím prstom, sa pretvorila na 
svetlo.

Biskup Klement pristúpil k posteli chorého žreca. 
Hľadel naň očami anjela. Potom sa dotkol jeho čela 
a povedal: „V mene Ježiša Nazaretského!“ Z jeho 
hlasu sa čosi vylialo a pretieklo cez čas do večnosti 
a z večnosti sa vrátilo späť. Do miestnosti akoby 
udrel blesk. Tichý, žeravý, ale okúzľujúci, naplňu
júci srdce nesmiernym šťastím a pokojom. Pohan
ský žrec vstal, padol na tvár a povedal:

„Si mojím pánom. Rob so mnou, čo chceš.“
„Som tvojím bratom, a preto na pár dní ostanem 

u teba.“
I  ostal tam tri dni. Po troch dňoch sa na druhý 

breh vracali dve loďky. Zrec s dcérou a otec Kle
ment s mladíkom Cyrilom. Rovno do kláštora pri 
Ondave. A keď sa zvečerievalo a mladík stál pri 
okne, z jeho duše sa dral cez kosti, telo, až do úst 
horúci dych, ktorý ho priam zadúšal. Vietor zanášál 
červenkasté lístie až na cibuľovitú vežu a z kostola 
dunel spev ako turíčny vietor. Mladík prerušil svo
je rozjímanie a behom sa vrútil do chrámu. Prisadol 
si do dubovej,lavice, ktorú kresal spolu so svojím 
nebohým otcom a celou dušou sa vlial do rieky toh
to spevu, tak, ako sa vlieva Bodrog do Tisy:

„Hospodi, ústni moji otverzeši, i usta moja vo- 
zvisťat chválu tvoju . . . “

A dušou sa mu prevalili slová biskupa Klementa: 
„Kto hľadá Boha, nájde aj seba.“

Z „Legiend“ Jozefa Horňaka

— Ako sa máš? — spýtal sa starý fiu- 
ro práve takého starého Joža.

— Na jednotkn, — odvetil pokojne 
Jožo.

— Ako je to možné, keď tvoja Hana si 
s toľkými meria jazyk, pričom musí vždy 
zvíťaziť, že ty s ňou žiješ v takej ti
chosti. Nikdy ste sa nehádali, — vyzve
dal Curo.

— Celkom jednoducho, — odpovedal 
Jožo. — Moja Hana má vždy pravdu. 
Ja jej to nikdy nepopieram.

— Ani vtedy, keď ju nemá?
— Vtedy mlčím a pozerám, kde by 

som sa chutne zasmial. Ale tak, aby to 
nezbadala. Ináč by bol velký krik. Za
čala by:

— Slepá sliepka našla zrno. Dobre, že 
od radosti nekikiríka.

Taká bola Hana v očiach svojho man
žela i v očiach všetkých obyvatelov ob
ce. Jej názor bol však opačný. Bola pre
svedčená, že vždy má pravdu a nevedela 
si ani predstaviť, žeby to mohlo byť ináč.

Mala dve vnučky, Alenku a Milku, kto
ré mala velmi rada. Boli usilovné, vždy 
priniesli zo školy dobré známky. Pozna
li babičkinu náturu a preto jej vo všet
kom robili po vôli.

Dievčatá rástli do krásy a chlapci sa 
začali za nimi obzerať. Hana ď  to sta
rostlivo všímala i začala vyberať, ktorý 
by najlepšie pasoval Alenke. Po dlhom 
rozmýšľaní našla jej mládenca Ferka zo 
susednej obce. Podlá nej bol pre Alen
ku velmi súci. Bol vysoký, usmievavý a 
hlavne zo zámožnej rodiny. Rodičia mali 
nový dom, auto. Bol jedináčik, s nikým 
sa nebude deliť o dedičstvo. Bola presved
čená, že to druhý nemôže byť. Alenke 
iste podskočí srdce od radosti.

Prv však, ako prezradila svoje tajom
stvo Alenke, dozvedela sa, že Alenka sa

Tvrdohlavosť

schádza s Janikom z dediny. Pekný je, 
slušne sa správa, opitého ho nik nevidel. 
To by bolo v poriadku. Ale je tam veľ
ká chyba. Pochádza zo šiestich deti. Čo
že sa mu ujde? To teda nie! Jej vnučka 
jeho ženou nebude.

Raz večer, keď boli samy, babička sa 
jej prihovorila:

— Alenka, už by ti bol čas vydať sa.

— Ja sa vydám, babička, — odvetila 
zapýrená Alenka.

— Vybrala som ti mládenca ako kvet, 
jedináka.

— Babička, nevyberajte mi, ja, ja, vie
te, — skočila jej do reči Alenka.

— Vydrž trochu, — povedala babička,
— nechaj ma dohovoriť. Až sa všetko 
dozvieš, budeš spokojná.

Alenku to neupokojilo. Trhla sebou, 
bola nervózna, ale mlčala.

— Teda vybrala som ti Ferka zo sused
nej obce, poznáš ho, pravda?

Alenka prikývla.
— Babička, ale ja už chlapca mám,

— preriekla nesmelo Alenka.
— Janíka, — odpovedala jej podráž

dene Hana, — jedného zo šesť deti, kto
ré sa tmolia v jednom dome s rodičmi 
i starými rodičmi. Už len ty im tam chý
baš, aby ich bolo viac.

— Veď u nás je pre neho miesta dosť, 
vykoktala zo seba cez plač Alenka.

— To si vyhoď z hlavy, — vyskočila 
babička ako ranená levica. —  Dom je 
môj a kým ja žijem, pre neho tu mies
ta niet.

— Pôjdeme do mesta do bytovky, — 
vyjachtala zo seba cez plač Alenka.

— Viac mi nehovor, — vykríkla Ha
na, — a nechcem ťa vidieť.

Ale babičkine hrozby nepomohli. Alen
ka sa s Janikom schádzala, až sa vzali. 
Keď Hana zbadala, že je bezmocná, za
čala pasívny odpor. K Alenke sa neozva
la, na jej slová neodpovedala. Svadbu 
prežila vo svojej izbe. Nijaký dar jej ne
dala.

Najviac bol každý zvedavý, ako sa za
chová k Janikovi. Janfk mal Alenku vel
mi rád, vedel, že kvôli nemu padla do 
nemilosti u babičky a usiloval sa ich 
zmieriť. Vo všetkom vychádzal babičke 
v ústrety, ba snažil sa uhádnuť aj jej že
lanie, i keď ho nevyslovila. Neurážala 
ho, ale jeho prívetivosť ju velmi obmäk- 
čovala.

Všetkou jej nádejou bola Milka, že sa 
vydá po jej vôli a ona ju zahrnie do
brodením ako len bude môcť, aby uká
zala Alenke, čo značí jej priazeň.

O Milku sa uchádzal Mirko zo sused
nej dediny. Bol jedináčik a tak veril, 
že si ju vezme. Vedel, že o tom bude 
rozhodovať babička. Lenže nepochodil. 
Babička tvrdila, že jeho matka je zlá 
žena. Chráňboh dostať sa na jej jazyk 
a pod jej zuby.

— Ale ja nebudem žiť s ňou, ale s 
Mirkom, — namietla Milka, ktorej sa 
mládenec pozdával.

— Ešte si neskúsená, — odporovala 
babička a mávla rukon. Či to možno žiť 
pod jednou strechon s takou ženou? 
Pamätaj, tá svojím jazykom viac „kuše“ 
ako hovorí. Ak ho tak chceš, nech príde 
za zaťa a Alenku pošleme do bytovky.

Ale vtedy sa už rázne ozvala Mirko
va mamička, že ona veru nie na to vy



chovala syna, aby ho Hana obracala svo
jim jazykom. Ktorfi chce byf jeho že- 
nou, musí prísť k nej za nevestn. A tak 
Mirko si vzal takú, čo ozaj šla k nej 
za nevestu. A Milka plakala, pravda, len 
potajomky, aby to babička nezbadala.

Onedlho sa jej triafal Ferko, chlapec 
ako kvet. Keď ho Milka'babičke spome
nula, babička odpľula:

— Syna takého korheľa by si privied
la do môjho statočného domu? Prepadla 
by som sa od hanby. Viac mi o ňom ani 
nehovor!

— Ale on sa neopija, — protestovala 
Milka.

— Že sa nehanbíš takým niečím ohá- 
ňať. Otcova nátura sa v ňom raz ozve a 
potom bude neskoro. A  vieš si predsta
viť, že by taký ožran nazýval tvojho otca 
svatom? Nikdy, nikdy!

Milke sa to nepáčilo, ale ustúpila.

Ešte niekoľko mladíkov sa o ňu nehá
dzalo, ale pred Hanou nikto neobstál. 
Na každom našla chybu. Vždy skončila 
slovami:

—  Ešte čakaj, trafí sa niečo lepšieho.
Ale čakala márne. Mládenci stratili o 

ňu záujem. Bola pre nich stará. Jej vrs- 
tovničky boli dávno povydávané. Mali po 
jednom, dvoch deťoch a ona zostala. Me
dzi svoje bývalé kamarátky nechodila, 
hanbila sa ich. K mladším dievčatám 
sa neodvážila, stránili sa jej. Jej vzťah 
k babičke ochladol. Nestála už o jej ma
jetok. Keď ju Hana chcela potešiť tým, 
že jej nechá všetko, čo má, mávla ru
kou a odvrátila sa od nej.

Babička to pochopila. A  preto sa usi
lovala, aby Milka nezostala starou diev

kou. Hľadela sa ju vydať. Treba nájsť 
niekoho, čo by ju bol ochotný vziať.

Raz večer zavolala Milku do izby a 
nesmelo jej hovorí:

—  Jožo, čo nedávno havaroval a pri 
nehode mu zahynula žena, pýtal sa ma, 
či by si nešla za neho. Má síce dvoje 
detí, ale je to dobrý človek. Podľa rokov 
hodili by ste sa k sebe.

— Za Joža choďte vy, — odvrkla na
zlostené Milka a vybehla.

Teraz si Hana uvedomila ovocie svo
jej tvrdohlavosti v plnej miere. Ale to 
už ani jej, ani Milke nepomohlo.

Tvrdohlavosťou škodíme sebe i  druhým. 
Pozrim e sa do svojho vnútra, či sa ňou 
neriadime aj my.

dr. Ján B u b á n
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Ženám o ženách
Nemocnica. Biele dvere oddeľujú vonkajší svet. 

Za nimi sa narodila nádej matky i nádej otca.
Čuj svete! Narodilo sa dieťa! Malý ružový batôž

tek opustil krásny, príjemný, blahodarný život mat
ky a vhupol naraz do iného sveta. To vhupnutie ne
bolo príjemné. Naopak, ten drobček v prvých mi
nútach života poznáva bolesti. Začína dýchať svo
jimi pľúcami a táto prvá činnosť spôsobuje mu bo
lesť, na ktorú reaguje plačom. A je tu!

Očakávané, milované človieča! Všetko sa okolo 
neho točí. Všetko — v mene poďakovania sa Bohu 
za toto krásne, zdravé, nevinné dieťa; v mene ra
dosti, v mene šťastia, ktoré dieťa vnieslo do náruče 
matky i otca. Bolesti ustúpili radosti.

Nuž milé, drahé a zlaté dieťa! Víta ta celý kreš- 
tanský svet v tomto spoločenstve. Prosíme Otcovu 
všeomohúcnosť, aby ti pomáhal v tvojich slabostiach! 
Prosíme premúdreho Syna a večné Slovo, nech riadi 
vždy tvoje myšlienky, slová a skutky. Prosíme lásku 
Svätého Ducha, aby prenikla celé tvoje ja.

A teba, mamička, pozdravujeme a želáme, aby tvo
je šťastie nikdy nevybledlo, nech slza sklamania 
nikdy nepotečie po tvojich lícach! Nech ti tvoja ra
tolesť lásku láskou spláca až po hrob!

Čuj svete čo sa stalo! Nie je to rozprávka, ale sku
točnosť!

Boli deti malé, milé, zdravé? rozkošné, kučeravé, 
hnpdé i čierne. Ustráchané pozerali na svet svojimi 
veľkými, čiernymi očkami. No, nevideli krásu, videli 
len hrôzu, krv, potoky krvi, umieranie. . .  Darmo 
volali: otec. Ich krásne očká už ho neuvidia. . .  Do 
ich nových domovov, do táborov, jedného dňa vtrhli 
ľudia a vraždili všetkých — mladých, starých i deti.

Novodobí herodesovia poslali svojich vojakov, aby 
zopakovali tragédie betlehemských detí. Matky kví
lia, nik ich nemôže potešiť, lebo ich niet.

A my ženy celého sveta, bez rozdielu nábožen
stva, národnosti i farby pleti, chceme otriasť svedo
mím herodesov. Všetky chceme rodiť deti do sveta
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krásneho a pokojného. Modlime sa za svet plný lás
ky, mieru, kde niet závisti ani pomsty, kde bude 
tróniť vzájomná úcta a ohľaduplnosť.

Matka matiek, pomôž nám!
Čuj svete! Z maličkého chlapčeka vyrástol mláde

nec. To láska matky ho opatrovala, chránila od všet
kého zlého na tele i na duši. S akou záľubou len 
pozorovala rast svojho dieťaťa! Pri spomienke na 
malý, ružový batôžtek sa šťastne usmieva a ďakuje 
Bohu za toto šťastie. Má dobrého syna. Neľutuje tie 
prebdené noci, keď sa ho zmocnila choroba. Nedala 
si ho vziať.

Až jedného dňa pomiatli sa národy a vznikla voj
na. Tisíc takých ako bol jej syn, tisíce zdravých, 
krásnych, dobrých, museli narukovať. Tam ich po
tom skosila smrť. Matka, či aj tvoj syn padol? Kde 
sklonil hlavu tvoj ružový batôžtek? Ci preto si ho 
tak veľmi opatrovala, aby kdesi v neznámom svete 
padol ako podťatý strom?



A svetom sa valia potoky slz. Sú to slzy matiek. 
O, matky, kde nájdete silu do ďalšieho života, keď 
slnko vašej radosti, vášho šťastia naveky zapadlo? 
Viem, že kroky vášho života budú naveky skropené 
slzami bolesti, ktorá sa nedá nikdy vyplakať.

A zasa otázka: Prečo len museli vyhasnúť tie krás
ne, mladé životy? Či niet sily, ktorá by vedela za
brániť takej tragédii?

Volám vás ženy, volám vás matky mladučké i vás 
čo sneh pokryl vaše hlavy! Spínajte svoje ruky k ne
besiam ä proste za mier, za pokoj!

Margita K r l i č k o v á

V DUCHU PRAVDE A LÁSKE
Akad. maliar Mikuláš K lim čák: Aby všetci jedno boli.

Ekumenizmus v praxi

Keďže každá obnova Cirkvi vo svojej podstate 
spočíva vo zvýšenej vernosti voči jej vlastnému po
slaniu, toto je bezpochyby aj dôvodom hnutia za 
jednotu. Kristus nabáda putujúcu Cirkev k tejto us
tavičnej reforme, ktorú ona ako ľudská a pozemská 
ustanovizeň neprestajne potrebuje, aby sa vo vhod
nom čase dalo riadne a náležíte do poriadku to, čo 
sa azda vzhľadom na pomery a časové okolnosti nie 
dosť verne zachovávalo, čo sa týka mravov, cirkev
nej disciplíny, alebo aj spôsobu podávania (cirkev
ného) učenia, čo však treba starostlivo rozlišovať od 
samého pokladu (depozitu) viery.

Táto obnova má teda značný ekumenický význam 
a sa už uskutočňuje rozličným spôsobom v živote 
Cirkvi, ako je biblické a liturgické hnutie, hlásanie 
Božieho slova a katechéza, laický apoštolát, nové 
formy rehoľného života, manželská duchovnosť, uče
nie a činnosť Cirkvi v sociálnej oblasti. To treba po
kladať za záruku a predzvesť budúceho priaznivého 
rozvoja ekumenizmu.

Pravý ekumenizmus nejestvuje bez vnútorného 
obrátenia. Lebo túžba po jednote skrsá a dozrieva 
v obnovej mysli, v sebazapieraní a vdaka veľkoduš
ným prejavom lásky . . .  Aj o previneniach proti jed
note platí výrok svätého Jána: „Ak tvrdíme, že sme 
nezhrešili, jeho (t. j. Boha) robíme luhárom a jeho 
slovo nie je v nás“ (1 Jn 1, 10). Preto v pokornej 
modlitbe prosíme o odpustenie Boha i oddelených 
bratov, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.

Všetci veriaci nech pamätajú, že tým lepšie budú 
napomáhať, ba aj uskutočňovať jednotu kresťanov, 
čím bezúhonnejšie sa usilujú žiť podľa evanjelia. 
Lebo čím užšie budú spojení s Otcom, Slovom a Du
chom Svätým, tým ľahšie a dôvernejšie budú môcť 
prehlbovať vzájomné bratské vzťahy.

Toto obrátenie srdca a túto svätosť života, spolu 
so súkromnými a verejnými modlitbami za jednotu 
kresťanov treba pokladať za dušu celého ekumenic
kého hnutia. Možno to právom nazvať duchovným 
ekumenizmom.

(Z  koncilového dokumentu O ekumenizme, II., S— 8)

(K  Svetovému týždňu modlitieb za jednotu medzi kresťanmi — 
18.—25. januára)

Starosť o obnovenie jednoty sa týka celej Cirkvi, 
tak veriacich, ako aj pastierov, a to podľa osobit
ných schopností každého z nich, v každodennom 
kresťanskom živote i v teologických a historických 
výskumoch. Už táto starostlivosť dajakým spôsobom 
prejavuje bratské zväzky, ktoré jestvujú medzi všet
kými kresťanmi, a podľa Božej blahovôle vedie k pl
nej a dokonalej jednote.

DAT NOVY VÝRAZ JEDNOTE

Pastor dr. Lukáš Vischer, pozorovateľ zo Svetovej rady cirk
ví na Druhom vatikánskom koncile, pripomenul: „Isteže sme 
neprekonali jestvujúce ťažkosti. Len teraz si ešte viac uvedo
mujeme, aká obrovská úloha nás čaká v spoločnej snahe dať 
nový výraz jednote v Kristovi ..

DP 1983, 3



Rozhovory s chorými
V nedeľu 10. 3. 1985 vysielala Gs. televízia ame

rický film Prípad Patrície Nealovej. Ide o herečku 
po mozgovej porážke. Po operácii nastala strata pa
mäti, reči, videnie dvojmo, ochrnutá zvlášť pravá no
ha. Manžel sa však nevzdáva. Pomocou rehabilitač
ných pracovníkov učí ju chodiť, hovoriť a pomocou 
obrázkov obnovovať si poznanie predmetov. Stav sa 
zlepšuje. Ale keď si už uvedomovala svoj stav, chce 
sa zavraždiť. Manžel ju uchráni, povzbudzuje, dušev
ne podporuje a,ďalej nacvičuje. Napíše jej reč. Rok 
si ju nacvičuje a potom skutočne aj verejne vystúpi. 
Priatelia od filmu jej tlieskajú. To má rada. Ale je 
to i veľké povzbudenie, uznanie a nový impulz. Po 
čase znova filmuje.

Za všetko ďakuje chirurgovi, ale hlavne svojmu 
manželovi. . .  Ako je to s nami, až upadneme do 
choroby? Alebo niekto z našich blízkych?

Pán Ježiš pri uzdravovaní chorých začal liečiť naj
prv dušu: Odpúšťajú sa ti hriechy. Ale aj dodal: 
Choď a viacej nehreš. Dávaj pozor, aby sa ti nestalo 
niečo horšieho.

Mnohé naše choroby majú svoj pôvod v duševnom 
zaťažení hriechmi.

Najprv do poriadku dušu, potom bude aj telo!

Na zastávke matka drží zabalené dieťa, starší muž 
sa opiera o rameno ženy. Dieťa má teploty, muž 
ťažko dýcha, v hlave sa krúti. Vzal som ich až do 
nemocnice. Prijali pozvanie i na cestu domov. Po 
hodine boli vybavení, vymieňame lieky.

— My, chlapi, sa tak trocha príliš chlapčíme, keď 
sme zdraví a chutí nám jesť. Ale keď sa niečo ohlá-

Významné životné jubileum
Na Nový rok 1986 sa dožíva 90 rokov dr. Ivan 

Pá ŕ kány i ,  dlhoročný kurátor a jeden zo zakla
dateľov pražskej gr.-kat. farnosti.

Dr. Ivan Páŕkányi sa narodil 1. 1. 1896 ako jeden 
zo siedmich detí v rodine riaditeľa školy na býv. 
Podkarpatskej Rusi. Správna náboženská výchova 
v rodine (nebohý brat jubilanta bol gr.-kat. kňazom)
i vlastnými skúsenosťami obohatené poznanie a lás
ka k rusínskemu ľudu pod Karpatmi v ňom zanecha
la hlboké a trvalé korene. Tomuto svojmu presved
čeniu sa nespreneveril v celom svojom doterajšom 
živote a vždy sa dôsledne a hrdo hlásil k národu
i jeho gr.-kat. cirkvi, k národu a náboženstvu, v kto
rom čerpali silu pre zachovanie svojej svojbytnosti 
po dlhé stáročia jeho predkovia i on sám.

Po maturite, ešte v časoch Rakúsko-Uhorska od
chádza študovať do Budapešti. Po ukončení vysoko
školských štúdií sa vracia do rodného kraja, kde 
krátky čas pôsobil v štátnych službách. V dvadsia
tych rokoch odchádza pracovať do Prahy.

Vo všetkých svojich štátnych funkciách vždy čest
ne, nestranne a nezištne zastával a obhajoval so
ciálne, národnostné i náboženské práva ľudu na vý
chode republiky. Je nemálo dôkazov, že vo svojich 
postojoch i konaniach mal na zreteli cieľ pomôcť

si, zrazu sa znepokojujeme, strácame vieru v seba, 
vzdávame sa. A kto sa vzdáva, prehráva. A veru chla
pi aj viac zomierajú. Koľkí i v tomto roku nečaka
ne odišli, počet vdov narastá.

Náš starý kňaz zo skúsenosti povedal: Ak ťa vo
lajú k chorej žene, nemusíš sa ponáhľať. Ale ak ta 
volajú k chlapovi, utekaj.

Lekári nás neomladia, príliš nepredĺžia náš život. 
Zostáva už len nebeský Lekár. K nemu sa treba ob
racať, duchovne sa posilňovať. K tomu nás vedie náš 
kostol a sviatosti.

Náš kostol väčšinou napĺňajú staršie ženy. Majú 
dosť. chorôb, ale ťahajú sa aj s paličkami. A aj dlho 
žijú. Cesta do kostola je aj ich večernou zdravotnou 
prechádzkou.

Pri rozlúčke som ešte dodal: Rád by som videl aj 
vás častejšie v kostole i cez týždeň.

Pri udeľovaní sviatosti pomazania chorých posta
vili sa do radu dve dievčatá. Duchovný si myslí, že 
to pokladajú za sväteninu, ako blažejské požehna
nie, alebo popolec. Má pochybnosti.

— Ale ja mám cukrovku, hovorí prvá.
— A ja idem na operáciu srdca. Prosíme, hoci nie 

sme od vás, zaslzila prosebne druhá.
Samozrejme mali pravdu i právo na sviatosť.
Prvá žije pri životospráve a druhá po operácii už 

sa po roku aj vydala a má dvoje pekné a zdravé 
deti.

Chvalabohu, že sa vyraďuje strach z tejto svia
tosti. Ze teda nie „posledné pomazanie“ , ale poma
zanie chorých na uzdravenie duše a tela. (aja)

komukoľvek, kto to, potreboval, alebo ho o to požia
dal. A ako takého ho pozná mnoho našich ľudí.

Ako inteligentný a všestranne rozhľadený veriaci 
človek nemohol nepostrehnúť, že rozrastajúca sa 
gr.-kat. náboženská obec v hlavnom meste potrebuje 
zabezpečenie nielen z pracovnej a materiálnej strán- 
_ky, ale aj možnosť preukázať svoju totožnosť zo 
stránky náboženskej, obradovej a duchovnej.

Spolu s niekoľkými ďalšími nadšencami sa s veľ
kým odhodlaním podujali zorganizovať pražskú gr.- 
kat. farnosť. Pri tejto činnosti „prejavil neúnavnú 
aktivitu“ , ak použijeme slová Schematizmu z roku 
1948 vydanom Gr.-kat. biskupským úradom v Prešo- 
ve. Toto ich úsilie vyústilo koncom roku 1933, keď
16. decembra bola pražská gr.-kat. farnosť systema
tizovaná pre celé Čechy a roku 1934, keď pražský 
arcibiskup František Kordáč daroval pražským gréc
kokatolíkom prekrásny barokový chrám sv. Klemen
ta priamo v historickom jadre Starého Mesta, ne
ďaleko známeho Karlovho mostu.

Nemalú zásluhu má dr. Ivan Páŕkányi i pri kon
solidovaní farnosti a obnove chrámu v ostatných de
saťročiach a tak tento vynovený chrám môže opäť 
všetkým našim veriacim a návštevníkom nášho hlav
ného mesta slúžiť v obnovenej nádhere.

Šľachetné úsilie dr. I. Párkányiho ocenil aj naj
vyšší úrad katolíckej cirkvi — Svätá Stolica, keď 
ho poctila vysokým vyznamenaním udeľovaným lai-.



kom katolíckej cirkvi, a to: Komandant rádu sv. Sil
vestra.

Jubilant spolu so svojou manželkou Olgou rod. 
Petrikovou vychovali tri deti a môže byť ostatným 
našim veriacim vzorom vo svojom angažovanom ná
boženskom aj občianskom postoji k zásadným život
ným otázkam a svojím príkladným kresťanským ži
votom.

Do ďalších rokov prajeme dr. Ivanovi Párkányimu, 
ktorý sa významným podielom zapísal do histórie 
našej gr.-kat. cirkvi, hojnosť Božieho požehnania, 
mnoho zdravia „na mnohaja i blahaja ľita“, aby 
sme ho ešte dlho mohli vidieť i stretávať v našom 
gr.-kat. chráme v Prahe, kde chodí s takou láskou 
a rád pomôže pri každej možnej príležitosti.

V- M.

Naša recenzia
V Debrecíne nákladom Univerzitnej knižnice opäť 

vyšla ďalšia práca dr. Eszter Ojtoziovej: A. Gôrčg- 
katolikus hittudományi fóiskola konyvtárának szláv 
és román cirilbetus konyvei (Cyrilikou tlačené slo
vanské a rumunské knihy knižnice gréckokatolíckej 
teologickej fakulty J. Kniha má 81 strán a 20 obra
zov — reprodukcií zo spracovanej litratúry.

V úvode sa píše o tom, že k vydaniu tejto cennej
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knihy prispela spolupráca univerzitnej knižnice a 
biskupského úradu. Obe inštitúcie autorku hmotne 
aj „manuálne“ podporili, najmä pri úradných cestách 
na velmi odľahlé vidiecke fary, odkial sa knihy mu
seli dopraviť na spracovanie do Nyíregyházy.

Tamojšia gréckokatolícka teologická fakulta 
vznikla až roku 1950 spolu so seminárom. Jej kniž
nica pozostáva z darov chrámov a farských kniž
níc.

E. Ojtoziová s jej vlastnou dôkladnosťou velmi 
prehľadne podáva informácie o 146 cirkevnoslovan
ských a 42 rumunských knihách: o ich proveniencii, 
aj súčasnom stave. Žiaľ, veľa diel už zaniklo opotre
bovaním a i tie spracované sú mnohé poškodené.
V Maďarsku sa cyrilikou tlačilo až do roku 1799, 
keď do Budína preniesli časť Univerzitnej tlačiarne 
z Trnavy. (Tá svoje posledné cyrilské typy písma 
darovala potom Rumunom, aby si aj oni mohli vydá
vať vlastnú literatúru). Väčšina v Ojtoziovej knihe 
spracovaných kníh pochádza zo 16.—17. storočia 
a bola do Maďarska dovezená z ruského územia, 
najmä z Ukrajiny.

Dr. E. Ojtoziová svoj zoznam zistených cyrilikou 
tlačených kníh poslala aj do Moskvy redakcii Ka
talógu cyrilských a hlaholských kníh. Urobila tým 
veľmi záslužnú prácu pre dejiny knihovedy nielen 
doma, ale aj v zahraničí. —mah—

•{• Z krefťanfkého sveta

Po stopách sv. Cyrila a Metoda je názov talian
skeho televízneho seriálu, v ktorom autori sprevá
dzajú diváka po stopách svätých solúnskych bra
tov.

Frontálna časť baziliky sv, Petra v Ríme je oblo
žená lešením. Fasáda tejto baziliky totiž prechádza 
prvou celkovou opravou v jej 370-ročnej histórii. 
Lešenie je pozdĺž celej 115-metrovej šírky baziliky 
Renovačné práce budú trvať rok.

Teologický dialóg medzi rímskokatolíckou a pra
voslávnou cirkvou pokračoval v poľskom meste 
Opole. Prvá schôdzka bola v júni 1980. Katolícko- 
pravoslávny dialóg sa začal už v čase Druhého va
tikánskeho koncilu z podnetu pápeža Jána XXIII.

Pred dvadsiatimi rokmi stĺp bieleho dymu — ako 
pri voľbe hlavy cirkvi — oznámil obyvateľom malej 
talianskej obce Jalmico zvolenie nového prepošta 
miestneho kláštora. Je to starobylé privilégium, kto
ré dedinke a kláštoru priznal Apoštolský Stolec.

V Japonsku sa pripravuje skupina 30 misionárov,
ktorí sa vyberú na súostrovie Filipín. Cieľom ich 
výpravy bude hľadať vojakov bývalého cisárstva, 
ktorí sa skrývajú v neprístupnej džungli ešte od 
čias druhej svetovej vojny. Sú totiž ešte vojaci, kto
rí sa podľa vojenskej japonskej tradície nikdy ne
poddali, alebo žijú v džungli ako zbehovia. Misio
nári ich majú vyhľadať a presvedčiť na návrat.

Aby mohli čo najzodpovednejšie vykonávať svoje 
dušpastierske povinnosti, dvaja biskupi, sídliaci na 
Aljaške, po dôkladnom kurze získali oprávnenie pi
lotovať malé lietadlá. Vďaka tomu obidvaja biskupi 
môžu pravidelne navštevovať spoločenstvá veria
cich, ktoré sú zverené ich dušpastierskej starostli
vosti.
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KAPIŠOVÁ

Dňa 22. 9. 1985 na chrámový sviatok Narodenia 
Panny Márie zavítal do Kapišovej ndp. ordinár Mons. 
Ján Hirka, aby odslúžil odpustovú sv. liturgiu a po
svätil novú farskú budovu.

Kapišová — obec v Odolí smrti. Tu sa odohrala 
koncom r. 1944 najväčšia delostrelecká bitka Kar- 
patsko-dukelskej operácie a obec bola celkom zni
čená.

Z posviacky obnoveného chrámu v N ižnom  Žipove dňa 6. 10. 
1985.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY ZA JANUÁR

Všeobecný: Aby sa všetci kresťania svojou vierou 
a životom pričiňovali o jednotu Cirkvi.

Misijný: Aby všetci veriaci náležíte hodnotili a 
veľkodušne podporovali Pápežské misijné diela.

Zasvätenie: Srdce Ježišovo, pošli svojej Cirkvi svä
tých kňazov a horlivých rehoľníkov.

N o v ý  š t ý l  
POHYBLIVÉ SVIATKY V ROKU 1986

Posviacka novej farskej budovy v Kapišovej.

Dnes Kapišová je prekvitajúcou obcou a zmohla 
sa aj na farskú budovu — na Božiu slávu a dobro 
cirkvi.

Vďaka Bohu, že korunoval snahu, obety, prácu 
kapišovských veriacich úspechom. Nech Údolie smr
ti je a ostane len pamätníkom bolestnej a desivej 
minulosti.

Prítomnosť a budúcnosť — nech je živá, radostná 
a nádejná. M. P.

KRONIKA NDP. ORDINÁRA

Ndp. ordinár Mons. Ján H i r k a ,  apošt. admini
strátor prešovský, navštívil v minulých dňoch tieto 
naše farnosti: Ľubicu — 13. októbra 1985 (posviac
ka nových chrámových okien, dielo akad. maliara 
Mikuláša Klimčáka): Hačavu — 20. októbra 1985 
(posviacka obnoveného chrámu); Malý Lipník —
3. novembra 1985 (posviacka obnoveného chrámu).

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

DOLNÝ SMOKOVEC

V dňoch 21.—25. októbra m. r. v Charitnom do
move v Dolnom Smokovci bol jesenný turnus exer- 
cícií, na ktorom sa zúčastnilo 42 gr.-kat. duchov
ných. Exercitátorom bol vdp. ThDr. Juraj Bujňák, 
okr. dekan z Davidova.

Mýtnika a farizeja 
VeFká noc — Pascha 
Nanebovstúpenie Pána 
Zoslanie Svätého Ducha 
Nedeľa Všetkých svätých 
Najsvätejšej Eucharistie 
Najsv. Srdce Ježišovo

19. januára 
30. marca 
8. mája 

18. mája 
25. mája 
29. mája 
6. júna

Odpočívaj v pokoji!
Naše hroby

NASE HROBY
Dňa 11. 10. 1985 po dlhej chorobe odovzdal svoju 

šľachetnú dušu Stvoriteľovi v 67. roku života

o. Jozef A n ď a 1
gr.-kat. kňaz na odpočinku v Košiciach.

V Pánu zosnulý sa narodil 30. 7. 1918 v Chuste. 
Na kňaza bol vysvätený 3. 2. 1946. Pôsobil vo far
nostiach Bodružaľ, Švermovo a Zdoba. V r. 1967 
ťažko ochorel a odišiel na odpočinok. Napriek to
mu v r. 1972 bol redaktorom eparchiálneho časopi
su Blahovistnik.

Pochoval ho ndp. ordinár Mons. Ján Hirka dňa 15. 
10. 1985 v Košiciach.

Vičnaja jemu pamjať!
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Kultúrne rozhľady
VÝSTAVU SLOVANSKÝCH RUKOPISOV usporiadali vo Vati

kánskej kn ižn ici p ri p rílež itos ti ukončenia metodského jubilea. 
Boli na nej predovšetkým kódexy z 9. a 10. stor., k toré  za
chycujú zvučnosť slovanskej litu rg ie . N iek toré  z týchto kóde
xov sú napísané ešte hlaholským písmom. Pozornosť vzbudili
i početné inkunábuly. Výstava týchto vzácnych d iel ukázala 
bohatstvo kultúry našich predkov a veľkosť práce slovanských  
apoštolov sv. Cyrila a Metoda a ich  žiakov.

BLISKA N A  SEVEROVÝCHODE BULHARSKA bolo  hlavným  
mestom prvého bulharského štátur súčasníka Veľke j Moravy. 
Dnes je  toto  mesto národnou kultúrnou a archeo logickou  pa
miatkou. Jeho m inulosť začal od roku 1882 odkrývať český  
archeológ Karel Skorpil. A rcheolog ické  vykopávky vydávajú 
svedectvo o  živote  starých Bulharov. O Plisku a jeho múzeum  
záujem turistov každoročne vzrastá.

V POĽSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKE v posledných desaťro
čiach vznik li mnohé múzeá pod šírym  nebom  — skanzeny, 
ba í ce lé  parky, v k torých  sú sústredené bohaté ukážky ľu 
dovej architektúry. K  najvýznamnejším  patrí 16-hektárový 
Lowlcký národopisný park neďaleko Varšavy, Sadecký náro
dopisný park v Now om Sqczi v južnom  Poľsku, Múzeum ľu 
dového stavebníctva v Sanoku, v ktorom  je  okrem  dvoch dre
vených chrámov východného obradu aj bohatá zbierka ikon  
z 15. až 19. stor., a skanzen v Olsztynku> kde zakrátko bude 
sprístupnených 50 ob jek tov  ľudovej arch itektúry zo severo
východného Poľska. Osobitný záujem vzbudzuje praslovanská 
osada Biskupine, ktorú má rozlohu asi 700 hektárov. Je to  
osada stará prib ližne 2500 rokov, ktorú ob javili poľskí archeo ló 
govia. Sú v nej hradby a ulice' s vyše stovkou obydlí.

ARCHÍV HLAVNÉHO M ESTA SSR BRATISLAVY patrí medzi 
najbohatšie mestské archívy u nás i  vo svete. Napr. len  stre
doveký mestský materiál predstavuje prib ližne 165 tis íc strán 
rukopisov. Písom né dokumenty o Bratislave siahajú až do 
konca 1245. Archívny materiál je  rozdelený presne podľa pô 
vodcov fondu in fo rm á cií a spolu ich  je  370. Mestský magistrát 
má tu uložené svoje písom ností p lných  700 rokov (1245— 
1945), knihy účtov a aj mestské zápisnice od  roku 1402. Ar
chív — podobne ako ostatné a rch ívy  — bol vládnym nariade
ním v roku 1945 poštátnený. Dobre vybavený archív poskytuje  
poznanie h istórie i dneška a  je  pom ocníkom  v každodennom  
živote občanov.

V LOKALITE KOSTOLEC V OBCI DUCOVÉ PR I PIEŠŤANOCH  
sa na rozlohe prib ližne po l hektára zachovali zvyšky veľm ož
ského dvorca z druhej tretiny  9. stor. po Kr. V jeho južnom  
sektore archeológovia odkryli základy rotundy z obdobia V eľ
kej Moravy. Jej rozm ery  — dĺžka 12 m, vnútorný priem er 7,3 
metra, hrúbka múru 73 cm . Okrem  základov sa zachovala aj 
časť nadzákladného kamenného muriva i kúsky om ietky . 
Vedľa rotundy bolo pohrebisko s 27 hrobm i z 9. a pol. 10. stor. 
a s 5 hrobmi z konca 10. stor. Uvažuje sa o rekonštrukcii pô 
vodných objektov podľa stavu z veľkom oravského obdobia.

O STREDNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA K N IŽN IC A  V N ITR E  dis
ponuje takm er 500-tisícovým knižničným  fondom , k torý  má 
račne prírastky 15 až 20 tis íc  kníh a časopisov. Významný 
podiel tvorí prírastok kníh a časopisov, k torý  knižnica získa 
medzinárodnou výmenou literatúry. Č itateľom  slúži aj Česko

slovenská ”bibliografia poľnohospodárskej literatúryt ktorá sa 
vydáva od roku 1966 a m edzikn iín ičná  výpožičná služba.

MESTSKÚ PAM IATKOVO REZERVÁCIU V KOŠICIACH, kto
rú vyhlásila vláda SSR 2. februára 1983, tvorí 797 objektov, 
z ktorých  je  v štátnom zozname nehnuteľných kultúrnych pa
m iatok zapísaných 467 objektov (osta tné sú objekty pamiat
kového záujmu).  Rozloha rezervácie presahuje 85 a ochranné 
pásmo ďalších 117 hektárov. Osobitný punc mestskej pamiat
kovej rezervácii v Košiciach dodávajú dve národné kultúrne 
pamiatky  — Dóm sv. Alžbety s Urbanovou vežou a kaplnka 
sv. M ichala a Dom Košického vládneho programu.

STAROBYLÉ MESTO LEVOČA je  mestskou pamiatkovou re
zerváciou, ktorú tvo rí 345 kultúrnych pamiatok. Medzi najvý
znamnejšie patrí národná kultúrna pamiatka gotický  chrám 
sv. Jakuba, k torý  bol stavaný od 1. tretiny 14. stor. a dokon
čený pred rokom  1400 a renesančná mestská radnica, ktorú 
teraz renovujú.

NA  POČESŤ NÁRODNÉHO UMELCA PAVLA HOROVA, veľké
ho pevca Zem plína a prekladateľa poézie slovanských náro
dov, p r i prílež itosti jeho nedožitých sedemdesiatych narode
nín bola v roku  1984 odhalená pamätná tabuľka na budove ko
šického rozhlasového štúdia, v ktorom  pôsobil v rokoch  1945— 
1951. Pred Gymnáziom v M icha lovciach t k toré nesie jeho me
no, busta od zasl. umelca Arpáda Račku. Najnovším  pamätní
kom toh to  básnika bude reprezentačné Literárne múzeum Pav
la Horova v jeho rodisku v Bánovciach nad Ondavouj ktoré 
bude vysunutou expozíciou Zem plínskeho múzea v M ichalov
ciach. O tvoria  ho v m áji t. r. p ri p rílež itosti výročia narode
nia básnika.

NÁKLAD ŠESŤZVÄZKOVEJ ENCYKLOPÉDIE SLOVENSKA, vy
dávanej v rokoch  1977—82 v náklade 60 tis íc výtlačkov, sa 
už m inul, a preto vydavateľstvo SAV Veda Bratislava začalo 
s druhým vydaním tohto základného diela našej kultúry v ná
klade 12 tis íc výtlačkov. Prvý d ie l 2. vydania zahŕňa písmená 
A— D, má 624 strán. Viaz. 150 Kčs.

REČ LÄSKY — NAJKRAJŠIA REC DOROZUMENIA

Keď 33. generálna kapitnla jezuitov zvolila v Ríme dňa 13. 
septembra 1983 nového generálneho predstaveného Spoločnos
ti Ježišovej, ktorým sa stal Holanďan P. Peter Hans Kolvenbach, 
dlhoročný misionár na Blízkom východe, obľahli sídlo Spoloč
nosti novinári. Hovorilo sa o všeličom a reč sa skrútila aj na 
jazykové vedomosti nového nástupcu sv. Ignáca. Vie sa totiž 
o ňom, že ovláda viacero rečí. Hovorí holandsky, latinsky, an
glicky, nemecky francúzsky, taliansky, španielsky, arménsky 
a arabsky. Skromný P. Kolvenbach poznamenal, že pred všet
kými týmito jazykmi dáva prednosf reči lásky a dorozumenia.
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Pre národy je lepšie, ak počúvajú noty než diplo
matické nôty.

(M iroslav Válek, nár. umelec, pri otvorení Bratislavských 
hudobných slávností]
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