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Naše premenenie
V ľudskej prirodzenosti je zakorenené, že pred 

vážnou a dôležitou životnou udalosťou potrebujeme 
určitú prípravu, sústredenie, odklon od každoden
ného rytmu života. Odohráva sa v nás určitá pre
mena.

Dôležitá úloha čakala aj Ježiša Krista. Vykúpenie 
ludstva spojené s utrpením. Sám o tom predpove
dal: „Treba, aby Syn človeka mnoho trpel, aby ho 
starší z ludu, veľkňazi a zákonníci zavrhli a  zabili 
a aby tretieho dňa vstal z mŕtvych“ (Lk 9, 22). 
Keďže táto doba sa približovala, Ježiš jedného dňa 
„vzal si Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na horu 
modliť sa“ (Lk 9, 28). Počas modlitby sa pred nimi 
premenil. „Výzor jeho tváre sa zmenil a jeho rúcho 
mu zbelelo a zaskvelo. A hľa, dvaja mužovia sa s 
ním zhovárali; bol to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa vo 
sláve a zhovárali sa o jeho odchode, ktorý mal za
vŕšiť v Jeruzaleme“ (Lk 9, 29—31).

Ježiš Kristus prišiel nás zachrániť. Preto nás stá
le volá k sebe, aby sme ho nasledovali. Na tejto 
ceste však potrebujeme posilu — premenu. Tá raz 
určite príde, ako nás o tom ubezpečuje sv. apoštol 
Pavol: „Nie všetci usneme v smrti, ale všetci sa pre
meníme“ (1 Kor 15, 51). To bude však už tá po
sledná časť nášho pozemského života pred odchodom 
do našej nebeskej vlasti, „odkiaľ očakávame Spasi
teľa, Pána nášho Ježiša Krista. On mocou, ktorou 
si môže všetko podmaniť, pretvorí naše ponížené 
telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému Telu“ 
(Flp 3, 21).

0  túto svoju spásonosnú premenu máme sa starať 
už v tomto pozemskom živote. Nabáda nás k tomu 
sv. apoštol Pavol: „Veľmi vás teda prosím, bratia, 
pre milosrdenstvo Božie . . .  Nepripodobňujte sa to
muto svetu, ale premeňte sa a obnovte si myseľ, aby 
ste vybadali, čo je Božia vôľa, čo je dobré, bohumi
lé a dokonalé!“ (Rim 12, 2).

Niekedy si ani neuvedomujeme, ako často robíme 
premeny vo svojom živote. Je nedeľa. Celotýždenná 
únava, fyzické a psychické zaťaženie nám ponúka 
aktívny odpočinok doma. Tu príde ako blesk myš
lienka ísť do chrámu. Záväznosť pod ťažkým hrie
chom. Bojujú dve sily. Nakoniec sa rozhodneme: ide
me do chrámu. Aká pekná premena.

Chrám. Za múrmi chrámu sme nechali „všetky 
svetské starosti“. Tu jedine Boh a ja. Povznášam sa 
z príťažlivosti zemského vábenia. Chcem žiť len pre 
Boha. Pocítili sme premenu?

Choroba. Ako nás len zaťažuje, trápi. Sme nevlád
ni. Iní zasa zdraví a veselí. Príde nám na um zá-

Nástenná maľba d gr.-kat. chráme v Eutine od akad. maliara 
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visť, netrpezlivosť, zloba, nenávisť a nechce sa nám 
ani modliť. Začína sa boj ducha a tela. Ale veď aj 
Ježiš trpel, znášal a mlčal. A to je balzam na naše 
bolesti. Balzam na nespokojné myšlienky. Cítime sa 
vyrovnaní, pokojní, lebo sme našli spôsob premeny.

Spoveď. Zástup pred spovednicou. Aj my sme sa 
rozhodli kajať. Chceme sa vyznať z hriechov a ne
hanbíme sa. „Mne srdce čisté, Bože, stvor a obnov 
vnútri mojom ducha pevného“ (Z 50, 12). Naraz 
sme Kristovi priatelia. On je v našom vnútri.

Modlitba. Stály zhon, nikdy niet času. Niekedy aj 
neochota. A trvá to dlhšie, kým nepríde premena. 
Potom už zasa obnovujeme rozhovor s Bohom.

Hora Tábor prebúdza v nás vieru a tá ako blaho
darný dážď oživuje všetky naše sily. Cítime sa po
tom ako tí pri premenení Pána: „Pane, dobre je nám 
tu“ (Lk 9, 33). A „blahoslavený, kto vie, čo je milo
vať Ježiša a pohŕdať sebou pre Ježiša“ (O nasl. 
Krista, II., 7, 1).

o. Pavol D a n c á k



K A LE N D Á R  
NA M ESIAC

A U G U S T

1. P Pamiatka sv. Kríža. Makabejských mučeníkov
2. S Prvomučeník Štefan — prenesenie ostatkov
3. N 11. nedeľa po ZSD — Hl. 2. Utr. ev. 11. Lit. 1

Kor 9, 2—12; Mt 18, 23—35. Izakiáš, Dalmat 
a Faust, ctihodní

4. P Efezskí mládenci, mučeníci
5. U Eusignius, mučeník
6. S Premenenie Pána. Lit. 2 Pt 1, 10—19; Mt 17,

i —9
7. S Dometius, mučeník
8. P Emilián, biskup; vyznávač
9. S Matúš, apoštol

10. N 12. nedeľa po ZSD. — Hl. 3. Utr. ev. 1. Lit. 1
Kor 15, 1—11; Mt 19, 16—26. Vavrinec, muče
ník

11. P Eupl, mučeník
12. U Fotej a Anekita, mučeníci
13. S Maxim, vyznávač. O d d a n i e  Premenenia Pá-

na
14. S Micheáš, prorok
15. P Zosnutie presv. Bohorodičky. Lit. Flp 2, 5—11;

Lk 10, 38—42; 11, 27—28
16. S Prenesenie obrazu Spasiteľa
17. N 13. nedeľa po ZSD. — Hl. 4. Utr. ev. 2. Lit. 1

Kor 16, 13—24; Mt 21, 33—42. Mirón, muče
ník

18. P Flór a Laur, mučesúci
19. U Andrej Stratilát a i., mučeníci
20. S Samuel, prorok
21. S Tadeáš, apoštol
22. P Agatonik a i., mučeníci
23. S Luppas, mučeník. O d d a n i e  Zosnutia presv.

Bohorodičky
24. N 14. nedeľa po ZSD. — Hl. 5- Utr. ev. 3: Lit.

2 Kor 1, 21—24; 2, 1—4; Mt 22, 2—14. Eutych, 
mučeník

25. P Bartolomej a Títus, apoštoli
26. U Adrián a Natália, mučeníci
27. S Pimen, ctihodný
28. S Mojžiš Murín, ctihodný; Augustín, biskup
29. P Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa. Lit. Sk 13, 25

—32; Mk 6, 14—30. Pôstny deň 
Slovenské národné povstanie 1944

30. S Alexander, Ján a Pavol, patriarchovia
31. N 15. nedeľa po ZSD. — Hl. 6. Utr. ev. 4. Lit. 2

Kor 4, 6—15; Mt 22, 35—46. Položenie pásu 
presv. Bohorodičky

NOVÉ PRIKÁZANIE VÄM DÄVAM . . .

J e  už tomu dv e tisíc rokov , č o  Kristus povedal tieto  slová. 
Č lovek  je  v šak  stá le  tým pozem ským  tvorom , v ktorom  je  naj
m en ej lá sky  k  Bohu i blížnym.

P rečo nazývam e kresťan stvo náboženstvom  lásky?
Jež iš Kristus vyhlásil ta k é  zákony o  lá sk e , o ktorých  ľud

stvo n em alo predtým  an i tušenia. Zem pozn ala  len  strnulé prá . 
vo a  násilie. Kristus prin iesol na zem p oko j a  lá s k u . . .  Čo h lá
sa  o lá ske?  Pominul čas , k eď  p la tilo : o k o  za o k o , zub za zub. 
Jeh o  zákon  h lása , aby n ik  neodsudzoval b líž n eh o . . .  Odpust 
nám naše viny, a k o  i my odpúšťam e svojim  v in n íkom . . .  Od
teraz m usíš byt spravodlivý a j  v m a lič k o s t ia ch . . .  Tvoja lá ska  
n ech  je  veľkodušná, n eseb ecká . „Milujte a j svojich  n epriate
ľ o v . . .  ŕ

C hápem e teraz, p rečo  je  kresťan stvo  náboženstvom  lásky?  
Aspoň takým  by m alo bytí Kristus s i za základný stĺp svojej 
náuky vyvolil lásku . Prvým stĺpom  je  lá sk a  k  Bohu, druhým  
lá sk a  k  blížnem u. Tá druhá je  uplatnen ie lá sk y  k  Bohu: Ne
m ôže m ilovať B oha ten , k to  n em ilu je svojho blížneho.

C ena lásky .
A ký význam m á lá sk a  p re  ľudstvo, aký  posvätný pram eň  

pre ľudí stvoril Kristus, to  ľudstvo p ln e n echápe. L áska  je  
pram eňom  n eseb ecko s ti* odovzdan ie duše i hodnôt inému. K de 
toho n iet, tam  prestáva lá sk a . L áska  nás dvíha z okruhu s e 
bectva. J e  m ocnosťou , ktorá  n apom áha záujmy a  potreby blíž
neho. Princíp lá sky  je  odzbrojen ím  ľu dského  sebectva, a  tým  
prekážkou  barbarstva, sm eru júceho k  vykorisťovaniu a  potlá
čaniu iných. P otlačiť sebectv o  je  najopravdivejšia kultúrna 
práca.

K to by pochyboval o  te j krásn ej ú lohe kresťanstva, m ohol 
by sa  poučiť z dejín  g ré ck e j a  rím ske) ríše.

G récka  kultúra b o la  vysoká , zdravá a  bohatá. No Grék ne
poznal c ie ľ , p re ktorý  j e  p o trebn é žiť. K aždá z g réckych  sôch  
je  bez  <očí, je  s lepá , le b o  s lepý  bol c e lý  g récky  svet ohľadne 
c ie ľa  č lov eka .

A a k á  siln á  bo la  rím ska  ríša? A prečo  zahynula? Pre ne
mravnosť! L ebo  ničím  n eobm ed zen é okov y  duchovného otroc
tva na davy a  nebrzden á hýrivosť je  h lodajúcim  červom  na 
strom e národov.

A všim nim e sá ú čin ok K ristovho evan jelia . 1 ono h lása  čin
nosť, a le  stavia ju d o  služieb najvzn ešen ejšieho  c ieľa , a  tým  
je  ku ltúra B ožieho K ráľovstva. N áboženstvo evan jelia  sa  stalo  
pram eňom  ta k e j kultúry, ž e  je j  výšiny d os ia ľ  č lo v ek  úplne ne
dosiahol. Kristus ch c e l uzdraviť tých, k torí myslia, že vidia, 
Zatiaľ čo  p ozem ské hodnoty  ich  oslepujú.

C ena dobroty .
Dobnota je  n ajh lavn ejšia  kultúrna hodnota ľudstva! Co z 

toho , a k  ľudstvo m á ľudí múdrych, vzdelaných, a le  pHtom 
zlých, n edobrých . K de n iet lá sky  a  dobroty , tam n iet radosti 
a  p oko ja .

Do klen otn íctva  vstúpil muž a  prosil srd iečko  zo zlata. Ale 
to  n em ali a  n em ali an i inde. Co robiť? K de ho hľadať? 
„Skúste u n e jak éh o  ob ch od n íka  so  starožitnosťam i!“ — dostal 
odpoveď .

Ct z la té  srd ce  vyšlo z módy? Zlata je  vo svete dosť, len 
sŕdc k  tom u niet! Ze by aj lásku  stihol podobný osud? Ľud
stvo bez lá sky  n ie je  b lažen é a šťastné. Kristus prin iesol na 
svet lá sku  a  bez n ej n iet pravého šťastného života! Rozhodni
m e sa  uskutočňovať lásku  m edzi sebou  a t a k  splním e Kristov 
zákon  a  seb e  zabezpečím e šťastnú večnosť.

o. Jozef D a n d á r



Po partizánskych chodníkoch
Za nami je polovica prázdnin, požehnaného času  

dovoleniek. Deti užívajú sln ka, vzduchu a  vody, šan
tia a oddychujú si, hoci už im občas preb lyskn e m ys
ľou — najmä tým starším  — že v auguste už treba  
mysliet na blížiaci sa ško lský  rok, na povinnosti, 
ktoré znova nastanú, k eď  sa vo farbou a  čistotou  
voňajúcich školských triedach ozve znova h las  zvon
ca.

Niektorí z nás majú už aj po dovolen ke. Splnil sa  
ich sen, ktorý snívali po ce lý  rok, túžba, na ktorú  
sa tešili. Stretli sa s novými ľuďmi, navštívili dosiaľ 
nevídané miesta a  kraje. Stretli sa s krásou , a le  ob 
čas aj s neporiadkom, ktorý  dokážu  urobit ned iscip
linovaní ľudia. Myslíme najm ä na porozhadzované  
plechovky od konzerv, na porozbíjané fľaše , na to, 
čo hyzdí matku prírodu.

Je tu august, m esiac, v ktorom  budú sm erovať 
kroky mnohých po partizánskych chodn íčkoch , aby 
navštívili pamätné m iesta bojov, položili kyticu kv e
tov k hrobu partizána, bojovníka S loven ského ná
rodného povstania z roku  1944.

Starší si pam ätám e, m ladším , najm ä m ládeži a  
detom porozprávame, a k é  to boli časy . Ľud túžil 
po slobode, nebol spokojný s ponižujúcim postave
ním, akého sa mu dostávalo z m ilosti Nemcov.

Vtedy najlepší synovia nášho národa, m edzi nimi 
na prednom m ieste terajší prezident dr. Gustáv Hu- 
sák, pripravili a so sovietskym i bratm i dohodli plán  
ozbrojeného povstania, k toré  by narušilo hegem óniu  
fašistov a obnovilo spoločný štát Cechov a Slová
kov.

jeden z organizátorov S loven ského národného po
vstania, Ladislav N ovom eský, napísal: „S lovenské  
národné povstanie predovšetkým  rehabilitovalo s lo 
venský národ v očiach  revolučných národov Európy 
i celého dem okratického sveta a  raz navždy zam iet
lo zdanie, že je jeho osudovou, dejinnou kliatbou  
byt prechodným posluhovateľom  kontrarevolučnej 
reakcie, kedykoľvek sa zberá zm erať svoje sily s r e 
volúciami, pohýnajúcimi svet dopredu.

Slovenské národné povstanie dokáza lo , že bez vý
hrad možno zlúčií oddanosť m yšlien ke národnej sa
mobytnosti s vernosťou pokroku , d em okracii a  ich  
revolúciám. Hoci v oných svetových zápasoch  zdá 
sa byt Slovenské národné povstanie m alou ep izó
dou, jeho význam bol veľký. N ielenže viazalo značné 
sily nepriateľa, a le  jeho m orálny význam nem ožno 
ani dobre doceniť. Európa a  celý  svet, povzbudený  
jeho príkladom sa ním nadchol do posledn ej rozho
dujúcej fázy porážky fašizmu v tejto vojne. Boj sa 
preniesol do hôr. Po páde Banskej Bystrice čaka li  
okupanti kapituláciu, b iele  zástavy, a le  n edočka li 
sa.“

Dr. Gustáv Husák, jeden  z hlavných organizátorov  
povstania, vydal takéto  svedectvo: „Slovenský ľud 
nekapituloval. Armáda bola rozložená, a le  tisíce jej 
príslušníkov odišli do hôr a rozšírili rady partizánov. 
Povstalecké územie bolo rozbité a  skrvavené, a le  
boj pokračoval. Slovensko sk ladalo  najťažšiu skúšku  
vtedy, keď  sa našimi dedinam i a údoliami valili pan
cierové esesácke divízie. K eď  vešali chlapov, pálili 
dediny a plnili väzenia a  za ja tecké  tábory. N aše d e 
diny a mestá so. zachovali m im oriadne. N ebolo de-

nuncianstva, n ebolo  spolupráce s N em cam i. Bola iba 
jedna v eľká  m yšlien ka: k d e  a  ak o  najlepšie pom ôcť  
bojovníkom  S loven ského národného povstania.“

*
H istória da la  za pravdu bojovníkom  SNP, ktorí 

svojím hrdinským  počínaním  dokázali, že náš národ  
si váži slobodu a  že jej je  hoden. Pri 42. výročí S lo
ven ského národného povstania nem ôžem e, bohužiaľ, 
konštatovať, že ž ijem e v m ieri. Na m nohých m ies
tach sveta sa  bojuje, zúria loká ln e  krvavé n epokoje  
a  m ier je  stá le  ohrozený.

Ako je  to m ožné, pýta sa súdny člov ek , ak o  je 
to m ožné, že sa svet nepoučil z hrôz druhej svetovej 
vojny . . .  Ako je to m ožné, že sú na svete ľudia, 
ktorí by neváhali znova rozpútať krvavé vojnové 
besnen ie . . .  Ako je  to m ožné, že štyri desaťročia  po 
hroznej vojnovej ka tak lizm e znovu počuť štrngot 
zbraní a prípravu na novú — ten toraz oveľa straš
nejšiu, jadrovú  — svetovú vojnu . . .

M ierumilovné ľudstvo sa hrozí čo  len pom yslieť 
na takú  strašnú alternatívu. Preto na rozličných fó 
rach  zaznieva h las za zachovan ie posvätného daru 
života, za zachovan ie svetového mieru.

Takýto postoj vyjadrili i účastníci zhrom aždenia  
zástupcov všetkých  cirkví a  náboženských  sp o loč
ností v ČSSR, k d e  b o la  zastúpená aj naša cirkev . Vo 
vyhlásení, k to ré  účastníci 17. apríla  t. r. v Bratisla
ve prijali, sa  o. i. hovorí: „Z h ĺbky  svojho srdca a  
v oddanosti svojej viery preto vítam e a  podporujem e  
všetko hum ánne i zodpovedné návrhy na riešen ie  
najzávažnejších problém ov súčasného sveta  — za
staviť horúčkovité zbrojen ie na zemi a  nedopustiť 
jeho  vzplanutie v kozm e. Ú p ln e , a  navždy zbaviť 
ľudstvo hrozby jadrových zbraní, aj ostatných pro
striedkov  hrom adného ničenia a zabezpečiť pokoj 
a  mierovú spoluprácu na zemi. Vítame a  podporu je
m e m ohutné úsilie, k to ré  v tom to sm ere vyvíjajú 
m ierové hnutia a  organ izácie i všetci čestní ľudia 
na celom  svete, snažiaci sa odvrátiť hrozbu ka ta 
stro fáln ej atóm ovej vojny a  napom áhať spravodlivé 
usporiadanie ľudstva.“

*
Je  august. Žatva sa  už pom aly kon čí a  naši poľno-

N ajkrajšou  sku točnosťou  bude, až  zbrane budú slú íit a ko  mu
zeálny  exponát



hospodári znova dokázali> že sú dobrým i synmi svo
jich otcov, k torí ich učili pracovať na starootcovskej 
roli. Aj k eď  m ám e dosť, neplytvajm e! Č loveka za
bolí, k eď  vidí odhoden ý ch lieb , n iekedy  aj m aslom  
natretý, žemľu či r o ž o k . . .  My sm e kedysi nem ali, 
a lebo  aspoň nem ali vždy. Učme preto šetrnosti a 
úcte ku každodenném u chlebu  svoje deti, hovorm e  
im, k o ľk o  práce treba o k o lo  obiln ého zrnka, kým  
sa  onô prem ení na bochn ík  voňavého ch leba.

*

Tým, čo  sú na dovo len kách , čo  zaslúžene o d d y 
chujú, žičím e, aby si užili krás  Božej prírody, sp o 
znali dosiaľ nepoznané a  vrátili sa svieži, oddých
nutí do ď a lše j p ráce pre spo ločn é dobro, ktorém u  
žehná Všemohúci. —ant—

Zabrániť jadrovej 
katastrofe

Predstavení Kresťanskej mierovej konferencie s 
hlbokou účasťou a s pohnutím prijali správu o uda
lostiach plynúcich z havárie jadrového reaktora v 
Černobyle v ZSSR. Modlime sa za kresťanov, cirkvi 
a za všetok ľud postihnutej oblasti, vyjadrujeme so
lidaritu a účasť so všetkými, ktorí trpia na násled
ky tejto havárie.

V dôsledku tejto tragickej udalosti by si mali 
všetci ludia na Zemi, veriaci i neveriaci, jasne uve
domiť zraniteľnosť našej planéty a nebezpečie, kto
ré ju ohrozujú. Ako zdôraznil gen. taj. M. Gorbačov, 
pozeráme sa na túto udalosť ako na alarmujúcu, 
ďalšie varovanie, upozornenie, že jadrová epocha 
vyžaduje nový spôsob myslenia i novú politickú for
mu. V Černobyle sa opäť jasne prejavila nebezpečná 
sila atómovej energie, ktorá sa vymkla akejkoľvek 
kontrole. V týchto dňoch si ľudia celého sveta uve
domili, aké tragické následky by mala atómová voj
na. Poznali, že veda nemá znalosti ani prostriedky 
nevyhnutné k zabráneniu takejto katastrofy. Svedčí 
to o tom, aké následky by priniesla trebárs aj „ob
medzená jadrová vojna“; ľudstvo musí byť opatr
nejšie a „umiernenejšie“ vo vzťahu k jadrovej ener
gii vo všetkých jej formách.

My v Kresťanskej mierovej konferencii vyjadruje
me nádej, že konkrétne návrhy Sovietskeho zväzu 
budú viesť k väčšej a skutočnejšej bezpečnosti pre 
celé ľudstvo. Vítame návrh posilňovať medzinárod
nú spoluprácu, výmenu informácií a v prípade nut
nosti vzájomnú spoluprácu a pomoc v oblasti mie
rového využitia jadrovej energie. Podporujeme po
žiadavky na zosilnenie úlohy Medzinárodnej agentú
ry pre atómovú energiu a aktívnejšie zapojenie Or
ganizácie spojených národov a ich zvláštnych orga
nizácií pri vytváraní bezpečnostných opatrení pre 
budúcnosť. Vítame predovšetkým rozhodnutie So

vietskeho zväzu na jednostranné predĺženie morató
ria na jadrové skúšky do 6. augusta 1986.

Vyzývame všetky cirkvi a kresťanov sveta, aby vy
užili svoj vplyv a pôsobili na všetky jadrové moc
nosti, aby si uvedomili svoju zodpovednosť pred Bo
hom i ľuďmi a zastavili v budúcnosti všetky jadrové 
skúšky.

Návrh M. Gorbačova stretnúť sa čo najskôr s R. 
Reaganom na ktoromkoľvek mieste v Európe alebo 
v Hirošime, žiada značnú podporu verejnosti.

Zostaňme spojení v modlitbe a v solidarite so 
všetkými, ktorí hľadajú prostriedky ochrany posvät
ného daru života na našej planéte a so všetkými, 
ktorí pracujú a modlia sa za mier.

Vzýval som, Pane, meno tvoje 
z priepasti jamy.

Počul si hlas môj: „Neskrývaj si ucho, 
keď výkrikom uľahčujem si.“

Keď som ťa volal, bol si blízko, 
vravel si: „Neboj sa!“

Plač Jeremiášov 3, 55—57

Biskup dr. Károly T 6 t h,
prezident KMK
dr. Ľubomír M i r e j o v s k ý ,
generálny sekretár KMK
Metropolita kyjevský a haličský F i 1 a r e t,
predseda Pokračovacieho výboru KMK

Aby sme sa dobre cítili
Čoraz viac sa hovorí o životnom prostredí. Čoraz 

viac sa zdôrazňuje, že človek má dbať o to, aby sa 
mu bývalo nielen pekne, ale áj zdravo. Aby mal — 
ak bývalo na vidieku — pred oknami záhonček kve
tov, aby záhrada za domom nezarastala burinou . . .

Mnohí sme svedkami nového životného štýlu nie
ktorých z nás, ktorý nezodpovedá vždy správnym 
normám. Poznám ľudí z vidieka, ktorí vedeli ešte 
pred rokmi dorábať vo vlastnej záhradke chutnú 
zeleninu, zemiaky. Tí istí dnes chodia s taškou do 
predajní zeleniny a ovocia a tvrdia, že kto by sa už 
dnes trápil doma, keď sa to dá ľahko nakúpiť za pár 
korún. . .

Naša spoločnosť ustavične zdôrazňuje, aby sa vy
užila každá piaď obrábateľnej pôdy. S tým ostro 
kontrastujú zarastené záhradky, neobrobené políč
ka. Čo všetko by dali mnohí mestskí ľudia za to, 
keby mali záhradku, kde si dopestujú svoju vlastnú 
cibuľku, mrkvu, šalát, kaleráb, zemiaky i kukuri
cu . . . !  Nie všetci majú takúto možnosť.

Životné prostredie, to je náš dvor, chodba, to je 
aj šopa, kde býva neraz neporiadok. Ako lepšie sa 
človeku žije a dýcha, keď všetko u neho sa zrkadlí 
čistotou a poriadkom!

Upratovanie nie je len jednorázová akcia, ku kto
rej nás pozývajú národné výbory na jar, ale je to 
vec každého dňa, každého týždňa. Ak náhodou máte 
aj vy kdesi neporiadok, skúste si to upratať a uvidí
te, ako lepšie sa vám bude dýchať a bývať!

—šek—

Sk



Zosnutie presvätej Bohorodičky
Kedy a kde sa to stalo, nie je možné s určitosťou 

povedať. Najpravdepodobnejšou sa nám pozdáva 
mienka, ktorá hovorí, že Panna Mária umrela vo 
veku 72 rokov. Co sa týka miesta úmrtia, istý dosť 
nepresný úsek snemu v Efeze dáva predpokladať, 
že Panna Mária umrela v tomto meste. Z dôvodu, 
že ešte v časoch Efezského snemu ukazovali tam jej 
hrob. Na druhej strane už svätý Ján Damascénsky 
vo svojej homílii o smrti preblahoslavenej Panny 
Márie predpokladá — podľa dávneho podania — že 
umrela, v Jeruzaleme.

Spomedzi mnohých podaní, zachovaných o jej 
svätej smrti, Nikeforovo vysvetlenie by najlepšie 
zodpovedalo najstarším miestnym tradíciám, ak je 
pravda, že to všetko prevzalo z hodnoverných pra
meňov, zozbieraných na mieste, kde sa príbeh stal.

„V tom čase — hovorí teda historik — bol posla
ný k Panne Márii anjel od je j Syna, aby je j zvesto
val, že nastala chvíľa, v ktorej sa má k Nemu odo
brať. Stalo sa tak ako kedysi dávno, ked k nej pri
šiel anjel, aby je j zvestoval, že On zostúpi k nej.

Pri tomto zvestovaní srdce Panny Márie sa napl
nilo jasotom a hneď to povedala aj milovanému sy
novi Jánovi. Potom, už úplne slabá, nemohla vstať 
z lôžka, a tým menej vyjsť z domu, v ktorom vtjedy 
bývala na vrchu Sion.

Tu boli totiž so sv. Jánom všetci poprední kresťa
nia z Jeruzalema, spojení s ňou príbuzenstvom, úc
tou, alebo priateľstvom.

Preblahoslavená Panna Mária zavolala vtedy k 
svojej posteli Jána a povedala mu, aby chudobným 
v susedstve daroval jej dva plášte a aj niečo zo šiat, 
ktoré mala. Keď ju počuli ostatní taktp hovoriť, ro
nili slzy a nevedeli sa zmieiriť s touto stratou.

Medzitým z .nebeských výšin zostúpil jej Božský 
Syn s nespočetným sprievodom anjelov, aby privítal 
túto nebeskú dušu. Zo všetkých strán prišli sem 
apoštoli, ktorí boli o udalosti zázračne upovedomení. 
A Panna Mária, keď ich videla okolo seba s horia
cimi sviecami, vzdávajúc vďaky svojmu Synovi, s 
veľkou radosťou sa s nimi rozlúčila.

Už umierajúca klesla do náručia milovaného Já
na zdvihla ruky k nebu a upraviac si vážne svoje 
ctihodné telo, čistejšie než slnko, povedala: Nech 
sa mi stane podľa tvojho slova! — a zdalo sa, že 
v tej chvíli usnula.

Tak vypustila svoju dušu preblahoslavená Panna 
Mária v náručí učeníka a v kruhu tých, ktorí jej bo
li najdrahší.

Sv. Ján a ostatní Dvanásti obkľúčili je j požehna
né mŕtve telo a pobozkali ho s najväčšou úctou. Pri
behli tiež mnohí iní ľudia a slepým sa vrátil zrak, 
hiuchým sluch, chromí sa čudovali, že môžu chodiť, 
a chorí, ked sa jej dotkli, hneď uzdraveli.

I pohrebné zvyklosti sa odbavovali. Zažali svetlá, 
pálili voňavky, sypali kvety. Anjeli zostúpili z neba, 
aby jej aj oni — neviditeľní — spievali a kráčali v 
čele pohrebného sprievodu. Keď prišli do Jozafat- 
ského údolia, na úpätí Olivovej hory, uložili je j cti
hodné mŕtve telo do hrobu, ktorý ešte aj dodnes 
ukazujú pútnikom.“

Ako dlho tam zostalo?
Zdá sa, že nie viac ako tri dni, lebo po uplynutí 

troch dňoch prišiel apoštol Tomáš, ktorý nebol prí

tomný s ostatnými apoštolmi pri smrti Panny Má
rie. A ked zatúžil ešte raz ju uvidieť, hrob otvorili 
a našli ho prázdny. Panna Mária, podľa rázneho vý
roku sv. patriarchu Modesta z Jeruzalema, sa po

smrti prebrala a sám Ježiš Kristus preniesol ju do 
neba: „Ipso e sepulcro excitante atque ad se adsu- 
mente“ (Morcelli: Kal. Cpolit sv. 3).

Tento pekný a rýdzi výrok sv. patriarchu v Jeru
zaleme — ako poznamenáva de Rossi — môžeme 
vidieť znázornený a skvele vysvetlený na freske z 
IX. storočia, objavenej v chráme sv. Klementa v Rí
me. Na nej je práve zachytený Ježiš, ako prebúdza 
z hrobového spánku svoju najsvätejšiu Matku a s 
plesaním odvádza ju na nebesia.

(Zo Životopisu apoštolov vybral o. L. Lizák)

SKUTOK MILOSRDENSTVA AKO INÉ

Je  to divné, a le  n echápem e vždy hodnotu skutku  
m ilosrdenstva, ktorým  je  znášanie nepríjem ných  
osôb. Ba n iekedy  sa  nám zdá, že to vôbec nie je  
sku tok m ilosrdenstva.

V našom  kresťan skom  spolunažívaní isteže často  
sa  m ilujem e podľa  Ježišovho príkladu, pretože je  to 
hlavné prikázan ie. N iekedy však a j napriek dobrej 
vôli všetkých  stretnú sa a  žijú spolu charaktery  veľ
mi rozd ieln e, ľudsky priam  nezm ieriteľné. V týchto 
prípadoch  nám je  posilou  a  útechou vedom ie, že 
znášať ten -ktorý  spôsob  správania sa, určitú omŕ- 
zajúcu n eogaban osí, istú priliephvú nástojčivost, po
vzniesť sa s láskou  ponad isté m aličkosti je  práve 
tak  skutkom  milosrdenstva, ako  je  ním navštevovať 
chorých  a lebo  nasycovať hladných. A na tieto skut
ky  sa  nás budú pýtať pri poslednom  súde . . .

Chiara Lubich

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA AUGUST

Všeobecný: Aby voľný čas a víkend slúžili na väč
šie posvätenie človeka.

Misijný: Aby tí, čo v Afrike zomierajú hladom, 
dostali potrebnú pomoc.

Zasvätenie: Srdce Ježišovo, daj kňazom v duchov
nej správe všetky potrebné milosti.



Úvaha o východnej liturgii
(Pokračovanie z min. čísla]

Štruktúra našej liturgie

Povedali sme si, že naša liturgia sa vyvíjala po 
etapách. Treba však hneď pridať, že jedna etapa na 
druhú nadväzovala organicky: nešlo iba o prostý 
časový sled, ale išlo o to, že identizujúce liturgické 
prvky jednotlivých etáp sa organicky navrstvovali 
na seba, a tak organizmus liturgie obohacovali, vy
tvárali. Zjednodušene povedané tretia etapa má ok
rem prvkov svojho času aj prvky etapy druhej i 
prvej, podobne druhá etapa má prvky etapy prvej.

Len keď si toto uvedomíme, pochopíme, prečo sa 
všeobecná Cirkev o východné cirkvi dnes zaujíma 
a na čo myslí, keď hovorí o ich starobylosti, o Tra
dícii svätých Otcov a o apoštolskosti. Myslí na litur
gické i širšie teologické informácie, ktoré dnešná 
východná liturgia má a ktoré sa upínajú k jej jed
notlivým vývojovým etapám.

Už v tejto, úvodnej časti, si uvedomme prednosti 
ponúkajúceho sa prístupu k našej liturgii. Stojíme 
pred úlohou aj našu liturgiu sprístupniť našim ča
som. Kto sa na úlohu podujme bez náležitej prípra
vy, dostane sa do situácie, ktorá môže ohroziť do
konca aj identitu liturgie: alebo sa snaží iba o skra
covanie, alebo sleduje zrozumiteľnosť. Je v celkom 
inej situácii vtedy, ak si celú liturgiu rozloží na jed
notlivé prvky a tie vidí v jednotlivých etapách. Mô
že určiť, ktoré liturgické prvky sú identizujúce, a 
tak „nepohnuteľné“, s ktorými sa hýbať môže a s 
ktorými „čosi urobiť“ treba.

V tomto zmysle a z tohto aspektu si všimnime 
jednotlivé vývojové etapy našej liturgie.

1. Hovoriť o začiatku kresťanskej liturgie je ho
voriť — o je j podstate. Začiatok každého javu de
finuje jeho cieľ. Ak by sme chceli vyjadriť tajom
stvo kresťanskej liturgie, musíme povedať, že jej 
začiatkom je Ježiš Kristus: vtelený, učiaci, modliaci 
sa, obetujúci sa na kríži, vzkriesený, nanebovstu- 
pujúci, zosielajúci Cirkvi Svätého Ducha. „Liturgia 
je vykonávanie kňazského úradu Ježiša Krista“. 
Kristus sa za nás obetoval a z Jeho vôle a Jeho mo
cou sa Jeho obeta vykonáva a bude vykonávať do 
konca vekov. On nás vyzval: „Robte to na moju 
pamiatku!“ (Lk 22, 19). Jeho apoštoli a učeníci túto 
výzvu nielenže chápali, ale ju aj splňali. Oni začali 
ľudské dejiny kresťanskej liturgie, dejiny, ktoré 
historik môže už sledovať. (Pridajme tu ešte, že li
turgia žije s Cirkvou a v Cirkvi a že Cirkev žije li
turgiou. )

Apoštoli a učeníci aj po vzkriesení žili s Kristom 
takrečeno osobne: vedeli, že je — živý. Rozprávali 
sa s Ním tak, ako sa s Ním rozprávali emauzskí 
učeníci, ako so Žijúcim. Komunikovali s Ním bezpro
stredne, zaujímali s Ním miesto napríklad pri stole. 
Taká bola aj ich modlitba. V Kristovi mali v/zor 
modlitby a mali u seba aj Pannu Máriu, ktorá ich 
tiež učila modliť sa a ktorá sa s nimi modlila. Ich 
život bol modlitbou. „Mne žiť je Kristus“ (Fil 1, 
21; porov. Rim 14, 8), svedčí sv. ap. Pavol. V kaž
dom ohľade: keď išlo doslovne o život, ale i keď

išlo o čas, o veci, o osoby at,ď. Boli horliví, boli 
„zapálení“ za Krista. Povedzme aj viacej: mali Svä
tého Ducha, charizmy, milosti, žili v období a obdo
bím — Zjavenia.

Vonkajšie prejavy ich modlitby neboli stereotyp
né, skostnatelé, umelé, schematické. Vyznačovali 
sa spontaneitou a improvizáciou. Tým sa však ne
chce povedať, že ich modlitbové prejavy boli napo
spol amorfné, že sa formy prejavu nehľadali. Od 
prvopočiatku boli v ich liturgii prítomné základné 
gestá, ceremónie, symboly, zvraty, alúzie, rytmy, 
boli do nej vkladané žalmy, konkrétne modlitby, na
príklad Otčenáš i niektoré modlitbové fragmenty 
Nového zákona. Pripomeňme si len obrad „lámania 
chleba“, o ktorom nám hovoria už Skutky apoštol
ské (Sk 2, 20 a i.; porov. aj 1 Kor 10, 16; 1 Kor 11, 
20—34). Prví kresťania chceli posvätiť najmä to, čo 
sa im zdalo najviac menlivé, ničotné: čas. „Láma
nie chleba“ robili raz do týždňa; liturgicky však 
členili aj deň (svit, „hodiny“, večer atď.) a od za
čiatku sa liturgicky definoval aj rok (sviatok Pas-

Akad. m aliar M ikuláš K lim čäk : Ilustrácia k  cyklu  Počiatky  
dejín  nášho  národa



chy — Vzkriesenia, Narodenie, Zoslanie Svätého 
Ducha atd.). Poďme ešte ďalej: liturgicky sa defino
val aj človek a jeho život (narodenie, krst, až po 
smrť — pohreb); definovali sa aj miesta, predmety 
atd. Miestnosti sa vyčleňovali na vykonávanie litur
gie, začali sa uctiť miésta, spojené s Kristovým ži
votom, potom aj miesta — veci, späté s mučeníkmi
— svedkami Kristovými. Všetko videli cez sakrum, 
všetko vkladali do sakrum.

Túto všeobecnejšiu časť, o ktorej vieme pomerne 
vela, ďalej rozvádzať nebudeme. No všimnime si 
aspoň niektoré konkréta.

Biskup každé liturgické zhromaždenie začínal po
zdravom — želaním pokoja: „Pokoj nech je s vami, 
bratia! Pán s vami!“ Prisluhujúci — diakon — pros
bu rozvádzal: za katechumenov, za nedávno pokrs
tených, za chorých, väznených atď. Na každú invo
káciu prítomní veriaci odpovedali po grécky: „Ky- 
rie eleison!“ (Hospodi, pomiluj!). Týmtovsa veriaci 
uvádzali do Božej, do Kristovej prítomnosti, stavali 
sa pred Neho, do atmosféry, ktorú možno nazvať 
očakávajúcou. Jedine Boh má iniciatívu.

Od prvopočiatku v modlitbe Cirkvi bol prvok, 
ktorým sa vyznávala viera (regula viery, neskôr 
vyznanie viery). Potom prichádzali čítania: zo Sta
rého zákona, z Nového zákona, z listov apoštolov, 
velkých biskupov, z aktov mučeníkov atď. Modliaci 
si tým pripomínali Božie milosrdenstvo. Tu sa vkla
dali aj slová biskupa. Potom prišla zbierka, z ktorej 
sa časť vyčlenila na obetu, ostatok rozdal chudob
ným. Ďalej tu bola eucharistická zložka a prijíma
nie, lámanie chleba. Ako vidieť, pôdorys budúcej 
liturgie sa vytvoril už v prvej etape.

Hľadáme liturgické prvky u prvých kresťanov. 
Patria medzi ne nielen texty, ale aj postoje, mlča
nie — očakávanie, postavenie sa pred tajomstvo, 
modlitbový postoj Panny Márie, postoje učeníkov.
V živej liturgii bolo všetko živé.

Ako vidieť, už teraz sa liturgia začala kryštalizo
vať. Vytvárali a ustaľovali sa liturgické prvky 
i štruktúra — teda „stavebný m ateriál“ budúcej li
turgie. Liturgická prax, skúsenosť, život sú bohaté 
a členité. Pripravené na vstup do nového vývojové
ho obdobia.

2. V noku 313 Konštantín Veľký dáva kresťanom 
slobodu. Pred Cirkvou vyvstávajú organizačné úlohy 
a ťažkosti, vzniklé z náukových sporov. Cirkev však 
pamätá na svoju podstatu, na Krista, na liturgiu. Tá 
dostáva pevnú formu, definuje sa. A obsahovo sa 
naplňa. Teda aj liturgia vstupuje do novej vývojo
vej etapy, ktorá sa nazve etapou gréckou.

S touto mimoriadne delikátnou prácou sú meno
vite spätí dvaja z východných svätých Otcov, Bažil, 
neskôr nazvaný Veľkým (330—379) a Ján, neskôr 
nazvaný Zlatoústym (344—407). Na celej liturgic
kej práci tejto etapy sa však, pochopiteľne, podie
ľajú aj mnohí ďalší. Spomínaní dvaja boli na prácu 
pripravení po každej stránke. Bažil mal klasickú 
grécku kultúru, bol teológom, exegétom, no najmä 
askétom. Zakladal školy, charitatívne zariadenia 
i kláštory. Osobitne treba vyzdvihnúť jeho zakore- 
nenosť v kresťanstve. Jeho starý otec bol mučeník, 
dvaja bratia, svätí, boli biskupmi, sestra, tiež svätá, 
bola zakladateľkou ženských kláštorov. Podobne aj 
Ján Zlatoústy bol biblistom-exegétom a vynikajúcim

dušpastierom-kazateľom. Obidvoch možno označiť 
za duchovných géniov, za ľudí, ktorí podstatu veci 
vidia takrečeno bezprostredne, ktorí za cieľom idú 
najkratšou cestou, akoby intuitívne, charizmaticky.

Ako sa v oblasti liturgie postupovalo?
Sv. Bažil mal pred očami idey prvotného kresťan

stva, jeho radikálnosť a túžbu po svätosti. Počiatok 
považoval za autentický. Liturgická prax a liturgic
ká skúsenosť prvých kresťanov bola pre neho vý
chodiskom: všetko hodnotné, ktoré Cirkev pred ním 
mala, včlenil do liturgie, ktorú formoval. Najmä to, 
čo my dnes voláme tradíciou, vnímal osobitne citli
vo. Stručne povedané, všetky identizujúce liturgic
ké prvky apoštolských a poapoštolských čias pre
niesol, pretavil, vkódoval do formy, ktorú vytváral.

Svätí Otcovia však do liturgie vložili aj svoju 
vlastnú charizmu. Z tých vecí, ktoré sú navonok 
najviditeľnejšie, spomeňme napríklad liturgické rú
cha, spev, aj zborový, choreografiu, umenie, slovom 
majéstátnosť. Z ďalších vecí si všimnime „čas“. Li
turgia sa s ním „vyporiadávala“ už od začiatku. 
Grécka liturgia čas pochopila obdivuhodne dokona
lo. Jednotlivé úseky dňa ; dostali svoj liturgický 
útvar, večiereň, „povečerije“, „polunočnicu“, utie- 
reň, „časy“ (1., 3., 6. a 9.) a „obidnicu“. Každý 
útvar dostal primeraný koncepčný princíp. V týž
dni sa osobitne pamätalo na nedeľu a na sobotu
i na vigílie. Rok bol rozdelený na liturgické okruhy, 
tie zas dômyselne'rozmiestňovali jednotlivé sviatky.

No liturgický rok je iba rámcom, do ktorého svä
tí Otcovia vložili obsah, to jest tajomstvá dejín spá
sy. Títo charizmatici, osobitne vnímaví na tradíciu
— najmä apoštolských čias, teda čias Zjavenia — 
svoje vnímanie tajomstiev Božích i tajomstiev kres
ťanstva vkódovali do príslušných liturgických tex
tov, napríklad do, spevov večierne, utierne atď. Spo-j 
meňme tajomstvo Boha, jeho milosrdenstvo, tajom
stvo Svätej Trojice, Krista ako „Pána“, Svätého Du
cha, tajomstvo spásy, milosti, tajomstvo Panny Má
rie, ktorú dosial s neprekonaným vzletom ospie
vali v bohorodičenoch, tajomstvo Cirkvi, ktoré sa 
vyjadrené medziiným aj samotným liturgickým 
zhromaždením a jeho liturgickým správaním sa 
atď. Táto liturgia je súčasne aj najlepšou školou 
modlitby, školou, ktorá učí integrálne pristupovať 
tak ku Bohu ako aj ku svetu.

O tejto, východnej, gréckej liturgii možno, pocho
piteľne, hovoriť ešte ďalej. My tu však už iba po
znamenajme, že ako celok predstavuje jeden z naj
väčších monumentoiv ludskéiho ducha, ľudského 
vzopätia sa k Bohu. (A pridajme, že dosiaľ sa 
z týchto duchovných hodnôt čerpalo iba málo.).

(Vývoj tejto liturgie — gréckej — bol ukončený 
niekedy v 7.—8. storočí).

3. V roku 862 veľkomoravské nieža Rastislav žia
da od Michala III. misionárov. Konštantín a Metod 
sa po modlitbe na misiu podujímajú. Táto chvíľa 
pred oltárom, v ktorej sa im „zjavil Boh“ a po kto
rej Konštantín „začal písať slová evanjelia“ (ŽKXIV, 
14) je aj chvíľou zrodu novej Vetvy východnej litur
gie, staroslovienskej (grécka liturgia sa vyvíjala 
ďalej).

Co o veci povedať viacej?
Konštantín si uvedomoval vážnosť úlohy, na kto

rú sa s Metodom podujíma. Úspech môže zabezpe
čiť jedine dobrá príprava, ío, ak sa použijú optimál
ne prostriedky. Slovanom majú dať kresťanstvo, te-



da Krista, a to živého a živú Jeho náuku. Grécka 
liturgia sprítomňuje i Krista i Jeho náuke vyučuje. 
Ak Slovania, ktorých považovali za ludí so zvlášt
nym zmyslom pre liturgiu, liturgiu prijmú, prijmú 
Krista. Hla, teológia liturgie i teológia katechézy 
svätých bratov! Tu je motív, pod vplyvom ktorého 
sa rozhodujú grécku liturgiu — spolu s perikopami 
Svätého písma — preložiť a naučiť ju našich pred
kov. Tu je vysvetlenie, čo spôsobilo, že naši pred
kovia sa tak rýchlo a tak natrvalo a hlboko stali 
kresťanmi.

Co sa tu s gréckou liturgiou stalo?
Sv. Cyril a Metod ju neupravovali, nedoplňovali 

ani neskracovali. I forma i obsah zostali na úrovni, 
do ktorej vývoj došiel. Nóvum ich prístupu spočí
valo v tom, že ju iba jazykovo prispôsobili novej 
kultúre. Nová podoba východnej liturgie plnila funk
ciu recepčnú: išlo o stretnutie živého Krista s no
vým živým prostredím, s novým recipientom. V pod
state išlo o, funkciu — katechetickú. O funkciu, kto
rej Druhý vatikánsky koncil — a pokoncilová Cir
kev — venujú takú velkú pozornosť.

Tretia etapa vývoja východnej liturgie, slovan
ská, vyzdvihuje, ako vidieť, je j duchovnú stránku, 
to, že vedie priamo ku Kristovi. V novom prostredí 
sa osobitne exponovala jej ekleziologická stránka,

to, čo sa označuje za „sobornosť“ i prvok marián
sky.

Povšimnime si tiež to, že celých jedenásť storočí 
sa overuje dobrý vzťah Slovanov k liturgii ako ta
kej a ku svojej liturgii osobitne. Bola to práve li
turgia, ktorá ich nábožensky, duchovne, cirkevne, 
ale i kultúrne formovala, bola to práve táto litur
gia, ktorá ich cez mnohé a velké ťažkosti dejinami 
sprevádzala. Oni sami si túto skutočnosť intuitívne 
oceňovali: dbali o to, aby zostala sebou, aby ju od
kázali v takej podobe, v akej ju sami zdedili.

Dosial sa o liturgickom diele sv. Cyrila a Metoda 
skoro ani nehovorilo. Nikde sa nehovorilo ani 
o zmysle pre liturgiu u Slovanov. Dejiny slovanskej 
liturgie však ukazujú, že táto otázka je v každom 
prípade pozoruhodná.

A dodajme aj toto: „slovanskosť“ vela pozoruhod
ného pridala k hodnotám gréckej liturgie. Komu 
teda ide o hodnoty východnej liturgie, je j slovan
ská vetev ich ponúka v najširšej miere. V nej sú 
liturgické prvky tak apoštolských a poapoštolských 
čias ako aj prvky vývojovej etapy gréckej — i litur
gické prvky vlastné. Mohlo by sa obrazne povedať, 
že naša liturgia „pamätá“ na liturgický život pr
vých kresťanov i na liturgický život svätých vý
chodných Otcov. o. Ján B a b j a k

- -  PIŠU unn BDHDSLDVC1

„NIE KAŽDÝ, KTO Ml HOVORÍ: ,PANE, PANE!’ 
VOJDE DO NEBESKÉHO KRÁĽOVSTVA . .

(Mt 7, 21)

Čítal som, že kresťan v dnešnej dobe môže ob
stáť len na základe osobnej viery v Boha. Osobná 
viera spočíva v častom počúvaní Božieho slova, v 
prijímaní Eucharistie, v konaní dobrých skutkov, 
vo vydávaní svedectva, v osobnej modlitbe a neod
mysliteľnom živote v spoločenstve. Je v tom naozaj 
veľa pravdy. . .  Ja si ale nemôžem pomôcť. U veria
cich kresťanov často vidím pravý opak: formaliz
mus, lajdáctvo. . .  Kdesi som čítal nápis: „Olohy 
čestne splníme“. Ktosi išiel okolo a usmial sa. Nie
kde sa stala chyba. . .  A to v osobnom vzťahu k 
Bohu. Aký je môj vzťah k nemu, taký je aj k rodi
čom, k predstaveným, k spolubratom, k sebe samé
mu — a taký je aj k práci.

Bol som svedkom dopravnej nehody. Z rozbitej 
lady vyšiel vodič a začne horekovať: „Bože, prečo 
sa mi to len stalo?“ „človeče, môžete byť rád, že 
ste vyviazli živý a zdravý z tej hŕby dokriveného 
plechu!“ — krútia hlavami okoloidúci.

Na gymnáziu sme mali jeden veľmi .nezáživný 
predmet. Pred hodinou niekto napísal na tabuľu: 
Teória bez praxe je mŕtva. Profesor nás okríkol a 
kázal to zotrieť . . .

Slová a skutky. Počúvať Božie slovo a zachovávať

ho. Dve strany jednej mince. Nie vždy je však ľahké 
postaviť ju tak, aby bolo vidieť obidve strany.

Je pravdou, že sa človek dostane k rozumnej mod
litbe nie cez rozumkársítvo, ani nie cez literárne 
vycibrený štýl, ale cez úprimný vzťah k Bohu. Či sa 
ten veriaci človek nemohol modliť aspoň takto: 
„Bože, ďakujem ti, že som sai vlastne druhýkrát na
rodil, a že som zdravý. Prosím ťa, daj mi silu, aby 
som i tú hmotnú škodu hrdinský znášal.“

bohoslovec M a r i á n

ODDANÁ LÁSKA K DIEŤAŤU

Generál Charles de Gaulle patri nepochybne medzi najvý
znamnejšie postavy 20. storočia. V jeho živote nás veľmi do
jíma jeho láska k telesne chybnej dcérke.

Žila 20 rokov. Po celý ten čas de Gaulle staral sa a ňu s 
najväčšou láskou a trpezlivosťou. Keď umrela, jej otec bol do 
hĺbky otrasený jej smrťou. Krátko po smrti dcérky Anny de 
Gaulle založil základinu podľa jej mena. Fond bol určený pre 
nevyliečiteľne choré deti. Jeho želanim bolo, aby ležal po bo. 
ku svojej dcérky — keď zomrie. A tak neleží v monumentál
nom mauzóleu, ale na malom dedinskom cintoríne, pri svojom 
za života ťažko postihnptem dieťati.

KN 1973, 39

Koncom r. 1984 bolo v Maďarsku 3128 kňazov la
tinského a gréckeho obradu, z toho niekoľko v dô
chodkovom veku. Priemerný vek maďarských kňa
zov je teraz 60 rokov.



p o z w Ä š  s v o j u  v í e u u ŕ

BOŽIA PROZRETEĽNOSŤ 

I.

Boh je Stvoriteľom neba a zeme a všetkého čo 
jestvuje. Všetko toto stvoril pre svoju slávu a sú
časne, aby ukázal svoju dobrotu. Boh však svet nie
len stvoril, ale ho tiež udržiava, stará sa o dobro 
všetkého stvorenia.

Skúsenosť nás učí, že hodinky nemôžu jestvovať 
sami od seba a prestanú ísť, keď ich nenatiahneme. 
Svet sa podobá takým velikánskym hodinám. Svet 
nepovstal sám od seba, ale je Božím dielom a tak 
isto sa nemôže sám udržať. Ten, kto ho stvoril, ho 
aj udržiava, spravuje ho a stará sa oň.

V každej domácnosti sa denne treba starať o nie
čo, napr. o potraviny, odev, drevo a všetko v do
mácnosti má svoje miesto; členovia rodiny sa riadia 
istým poriadkom. V prírode je to podobne. Celý svet 
sa tiež riadi istým poriadkom. O všetko sa stará 
Boh, aby tu bol súlad, poriadok.

Boh svet udržuje, to znamená, že keby ho Boh 
prestal udržovať, svet by sa vrhol do ničoty, nebol 
by. Svet a každé stvorenie v ňom jestvuje dovtedy, 
pokiaľ to chce Boh. Pri strojoch musí stáť vyučený 
robotník, ktorý ho kontroluje, či sa niečo nepoka
zilo, čo by narušilo beh stroja. Svet tiež podobne 
potrebuje niekoho, kto by ho riadil.

Boh udržuje nielen svet, ale aj množstvo stvorení, 
ktoré vo svete žijú.

Boh svet spravuje, riadi, to znamená že uspora
dúva všetko k dobrému. Nič sa nedeje bez jeho vô
le. Boh zariadil všetko tak, aby každé stvorenie do
siahlo svoj cieľ, pre ktorý jestvuje. Každé stvorenie 
má potrebnú štruktúru tela, vrodenú schopnosť nájsť 
si potravu, brániť sa. Človeka Boh urobil pánom 
stvorení, jemu má všetko slúžiť: pole, ktoré obrába 
mu prináša úrodu; zvieratá mu pomáhajú svojou 
silou a tiež sú mu za potravu. Človekovi dáva Boh 
silu, zdravie a rozum, aby mohol pracovať.

Aj človek má svoj cieľ tu na zemi. Má milovať 
svojho Stvoriteľa a slúžiť mu a tak získať večnú bla
ženosť. V človekovi je túžba žiť šťastne a večne. 
Túto túžbu mu môže vyplniť jedine Boh, ktorý z lás
ky k človekovi neváhal prísť na svet a učiť ľudí, v 
čom spočíva pravé šťastie a život. Preto každá uda
losť v našom živote sa deje pre naše dobro. Nič, čo 
sa deje, nie je náhoda, lebo všetko sa deje z vôle 
Boha, ktorý chce všetkých ľudí spasiť (porov. 1 Tim
2, 4).

Boh sa o všetko stará. Túto starosť o všetko vo
láme Božou prozreteľnosťou. Otec rodiny sa stará 
o svoje deti. Stará sa o ich živobytie, o dom, o zá
hradu a pod. Občiansky predstavený sa stará nielen
o svoj dom, ale o dobro štátu a všetkých občanov. 
Podobným predstaveným je aj Boh. V tomto zmysle 
hovorí Sväté písmo: „Pozrite na vtákov nebeských! 
Ani nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, 
ale váš nebeský Otec ich kŕmi. . .  Pozorujte poľné

ľalie, ako rastú! Nepracujú ani nepradú. Hovorím 
vám, ani Šalamún vo všetkej svojej nádhere nebol 
tak zaodetý ako jediná z nich . . .  Váš Otec totiž vie, 
že všetko toto potrebujete. Hľadajte teda najprv Bo
žie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a všetko toto 
sa vám pridá!“ (Mt 6, 26; 28—29; 32—33.)

Človek má dôverovať Bohu, ako svojmu otcovi. 
A keď aj prídu ťažkosti a núdza, nik nepomôže iba 
Boh. Božie cesty sú nevyspytateľné a ťažko je člo
vekovi iba pochopiť. Preto, keď sa nám niekedy na
tíska otázka, prečo sa to ¡stalo, povedzme si: Boh 
vie, prečo sa to stalo. Často, po uplynutí určitej do
by, poznáme Božiu vôľu a jeho múdre úmysly. De
jiny fakubovho syna Jozefa nás o tom veľmi poučujú 
(pozri knihu Pôvodu 37. až 50. hlavu).

Svätý Peter Gonzales pochádzal z Astorty v Špa
nielsku. Jeho rodičia boli zámožní ľudia. Strýko bol 
biskupom v jeho rodnom meste. Tento sa postaral, 
aby mladý Peter vyštudoval teológiu a získal cirkev
né hodnosti, hoci nemal vrúcny vzťah k Bohu. Pe
ter sa takto stal namysleným. Raz sa stalo, že počas 
jednej slávnosti spadol z koňa do blata. Všetci, kto
rí ho predtým obdivovali, sa mu začali smiať. Táto 
príhoda ho priviedla k poznaniu pravdy. Peter vte
dy povediaí: „Keď ma dnes svet vysmial, tak od 
tohto sveta, ktorý som si natoľko ctil, sa odvraciam 
a začnem odteraz nový život!” A naozaj tak urobil. 
Nestaral sa viac o pompéznosť, o slávnosti, o cirkev
né hodnosti. Všetko to zanechal a zaľúbil si nado
všetko dobrého Pána Boha.

Vždy dúfajme v Boha, odovzdajme sa do jeho rúk 
v každej situácii života. Zverme mu svoj život a všet
ko bude dobre, lebo dosiahneme — s jeho pomocou
— svoj cieľ: šťastný a večný život. Dôverujme Kris
tovi, lebo on je s nami po všetky dni (porov. Mt
28, 20) a nebojme sa, lebo boja sa len maloverní 
(porov. Mt 8, 26).

| L. L.

Hora Tábor. Evanjelium  houorí o  „vysokej h o r e“, na k torej 
sa  Jež iš prem enil



S v e t l á  V ý c h o d u

SVÄTÍ FLÓR A LAUR, MUČENÍCI

Dvaja rodní bratia dvojčatá, sv. Flór a Laur, boli 
kamenármi, ktorí boli odborníkmi vo svojej práci. 
Žili v Byzancii, neskoršie sa usadili v Ilýrii. A vša
de, kde pracovali, svojím kresťanským životom dá
vali dobrý príklad, že mnohí pohnutí ich životom 
stali sa kresťanmi.

Stalo sa, že panovník chcel postaviť chrám po
hanským bohom. Za majstrov boli vybratí obaja 
bratia Flór a Laur ako najlepší. Pri práci obracali 
mnohých robotníkov-pohanov a svoj neveľký záro
bok rozdávali chudobným.

Nad stavbou mal dozor pohanský kňaz Mamertín. 
Raz sa črtalo, že syn tohto kňaza, Atanáz, pozerajúc 
sa na prácu robotníkov bol zranený na oku a osle
pol. Kňaz sa rozhneval na sv. bratov. Tí mu ale por 
vedali, aby im zveril syna na nejaký čas, že budú 
prosiť svojho Boha, aby mu navrátil zrak. Celú noc 
sa modlili sv. bratia a potom hovorili chlapcovi
o Ježišovi Kristovi, ktorý jediný ho môže uzdraviť. 
Chlapec bol hlboko dojatý ich učením o Bohu a uve
ril. A vtedy Boh urobil zázrak: chlapec uvidel. Ked 
otec videl syna so zdravým okom, aj on uveril 
v pravého Boha a z pohanského kňaza sa stal hor
livý kresťan.

Takto pri stavbe pohanského chrámu sv. bratia 
obrátili na pravú vieru okolo 300 osôb. Keď bol 
chrám hotový, jedného večera postavili uprostred 
sv. kríž a celú noc sa modlili a spievali žalmy. Keď 
sa o tom dozvedeli pohanskí predstavení, všetkých 
dali upáliť a sv. bratov mučiť. Nakoniec ich hodili 
do studne a zasypali. Stalo sa to okolo r. 120.

Hlas svedomia
V každom človeku je ukrytý zákon svedomia, kto

rý si on sám nedáva, ale ktorý musí poslúchať, aby 
sa dostal do večného života. Hlas tohto zákona ne
prestajne volá, aby sme milovali a konali dobro a 
chránili sa od zlého. Vždy, keď treb(a, zaznieva v 
našej mysli: Toho sa chráň, ťo nerob!

Človek má v srdci od Boha vpísaný zákon, ako o 
tom hovorí Sväté písmo: Aj pohania hoci nemajú 
zákon, t. j. Desať Božích prikázaní, od prírody ko
najú, čo zákon požaduje (Rim 2, 14). Práve v po
slušnosti tomuto zákonu sa prejavuje dôstojnosť 
človeka. Podlá toho zákona bude človek aj súdený, 
ako hovorí Sväté písmo: „O tom im spolu vydáva 
svedectvo ich svedomie a ich myšlienky, ktoré ich 
aj obviňujú, aj obraňujú. Tak aj v ten deň, ked Boh 
ústami Ježiša Krista bude súdiť skryté činy ľudí. . . “ 
(Rim 2, 15—16J. Tou tajomnou stránkou ľudského 
života je svedomie, najlepšie jadro človeka, v kto
rom sa ozýva Boží hlas. Cez svedomie sa podivným 
spôsobom naplňuje láska k Bohu a blížnemu. Sve

Ostatky sv. bratov-mučeníkov boli nájdené za pa
novania cisára Konštantína Veľkého a slávnostne 
prenesené do Carihradu. Tam im postavili chrám 
a neskoršie aj kláštor, v ktorom boli uložené ich 
ostatky, kde ich Pán oslávil mnohými zázrakmi.

Ich pamiatku si uctievame 18. augusta. —R—

domie spája kresťanov s ostatnými ľuďmi pri hľa
daní pravdy a riešení problémov v živote jednotliv
cov a spoločnosti.

Svedomie je činnosť nášho rozumu a ním posu
dzujeme mravnosť a hodnotu našich skutkov. Tento 
úsudok nášho rozumu môže byť sprevádzaný aj ci
tovými prejavmi, ako nepokojom, strachom, čomu 
hovoríme, že je to hlas svedomia. Hlas svedomia 
sa môže prejaviť pred skutkom a po skutku. Pred 
skutkom sa prejavuje troma spôsobmi: 1. Vyvoláva 
v nás zabraňujúce myšlienky a zadržiava v nás v 
pokušeniach. 2. Vystríha a upozorňuje nás, aby sme 
zamýšľaný skutok neuskutočnili. 3. Povzbudzuje a 
pobáda nás v nečinnosti a ľahostajnosti tým, že vy
voláva v nás účinné pohnútky k činnosti.

Hlas svedomia po vykonanom skutku je sudcom 
toho, čo sme vykonali. Ked bol skutok dobrý, od
meňuje ho vnútorným pokojom a blaženými pocitmi. 
Naopak pri zlých skutkoch robí výčitky a vyvoláva 
nepokoj až k mukám. Toto často vedie k priznaniu 
sa k utajeným zlým skutkom.

Pravdivé svedomie je, ked sa úsudok rozumu zho-



duje s Božím zákonom. Naopak nesprávne, chybné 
svedomie je v rozpore s týmto zákonom. Jemné sve- 

|t domie dokáže rozlíšiť aj najmenšiu odchýlku od zá
kona. Uvoľnené svedomie sa ľahko a bez obavy vy
hne zákonu. Isté svedomie bez pochybovania rozho
duje, čo máme robiť. Neisté svedomie váha pri roz
hodovaní a preto neslobodno s ním konať. Dôležité 
je, aby sme mali správne svedomie. Náš rozum sa 
môže mýliť, nie je u ľudí absolútne dokonalý a pre
to aj svedomie môže byť bludné. Správne svedomie 
sa zdokonaľuje vzdelávaním, čítaním Svätého pís
ma, katechizmu, vieroučnej literatúry, životom po
dľa viery a svätou spoveďou.

Sám náš Spasiteľ hovorí: „Svetlom tela je tvoje 
oko. Ak je tvoje oko zdravé, celé tvoje telo bude vo 
svetle. Ak je však tvoje oko choré, celé tvoje telo 
bude vo tme. Hlad teda, aby svetlo, čo je v tebe, 
nebolo tmou!“ [Lk 11, 34—35). Ježiš keď hovoril o 
svetle, ktoré svieti v našej duši, myslel na svedo
mie.

Jasné, pokojné svedomie hreje a robí človeka šťast
ným. Vo svetle dobrého svedomia prví kresťania sa 
nebáli väzníc, vyhnanstva, mučenia, ba ani smrti. 
Dobré svedomie robí každý krok pevným, bezpeč
ným, každé naše slovo rozhodným, výraz tváre po
kojným a naše správanie čestným. Po dobrom skut
ku svedomie chváli a po zlom karhá. Toto zisťuje 
v sebe každý človek, vzdelaný i nevzdelaný, dieťa
i dospelý. I v malom dieťati účinkuje svedomie, ho
ci o ňom nič nepočulo. Aj ono si vie uvedomiť svoj 
zlý čin.

Hlas zlého svedomia je ako zvon, ktorý bije na 
poplach i vtedy, keď človek odpočíva. Žiadna dýka 
nie je tak ostrá, žiadny had nie je tak jedovatý a 
zub tak boľavý ako zlé svedomie. Hlas svedomia 
nikdy nemožno umlčať, i keď sa o to mnohí namá
hajú. Ľudia sa snažia umlčať výčitky svedomia zá
bavou, že idú do spoločnosti, alkoholom alebo iným 
únikovým správaním. Ale všetko úsilie je bez účin
ku. Keď pominie omámenie, radosť a dobrá nálada, 
nepokojné svedomie sa opäť prihlási. Tento dušev
ný stav dobré vyjadrujú slová Svätého písana: „Uteká 
ničomník, hoc nik ho neplaší“ (Prís 28, 1). Kristus
0 týchto ľuďoch povedal, že „ich červ neumiera“ 
(Mk 9, 45). Kain tiež po bratovražde stále utekal.

Ľudia, ktorí počúvajú hlas svojho svedomia, po
cítia radosť a pokoj vo svojej duši. Spytujme si kaž
dý deň svoje svedomie a konajme vždy tak, aby 
sme večer s uspokojením mohli vyhlásiť, že sme 
urobili veľa dobrých skutkov, ktoré upokojujú naše 
svedomie. Katechizmus nás učí, že spytovanie sve
domia spojené s dokonalou ľútosťou je najdôležitej
šou časťou večernej modlitby. Ukladajme sa každý 
deň do postele so spokojným svedomím!

Veľmi pekne sa o svedomí vyjadril maďarský ro
mánopisec Gardonyi Gezía v románe Jágerské hviez
dy: „Nikto z ľudu nevidel tvoj zlý skutok, tvoje zlé 
myšlienky, ale videl ich Boh a On na ne nezabudne.
1 ked by si robil zlo v najväčšej tajnosti, jeho čier
ny tieň sa zdvihne a bude ťa prenasledovať a splá
cať ti sedemdesiatsedemkrát. A hoci v akej tajnosti 
robíš dobro, kvet toho dobrého aj po mnohých ro
koch bude ozdobovať tvoju hlavu.“ Šťastný je ten,
o ktorom možno povedať, že je svedomitý. Avšak ne
šťastný je ten, o kom sa hovorí, že nemá svedomie.

o. Vladimír P e t r á š k o

Jedáva s hriešnikmi/
Kradla! Tak sa šeptala o jednej našej spolužiačke. 

Každý sa jej vyhýbal. Každý pred ňou nápadne pre
zeral svoje veci a hlavne svoju peňaženku, či v nej 
niečo nechýba. Nehovorili sme s ňou — a ani ona 
s nami. Sedela ticho, bez záujmu. Svoje úlohy odo
vzdávala čoraz horšie a horšie. Nakoniec odišla z 
našej školy. Kde, to sme sa nedozvedeli. A nezistili 
sme, či vôbec opravdu kradla. Vlastne nás to ani 
nezaujímalo. Bola to „čierna ovca“ a tešilo nás, že 
odišla. Teraz ma napadlo: čo by sa bolo stalo, keby 
k nej niektorá spolužiačka bola prisadla? Keby s 
ňou začala hovoriť? „Je tiež taká“, povedali by os
tatní. Alebo nie?

Tak predsa odsudzovali Ježiša Krista farizeji a 
učitelia Zákona. Hovorili: „Prijíma hriešnikov a je
dáva s nimi!“ Prečo? Sv. evanjelista Lukáš o tom 
píše: „Potom sa približovali k nemu všetci mýtnici 
a hriešnici, aby ho počúvali.“ Počúvame dobre: aby 
ho počúvali! Aby počúvali jeho učenie! Aby sa sna
žili o nápravu života! O obrátenie!

Farizeji tiež prichádzali. Ale nie „aby ho počúva
li“, ale „aby ho mohli podchytiť v reči“. V reči ale
bo v skutku; im to bolo jedno. Išlo o to: pokoriť a 
zničiť niekoho, kto dovolil vniesť do ľudských mys
lí pochybnosť o jedinečnej „spravodlivosti“ ich ja!

Je však ľahké posudzovať a odsudzovať farizejov. 
Tým vlastne sa stávame do jednej rady s nimi. Od
sudzujeme ich, „my spravodliví“ — ale neodsudzu
jeme tým vlastne sebe? Äno, my kresťania konca 20. 
storočia, tu i vo všetkých častiach sveta, podobáme 
sa farizejom až na nerozoznanie! Malý príklad: Ur
čite ste sa už stretli, v diskusii alebo v tlači, s in
formáciami o problémoch novej, zákernej choroby, 
ktorá je známa pod menom AIDS. A pretože ide o 
chorobu, ktorá je najčastejšie spájaná s nediscipli
novaným alebo nenormálnym sexuálnym životom, 
mnoho kresťanov na svete ju zjednodušene nazvalo 
„Boží trest“. Má to za následok pohŕdanie, odmieta
nie lekárskej starostlivosti, tvrdé zaobchádzanie, 
spoločenské znemožnenie celej rodiny, biedu, strach, 
zúfalstvo.

Ako sa na túto záležitosť máme pozerať my? Ako 
by sa na to pozeral Ježiš Kristus? Matka Tereza z 
Kalkaty dáva svojím príkladom návod: nabadá svo
je sestry, misionárky lásky, aby sa týmto nemocným 
venovali so zvláštnou starostlivosťou a láskou, vin
ným i nevinným. Pretože i pre nich platia Kristove 
slová: Co ste jednému z tých mojich najmenších 
bratov urobili, mne ste urobili! A či taký človek, 
postihnutý dosial nevyliečiteľnou chorobou, nemá 
nárok na titul „najmenšieho Kristovho brata“?

A nepatria medzi „najmenších bratov“ aj iní, na 
ktorých sa my, ktorí si hovorievame „spravodliví“’, 
pozeráme s pohŕdaním? O Ježišovi sa hovorievalo, 
že „prijíma hriešnikov a jedáva s nimi“. Inými slo
vami: ponúka im priateľstva a pomoc! A my? Či 
svojím odmietavým postojom nenútime niekoho, 
aby nielen nevstal, ale naopak, padal stále hlbšie 
a strhával dole aj druhých?

( — ŠK — z českých KN preložil — f d. — )
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Pevnosť Mâcheront
Evanjeliá neudávajú miesto uväznenia sv. Jána 

Krstiteľa. No podľa židovského historika Jozefa Flá- 
via miestom uväznenia a smrti sv. Jána bol Mache- 
ront či Macherus, po Jeruzaleme najmocnejšia pev
nosť v Palestíne, v Perei, na východnej strane Mŕt
veho mora, kde vládol syn Herodesa Veľkého, Hero
des Antipas. Oženil sa s Herodiadou, manželkou 
svojho brata Filipa, čo mu Ján ostro vytkol. A tak 
sla Ján dostal do väzenia v pevnosti Macherus.

Bola to jedna z mohutných stavieb Herpdesa Veľ
kého, ktorá okrem svojich pevnostných funkcií sa 
vyznačovala mimoriadnym prepychom. Spomínaný 
Jozef Flávius popisuje túto pevnosť dosť podrobne. 
Rozpráva, že Herodes vybudoval vo vnútri pevnostné
ho valu nádherný palác, plný komnát vykladaných 
mramorom, s vodnými bazénmi na kúpanie, vyzdo
benými mozaikami. Priestranstvo hradu bolo vyba
vené fontánami, portikami a záhradami, ktorých 
udržiavanie v tejto nehostinnej, púštnej krajine stá
lo nemálo peňazí. Pevnosť mala chrániť južné hra
nice Perey pred nájazdami susedných Nabatejcov; 
bola obsadená dobre vyzbrojenou silnou posádkou, 
s hojnosťou zásob potravín. Tu sa kedysi Herodes 
Veľký a teraz jeho syn Herodes Antipas cítili naj
bezpečnejšie. Dnes na mieste tejto  pevnosti je už iba 
púšť so zvyškami rumovísk. Možno tu zazrieť ešte 
základy niekdajších pevnostných veží a dostať sla 
do hlbokých jaskýň či podzemných kazemát. Možno 
v jednej z týchto podzemných pivníc bol zavretý 
celých 10 mesiacov Ján Krstiteľ, žijúc tu v neistote 
a očakávaní. Jeho život sa mohol skončiť hocikedy, 
iste len násilným spôsobom a nemohol dúfať že sa 
dočká korunovania svojho diela: slávnostného zja
venia sa Krista svetu ako Mesiáša.

Ťažilo ho to viac ako Herodesov meč, ktorý mu 
visel nad hlavou. Jeho učeníci ho navštevovali vo 
väzení a rozprávali mu, že onen neobyčajný Rabbi
— Ježiš, koná zázraky, ale nikdy nehovorí, že je 
Mesiášom, naopak, prísno napomína tých, čo mu 
pripisujú tento titul. Tieto správy väzňa Jána skôr 
zarmucovali. Nechápal, prečo Syn Márie sa nepo
náhľa zjaviť sa svetu ako Mesiáš? Jedného dňa vy
slal z väzenia dvoch učeníkov k Ježišovi, aby mu
v jeho mene položili zásadnú otázku: „Ty si ten, 
ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Ježišova 
odpoveď bola iná, ako Ján očakával. Ježiš nepovedal 
jasne: „Nie!“, ale ani jednoznačne: „Äno!“ Ježiš 
však predsa uskutočňoval svojím vlastným spôso
bom dávne mesiášske proroctvá. Jeho skutky sved
čili, že On je  Mesiášom. Ježiš svoju mesiášsku hod
nosť zjavoval iba postupne z čisto duchovných po
hnútok, ale i rozumových dôvodov.

Ježiš hovoril obozretne, múdro, s nozmyslom, po
stupoval tak, ako postupuje matka s dieťaťom, kto
ré sa len začína stavať nia nohy a robiť prvé kroky. 
Bohatstvo svojej duše Ježiš nezjavil náhle, ale robil 
to pomaly, aby jas tejto pravdy neoslepil oči zvyk
nuté na súmrak, na polotmu. Aby ho ľudia pocho
pili a uznali za Bohom prisľúbeného a poslaného 
Mesiáša, bolo im treba vysvetliť, v čom spočíva op
ravdivé mesiášstvo. Beľmo z očí sa mohlo len pomaly 
odstraňovať. Bolo treba vykoreniť predsudky, odpra
távať falošné a prekrútené predstavy o poslaní Me-

M acherus na východnom  brehu M ŕtveho m ora, k d e  bo l na roz
kaz  H erodesa Antipu sv. Ján Krstiteľ uväznený a  statý

siáša ako víťazného a čisto zemského židovského 
kráľa. Ľudia museli pochopiť, že do Božieho kráľov
stva sa nevchádza za rinčania zbraní, ani v sláve 
dočlasného zemského triumfu, ale cestou pokánia 
a premenou ľudskej duše a života.

Hovoril o kráľovstve, ktoré nie je sýtosťou tela, 
ale panovaním Boha v dušiach a spasením duší. 
Kristus ako dobrý vychovávateľ a pedagóg svojho 
národa len pomaly a veľmi trpezlivo zasväcoval 
apoštolov a ľud do, podstaty svojho mesiášskeho po
slania a do správneho zmyslu svojho kráľovstva už 
tu na zemi, do kráľovstva lásky, spravodlivosti a 
pokoja.

R. A. Slavický

V kňazských seminároch v Maďarsku sa na du
chovný stav pripravuje 190 klerikov latinského a 
50 gréckeho rítu.

V nedeľu 13. apríla t. r. Ján Pavol II. kanonizoval 
bl. Františka Antona Fasaniho z rehole bratov men
ších koventuálnych.

Drita („Svetlo“ } je jediný nábožensko-kultúrny 
časopis v albánskom jazyku. Vychádza v Juhoslávii.

NA SVETE NIC NIE JE VECNÉ

Svojho času istý mladík pozoroval z hotelovej izby život 
veľkomesta. Pod Jeho oblokom slepec práve spieval pieseň: 
„Nič netrvá na svete večne! Každý tn požije c h v íľ o č k u  a už 
sa sťahuje zas!“ Na mladíka zapôsobila pieseň natoľko, že 
zmenil svoj ďalší život. Tým mladíkom bol známy kazateľ a 
kňaz — Lacordaire. Poznal život a bral život ako povolanie 
k nadzemskému cieľu.



Mátohy povojnových čias
Mladý človek žije v prítomnosti, a keď je rozváž

ny i v budúcnosti. Starý sa zasa zdržuje v prítom
nosti, ale jeho duch často zaletí s tou jeho čudes- 
iou schopnosťou do minulosti a znovu prežíva to, 
ío sa odohralo — zle i dobre. Najmä bezsenné noci 
¡ú pareniskom bohatej fantázie a obrazotvornosti. 
)o povedomia, ako do nejakej knižnice uložené uda- 
osti, sa vynoria na povrch pamäti a odohrávajú sa 
>ťa nejaký dokumentárny film. Len si zoberme voj
nové a povojnové udalosti, v ktorých najviac trpel 
pospolitý ľud, ktorý nemohol sadnúť do auta alebo 
lietadla a z ťažkých situácií či horúceho prostredia 
zmiznúť.

A čo tí, ktorí sa „bavili“ s osudmi miliónov na 
„šachovnici“ svetovej politiky, ako nejaké drobné 
figúrky prekladali mladé životy z miesta na miesto, 
a ktorí dopustili vzájomné pustošenie a zabíjanie? 
Čo chceli? Vládnuť svetom? Bláznivá snaha! Alebo 
brániť chceli svoju vlasť? Veď ju nikto nenapadol! 
Aké je to hrozné!

Zbrane na „Marsovom poli“ už utíchli, ale vojna 
ešte stále mátožila a brala svoje obete. Pani Smrtka 
sa ešte stále rehotala a vyškierala svoje škaredé 
zuby.

Jeden skutočný obraz.
Chudobný roľník sa vracal, ako nútený evakuant, 

so svojou rodinou do spustošeného domova neve
diac, že prístup do dediny nie je ešte odmínovaný. 
Nič netušiac s koníkmi napredoval. Jeden z koníkov 
stúpil na „šľapnú“ mínu a dokaličil si nohu. Gazda 
zoskočil z voza koňa ratovať. V tom i on stúpil na 
druhú mínu a bol ťažko ranený. Namiesto domova 
ocitol sa v malej provizórnej nemocnici. V ťažkej 
situácii sa mu nepodarilo koníky ochrániť, do kto
rých vkladal svoje hospodárske nádeje. Vojna ho 
pripravila aj o to, čo mu ostalo: zdravie a kone. 
Zdochýňajúca vojnová hydra so svojím kopytom 
zasiahla ešte i jeho.

Mládenec z tej istej obce sa podujal odmínovať 
cesty a lúky v okolí. Odstránil velké množstvo pro
titankových mín. Nakoniec jedna vybuchla a mlá
denca zabila. S veľkým žiaľom pochovali mláden
ca, ktorý svoj mladý život obetoval za svojich, za 
celú obec. Bol to šľachetný hrdina.

Druhý skutočný obraz.
Vojenský lesný podnik bol patrónom jednej men

šej farnosti. Vojna veľmi zničila miestny kostol. Vo
jenský lesný podnik pomáhal materiálne aj finanč
ne kostol praviť. Farníci sa manuálnou prácou zú
častňovali na tejto oprave.

Stalo sa, že istý človek ukradol dosky od kostola. 
Duchovný mal z toho nepríjemnosti, pretože dosky 
podniku vrátiť nemohol.

V tejto obci skupina piatich chlapcov pozbierala 
protitankové míny. Rozložili oheň a' míny hodili do 
ohňa. Chlapci boli neopatrní. Míny vybuchli a všet
kých piatich roztrhali na kusy. Medzi nimi bol aj syn 
onoho človeka, ktorý od kostola ukradol dosky. Po
dľa zdrapov obleku, pozbieral nejaké kusy aj zo 
svojho syna. V tej dobe rakvy nemohol dostať. Keď 
niekto zomrel, z farskej stodoly odtrhli dosky a 
urobili rakev. Spomínaný otec chcel svojmu synovi 
urobiť slušnú rakev. Urobil ju z tých dosák, čo ukra

dol. Hovorí sa: „Kto čím hreší, tým aj potrestaný 
býva.“ A predsa, kto je tu vinný? Koho treba posadiť 
na lavicu obžalovaných? Či nie tú vojnovú šelmu, 
ktorá ešte i v svojej agónii berie obete? Koho pla
čúci rodičia odsudzovali?

Nie je to tragicky smutné, že ľudia i dnes musia 
na uliciach demonštrovať za mier? Nestačila prvá 
a druhá svetová vojna? Je však nutné bojovať proti 
tretej svetovej vojne a proti zbrojeniu! Tretia sve
tová vojna nebude mať už len také tragické dozvu
ky, aké boli napr. tie dve príhody, ktoré som spo
menul. Tá naša krásna modrá planéta by sa mohla 
ľahko stať rovnakou ako krátermi poznačený náš 
sprievodca Mesiac. Svietiť bude, ale len ľadovo mŕt
vym svetlom.

Prosme Všemohúceho, prosme neúnavne, aby do 
hlavy, do srdca toho človeka, panovníka tejto zeme, 
ktorú dostal do daru od Stvoriteľa, vlial šľachetné 
pohnútky k obhospodáreniu a k zušľachteniu tohto 
Božieho daru. Človek vo svojich dejinách ešte nikdy 
nespáchal toľko ukrutnosti a barbarstva ako v dva
dsiatom storočí, ktoré sa honosí toľkými zázračný
mi vymoženosťami.

V tej neblahej situácii bezradný človek hľadá vý
chodisko. Nájde ho, ak chce. Lenže to chcenie je 
akési choré . . .  Kňaz, ak ide k chorému, berie so 
sebou sviatostného Krista. Do domu chorého vstu
puje s Kristovým pozdravom: „Pokoj tomuto domu!“ 
Domáci odpovedajú: „I žijúcim v ňom!“ Kristus Pán 
aj teraz zdraví celú planétu: „Pokoj tomuto domu
i žijúcim v ňom,“ lebo On hovorí: „Pokoj vám zane
chávam; ja  vám nedávam tak, ako dáva svet. Nech 
sa nezarmucuje a nestrachuje vaše srdce!“ (Jn 14, 
27—28.) A ubezpečuje nás: „Ja som Cesta i Pravda
i Život“ (Jn 14, 6). Môžeme byť presvedčení, že nás 
neklame!

o. Mikuláš M a g y a r

Ik on ostas  v gr.-kat. chrám e v Ľutine



Vernosť umelca
Dňa 7. augusta t. r. bol by sa dožil 80 rokov je 

den z významných predstaviteľov moderného maliar
stva na Slovensku, národný umelec, profesor Vyso
kej školy výtvarných umení v Bratislave, maliar a 
grafik Dezider M i l l y  (7. 8. 1906 — 1. 9. 1971).

Narodil sa v rodine gréckokatolíckeho kňaza v 
Kyjove, okres Stará Ľubovňa. Študoval na Ruskom 
gréckokatolíckom učiteľskom ústave v Prešove, po
tom na Vysokej umeleckopriemyselnej škole v Pra
he. V rokoch 1935—1945 učiteľoval v Orlove a Pre
šove. V rokoch 1945—1947 pracoval na Povereníc
tve školstva a osvety v Košiciach a v Bratislave, 
1947—1949 na SVST a od roku 1949 až do smrti na 
VŠVU v Bratislave.

Millyho ranná tvorba v čase jeho východosloven
ského pôsobenia bola bolestnou žalobou, nemým 
stonom sociálneho cítenia autora. Umelec ňou vy
jadroval mentalitu východoslovenského ukrajinské
ho etnika, z ktorého vyšiel ai zostal mu verný do 
smrti. Milly vtedy nevyhľadával spojenie s kultúr
nymi centrami. Tento maliar zdanlivo zo vzdialené
ho regiónu, ale vôbec nie provinčný, sa začal po
stupne včleňovať do širšieho riečišťa umeleckých 
prúdov až od začiatku štyridsiatych rokov. Ako prí
slušník Generácie 1909 sa prvý raz zúčastnil na 
spolkovej výstave v Bratislave roku 1941. Roku 
1943 usporiadal v Bratislave prvú súbornú výstavu, 
ktorú dobová kritika prijala veľmi priaznivo zdôraz
ňujúc poetickosť jeho diel. Jeho maliarsky prejav 
pôsobil mäkko, krehko a bol znásobovaný úsilím o 
vnútornú poetickosť. Bol to protiklad oficiálne zdô
razňovaným naturalisticky ladeným prejavom a zá
roveň protest proti vojne. Bol poznamenaný po
chmúrnosťou so zameraním na zmysel existencie 
človeka. Dokazuje to mnohovariantnosť obrazu Blú
diaca. Svoje predstavy stvárňuje aj v krajinomaľbe. 
Sú to obrazy krajiny rodného kraja, je to Pusté po
le a Krivý jarok, peňovité kopce a homole.

Povojnové obdobie umelcovej tvorby je pozname
nané už optimizmom. Začína sa zaujímať o folklór 
a oživuje farebnosť. V strede jeho pozornosti je vý
chodoslovenský folklór. Neobchádza_ ani tokajícku 
tragédiu. Stáva sa členom skupiny Život, rozširuje 
paletu techník.

Predelom v tvorbe umelca je bratislavské obdobie, 
ked sa stáva funkcionárom Zväzu slovenských vý
tvarných umelcov a pedagógom na_ novozaloženej 
Vysokej škole výtvarných umení. Často tvorí na 
Orave a v Liptove. Millyho príslovečná čestnosť 
a principiálnosť manifestovala práve v tomto ob
dobí.

Posledné obdobie života Dezidera Millyho je po
znamenané prudkým výtryskom vzostupu tvorby. 
Umelec vytvoril množstvo obrazov veľkých formá
tov. Vládne v nich farebná harmónia, raz biela s 
modrastým nádychom, inokedy príslovečná páliaca 
červenooranžová, vždy symbolická, ale vyvierajúca 
z najhlbšieho vnútra umelca. Milly sa vtedy zbavu
je neosobného postoja voči svetu. Umelcov tvorivý 
rozmach zlomila smrť. Pochovaný je v Bratislave.

Podstatná časť umelcovej maliarskej pozostalosti 
sa dostala do fondov Múzea ukrajinskej kultúry, 
ktoré spravuje Galériu Dezidera Millyho vo Svidní

ku. Toto múzeum spravuje aj umelcovu písomnú 
pozostalosť a je j časť Slovenská národná galéria. 
Časť výtvarnej pozostalosti má vo svojich fondoch 
Oravská galéria.

Skromný, pracovitý, angažovaný umelec, hlboko 
citiaci s ľudom, z ktorého vyšiel a ktorému patrí 
svojou tvorbou, stal sa predstaviteľom nielen výcho
doslovenskej ukrajinskej výtvarnej kultúry, ale aj 
slovenského národa, jeho výtvarnej moderny.

A. K a p u t a

Gr.-kat. chrám  N anebovzatia Panny Márie v Kuzm iciach z r.
1906

Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval o. Petra Hansa 
Kolvenbacha, generálneho predstaveného Spoločnos
ti Ježišovej, za konzultora kongregácie pre východ
né cirkvi.

Ján Pavol II. prijal na osobitnej audiencii Jeannu 
Sauveovú, gubernátorku Kanady, ktorá prišla na 
oficiálnu návštevu Svätého Stolca. V príhovore Svä
tý Otec prejavil o. i. uznanie jej osobnému svedec
tvu viery.

V Ríme vyšlo prvé číslo ilustrovaného štvrťroč- 
níka pod titulom Tu {„Ty“). Jednotlivé čísla tohto 
časopisu budú mať monografický charakter a budú 
venované vždy jednej súčasnej vynikajúcej osob
nosti, ktorá zohráva dôležitú úlohu v oblasti spolo
čenskej morálky, náboženstva, alebo má vplyv na 
rozvoj vedy a techniky. Prvé číslo štvrťročníka Tu 
je venované Karolovi Wojtylovi, terajšiemu pápežo
vi Jánovi Pavlovi II.

Na súkromnej audiencii prijal Svätý Otec v Apoš
tolskom paláci arcibiskupa Liudasa Povilonisa, apoš
tolského administrátora kaunaského, predsedu bis
kupskej konferencie Litvy.



ú ž ô - z ä w b c L  e f L C L t ŕ id e ,

VYSVIACKA NOVOKŇAZA

V nedeľu 15. júna t. r. v prešovskej katedrále sv. 
fána Krstiteľa prijal kňazskú vysviacku Pavol R e p- 
ko, absolvent CMBF v Bratislave. Sviatosť kňazstva 
prijal z rúk ndp. Mons. Slavomira M i k 1 o v š a, sí
delného biskupa križevského v Juhoslávii!

Novokňazovi z úprimného srdca želáme v jeho 
pastoračnej činnosti hojnosť Božieho požehnania a 
milosti.

KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa 15. apríla 1986 ndp. ordinár Mons. Ján H i r- 
k a, apošt. administrátor prešovský, zúčastnil sa 
na dekanskej porade okresu Stará Ľubovňa v Sulí- 
ne. — Dňa 6. mája 1986 bol prítomný na okr. po
rade v Trebišove. Pri tejto príležitosti pozdravil 
vdp. Pavla Dancáka, okr. dekana, ktorý sa dňa 3. 
mája t. r. dožil 50 rokov svojho života. Poďakoval 
sa mu za jeho záslužnú prácu v Pánovej vinici a po
prial mu vela milosti Svätého Ducha do ďalšieho 
života. — Dňa 11. mája 1936 navštívil farnosť Šu
miac, okr. Banská Bystrica, kde bola odpustová sláv
nosť Nanebovstúpenia Pána. Pri tejto príležitosti po

svätil obnovený chrám a pozdravil miestneho du
chovného vdp. Jána Siváka, okr. dekana, ktorý slá
vil 25. výročie kňazskej vysviacky. — Dňa 18. mája 
1986 na sviatok Zoslania Svätého Ducha navštívil 
farnosť Rafajovce. Slúžil tu slávnostnú sv. liturgiu 
za účasti kňazov a hojného počtu veriacich oboch 
katolíckych obradov. V kázni povzbudil veriacich 
k lepšiemu otváraniu sa pre dary Svätého Ducha.
— Dňa 27. mája 1986 sa zúčastnil na dekanskej po
rade v Bardejove.

NAŠI JUBILANTI

V tomto mesiaci si svoje životné a kňazské jubi
leá pripomínajú títo vdp. duchovní otcovia:

Ján Krlička — 75 rokov od narodenia (9. 8. 1911), 
Ján Dunda — 60 rokov od narodenia (10. 8. 1926), 
Mikuláš Gladyš — 40 rokov od ordinácie (25. 8. 
1946), Michal Peja — 50 rokov od ordinácie (16. 8. 
1936), Metod Székely — 40 rokov od ordinácie (25.
8. 1946), Andrej Timkovič — 40 rokov od ordinácie 
(25. 8. 1946), Ján Zuber — 40 rokov od ordinácie 
(25. 8. 1946), Augustín Leukanič — 75 rokov od na
rodenia (28, 8. 1911).

Spomeňme si na jubilujúcich dušpastierov vo svo
jich modlitbách.

Mnohaja ľit, blahaja ľit!

Odpočívaj v pokoji!
Naše hroby

Dňa 19. júna 1986 náhle a tíško usnul v Pánovi 
v 62. roku života a v 39. roku kňazstva

o. Leontín L i z á k, t. arcidekan, správca farnosti 
Malý Lipník.

Zosnulý sa narodil 29. júna 1924 v Užhorode. Na 
kňaza bol vysvätený 6. júla 1947. Pôsobil vo farnos
tiach C. Potok, Užhorod-Radvanka, Remeniny, Pre
šov, Legnava a Malý Lipník. Pôsobil aj ako okr. de
kan v okrese Stará Ľubovňa.

Naši čitatelia nebohého velmi dobre poznajú ako 
autora mnohých pekných článkov na stránkach náš
ho Slova, Blahovistnika a kalendára. Naša redakcia 
v ňom stráca vzácneho spolupracovníka a obetavé
ho prekladateľa nášho Slova do ukrajinčiny, ktorý 
vychádza pod titulom Blahovistnik.

Pohrebné obrady za veľkej účasti kňazov, boho
slovcov a veriacich vykonal ndp. Mons. Ján H i r k a, 
ordinár prešovský, dňa 21. júna 1986 v Malom Lip
níku. V rozlúčkovej kázni ndp. ordinár zhodnotil 
záslužnú prácu nebohého pre gréckokatolícku cir
kev, najmä však pre našu tlač. Za redakciu Slovo 
a Blahovistnik sa s nebohým rozlúčil vdp. František 
D a n c á k, šéfredaktor.

Telesné ostatky nebohého boli uložené na cinto
ríne v Sabinove.

Ndp. ordinár Mons. Ján H irka pri viziíácii n ašich  farností So svjatymi upokoj Christe, dušu raba tvojeho.



Kultúrne rozhľady
ZBROJNICA V MOSKOVSKOM KREMLI je  najstarším  m úzeom  

S ov ietskeho  zväzu a  k len otn icou  ru skéh o  n árodn ého  um enia. 
Bola za ložen á v 16. stor. a k o  c á rsk a  zbrojn ica, v k to r e j okrem  
m oskovských  zbrojárov pracovali a j  m aliari ikon  a  obrazov  
i ď a lší u m eleck í rem eseln íci. T era jšia  budova b o la  postaven á  
roku  1851. V tom to roku  d okon č ili je j  reštauráciu . V múzeu 
je  vyse štyritisíc exponátov  z ru skéh o  zlatn íctva, výrobky  
zo striebra, zb ierky  zbraní, d rah é tkan in y , výšivky, koru n o
vačné p lášte , gobelín y  atď . V šetky  expon áty  majú nesm iernu  
historickú  cenu.

NA LUBLlNSKEJ KATOLÍCKEJ UNIVERZITE v P oľskej ľu
dovej repu blik e študuje vyše tritisíc poslu cháčov , ktorým  p red . 
náša takm er 350 p ro fesorov , docen tov  a  asisten tov . N ajväčší 
záujem  je  o teo log ickú  faku ltu , faku ltu  sp o lo čen sk ý ch  vied  
a  hum anistickú. Univerzita spolu pracu je s  m nohým i univerzi
tam i v zahraničí.

NA MEDZINÁRODNOM KNIŽNOM VEĽTRHU VO VARŠAVE 
vystavovalo vyše 1100 vydavateľstiev  z 22 krajín . Č eskos lo 
ven sko reprezen tovalo  25 vydavateľstiev.

MEDZINÁRODNÝ JAZYK ESPERANTO osláv i v budúcom  ro
ku storočnicu  svojho vzniku. Jeh o  tvorcom  je  p o ľský  le k á r  
Ľudovít Lazar Z am enhof (1859—1917). M edzinárodná organ i
zácia tohto  jazy ka  U niversala esp eran to  a so c io  bo la  za ložen á  
v roku  1908. P ôvodne s íd lila  v Ž eneve, teraz  v ho lan dskom  
Rotterdam e. Má 45 .č len ov  — n árodných  esp eran tis tický ch  zvä
zov. Prvú učebnicu  tohto jazy ka  na S lovensku  vydal v roku  
1907 dr. A lbert Škarvan. S loven ský  esp eran tský  zväz m á svo je  
síd lo  v P oprade a  jeh o  orgán om  je  d v o jm esačn ík  E speran tisto  
Slovaka.

VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ V ČESKOSLOVENSKU zaujím a  
popredn é m iesto  v Európe. Za p os led n ý ch  p ä í rokov  p očet  
titulov kn íh  na jed en  m ilión  obyvateľov  bo l 633, kým  eu róp 
sky  p riem er je  565 titulov. V spom ínanom  obdob í vyšlo  u nás 
15 tisíc 421 titu lov  v n ák lad e  137 m iliónov výtlačkov . 481 ti
tulov v n ák lad e osem  m iliónov výtlačkov  popu tovalo  do  za
hraničia.

PODSTATNÁ CASŤ PRAŽSKEJ MESTSKEJ REZERVÁCIE, k to 
rú vyhlásila  v láda CSR pred  pätn ástim i rokm i, sa  rozprestiera  
v prvom pražskom  obvode. Svojou  rozlohou  800 ha  p a tr í k  n a j
význam nejším  h istorickým  jadrám  n ie len  u nás, a le  a j  v Eu
rópe, J e  tam jed en ásť z dvadsiatich  p ražský ch  n árodných  p a 
m iatok  — P ražský  hrad, A nežský a reá l, S tarom estské  n ám estie  
s radnicou, Týnsky chrám , p a lá c  K in ských , K arlov m ost, Ná
rodn é múzeum, Karolínum, T ylovo d ivad lo , B etleh em ská  k a 
plnka a  Lidový dom . M nohé z tých to  vzácn ych  pam ia tok  sa  
v súčasnosti reštaurujú. ■

INKUNyABUĽY SÚ PRVOTLAČE, k to ré  boli v y tlačen é o d  vy
dan ia prvej kn ihy  G utenbergom  v roku  1445 až d o  roku  1500. 
Na S lovensku  reg istru jem e 1236 b ib lio g ra fický ch  jed n o tiek  
v asi 1500 exem plároch . T retina z n ich  je  v U niverzitnej kn iž
nici v Bratislave, druhá tretin a  v M atici s lov en sk e j v M artine, 
ostatné sú v ď a lš ích  kn ižn iciach . Na východnom  S lovensku  
sú inkunábuly v Sp. P odhradí — 40 kusov, v K ežm arku 36 ku 
sov, v B isku pskej kn ižn ici v K ošic iach  51 kxAsov, v P rešove 19 
kusov. Obsahom  a  náplňou  inkunábulí je  najm ä S väté písm o.

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V KOŠICIACH, od  za ložen ia

'  y
ktorej v tom to roku  uplynie 40 rokov, je  najväčšou knižni
cou na východnom  Slovensku. V je j fon doch  je  2,6 milióna 
kn íh , časop isov , paten tovej, norm alizačnej, firem n ej litera
túry a gram oplatní, k to ré  využíva o k o lo  17 tisíc čitateľov . Pri 
urýchlen í výpožičnej služby sa  v te jto  knižnici uplatňuje aj 
tech n ika  — p o č íta če  a  m ikropočítače .

PODTATRANSKÉ MÚZEUM V POPRADE m á vyše storočnú  
tradíciu. Po rekon štru kcii je  op ät otvoren é a  jeh o  zbierkový  
fon d  predstavu je 28 tisíc 128 exponátov  a  14 tisíc 213 zväzkov  
literatúry.

ENCYKLOPÉDIA ARCHEOLÓGIE predstavu je v jednotlivých  
h es lá ch  význam né a rch eo log ick é  loka lity , archeo lógov , term í
ny, k to r é  a rch eo lóg ia  používa a pod. Kniha je  poučením  o sve
te, k torý  sa  stal už dávnou m inulosťou. Zostavil prof. Bohu- 
slav  N ovotný za- spo lu práce  163-členného au torského  k o le k 
tívu. V ydalo vydavateľstvo Obzor, strán 1028, cen a  140 Kčs.

NOVÉ OBZORY — SPOLOČENSKOVEDNÝ ZBORNÍK VÝ
CHODNÉHO SLOVENSKA pre múzeum S loven skej republiky  
rád  vydáva V ýchodosloven ské vydavateľstvo v K ošiciach . 27. 
č ís lo  p rin áša p ríspevky  z h istórie, jazykovedy , národopisu, 
ď a le j správy, in form ácie  a  recen z ie . Zborník m á 348 strán, c e 
na 37 Kčs.

ZAUJÍMAVO ILUSTROVANÚ PUBLIKÁCIU o staroslov ien skych  
kn ih ách  vydali v susednom  M aďarsku. P ublikáciu  vydalo vy
davateľstvo kn ižn ice V ysokej ško ly  K ossutha L ajosa  v Debre
c ín e v roku  1985 a  po jedn áva o c irkevn ých  a  litu rg ických  kni
h ách  používaných v XVI.—XVIII. s to roč í vo východnom  a  naj
m ä v severovýchodn om  M aďarsku, k d e  žili a  žijú i dnes vo 
väčšom  p o č te  naši g réckoka to líc i. Knihy boli napísané a  vy
dan é v staroslov ien skom  jazyku, č ia stočn e i v rumunskom, 
a le  i t ie  n ap ísan é cyrilikou . P ublikácia  obsah u je  celktím  146 
titulov v staroslov ien skom  jazyku  a  42 titulov v jazyku  ru
m unskom , a le  napísaných  tiež cyrilikou . Táto sku točnosť do
kazu je , ‘ž e  v g ré ck o k a to líck y ch  farn ostiach  pri bohoslužbách  
používali c ez  stáročia  staroslov ien sky  jazyk . Knihy sú teraz 
u ložen é a  odborn e evidované v kn ižnici g ré ck o k a to líck e j Vy
s o k e j šk o ly  te o lo g ic k e j v N yíregyhazi. Publikáciu spracovala  
veľm i p reh ľadn e, zrozum iteľne a  na vysokej odborn ej úrovni 
Ojtozi Eszter.

Starajme sa a dbajme o tých, ktorým všetko chýba, na kto. 
rých nikto nemyslí. Buďme radosťou tých, ktorí radosf ne
poznajú!

Charles de Foucauld

P o ď a k o v a n i e

Srdečne ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa 
prišli dňa 28. mája 1986 rozlúčiť s našou drahou mamičkou, 
babičkou a prababičkou Barborou V o j t k o v o u ,  rod. Cifra, 
ničovou na cintorín v Trebišove. Zaopatrená sviatosťami tíško 
usnula v Pánu v 93. roku života. Ďakujeme za modlitby, kve. 
tinové dary, slová útechy a prejavy sústrasti.

Syn P a v o l  s rodinou

S L O V O  — mesačník gréckokatolíkov v ČSSR. V y d á v a  Spolok sv. Vojtecha v Cirkevnom nakladatelstve 
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.


