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ROČNÍK XVIII.

o. Vladimír P e t r á š k o

Začiatok cirkevného roka
Za čias sv. Bažila Veľkého, sv. Jána Zlatoústeho, 

s t . Efréma Sýrskeho a iných v tom čase žijúcich 
Svätých Otcov, občiansky rok sa začínal prvého sep
tembra. Z histórie je však známe, že v niektorom 
období sa začínal prvého marca a naposledy prvé
ho januára.

Začiatok cirkevného roka je však vo východnej 
cirkvi už od samého začiatku kresťanstva stanove
ný na prvý september. Tento termín má mnoho prí
čin. Jednou z nich je, že aj v Starom zákone sa začí
nal nový rok v tento deň. Podľa svedectiev Svätého 
písma Izraeliti si vefmi vážili tento mesiac. V tomto 
mesiaci vyšiel Noe z korábu po potope, Mojžiš znie
sol zo sinajskej hory kamenné tabule s 10 prikáza
niami a Šalamún posvätil jeruzalemský chrám.

Druhou príčinou je sama príroda, s ktorou je tes
ne spojený ľudský život. Kto len povrchne pozoruje 
prírodu, považuje jar za počiatok nového života. 
Lenže poľnohospodár, ktorého život je pripútaný 
k prírode, vie, že život na poli sa nezačína na jar, ale 
v jeseni. Veď všetky semená-zárodky nového života 
kultúrnych i divokých rastlín padnú do zeme v je
seni, keď zapustia korene a vyklíčia. Táto skutoč
nosť svedčí, že pre prírodu je novým rokom jeseň.

A tak je to aj v náboženskom živote. Svätá cirkev, 
ktorá na jeseň začína svoj bohoslužobný poriadok, 
podľa príkladu svojho zakladateľa Ježiša Krista, za
sieva do ľudských sŕdc semeno večného života, aby 
prinieslo stonásobnú úrodu bohumilého života.

Náš nebeský Hospodár v septembri začal svoju 
učiteľskú a vykupiteľskú činnosť. Sväté evanjelium 
{Lk 4, 16—23) nás o tom poučuje: „Tak prišiel do 
Nazareta, kde ho vychovávali (podľa autora českej 
Biblie dr. Sýkoru to bolo v septembri), a podľa svo
jej obyčaje v sobotňajší deň vošiel do synagógy. I 
vstal, aby čítal z Písma. A podali mu knihu proroka 
Izaiáša. Keď rozvinul knihu, našiel miesto, kde bolo 
napísané: Duch Pánov je nado mnou, preto ,ma po
mazal, poslal ma hlásať blahozvesf chudobným . .  
vyhlásiť milostivý rok Pánov.“

A tak Spasiteľ je pre Cirkev a ľudstvo začiatkom 
nového šťastného roku, na konci ktorého nás čaká 
radostná a večná blaženosť. Táto skutočnosť je ďal
šou príčinou začiatku cirkevného roku v septembri.

Poslednou príčinou je, že Prvý všeobecný cirkev
ný snem v Nicei v r. 325 stanovil začiatok cirkev
ného roku na prvý september.

Cirkevný rok, v ktorom slávime rôzne sviatky a 
dôležité udalosti, nie je len pripomienkou dávnych 
udalostí, ale aj zaangažovaným prežívaním pozem
ského života Ježiša Krista, ktorý všade chodiac dob-

Ik on a  Spasiteľa  od  nezn ám eho autora v gr.-kat. chrám e sv. K le
m enta v Prahe

re činil. V priebehu cirkevného roku vynakladáme 
úsilie, aby sme sa stali uvedomelými nasledovníkmi 
Ježiša Krista.

Spasiteľ je centrom všetkých našich bohoslužieb, 
ktoré sa konajú v priebehu roka. Takto prežívaný 
rok nám umožní vžiť sa do života nášho Spasiteľa. 
Udalosti z jeho života ako narodenie, smrť na kríži, 
slávne zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie, zoslanie 
Svätého Ducha, ktoré nám jednotlivé sviatky sprí
tomňujú, akoby sa stali teraz, sa hlboko zakorenia 
do našej duše a stanú sa hybnou silou nasledovať 
Krista.

V našom obrade máme sviatky rozdelené na dve 
sviatočné obdobia, ktoré sú navzájom spojené do 
jedného celku. Do prvého obdobia patria pohyblivé 
sviatky (pripadajú na rôzne dni), ktoré sprítomňujú

(PokraCovanie na 8. str.)



KALENDÁR 
NA MESIAC

S E P T E M B E R

1. P Začiatok cirkevného roka
Simeon, stípnik, ctihodný

2. U Mamaňt, mučeník
3. S Antim, mučeník
4. Š Babyl, arcibiskup; mučeník. Mojžiš, prorok
5. P Zachariáš, prorok. Prvý piatok
6. S Spomienka zázraku sv. arch. Michala
7. N 16, nedeľa po ZSD. — Hl. 7. Utr. ev. 5. Lit.

2 Kor 6, 1—10; Mt 25, 14—30. Sozont, muče
ník

8. P Narodenie presv. Bohorodičky. Lit. Flp 2, 5—
11; Lk 10, 38—42; 11, 27—28

9. U Joachim a Anna, ctihodní
10. S Minodora, Mitrodora a Nymfodora, mučenice
11. Š Teodora, ctihodná
12. P Autonom, mučeník.

Oddanie sviatku Nar. presv. Bohorodičky
13. S Kornel, stotník, mučeník

Sobota pred Povýšením siv. kríža
14. N 17. nedeTa po ZSD. — Hl. 8. Utr. ev. 6. Lit. 2

Kor 6, 16—18; 7, 1—2; Mt 15, 21—28 
Povýšenie sv. kríža. Lit. 1 Kor 1, 18—24; Jn 
19, 6—11, 13—20, 25—28

15. P Nikita, mučeník
16. U Eutímia, mučenica
17. S Sofia (Žofia] a je j tri dcéry: Viera, Nádej a

Láska, mučenice
18. S Eumeniáš, biskup
19. P Trofim, Sabat a Dorimedont, mučeníci
20. S Eustat s rodinou, mučeníci
21. N 18. nedeľa po ZSD. — Hl. 1. Utr. ev. 7. Lit.

2 Kor 9, 6—11; Lk 5. 1—11. Kodrát, apoštol 
O d d a n i e  sviatku Povýšenia sv. kríža

22. P Fokas, biskup, mučeník
23. U Počatie sv. Jána Krstiteľa
24. S Tekla, mučenica; apoštolom rovná
25. S Eufrozína, ctihodná
26. P Ján Bohoslovec, apoštol a evanjelista
27. S Kalistrát a i., mučeníci
28. N 19. nedela po ZSD. — Hl. 2. Utr. ev. 8. Lit.

2 Kor 11, 31—33; 12, 1—9; Lk 6, 31—36. Cha- 
riton, vyznávač

29. P Cyriak, pustovník
30. U Gregor, biskup, mučeník

BEZO MŇA NIC NEMÔŽETE UROBIŤ

To sú K ristove slová, k to ré  adresoval svojim  apoštolom . 
Rovnako však  p latia  a] nám.

B abylončan ia stavali vežu a v svojej pýche sa  chce li bez 
B ožej pom oci dostať až do  neba. Boh však  potrestal túto pý 
chu a  zm iatol im jazyky. Ľudstvo, k to ré  sa  vzdialilo od Kris
ta, si tiež nerozum ie pre  pýchu a  nebrzdené sebectvo. Chýba 
im zdravie duše.

„Už odchádzam . B udete ma h ľadaí, a  zom riete vo svojom  
hriechu “ (Jn  8, 21 j . T ieto Kristove slová sa  spĺňajú na všet. 
kých , k to r í sa  od neho odvrátili.

Z dn ešn éh o  úpadku akoby  z tro s iek  zrútenej babylonskej 
veže volá k  nám pou čen ie, ž e  pravý p o k ro k  nem ôže byt bez 
rozm nožen ia dobroty  srdca , pravá kultúra n em ôže byt bez 
kultúry duše, t. j. ľudský  život n em ôže byt bez Krista.

Svet bez  Krista je  svet bez  mravnosti. Voľnost života bez 
m ravnosti je  len  spočiatku  lákavá. Č lovek m ôže žit a j bez 
D esatora. A le skoro  sa  presvedčí, že bez  tých  zákonov sa 
c e lý  život stane bezcenným . Duša č lo v ek a  hľadá za B oha ná. 
hražku, vrhá sa  na pôžitky , fa jč en ie , a lk o h o l a  na v še lijaké  
drogy a k o  nočný m otýľ na lákav é  nočné s v e t lo . . .

A kon iec?  V yhladovaná ľudská duša túži po p oko ji a  ra. 
d o s t i . . .

N em ecká  le k á rk a  uvádza rozhovory s ľuďmi bez  viery a 
m ravov:

,¿Prosím vás, n a jlep šie  by bo lo  dat otcov i in jekciu , n ačo sa 
má eš te  ď a le j tráp iť?“

„Bolo by lep šie , keby  už m atka z o m r e la . . .  N em ôžem e ď a
le j č a k a t . . .  P osteľ by sm e potrebovali.“

A tak to  id e  ď a l e j . . .

Jedn i to žiadajú od le k á ra , iní si to urobia s a m i. . .

R odičia sa  zdráhajú  m at deti. Detí) nechcú  trpiet starých  
rodičov. N ajradšej by ich  už videli pod  zem ou. Manželstvá 
by p od ľa  m nohých m ali byt rozlučiteľné. Preto rozvody sú 
na dennom  poriadku. Aj neveriaci sa  tomu d iv ia . . .

B olestná tragéd ia  sprevádza ľudstvo. Ak sa  nám darí, ho
vorím e: Sm e sebestačn í, B oha n ep o trebu jem e. . .  A predsa sa 
nikdy n ekon alo  to ľko  porád  a  kon feren cií a ko  d n e s . . .  K la. 
m em e sa, a k  si m yslím e, že na sam ých  ľuďoch a na ľudských  
právach m ožno budovat život. Chýba tu Kristus. ,J<to nie je 
so mnou, je  proti m ne,“ povedal Spasiteľ.

V dnešnom  svete vidím e nerozriešen é problém y: nerovnosť 
m edzi ľuďmi, nerovnosť m a je tk o v . . .  Možno ich  riešiť? Áno, 
m ožno — s Kristom! Veď ten povedal, aby sa  ľudia navzájom  
m ilovali a  pom áhali si. On žiada spravodlivosť, pretože všetci 
sm e si bratia a s e s t r y . . .  Ľudia by si naozaj m ali pom áhal, 
odstraňovať biedu a  h lad  vo s v e t e . . .  M iesto zbrojen ia by sa 
napr. vyspelé štáty m ohli pokúsiť zavodniť Saharu. Utópia? 
Myslím, ž e  pri dn ešn ej v ede a te ch n ik e  bý sa  to da lo  usku
točniť. Veď aj Egypt by bo l bez Nílu púšťou . .  K oľko  úrodnej 
pôdy by sa  tým získalo?  Ale k  tom u treba vzájom nej lásky  a  cit 
pom ôcť biednym  a  hladným !

M odlime sa , aby m edzi nás prišlo Božie kráľovstvo, Kris
tov duch. Život bez Krista je  nem ožný (Jn  15, 6), ťažký a 
neznesiteľný. Ježišu  K riste, daj nám silu, aby sm e po Tebe 
túžili, s Tebou žili a  T ebe verne slúžili.

o. Jozef D a n d á r
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ZNOVA P R I C H Á D Z A  J E S E Ň
Jeseň je krásna pre svoju hru farieb , veď vie — 

ako ani jeden maliar — čarokrásne pom aľovat lis
ty stromov, ktoré o tomto ča se  začínajú strácať svo
ju zeleň a kvitnú dúhovými farbam i. Jeseň  je  krásna, 
lebo pripomína životnú múdrosť starcov. Je  krásna  
pre plody, ktorými nás obdarúva. Pre prvé ranné 
hmly, pre ohníčky na pastviskách, k to ré  si založili 
chlapci, aby si v nich upiekli chutné zem iaky.

Tešili sme sa na leto, na čas  prázdnin a dovo le
niek, na dni, keď  nebude treba zavčasu vstávať, k eď  
sa nebude treba pozerať na hodinky a  plným prie
hrštím užívať slnka, vody a  čerstvého vzduchu. Ale 
všetko má svoj čas. Čo sa raz začalo, raz sa a j skon 
čí. To je základná rovnica života, k tore j sa musí 
každý podriadiť.

Bezstarostný čas prázdnin a  dovo len iek  vystrie
dal znova čas povinností. Deti, čo eš te  včera šantili, 
u starej mamy, i tie, čo  si oddychovali v rozličných  
detských rekreačných zariadeniach, znova čakajú  
povinnosti. Znova treba vziať tašku s učebnicam i, 
znova si treba sadnúť do šk o lsk e j lavice.

Starší si pamätajú na časy, k e ď  nebývalo tak  ako  
dnes. Na časy, k eď  bolo  treba kráčať do ško ly  aj 
niekoľko kilometrov pešky. N echodili autobusy a  
škola nebola v každej osade. Mnohí sm e prichá
dzali do školy unavení z d lhej c e s t y . . .  A rovnako  
nás čakala dlhá cesta  a j po vyučovaní.

Mnohí si pamätajú aj na to, že nie každý  — naj
mä vo viacdetných rodinách, m al svoje topánky. 
A bývalo aj tak, že naraz všetci nem ohli ísť, lebo sa 
nebolo do čoho obuť.

Tak bolo v základnej, vtedy ľudovej, ško le . Brá
ny stredných, vyšších a  vysokých skô l neboli otvo
rené — ako dnes — pre všetkých. M nohá talen tova
ných, nadaných detí, nem ohlo rozvíjať svoje schop
nosti a pokračovať na vyššom školskom  stupni. Ne
bolo moderných ško lských  pom ôcok. Mali sm e ta
buľu, kružidlo, trojuholník a  pravítko. N iekde ešte  
mali aj glóbus, a le  nie v každej základn ej ško le .

*
Pripomíname si to teraz, k eď  sa začínajú povin

nosti našich detí. Keď znova zvoní ško lský  zvonec 
a znova stretáme deti so školským i taškam i. Šťast
né sú deti, ktorých rodičia  od prvých chvíľ sledujú, 
ako sa ich deti učia a  kontrolujú, či sú dobre pri
pravené na zajtrajší deň. Hneď od začiatku je po
trebné venovať sa úlohám, učivu a  nezľahčovať si to 
myšlienkou, že je ešte čas.

Rodičia majú veľa povinností, veľa práce. Ale 
pred všetkými a na začiatku všetkých  je  starost
livosť o výchovu svojich detí. Mnoho nadaných a  ná
dejných detí — vinou svojich rodičov, k torí si ich  
vôbec nevšímali — prestalo m entálne rásť. A na 
druhej strane zas a j tie deti, k toré sa  ťažšie učia, 
ktorým dá poriadnu námahu vniknúť do učebnej 
látky a musia sa hodne pom ordovať s úloham i, ak  
sl ich rodičia všímajú, ak  im pom áhajú a  sledujú  
ich práce, dosahujú pekn é výsledky.

Lebo keby sme kúpili deťom  aj tie najkrajšie  šaty, 
ale nevenovali by sm e sa ich výchove, nesplnili by 
sme svoju rodičovskú povinnosť. Pán Boh sa nás 
pri poslednom súde nebude pýtať, k d e  sm e kupo
vali kabátiky a kde topánky pre svoje deti, a le  ako

sm e sa starali o ich výchovu. Ako kresťan ia  máme 
sam ozrejm e na mysli a j ich duchovný rast.

Zvlášť m alé deti, k toré zažívajú teraz iba prvé 
dotyky so školou , treba viest od sam ých začiatkov  
k  svedom itém u chápaniu povinností. Vyplatí sa to, 
lebo čo  sa  od  m ala naučia, to budú praktizovať po  
celý  život. Keď vyrastú, sam y spoznajú, že takýto  
prístup k  povinnostiam  je  jed ine správny.

*
U vedom ujem e si, že ani dnes nechodia na celom  

svete všetky d eti do  školy . Mnohé trpia hladom  
a podvýživou, m nohé nem ajú ani tie najzákladnej
šie  potreby. M nohé žijú v krajinách , k d e  je stále  
n epokoj, k d e  sa strieľa a  teč ie  krv. To všetko je  
dobre pripom enúť našim deťom , k to ré  majú naozaj 
optim álne podm ienky a všetky predpoklady , aby si 
osvojili učebnú látku a dosiah li čo  najlepšie vý
sledky.

U vedom ujem e si, že eš te  stá le nebol dosiahnutý 
m ier, že vo svete je  veľa n epokoja . Ze je tu ešte  
stále hrozba jadrovej vojny, lebo  hazardéri, s ľud
ským i životmi sa nepoučili z krvavých následkov  
dvoch svetových vojen a  neváhali by rozpútať tre
tiu. Ešte stá le  sa  nenaplnila vízia starozákonného  
proroka  o svete, k e ď  sa ľudia nebudú viac priúčať 
boju, k eď  prekujú m eče  na rad lice  pluhov a 'kop ije  
na viničné nože, ak o  to krásn e sym bolizuje Vuketi- 
čova socha  pred budovou Organizácie Spojených ná
rodov.

Naším príspevkom  k  podpore m ierového úsilia 
je najm ä statočná práca  na každom  pracovisku. Niet 
práce cen n ejšej a  m enej cen nej, lebo  ten, čo  stavia 
priehrady a  ten, čo  pracuje na poli, vykonávajú rov
nako hodnotnú prácu. Je j cen a nezávisí od toho, čo  
robia, a le  a k o  to robia. Sú totiž eš te  takí m edzi na- 
mi, čo nem ajú správny pohľad  na prácu, i takí, čo  
k  nej nem ajú správny vzťah. Poslední prichádzajú  
na pracovisko, a le  prví chcú  byť dom a. Presvedčm e

Mier — to ¡e  tvorivá práca  ľudských rúk a  nerušené d etské
hry



ich, že naozaj platí, že ako  budem e pracovať, tak  sa  
budem e mat!

Učme sa od m údrej jesen e, že ipa ten nazberá  
bohaté plody požehnanej úrody, k to  sa na to dobre  
pripravil, k to  statočne kypril pôdu, okopával, pre
trhal, striekal proti škodcom  a dodržoval všetky  
agrotechn ické termíny. Ten, čo  tak  neurobil, teraz  
vidí, čo všetko m ohol mat, keby  bol býval usilov
nejší.

*

Zo strnísk fú ka  podjesenný vietor, lastovičky sa na 
drôtoch zoraďujú do svojich letiek , aby sa pom aly  
odobrali do tep lých  krajov. To všetko je  neklam ným  
znakom , že je tu jeseň . N ech je  ozaj dobrá, požeh 
naná, m ierová. O to prosm e Pána! —a n t —

Takt
„Blažení tvorcovia pokoja, lebo ich Božími 
synmi budú volať“ (Mt 5 9 J

]e  iste n iečo, čo  robí č lo v eka  príjem ným  a milým, 
a niečo, čo  ho robí nepríjem ným  a  často  aj. nezne
siteľným. To je  práve cit pre jem nosť, takt. Hovorí 
sa, že cit pre jem nosť je vrodený , a le  n ie je  ta  až 
také správne tvrdenie. Sú ľudia, k torí neboli ani 
starostlivo vychovaní, ani sa im nedostalo dobré
ho vzdelania, a le  p redsa  v styku s okolím  sú milí 
a každý sa v ich b lízkosti cíti dobre. Či tu ide o. vro
dený takt, nem ôžem e hovoriť, lebo  neviem e, či si 
toto umenie nenadobudli sebaovládaním . Sú však aj 
tak í ľudia, ktorým  sa dostalo  riadneho vzdelania  
a výchovy, a le  v styku s okolím  sú netaktní, uráža
jú pri každej príležitosti, takže  v ich prítom nosti sa  
cítim e veľmi zle a  nepríjem ne.

Môžeme povedať, že takíto ľudia nem ajú vrodený  
cit pre jem nosť a  slušné-správanie? Zaiste nie. Kaž
dý člov ek  je povinný nadobudnúť si určitý takt, k eď  
už tak  nespravila dobrá výchova od  m ladosti.

Náš božský Spasiteľ nás vyzýva: . učte sa odo  
mňa, lebo  som tichý a  pokorný srdcom “ (Mt 11, 29). 
Preto k eď  chcem e taktne hovoriť a  konať, musíme 
si zaštepiť do srdca túto pravdu: Miluj svojho blíž
neho a ko  seba sam ého. N esm ejm e sa z chýb dru
hých, z ich nedostatkov  a  p ok leskov , a le  skúsm e  
im podať pom ocnú ruku. N edajm e sa  strhnúť k  hne
vu, cvičm e sa v tichosti a  láske . Takt sa  neznáša  
s lenivosťou a  pohodlnosťou, lebo  nám diktu je svo
je požiadavky, k to ré  nás oberajú  o naše pohodlie. 
Každú službu preukazujm e s veselou  tvárou a  pri
rodzene, lebo ináč sa stane iba chladným  m iloda
rom.

Spisovateľka Elner Eschenbachová nap ísala : „Je  
mnoho m alých bezohľadností a  drobných neslušností, 
ktoré samy osebe  nič neznam enajú, a le  strašné sú 
ako  príznaky duševného vnútra.“

Nuž odstráňm e z nášho správania všetky zlozvy
ky a  osvojm e si jem né a  ušľachtilé správanie, lebo  
tým pom ôžem e seb e  a j tým, ktorí sa s nam i stretá
vajú. M. Kerul-Kmec

Tým, čo robia noviny
Už niet u nás domu, do ktorého by neprichádzali 

noviny. Jedny i dvoje, týždenníky i mesačníky. Zvyk
li sme si na dennú tlač, tak ako sme si zvykli, že 
každé ráno si môžeme kúpiť mlieko a chlieb, chrum
kavé rožky a maslo.

Už tradične v septembri pripadá jeden deň tým, 
čo robia noviny, čo pripravujú programy rozhlasu 
a televízie. Osobne ich nepoznáme, ale sme im 
vďační, že si vo svojich novinách vždy nájdeme, čo 
hladáme, že po skrútnutí vypínača na rádiu či tele
vízore sa nám podarí vybrať si ten „svoj“ program.

Ono sa to všetko neurobí samo, je s tým veľa prá
ce. Veď každá správa, každý článok, každé odvy
sielané slovo, či program si vyžadujú veľa prípravy.

Buďme vďační tým, čo robia noviny, čo pripravu
jú rozhlasové a televízne programy. Robia to pre 
nás, aby sme sa poučili, vzdelávali i zabavili. Chcú 
nám dať to najlepšie, čo je v ich silách a možnos
tiach.

Na roky 1986—1990 — s výhľadom do roku 2000
— si stanovili ešte náročnejšie úlohy. Aby ich mohli 
splniť, potrebujú aj našu spoluprácu. Dobre im pad
ne, keď im napíšeme povzbudivý list, keď sa vyzná
me z toho, že sa nám čosi páči alebo aj kriticky 
pripomenieme, čo sa nám nepáči.

Iba v takejto vzájomnej spolupráci sa podarí to, 
čo chceme, to, čo je krédom našich oznamovacích 
prostriedkov: slúžiť dobrým, pravdivým slovom našej 
verejnosti.

—šek—

ROZHODOL SA SLÚŽIŤ BLÍŽNYM

Albert Schweitzer, nadaný lekár, hudobník, teológ, ako 38. 
nočný rozhodol odisť do Afriky, aby pomáhal Černochom 
v biede. Priatelia mu písali, že tento krok je Jeho najväčším 
životným omylom. On však vtedy napfsal: „Nikto z nich ne
mohol pochopiť, že snaha slúžiť blížnemu, o ktorej hovorf 
Kristus, môže niekohu priviesť až k tomu, aby zmenil svoj 
život. A predsa, všetci tí ľudia čítajú evanjelium, všetci veria 
v Ježiša Krista . . . “

i

Príprava jadrovej vojny je najťažším zločiínom proti ľud. 
stvu. Vojna však nie je nevyhnutná! Ešte nie je neskoro za. 
brániť jadrovej katastrofe. Záchrana je v rukách nás všetkých, 
všetkých mužov a žien, ktori sú pevne rozhodnutí spoločne 
bojovať za mier. Masové hnutie za mier je mocnou silou a roz
hodujúcim činiteľom medzinárodnej situácie, ktorý môže 
ovplyvniť konkrétnu politiku vlád smerom k mieru. ,

Z výzvy Svetového zhromaždenia za mier a život, proti 
jadrovej vojne, ktoré bolo v júni 1983 v Prahe



Narodenie Panny Márie
Svätá Cirkev neoslavuje deň narodenia svätých. 

Slávi len deň ich smrti, pretože vtedy sa narodili 
pre nebo — pre večný život. Výnimku robí len v 
troch prípadoch: Ježiš Kristus, Panna Mária a sv. Ján 
Krstiteľ. Týmto chce svätá Cirkev zdôrazniť, že títo 
boli veľkí už pred svojím narodením a že Boh mal 
s nimi mimoriadne úmysly v pláne našej spásy a 
nášho vykúpenia.

Mimoriadne omilostenie Panny Márie a jej význam 
v dejinách spásy vyvolali v kresťanskom svete vý
nimočnú úctu, ktorá sa odzrkadlila aj v teológii, v 
liturgickom živote Cirkvi a napokon aj v prameňoch 
o živote Matky Vykupiteľa. Avšak o osobnom živote 
Panny Márie vieme pomerne veľmi málo a pramene 
sú skôr apokryfné, ako historicky zdôvodnené. Evan
jeliá sú zamerané predovšetkým na osobu a pôso
benie Ježiša Krista. Panne Márii venujú pozornosť 
iba natoľko, nakôľko je to potrebné na osvetlenie 
a lepšie pochopenie tajomstiev Kristovho života. Naj
viac sa možno o nej dozvedieť z prvých dvoch kapi
tol Lukášovho evanjelia, v ktorých sa hovorí o vte
lení a narodení Ježiša Krista, čiže o tajomstvách, 
v ktorých mala Panna Mária prvoradú úlohu.

Toto je najstarším svedectvom o úcte Panny Má
rie v Cirkvi. Bez toho, že by sme umenšovali ich 
historickú a inšpirovanú hodnotu, môžeme povedať, 
že tieto stále odzrkadľujú okrem iného aj postoj pr
vej a druhej kresťanskej generácie voči Matke Bo
žieho Syna a Spasiteľa sveta. Je to triezvy postoj, 
ale dostatočne hlboký a bohatý, aby sa stal zákla
dom ďalšieho rozvoja mariánskej úcty.

Preto na sviatok Narodenia Panny Márie uprime 
svoj zrak so všetkými mariánskymi ctiteľmi k trónu 
našej nebeskej Matky a z hlbín svojich sŕdc zabla
hoželajme jej k narodeninám! Ci chce nám to niekto 
zazlievať? Keď si uctievame narodeniny svojich po
zemských matiek, o čo viac si to zaslúži Matka 
nášho Vykupiteľa Ježiša Krista!

Narodeniny pozemských matiek sa usilujeme oslá
viť čo najokázalejšie, čo najúprimnejšie. Neraz to 
robíme prekrásnou kyticou kvetov á peknou bás
ňou, alebo dojatým prísľubom lepšieho správania 
a života! Ak sa cítime ako dobré dietky Panny Má
rie, iste sa sluší, aby sme aj my ukázali svoju po
zornosť a vďačnosť za jej lásku, pomoc a ochranu. 
Každý svojím spôsobom a v miere milosti nám da
nej od Boha i od našej Matky. Iste bude vhodné 
želanie, aby mala z nás radosť, že sa usilujeme ju 
napodobňovať vo svojom vlastnom živote, každý po
dľa svojich vlastných potrieb a okolností života. 
Každé úsilie v tomto smere je tým ľubovoľným kve
tom prineseným pri príležitosti jej narodenia, za čo 
nám ona odpovie svojím bohatým materinským a 
nebeským príhovorom.

Z jej narodenia sa právom môžu tešiť aj nehodní, 
slabí kresťania, ktorí upadli a svoj charakter pokry- 
vili. Každá matka sa venuje tomu dieťaťu viacej, 
ktoré je choré, chybné alebo nejak životom pozna
čené. Podobne to robí aj Božia Matka, ba ešte viac!

Majme preto k nej dôveru a nehanbime sa pristú
piť k jej trónu milosti, milosrdenstva a materinskej 
ochrany. Ona vie aj z chýb a ľudských nedokona
lostí urobiť dobro. Vždy nás vypočuje, i keď nie

vždy tak, ako my chceme, lebo vie veľmi dobre, čo 
nám prospieva, čo nám škodí pre večnosť.

Sv. Ján Damascénsky, veľký ctiteľ Panny Márie, 
pri príležitosti tohto veľkého sviatku sa nám takto 
prihovára: „Ak je deň narodenia matky pre rodinu 
slávnym dňom, sluší sa, aby veľká rodina veriacich 
slávila s najväčšou radosťou deň, keď do nášho údo
lia slz a trápenia zavítala Darkyňa nadprirodzené
ho života — Panna Mária!“

Každá matka je na svoje narodeniny viacej mil
šia, viacej štedrejšia. Každá matka vtedy rada vidí 
okolo seba vďačné deti a teší ju pozornosť všetkých 
detí. Jej radosť zväčšuje šťastie a spokojnosť detí. 
Nuž „poďme všetci k najčistejšej Panne, k Matke 
Boha Ježiša! Ona v nebi pri Synovom tróne na nás 
všetkých spomína . . . “ (Modlitby a piesne, 98). Äno, 
Matka, spomínaj nás, za všetkých oroduj a chráň 
nás! By sme boli tvoji v kríži i v žalosti, by sme 
boli tvoji tu i raz vo večnosti!

o. Mikuláš M a r i á n s k y

V CHUDOBNOM VIDELI KRISTA

V životopise pápeža Jána XXIII. čítame, že v detských ro
koch, ak do ich domu prišiel žobrák, naložili do misky naj. 
prv žobrákovi. Vtedy ich matka povedala: „To si Pán Ježíš 
prisadol k nášmu stolu."



Krížu tvojmu klaniame sa, Kriste....
Kríž nás sprevádza celý náš život. V znamení krí

ža sme pokrstení, v jeho znamení umierame v náde
ji na večný život. Stretávame sa s ním na každom 
kroku, v chráme, v domácnostiach, pri cestách. Kaž
dý kríž je pre nás svedectvom nekonečnej Božej lás
ky k nám, lásky vedúcej k potupnej smrti kríža. 
Kríž je znamením nášho vykúpenia a spásy.

Svet nevykúpili Kristove ruky pozdvihnuté k žeh
naniu alebo hnevu, ale ruky pribité a kŕčovite sa 
zvierajúce na kríži. Svet nepresvedčili o Božej láske 
Kristove ruky, keď s nimi žehnal, utišoval búrku 
alebo keď nimi vyháňal zlého ducha, ale keď boli 
prerazené klincami a poznačené krvou.

Akú cenu má človek, keď Boh umiera za neho?
Prvú smutnú správu o pribíjaní na kríž máme v 

dejinách Perzie, ctiteľov boha Ormuzda. Tomu bola 
zasvätená zem a aby nebola znečistená telami po
pravených, boli previnilci pribíjaní na dve brvná, 
cez seba preložené a zdvihnuté do výšky. Stadiaľto 
prenikol tento krutý spôsob popravy na Západ. Ri
mania ho prijali od Kartágincov a popravovali tak 
otrokov a najväčších zločincov. V provinciách, zvlášť 
v Judsku, často pribíjali na kríž rebelov, a to i vo 
veľkom množstve.

Odsúdený si niesol sám nástroj svojej smrti na 
popravisko. Obyčajne to bol iba priečny trám, ktorý 
mu bol položený na ramená, ku ktorému mu boli 
priviazané ruky. Zvislý trám bol už vopred na mies
te popravy zarazený do zeme.

Spasiteľ si podľa svedectva evanjelia niesol celý 
kríž, narýchlo okresaný, pretože mali byť popravení 
iba dvaja previnilci, keďže Ježišovo odsúdenie bolo 
neočakávané a až do poslednej chvíle neisté.

Cicero nazýva kríž morom, smrť na ňom najukrut- 
nejšou a najhroznejšou. Seneca uvádza, že život na 
ňom unikal dva-tri dni po kvapkách.

Malý hlúčik kresťanov kľačal uprostred Kolosea. Us
trašené pohľady pozerali sa na mreže, za ktorými re
vali divé krvilačné šelmy. Tu zrazu vstal starec, pre
lomil prútik, ktorý našiel niekde na ceste, zložil ho 
v podobe kríža a vyzdvihol nad hlavy. A hľa, zázrak! 
Prestal strach a do hrozného revu šeliem vmiešali 
sa tiché tóny krásnej piesne o nebeskom Barán
kovi. Pohľady sa dvíhali neohrozene na prútikový 
kríž a z toho čerpali neoblomnú silu k mučeníckej 
smrti.

V živote človeka nastávajú ťažké a kritické si
tuácie, keď človek je už na pokraji svojich fyzic
kých a duševných síl. Zúfa a nevie nájsť východisko 
zo svojho neutešeného stavu. A práve v tejto chvíli 
si môžeme uvedomiť silu kríža. Pdhľad na utrpenie 
Ježiša Krista, uvedomenie si pokory a odovzdanosti, 
s akou znášal svoje umučenie, vlieva novú silu do 
zápasu s ťažkosťami, s vlastným krížom.

Prví kresťania prijímali svoju mučenícku smrť s 
úsmevom. Každý človek, ktorý vie, za čo umiera, 
neumiera ako zbabelec. Jeho smrť nie je porážka, 
ale víťazstvo.

Ježiš Kristus zomrel na kríži. Kríž — znamenie 
potupnej smrti tým povýšil na znamenie víťazstva.

Umelci a kresťania rozjímali o Kristovi, znášajú
com ukrutné muky na kríži. Nedopúšťali sa žiadnej

nevernosti ohľadom zjavenia. Dokonca je to v sú
lade s bolestnou skutočnosťou. No napriek tomu 
všetkému to nepredstavuje celé tajomstvo ukrižo
vania.

Byzantskému náboženskému umeniu sa lepšie po
darilo vyjadriť jedinečnú a neporovnateľnú veľkosť 
tohto tajomstva než západnému. Kristus na kríži 
v byzantskom umení nezdá sa nám vôbec ponížený 
a porazený, ale skôr ako Pantokrator, t. j. v celej 
svojej božskej majestátnosti. Zdá sa, že byzantský 
umelec nikdy nestratil z očí, že Ukrižovaný už zví
ťazil nad zlom a smrťou. Široko otvára svoju náruč, 
aby objal celý vesmír a celé stvorenie priviedol k 
svojmu nebeskému Otcovi.

Kristus ako víťaz lepšie zodpovedá hlbokej sku
točnosti tajomstva vykúpenia ako zmrzačený Kristus 
západného náboženského umenia. Kristus z lásky 
k nám prijal utrpenie. Jeho utrpenie sa skončilo, 
keď odovzdal svoju dušu Otcovi. Čiže to, čo pokra
čovalo, je účinok jeho utrpenia — vykúpenie. Preto 
dokonca ani na Veľký piatok kresťan by nemal byť 
smutný. Ježiš Kristus nám hovorí: „Nech sa vám 
srdce nestrachuje!“ (Jn 14, 1). Pravda, treba, ba 
vlastne je to aj prirodzenou potrebou, rozjímať o 
Jeho ukrutnom umučení. Ale zároveň si musíme 
uvedomiť, že vo chvíli svojej smrti dokončil svoje 
vykupiteľské dielo na zemi a otvoril nám cestu k 
našej spáse.

Š. Kerul-Kmec



pOZMÄŠ svoju  VÍeRUľ

■ _ _ _ _ _ _ _ _

BOŽIA PROZRETEĽNOSŤ

II.

„Lebo okrem teba nieto Boha,
ktorý by sa staral o v š e tk o ...“ (Múdr 12, 13)

Starostlivosť Boha o všetko sme nazvali Božou 
prozreteľnosťou. Zbožní kresťania hovoria: „Tak to 
zariadila Božia prozreteľnosť, tak to chcel Boh.“

Sám ľudský rozum vyžaduje Božiu starostlivosť o 
všetko, lebo keď každá fabrika, každá dielňa si vy
žaduje dohľad, starostlivosť a prácu, tak aj tento 
obrovský vesmír má svoju správu. Kto odmieta Bo
žiu prozreteľnosť, musí odmietať aj Boha, alebo sle
po hľadieť na svet. Sú ľudia, ktorí majú námietky 
proti Božej prozreteľnosti. Niektorí hovoria takto: 
Prieči sa hodnosti nekonečného Boha, aby sa staral
o drobnosti sveta a miešal sa do ľudských vecí. Tým
to možno povedať: Keď Boh z lásky stvoril všetko, 
čo jestvuje, práve ešte viac sa ukazuje jeho láska, 
všemohúcnosť i nekonečnosť, keď sa o všetko stvo
renie aj stará.

Iní namietajú, že svet riadia večné zákony príro
dy, či je to pre človeka užitočné a či nie, napríklad 
tHplo, zima, pekné počasie, nepohoda a pod. Áno, 
svet riadia zákony prírody, ale ony nie sú sami od 
seba, prírode ich určil Boh.

Riadenie Božej prozreteľnosti nie vždy vybadá' 
me, niektoré veci a javy sa nám zdajú prirodzené. 
Pripomeňme si prípad svätého Augustína. Jeho mat
ka Monika prosila Boha, aby nedovolil mu odcesto
vať do Milána, lebo sa bála o jeho budúcnosť, že sa 
ešte viac skazí. Augustín sa dostal do Milána a tam 
sa stretol so svätým Ambrózom, ktorý ho priviedol 
k Bohu.

Iní zasa hovoria: Keď Pán Boh obracia všetko na 
dobré, prečo teda dopustí hriech, biedu, vojny, pre
čo existuje peklo?

Boh dal luďtim slobodnú vôľu. Človek nie je stroj, 
ktorý poháňa cudzia sila, ale slobodne koná dobro 
alebo zlo. Cieľom človeka na zemi je, aby sa dostal 
do neba. Ale aby sa dostal do neba, má sa snažiť 
vytvoriť nebo — Kristovo kráľovstvo tu na zemi 
svojím dobrým kresťanským životom, službou blíž
nym. Boh chce, aby sme v tom ukazovali, že v neho 
veríme, keď si budeme navzájom pomáhať žiť tu na 
zemi šťastne.

Boh má často skryté úmysly, ktoré nechápeme. 
Sv. apoštol Pavol o tom píše: „Ó hĺbka bohatstva 
a múdrosti a vedomosti Božej! Aké nevyspytateľné 
sú jeho súdy a nepochopiteľné jeho cesty! Veď kto
že poznal myseľ Pánovu a ktože mu bol radcom?“ 
(Rim 11, 33—34).

Božia prozreteľnosť sa o nás stará aj v čase bie
dy, núdze, utrpenia. Vtedy človek nemá zúfať, zvlášť 
kresťan by mal hovoriť: Je to Božia vôľa. Avšak 
nemáme skladať nečinne ruky a utešovať sa, že sa
o nás Boh postará. Nie je správne veriť v slepé ur

čenie. Božia prozreteľnosť nie je podpora pre leni
vých a nedbanlivých. Človek má spolupracovať s Bo
hom, lebo len vtedy Boh požehná jeho úsilie.

Vo všetkom, čo nás v živote stretne, hovorme: 
Neviem, čo mi je na osoh, ale ty, Bože, to vieš, ja 
ti verím, lebo viem, že keď ja sa budem snažiť žiť 
podľa tvojej vôle, aj cez bolesť ma privedieš k sebe.

Pred niekoľkými rokmi sa bohoslovci počas skú
šok rozprávali o známkach. Každý túžil dostať tú 
najlepšiu. Jeden, ktorý sa dobre učil, povedal: Ja 
viem, že ma Boh má rád a chce moju spásu. Ak mi 
to pomôže k spáse, prijmem aj najhoršiu známku.

L. L.

ČLOVEK JE MÚDRY TVOR . . .

Č lovek je  múdry tvor  — ^
to  je  stará  pravda známa.
Prostí, k eď  je  v núdzi — 
na to  eš te  súci.
A le d akov a t?  Nado.
Veď to , po čom  túžil, 
sa  už skutočn osťou  stäLo.
A pre vďačnosť , aby  sa  on súžil?

T aký je  č lo v ek  —
k eď  po  n iečom  túži,
potom  „rýchlo, rýchlo"  — Boha súri.
Ale k eď  sa  mu to splní,
potom  už len  sed í  — akoby  na výslní.
Na p oď akov an ie  zabúda,
na m iesto  toho  prázdne veci zhľadúva.

„Juj, ten  je  a le  nevďačný.
To je  a le  . . .
Ď akovať — zabúda.
N am yslene sa  pri tom nadúva.“
Ale čo  to?
Naraz ma z vnútra čosi bod lo :

, Čo ho  odsudzuješ?
Či nev id íš, a k o  sám  žiješ?
P op rem ý šľa j. . .

V. M a r i á n s k y

Neďaleko Freiburgu vo Švajčiarsku založili kláš
tor pre Vietnamcov. Nateraz je v ňom 20 mníchov, 
jeden novic a traja kandidáti.

Katolícka cirkev v Bulharsku sa administratívne 
delí na tri diecézy: dve sú obradu latinského, -jed
na gréckokatolícka. Dušpastiersku starostlivosť o 
70 000 veriacich obidvoch obradov má 34 kňazov.

V Japonsku až jedna tretina rodín má v dome 
úplné Sväté písmo a pravidelne ho číta.



SVÄTÄ T E KLA,  PRVOMUCENICA 
A APOŠTOLOM ROVNÄ

Keď sv. apoštol Pavol na svojej prvej misijnej 
ceste (r. 45—50) prišiel do hlavného mesta malo- 
ážijskej Lykaónie a kázal tam Božie slovo, sv. Tek- 
la, ktorá vtedy mala 19 rokov, bola jedna z prvých, 
ktorá prijala sv. vieru. Bola dcérou bohatých rodi
čov, vynikala krásou, múdrosťou a skromnosťou. 
Bola vzdelaná vo všetkých vedách vtedajšej doby, 
ale v pohanských vedách nenašla žiadne uspoko
jenie. Neverila pohanským bájkam, že svet riadia 
pohanskí bohovia, ktorí sú medzi sebou nerovní. 
Tiež, žeby slepý osud vládol nad ludským životom. 
A že človek žije len preto, aby na konci svojho ži
vota so všetkou túžbou po šťastí a s neuspokojúcou 
žiadosťou po spravodlivom vyrovnaní všetkých ne
spravodlivostí bol pochovaný do hrobu, to bola pre 
ňu neznesiteľná myšlienka.

Keď prišiel sv. Pavol, v jeho slovách našla to, po 
čom túžila: rozlúštenie všetkých záhad života, jas
nosť vo všetkých pochybnostiach, pokoj vo všetkých 
duševných búrkach. A keď sv. Pavol mocou svojho 
presvedčenia a v Duchu Svätom kázal o Ježišovi 
Kristovi, ktorý z lásky k luďom stal sa človekom 
a zomrel na kríži, tieto slová hlboko vnikli do jej 
duše a zapálili ví je j srdci svätú lásku k ukrižova
nému Spasiteľovi. Rozhodla sa, že sa stane jeho 
učeníčkou a že mu zverí celé svoje srdce.

Pán prijal je j obeť a vzal ju ako sv. Pavla do ško
ly kríža a utrpenia. Rodičia ju chceli hrozbami od
vrátiť od viery. Potom trpela prenasledovaním od 
pohanského mladíka, ktorému ju rodičia sľúbili za 
manželku. Keď svoj cieľ nedosiahol, vydal ju súdu 
ako kresťanku. Bola hodená divým šelmám, ale tie
to pred ňou skrotli. Mala byť upálená, ale keď vstú
pila na horiacu hranicu, prudkým lejakom bol oheň 
uhasený a neublížil jej.

Podanie hovorí, že sv. Tekla potom odišla do Se- 
leucie, kde žila nábožne a veľa ľudí obrátila ku 
kresťanstvu. Zomrela v chýre svätosti vo veku 90 
rokov.

Svätí Otcovia: Gregor Bohoslovec, Gregor Nysský, 
Ján Zlatoústy, ďalej Ambróz, Ján Damascénsky a i. 
nazývajú ju prvomučenicou, pretože bola naozaj 
medzi prvými, ktorí trpeli za vieru. Východná cir
kev jej dala aj titul apoštolom rovná.

Jej pamiatku si uctievame 24. septembra.
„Zbožná T ekla , Pavol ťa vyučil vo v iere a  Peter 

upevnil. Boh ta  vyvolil a k o  prvú m učenicu. Spom e
dzi žien veľa si vytrpela. Do plam eňov si vošla ako  
do kvitnúcich ruží. D ivoké zvieratá sa  ta  báli, lebo  
si sa vyzbrojila krížom . Preto pros za nás, slávna  
T ekla , Krista Boha, aby sm e spasili svoje duše.“ 
(Tropár],

„Preslávna m učenica T ekla , krásou  panenstva si 
prospievala v duchovnom  živote, korunou m učeníc
tva si bola  ozdobená, a  pom áhala si tiež apoštolom . 
Plameň ohňa si prem en ila  na rosu, hnev býka si 
skrotila  svojou m odlitbou a ko  prvom učenica.“ (Kon- 
dák).

Začiatok cirkevného roka
(Pokračovanie z 1. sír.)

tajomstvo nášho vykúpenia. Stredobodom pohybli
vých sviatkov je Veľká noc. V druhej skupine sú 
nepohyblivé sviatky (pripadajú na ten istý deň). 
Tieto sviatky nám pripomínajú pozemský život Spa
siteľa.

Okrem Pánových sviatkov sú v priebehu roka ešte 
sviatky presvätej Bohorodičky a svätých. V tieto 
sviatky obraciame na nich svoju pozornosť, pretože 
sú našimi vzormi. Svojím príkladom nám ukázali 
ako treba žiť, aby sme prišli do neba, kde je náš 
Spasiteľ. Tiež nám ukázali, ako treba plnif svoje sta
vovské povinnosti, ako treba plnif Božiu vôľu, byť 
poníženým až do krajnosti a pracovať pré spásu 
svoju vlastnú i našich blížnych.

Takto krok za krokom v priebehu cirkevného roka, 
povzbudení svätou Cirkvou, snažíme sa postupne 
vytvoriť v sebe podobu Boha, pretože sme boli stvo
rení na jeho obraz.



Podobenstvo o robotníkoch vo vinici
Toto podobenstvo nám velmi výstižne ukazuje, že 

v Nebeskom kráľovstve platí iné právo než tu na 
zemi. Potvrdzujú to i slová starozákonného proroka 
Izaiáša: „Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú 
moje cesty vysoko od ciest vašich a moje myšlienky 
od myšlienok vašich" (Iz 55, 9). Ani najväčšia ver
nosť nevytvára nárok na Božiu milosť. Boh je spra
vodlivý a len on dokáže uvážiť a rešpektovať všetky 
skutočnosti. A práve toto nám chce povedať aj spo
menuté podobenstvo o robotníkoch vo vinici.

„Nebeské kráľovstvo podobné je hospodárovi, kto
rý si hneď na úsvite vyšiel najať robotníkov do svo
jej y in ice ...“ (Mt 20, 1). Na úsvite ich najal a 
zjednal sa s nimi za jeden denár dennej mzdy. Keď 
videl, že s prácou nebude hotový, robotníkov najal 
ešte o deviatej hodine. Podobne tak urobil aj o dva
nástej a tretej hodine, ba dokonca aj predvečerom,
o piatej hodine. S tými sa nejednal, ale im sľúbil 
dať, „čo bude spravodlivé“ (20, 4). Keď sa deň 
skončil, povedal hospodár správcovi, aby im vypla
til mzdu, „počnúc od posledných až po prvých“ 
( 20, 8 ).

Tí prví čakali, že dostanú najviac a tí ďalší menej 
a menej, podľa odpracovaných hodín. Akí boli pre
kvapení, keď všetci dostali rovnako. Jedni druhým 
začali závidieť, hádali sa medzi sebou a ich hnev 
sa dokonca obrátil aj proti hospodárovi, že je spra
vodlivý.

Hospodár však vysvetľuje, že nikomu neukrivdil. 
Tým prvým dal to, na čom sa zjednali. Tým ďalším 
zase dal toľko zo svojej dobroty. Mzda bola spra
vodlivá a nestala sa nespravodlivou preto, že dru
hým dal, čo im patrilo a ešte niečo navyše. Správne 
teda odpovedal prvým na ich rozhorčenie: „Či ne
smiem urobiť so svojím, čo chcem? Alebo azda preto 
máš zlé oko na mňa, že som dobrý?“ (20, 14—15.)

Je pravdou, že Boh raz odplatí každému podľa je
ho skutkov. Stupeň odmeny však nezávisí len na 
veľkosti a dĺžke diela, ale i na vnútornej milosti, 
láske a čistote úmyslu, s akým sa ten či onen sku
tok koná. Toto práve dodáva pred Bohom mravnú 
hodnotu. Ľudskému oku to uniká. Ale Boh vidí i 
každý záhyb srdca. A práve z tejto príčiny budú 
raz poslední prvými (Mt 20, 16).

Posledný súd od Anouilha nám vyjadruje túto 
pravdu:

Vyvolení stoja pred bránou raja a sú netrpezliví, 
kým ich nevpustia. Chvália sa svojimi zásluhami a 
sú istí, že dnu už majú rezervované miesta. Naraz 
však prebehne pomedzi nich neuveriteľná zvesť: Zdá 
sa, že Boh odpustí aj tým druhým! Všetkých zachytí 
údiv a rozhorčenie. Protestujú, oplakávajú svoje ná
mahy a svoje odriekania. Vybuchnú v kliatbu proti 
Bohu — a v tej chvíli sú zatratení.

Pán Boh sa dal poznať. Zjavil sa ako ten, ktorý 
odpúšťa a nepoznali ho. A veď oni sami sa tam tiež 
dostali len preto, že im odpustil.

Z podobenstva o márnotratnom synovi vieme, že 
ten starší syn sa pohoršuje nad otcovým rozhodnu
tím, že odpustil mladšiemu synovi. Starší syn bol 
možno aj v stave milosti. Nespáchal ťažké previne
nie, ale bol neplodný na lásku. Jeho ospravedlne
nie: „Hľa, toľko rokov ti slúžim . . . “ (Lk 15, 29) ma

lo mať nárok na prvé miesto v rodine? Ale otec 
prosí toho staršieho syna, uznáva jeho vernosť, ale 
tu je dôvod k radosti. Nuž iste, že srdce staršieho 
syna sa muselo obmäkčiť od takej lásky. Otcova 
nežnosť ho nakoniec musela odzbrojiť.

Len Pán Boh vie urobiť takéto gesto milosti, ra
dosti a veľkodušnej lásky. Táto jeho veľkodušná 
láska nech aj nás pohýňa, aby sme i my odpúšťali 
svojim vinníkom a Pán Boh aby odpustil nám a zba
vil nás od všetkého zlého. o. František D a n c á k

ŽIŤ PODĽA EVANJELIOVÝCH BLAHOSLAVENSTIEV

Je zbytočné to p op iera t; nie sm e kresťanm i, ako  
by si to prial Pán Ježiš, a k  len  nie v zriedkavých  
prípadoch.

N apríklad, keby  sm e zachovávali blahoslavenstvá, 
nestretali by sm e sa  často  s  donútenou znášanlivos
ťou a lebo  s potlačenou  vzburou; stretali by sm e Bo
žích synov, tichých  srdcom , ¡čo pokojn e dobývajú  
zem.

N epoznali by sm e zatrpklé zm ieren ie sa s bo les
ťou v nem ocn iciach , a le  dom y, z ktorých  sa  vzná
šajú k  Bohu hymny vďaky, n akoľko  je  to len možné 
uprostred slz.

N enachádzali by sm e duše priľnuté na špinu sve
ta, a le  oči, k to ré  a j vo svete sa  dívajú na osoby  
a  udalosti z B ožieho hľadiska.

N estretali by sm e sa  s chudobou ak o  s príčinou  
duchovnej biedy, a le  ak o  s pram eňom , ktorý  unáša 
k  Božiem u kráľovstvu.

N epoznali by sm e nenávisť, pom stu, neschopnosť  
odpustiť, pretože všetky vzťahy m edzi ľuďmi by boli 
presiaknuté m ilosrdenstvom .

N aproti tomu svet je  ustavičný sm útok; m iesta  
plaču sú nárekom  bez k o n ca ; a  m iesta mŕtvych — 
hoci mŕtvi majú život, k torý  zostane — sú zabud
nuté. Chiara Lubich



Pri Genezaretskom jazere
„Ktože je  to, že ho vietor i more
poslúchajú?“ (Mk 4, 41)

Galilejské, Tiberiadské, Genezartské more či ja
zero — tri pomenovania tej istej vodnej plochy, vy
tvorenej Jordánom. Táto rieka už v pradávnych ča
soch na svojej ceste naplnila hlbokú priehlbeň; po
tom pokračovala vo svojej púti a zaplnila uzavretý 
bazén Mŕtveho mora. Možno aj tak povedať, že Ti- 
beriadr<ke jazero je rozšírením koryta Jordánu do 
dĺžky 21 km, šírky 11 km, s povrchom 170 km2. Je
ho hladina leží 212 m pod úrovňou Stredozemného 
mora, a dno ešte nižšie, najmenej o 50 m.

Hladina Genezaretského jazera nie je vždy pokoj
ná. Pre značný rozdiel teploty medzi Libanonskými 
horami a údolím Jordánu sa cezeň občas preženú 
silné búrky a povíchrice, vlny sa vzdúvajú do výšky 
dvoch až troch metrov. Takáto búrka zastihla aj 
apoštolov uprostred jazera, až sa loď potápala. No 
Ježiš búrku utíšil a ľudia v úžase sa pýtali: „Ktože 
je to, že ho vietor i more poslúchajú?“

Podľa evanjeliových správ by sme mohli toto ja
zero nazývať aj „Ježišovým morom či jazerom**, 
veď bolo posvätené pobytom a zázrakmi Ježiša Kris
ta, jeho plavbou pozdĺž jeho brehov, zázračným ry
bolovom, chodením po jeho hladine a pod. Keď ot
voríme evanjelium, hneď nám padne zrak napr. na 
takéto vety: „A Ježiš išiel pozdĺž Galilejského mo
r a . . .  Prejdime na druhý breh . . .  Vstúpil do lodič
ky, sedel v nej na mori a vyučoval. . .  Približoval 
sa k nim . . .  kráčajúc po mori . . .  Cez Sidon sa vrátil 
ku Galilejskému moru . . . "  a pod.

Mnohé udalosti z evanjelia sa odohrali pri tomto 
jazere alebo v jeho blízkosti. Ježiš hľadel s úľubou 
na hory okolo jazera a jeho zrak lahodne spočinul 
na lazárovej hladine a na zelenom venci sftomov 
okolo neho. Nikde nekvitnú také nádherné evanje
liové „poľné ľalie“, ako práve tu, ktoré nebeský 
Otec zaodieva krajšie, ako sa Šalamún obliekal vo 
svojej sláve. Na pozadí tohto veľkolepého obrazu 
krajiny sa pohybovala Kristova vznešená a dôstojná 
postava a zasievala zrnká slov pravdy do sŕdc zá
stupov, ktoré tak preveľmi túžili po pravde.

Boli to slová, ktoré ohlasovali nový zákon ľudskej 
mravnosti a kresťanskej dokonalosti: hlásali odpus
tenie, čistotu, nerozlučnosť manželstva, pravdovrav
nosť, lásku i k nepriateľovi, konanie dobrých skut
kov a že Boh vidí všetko. Upozorňovali, že poklady 
si treba zhromažďovať v nebi, že dvom pánom ne
možno slúžiť, že najprv treba hľadať Božie Kráľov
stvo, hovorili o triesočke v oku blížneho a o brvne 
vo vlastnom oku. Aj napomínali: nesúď svojho blíž
neho, nezneucťuj sväté veci, vyvoľ si radšej úzku 
cestu do nebeskej vlasti ako širokú do záhuby, ne
ver falošným prorokom, stavaj dom na skale a nie 
na piesku, čo by osožilo človekovi získať aj celý 
svet, keby si uškodil na duši, lebo čo môže človek 
dať v zámenu za svoju dušu? V Kafarnaume Ježiš 
prisľúbil dať ľuďom chlieb z neba a sľub aj splnil, 
neďaleko jazera vyhlásil svoje slávny blahoslaven- 
stvá, ktoré nestratili svoju sviežosť a platnosť ani 
dnes a budú platiť do konca vekov.

Aby poslucháčov presvedčil, že slová, ktoré vy
chádzali z jeho úst, sú Božou pravdou, spečaťoval 
ich premnohými zázrakmi, napr.: „Povedal moru: 
,Mlč! Zatíchni! I strachovali sa strachom velikým 
a hovorili: .Ktože je to, že ho vietor i more poslú
chajú?*4

R. A. SLÁVIČKY

Z ápadné pobrež ie G en ezaretského  jazera, pri ktorom  Ježiš 
urobil to ľk é  zázraky

Matka Tereza z Kalkaty sa po prvý raz dostala 
na poštovú známku. Jej tvár je na jednej zo série 
známok, ktoré vydala Uganda pri príležitosti De
kády ženy v novembri m. r.

Ak ľudstvo nechce podľahnúť záhube -  podľa 
prof. Maxa Thurkaufa, prednášateľa chemickej fy
ziky na univerzite v Bazileji vo Švajčiarsku — musí 
sa popri práci naučiť a j modliť. Podľa mienky pro
fesora Thurkaufa je to jediná cesta pri budovaní 
kultúry.

Stuttgarter Zeitung uverejnil zaujímavú informá
ciu, z ktorej vidno, že pred 401 rokmi bol na Pet
rovom Stolci Slovan. Bol ním nástupca Gregora 
XIII. Felice Peretti, ktorý viedol Petrovu lodičku v 
rokoch 1585—1590. Pochádzal z veľmi chudobných 
rodičov, chorvátskych vysťahovalcov, ktorí sa usa
dili neďaleko talianskej Ancony, keď utekali pred 
tureckým nebezpečenstvom. Bol neobyčajne nadaný 
a pracovitý. Ako pápeža ho poznáme pod menom 
Sixtus V. On nariadil pravidelné hlásenia sa bisku
pov v Ríme — visitatia ad limina. Podľa Michelan- 
gelových plánov dal dokončiť svätopeterskú kopulu 
a on to bol, čo dal postaviť na Svätopeterskom ná
mestí obrovský obelisk z bývalého Nerónovho cir
kusu.



Loď z čias Ježiša Krista
Dňa 20. apríla 1986 sa v poľských novinách Ty- 

godnik povšechny č. 16 objavila zaujímavá správa 
podložená fotografiou: Loď z čias Ježiša Krista, 
z ktorej vyberáme:

Pred niekoľkými dňami vytiahli z dna Genezaret- 
ského jazera na jeho severnom brehu loď z čias Je
žiša Krista, ktorú preniesli do špeciálne na tento 
účel vybudovaného bazéna na území kibusu Nof Gi- 
nossar. Izraelskí archeológovia a konzervátori kvôli 
záchrane lode pred rozpadom natreli je j všetky 
drevené častí špeciálnou penou. Za pomoci rôznych 
chemických prostriedkov budú loď v tomto stave 
udržiavať asi 3 roky. Predpokladá sa, že za túto 
dobu bude z dreva odstránený prebytok vody (pod
lá odhadov expertov drevo momentálne obsahuje 
600 % vody, čo je 6-krát viac ako je obsah samého 
dreva lode] a preto sa netreba obávať rozpadu či 
rozsypania lode.

K nájdeniu lode došlo vďaka nízkej hladiny vody 
v jazere, ktorá klesla o 2 m a to v dôsledku nedo
statku dažďov v predošlých, no i v tomto roku a zá
roveň aj v dôsledku intenzívnej exploatácie vody 
jazera.

Prekvapenie vyvolala predovšetkým veľkosť lode. 
Pokiaľ ide o vek lode, pomerne ťažké bolo zistenie 
presného je j veku. Archeológovia však po dôklad
ných prieskumoch napokon pripúšťajú, že loď po
chádza z obdobia v rozpätí 100 rokov pred narode
ním Krista a 100 rokov po narodení Krista.

Podlá podania evanjelistov Ježiš často a rád po- 
užíval loď. Stačí citovať z evanjelia sv. Marka: Vích-

Ženám o ženách
Dnes vám chcem , m ilé sestry, hovoriť o žene, k to 

rá sa vedela obetovať a ko  sv. Maximilián K olbe.
Bola vojna. Hrôza a  strach viseli nad svetom  vša

de tam, kam  vstúpili nacisti. Tak to. bolo  a j vo Fran
cúzsku. Väznice sa plnili. Smrť a  násilie m ali z e le 
nú. Kamenné múry väzníc sú hrozbou, sú kliatbou , 
sú výstrahou života. Za nimi žijú svoje posledné  
chvíle ľudia smrti. Ženy i muži. Tu uvažujú, čo  je  ži
vot a čo smrť. Čo bude potom ? N edali zbytočne  
svoje m ladé životy? Pochybnosti ich trápia, spôso
bujú hrozné duševné bolesti. Vedia, že za väzenský
mi múrmi pulzuje život, do k torého  už nevstúpia. 
Ten krásny život, čo odvšadiaľ otváral svoju ná
ruč . . .

Ale ona, m ladá, dvadsaťdeväťročná žena sa  musí 
s ním rozlúčiť. Oznámili jej, že zajtra o štvrtej h o 
dine ráno bude popravená. Prečo? Lebo sa  zapojila  
do podzemného hnutia proti nacistom . Svoje m alé  
deväťmesačné d ieťa stačila  dať susedke. Teraz tu 
sedí a spomína. Dieťa! Sen i spom ienka. Celá je  ním 
preniknutá. . .

V tom čase telefonovali z väznice do b lízkeho  
kláštora, aby n iektorá sestra prišla k  odsúdenej 
a dala jej poslednú útechu. Určená bo la  sestra  Alž
beta. Šla. Bola to veľm i ťažká cesta . Nohy je j oťa- 
lievali. Čo jej povie? Aké to bude stretnutie? Jej

rica na mori: „A keď sa toho dňa zvečerilo, povedal 
im: „Prejdime na druhý breh!“ Len čo opustili zá
stup, vzali ho so sebou tak, ako bol na lodičke. Aj 
iné lodičky boli s ním. Tu sa strhla mohutná vích
rica, ktorá hnala vlny na lodičku, takže sa lodička 
už zapĺňala. A on sám spal v zadnej časti lode na 
poduške. I zobudili ho a vraveli mu: „Učitelu, či 
nedbáš o to, že hynieme?“ Tu on vstal, pohrozil 
vetru a povedal moru: „Mlč! Zatíchni!“ I prestal 
vietor a nastalo veľké ticho. Potom im povedal: „Čo 
sa bojíte? Ešte vždy nemáte vieru?“ I strachovali 
sa strachom velikým a hovorili si: „Ktože je to, že 
ho vietor i more poslúchajú?“ (Mk 4, 35—41).

(Text a snímka: o, S. KovCJ

m yšlienky sa  dvíhali a k o  m orské vlny a  dorážali na 
ňu. S úpenlivou prosbou, sa  obrátila  k  nebu a  vrúc
ne prosila: „Bože, ty hovor za m ň a ŕ

Voš:la do cely . Na dubovej lavici sed ela  m ladá, 
pekn á, k reh k á  žena. Žena smrti. Žena, ktorá  vede
la, že zajtra už nebude . . .  M atka Alžbeta s najväč
šou jem nosťou a  citom  hovorí je j  o večnosti, o Bo
hu, o Jeho  lá sk e , s  ktorou  ča k á  na svoje deti, teda
i na ňu. „Keď m áš vieru, nem usíš sa  báť dcéra , lebo  
viera je  väčšia a k o  bázeň, ak o  strach f  Žena však  
neverí v Boha, nerozum ie rečiam , k toré  jej dobrá  
m atka Alžbeta hovorí. Je j srdce je p lné nenávisti 
voči násiliu. Preto išla  bojovať proti nepriateľovi 
vlasti, preto i svoj život obetu je za víťazstvo pravdy. 
Vie, že je  ich  veľa vo Francúzsku, čo  tak  zmýšľajú 
ak o  ona, že ich  obete  nebudú z b y to čn é . . .  Ale čo
o tom  vie táto rehoľn íčka?  Zavrela sa pred  svetom  
a život prúdi o k o lo  k láštorných  múrov . . .  Len aby 
to bolo  čím  skôr prv u končen é , aby to už m ala za 
s e b o u . . .

M atka Alžbeta pozorne počúva všetky je j výčitky 
a v duchu hovorí: „Bože, prehovor za m ňai“ No čas  
na návštevu sa  pom aly končí. Sekundy leteli ako  svet
lo, minúty udierali do  hlavy rehoľnej sestry, lebo  
cez  jej ústa prehovoril Boh. A padlo  rozhodnutie: 
„Sestra, rýchlo si o b leč  m oje šaty, ja zas tvoje. To 
Boh tak  rozhodol. On, náš Spasiteľ, urobil zázrak . . .  
Len rýchlo. Ty pôjdeš dom ov, a j ja pôjdem  domov  
k  svojmu Otcovi. A netráp sa. J e  to rozkaz nášho  
Pána. On šiel tu so mnou a  bol tu s nami.“



Odsúdená sa nevládala ob liekať, m usela ju k  to
mu donútiť sestra  Alžbeta. Chvela sa  na celom  tele. 
N em ohla ani hovoriť. B lesk  Božej m ilosti ju úplne 
zasiahol. Pochopila, že je  to skutočne Boh, ktorý  
sa takým  mimoriadnym spôsobom  tu prejavil. Ďa
ku je m atke Alžbete za svoje d ieťa , za svoju dušu, za 
svoj život i za vieru, ktorú  našla . . .

Cas návštevy sa  skon čil. Odišla. Dvere cely  sa za
tvorili, aby sa  zase ráno pred  štvrtou otvorili. To 
muži-vojaci vedú ženu na popravisko. Presne o štvr
tej zaznel povel, ozvali sa výstrely a  pád  k  zemi. 
To m atka Alžbeta k les la . Prítomný lekár  kon štato
val smrť. Tak zom rela „žena viery, žena lásky , že
na m oci Pána Ježiša  Krista“ (M ilan Jur č o ).

Nuž rozprávajte , m atky, svojim deťom  tento sku
točný príbeh. Povedzte im, že bol čas  hrôz, bezprá
via, strachu a  nenávisti. Ale i v tom  hroznom  čase  
vykvitla tá najčistejšia  a  n ajkrajšia  láska.

Margita K r l i č k o v á

Pokoj pre všetkých 
a so všetkými

Istý štátnik povedal, že o mieri bolo od poslednej 
svetovej vojny pri rôznych mierových konferen
ciách vyslovené už vyše 35 miliónov slov. Teda na
ozaj o mieri sa veía hovorí. Ale či sa mier a miero
vé spolužitie všade a vždy praktizuje? Som pre
svedčený, že vojnu nikdy nechce prostý lud, ten 
totiž na je j následky najviac dopláca. Albert Schweit
zer povedal: „Jadrová vojna sa rovná samovražde 
ľudstva.“ Zaujímavý je tiež postoj sv. Jána Zlato
ústeho k vojne: „Viete totiž, že všetky vojny vzni
kajú pre peniaze; aj vojny, ktoré nemajú konca, sú 
len pre peniaze. Kto sa naučí peniazmi pohŕdať, 
sám si zaručí duševný pokoj.“

Výňatky z dokumentov Druhého vatikánskeho 
koncilu.

Budovanie mieru a spoločenstva národov
„Pokoj nie je iba bezvojnový stav, ani sa neobme

dzuje len na ustálenie rovnováhy medzi protivnými 
silami, ani nie je účinkom despotickej vlády, ale je 
v pravom a vlastnom zmysle „dielom spravodlivosti“ 
(Iz 32, 17). Je ovocím poriadku, ktorý sám božský 
Zakladateľ vštepil do ľudskej spoločnosti. . .  To 
však ešte nestačí. Tento pokoj sa nedá dosiahnuť 
na zemi, ak sa nezaručí osobné blaho a ľudia si ne
budú medzi sebou s dôverou a nenútene vymieňať 
bohatstvá svojho ducha a nadania. Pevná vôľa reš
pektovať ostatných ľudí a ostatné národy a ich dô
stojnosť a žičlivé bratské správanie sú bezpodmie
nečne potrebné pri budovaní mieru. A tak pokoj je 
aj ovocím lásky, ktorá presahuje možnosti spravod
livosti . . .

Preto sa všetci kresťania vrele pozývajú, aby „vy
znávaním pravdy a láskou“ [Ef 4, 16] sa spojili so 
skutočne mierumilovnými ľuďmi, aby sa modlili za 
pokoj a pracovali na jeho nastolení. . .

Zažehnať vojnu
Hoci nedávne vojny spôsobili nášmu svetu obrov

ské hmotné i mravné škody, vojna ešte stále deň čo 
deň pokračuje vo svojom pustošení v daktorej čiast
ke sveta. Ba čo viac, pokiaľ sa vo vojne používajú 
všelijaké vedecké zbrane, jej zúrivosť hrozí priviesť 
bojujúce strany do oveľa horšieho barbarstva než 
v minulosti. . .

Každá vojnová činnosť, ktorá smeruje k zničeniu 
celých miest alebo rozsiahlych oblastí aj s ich oby
vateľstvom bez akéhokoľvek rozdielu, je zločinom 
proti Bohu a proti samému človeku, ktorý treba 
rázne a rozhodne odsúdiť.

Oplne zakázať vojnu
Keďže pokoj má byť ovocím vzájomnej dôvery 

národov, namiesto toho, aby sa štátom nanútil pod 
hrozbou zbraní, všetci majú pracovať na tom, aby 
sa konečne skoncovalo s pretekmi v zbrojení. Aby 
sa však skutočne začalo s odzbrojovaním, nesmie 
sa postupovať jednostranne, ale spoločne, na zákla
de dohovoru zaručeného naozaj účinnými opatrenia
m i. . .

Veru my všetci si musíme zmeniť zmýšľanie a ob
rátiť pozornosť na celý svet a na úlohy, ktoré mô
žeme spoločne uskutočňovať v záujme lepšej bu
dúcnosti nášho pokolenia.

Nedajme sa klamať falošnými nádejami. Ak sa 
neskoncuje s nepriateľstvom a nenávisťou, ak sa 
neuzavrú spoľahlivé a úprimné dohody, zabezpeču
júce všeobecný mier pre budúcnocť, ľudstvu — kto
ré sa už napriek svojej podivuhodnej vede nachá
dza vo veľkom nebezpečenstve ‘— by mohla nastať 
osudná hodina, v ktorú nebude môcť užívať iného 
pokoja, iba ak strašný pokoj sm rti. . (Pastorálna 
konštitúcia O Cirkvi v súčasnom svete. V., 79—82).

Tvoj brat trpí a zomiera a ty to nevidíš? Strašná 
je núdza málovyvinutých krajín, alarmujúca je bez
starostnosť rozvinutých krajín, ktoré nerobia všet
ko, aby zachránili svojich trpiacich bratov. Násled
kom nedostačujúcej lásky sa denne zväčšuje prie
pasť medzi bohatými a chudobnými. Preto kresťan 
musí konečne pocítiť zodpovednosť, ktorú nesie 
spolu so všetkými ľuďmi. Ak neurobíme všetko, aby 
sme zachránili tých, čo trpia podvýživou, odsúdi 
nás ľudská bieda.

„Co si to urobil? Hlas krvi brata tvojho hlasno 
volá ku mne zo zeme“ (Gn 4, 10).

Človek bude len vtedy zachránený, keď sa on sám 
stane záchrancom. „Vo všetkých dobách a vo všet
kých okolnostiach je oprávnená jedine jedna vojna, 
a to boj proti biede“ (Abbé Pierre). Ató nič neuro
bíš na záchranu tvojho trpiaceho brata, aby si ho 
zachránil, odsudzuješ sa definitívne pred Bohom
i pred ľuďmi.

Aby človek a moderný svet dosiahli úspech, mu
síme človekovi vrátiť nielen jeho dušu, ale tiež 
a predovšetkým Ježiša Krista. Ak sa to nestane, ak 
sa to nepodarí, potom už azda zajtra nebude viac 
človeka. Lebo človek je v nebezpečenstve. „Svet si 
žiada lásku. Ak mu ju nedáme my, kresťania, od
vráti sa od nás a pôjde k diablovi. Ale potom beda 
nám a svetu“ (George Bemanos).

Pevne veríme, že superveľmoci náležíte zvážia 
vážnosť situácie v terajšom svete, ich stanoviská 
sa priblížia a sa dohodnú na definitívnom nastolení 
mieru vo svete. o. A. Leukanič



Ako sa rodí  náš č a s o p i s
A znovu je tu 21. september, Deň tlače, rozhlasu 

a televízie. Je to sviatok tých, ktorí sa podieľajú na 
tvorbe či výrobe novín, časopisov a kníh, rozhlasoví 
a televízni redaktori, dopisovatelia, obrovský štáb 
pracovníkov masovokomunikačných prostriedkov.

Mnohí berieme do rúk dennú tlač, časopisy, kni
hy a, azda okrem zistenia vklznutej chyby — tla
čiarenského škriatka, nás ani nenapadne uvažovať
0 tom, ako sa ten-ktorý tlačiarenský výrobok rodí, 
kto všetko svojou profesiou sa na ňom podieľa. Pre
to v tomto čísle vás chceme, milí čitatelia, obozná
miť, ako sa rodí náš časopis SLOVO, čo všetko pred
chádza tomu, kým sa vám dostane do rúk.

Pri zostavovaní čísla redakčná rada posúdi prí
slušné články, správy, básne z hľadiska obsahového
1 formálneho. Nezriedka sa musí príspevok upraviť, 
skrátiť, aby náš časopis bol rôznorodejší, zaujíma
vejší. Takto upravené príspevky sa prepíšu na re
dakčné hárky. Po určení poradia článkov a očíslo
vania rukopisných strán zodpovedný a technický 
redaktor v jednej osobe František Dancák po za
bezpečení aj prekladu do ukrajinčiny (na Blahovist- 
nik) na začiatok každého článku predpíše šírku 
riadkov — na 1, 2 či 3 stĺpce, veľkosť a rez písma, 
teda, či to bude vysádzané obyčajným, polotučným 
či kurzívou. Myslí pri tom na konečnú celkovú úpra
vu, aby sa nám náročným čitateľom čo najviac pá
čila, k čomu si pomáha zaradením ilustračných sní
mok či ozdobných kresieb.

Takto technicky spracované a pripravené pred- 
lohové materiály s objednávkami aj s dvojmesač
ným predstihom putujú rukopisy do n. p. Duklian
ske tlačiarne v Prešove a fotografie do n. p. Výcho
doslovenské tlačiarne v Košiciach na vyhotovenie 
štočkov.

Na odbytovom oddelení M. Jankurová označí čís
lom zákazky rukopisy a na vysádzanie ich priamo 
odovzdá vedúcemu sadziarní S. Urbanovi. Veteráni 
strojovej sadziarne R. Pivarník a S. Matej v horú
cim olovom vyhriatej prvej výrobnej dielni preme
nia texty na linotypovom sádzacom stroji na stĺpce 
pevných riadkov, aby sa prvým čitateľom mohol 
stať korektor-revízor F. Havlík, túžiaci nájsť všet
ky chyby a vyznačiť ich na stĺpcovej korektúre. Tu
i pre jedinú chybičku musí strojový sadzač vysá
dzať nový celý riadok a ručný sadzač pred obtiahnu- 
tím a zaslaním do autorskej korektúry redakcii po
vymieňať chybné riadky za opravené. Po takto zho
tovenej sadzbe a stĺpcových obťahoch teraz čaká 
práca na redaktorovom stole. Tento prvú svoju ko
rektúru SLOVA a BLAHOVISTNIKA musí zavŕšiť 
zhotovením makety pre zalomenie, čiže vylepenie 
16 strán stpícovými obťahmi textov, ilustrácií a oz
dobných výplnkov.

Toto sa ľahko a jednoducho povie, ale vkusne 
esteticky a odborne graficky upraviť stránky časo
pisu si vyžaduje okrem skúseností, trpezlivej pe
dantnej dôslednej presnosti aj trochu trvalej snahy 
neustále zlepšovať a spestrovať.

Na výrobnú scénu vystupuje sadzač-metér A. Cho- 
minec, ktorý po korektúre podľa nalepenej make
ty zalomí — upraví do strán texty, došlé štočky. 
Pestrosť zvyšuje vhodnými typmi píšem — ručným 
vysádzaním titulkov. Takzvané „kefové“ obťahy

strán sa už robia na obťahovacom lise S. Kapitančí- 
kom, na ktoré znovu redaktor označí nájdené 
chyby. Len po ich odstránení a subkorektúre ide 
BLAHOVISTNIK do kníhtlačovej strojovne, kde sa 
tlačí naraz 8 strán.

Slovenská verzia SLOVO sa tlačí ofsetom (plo
chá tlač z dosák na princípe prijímania farby a od
pudzovania vody) kvôli výške nákladu. Preto stroj- 
majster V. Miháľ na obťahovacom stroji Grafix po- 
obťahuje stránky na celofán, odkiaľ s fotografiami 
celofány putujú do ďalšieho strediska prípravy 
ofsetu. Tu si svoje majstrovské umenie vyskúša re
produkčný fotograf V. Pavúk zhotovením diapozití
vov z fotografií či kresieb. Tieto filmové obrázky 
montážnik J. Cerveňák domontuje do pre ne vyne
chaných prázdnych miest na celofánoch a zo zho
tovených kompletných montáží ešte dá osvitnuté 
a čpavkom vyvolané ozalidové obrazce celých strán 
na domácu korektúru, náhľad pred nakopírovaním 
na ofsetové platne.

Tieto texty a ilustrácie cez montážne hárky na
kopírované presvietením na scitlivené tlačové dos
ky strojmajstér ofsetovej rotačky Š. Blichár vmon- 
tuje na tlačové valce a po schválení náhľadu reví
zorom spustí veľmi rýchlu tlač so súčasným skla
daním hárkov na A/4 a odpočítavaním po 50 ks.

Dokončujúcu fázu výroby časopisu — skladanie 
a orezanie — vykonajú šikovné ruky knihárskej pra
covníčky M. Holdovej a rezača M. Jarkovského. Na 
expedícii pracovníčky ešte raz náklad prepočítajú, 
zabalia a odvezú na poštu, aby PNS ho rozdistribu
ovala podľa rozdeľovníkov odberateľom — čitate
ľom.

Pri čítaní tohto čísla spomeňte si aspoň chvíľkou 
na tých, ktorí svojou tvorivou prácou so zaniete
nosťou sa podieľajú na vyhotovovaní tlačovín. Zabla
hoželajme im ku ich sviatku hlavne zdravie, radosť 
z dobre vykonanej práce a napĺňanie svojho úsilia
— našu spokojnosť a vďaku. S. Urban

Metér Anton C hem inée pri zalam ovaní nášho Časopisu.



Otec sa nepoddal
Dur o a Mária žili skrom ne v starom  dom čeku . Po 

desiatich  rokoch  sa im narodil syn, ktorém u dali 
meno Jurko. Rodičia sa mu veľm i tešili, najmä pre 
to, že lekár oznámil m atke, že viac detí už mať ne
bude. Matka túto správu prijala so slzam i v očiach . 
Lekár to zbadal a  potešil ju:

— Mamka, aspoň budete mať viac času na výcho
vu svojho jediného syn a . než iné m atky, k toré  m a
jú viac detí.

A m atka sa veru aj starala. Dieťa rástlo ak o  z 
vody. Prišla ško la , ch lapec  bol bystrý, lenže učiteľ
k a  stále hovorievala, že by m ohol byt poslušnejší, 
hoci s učením nie je to najhoršie. M atka si to zobra
la k  srdcu a povedala  to a j otcovi. Otec len  kývol 
rukou a povedal:

— 'Čo by z toho ch lapca  ch ce la  mat, veď d ieťa je  
živé.

Chlapec úspešne ukončil školu  a  učil sa  za e le k 
trom echanika. Prestal sa m odliť a  chodievať do  
chrámu. Matka mu to stá le dohovárala, a le  sam a na 
to nestačila. Otec nepovedal nič. M yslel, že robí 
dobre.

Syn už prerástol otca  a  tak  sa rodičia  dohodli, že 
postavia nový dom. Prečo nie, veď  im pri tom bude 
pom áhať aj Jurko. Netrvalo ani rok  a dom  bol p o 
stavený. Jurko, ktorý dom ov dochádzal iba raz za 
dva týždne, veľa toho nepom ohol. Otec pracoval k o ľ
ko  len m ohol, m atka mu v tom pom áhala.

Syn skončil školu  a o n ieko ľko  m esiacov odišiel 
na vojenskú základnú službu. Rodičia od žiaľu ne
vedeli čo robiť. M amka, ktorá  už predtým  bola  ch o 
rá, tak  si to zobrala k  srdcu, že každý  týždeň k  nej 
chodieval lekár. Srd iečko však bolo  s labé a  nevy
držalo. Zomrela. Otec ostal sám.

Jurko po príchode z vojenčiny sa ožen il a  bývali 
s otcom  v ich dom e. O n iekoľko  týždňov otec kúpil 
synovi nové auto. Syn sa tomu veľmi potešil, lenže  
nevesta čím ď ale j tým viac nenávidela otca. C hce
la, aby sa otec zobúval už na chodbe a  vôbec n e
zniesla, ak  ho videla obutého v izbe. Otec už bol 
slabý a Jurko si otca  ani nevším al.

Otec spozoroval, že im len  prekáža. Zavolal preto  
syna i nevestu a  povedal im:

— Moje zlaté deti! Keby ste ma dali do dom ova  
dôchodcov, lepšie by ste urobili.

N evesta, k eď  to počula, od radosti vyskočila  spoza  
stola a povedala:

— Jurko s vami zajtra pôjde..
A syn dodal:
— Už dávnejšie sm e s Ankou uvažovali, že tam  

vám bude lepšie.
Otec vstal a  odišiel do pivnice, k d e  po druhýkrát 

vo svojom živote ronil slzy. P rvýkrát k eď  mu zom 
rela  m anželka a  druhýkrát teraz. K eď  sa vyplakal, 
odišiel spať.

Ráno syn zobudil otca. Zobral jeho  v eci a  odviezol 
ho do dom ova dôchodcov. Keď prišli na m iesto, otec  
bol prekvapený, že hneď  má aj svoju izbu. To ne
vesta vopred už všetko pripravila.

Keď sa o tec  v izbe zariadil, syn mu povedal:
— Tak sa maj tu dobre, otec. My s Ankou ta bu

dem e stále navštevovať, A a k  budeš n iečo potrebo
vať, vždy ti to prinesiem e.

Syn odišiel k  autu a  v tom mu otec  hovorí:
— Syn m ôj, daj mi kľú če od  m ôjho auta.
Jurko prekvapene pozrel na otca, a le  kľúče mu 

odovzdal.
— Tak, syn môj, choď  dom ov, tam vedľa je  auto

busová zastávka.
— Otec, čo  to robíte, veď  auto ste kúpili pre mňa. 

Viac detí nem áte, kom u by ste ho dali, —• hovorí 
Jurko.

Otec na synove slová odpovedal:
— Tomu, kto  má dochová m ojej smrti.
Vtom prišiel k  nemu riaditeľ ústavu a hovorí:
— My vás dochovám e a dám e vám všetko, čo bu

dete  potrebovať.
— Tak teda tu m áte kľú če od môjho auta.
Riaditeľ prevzal kľúče, zapísal si meno a odišiel.
— P očkajte, pán riaditeľ, ešte  sú tu kľúče od 

m ôjho rodinného domu.
Syn k eď  to počul, smutne sa pobral domov. Prvé 

slová, ktorým i ho m anželka uvítala boli, kd e  má 
auto. Jurko na to odpovedal:

— Tak počúvaj, m oja drahá, nem ám e otca, nemá
m e auto a  nem ám e ani kd e  bývať.

O pár týždňov sa museli z domu vysťahovať. Dom 
a auto otec predal a pokojn e žil so svojou manžel
kou, s ktorou sa zoznámil v dom ove dôchodcov. Žil 
dlho. Dožil sa 89 rokov. Prežil aj svoju nevestu. Syn 
ho nikdy nenavštívil. Jozef Š o f r a n k o

■j" 2  krefťanfkého fveta

Svätý Otec Ján Pavol II. oznámil vydanie svojej 
ďalšej encykliky, ktorá má dátum 30. mája 1986 a 
venovaná je tretej božskej osobe, Svätému Duchu. 
Encyklika sa začína slovami nicejsko-carihradského 
vierovyznania: Boh, ktorý oživuje. . .  Ján Pavol II. 
povedal, že encykliku pripravil pre dobro cirkvi, 
duší a venoval ju na oslavu Svätého Ducha.

Svätý Otec prijal 28. mája demisiu kardinála Ste- 
phanosa I. Sidarousa, CM z úradu patriarchu Ale
xandrie pre koptov v Egypte. Na obdobie sede va
cante Ján Pavol II. menoval v tejto diecéze biskupa 
Andreosa Ghattasa z Luxoru v Egypte.

Ján Pavol II. vymenoval 55-ročného o. Gillesa Pel- 
landa, kanadského jezuitu, za nového rektora naj
väčšej pápežskej univerzity v Ríme Gregorianum.

Vo Vatikáne uverejnili novú apoštolskú konštitú
ciu O poľných biskupoch.

V dňoch 10.—17. mája viedol viedenský kardinál 
Franz König delegáciu členov ustanovizne Pro 
Oriente na návštevu Turecka. Hlavným cielom náv
števy bolo stretnutie na ekumenickom patriarcháte 
v Carihrade. Navštívili aj kraje prvých siedmich 
ekumenických koncilov. V delegácii bol aj vieden
ský gréckopravoslávny biskup Michael Staikos.

Starosloviensku sv. liturgiu odslúžil pre mladých 
pútnikov-gréckokatolíkov v polskej Censtochovej 
gen. vikár o. Ján Martiniak. Pri tejto príležitosti ká
zal o. Taras Jankis. S Censtochovou sa mladí pútnici 
rozlúčili akafistom na počesť presv. Bohorodičky.
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KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa 8. júna 1986 ndp. ordinár Mons. Ján H i r k a, 
apošt. administrátor prešovský, posvätil obnovený 
chrám v Celovciach v okrese Trebišov, za účasti 
kňazov z okolia a hojného počtu veriacich. — Dňa
10. júna uskutočnila sa dekanská porada v Trebišo- 
ve, na ktorej sa zúčastnil aj ndp. ordinár. Pri kon- 
celebrovanej sv. liturgii pozdravil dvoch jubilantov. 
Otec dekan Alexej Mirossay, správca farnosti Bre
zina, sa dožil 70 rokov života a otec Pavol Cilly, 
správca farnosti Veľaty, sa dožil 65 rokov života. 
Obidvom otec ordinár poďakoval za doterajšiu prá
cu pre spásu ludských duší a povzbudil ich, aby aj 
naďalej horlivo privádzali ľudí k dobrému Pánu 
Bohu.

V dňoch 13., 14. a 1S. júna v katedrálnom chrá
me sv. Jána Krstiteľa v Prešove boli udeleHé nižšie 
a vyššie svätenia z rúk J. E. otca biskupa Slavomira 
Miklovša, za účasti najdôstojnejšieho otca ordinára. 
Dňa 13. júna prijali nižšie svätenia štyria poslucháči 
štvrtého ročníka: L. Lizák, P. Rusnák, V. Turčánik, 
C. Vasiľ a subdiakonát prijal absolvent bohoslovec
kej fakulty Pavol Repko. Dňa 14. júna; prijal Pavol 
Repko diakonskú a v nedeľu 15. júna kňazskú vy
sviacku.

Dňa 21. júna ndp. ordinár vykonal pohrebné ob
rady v Malom Lipníku nad nebohým otcom arcide- 
kanom Leontínom LizákorA, tunajším správcom far
nosti (okr. Stará Ľubovňa). — V ten istý deň ndp. 
ordinár zavítal do farnosti Ľutina, kde žije otec ar- 
cidekan Irenej Bačinský, ktorý sa dožil 80 rokov 
života. Spolu s jubilantom slávil sv. liturgiu.

Dňa 22. júna zúčastnil sa otec ordinár na primič- 
nej sv. liturgii novokňaza otca Pavla Repku v Dulo
vej Vsi ako kazateľ.

Dňa 24. júna uskutočnili sa prijímacie pohovory 
na CMBF v Bratislave, kde bol prítomný aj ndp. or
dinár. — Dňa 25. júna dožil sa otec arcidekan Eu
gen Ján Kočiš, ceremoniár Biskupského úradu v Pre
šove, 60 rokov života. Pri tejto príležitosti mu bla
hoželal ndp. otec ordinár. — Dňa 26. júna sa ndp. 
ordinár zúčastnil na dekanskej porade v Prešove. — 
Dňa 29. júna zúčastnil sa na odpuste sv. Petra a Pav
la v Bardejove, kde slúžil sv. liturgiu, kázal Božie slo
vo a posvätil zvonku obnovený chrám. — V ten istý 
deň posvätil obnovený chrám v Kečkovciach, okr. 
Svidník.

M. M.
C l C  AV A

V nedeľu 15. júna t. r. v neveľkej obci Merník vo 
Vranovskom okrese bola posviacka novej farskej 
budovy a obnoveného kostola veriacich evanjelickej 
cirkvi augsburského vyznania. V obci je  väčšina 
veriacich ev. a. v. a len menšiu časť tvoria gr.-kat. 
veriaci, ktorých spravuje gr.-kat. správca farnosti 
v Cičave a rím.-kat. veriacich, správca rím.-kat. far
nosti v Michalku.

Spolunažívanie všetkých troch vyznaní je tu na
ozaj veľmi bratské. Dobrým príkladom je tu aj spo
mínaná slávnosť, na ktorej boli prítomní aj gr.-kat. 
duchovný o. Michal Veliký, t. dekan z Cičavy a vdp. 
Juraj Macák, t. dekan, správca rím.-kat. farnosti v 
Michalku.

NAŠI JUBILANTI

V tomto mesiaci si svoje životné jubileá pripo
mínajú títo vdp. duchovní otcovia:

Michal Vasiľ — 60 rokov od narodenia (12. 9. 
1926), dr. Juraj Boor — 75 rokov od narodenia (23. 
9. 1911), Michal Fitz — 75 rokov od narodenia (26.
9. 1911), Otokar Zima — 60 rokov od narodenia 
(30. 9. 1926).

Spomeňme si na jubilujúcich dušpastierov vo svo
jich modlitbách.

Mnohaja ľit, blahaja ľit!

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA SEPTEMBER

Všeobecný: Aby kresťania v Latinskej Amerike 
žili podľa viery prijatej vo sviatosti krstu.

Misijný: Aby sa chorým na malomocenstvo veno
vala náležitá pozornosť.

Zasvätenie: Srdce Ježišovo, sprevádzaj svojím po
žehnaním kazateľov, spovedníkov a duchovných 
radcov.

Gr.-kat. chrám  N aroden ia Panny Márie v K rajnej Poľane z roku  
1850 (ja rn o s f Bodruižaľ). Snímka: o. J. Čverčko



Kultúrne rozhľady
MÚZEUM d r e v e n e j  ARCHITEKTÚRY r u s k é h o  s e v e r u  

otvorili na brehu S evernej Dviny v obci M alyje K orely  n eď a
le k o  ArchangeTska. Na p lo ch e  30 ha  sú um iestnené staré ch a 
lupy, hosp od árske  budovy, v etern é m lyny a ď a lš ie  ty p ické  
stavby. SúGastou skanzenu  sú a j d reven é chrám y a zvonice.

NA BIENÁLE KNÍH V SOFII, k to ré  sa  nVeslo v znam ení 
hes la  Kniha v službách p okroku  a  mieru, sa  v tom to roku  
zúčastnilo 47 štátov, k to ré  na ňom  predstav ili 35 000 expon á
tov. Č eskos loven sko  v sam ostatn ej expozícii vystavovalo 800 
knižných titulov.

MEDZINÁRODNÁ FILATELISTICKÁ FEDERÁCIA si pripom í
na v tom to roku  60. výročie svojho založen ia. Z nám ková tvor
ba Č eskos loven ska  patrí k  najuznávanejším  na svete.

STÄTNA TLAČIAREŇ CENÍN V PRAHE vytlačila  novú č e s 
kosloven skú  bankovku  v hodn ote 10 Kčs. Nová ban kov ka  na 
líci s portrétom  P. O. H viezdoslava a  na rube s m otívom  
oravskej prírody je  d ie lom  nár. um elca  A lbína Brunovského. 
Lícovú stránku vyryl Václav Fajt, rubovú g ra ficky  p rek res lil 
Bohumil Šneider. Nová ban kov ka  p latí od 1. jú la t. r. Vyda
nie ď a lšej ban kovky  — p ätd esia tkaru n áčky  — sa  p lánu je na 
budúci rok.

■NA BIENÁLE ÚŽITKOVEJ GRAFIKY V BRNE sa  zúčastnilo  
591 výtvarníkov z 52 krajín  s vyše 1200 prácam i. V ýsledky  
súťaže vyhlásil p reziden t M edzinárodnej organ izácie g ra fi
kov Jorge Frascara z Kanady. Grand prix z íska l sov ietsky  vý
tvarník Valerij A kapov.

POČIATKY SLOVENSKÝCH DEJÍN A PREJAVY VEĽKOMO
RAVSKEJ TRADÍCIE VO VÝTVARNEJ A LITERÁRNEJ TVORBE 
je  názov putovnej výstavy, k torá  po  Bratislave, M artine a  K o
m árne bola  na záver inštalovaná v K ošic iach . Výstavu uspo
riadalo M inisterstvo kultúry SSR a S loven ská  akad ém ia  vied  
a  spolupracovali na n ej naši popredn í vedci a  um elci. Jed n ot
livé exponáty  dali názorný obraz o obdob í V eľkej Moravy a  
najm ä o zástoji sv. Cyrila a  M etoda m edzi našim i predkam i. 
Výstava dokum entovala  inšpiračnú silu cy rilom etod skej tra 
d íc ie  na našu kultúru v jedn otlivých  obdob iach , od  príchodu  
sv. bratov k  nám v roku  863 podnes.

KLUBY PRIATEĽOV VÝTVARNÝCH UMENl sú organ ickou  
zložkou  S loven ského  fondu výtvarných um ení a združujú pria
teľov výtvarného um enia a  architektúry. Č lenovia týchto  k lu 
bov sp o ločn e navštevujú výstavy, a te lié ry  výtvarných um elcov, 
organizujú zájazdy za kultúrnymi pam iatkam i a  pod. Na S lo
vensku je  21 p o b o č iek  vo v še tký ch  kra joch . N ajväčšie sú v 
Bratislave, M artine a  K ošiciach .

STjÄTNA MINCOVŇA V KREMNICI vyrazila strieborn é päí- 
desiatkoruny s tem atikou  m estsk e j rezervácie  Praha a  Levoča. 
Autorom u m eleckéh o  návrhu pam ätn ej m in ce s  tem atikou  
m estskej pam iatkovej rezervác ie  Praha je  a kad . soch ár Ladu  
stav K ozák  a  L evoče Drahomír Z obek.

V GALÉRII VÝTVARNÉHO UMENIA V PREŠOVE bo la  počas  
toh toročn ého  le ta  tradičná výstava P rešovský  výtvarný salón  
'8 6.

V CHRÁME BÝVALÉHO JASOVSKÉHO KLÁŠTORA PREMON- 
STRÁIOV pracovn íci reštau rátorského  stred iska  z K rakova  
reštaurujú mohutnú fresku  (1800 štvorcových  m etrov) Jána  
Lukáša K rackera. T oto m onum entálne fr e sk o v é  d ie lo , k toré

(J  ' »/‘Q. ĈLO
je  vrcholným  prejavom  n eskoréh o  baroka, vytvoril majster 
K racker v 60. rokoch  18. stor. Obnovou tohto vzácneho diela  
sa  zachrán i v eľk é  n äbožen sko .u m elecké  bohatstvo.

FOND ZEMPLÍNSKEHO MÚZEA V MICHALOVCIACH bol obo
haten ý  o unikátne nálezy  — súbory renesančných  sklenených  
nádob a k eram ický ch  súprav zo stavby 16. stor., ktorú obja
vili v M ichalovciach  pri n ajstaršej sakrá ln ej stavbe východ
n ého  S loven ska  — p redrom án skej rotundy.

ŠTÁTNY ÚSTAV PAMIATKOVEJ STAROSTLIVOSTI vydal úče
lovú publikáciu  JUDr. F rantiška K utlíka pod  názvom Trestné 
činy v pam iatkovej starostlivosti. Autor kom entu je a  praktic
kým i príkladm i dop ln a  najdôlež itejšie  ustanovenia Trestného 
zákon a  pre prax štátnej pam iatkovej starostlivosti a  venuje 
pozornosť o tázk e  ochrany a  záchrany kultúrnych pam iatok. 
P ublikácia poslúži všetkým , ktorí s problem atikou  pam iatko
vej starostlivosti prichádzajú  do styku. Odporúčame najmä 
správcom  našich  farností.

MESTSKÉ PAMIATKOVÉ REZERVÁCIE NA SLOVENSKU od 
Alexandra F rickéh o  sú reprezentatívnou publikáciou  vedecko- 
poučn ého charakteru , k torá  č itateľom  približuje h istorické a 
u m elecké  krásy  našich  12 m estských  pam iatkových rezervá
cií — B an skej Bystrice, B an skej Štiavnice, Bardejova, Bratisla
vy, Kežm arku, K ošíc, K rem nice, L evoče, Nitry, Prešova, Sp. 
Kapituly ¡9 Sp. Soboty. Okrem zaujím avého textu sú v publi
kácii aj p o četn é  č iern ob ie le  a  farebn é fo togra fie . Publikácia  
dokum entu je n en ahraditeľné kultúrne hodnoty. Vydala Osve
ta v Martine, strán 232, c en a  110 Kčs.

— Kto zapáli cudzí les alebo rúbe z neho stromy, za to je 
povinný dvojnásobnou náhradou.

— Ak niekto strniska alebo tŕnie chcejúc zapálil na svo
jej nive, zapáli oheň, ten oheň rozšíriac sa zapáli cudziu nivu 
alebo vinohrad, treba súdiť a skúmať, či z neskúsenosti alebo 
tuposti toho, čo zapálil oheň, sa to stalo. Bez škody pre po
horeného nech sa vec vybaví.

— Ten, kto má spor s niekým a nepovie o tom viadykom, 
ale úsve koná, mocou alebo násilím naliehajúc, ak to činí, 
majúc pravdu, nech príde o svoju vec a nech ju vráti.

— Ak si niekto požičia koňa do istého mesta a odvedie) 
alebo pošle za miesto určené a stane sa, že sa (kôň) poraní 
alebo uhynie, požičiavatef musí bezškodného učiniť pána koňa.

— Kto zatvoril cudziu lichvu alebo hladom umoril alebo 
inakšie nejako ju zahubil, na dvojnásobnú náhradu nech sa 
odsúdi.

— Kto mŕtvych v hrobe zvlečie, nech sa predá.
— Kto slobodného ukradne a predá alebo zotročí, nech je 

zotročený sám, lenže i on slobodného zotročil, nech do tej 
istej poroby vstúpi.

(Zo Súdneho zákonníka, ktorý sv. Cyril a Metod učili 
na Velkej Morave)
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