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O Božskom Srdci Ježišovom
Geta k Božskému Srdcu je taká sta rá ako sam a
Cirkev. Svoj počiatok má na Kalvárii. Keď vojak
Longin prebodol Kristov bok, vtedy s a otvorilo Ježi
šovo Srdce, aby sa nám zjavila jeho nesm ierna lá s 
ka, aby sme m ali všetci k nemu prístup a mohli
v ňom odpočívať. Túžba, ba príkaz verejne uctievať
Božské Srdce pochádza od sam ého Spasiteľa sveta.
Ježiš Kristus z lásky prišiel na tento svet a stal
sa človekom, naším Bratom a Priateľom. Bola to tiež
láska, ktorá ho tak bolestne zranila a pribila na
kríž. Láska sveta je klam livá, kým Božia lá sk a osvetluje myseľ, očisťuje svedomie, potešuje dušu a uka
zuje nám Boha.
Keď stojím e pred obrazom Božského Srdca, n aj
m e nás dojím ajú jeho ruky a srdce. Ruky m á stá 
le vystreté a srd ce otvorené pre každého človeka,
jeho srdce je v plameňoch, chce n ás presvedčiť, že
nás všetkých bez výnimky neprestáva m ilovať; ani
vtedy nie, keď my ho prestanem e m ilovať.
Keďže Spasiteľ sám nariaďuje úctu k svojm u Srd 
cu, staňme sa všetci jeho ctiteľmi. Sv. M árii M arga
réte Spasiteľ povedal: „Odplatou za moju lásku do
stávam od väčšiny ľudí len nevďak, chlad a opo
vrhnutie. Ešte a j od tých, čo s a mi zasvätili. Preto
žiadam, aby po sviatku Božieho Tela bol zasvätený
sviatok Božského Srdca. Nech ctitelia môjho Srdca
pristupujú k sv. prijím aniu, nech m a odprosujú za
urážky a ja sľubujem, že m oje Srdce s a rozžiari
a hojne vyleje účinky svojej lásky na nich.“ Potom
nasleduje dvanásť prisľúbení Božského Srd ca Ježi
šovho. Tie prisľúbenia sú jadrom úcty k Božskému
Srdcu.
Dobrota Ježišovho Srd ca sa prejavuje v tom, že
znáša hriešnika. Kto ťažko hreší, vypovedá Pánu
Bohu poslušnosť, dopúšťa sa ohavnosti pred Bohom.
A predsa Boh zn áša hriešnika tu na zemi. Príčina?
fe to nekonečná lásk a a dobrota Božského Srdca,
ktoré s a za ľudstvo dalo prebodnúť na kríži.
Pán však hriešnika hľadá a j volá. Pekne o tom
hovorí podobenstvo o stratenej ovci. Jeho n ajsv ä
tejšie Srdce nemá pokoja, dokiaľ ho nenájde. Hľadá
nás hlasom svedom ia, hlasom kazateľa, hlasom spo
vedníka, dobrou knihou, často dobrými rodičmi, či
priateľmi. Posiela nám rozličné príhody, udalosti,
bolesti a choroby, aby n ás pritiahol k s e b e . . .
V kronike rádu trapistov
kom úradníkovi, ako zablúdil
rách až do noci. Tu s a strh la
zablysklo a on videl, že stojí

krok a bol by som mŕtvy“ , povedal. A on, ktorý sa
o dušu nikdy n estaral, v tomto znamení poznal hlas
dobrého P astiera, lásk u dobrotivého Srdca Sp asi
teľa. A urobil, čo mu kázalo svedomie. Obrátil sa
a vstúpil do rád u trapistov.
Srdce Ježišovo n ás všade hľadá: v palácoch i v
chalúpkach, v m estách i opustených osadách, na
poli, v úrade, v h o rá c h . . . Niekedy a j na ceste k
hriechu. A uvážme ďalej, ako hľadá Božské Srdce
hriešnika. Ako dlho hľadal Máriu M agdalénu, Au
gustína, kajúceho lo tra a iných kajúcnikov a kajú c
nice . . .

Buďme vďační Bohu, že n ás Boh zn áša a netrestá
ihneď po hriechu. Zostaňm e mu verní a vytrvajme
na ceste č n o stí. . . ! Mnohí ľahkomyseľne prestupujú
Božie prikázania a nič si z toho nerobia. Nedajm e
sa nikým a ničím odtrhnúť od Pána Boha, od lásky
s a hovorí o istom vyso n ajsvätejšieho Ježišovho Srdca. Ono si plným p rá
v horách. Blúdil v ho vom zaslúži, aby sm e mu zostali verní až do smrti.
siln á búrka. Zrazu sa
nad priepasťou. „E šte
o. Jozef D a n d á r

KALENDÁR
NA MESIAC
JCN
1. N 2. nedeľa po ZSD. — Hl. 1. Utr. ev. 2. Lit. Rim
2, 10—16; Mt 4, 18—23. Justín, mučeník
2. P Nikefor, patriarch a
3. U Lukllián a i., m učeníci
4. S Mitrofan, patriarch a
5. S Dorotej, biskup; mučeník
6. P Božské Srdce Ježišovo. Lit. Žid 2, 11—18; Jn
3, 13—21. V issarion a Ilarion, ctihodní
7. S Teodot, biskup; mučeník. Spolutrpiacej Boho
rodičky
8. N 3. nedeľa po ZSD. — Hl. 2. Utr. ev. 3. Lit. Rim
5, 1—10; Mt 6, 22—33. Teodor Stratilát, mu
čeník
9. P Cyril Alexandrijský, arcibiskup
10. U Timotej, biskup; mučeník
11. S Bartolom ej a Barnabáš, apoštoli
12. S Onufer Velký, ctihodný
13. P Akvilina, m učenica
14. S Elizeus, prorok. Metod, patriarch a
15. N 4. nedeľa po ZSD. — Hl. 3. Utr. ev. 4. Lit. Rim
6, 18—23; Mt 8, 5—13. Amos, prorok.
16 P Tichon, biskup; divotvorca
17. U Manuel, Savel a Izmael, mučeníci
18. S Leontín, mučeník
19. Š Júda Tadeáš, apoštol
20. P Metod, biskup; mučeník
21. S Julián, mučeník
22. N 5. nedeľa po ZSD. — Hl. 4. Utr. ev. 5. Lit. Rim
10, 1—10; Mt 8, 28—34; 9, 1. Eusébius, bis
kup, mučeník
23. P Agripina, m učenica
24. U Narodenie sv. Ján a Krstiteľa, Lit. Rim 13; 11
—14; 14, 1—4; Lk 1, 1—25; 57—68; 76—80
25. S Febronia, m učenica
26. Š Dávid Solúnsky, ctihodný
27. P Sam pson, ctihodný
28. S Cyrus a Ján, nezištní (bezsrebreníci)
29. N 6. nedeľa po ZSD. — Hl. 5. Utr. ev. 6. Lit.
Rim 12, 6—14; Mt 9, 1—8
Peter a Pavol, apoštoli. Lit. 2 Kor 11, 21—33;
12, 1—9; Mt 16, 13—19
30. P Zbor 12 apoštolov

NARODENIE SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA

S v ätá cirk ev si pripom ína narodenie len troch osôb. Je to
narodenie Jež iša K rista, p resvätej Bohorodičky a sv. Ján a Krs
titeľa. O statných svätých si pripom ína len ich sm rť — naro
denie pre nebo. Sv. Ján K rstiteľ m usí byt ted a veľkým svä
tým. A n ao zaj takým Je. Sám Sp asiteľ s a o ňom vyjadril, že
sa nenarodil zo žien v äčší od Ján a Krstiteľa.
Už v m aterinskom lone bol očisten ý od dedičného hriechu.
Žil na p úšti ak o ask éta. Ako kazateľ a krstiteľ pri Jordáne
strhuje na se b a pozornosť celého Judska. N iektorí v ňom vidia
E liá ša , iní sam ého M esiáša. No on sám pokorne poukazuje
na Je ž iša a hovorí, že nie je hodný rozviazat mu rem ienky na
jeho obuvi. To je prejav k resťan sk ej čn osti — pokory, dovtedy
neznám ej čnosti.
V eľkosť sv. Já n a s a prejavuje a j v tom , že ako narodenie
Božieho Syna, a j jeho narodenie zvestuje ten istý archanjel
Gabriel: „N eboj sa , Z achariáš, lebo je vyslyšan á m odlitba tvo
j a ! “ (L k 1, 13). No Z ach ariáš pochybuje a preto za trest one
mie a začne op äť hovoriť až po narodení svojho syna, ked
mu d áv a meno Ján, ktoré meno mu už prv určilo samotné
nebo.
D etské roky prežil v otcovskom , dome, kde sa mu dostáva
výbornej výchovy, veď jeho otec Z ach ariáš bol starozákonným
kňazom , zbehlý v Zákone a Prorokoch. Potom odchádza na
púšf, aby mohol lep šie slú žiť Pánu Bohu a aby s a tam pripra
vil na významnú úlohu — pripravovať cestu Pánovi, M esiá
šovi. Tu U je sebazapieravým životom, odieva sa odevom z drs
nej fav ej srstí a potravou sú mu lesn é plody a najchudobnej
ší pokrm.
V
dospelom veku vystupuje ak o kazateľ pri brehoch Jordá
na. H lása pokánie, pokrstí n a jeho vlastnú prosbu a j samého
Je ž iša K rista. V tridsiatom druhom roku veku d á ho kráľ He
rodes s ť a ť a k o obrancu m an želskej vernosti a to na pokyn
H erodiády, ktorá ho nenávidela, lebo verejne vystúpil proti
je j hriešnem u spolužitiu s Herodesom .
Jeho význam je veľký. Už sm e spom ínali jeho pokoru. Jeho
pokoru p rekon ala len K ristova pokora a pok ora Božej Matky.
Boh sa pyšným protiví, ale pokorným d áv a svoju milosť.
Sv. Ján K rstiteľ, ktorého pam iatku narodenia svätím e 24.
júna, bol vyznam enaný sam ým Ježišom Kristom . Dáva sa mu
p ok rstiť a vyvyšuje ho nad všetkých mužov. Aj Jeho sebazapieravý život sm e už vyššie spom enuli. Snažm e s a aj my vy
niknúť v tejto čnosti.
K ristu s prvý vyhlásil Jánovu sv äto sť a Ján prvý vyhlásil
Kristovo Božstvo.
On bol vyvolený posol, posvätený už o matkinom lone.
On bol an jelsk o u ¡osobnosťou, ktorá k ráčala pred Kristom.
On bol predurčený pok rstit S p asite ľa sveta.
On bol posled n ý a n ajv äčší z prorokov, sám predpovedaný
prorokom M alachiášom .
Prosm e dobrotivého Pár\a Boha, ab y nám udelil na príhovor
sv. Já n a K rotiteľa, ktorý bol ¡veľkým pri narodení, ba už pred
ním, p ravej pokory a poníženosti, veľkej lásk y k Bohu, ne
ohrozenosti a nebojácnosti, ktorý sm e la vystúpil a j proti sa
motným farizejom , ba a j proti Herodesovi, židovském u krá
ľovi.
\Daj, Pane, aby sm e žili pred Tebou sväto, aby sm e sa Ti
ľúbili a raz ako sv ätý Ján K rstiteľ, blažene skonali.

o. Jozef D a n d á r
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N ezabúdajm e na svoje deti
Vstupujeme do šiesteho m esiaca roku 1986, ktorý
je pre našu spoločnosť dôležitý. Veď sa v ňom ko
nal XVII. zjazd vedúcej sily Národného frontu i voľ
by do všetkých stupňov zastupiteľských zborov.
Žijeme v spoločenskom zriadení, ktoré vytvára op
timálne podmienky pre našich občanov. Myslíme tu
m sociálne istoty, na starostlivosť o pracujúceho
človeka — doslova od kolísky až po najvyššiu sta 
robu. To všetko je možné iba v socialistickom spo
ločenskom zriadení. kde bolo raz navždy odstráne
né vykorisťovanie človeka človekom a kde si o svo
jich veciach rozhodujú pracujúci sam i.
Toto všetko sa deje v zložitej medzinárodnej situ
ácii, keď sa ešte stále nepodarilo zabezpečiť pre
ľudstvo trvalý mier a um lčať sily, ktoré už zabudli
na hrôzy posledných dvoch svetových vojen a ne
dbali by rozpútať novú vojnu. Aká by to bola, to vie
me všetci. Možno naozaj posledná, lebo pri použití
jadrových zbraní by nebolo víťazov a porazených,
iba zhorenisko, púšť bez života.
Treba si znova a znova uvedomiť, že len v mieri
možno budovať šťastn ý život na zemi. Preto naším
programom nie je plač m atiek, ale ich šťastie a ra
dosť detí. Každý, kto by sa pokúsil vyvolať jadrovú
vojnu, ktorá by zničila celú civilizáciu i ľudský ži
vot, zaslúži si opovrhnutie a odsúdenie.

*
Jún je m esiac, ktorí patrí deťom. Už hneď prvý
deň, ktorý už tradične slávim e ako Medzinárodný
deň detí a potom i celý m esiac, veď práve v ňom
sa završuje školský rok a n aša šk olsk á m ládež vy
dáva svedectvo o svojej desaťm esačnej práci, o tom,
ako si vštepila do srd ca vedomosti, ktoré jej predná
šali naše učiteľky a učitelia.
Treba si uvedomiť a deťom je to dobre povedať,
že pred rokmi neboli otvorené brány vedenia pre
všetku našu školskú mládež. Mnohé talenty sa ne
dostali ďalej, lebo ostatné školy — po absolvovaní
základnej — neboli prístupné všetkým. Aj tu treba
vidieť veľkú humánnosť nášho spoločenského zria
denia, ktoré umožňuje všetkým — ak m ajú na to
príslušné vedomosti a predpoklady — d ostať sa na
školy všetkých stupňov.

*
Tieto problémy nás už netrápia. Sú však iné, kto
ré by nemuseli byť a ktorých príčinou sme často
my sami, že nesledujem e svojich školákov, či sa
učia, ako sa učia, či si pripravujú dom áce úlohy . . .
Ak rodičia na tieto povinnosti zabudnú, potom sa
stane, že vysvedčenie nie je také, aké by si od svo
jich detí boli želali.
A nájdu sa a j takí rodičia, ktorí — namiesto toho,
aby hľadali chybu v sebe a vo svojich deťoch — hľa
dajú ju v učiteľoch, ktorí však naozaj nemôžu za to,
keď dieťa chodí do školy nepripravené, keď si nero
bí domáce úlohy . . .
Zamyslime s a nad tým a j pri Medzinárodnom dni
detí. Aj si vstúpme do svedom ia a rozm ýšľajm e, či
nie sme a j my — rodičia — na vine, že je to vysved
čenie také, aké je. Býva to tak, že sa vyhovárame

na nedostatok času, na svoje povinnosti, čo nás však
nijako neospravedlňuje, lebo zo všetkých povinností
a úloh, ktoré ako rodičia máme, najdôležitejšia, je
výchova detí.
*
A dobre pouvažujme a j nad tým, ako vystrojíme
svoje deti na letnú rekreáciu, aby neostalo len pri
m ateriálnom vybavení — ale aby sm e nezabudli ich
aj náležíte poučiť, pohovoriť si s nimi, aby nezabudli
na svojich rodičov, na to, že majú byt dobré, na to,
že a j cez prázdniny p latia prikázania, že si treba
dávať pozor nielen na zdravie telesné, ale a j dušev
né. Že neslobodno robiť zle ani vtedy, keď nás nikto
nevidí. Je totiž ktosi, kto nás vidí vždy, kto vie, čo si
myslíme, ba a j to, čo robíme v tajnosti.
Iste nám záleží na tom, aby sm e m ali zdravé deti
— telesne i duševne. A preto nezabúdajm e na svoje
rodičovské povinností, na rozhovory s nimi, na dob
ré rady, na pokyny, ako s a majú správať.

*
Aj takto si teda pospytujm e svoje svedomie na
Medzinárodný deň detí, aby sm e im neostali nič
dlžní. Šatstvo, jedlo, toho m ajú dosť, o to sa vieme
dostatočne po starať. Nech však majú a j primerane
múdrych rodičovských rád, poučení a pokynov. Aby
boli naozaj dobré, šťastn é!
—ant—

ZHROMAŽDENIE ZÁSTUPCOV VŠETKÝCH CIRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ V ČSSR

Z a ž iv o t
Ako sm e v ás už inform ovali v minulom čísle n á š
ho časopisu, konalo s a dňa 17. apríla t. r. v B rati
slave slávnostné zhrom aždenie zástupcov všetkých
cirkví a náboženských spoločností v ČSSR. Na z a sa 
daní, zvolanom z iniciatívy Výboru cirkevných a n á
boženských činiteľov v ČSSR pri príležitosti Medzi
národného roku m ieru a. v súvislosti s voľbami do
zastupiteľských orgánov, zúčastnil sa podpredseda
vlády ČSSR a predseda vlády SSR prof. dr. Peter
Colotka a m inister kultúry SSR M iroslav Válek.
Do 350 zástupcov cirkví a náboženských spoloč
ností, ako aj predstaviteľov bohoslovenckých fakúlt
hodnotilo na zasadan í prínos veriacich pri budova
ní n ašej socialistickej v lasti a vyjadrilo odhodlanie
duchovných aj naď alej viesť veriacich, aby svojou
aktívnou prácou prispievali k plneniu volebných
program ov NF pre ď alší rozkvet n ašej v lasti a upev
nenie mieru vo svete.
Slávnostné zhrom aždenie zástupcov cirkví a nábo
ženských spoločností pozdravil podpredseda vlády
ČSSR a predseda vlády SSR prof. dr. Peter Colotka,
ktorý v úvode poďakoval z a pozvanie na slávnostné
zhrom aždenie a tlm očil jeho účastníkom pozdrav
prezidenta republiky G ustáva H usáka.
Iste vám je známe — povedal, — že n áš najvyšší
stranícky a štátny predstaviteľ sa osobne zaujím a
o vašu ušľachtilú m ierovú a vlasteneckú činnosť.
Dobre túto prácu pozná a velm i kladne ju hodnotí.
Svedčí o tom n apríklad rad otvorených a priateľ
ských rozhovorov, ktoré m al s mnohými — i tu prí
tomnými — cirkevnými autoritam i. Svedčí o tom i
skutočnosť, že v minulom roku s a na Pražskom h ra
de stretol s predstaviteľm i K resťanskej mierovej
konferencie a s predstaviteľm i združenia Pacem in
terris.
Domnievam sa, že je správne i dnes si pripomenúť
slová, ktoré povedal prezident n ašej republiky pri
tejto príležitosti: „N aša spoločnosť si váži prácu
všetkých veriacich, ktorí plnia svoje občianske po
vinnosti a prispievajú tak k budovaniu socializm u.
Preto aj vašu činnosť medzi veriacim i v, prospech
mieru a vlasti budú orgány nášho štátu naď alej pod
porovať.“ V týchto slovách nášho najvyššieho pred
staviteľa je obsiahnuté krédo n ašej štátn ej cirkevnej
politiky — utvárať dobrý sú lad a dôveru i pozitívnu
spoluprácu medzi občanm i bez ohľadu na rôzny sve
tonázor.

t

m ie r i

husitskej ThDr. M iroslav Novák. Ď alej predseda Fe
derálneho výboru Združenia katolíckych duchov
ných Pacem in terris v ČSSR, generálny vikár prof.
ThDr. František Vymetal, predseda Združenia kato
líckych duchovných Pacem .in terris SSR dekan Ján
Zabák a senior Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v.
v ČSSR Ján Konvit.
O častníci zhrom aždenia p o slali list prezidentovi
ČSSR dr. Gustávovi Husákovi, v ktorom vyjadrili ak
tívnu ú časť na budovaní n ašej krásn ej vlasti.
Na záver p rijali vyhlásenie k Medzinárodnému
roku m ieru a voľbám do zastupiteľských orgánov,
v ktorom s a hovorí:
Zhromaždenie, ktoré pripravil Výbor cirkevných
a náboženských činiteľov a ktoré sa konalo v Bra
tislave dňa 17. 4. 1986, bratsky pozdravuje našich
veriacich: Milosť vám a pokoj od Boha Otca!
Vyhlásenie Medzinárodného roku mieru (od 24.
10. 1985] dalo nám podnet k opätovnému zam ysle
niu sa nad súčasnou situáciou vo svete. Napätie a
horúčkovité zbrojenie je boľavou skutočnosťou, kto
rá sa svojim i dôsledkam i dotýka každého človeka,
lebo z neho vzniká ohrozenie sam otného života,
hmotná i duchovná bieda na mnohých m iestach.
Svetlá vidina sveta bez vojny, útlaku, strachu o ži
vot a bez podceňovania človeka, volá po svojom
realizovaní. Z hĺbky svojho srd ca a v oddanosti svo
jej viery preto vítame a podporujem e vysoko humán
ne a zodpovedné návrhy na riešenie najzávažnej
ších problém ov súčasného sveta — zastaviť horúč
kovité zbrojenie na zemi a nedopustiť jeho vzplanu
tie v kozme, úplne a navždy zbaviť ľudstvo hrôzy
jadrových zbraní aj ostatných prostriedkov hromad
ného ničenia a zabezpečiť pokoj a mierovú spolu
prácu na zemi, ako to vyjadrujú známe sovietske
mierové návrhy. Vítame a podporujem e mohutné
úsilie, ktoré v tomto sm ere vyvíjajú mierové hnutia
a organizácie, i čestní ľudia na celom svete, snažiaci
sa odvrátiť hrozbu katastrofáln ej atómovej vojny a
napom áhať spravodlivé usporiadanie ľudstva. Víta
me a podporujem e úsilie, ktoré vyvíja už štyridsať
ročná O rganizácia Spojených národov.

Dôležitým príspevkom pri utváraní dôvery medzi
národm i, a tým pri budovaní predpokladov pre mie
rovú budúcnosť ľudstva bolo a je mierotvorné úsilie
cirkví a náboženských spoločností, ktoré vý^adrilo
V
tomto duchu dovoľte pozdraviť vaše slávnostné presvedčenie veriacich ľudí, že záp as o mier, pod
zhrom aždenie i v mene vlády Československej so  ložený spravodlivým usporiadaním spoločnosti, má
podporu sam ého Boha, ktorý je Bohom pokoja. Pre
cialistickej republiky a vlády Slovenskej i Českej
to vysoko hodnotíme aj oslovenie, ktorým sa VI. všesocialistickej republiky, zaželať plný úspech vašim
ušľachtilým snaženiam a predsavzatiam , ktorými k resťan ské mierové zhromaždenie v Prahe (1985)
prispievate k upevneniu mieru, k pokojném u roz obrátilo na všetkých ľudí s výzvou: „Vyvoľte si ži
vot, čas sú r i!“ Sám Ježiš K ristus ukázal cieľ svojho
voju našej socialistickej domoviny . . .
príchodu, ked hovorí: „ Ja som prišiel, aby život mali
N a zhromaždení ďalej prehovoril predseda Zboru a hojne m ali“ (Jn 10, 10). Preto podporujem e všetko,
ordinárov SSR banskobystrický biskup Mons. ThDr. čo cirkvi a náboženské spoločnosti u n ás vo svojich
m ierových výboroch a svojim i akciam i konajú . . .
Jozef Feranec a p atriarch a Cirkvi československej

Eucharistia
ako spoločná hostina
Co urobí človek, ak chce byf n araz s mnohými
svojimi priateľmi? Nuž pozve ich k sebe na návšte
vu. Od nepamäti sa to vždy sp ájalo s pohostením , so
spoločným jedlom. Pripraví teda svojim hosťom to
najlepšie, aby im ukázal, ako ich má rád, ako mu
záleží na tom, aby s a dobre cítili. A p riatelia zas
tým, že pozvanie prijmú, že prídu, ukážu, že im na
hostiteľovi záleží, že chcú byf s ním.
Na hostine je hostiteľ odrazu prítomný pre všet
kých hostí. Keby pozýval k sebe každého osobitne,
mohol by sa venovať jednému len chvíľu. A takto
sa venuje naraz všetkým. Každý počuje všetko, čo
hovorí, každý mu je rovnako blízko, každý sa môže
úplne nasýtiť, každý sa môže presvedčiť o jeho lá s 
ke a ochote. Len ten je ukrátený, kto odmieta po
zvanie, alebo, ak a j príde, pohostenie odmietne. N e
počúva, nič si nevezme, nič neprijm e. Kto sám ne
chce, nemôže byť obdarovaný.
Hostina je teda viditeľným znakom priateľstva.
Priateľské posedenie, kde s a všetci dobre cítia, po
tešia sa navzájom, kde sa hostiteľ venuje každému,
to veľmi zbližuje, utužuje priateľstvo, živí ho.
Ježiš vedel, že my, ľudia, potrebujem e takéto po
silnenie. 2e by sm e ťažko dokázali stýkať sa len
s neviditeľným Bohom. Veď preto sa stal človekom,
aby nám bol blízky. Všetkým, a j nám dnes. Musel
teda vymyslieť spôsob, ako sa viditeľne s nam i sp o 
jiť^ On sám po tom veľmi túžil. Na začiatku posled
nej večere, keď ustanovil túto najvzácnejšiu sv ia 
tosť, priznal sa apoštolom , že sa už nemohol dočkať
tejto chvíle. Lebo sa tešil, že si bude m ôcť posedieť
so svojimi najbližším i, že im bude môcť prejaviť svo
ju lásku, že sa im bude m ôcť úplne darovať. Že k až
dého posilní sám sebou, svojím vlastným životom,
svojím vlastným telom a krvou.
Ježiš stále túži, aby sa mohol darovať celý k až
dému, a preto sa dáva v podobe hostiny. Tak môže
byť pre každého celý. Preto každého pozýva na hos
tinu a každém u hovorí: „Vezmi, jedz a pi! Toto je
moje telo a krv. To som ja celý, živý. Chcem sa
s tebou tak spojiť, aby si mohol zo m ňa brať výži
vu, aby si mohol rá sť a silnieť. Potrebujem veľa
múdrych, mocných, šikovných a odvážnych p riate
ľov, aby naprávali na svete škody, ktoré spôsobuje
hriech. Potrebujem Fudí, ktorí budú ď alej rozširovať
to, čo som prišiel oznámiť ľuďom, ktorí budú ochot
ní podľa toho žiť. To nie je ľahko. K tomu treba ve
ta sily a odvahy. Ale ja tú silu a odvahu mám. Zo
mňa si jej môžete n abrať a n ačerp ať dosť. Príďte
teda a posilnite sa na tejto hostine!“
Ježiš pozýva každého, ale nenúti nikoho. Zaiste
mu je ľúto, keď ho toľkí obchádzajú, keď nem ajú
záujem. A určite ho mrzí a j to, ak tí, čo prídu, sa
medzi sebou neznášajú, zazerajú na seba. A sam o
zrejme ho veľmi mrzí, keď niekto príde plný nená
visti, hnevu, závisti, zlosti, pomsty, zlomyseľnosti,
škodoradosti, klam stva a pretvárky. N a priateľské
stretnutie sú pozvaní len priatelia. Vieme síce, ako
láskavo sa Ježiš choval k naozaj veľkým hriešni
kom. Museli však uznať svoju vinu, oľutovať ju
a chcieť všetko napraviť. Kto sa však nechce vzdať
svojho zla, nemá prístup na Ježišovu hostinu.

C árske dvere na iko n ostase v Gr.-kat. chrám e v Klokočové

ČO MAM OD TEBA ŽIADAŤ?
„Lebo všetko, o čo budete prosiť v modlitbe s vie
rou, dosiahnete“ (M t 21, 22).
Nuž, Pane, o čo chceš, aby sm e ťa prosili?
O čím skoršie zjednotenie odlúčených bratov, ako
by si to mnohí ž elali? Ci Kristov zástupca nepovedal
v jednu nedeľu, že „ tá chvíľa je azda blízko“ , na
priek zdaniu, že je to bez zázraku nemožné?
Keby si videl, že tá chvíľa je ešte ď aleká, nemohli
by sm e ju priblížiť za pomoci presvätej Panny? Ona
istotne chce jednotu svojich detí za pomoci Svätého
Ducha. A Duch Posvätiteľ, ak vnuká túžbu po jed
note, bol by iste veľmi rád, keby s a jednota čím
skôr uskutočnila.
A e š t e . . . a ešte ťa prosím e za obrátenie bezbož
ných. Äno, pretože mnohí z nich sú dobrí, majú dob
rý úm ysel, bojujú statočne a vytrvalo za vec, ktorá
sa im zdá spravodlivou. Nie sú vlažní, nezasluhujú si
teda byť „vypľúvaní“ {Zjav 3, 16), naopak, často sú
schopnými sta ť sa zápalistým i svedkam i kresťanstva.
Prosím e ťa ešte, aby v tvojej Cirkvi — veď je tvo
jou Nevestou — znovu a jasn ejšie zažiarila jednota
podľa tvojho priania, ako to veľa ráz vyslovil nedái^
ny Koncil.
Chiara Lubich

Prvý medzi apoštolmi
(Ovaha k sviatku sv. ap o što la Petra a Pavla)
Pán Ježiš prišiel, aby zvestoval príchod nového
Božieho kráľovstva na tento svet. Tejto nove] zvesti
ponúkol celý svoj život. Neľutoval ani svoje vlastné
telo. Chcel, aby jeho vtelenie žilo medzi ľuďmi po
jeho odchode aj naďalej. Preto ustanovil Cirkev,
ako osobitné pokračovanie svojho života na tomto
svete. Ustanovil dvanástich apoštolov, ktorým dal
osobitný dar ohlasovania, ale aj privádzania viditeľ
ného sveta k neviditeľnému Bohu. Po svojom zmŕt
vychvstaní apoštolom hovorí: „Prijm ite Ducha Sv ä
tého; ktorým odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im;
ktorým zadržíte, zadržia sa im .“ (Jn 20, 23). Potom
im povedal: „Iďte do celého sveta a kážte evanje
lium všetkém u stvoreniu! Kto uverí a dá sa pokrstiť,
bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“ (Mk
16, 15—16).
Pri hlbšom skúm aní Písma svätého Nového záko*.
na si však nemôžeme nepovšimnúť, že zvláštnu po
zornosť medzi všetkými apoštolm i venuje apoštolo
vi Petrovi. Je jasné, že jeho si vyvolil za hlavu medzi
apoštolm i. A v súlade so želaním Ježiša K rista na
jeho m iesto nastupuje jeho nástupca — rím sky pá
pež.
Svedectvo evanjelií.
Aby sme sa upevnili v tejto základnej téze, po
kúsm e sa oprieť o tie časti Svätého písma,, ktoré
majú byť podkladom pre naše tvrdenie.
a} Evanjelium svätého M atúša, hlava 16, verš
17—19: Ježiš sa pýta apoštolov, za koho ho pokla
d ajú ľudia. Šimon Peter odpovedá v mene všetkých:
„Ty si Kristus, Syn Boha živého.“ Ježiš mu povedal:
„Blažený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti
to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. Ja
ti však hovorím: Ty si Peter (S k a la ), a na tejto
sk ale vystavím svoju Cirkev, a brány pekelné ju ne
premôžu. Tebe dám kľúče od nebeského Kráľovstva,
a čokoľvek zviažeš n a zemi, bude zviazané i na nebi,
a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané i na
nebi.“
Primát apoštola Petra niektorí nekatolíci popie
rajú alebo splošťujú na „prim át cti“. Nezabúdajm e
však pri tomto výroku svätého Písma na moc kľú
čov, ktorú odovzdal K ristus jedine Petrovi. Moc ju
risdikcie od K rista dostali aj ostatní apoštoli. Pet
rovi ju však dáva osobitne a zvláštnym spôsobom:
kľúče od nebeského Kráľovstva dáva jedine Petrovi.
Tento výrok z evanjelia nie je však jediný, o ktorý
sa opiera učenie katolíckej cirkvi o prim áte apošto
la Petra.
b) „Šimon, Šimon, hľa, vyžiadal si vás satan,
aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za
teba, aby neprestala tvoja viera. A ty, keď sa raz
obrátiš, utvrdzuj svojich bratov!“ (Lk 22, 32) —
obracia sa Pán Ježiš po poslednej večeri na apošto
la Petra. Šimon teda má byť podporovateľom viery
ostatných apoštolov. Ježiš vie, že jeho umučenie
a sm rť bude pre apoštolov obdobím skúšky. Túži po
tom, aby všetci obstáli. Preto sa modlí zvlášť za Pet
ra. Vytrvalosť a pevnosť vo viere tohto apoštola,
ktorého si vyvolil, má byť zárukou viery pre ostat
ných.
c) „Šimon, (synu) Jánov, m iluješ ma väčšm i ako

títo ?“ Odpovedal mu: „Äno, Pane, ty vieš, že ťa mi
lujem !“ Ježiš mu povedal: „P as moje baránky!“
A spýtal sa ho druhý raz: „Šim on (synu) Jánov, mi
luješ m a ?“ On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš,
že ťa m ilujem !“ Povedal mu: „P as moje ovečky!“
Aj tretí raz sa ho spýtal: „Šimon, (synu) Jánov, mi
luješ m a ? “ Šimon Peter sa zarmútil, že sa ho ešte
aj tretí raz spýtal: „M iluješ m a ?“ a odpovedal mu:
„Pane, ty vieš všetko; ty vieš že ťa m ilujem !“ Ježiš
mu povedal: „P as ovečky m oje!“ (Jn 21, 15—17).
Táto udalosť pri Genezaretskom jazere je dokladom
toho, že Peter v tejto chvíli dostáva od svojoho uči
teľa priam o prim át nad ostatnými apoštolmi.
d)
Na prvenstvo apoštola Petra pred ostatnými
apoštolm i nás upozorňujú nepriamo aj iné kapitoly
z evanjelií. Peter bol medzi prvými, ktorých Pán
vyvolil za svojich apoštolov (Jn 1, 35—42). Aj u synoptikov patrí Peter medzi prvých vyvolených apoš
tolov. Patrí medzi Ježišových najobľúbenejších apoš
tolov, napr. lVJt 17, 1.
V
dôležitých momentoch odpovedá v mene všet
kých apoštolov: Mt 16, 23; 18, 21; 19, 27. Zvesť
o vzkriesení bola adresovaná ženám-myronosičkám.
Ženy však boli vyzvané, aby túto zvesť oznámili aj
ostatným apoštolom , najm ä však Petrovi (Mk 16, 7).
Kristus sa zjavuje Šimonovi skôr ako ostatným apoš
tolom (Lk 24, 34).
Svedectvo Skutkov Apoštolov a Pavlových listov.
a)
Skutky Apoštolov sú dokladom toho, že Petrovi
zjavuje Pán v prvotnej Cirkví svoje úmysly. Zjavne
to vidíme v kapitolách 10 a 12. Ide tu o problém ži
dovských kresťanov. K resťanstvo sa najprv ujalo
medzi kresťanm i zo židovstva. Pritom si oni aj na
ďalej zachovávali predpisy a zákony synagógy. Pre
to bolo potrebné vyriešiť problém prijím ania nežidov do Cirkvi. A práve Peter má rozhodujúce slovo
pri riešení tohto problému. Jemu Boh zvláštnym spô
sobom vyjadruje svoju vôľu, aby sa nebál prijímať
do Cirkvi aj príslušníkov pohanských národov.

B azilika sv. ap. Petra a Paula v Ríme

b) Svedectvo Pavlových listov: Medzi nimi zvlášt
ne postavenie zaujím a sam otná osoba svätého Pav
la. Pavol, po svojom obrátení v Damasku, a j keď si
nárokuje zvláštne povolanie do apoštolskej služby,
po svojom obrátení odchádza, aby sa mohol stret
núť so svätým Petrom (Gal, 1, 17—18). Počas antiochijského incidentu (Gal 2, 11—14), keď Peter m a
lomyseľne zaváhal, Pavol sa na neho obracia a n a
pomína ho ako autoritu, ktorá vedie Cirkev.
Svedectvo Cirkvi.
Keďže svätý Peter zom rel v Ríme, ako rím sky bis
kup, jeho nástupcovia od n ajstarších čias boli po
kladaní za jeho nástupcov. Dokazujú nám to deji
ny najstaršej Cirkvi. Pri tomto uvažovaní musíme
vziať do úvahy ešte jednu okolnosť. Cirkev bola iba
v počiatkoch svojej organizačnej štruktúry. Cirkev
né obce boli roztrúsené po celom svete a tak aj p rá
vomoc rímskeho biskupa v svojej konkrétnej podo
be sa nemusí javiť tak zreteľne. Aj napriek tomu
existuje veľa dokladov, ktoré sú potvrdením jeho
prvenstva. Tento fakt možno postrehnúť hneď z ko
nania prvých pápežov. N apríklad pápež Klement
Rímsky (96) sa cíti oprávneným zasiahnuť do n á
boženských hádok v Korinte. Pápež Viktor rieši
spor o veľkonočné sviatky (J. Spirko, Cirkevné de
jiny, I., str. 85). Skutočnosť Petrovho prim átu do
svedčujú aj spisy svätých Otcov: svätý Irenej, lyon
ský biskup píše: Potvrdzuje, že on môže vyčísliť bis
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kupov, postavených apoštolm i, a ich nástupcov do
týchto čias . . . „No keďže by to trvalo dlho . . . vy
čísliť následníkov všetkých cirkví, preto vám uve
diem podanie, ktoré má od apoštolov najvznešenej
šia, p ra sta rá a všetkým znám a Cirkev, založená
a zriadená v Ríme, dvoma slávnym i apoštolm i Pet
rom a Pavlom, h lásajú ca vieru, ktorá prostredníc
tvom biskupov došla až k n á m . . . Lebo, a to nevy
hnutne, podľa prednosti a dôležitosti tejto cirkvi,
rozhodne h lá sa celá Cirkev, to jest všetci veriaci,
tak ako sa v nej zachovalo apoštolské podanie pre
všetkých veriacich.“ (Antológia, Brusel 1978). Tertulián píše o rím skom biskupovi ako o „biskupovi
biskupov“, a Cyprián píše o rím skej cirkvi ako
o „koreni a m atke Cirkvi“ (J. Spirko, Cir. dejiny, I.,
str. 85). Jurisdikčné prvenstvo Apoštolského stolca
v Ríme vysvitá z toho, že ona prijím ala apelácie
z celej Cirkvi, čoho oprávnenosť slávnostne uznala
sard ick á synod# (r. 343). Pápeži ako najvyšší zákonodarci a sudcovia dišpenzovali od všeobecných cir
kevných zákonov, rozhodovali v najdôležitejších
disciplinárnych otázkach, ktoré im často predkla
dali z celej Cirkvi. Skvelým dôkazom pre primát
rím skeho biskupa je i tá skutočnosť, že potvrdzo
val voľby východných patriarchov, rozhodoval v sporoch medzi nimi, zosadzoval ich, alebo chránil pro
ti nespravodlivým útokom na nich (J. Spirko, Cir.
dejiny, I., str. 165).
o. František C i t b a j

sam o pre seba, nie je osobou, ako napríklad ľud
sk á duša, kto rá patrí k ľudském u telu, pre ktoré
bola stvorená, aby spolu s ním vytvárala človeka.
Taktiež žiadne zviera nie je osobou, lebo nemá ro
zum. »
Pod pojmom „prirodzenosť“ chápem e to, čo patri
k podstate bytia. N apríklad k prirodzenosti rastliny
patrí koreň, steblo atď. Teda aby rastlin a bola ra st
linou, m usí m ať to, čo p atrí k bytiu rastliny.

Co s a týka osôb, v Bohu sú tri, ale čo sa týka pri
rodzenosti, v Bohu ie len jedna, lebo všetky tri Bož
ské osoby m ajú len jednu Božskú prirodzenosť. Bož
Inou osobou je Otec, inou Syn a inou Svätý Duch.
sk á prirodzenosť je tá prirodzenosť, ktorú Boh mu
sí m ať, aby bol Bohom. N apríklad: duchovnosť, več
(sv. Atanfiz)
nosť, všem ohúcnosť, vševedom osť, svätosť, jednota
a pod. Všetky tri Božské osoby m ajú tú istú več
V predchádzajúcom čísle sm e hovorili o tajom stve
nosť, tú istú všem ohúcnosť atď. V sym bole viery sv.
najsvätejšej Trojice. Vysvetlili sm e si, že v jednom
Atanáza sa uvádza: „Aký Otec, taký Syn, taký Svä
Bohu sú tri rôzne Božské osoby: Otec, Syn a Svätý
tý Duch. Nestvorený Otec, nestvorený Syn, nestvo
Duch. V symbole viery sv. Atanáza stojí: „A toto je
rený Svätý Duch. Nesm ierny Otec, nesm ierny Syn,
katolícka viera, aby sm e ctili jediného Boha v Tro
nesm ierny Svätý Duch. Večný Otec, večný Syn, več
jici a Trojicu v jednote, nezam ieňajúc osoby, ani
ný Svätý Duch; a pred sa nie sú traja veční, ale len
nerozdeľujúc podstatu, lebo iná je osoba Otca, iná
jeden Večný; ako tiež nie sfi traja nestvorení a ne
Syna, iná Svätého Ducha, ale jedno je Božstvo Otca
sm ierni, ale len jeden Nestvorený a Nesm ierny“ .
i Syna i Svätého Ducha, rovná ich sláv a a spoluvečĽudia s a usilovali n ájsť v prírode nejakú podob
ná velebnosť.“ Teda tri Božské osoby sú jeden Boh,
a to tak, že Otec je skutočný Boh, Syn je skutočný nosť s n ajsvätejšou Trojicou, aby ľahšie pochopili
jej tajom stvo. N apríklad: slnečný lúč vychádza zo
Boh, aj Svätý Duch je skutočný B o h ..
sln ka, pritom svieti, aj hreje. Lúč, svetlo a teplo sú
Tri Božské osoby sú preto jediným Bohom, lebo tri rôzne veci, avšak všetky vychádzajú z jedného
majú len jednu prirodzenosť, a to Božskú. Aby sm e slnka. Toto a iné prirovnania sú však nedostačuiúce
to lepšie pochopili, skúsm e si vysvetliť, čo znam ená a nemôžu dobre vysvetliť tajom stvo n ajsv ätejšej Tro
pojem „osoba“ a čo pojem „prirodzenosť“ .
jice.
Poznáme legendu zo života sv. Augustína, ktorý
Pod pojmom „osoba“ rozumieme sam ostatne pre
seba jestvujúcu rozumnú bytosť. To, čo nejestvuje veľa rozm ýšľal nad tajom stvom n ajsv ätejšej Trojice.
II.

Raz sa v raj po dlhom rozm ýšľaní prech ádzal po
m orskom brehu, kde uvidel m alého chlapca. Chlap
ček prefierpával vodu z m ora do m alej jam ky. Au*
gustín sa ho opýtal, fio robí. Chlapec odvetil, že
chce prečerpať m ore do jam ky. Augustín s a zasm ial
a povedal, že to nie je možné. A chlapček mu n a to:
„Sk ô r ja prečerpem m ore do tejto jamky, ako ty po
chopíš tajom stvo n a jsv äte jše j T rojice.“ Chlapček
zrazu zmizol a Augustín pochopil, že sám Boh ho
upozornil, že toto tajom stvo ľudský rozum nemôže
pochopiť.
Toto tajom stvo v pozem skom živote nikdy úplne
nepochopíme. Ono nie je proti rozumu, ale nad ľud

ský rozum. Môžeme a m áme ho prijať s vierou die
ťaťa.
N ajsv ätejšej Trojici vďačíme za veľké dobrode
nia: n aše stvorenie, naše vykúpenie a naše posväte
nie. Pri každom z nich spoluúčinkovali všetky tri
Božské osoby, ale v teológii s a stvorenie pripisuje
Otcovi, vykúpenie Synovi a posvätenie Svätému Du
chu.
Do nášho života si môžeme z tejto úvahy odniesť
aspoň toto: Boh nežije sám , ale v Trojici, v „n ajsvä
te jše j“ Trojici, ted a vo svätom spoločenstve. Glohou
n ás kresťanov je tiež vytvoriť spoločenstva, ale nie
hocijaké, a le sväté.
L. L.

pqčinok. N aše zhonom unavené nervy sa upokoja
a vyčerpaná duša sa dobre cíti v tichu modlitby. Ako
blahodárne na človeka pôsobí ticho našich Božích
chrám ov alebo osam elá izba nášho domu. Preto sa
Ľudia si často dávajú otázku, prečo sa m áme mod človek n ajlepšie modlí ráno a večer kedy sa už ne
liť? Nevedia pochopiť jej plný význam, mnohí ju treba zaoberať starosťam i dňa.
dokonca považujú za stratu času alebo prežité zvyk
My k resťan ia o Bohu nielen veríme, že je Stvori
losti.
teľom všetkého, ale aj to, že je náš láskavý a sta
Pri objasňovaní významu modlitby pre človeka
rostlivý Otec a že usm erňuje beh celého sveta a ži
treba vychádzať hlavne z významu slova modliť sa.
vot každého jednotlivca. Boh ako všemohúci Stvo
Modliť sa znam ená rozprávať sa s Pánom Bohom.
riteľ nám môže a chce pomôcť. O tom svedčí aj Svä
Človek sa pri modlitbe obracia k Bohu so svojím
té písmo. Sám Ježiš K ristus svojím učeníkom po
ľudským vnútrom, m yšlienkam i, citmi a vôlou. Pri vedal: „Verte, že všetko, za čo sa modlíte a čo žia
takejto modlitbe človek nadobúda pocit, akoby sa
date, dostanete, a stane sa vám “ (Mk 11, 24). Ale
v ňom sp á ja l čas a večnosť, zem a nebo. Cíti akoby
bo: „N ebeský Otec dá Ducha Svätého tým, čo ho
pri modlitbe stál pred Božou tvárou a vylieval pred
p ro sia “ (Lk 11, 13). Modliť s a máme aj preto, aby
ním svoju rad osť a bo lesť.,P re tieto skutočnosti je
sm e neprišli do pokušenia (Mt 26, 41).
a j taký pekný pohľad na každého m odliaceho. V tom
Veľkolepou stránkou kresťan stva je, že má zá
to je m odlitba vynikajúcim úkazom dem okracie. Pri
ľubu v modlitbe. K resťanstvo je náboženstvom mod
modlitbe sa stáv a každý rovnakým, nech je v akom  liacich sa. Prvé slovo, ktoré dieťa v kresťanských
koľvek spoločenskom postavení — vedec alebo ne rodinách vyslovovalo, bolo Boh. Prvé, čo sa naučilo
vzdelaný, starý alebo mladý, podriadený alebo n ad  naspam äť, bola m odlitba. Starostlivá kresťanská
riadený. Každý si pri modlitbe uvedomuje svoju s la  m atka sa koľkokrát spýta svojich detí: „Pomodlili
bosť a poníženosť pred Bohom. Ale Božia sila a všeste s a ? “ Alebo ich upozorňuje pri rozlúčkach, aby
mohúcnosť dávajú človeku pri modlitbe duševnú
sa nezabudli modliť. Modlitby šeptajú ústa tých, kto
silu. Dobrá m odlitba povznáša dušu, posilňuje vô- rí žijú v prepychových domoch i v chudobných ch a 
lu, trpezlivosť a upokojuje podráždené nervy.
lupách, uprostred hluku každodenného života, pri
O
Bohu možno mnoho hovoriť, čítať, filozofovať, sobáši, na posteli chorých, v spovednici, pri sv. pri
jím aní a pri všetkých životných situáciách.
a le Boha doopravdy okúsi len ten, kto pošle k nemu
Aké veľkolepé je, že na zemi nie je chvíľa, v kto
slová vyjadrujúce radosť, vďačnosť, kajúcn osť a pro s
rej by ľudia neoslavovali v m odlitbách Boha. Na ze
by. Boh nie je odkázaný na naše modlitby, ale my
mi je vždy časový úsek kde s a začína ráno alebo je
sm e odkázaní na Boha. Keď človek pred dôležitým
večer
a končí s a deň. Všade ne svete a v každom
životným rozhodnutím pozdvihne svoju dušu k Bo
čase znie m odlitba vzn ášajúca s a k Bohu ako dym
hu a pritom si povie „Pane, pomôž m i“ , zistí, akú
duševnú podporu a silu pocíti v sebe, lebo sa obrá kadidla. A tak sa svedčí pre všetkých ľudí, ktorí
til na Boha. To môžeme pozorovať najm ä pri náh veria v jedného Boha ako láskavéh o Otca.
o. Vladim ír P e t r á š k o
lych a nebezpečených situáciách, keď aj neveriaci
sam ovoľne vykríkne: „B o že!“
V
dnešnom rýchlom životnom tempe človek sa
m nohokrát dostane do bezradného položenia. V tej
to bezradnosti plánuje, radi s a a chytá s a v šetk é
ho, ale často sa dostáva do ešte väčšieho zmätku.
Ten kto verí v Boha a s dôverou sa obráti m odlit
bou k Bohu, pocíti usm ernenie. Ľudia súčasn osti sú
stále chudobnejší na čas. Pre zam estnanie, každo
denný zhon a rodinné starosti lud ia stále ťažšie n a
chádzajú volný ča s pre seba. A m odlitba akoby sa
náim prihovárala: „Konečne si teraz už svoj a patríš
duši a Bohu.“ Modlitba vyžaduje ticho, pokoj a od-

Význam modlitby

Svetlá Východu
SVÄTÝ J U S T I N, FILOZOF A MUČENÍK
Prvé kresťanské generácie opierali svoju vieru o
svedectvo apoštolov a ich učeníkov. No už koncom
1. storočia sa objavili pokusy usporiad ať k resťan 
skú náuku do nejakej m yšlienkovej sústavy, ktorá
by mohla priblížiť kresťanstvo čisto rozumovo uva
žujúcemu človekovi. Táto sn ah a z ačala m ať oso
bitný význam od prvej polovice 2. storočia, keď na
mladé rastúce kresťanstvo začali útočiť židovskí a
pohanskí myslitelia. Proti nim sa postavili zo strany
Cirkvi tzv. apologéti, ktorí bránili a odôvodňovali
kresťanskú náuku. Medzi nimi vynikal filozof sv.
Justín.
Svätý Justín nebol od narodenia kresťanom . Po
chádzal z pohanskej rodiny. Jeho otec Priscus bol
pravdepodobne Riman. Justín sa narodil niekedy
začiatkom 2. stor. v sýrsko-palestínskom m este Flavia Neapolis. Bol to niekdajší biblický Sichem , te
rajší Nablus v Sam árii. Po páde Jeruzalem a r. 70 si
Rimania urobili z tohto m esta kultúrne a politické
stredisko. Prevládala však gréck a kultúra, ktorá ov
plyvnila aj Justínovo myslenie.
Justín mal široké vzdelanie, ale najviac ho púta
la filozofia. Jej pomocou sa usiloval dospieť k prav
de a životnému šťastiu. Skúm al viaceré grécke filo 
zofické systémy, z ktorých s a mu najviac páčila
Platónova filozofia. Ale plné uspokojenie našiel, až
keď spoznal spisy starozákonných prorokov a evan
jelium. Niekedy okolo r. 130 sa stal kresťanom , a
to pravdepodobne v m aloázijskom m este Efeze.
Aj po krste si Justín vážil grécku filozofiu; videl
v nej stopy kresťan skej pravdy a Sokrata dokonca
pokladal za akéhosi proroka druhej božskej Osoby
— Božieho Slova. Pre neho teda, prijatie K rista n e
znamenalo odmietnutie minulosti, ale šťastn é a plné
zavŕšenie hladtfnia pravdy. Justín však priznal v
jednom svojom spise, že na jeho prijatie Kristovej
náuky vplývalo aj poznanie života kresťanov. Počul
proti nim veľa námietok, ale keď ich spoznal, zistil,
že ich obviňovanie sa nezakladá na pravde. N ašiel
u nich úprimnú a ušľachtilú nábožnosť, hlbokú túžbu
slúžiť Bohu a luďom ako aj presvedčivú neochvej
nosť v prenasledovaniach.
Ako kresťan sa Justín venoval obrane a šíreniu
kresťanskej náuky predovšetkým medzi rím skym i a
gréckymi vzdelancam i. Z vlastnej skúsenosti vedel,
že títo predstavitelia vtedajšej kultúry poznali k res
ťanstvo takmer výlučne z falošných obvinení jeho
nepriatelov. Justín si založil vlastnú filozofickú ško
lu v Ríme a n apísal aj niekolko filozofických spisov,
kde bránil kresťanstvo proti kritike Rimanov, Gré
kov a Židov. Z jeho písomných diel sa zachovali tri:
dve s názvom Apológia a tretie D ialóg so Židom Tryfónom. Jednu apológiu adresoval rím skem u cisárovi
Antonínovi Piovi a druhú rím skemu senátu.
Ziť pre Krista — tvrdí Justín — značí zom ierať
sebe, dávajúc príklad bratom. Treba sa stať novým

človekom, to je všetko. „Umyte sa, očistite sa, od
stráňte zo srd ca zlo, naučte sa konať dobro, vezmite
pod ochranu chudáka, potom príďte, budeme sa zho
várať — vraví P á n . . . Ak však neposlúchnete, po
hltí vás meč. To je slovo Pánovo. To je náuka, ktorú
nám odovzdali ap o što li“ — zakončuje Justín Roz
hovor so Židom Tryfónom.
Keď počúvam e Justínove jadrné odkazy: „Pravda
v službe života!“ „N ie slová, ale skutky!“ „D ialóg,
nie vojn a“ — vidí sa nám, ako by to bol h las jed
ného zo súčasníkov, človeka, ktorý prežíva a vníma
našu prítom nosť a h lad á východisko z dram atickej
životnej situácie. Velké duše m ajú blízko k všet
kým storočiam .
Svätý Justín zomrel ako mučeník za cisára Marka
Aurélia okolo roku 165. Na sm rť ho odsúdil spolu
so šiestim i jeho žiakm i rím sky prefekt Rusticus.
K resťanský filozof sa pri súde hrdo h lásil ku Kris
tovi a pokojne prijal rozsudok sm rti. Najprv ho a
jeho spoločníkov zbičovali a potom ich sťali.
Jeho pam iatka je 1. júna.

„Sv ätý Justín, celá Cirkev s a preslávila múdros
ťou tvojich slov, krásou tvojho života sa posväcuje
svet. Za vyliatie svojej krvi si d ostal mučenícku ko
runu. S anjelm i sa te šíš Bohu a Kristovi. Oroduj aj
za nás u nášho Boha a Sp asiteľa Ježiša Krista “
(T ropár.)
„D opraj, prosím e, všemohúci Bože, aby sm e na
sledovali čnosti a život svätých mučeníkov, Justína
filozofa, druhého Justína a ich družiny, aby sm e vy
trvali v pevnej a pravej viere a nasledovali sme ich
skutky.“ (K ondák.)

Svätý apoštol Peter v umení
Starodávne pam iatky nám velm i často predstavu
jú zobrazenie sv. apoštola Petra: na freskách katakomb, na skle; náhrobkoch alebo m ozaikách. „Niet
takej udalosti v evanjeliách a Skutkoch apoštolov,
ktorá by bola unikla umeleckému zobrazeniu, ak
mal v nej účasť sv. Peter, knieža apoštolov“ (Marucchi).
Avšak n ajlepšie nám zachovali podobizeň sv. Pet
ra pam iatky — dva bronzové peniaze. Jeden z nich
pochádza z II. storočia, druhý z asa zo IV. storočia.
Obidva sú uchované vo, vatikánskom múzeu. Tým
to vyobrazeniam sa podobá a j bronzová soška, po
chádzajúca z druhej polovice IV. storočia, a najm ä
preslávená socha, u lia ta z toho istého kovu na prí
kaz pápeža Leva Veľkého, ktorá sa odvtedy teší velk ej obľube v chrám e sv. Petra v Ríme.
Sv. Hieroným píše — podľa starodávnej apokryfnej knihy — že sv. Peter bol plešatý. A práve takto
ho vidíme n ajčastejšie maľovaného na obrazoch.
Na n ajstarších pam iatkach však má vždy bradu a
jeho vlasy sú krátke a kučeravé. Tvár okrúhla a čr
ty pravidelné, ako väčšina prostých ľudí. Pritom
jeho tvár vždy vyjadruje inteligenciu a dobrosrdeč
nosť.
Onedlho však ho umelci predstavujú už ako o stri
haného, lebo podľa legendy, na ktorú poukazujú
niektorí spisovatelia VI. a VII. storočia, nepriatelia
sv. evanjelia sv. Petra potupne ostrihali.
Všeobecná skutočnosť je však taká, že kresťanské
umenie si n ašlo námety, pri ktorých bolo možné
postaviť do popredia jeho prim át alebo vlastnosti
a k o najvyššej hlavy cirkvi.
Tak napríklad na náhrobku v Lateránskom múzeu
vidieť Ježiša uprostred apoštolov v podobe dobrého
p astiera. Vedľa každého z apoštolov je symbolický
baránok. A Spasiteľ, ktorý stojí vedľa Petrovho ba
ránka, iba tohto jemne hladká.

Spomedzi apoštolov iba Petra zobrazujú s palicou
v ruke, akoby so žezlom, čo je jasným znakom jeho
autority a zvrchovanosti.
Na mnohých kamenných náhrobkoch, na ktorých
je výjav nanebovzatia E liáša, tvár proroka je, ako
obvykle, tvár Kristova, zatiaľ tvár Elizea, ktorý pri
jím a plášť, má črty Petrovej tváre.
Veľké poslanie Jonášovho syna v cirkvi je znázor
nené aj na starodávnych pam iatkach ešte výraznej
šie, lebo je na nich zobrazený ako nový Mojžiš. Bás
nikovi Prudensovi sa podarilo toto šťastne vyjadriť
tým, že sv. Petra nazval pravým „Mojžišom nového
Božieho Izraela“ . Na starobylej freske, ktorá pred
stavuje M ojžiša, ako dáva vode vyvierať zo skaly,
aby ňou napojil židovský národ, čítame výstižný ná
pis: Peter. Ale n ajčastejšie vidíme Petra so symbo
lickými kľúčmi, alebo ako sedí na tróne, obkľúčený
ovcami.
Aj v stredovekom a renesančnom umení si Peter
zachováva prim át nad ostatným i apoštolmi. Giotto
vyobrazil jeho ukrižovanie v povestnom polyptiku
vatikánskej baziliky. To isté urobil M ichelangelo v
jednej zo svojich posledných a nádherných fresiek
Paolinskej kaplnky. Hovorí s a tiež, že práve pri tejto
práci sa jeho neúnavný štetec navždy zastavil.
Tým istým námetom boli potom inšpirovaní Guido
Reni, Caravaggio, Rubens a i.
. M asaccio naproti tomu vo svojich freskách v ka
plnke Brancaccii vo Florencii, ktoré sú také očaru
júce istotou ťahov a silou výrazu, zobrazil rozličné
apizódy zo života svätého. Perugino zasa svojím ob
vyklým pôvabom na stene Sixtínskej kaplnky na
kreslil scénu odovzdávan ý kľúčov. Rafael silou chiaroskúra a s n ajkrajším i svetelnými efektmi vymaľo
val vo vatikánskych izbách vyslobodenie zo žalára.
Ba ešte aj niektoré z jeho obdivuhodných gobelínov
majú za nám et svätého Petra.
Ešte i slzy svätca boli zvečnené cenným Dolciho
výtvorom, ktorý je známy práve pod menom Plačúci
svätý Peter. Okrem toho nechýbajú ani iné veľmi
cenné maľby Poussina, Valentína a Sellu, predsta
vujúce výjavy jeho zapretia.
Z veľmi mnohých postáv, ktoré predstavujú nášho
apoštola osobitne, stačí nám spomenúť ferrarského
quatrocentistu Františka z Cossy v brerskej galérii
a druhú postavu od frátra Bartolom eja vo Vatikán
skej obrazárni. Prvý obraz je bohatý silou a charak
terom, druhý zasa prekypuje m ajestátnosťou a sláv
nosťou.
Sochárstvo a architektúra dovŕšili svoj vrcholný
zázrak tým, že nám dali úžas vzbudzujúcu baziliku
sv. Petra v Ríme. Jej plány a nákresy sú dielom Bramanta a M ichelangela. Július II. položil jej základ
ný kameň dňa 18. apríla 1506 a Urban VIII. ju sláv
nostne posvätil 18. novembra 1626. Bolo treba viac
než jedno storočie na postavenie pamätníka, ozaj
hodného uchovať hrob kniežaťa apoštolov. Svojou
starobylosťou je tiež preslávený chrám sv. Petra v
okovách v Ríme, postavený v polovici V. storočia
cisárovnou Eudôxiou, aby sa zachovali zázračné re
ťaze apoštola. N ajkrajším a vrcholným dielom všet

kého, pamätníkom naozaj veľkolepým a neprekona
teľným je zaiste ten, ktorý už na počiatku postavil
Majster na Šimonovi, synovi Jonášovom , keď mu po
vedal: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju
Cirkev!
(Zo Životopisu apoštolov vybral o. L. Lizák]

Dodatok:

Vo východnej ikonografii máme možnosť vidieť sv. apoštola
Petra nesčíselnekrát: jednak v rade apoštolov, pri Premenení
Pána, pri Poslednej večeri, v Getsemanskej záhrade a skrátka
vo všetkých udalostiach, pri ktorých bol pritomný podľa sve
dectva Svätého písma.

Obdivovať väčšie komplexy ikón máme možnosť na niekto
rých kultových miestach a centrách ako Athos, Istanbul, Solún, Kyjev, Leningrad, Moskva, Jaroslav, Suzdal, potom Juho
slávia, Bulharsko, Taliansko a roztrúsené v súkromných zbier
kach a galériách na celom svete.
Keď hovoríme o sv. Petrovi v umení nemôžeme nechať stra
nou charakteristiku jeho osobnosti, ktorá je zakódovaná už
v jeho (gréckom) mene: Petros — kameň, Kefas — skala
a menovanie za Pastiera — Veľkňaza, hlavu Cirkvi. Sv. Peter
nie náhodou pôsobil v Ríme a tamtiež podstúpil mučenícku
smrť. Ďalej si treba uvedomiť, že víťazným sídlom cirkvi po
níženej a ukrižovanej sa stalo miesto a veľmesto pyšného
a hriešneho rímskeho impéria — „Vládcu sveta“, na ktorého
troskách už skoro dvetisíc rokov víťazne tróni Cirkev ukrižo
vaného Ježiša Krista. A Peter-Skala hlása sv. Blahozvesť po
celom svete dodnes a bude ju hlásať až do konca vekov. . .
A symbolom jeho úradu a moci sú pastierska palica a kľú
če!
M. K.

Podobenstvo
o svojhlavých deťoch
Kto sa chce protiviť pravde, vždy si nájde zá
mienku, aby sa vyhýbal pravde. Ani Židom nik ne
vedel hovoriť po chuti, lebo s a nechceli poddať
pravde. Toto im pripom enul i sv. prvomučeník Šte
fan vo svojej obrannej reči pred židovskou veľradou: „Vy, tvrdošijní a neobrezaní, čo* do sŕdc a uší,
vždy sa protivíte Duchu Svätému, ako v aši otcovia,
tak aj vy“ (Sk 7, 51). Na toto m yslel Spasiteľ, keď
im v podobenstve o svojhlavých deťoch povedal:

Akad. m aliar M ikuláš K lim čák: Svätý apo štol Peter

Vo východnej ikonografii sú presne stanovené pravidlá, po
dlá ktorých sa zobrazujú jednotlivé osoby alebo udalosti. Opí
saný je vzhfad tváre, vlasy, brada, vek, oblečenie a pod. Ok
rem toho sú predpísané aj príslušné texty pri jednotlivých
udalostiach a osobách. Tieto predpisy boli postupom času
istálené a majú svoj pôvod jednak v ústnom podaní a tiež
r predpisoch VII. cirkevného snemu v Nicei r. 843. Tvorcovia
ikin sú väčšinou anonýmni; a j anonymita patrila kedysi
k predpisom (poníženosť — skromnosť). Z pôvodne gréckej
školy vyvinuli sa ďalšie: Ikonografia ruská — škola novgorodská, moskovská, suzdalská a P od. Ikonografia balkánska
- srbská, bulharska a pod. Z mien ikonopiscov sú známe:
Dionýz z Fourny, Teofán Grék, Andrej Rubľov, Šimon Ušakov
a ďalší.

„Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na nám estí a privolávajú ostat
ným: ,Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali
sme, a n eplakali s t e . . . “ (Mt 11, 16—17). Môže sa
tomuto pokoleniu pískať, možno pred ním plakať,
im je to jedno. Ukazujú sa už ranné zore Božieho
kráľovstva, spĺň ajú sa tisícročné sľuby. Nadarm o to
oznam oval sv. Ján Krstiteľ, že „sek e ra je už polože
ná na korene strom ov“ {Mt 3, 10). V šetko bolo m ár
ne. Tak Jánovi, ako aj Kristovi vytýkali spôsob ich
života. Vytýkajú pokoru i sebazaprenie, lebo nemô
žu pochopiť Božie kráľovstvo. „P rišiel totiž Ján, kto
rý nejedol, ani nepil, a jednako sa hovorilo o ňom:
.Diabla m á’. Prišiel Syn človeka, ktorý je a pije,
a hovoria: ,Hľa, pažravec, a pijan, priateľ mýtnikov
a hriešnikov“ (Mt 11, 18—19).
Prísnosť Jánovho života ako aj Kristova tichosť
a m iernosť uznáva sa ako skutočná m údrosť od
tých, ktorí m ajú zm ysel pre Božie cesty. Veď sv. Ján
Krstiteľ svojou prísnosťou predstavoval neúprosnosť a tvrdosť Starého zákona, kým Kristus svojou
m iernosťou a vľúdnosťou predstavuje dobrá Nového
zákona. Oba spôsoby boli m údre a spravodlivé. Tí,
ktorí to pochopili, v Kristovi poznali M esiáša a v Já 
novi jeho Predchodcu.
Pre sp ásu ľudského pokolenia je vykonané všetko,
ale svojhlavé pokolenie ostalo odporné. Kristus pre
to karh á a vytýka ich nekajúcnosť. Karhá m está Korozain a Betsaidu, v ktorých vykonal najviac zázra
kov. Boli očitými svedkam i jeho zázrakov a predsa
nečinili pokánie. „B eda ti, Korozain! Beda ti, Bet-

said a! Lebo keby sa v Tyre a Sidone boli stali tie
zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by sa boli v k a 
júcom rúchu a popole k ajali. Jednako vám hovorím,
že Tyru a Sidonu bude lah šie v súdny deň ako
v á m . . . “ (Mt 11, 21—22).
Toto podobenstvo, ktoré sa v našom východnom
obrade číta utorok 4. nedele po Zoslaní Svätého
Ducha, ukazuje nám na Božiu vôľu sp asiť každého
človeka. Jeho starostlivá lásk a objíma všetkých. Zo
svojej strany urobil všetko. Ide len o to, aby sme
aj my urobili všetko potrebné. Ide o našu spásu.
V
životopise sv. Bernarda, je. zapísané, že od toho
dňa, čo vstúpil do kláštora, každý deň k sebe hovo
ril: „Bernarde, prečo si tu p r išie l?“
Prečo sm e tu? Na čo sm e tu? Ide tu o našu sp á 
su. Ale či ju dosiahnem e, záleží od nás.
Sv. Gvantenius, škótsky mních, si vo svojom ži
V
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vote vždy pripom ínal: „Aký úžitok mi to prinesie
pre večný živo t?“ Toto je m eradlo všetkých našich
skutkov, želaní ä myšlienok.
Bohatému m ládencovi Spasiteľ hovorí: „Ak
c h c e š . . . “ (Mt 19, 21). Nikoho nenúti. K všetkému
je potrebná silná vôľa. Aj k spáse. Boh za nás ne
urobí to, čo je naším ľudským úkonom. Preto má
človek svoju slobodnú vôľu a zodpovednosť . . . Ne
buďme preto ako svojhlavé deti, ktoré podliehajú
nálade. Len vytrvalosť vedie do nebeských príbyt
kov. Sv. Hieroným píše, že „u kresťanov nie počia
tok, ale koniec je dôležitý. Pavol začal zle, ale skon
čil dobre. Začiatok Ju dáša bol chvályhodný, ale ko
niec zlý“ . Preto píše Zjavenie: „Buď verný až do
sm rti a dám ti veniec života“ (2, 10).
o. František D a n c á k

^

Moderná história Kaina
Boli raz dvaja ľudia.
Keď m ali dva roky,
tĺkli sa navzájom svojim i drobnými päsťam i.
Keď m ali dvanásť,
m látili sa palicam i a hádzali do seba kamene.
Babička dočítala článok v novinách o trestnej čin
nosti m ládeže. Zložila okuliare a utekala s a podeliť
svojím spravodlivým pohoršením k susedke. Svoj
rozhovor ukončili povzdychom: „Čo sa to s tými deť
m i stalo ? Za našich čias . . . “
Zaiste, oprávnené rozhorčenie. Ale natíska sa otáz
ka pre rodičov, vychovávateľov a kňazov: Urobili
sm e všetko, čo bolo v našich silách ? Sledovali sme
duchovný rast d ieťaťa? N ašlo sa m iesto v diári na
šich každodenných pracovných povinností pre rozho
vor, v ktorom sa dieťa mohlo zdôveriť so svojim i
problémami, hoci aj m alicherným i? N ašlo v nás die
ťa oporu a priateľa alebo chladného zákonodarcu?
Neviedli sme deti skôr na cestu za úspechom bez
ohľadu na použité spôsoby, než na cestu viery, ktorá
nie je jednoduchá, ale vedie k životu vo večnosti?
Možno, že hlavným hriechom kresťanskej výchovy
bolo, že sm e učili deti čo m ajú robiť a pritom sme
my na to zabúdali. N edokázali sm e im ukázať Boha
ako milujúceho otca, ale ako prísneho sudcu. Človek,
ktorý prešiel takouto výchovou, nenávidí Boha v jeho
prikázaniach, ktoré ho znásilňujú a schádza zo správ
nej cesty.
Keď m ali štyridsať, strieľali do seba puškam i.
Keď m ali šesťd esiat,
použili proti sebe kanóny.
„Kiež národy prestanú v pretekoch v zbrojení a
m iesto toho nech venujú svoje prostriedky a energiu
bratskej pomoci rozvojovým krajinám . . .
Kiež by n aša výzva p rišla k všetkým vládam sve
ta a kiež by im Boh vnukol, aby sa pustili do tohto
pokojného boja pro'ti utrpeniu svojich chudobnejších
b r at ov. . .
Zaprisahám všetkých, ktorých činnosť môže roz
hodovať o udržaní a upevnení pokoja vo svete, aby

zvážili ťarchu svojej zodpovednosti a podnikli všet
ko, aby sa znemožnilo rozpútanie novej pohromy,
ktorá sa vždy môže zvrhnúť v svetový konflikt, ktorý
by znam enal skazu ľudstva.“
To sú slová pápeža Pavla VI. v Bombay 4. decem
bra 1964. Sú rovnako aktuálne aj dnes.
Keď m ali osem desiatdva rokov,
zom reli a boli pochovaní jeden vedľa druhého.
(Wolfgang Borchert)

Celé dejiny ľudstva sú poznačené vojnami, pričom
od n ajstrašn ejšej z nich uplynulo štyridsaťjeden ro
kov. Ale aj v súčasn osti zom ierajú ľudia v lokálnych
vojenských konfliktoch. A nielen tam. Vraždy, pre
padnutia, zakrvavený futbalový štadión . . . To sú poj
my, na ktoré sme si už zvykli. Utrpenie sa tu skrýva
za anonymnou m askou, za ktorou sa neusilujeme
n ájsť človeka. Denne zom ierajú ľudia násilnou smr
ťo u . . . Denne však zomiera aj duša človeka. Zomie
ra zasiahnutá guľkam i urážok, ohovárania a intríg.
Guľkami, ktoré zasahujú svojho odosielateľa, jeho
dušu. Boh v n ás zasial sem eno lásky, bez ktorej niet
kresťanov, zam ilovaných a priateľov. Dal nám vzác
ny dar: schopnosť milovať. Ako si ceníme Jeho dar?
Človek zabíja človeka, brat brata. Často netečie ani
krv. Zasiahnutý je n áš duchovný život, v ktorom po
tom Božia lá sk a nenachádza živnú pôdu pre svoj
rast. Otvorme teda svoje srdcia Božej milosti, aby
sme zmenili svoj doterajší život a sam i sa stali roz
sievačm i Božej lásky.
Keru7-Kmec

Utešený je pohľad na m ladú
usmievavú tvár. Odzrkadľuje sa v
nej budúcnosť. Žiaria v nej po
klady, ktoré vysoko prevyšujú bo
hatstvá sveta. Veď všetko, čo ve
ky dosial vytvorili v hospodárstve,
vo vede i umení je na to, aby m la
dé tváre mohli stále prekvitať
šťastím a tvoriť stále k rajší svet
sebe i budúcim generáciám . Mla
dosť má v sebe predpoklady, aby
to dokázala. To sú jej poklady,
ktorým spoločnosť venuje stále
väčšiu pozornosť, aby ich m ladosť
využila patričným spôsobom.
Takým pokladom je bystrý, ch á
pavý rozum prahnúci po pravde.
Mladá myseľ chrlí otázku za otáz
kou pri pohíade na prírodu i na
výtvory ľudského umu a rúk: Čo
je to? Odkiaľ je to? Načo je to?
Ako sa dá zlepšiť a využiť pre n a
še zdokonalenie? Snaží sa zavše
preniknúť hlbšie do podstaty ve
cí i ľudí. Vedie ju k tomu nielen
zvedavosť, ale predovšetkým sn a 
ha vytvoriť niečo lepšie a krajšie
než samá na svete našla. Usiluje
sa tvoriť nové a cennejšie hodno
ty a tak prispieť k napredovaniu
spoločnosti i celého ľudstva. Je to
zdravá túžba mladosti, ktorá mno
hým pomohla k veľkým objavom,
slúžiacim k dobru všetkých. Ale
aj tým, čo sa jej splňovaním ne
stali slávnymi, pomohla a vždy
bude pomáhať dostať sa čím vyš
šie. Robí ich život plným, boha
tým, vznešeným a radostným.
Je jasné, že sam otné poznáva
nie stále nových právd k tomu ne
stačí. Rozum a vôľa vnútorne sú 
visia. Snaživá vôľa pohýňa rozum
vždy k hlbším a dôležitejším prav
dám, kým zasa rozum pobáda vôlu, aby sa účinne rozhodla nové
pravdy realizovať a tak tvoriť ne
ustále cennejšie hodnoty k v last
nému zdokonaľovaniu i zdokona
ľovaniu druhých.
Nemožno zabudnúť ani na city,
ktorými mladí ľudia oplývajú. Ide
najmä o vyššie city, pri ktorých
sa uplatňuje rozum ako je radosť
z toho, že sme svojou pomocou

P o k la d y
m ladosti
tešili núdzneho. Cit spravodlivosti,
ktorý n ás blaží pri pohľade pri
uplatňovaní spravodlivosti, ale na
plňuje n ás odporom pri krivdách,
páchaných na nevinných. Tieto a
veľa iných citov, ktoré vyvoláva
dobro, láska, šľachetnosť, vzájom 
né porozumenie, nezištná podpora
núdznych hlási sa v m ladých ľu
ďoch. Tieto city napom áhajú skut
ky, ktoré sa riad ia rozumom. A
z asa takými skutkam i sa spom e
nuté vyššie city podporujú. Pre
šľachetného m ladíka je radosť
znížiť sa k chorém u a podľa mož
nosti mu uľaviť. A z asa ten sk u 
tok zvyšuje jeho rad osť i jeho šľa
chetnosť.
K týmto pokladom m ladosti tre
ba pripočítať i vnímavé zmysly,
ktorými m ladý človek pohotovo
reagu je na rôzne podnety. Mladí
ľudia sú obdarení bystrým zra
kom, dobrým sluchom, citlivou
chuťou i čuchom a jemným hm a
tom. Všetko, čo vnímame svojim i
zmyslami, obohacuje náš život.
Predstavm e si k rásu prírody, za
ktorou sa ľudia poberajú do hôr
i k morským pobrežiam , nádheru
um eleckých obrazov a sôch, ktoré
chodíme obdivovať do obrázarní
a múzeí, príťažlivosť hudobných
skladieb, do ktorých sa radí za
počúvam e v koncertných sieňach,
pri rozhlase i televízore.
To všetko po videní a počutí
nezmizne v n ás bez stopy, ale fan 
tázia to reprodukuje v podobe ob
razov. Taký obraz máme v sebe
o krajine, ktorú sm e predtým vi
deli. Také obrazy často vyvoláva
jú jeden druhý. Ak som s a kochal
vo vrcholcoch Vysokých Tatier,
stačí si mi predstaviť jeden z nich
a vynoria sa mi všetky. Ale aj
my sam í môžeme také obrazy
vzájomne kombinovať a vytvárať
nové. V tom prípade hovoríme o
obrazotvornosti. Uplatňuje s a tam,

— Zdedili sme po našich otcoch dve vzácne veci, ktoré sú
pre nás drahocenným pokladom. Je to viera Kristova, kato
lícka, ktorej vyznávanie je istou cestou spasenia a náš nád
herný obrad, ktorým oslavujeme Boha a posväcujeme svoje
duše.
— Každý deň oživujeme v sebe radostnú vieru v našu bu
dúcnosť modlitbou Otbe náš. Tým sa ráno, večer, v nešťastí
a biede odovzdávame pod ochranu všemohúceho Boha a vzbu

kde hľadáme niečo nového, n aj
mä však v umení. Čím človek viac
videl, počul, zažil, čítal, študoval,
tým ľahšia je p ráca obrazotvor
nosti.
Obrazotvornosťou prekypujú n aj
m ä m ladí ľudia. Veď ich úlohou
je zo všetkého, čo videli, počuli,
poznali tvoriť niečo nového, a to
sa deje pomocou obrazotvornosti.
Pritom m ladík alebo dievča m usia
dbať, aby svoju obrazotvornosť vy
užívali v rám ci skutočných mož
ností. Len tak prispejú svojou ob
razotvornosťou k utvoreniu reá l
nych hodnôt, ktoré poslúžia im
aj druhým k napredovaniu. Nikdy
nesm ú kombinovať vo svojej fan 
tázii rôzne obrazy len nato, aby
sa v nich kochali. Tak si vytvárajú
vzdušné zámky, ktoré slúžia ich
chvíľkovému potešeniu. Samí sa
stáv ajú snilkam i, ktorí zaostanú
a neprispievajú k rozvoju seba ani
spoločnosti.
N ajhoršie je, ak m ladí ľudia vy
užijú svoju obrazotvornosť na
hriech. Jedni s a hrabú v svojej
obrazotvornosti, aby vytvorili no
vé sexuálne príbehy, iní hľadia vy
tvoriť v svojej fantázii dobrodruž
stvá ako vykrádanie chát, obcho
dov, odcudzenie áut. N etreba do
kazovať, že také počínanie sa pro
tiví prirodzeném u poslaniu ľud
skej obrazotvornosti.
O obrazotvornosti platí, že je
dobrou slúžkou, ale zlou paňou.
Je dobrou slúžkou, ak poslúcha
vôľu, vedenú rozumom. Vtedy ozaj
slúži k vytváraniu nových hodnôt
a tým aj k zdokonaľovaniu člove
k a i spoločnosti. Je však zlou pa
ňou, lebo ak ona ovládne vôľu i
rozum, vedie do n ešťastia m ladé
ho človeka a je na škodu druhým.
To sú poklady m ladosti. Boh ich
d al m ladým ľuďom nato, aby po
mocou nich pripravovali krajšiu
budúcnosť sebe i celém u ľudstvu.
Každý, kto ich tak využíva, pri
spieva k radostném u, šťastném u a
pokojném u životu pre seba i pre
druhých.
dr. Ján B u b á n

dzujeme v srdci pocit detskej dôvery y láskavosť všemohúceho
Boha.
— Každé slovo má svoj obsah, zmysel, význam. Preto vždy
si dobre rozmyslim, Co vyrieknem. Nielen za zlé skutky bu
deme sa pred Bohom vo večnosti zodpovedať, ale aj za zlé
slová.
— Premenenie Ježiša Krista upozorňuje nás, aby sme sa
premenili a aby sme svojim dobrým premenením rozširovali
šťastie.
(Z myšlienok o. P. G. Oleára)

■
j" Z krefťanfkého fveta

Svätý Otec Ján Pavol II. sa stretol s účastníkm i
kolokvia, ktoré zorganizovalo jeruzalem ské Stredis
ko nádeje medzivyznaniového porozum enia. K res
ťania, židia a moham edáni, zídení na tom to kolok
viu, uvažovali o zm ierení medzi tými, ktorí veria
v jediného Boha.
Na tému vzťahov kresťanov a židov Ján Pavol II.
„povedal vecí. ktoré predtým nijaký pápež nevypo
v ed al“ — tak s a vyjadril známy židovský vedec dr.
Ernst Ludwig Ehrlich na stretnutí v M iinsteri v NSR.
Communio — katolícky m edzinárodný teologický
m esačník, ktorý vychádza v deviatich jazykoch, vstú
pil do 15. ročníka.
V USA otvorili stan icu tzv. ekum enickej televízie,
ktorá má sídlo v kláštore sv. Pavla v Cerfielde v
štáte Ohio. Spolupracujú katolíci, protestanti, pravo
slávni a židia.
Prefekt K ongregácie pre učenie viery kardinál
Ratzinger odpovedal n a otázky časopisu Avvenire.
Povedal, že ho znepokojuje konzumný spôsob života,
štýl, v ktorom človek hladí iba na uspokojovanie
svojich telesných potrieb. Tento spôsob života pô
sobí zhubne na duchovné bohatstvo ľudstva. Podľa
k ard in ála východiskom je návrat k m orálnej a n á
boženskej rýdzosti života. O Svätom Otcovi Jánovi
Pavlovi II. povedal, že je v súčasn osti pápežom Pro
zreteľnosti, zaujím ajúcim s a o všetky problém y prí
tomnosti a hlásateľom viery ľudom našich čias.
Vo sviatok spolupatrônov Európy sv. Cyrila a Me
toda — 14. februára bola slávnostná koncelebrovan á sv. liturgia v starobylej bazilike sv. Klementa.
V tejto bazilike spočívajú ostatky sv. Cyrila. NSa
slávnostnej liturgii, ktorej predsedal prefekt kon
gregácie pre evanjelizáciu národov kard in ál J. Tomko, sa zúčastnilo 20 duchovných rôznych národnos
tí, ako aj predstavitelia pápežských rím skych ko
légií.
Téma Týždňa m odlitieb za zjednotenie kresťanov
n a ja ru á r 1987 je: Zjednotení v, Kristovi sú novým
stvorením . Tému vybrala spoločná kom isia predsta
viteľov Svetovej rad y cirkví a Sekretariátu pre zjed
notenie kresťanov, prihliadajúc k textu z Druhého
listu sv. Paviia Korinťanom.
Luterský biskup Andreas Arflot z O sla ,, ktorý
s a zúčastnil na v laň ajšej m im oriadnej biskupskej
synode v Ríme, ktorú zvolal pri 20. výročí ukonče
nia Druhého vatikánskeho koncilu Svätý Otec Ján
Pavol II., hodnotil vo svojej správe pozitívne Zasa
danie synody. Na zasadan í sa zúčastnil ako pozoro
vateľ Svetového luterského zväzu a zvlášť vyzdvihol
úprimnú snahu rím skokatolíckej cirkvi o zblíženie
s nekatolíckym i cirkvam i a náboženským i spoloč
nosťam i.

Kým sa sklonia klasy
Je tu už pom aly č a s — za našich otcov najmä na
južnom Slovensku — bývala žatva už okolo sviatku
sv. Petra a P a v la . . . Je tu už pom aly ten čas, ked
zem vydá znova svoju požehnanú úrodu, keď sa do
obilných lánov zakúsnu kom bajny a ostatné me
chanizmy a z našich polí zavonia vôňa nového chle
ba.
Zima n á s poriadne preverila, hlboko siah la do
zásob uhlia a poškodila aj porasty ozimín. Ale naši
šikovní polnohospodári dokázali nahradiť vymrznuté oziminy čerstvým i jarinam i a tak zabezpečiť kva
litnú úrodu.
*
Ale nejde len o našich poľnohospodárov; tí sa pl
nými silam i pričinili o to, aby s a vymrznuté ozimi
ny nahradili jarm am i. Ide a j o n ás všetkých, aby
sm e teraz, keď sa blíži čas žatvy a budeme m ať čas,
aby sm e ochotne brigádnicky pomohli pri zbere
nášho každodenného chleba.
*
Buďme hrdí na tých, čo dorábajú n áš každoden
ný chlieb; vážm e si ich a pam ätajm e si, že bez nicb
by neboli naše raňajky, n a ktoré si kupujem e chrum
kavé žemle, nebol by n áš každodenný chlieb, nebo
lo by to, čo denne považujem e za sam ozrejm é.
*
Veľa šťa stia vám, čo budete zbierať tohtoročný
chlieb! Veľa šťa stia ochotným brigádnikom, ktorí
priložia k žatevným prácam svoje ruky! Veľa šťa
stia pri zbere nášho každodenného chleba! —šek—

Aby človek dlho žil
Aby p astier m al hojnost m lieka
a rybám nevytiekla riek a
o m ojej dedinke a kdekoľvek
spievam sp ev mieru
Aby tvoje diéta nezbledlo
pri pohľade na veľkých vtákov
a nebálo s a zbraní, vojakov
kedykoľvek niečo prevedie
spievam spev mieru
Aby sa strechy véľkom iest
zmenili n a p arko visk á záhrad
k de deti mohli by si záhrat
s balónom sln k a, so sklom hviezd
spievam spev mieru
Spievam spev mieru, volám ľud
všetkých národov, všetkých farieb
volám vás, muži, íe n y , deti
vás všetkých, ktorí chcete žit
spievam spev mieru

—

pletí

Spievam spev mieru Do boja
za m ier a za budúcnost sveta
za kvet, ktorý žen a do vlasov si vplieta
za ľudí, piesne, za stro je
spievam spev mieru

(Z poémy V. Nezvala S p e v m i e r u — vybrala a preložila
redakcia Slova.)

Z ÚSTREDIA
Sekretariát pre veci cirkevné vlády ČSSR uspo
riad al dňa 6. m ája t. r. v Prahe pracovné zhromaž
denie predstavitefov všetkých cirkví a nábožen
ských spoločností v ČSSR. Podpredseda Federálne
ho zhrom aždenia a predseda Snemovne národov
NASI JUBILANTI
prof. dr. Dalibor H anes oboznámil prítomných s
V tomto mesiaci si svoje životné jubileá pripom í program om Národného frontu a s cieľmi a úloha
mi pre ď alšie urýchlenie ekonomického a sociáln e
najú títo vdp. duchovní otcovia:
ho rozvoja n ašej vlasti. Cirkevní a náboženskí čini
dr. Mirón Podhajecký — 75 rokov od narodenia
(16. 6.1911); Irene j Bačinský — 80 rokov od narode telia sa v diskusii obsiahle vyjadrili k otázkam vý
nia (21. 6. 1906); Alexej M irossay — 70 rokov od n a voja v ČSSR, vyslovili plnú podporu mierovému úsi
rodenia (27. 6. 1916); M ichal P eja — 75 rokov od n a liu socialistických krajín a plneniu úloh program u
Národného frontu.
rodenia (27. 6, 1911); Pavol Cilly — 65 rokov od
narodenia (29. 6. 1921).
Spomeňme si na jubilujúcich dušpastierov vo svo
Z LISTOV
jich modlitbách.
Mnohaja ľit, blah aja Fit!
Dňa 13. m arca n aša gr.-kat. farn ost v Humennom
m ala milú slávnosť. N áš vdp. arcidekan Michal Šutaj
ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITIEB NA JON
sa s Božou pomocou dožil 70 rokov svojho života.
V tento deň zavítal k nám ndp. Mons. Ján Hirka, or
Všeobecný: Aby všetci spoznali nevýslovnú lásku
dinár prešovský, aby spolu s jubilantom odslúžil
Ježišovho Srdca.
slávnostnú sv. liturgiu za hojného počtu duchoven
Misijný: Aby prenasledovaní kresťan ia vedeli
stva a veriacich. Otec ordinár pri tejto príležitosti
nájsť potrebnú silu v Kristovi.
ocenil obetavú dušpastiersku prácu nášho vdp. arciZasvätenie: Srdce Ježišovo, osvecuj a posilňuj Sv ä dekana. Na záver slávnosti sa jubilant prihovoril k
tého Otca v jeho pastierskej službe pre dobro Cirk prítomným a všetkým poďakoval za blahoželania a
vi a celého sveta.
modlitby.
A. L.

Ú?ô zm&tcL epatehit

očívaj v pokoji!
Naše hroby
Dňa 13. m arca 1986 po ťažkej chorobe odovzdal
svoju dušu Stvoriteľovi v 63. roku života a v 37.
roku kňazstva
o. Jozef Ž a d a n s k ý , t. arcidekan.
Zosnulý sa narodil 1. ap ríla 1923 v Zemplínskom
Jastrabí. Na kňaza bol vysvätený 31. jú la 1949. Pô
sobil vo farn ostiach Svetlice a Porúbka. Pôsobil aj
ako okr. dekan v okrese Humenné. Nemoc ho však
predčasne vyradila z pastorácie a 1. decem bra 1984
' odišiel do invalidného dôchodku.
Zádušnú sv. liturgiu a pohrebné obrady vykonal
ndp. Mons. Ján Hirka, ordinár prešovský, dňa 15.
m arca 1986 v Zemplínskom Jastrabí.

Gr.-kat. chrám sv. ap. Petra a Pavla v Z em plínske! Širok ej
z roku 1802

Dňa 17. m arca 1986 po krátkej ale ťažkej choro
be, usnul v Pánovi v 83. roku života a v 56. roku
požehnaného kňazstva
o. M ichal M a š 1 e j, asesso r, t. arcidekan.
Nebohý sa narodil 20. jan u ára 1903 v El. Montana. N a kňaza bol vysvätený 2. au gu sta 1930. Pôsobil
vo farn osti Oľšavica.
Pohrebné obrady vykonal ndp. Mons. Ján Hirka,
ordinár prešovský, dňa 20. m arca 1986 v Šarišských
Sokolovciach.
V ičnaja im pam jaf!

Kultúrne rozhľady
RUSKO A SOVIETSKU KRÁSNU LITERATÚRU približujú slo 
venským čitateľom početn é p rek lady, ktoré vydávajú n aše vy
davateľstvá. K najvýznam nejším edíciám p atrí Nová so vietsk a
tvorba (N ST ) vydavateľstva Slovenský spisovateľ, Pam ír vy
davateľstva Tatran a Ja n tá r vydavateľstva Obzor. V týchto
troch edíciách vyjde v tomto roku 16 titulov. N iektoré tituly
sovietsk ej literatúry vychádzajú a j v edícií Lipa vo V ýchodoslo
venskom vydavateľstve v K ošiciach.
DVE VÝROČIA HUDOBNÉHO SKLADATEĽA FRANZA LISZTA
175. výročie n arodenia a 100. výročie sm rti — sú príležitosiou na mnohé hudobné podu jatia n ajm ä v M aďarsku, kde
v Raidingu pri Šoproni s a v roku 1811 tento hudobný velikán
narodil. Suúčastou osláv sú m nohé koncerty, výstavy í sú íaže
pianistov. V Budapešti, k de s a v roku 1875 sta l Franz Liszt
čestným prezidentom hudobnej akadém ie, u sporiad ali k on gres
m edzinárodnej hudobnej spoločnosti. O slavy vyvrcholia 22.
októbra t. r. v deň výročia jeho narodenia.
—

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM V MARTINE okrem hlav
nej budovy bude dislokované ešte v štyroch ď alších miestach.
Je to Múzeum slov en sk ej dediny v Jahodníckych hájoch pri
Martine, Múzeum M artin a Benku v M artine,, G aléria Karla
Plicku v Blatnici a depozitáre v k aštieli v Trebastove. Po
skončení d islo k ácie v hlavnej budove dotvoria expozíciu Kle
notnica ľudovej kultúry. V Múzeu M artina Benku sa počíta
s rekonštrukciou a prístavbou. Pri budúcej Galérii K arla Plicku v Blatnici bude a j expozícia počiatkov etnografických fil
mov. Múzeum slov en sk ej dediny po dobudovaní s a bude roz
p restierať n a 70 hektároch a jeho zvláštn osťou bude tot že
bude zahrňovať všetky regióny Slovenska.
V
GALÉRII VÝTVARNÉHO UMENIA V PRESOVE bola výsta
va pod názvom Kobzár ukrajinského so ch ára Mykoly Cernyša, ktorý pôsobí na Slovenskú. Autor s a predstavil 35 reliéfmi
a 40 ilu stráciam i n a motívy T arasa Ševčenku, ktorého 145.
výročia sm rti si pripom ínam e v tomto roku.

PAMÄTNICU JÁNA HOLLÉHO n a zavŕšenie osláv dvojstého
výročia narodenia tohto kňaza a básnika vydala M atica slo
ven ská v M artine. PubllJaáciu w sta v il PhDr. Juraj Chornn.
V
MAĎARSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKE m ajú príslu šn íci slo  Strán 460, cen a 58 Kčs.
venskej m enšiny v sú časn o sti 45 klubových knižníc, 26 kul
PRVÝ SLOVENSKO-UKRAJINSKÝ SLOVNÍK vydalo Sloven
túrnych domov, 13 jazykových klubov, tri osvetové stred isk á
sk é pedago gick é n ak ladateľstvo v Bratislave. Slovník obsahu
a viacero ľudových um eleckých súborov. Okrem m aterských
je šty rid saťtisíc hesiel, ktoré sú grafick y usporiadané v troch
a základných šk ôl sú v M aď arskej ľudovej republike dve slo 
stĺpcoch n a 688 stranách. V jednotlivých heslách je zahrnutá
venské gym náziá — v Budapešti a B ékecsabe, Ú stav p re vý
a j bežná frazeo ló gia a ustálen é slovné sp ojen ia oboch jazykov
chovu učiteliek m aterských šk ôl v S arvaši, P edago gický ústav
a n aj zaužívanej šie krajové a slan gové slová. Autorom tohto
v Ostrihome, k atedra slovenčiny na V ysokej šk o le p ed a g o g ic
priekopníckeho d iela je doc. PhDr. Peter Bunganič.
k ej v Segedín e i m ožnosť štú dia na katedre b u dapeštian skej
univerzity. K ultúm o-osvetovú čin nosť Slovákov riadi Demo
kratický zväz Slovákov, ktorého orgánom je týždenník Ľudové
noviny s detskou prílohou.
41. MEDZINÁRODNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL PRAŽSKÁ JAR
otvorili a j v tomto roku v deň úm rtia veľkého česk éh o sk la 
dateľa Beďŕicha Sm etanu. Od 12. m ája do 1. jú na. t. r. sa
ir hlavnom m este i ď alších česk ý ch m estách uskutočnilo vyše
60 koncertov a 10 p red staven í vybraných hudobných dram a
tických diel. N a P ražsk ej ja ri vystú pilo spodu 105 sólistov,
z toho 45 zahraničných zo 17 štátov. S ú časťou tohto p odu ja
tia bola a j 38. m edzinárodná hudobná sú ťaž, v k to re j. vystúpi
lo do 400 m ladých um elcov z celého sveta.
ČESKOSLOVENSKÉ ZNÁMKY do sah u jú vynikajúcu úroveň.
N a svetovej výstave znám ok T alian sko ’85 če sk oslo ven sk á ex
pozícia p atrila medzi 160 expozíciam i k piatim n ajlepším . F e
derálne m inisterstvo spofov vydá v tom to roku spolu 47 znám 
kových noviniek. Nám ety p re znám ky sú ozaj p estré — Praž
ský hrad, bratislavsk é h istorické motívy, ak tu áln e udalosti,
Športové nám ety. Z vláštna em isia znám ok vyjde k 40. výročiu
založen ia detskéh o fondu OSN UNICEF.
Čl e n o v i a z v ä z u s l o v e n s k ý c h s k l a d a t e ľ o v za p o
sledn ých p ä ť rokov skom ponovali 238 kom orných diel. 104
skladieb p re zbory. 85 sym fonických a vokálno-sym fonických
diel, 65 skladieb pre d eti a m ládež a 18 vokálno-dram atických
diel. N a tejto tvorbe sa podieľala a j K ra jsk á pobočka Zväzu
sloven ských sk ladateľo v v K ošiciach, k torá v sú časn o sti zdru
žuje 20 sk ladateľov, koncertných um elcov a m uzikológov. N aj
novším úspechom východoslovenských sk ladateľo v je op era
Neprebudený, k torej autorom je zasl. um elec Jozef GreSák.

BOH SÄM NAM POSTAČÍ
Sv. Terézia z Avily sa prihovára kresťanovi, ktorého usta
vičný zápas s ťažkosťami na ceste azda už unavuje, alebo
ktorému na dušu sadá tieň strachn z neznámeho budäcna,
slovami: „Z ničoho si nerob úzkosti a ničoho sa neľakaj...
Kto má totiž Boha, tomu nič nechýba. Boh sám mu postačí..

Ktože vám môže vypovedať dôstojnú pochvalu? Všetko, čp
ja pod nebesami, ste prešli svojimi stopami, osvietili ste celý
svet. Blahoslavený váš jazyk, ktorým ste rozsievali duchovné
slová na spasenie velkéhio národa. Od Boha ste prijali du
chovný dar, všade ste zahnali mračno nepoznania. Všetkým
ste boli vzorom, z vašich pier pramenilo duchovné blaho.
(Z Pochvaly sv. Cyrilovi a Metodovi, XII. st.)

Nešťastný človek, ktorý všetko pozná, len Teba nepozná!
(Sv. Augustín: Vyznanie)

S L O V O — mesačník gréckokatolíkov v ČSSR. V y d á v a Spolok sv. Vojtecha 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. č. 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 : Duklianske tlačiarne, n. p., Prešov. Uzávierka časopisu je 2 mesiace pred vydaním čísla. Rukopisy
nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov. R o z š i r u j e : PNS, objednávky prijíma kaž
dá pošta a doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — Ústredná expedícia a dovoz tlače 88419
Bratislava, Gottwaldovo nám. 6. Celoročné predplatné 24 Kčs, pre cudzinu 24 Kčs plus poštovné. Cena jed
notlivého výtlačku 2 Kčs.

