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S ružencom v ruke
Cirkev ako starostlivá matka pomáha svojim čle

nom plniť Kristov príkaz o ustavičnej modlitbe.
V mesiaci októbri nám už tradične predkladá mod
litbu sv. ruženca.

Slovo „ruženec“ znamená veniec ruží, natrhaných 
v záhrade modlitby. Modlitba je pilier duchovného 
života, ktorá udržuje kontakt s Bohom. Ruženec je 
jeden z najúčinnejších prostriedkov, ako rozvíjať 
duchovné bratstvo s Ježišom a Pannou Máriou. Pre
to modlitba sv. ruženca by mala byť súčasťou kaž
dodenného stretávania sa s Ježišom a Pannou Má
riou. Žiar, nie všetci veriaci využívajú tento mocný 
prostriedok.

Takaši Nagai, lekár v Nagasaki, ktorý prežil vý
buch atómovej bomby (9. 8. 1945), o týchto straš
ných chvíľach hovorí: „Tretieho dňa večer, keď bo
li najväčšie práce ukončené, vrátil som sa domov. 
Z môjho domu ostala iba hromada popola. Tam, 
kde bola kuchyňa, hneď som objavil ešte teplé, úpl
ne spálené pozostatky. To bolo všetko, čo zostalo 
z mojej manželky Midory. V blízkosti žiaril retia
zok ruženca s krížikom . .

Táto udalosť bola podnetom k napísaniu jeho 
osobných spomienok. Sám postihnutý leukémiou, 
pripútaný k lôžku, napísal denník, ktorému dal ná
zov Retiazok ruženca.

Ruženec je modlitba pre každého veriaceho člo
veka. Môže sa ho modliť dieťa, ktoré ešte nevie čí
tať; môžu sa ho modliť starí, ktorí nemajú dobrý 
zrak; môžu sa ho modliť dievčatá i mládenci, mu
žovia i ženy. A pre každého, kto sa modlí sv. ruže
nec, plynú aj určité výhody. Ak budeme sa každý 
deň modliť túto modlitbu, môžeme si byť istí, že ne
zatratíme svoju dušu. Ak si skutočne želáme pokoj 
v duši a v rodine, hojnosť Božích milostí pre svoj 
rodinný krb, zhromaždime každý večer celú rodinu 
na modlitbu sv. ruženca. Ak túžime po obrátení nie
ktorej duše, naučme ju modliť sa ruženec. Ak naša 
láska ochladla a zostali sme nešťastní, podráždení, 
náchylní preklínať, modlitba sv. ruženca oživí našu 
lásku k Bohu a blížnym tým, že nás naučí medito
vať, rozjímať o veľkej láske Pána na kríži, o veľkej 
láske našej nebeskej Matky pod krížom na Kalvárii. 
Píreto ruženec je najmocnejšia zbraň, ktorou Sa 
dnes v našich bojoch môžeme brániť (sestra Lucia).

Z tejto príčiny siahajú mnohí po modlitbe sv. ru
ženca. Modlia sa ho v chráme, v rodine, cestou do 
práce i cez voľný čas. Je krásnym kresťanským zvy
kom, že aj mŕtvemu dávajú ruženec do rakvy. Ve

riaci cítia, že je to najlepšia legitimácia pre mŕtve
ho, keď sa predstaví pred súdnou Božou stolicou. 
Tento ruženec i nám raz dajú naši príbuzní do na
šich chladných rúk. Necítime však, že ruženec by 
sa mal dávať len do tých rúk, ktoré tento ruženec 
držali, modlievali sa ho, keď boli ešte živé? A nie 
je to výsmech, ak ho príbuzní kladú do tých rúk, 
ktoré ho v živote nikdy nedržali?

Nuž modlievajme sa sv. ruženec, aby nám pri 
stretnutí s naším nebeským Otcom bol obhajcom 
a nie žalobcom. Zime tak, aby nám pri našej smrti 
nedali do rúk ruženec, ktorý nám po našej smrti 
príbuzní kúpili alebo vypožičiali, ale ruženec, kto
rý pri modlitbe sa zodral medzi našimi prstami. Ta
kýto ruženec bude naším veľkým obhajcom pri Bo
žom súde.

„Prečistá Panna Mária, ktorú Boh v nebi koruno
val, vypros aj nám večnú slávu v nebi.“

o. Vladimír T o m k o



KALENDÁR 
NA MESIAC

O K T Ó B E R

1. S Ochrana (Pokrov) presv. Bohorodičky
Lit. Zid 9, 1—8; Lk 10, 38—42; 11, 27—28

2. S Cyprián, mučeník; Justína, mučenica
3. P Dionýz Areopag, mučeník. Prvý piatok
4. S Jerotej, biskup

5. N 20. nedeľa po ZSD. — Hl. 3. Utr. ev. 9. Lit.
Gal 1, 11—19; Lk 7, 11—16. Charitina, muče
nica

6. P Tomáš, apoštol
7. U Sergej a Bakchus, mučeníci
8. S Pelágia a Taisia, ctihodné
9. S Jakub Alfejov, apoštol

10. P Eulamp a Eulampia, mučeníci
11. S Filip, apoštol

12. N 21. nedeľa po ZSD. — HL 4. Pamiatka Svä
tých Otcov 7. všeobecného snemu. Utr. ev. 10. 
Lit Gal 2, 16—20; Lk 8, 5—15. Probus, Ta- 
rach a Andronik, mučeníci

13. P Karp, biskup; mučeník
14. U Paraskeva, ctihodná
15. S Eutým Nový, ctihodný
16. S Longín, stotník; mučeník
17. P Ozeáš, prorok; Andrej Krétsky, mučeniK
18. S Lukáš, apoštol a evanjelista
19. N 22. nedeľa po ZSD. — Hl. 5. Utr. ev. 11. Lit.

Gal 6, 11—18; Lk 16, 19—31. Joel, prorok
20. P Artem, mučeník
21. U Hilár Veľký, ctihodný
22. S Averkiáš, biskup; apoštolom rovný
23. S Jakub, apoštol
24. P Aret a druhovia, mučeníci
25. S Marcián a Martýr, mučeníci

26. N 23. nedeľa po ZSD. — Hl. 6. Utr. ev. 1. Lit. Ef
2,4—10; Lk 8, 26—39. Demeter Solúnsky, mu
čeník.
(Krista Kráľa. Lit. Kol 1, 12—20; Jn 18, 33— 
37)

27. P Nestor, mučeník
28. U Paraskeva, mučenica. Vyhlásenie samostat

nosti CSR 1918.
Deň znárodnenia a čs. federácie

29. S Anastázia Rímska, mučenica
30. S Zenób a Zenóbia, mučeníci
31. P Stách, Amplias, Urván a Narkis, apoštoli

MÄRIA SI ZVOLILA NAJLEPŠÍ PODIEL

Tieto Kristove slouá platili o Márii, Lazárovej sestre. Prá
vom ich však môžeme aplikovať aj na Pannu Máriu, ktorá si 
naozaj zvolila najlepší podiel, keď sa stala Bohorodičkou. No 
ona sa stala aj našou nebeskou Matkou a Orodovnicou.

Stalo sa to vo Francúzsku. Chudobný rybár nemohol uživit 
svoju rodinu. Ak sa lovu darí, je a j'na  chlieb. Horšie však, 
ak sa n e d a rí ... Rybár mal tri nedospelé deti a jedného star
šieho syna, ktorý pred rokmi odišiel na zárobok do cudziny. 
Jedného dňa šiel na lov. More bolo búrlivé a znovu nič ne
chytil. Jeho žena sa zatiaľ modlila k Božej Matke za muža. 
Spustil sa prudký dážď. Tu zaklopal na dvere cudzinec a pro
sil o nocľah, že dobre zaplatí. Rybárka ho vpustila do komory.

Neskoro v noci sa vrátil aj rybár, premoknutý a nazlostený.

— Nepreklínaj, drahý, Boh je dobrý a postará sa. Akýsi 
cudzinec je v komore a sľúbil, že dobre zaplatí.

Keď chce platií, iste má peniaze, pomyslel si rybár. A zo
snoval pekelný plán. Zaumienil si, že cudzinca zabije a zmoc
ni sa jeho peňazí. Trikrát bol v noci pri cudzincovi, že spá
cha svoj zločin. Vždy sa však vrátil, pretože cudzinec sa zo 
sna nahlas modlil k Božej Matke.

Ráno vstúpil cudzinec do izby a povedal:

— Otecko, mamička, nepoznáte ma? Ja som váš syn. Ne
chcel som sa vám včera daí poznaf, aby som vás teraz pre
kvapil. V cudzine som sa mal dobre, zarobil som, už nebude 
hladu. Modlil som sa k Pánu Bohu i k Božej Matke, ako ste 
ma naučili. Aj dnes v noci sa mi snívalo, že ste ma učili mod
liť sa k Božej Matke . . .

Všetci boli radi, najmä však otec, že sa nedopustil hriechu 
na svojom synovi. Matka Božia zachránila svojho ctiteľa.

Modlitba sv. ruženca.
Mesiac október je zasvätený Panne Márii Ružencovej a mod

litbe sv. mženca. Tou modlitbou ctíme tak Pána Boha ako 
aj Jeho presvätú Matku. Je to modlitba krásna a vysokoúčin- 
ná. „Ak sa dobre a nábožne modlievame ruženec, môžeme 
s dôverou očakávať všetky milosti“ (pápež Pius XI.).

Z tejto príčiny siahajú mnohí po modlitbe sv. ruženca. Mod
lia sa ho v chráme, v rodine, cestou do práce i cez voľný 
čas. A nezáleží, z akého je materiálu. . .  Známy je napr. ru
ženec, ktorého zrnká sú z chlebovej striedky, vyrobené v kon
centračnom tábore■ Väzni pri krutom Made sa zriekli posled
ného kúska chleba a zo striedky robili „zrnká“.

.¡Už od stáročí zaujíma táto modlitba prednostné právo i 
miesto v prejavoch úcty k preblahoslávenej Panne Márii, pod 
ktorej ochranu sa veriaci utiekajú vo všetkých nebezpečen
stvách a potrebách . . . .  Počas modlitby ruženca uvažujeme 
o hlavných udalostiach Kristovho vykúpenia, od chvíle zves
tovania až po vrcholné momenty Veľkej noci a po oslávenie 
Božej Matky. Táto modlitba je neprestajné vzdávanie chvály 
a neprestajné prednášanie prosieb Panne Márii, aby sa priho
várala za nás, za biednych hriešnikov, v každej chvíli nášho 
života až po hodinu našej smrti“ (Svätý Otec Ján Pavol U. 
pri poludňajšom príhovore dňa 30. 9. 1980).

Aj keď sa dnes hľadajú nové formy modlitby sv. ruženca, 
ruženec ostane vždy ružencom. Vždy sa nám Javí ako záchran
ný pás vo všetkých životných okolnostiach i v dnešnom sve
te. A preto vždy zostanú pre nás platné slová, ktoré povedala 
sestra Lucia: „Ruženec je najmocnejšia zbraň, ktorou sa dnes 
v našich bojoch môžeme brániť.“

o. Jozef D a n d ä t
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Zam yslenie p ri míľnikoch
Vstupujeme do štvrtého štvrťroka roku 1986, ro

ku takého bohatého na významné udalosti. N ajväč
šou z nich boli voľby do všetkých stupňov zastupi
teľských zborov, pri ktorých naši občan ia vyjadrili 
svoju podporu mierovému a budovateľském u prog
ramu nášho socialistického spo ločen ského  zriade
nia. Súčasne sa prihlásili k  ď alšej podpore neustá
vajúceho boja za zachovanie mieru, ktorý  sa ešte  
stále nestal skutočnosťou.

K podpore všetkého, čo slúži spoločném u dobru, 
pozvali nás aj naši otcovia ordinári pastierskym  lis
tom, ktorý sa čítal v našich chrám och v nedeľu pred  
voľbami, v ktorom  sa o. i. hovorí: „Pri spätnom  po
hľade na dve hrozné svetové kataklizm y iste sa za
radíme k  tým rozvážnym ľuďom dobrej vôle, ktorí 
sa rezolútne stavajú za pokoj a proti vojne na zemi 
i vo vesmíre.

Svätý Otec Ján Pavol II. zdôraznil, že nám treba, 
spolupracovať s tými, k torí utvárajú lep šie  životné 
podmienky pre ľudstvo na tomto svete. Svedectvom  
tejto spolupráce sú nielen krásne ka ted rá ly , kostoly , 
mnohé pamiatky minulosti, a le  je to aj prítomnosť, 
ktorá vo výstavbe, bytovej kultúre a  a j v iných ob
lastiach nemá sa hodnotiť iba štatisticky.

Prichodí sa nám zapozerať po našich dedinách  
a mestách a  môžeme konštatovať, že v uplynulých 
piatich rokoch sm e spoločnou prácou vytvorili no
vé veľké hodnoty. Naša prítom nosť, m oderná tech 
nická civilizácia, zam eraná na b laho a  spokojnosť  
človeka, jednotlivca i rodiny, ľudí dn eška  i zajtraj
ška, budí obdiv u návštevníkov z m nohých krajín  
sveta.“

*

Radi sa vraciame k  týmto otcovským  slovám  na
šich arcipastierov najmä v týchto dňoch, k eď  si pri
pomíname tri významné m íľniky našej v lasti — 
vznik Československej republiky v roku 1918, zná
rodnenie v roku 1945 a  utvorenie federatívneho štá
tu Cechov a Slovákov v roku 1968.

Cesta k  týmto míľnikom  nebola ľahká. Pripom eň
me si, že vo V eľkom oravskej ríši už pred  jeden ás
timi storočiami tvorili Cesi a  Slováci — vtedy po  
prvý raz — pevnú štátnu a spoločenskú  jednotu, 
v ktorej s nadšením a  s láskou budovati svoju vlasť. 
Stáročné boje proti cudzej nadvláde si- vyžiadali 
veľké obete českého  a  slovenského národa, v prie
behu dejín aj násilne od seba  oddeľovaného. No ani 
tisícročné odlúčenie, ani krv a  slzy neudusili slo-. 
vanskú cyrilom etodskú ideu. N aopak , putá vzájom 
nej lásky oboch bratských národov sa nimi ešte  
upevnili, vedno s ostatnými slovanským i národmi.

Trpké dejinné skúsenosti nás poučili, že nezhody  
zavinili vždy ťažké a trag ické chvíle pre obidva ná
rody.

V roku 1918 sa konštituoval spoločný štát Cechov  
a Slovákov. Treba však popravde povedať, že pred
mníchovská republika sa správala m acošsky  k  ma
sám. pracujúcich. Vedúcich pozícií sa zm ocnili pred
stavitelia kapitálu a  milióny prostých ľudí iba sk la 
mane prežívalo roky  m asarykovskej a  ben ešovskei 
éry.

Tragicky zasiahol do života našich národov Mní
chovský  diktát, k torého  výsledkom  bolo  okypten ie  
našej vlasti, rovnako ako  v iedenská arbitráž, ktorá  
znam enala odtrhnutie južných krajov  Slovenska. To 
sa  už schyľovalo k  vojne, k torá  znam enala utrpenie 
m iliónov a  krv najlepších  synov predovšetkým  so
vietskych hrdinov.

Na ceste  k  novým časom  bolo  S lovenské národné 
povstanie v roku  1944, v ktorom  sa náš ľud znova 
prihlásil k  spolužitiu s bratským  českým  národom. 
Povstanie urýchlilo vstup Sovietskej armády na na
še  územie, k eď  vojaci Povstania a  partizáni viazali 
značné sily n em eckých  vôjsk.

K oľkáže to bo la  radosť, k eď  nadišiel 9. máj 1945 
a  s ním sloboda! Utvoril sa  spoločný štát Čechov 
a  Slovákov a  zasvitli radostné zore pre naše spolu
žitie. Ale tí, čo  vládli v prvej republike, sa nevzdá
vali. Usilovali sa o zvrat situácie, čo  vyvrcholilo vo 
februári 1948, k eď  ch ce li reakčn í m inistri svojou  
dem isiou vyvolať chaos  a  neporiadok.

Náš ľud prejavil svoju politickú  vyspelosť a  od
razil tento pokus r ea k c ie  a ujal sa  m oci vo svojej 
krajine. N astalo radostné budovanie, prvá dvojroč- 
nica a potom  päťročn ice , v ktorých  rástla  naša vlasť 
do krásy, v ktorých  náš ľud dokazoval a  dokazuje  
svojou statočnou prácou, že m iluje svoju vlasť a  že 
ch ce  si z nej vybudovať kvitnúcu záhradu.

Znárodnením priem yslu a  ostatných bohatstiev  
urobil definitívnu bodku  za panstvom  kapitálu. Všet
ko  sa stálo naším vlastníctvom , všetko prešlo do na
šich  rúk. K úpele a  ka št ie le  otvorili svoje brány do
slova všetkým .

D oriešila sa a j otázka  vzťahu našich dvoch brat
ských  národov, ktorú  n edokáza la  a  n echcela  riešiť 
predm níchovská republika. Realizovalo sa to, čo bo
lo zakotvené v K ošickom  vládnom program e  — rov
noprávnosť našich národov, deklarovan á v roku 1968 
zákonom  o federácii.

*

Vráťme sa k  otcovským  slovám  našich arcipastie
rov, k toré  sm e spom ínali na začiatku : Úspechy, k to 
ré sú zjavné, ostávajú základom  sociálnych istôt

Na odporúčanie OSN by mala byt do všetkých školách zara
dená do programu výučby výchova k mieru.



dom a a  zároveň posilňujú postavenie nášho štátu 
v m edzinárodných vzťahoch, budia úctu i vážnosť 
k  našej vlasti. Pracovitosť nášho ľudu je znám a po 
šírom  svete a  ani dnes nestratila na svojej hodnote.

Otcovia ordinári nás pozývajú: „Prosíme vás, vy
trvajte v tejto príslovečnej pracovitosti, aby sa z vý
sledkov  statočnej práce radovali naše srdcia i srd
c ia  našich blížnych.“ — V závere svojho pastierske
ho listu nám pripom enuli h las Druhého vatikán ske
ho koncilu , zaznievajúci z konštitúcie Radosť a  ná
d ej a volajúci k  spolupráci všetkých  vo verejnom  
živote: Cirkev pok ladá  za chválitebnú a úctyhodnú  
činnosť tých, k torí sa v službe ľudí venujú verej
ným záujmom a  berú na seba  zodpovednosť za tie
to záležitosti (75).

*

Dnes, k eď  ešte  stá le visí nad ľudstvom  — sta Da
m oklov m eč — hrozba novej svetovej vojny, uvedo
m ujem e si eš te  jasnejšie potrebu zom knutosti v boji 
za záchranu posvätného daru života na zemi, ta  
zachovanie a  definitívne udržanie svetového mieru.
V tom to zápase vytrvať, zintenzívniť ho a  urobiť 
všetko, aby sa skon čil víťazne pre sily mieru, je  na
šou ľudskou i kresťanskou  povinnosťou. —ant—

Aby nič nevyšlo nazmar
Október je mesiacom, keď sa v našich podmien

kach konci zber poľnohospodárskych plodín. Je ra
dostné vidieť do dúhových farieb zafarbené lístie, 
ktoré začína pomaly opadávať a stlať sa na cestu 
tým, čo zberajú posledné plody jesene.

Nie je to len cukrová repa, ale sú to aj zemiaky, 
je to aj hrozno a ostatné plodiny, ktoré dozreli 
a koná sa ich zber. Poľnohospodári majú plné ruky 
práce, a preto im padne dobre každá pomocná ru
ka, ktorú im podajú ochotní brigádnici. Radi pomá
hajme vo vedomí, že pomáhame sebe a svojim bra
tom a sestrám.

Hlavné smery hospodárskeho a sociálneho roz
voja na roky 1986—1990 a výhľad do roku 2000 sta
novujú úlohu zabezpečiť sebestačnosť v obilninách 
i ostatných poľnohospodárskych plodinách. To zna
mená maximálnu hospodárnosť so všetkým, čo sa 
nám urodilo. Preto nedovoľme, aby sa neznehodno
tilo to, čo má slúžiť nám všetkým. — šek—

Za záchranu mieru 
a budúcnosti ľudstva

Rozhodnutie Valného zhromaždenia OSN vyhlá
siť rok 1986 za Medzinárodný rok mieru vyjadruje 
zostrenie nebezpečia a obavy svetového spoločen
stva krajín a národov z hrozby jadrovej vojny, ale 
zároveň i realistické pochopenie skutočnosti, že 
udržanie mieru je v jadrovej dobe hlavnou nevy
hnutnou podmienkou zachovania civilizácie a exis
tencie ľudstva vôbec.

Významnou udalosťou v tomto  ̂ Medzinárodnom 
roku mieru je Svetový mierový kongres, ktorý sa 
bude konať v dňoch 15.—19. októbra 1986 v Koda
ni v Dánsku pod heslom Za záchranu mieru a bu
dúcnosti ľudstva. Toto mierové fórum má v súčas
nej zložitej medzinárodnej, situácii mimoriadny vý
znam. Jeho cieľom je zjednotiť všetky zložky sve
tového mierového protivojnového hnutia v boji za 
zastavenie pretekov v zbrojení, za všeobecné a úpl
né odzbrojenie, za zabezpečenie trvalého mieru na 
Zemi.

Kodanské fórum bude veľké mierové zhromažde
nie. Vidieť to už z toho, že sa počíta s účasťou asi 
1500 delegátov z celého sveta. Dánski organizátori 
sú však pripravení uspokojiť aj oveľa väčší záujem.

Kongres bude z obsahovej stránky venovaný tým
to témam:
•  Vzájomné vzťahy medzi mierom, hospodárskym 

rozvojom a spoločenským pokrokom.
•  Naliehavá potreba odzbrojenia a odvrátenia jad

rovej katastrofy.
•  Odstránenie rasovej diskriminácie a apartheidu.
•  Ľudské práva a sloboda ako hlavný základný pr

vok mieru.
•  Mier ako požiadavka zabezpečenia takých ľud

ských potrieb, ako sú potraviny, bývanie, zdra
vie, práca a blahodarné životné prostredie.

•  Príprava na život v mieri, proces, v ktorom vý
chova, veda, kultúra, náboženstvo a oznamovacie 
prostriedky hrajú významnú úlohu, a ktoré vy
žadujú účinnú účasť rôznych sociálnych skupín, 
zvlášť žien, mládeže, starých ľudí, vojnových ve
teránov a osôb v slobodných povolaniach.

•  Úloha medzinárodnej spolupráce, dialógu, vzá
jomného porozumenia a dôvery v zachovaní mie
ru, za účasti vlád, parlamentov a nevládnych or
ganizácií.

Pokiaľ ide o formy rokovania, predpokladá sa vy
užiť tzv. tematické skupiny, malé diskusné fóra, 
pódiové diskusie a pod. Veľký význam sa prisu
dzuje i rokovaniu tzv. záujmových skupín. Oficiál
nymi jazykmi rokovania bude angličtina, francúzšti
na, španielština, nemčina a dánština.

Pred Svetovým mierovým kongresom je teda veľ
ký cieľ upevnenie mieru, odstránenie jadrovej hroz
by a militarizácie kozmu, dosiahnutie úplného a vše
obecného odzbrojenia. Je to cieľ, ktorý i nám kres
ťanom prikazuje Boh pokoja vo výzve, aby sme boli 
tvorcami pokoja: „Blažení tvorcovia pokoja, lebo 
ich synmi Božími budú volať“ (Mt 5, 9). Veríme, že 
v Kodani nájdeme mnohých kresťanov z celého 
sveta, ktorým rovnako ako nám v našej vlasti, leží 
na srdci mier a pokoj vo svete.

Za pokoj na celom svete, k Pánovi pomodlime sa.
o. František D a n c á k, šéfredaktor



Naše budúce miesto
Touto otázkou sa zaoberajú vedci a chcú dať aj 

zodpovednú odpoveď. Nám Sväté písmo veľmi dob
re hovorí o našej budúcnosti v podobenstve o bo
háčovi a Lazárovi. Budúce miesto je tu zvýraznené 
ako miesto blaženosti, dôstojnosti a veľkej úcty, od- 
dslené od miesta nešťastia: „Medzi nami a vami je 
pevne postavená veľká p riep asť ...“ (Lk 16, 26).

Svätá Cirkev nás učí o nebi. Veď Boh stvoril ne
bo a zem. Ježiš Kristus prišiel z neba a vstúpil na 
nebo, aby nám pripravil miesto. Tu si všimnime 
otázky: Bolo by to azda na nejakej planéte? Ak žijú 
rozumné bytosti aj na iných planétach, ako obstojí 
dogma o' ich vykúpení z hriechov? Azda Boží Syn 
navštevuje jednu planétu za druhou a vždy umrie 
za ich spásu?

Kladieme si mnoho otázok, ktoré pramenia z na
šej zvedavosti a pritom zabúdame na svoju úlohu 
vyplniť svoj pozemský život čo najlepšie pre svoju 
večnú záchranu.

Keď zvolili za pápeža kardinála Jozefa Angela 
Roncalliho, napísal si — už ako Ján XXIII. — do 
svojho denníka toto: „Dal si mi, dobrý Bože, sta
točných a pracovitých rodičov. Po nich si mi dal 
chuť do života, odvahu pasovať sa s prekážkami 
a úctu k ľuďom. Už nie som mladý, a keď, si ma po
stavil na toto zodpovedné miesto, prosím ťa okrem 
toho, čo prosil múdry Šalamún, aby si mi — ak je 
to tvoja vôľa — dožičil aj čas, aby som mohol usku
točniť to, čo.je mojou ú lo h o u ...“ Svojej úlohy sa 
má tiež zhostiť každý kresťan, aby dosiahol miesto 
budúceho života.

Naša viera vo večný život v nebi je zakotvená
v Písme svätom a v učení svätých Otcov. V Nicej- 
sko-carihradskom vyznaní veríme vo „Všemohúce 
ho, Stvoriteľa neba i zeme . . . “

Sv. ev. Lukáš u gr.-kat 
Mikuláša Klimčáka.

chráme o Hubici, dielo akad. maliara

Ten, kto sa chce vyhnúť zodpovednosti pred Bo
hom na tomto i na druhom svete, čítanie o boháčo
vi a Lazárovi bude azda náboženský žart.

V divadle vznikol požiar. Začali horieť kulisy. 
Šašo vystúpil pred oponu a oznámil obecenstvu, aby 
pomaly začalo opúšťať divadlo. Obecenstvo si však 
myslelo, že ide o žart a preto začalo tlieskať. Šašo 
znovu a dôrazne opakuje svoju výzva a zaprisahá 
obecenstvo, že ide skutočne o požiar. Celé divadlo 
buráca od smiechu a všetci nadšene tlieskajú. Keď 
konečne spoznali, že nejde o žart, ale že situácia 
je smrteľne vážna, bolo už neskoro.

„Myslím si, že asi takto bude aj na konci sveta,
— mnohí ľudia nechcú tomu veriť, že príde koniec 
sveta, považujú to iba za žart“ (Kierkegaard).

Každé dielo musí mať svojho pôvodcu. Ak je pô
vodca, musí mať aj jeho dielo svoje miesto. A Pô
vodca všetkého je Boh.

Nespoliehajme sa na hypotézy a na život na ne
jakej planéte. Tam ho nenájdeme. Jediná záchrana 
je život v nebi, ktorý nám pripravil Pán, ktorý stvo
ril svet - -  nebo a zem (Gn 1, 1), Po zemskom živote 
bude nasledovať „vzkriesenie a život budúceho ve 
ku“. o. Pavol D a n c á k

Nadovšetko majme lásku
„Boh je Láska, a kto zostáva v lásku, zostáva 

v Bohu a Boh v ňom!“ Takto nás napomína sv. Ján, 
miláčik Pána (1 Jn 4 ,1 6 ).

Iba láska stavia mosty a preklenuje priepasti. 
Avšak na druhej strane iba láska sa dožíva mno
hých sklamaní a neraz sama stroskotáva. Úprimné
ho bratstva je nám všetkým treba ako soli, lebo sme 
odkázaní jeden na druhého. Navzájom si vytvára
me akúsi reťaz, ktorá nás obopína. Len si spomeň
me, koľko rúk pracovalo na jednom bochníku chle
ba, ktorý sme zjedli pri hrnčeku kávy, ktorú sme 
ráno vypili! Čím väčšmi ťaží spravodlivosť svojimi 
zákazmi a príkazmi, tým viacej sa musí v nás roz
plameniť láska!

Pred časom sme počuli o dopravnej nehode, po 
ktorej vodič utiekol z miesta činu. Pri nehode bol 
zranený chodec. Bolo to pred večerom. Mnohí išli 
okolo, počuli volanie o pomoc, ale nikto nepomo
hol. Večerné prítmie utíšilo hlas postihnutého až 
k smrti. Vykrvácal. Ľudská pomoc neprišla, iba zve
davci raneného ľutovali, ale nepomohli.

Táto skutočnosť je otrasná. Je to pre nás všet
kých veľká výstraha! Chýba nám blíženská láska, 
ktorá káže sa obetovať a poskytnúť tú najzákladnej
šiu prvú pomoc.

To, čo sa stalo jemu, môže sa stať aj mne a po
tom niekedy veľmi ťažko prežívame nepochopenie 
druhých a chladný vzťah jeden k druhému.

Ináč nám to podáva sv. apoštol Pavol, keď sa 
k nám prihovára, aby sme bremená jeden druhého 
niesli a tak splnili zákon lásky, ktorý je pútom cha
rakterovej dokonalosti. Nie vnucovaním svojich myš
lienok, ale harmonicky zladenými pocitmi lásky 
buďme si navzájom nápomocní! Ak láska nie je 
dokázaná skutkami, nie je láskou.

Si non operatur, amor non est!
o. Mikuláš Mariánsky



pOZMÄŠ svoju vieuu/

ANJELI

„Či nie sú všetci služobnými duchm i. .
(Hebr 1, 14).

Vznešené a krásne je to, čo okolo seba vidíme. 
Je to odzrkadlenie Božej vznešenosti a krásy, sve
dectvo jeho všemohúcnosti a múdrosti, dôkaz jeho 
nekonečnej dobroty. Boh však stvoril aj neviditeľ
ný svet a v ňom neviditeľné bytosti.

Všetko, čo Boh stvoril, sa od seba líši dokona
losťou. Na inom stupni dokonalosti je kameň, ktorý 
nerastie, nemá žiadny cit a na inom stupni je rast
lina, ktorá rastie, romnožuje sa, prijíma potravu. 
Ešte dokonalejšie je zviera, lebo ono nielen rastie, 
rozmnožuje sa, prijíma potravu, ale má aj zmysly 
a pamäť.

Všetky tieto stvorenia v porovnaní s človekom sú 
pomerne na nízkej úrovni. Človek je vrcholom všet
kého stvorenia. Je obdarený rozumom, vie sa roz
hodnúť pre dobro alebo pre zlo a to slobodne, teda 
má slobodnú vôľu. Človek jediný má dušu. ktorá 
smrťou nezaniká, ale žije ďalej.

Boh tiež stvoril množstvo anjelov, ktorých úlo
hou je pomáhať ľuďom na ceste spásy (zrov. Hebr
1, 14). Sväté písmo nám dostatočne dokazuje exis
tenciu anjelov. Spomeňme len Nový zákon napr. 
pri narodení Ježiša Krista (pozri Lk 2,8—15), ale
bo výrok Pána Ježiša pri jeho zajatí (pozri Mt 26, 
53). Len v evanjeliách sa anjeli spomínajú približ
ne na 28 miestach.

Akí sú anjeli?
Boh stvoril anjelov ako čistých duchov. Ľudská 

duša, dokiaľ človek žije, je pripútaná k telu. U an
jelov to nie je tak. Oni nemajú telo, sú čistí ducho
via, sú teda na vyššom stupni dokonalosti ako člo
vek.

Boh stvoril veľké množstvo anjelov, ktorí podľa 
svojej hodnosti sa zaraďujú do deviatich zborov: 
anjeli, archanjeli, tróny, mocnosti, panstvá, kniežat
stvá, sily, cherubíni a serafíni.

Boh stvoril anjelov z lásky. Anjeli boli dobrí, 
čistí, svätí. Na počiatku všetci anjeli boli v nebi, 
boli obdarení posväcujúcou milosťou, videli Boha, 
tešili sa z jeho lásky.

Prečo Boh stvoril anjelov?
Boh anjelov nestvoril, žeby ich potreboval, ale 

pre ich šťastie, aby cez službu Bohu dosiahli svoje 
šťastie. Aby ukázali, či si chcú zachovať posväcu
júcu milosť a zostať verní Bohu, Boh im dal skúšku. 
Veľa anjelov v skúške neobstálo a vo svojej pýche 
sa vzbúrili voči Bohu, nechceli ho uznať za Boha. 
Vtedy proti pyšným anjelom, na čele ktorých stál 
Lucifer (Svetlonos), sa postavil archanjel Michal 
(jeho meno znamená: Kto je ako Boh?), ku ktorému 
sa pridalo množstvo dobrých anjelov, ktorí zvrhli 
zlých anjelov do pekla.

Veľmi často vidíme na obrazoch anjelov s kríd
lami, najmä ako hlavičku s krídlami. Tieto obrazy 
nepredstavujú ozajstnú podobu anjelov. Toto zobra

zenie len symbolicky ukazuje, kto sú. Hlavička po
ukazuje, že sú rozumné tvory so slobodným rozho
dovaním a krídla, pretože sú poslami Boha. Vo Svä
tom písme môžeme čítať, ako Boh poslal anjelov 
k niektorým ľuďom, aby im zvestovali jeho vôľu.

Keď anjeli nemajú telo, sú duchovia, či sú tiež 
všadeprítomní ako Boh?

Hoci nemajú telo a sú duchovia, nie sú všade ako 
Boh. Teológovia o tom hovoria, že anjeli sú prí
tomní tam, kde práve konajú a to „dotykom svo
jej moci“.

Z toho, ako Boh potrestal pýchu anjelov, vidíme, 
ako nenávidí hriech. Boh nás obdaroval svojimi 
darmi, ba sviatosťou krstu sme sa stali podobnými 
anjelom. Chráňme sa hriechu, ktorý nám túto po
dobu berie a snažme sa radostne slúžiť Bohu a tak 
sa podobať dobrým anjelom. L. L.

Nástenná malba o gr.-kat. cfiráme u Bačkove, znázorňujúca 
vyhnanie prvých ľudí z raja a pád zlých anjelov.

KRESŤANSKÉ o bja tie

„Poslal som  vás žat tam, kd e  ste nepracovali. Iní 
tu pracovali, a vy len  pokraču jete v ich práci“ (Jn 
4, 38j.

Ježiš má pred sebou c e lé  ľudstvo: prorokov, k to 
rí rozsievali v dávnej minulosti, práve tak ako  apoš
tolov, ktorých  celým  srdcom  túži vyslat, aby žali.

Radosť, — teda nebo  — to bude potom patriť 
všetkým .
■ Treba takto  hľadieť na život; živí a  mŕtvi sú vždy 
rovnako prítom ní v objatí skutočnej kresťanskej 
lásky.

Aká to sila, a k á  to odvaha, že m ôžem e stáť, žiť 
a  pracovať vždy v prítom nosti našich svätých zo 
Západu i z Východu.

Musíme vzkriesiť vo svojich dušiach spomienku  
na nich, aby stáli na stráži a  pom áhali všetkým  
a  každém u jednotlivcovi splniť d ielo , k toré nám Boh 
zveril.. Chiara Lubich



Cirkev Bohočloveka
i.

Cirkevná tradícia

Učenie o Cirkvi je učenie o ceste spásy, ukázanej 
samým Bohom. Preto sa musí opierať o náboženské 
dannosti, obsiahnuté v Bohom ustanovených záko
noch ľudskej prirodzenosti, a osobitne musí sa opie
rať o učenie Krista, nášho Boha a Spasiteľa, kto
rého dielom a ustanovizňou sa javí Cirkev. Inými 
slovami, učenie o Cirkvi musí presne odpovedať 
tak požiadavkám Božieho zjavenia v prírode, t. j. 
zjavenia v širokom zmysle, ako aj všetkým pravdám 
pozitívneho Zjavenia, ktoré nám odovzdal Ježiš 
Kristus.

Rozlišujú sa dva druhy Božieho zjavenia: Zjavenie t o  vše
obecnom a širokom zmysle a zjavenie v úzkom a vlastnom 
zmysle.

Boh sa zjavuje v celom stvorenstve, osobitne v duši člove
ka, ktorá je podobná Bohu a v pôsobení svojej Prozreteľnosti 
vo svete a v človekovi. Toto zjavenie sa ináč nazýva zbavením 
prirodzeným, pretože Boh zjavuje seba tu v prírode, alebo 
v podstate svojich tvorov, a  pritom prirodzene, podobne ako 
napr. umelec zjavuje seba vo svojom výtvore, autor vo svo
jom spise atď, Ale tento druh zjavenia môže slúžiť len s vef- 
kými a podstatnými obmedzeniami ako prameň vedy, ktorá 
má za úlohu vyložiť pravoslávno kresfanské učenie viery.
0 mnohých kresťanských dogmách tento druh nemôže nič 
zjaviť, a ani nezjavuje, a  môže azda iba priviesť k  uvedo
meniu si nevyhnutnosti zvláštneho, vyššieho, bezprostredného 
Božieho zjavenia, ktoré doplňuje nemohúcnosť človeka v jeho 
prirodzenom hľadaní božstva . . .  Takáto zjavenie dáva sa ľu
ďom v nadprirodzenom zjaveni. , .  Ono spočíva v tom, že sa 
Boh sklonil k slabosti ľudského ducha a  sám bezprostredne 
zjavil seba ľuďom , , . ,  najprv skrze Zákon a Prorokov, a po
tom skrze samého vteleného Božieho Syna a zoslaného Sväté
ho Ducha (Protojerej N. Malinovskí], Očerk prav. dog. Bo- 
goslovifa, Sergijev Posad, 1911, s. 8),

Nadprirodzené, zvláštne Zjavenie bolo nám dané 
v značnej miere vo Svätom písme, ktoré autori pí
sali ako inšpirované prostriedky samého Boha. Ale 
nie celé Zjavenie vyčerpáva sa ako vyložené vo 
Svätom písme. K tomu je ešte potrebné kritérium, 
podľa ktorého by sme bezpečne mohli poznať pres
ný zmysel niektorých výrokov Svätého písma, ďa
lej odlíšiť kanonické knihy od nekanonických, pres
ne definovať hranice božského vnuknutia — inšpi
rácie, atď. A hla, tu nám prichádza na, pomoc sväté 
podanie — tradícia.

V prvých rokoch svojho jestvovania kresťanstvo 
ešte nemalo Sväté písmo, nuž opieralo sa výlučne 
o ústne učenie. Nebolo „knižným“ náboženstvom. 
Ježiš Kristus poučoval a usmerňoval svojich učení
kov živou rečou. On nám nezanechal ani jedno pí
sané poučenie, alebo hoci len jeden list. Presvätá 
Bohorodička, sv. Ján Krstiteľ a sv. Jozef Snúbenec 
taktiež nič nenapísali, hoci bez pochyby zanechali 
prvým kresťanom drahocenné odkazy. Svojim uče
níkom Spasiteľ prikázal kázať, On im neprikazoval 
písať (Mt 28, 18 a n.; Mk 16, 15; Lk 24, 48; Jn 17, 
14 a i.). Asi o dvadsať alebo viac rokov niektorá 
z nich podľa vnuknutia Svätého Ducha napísali po
svätné knihy pre poučenie a povzbudenie a pre dô
kaz božstva Ježiša Krista (Jn 20, 31). Ale oni vôbec 
nezamýšľali zdôrazniť niektoré jeho dôležité časti. 
Preto v Písme svätom tak očividne chýba každá sys

tematickosť, plán a ukončenosť. Sv. Pavol, ktorý 
napísal viac ako iní, vždy tvrdí: Viera je z počutia 
(Rim 10, 17). Ako je známe, čítanie preňho bolo 
niečo druhotné. Preňho je hlavná vec podanie — 
tradícia: „Tak teda, bratia, buďte pevní a pridŕžaj
te sa náuky, ktorú ste ústne alebo listovne od nás 
prijali“ [2 Sol 2, 15). Na seba sa pozeral akoby na 
zviazaného podaním, prijatým od prvých apoštolov: 
„Odovzdal som vám predovšetkým náuku, ktorú 
som aj sám prijal, že Kristus zomrel pre naše hrie
chy podľa P íš e m ...“ (1 Kor 15,3). Práve toto pri
jaté učenie, ktoré sa týka viery a čnostného života, 
on všade hlása a bráni vo svojich listoch. Podobne 
aj apoštol Ján vysoko si cení ústne podanie Kris
tovho učenia: „Vela by som vám mal napísať, ale 
nechcel som to urobiť na papieri a černidlom, lebo 
dúfam, že prídem k vám a pohovorím si s vami 
z očí do očí, aby naša radosť bola úplná“ (2 Jn 1, 
12 )!

V tom istom duchu boli zložené odkazy, ktoré 
apoštoli dávali svojim učeníkom a zástupcom. Ti- 
moteja apoštol Pavol „zaklína“. „Káž Božie slovo, 
zakročuj, či je vhodné, či nevhodné, presviedčaj, 
karhaj, napomínaj veľmi zhovievavo a múdro. Lebo 
príde čas, keď neznesú zdravú náuku. . .  odvrátia 
sa sluchom od pravdy. . .  Ty však plň službu bla- 
hozvesta, konaj si svedomite povinnosť!“ (2 Tim 
>4,1—5). „A čo si počul odo mňa pred mnohými 
svedkami, zveruj spoľahlivým ľuďom, ktorí sú schop
ní učiť aj iných“! (2 Tim 2,2).

Vo Svätom písme niet ani náznaku, že ono je ale
bo bude jediným prameňom náuky viery. Ba aj vše
obecne v celom prvopočiatočnom kresťanstve niet 
nijakých daností, aby sa na nich zakladala táto zá
kladná téza protestantských učení. Ostatne teraz se
rióznejší protestantskí historikoviia čestne uznáva
jú, že ich prví učitelia sa mýlili.

Z najstarších pamiatok kresťanskej literatúry vid
no, že v prvých storočiach Sväté písmo sa zďaleka 
nepovažovalo za jedinú normu učenia viery a zbož
nosti.

Podľa^.presvedčenia Otcov Cirkvi tradícia nielen
že je vhodná pre objasnenie právd, obsiahnutých 
vo Svätom písme, ale ona sama, na roveň s Bibliou, 
obsahuje pravdy Zjavenia.

Zjavenia dané Bohom kresťanom nemôžu sa čer
pať mimo Biblie a Tradície: Na nich sa buduje celé 
kresťanské učenie viery a mravov. Všetky iné, čias
točné zjavenia môžu pomáhať pri hodnotení da
ností Zjavenia, ktoré sú vo Svätom písme a Tradí
cii, ale ony v žiadnom prípade nemôžu určovať uče
nie viery. V tomto zmysle treba povedať, že obidva 
citované pramene Zjavenia sú naprosto dostatočné 
pre ustanovenie kresťanského náboženského učenia.

Pre zistenie a ustanovenie, aké pravdy sú obsiah
nuté v prameňoch Zjavenia, je nevyhnutné patričné 
učiteľstvo, z jednej strany splnomocnené Bohom 
pre tento cieľ, osvecované milostiplnou pomocou 
pre neomylné, bezchybné vykladanie daností Písma 
svätého a Tradície, učiteľstvo, ktoré sa javí ako vý
raz pravého Kristovho učiteľstva; a z druhej strany 
je nevyhnutné učiteľstvo, ktoré je všeobecne prí
stupné a schopné v každý čas riešiť zrelé pochyb
nosti, týkajúce sa toho alebo iného použitia, apliká
cie Kristových právd na každodenný život. Lebo 
evanjeliové pravdy, to nie sú mŕtve, vychladnuté, 
abstraktné výroky, ale večne živí dvíhatelia kres



ťanského života, kvas sveta. Cirkev vlastní takéto 
neomylné, bezchybné učiteľstvo. Ona podľa svojej 
podstaty má za úlohu pôsobiť, aby Kristovo Zjave
nie stalo sa fakticky živým dedičstvom ľudí. Cirkev 
prasne definovala hranice Svätého písma, oddelila 
kanonické a Bohom inšpirované knihy od množstva 
iných zbožných, ale nie inšpirovaných spisov. Ona 
ustavične bráni obsah svätých kníh Biblie od nikdy 
neustávajúcich lživých výkladov, ukazuje na autentic
ký zmysel biblických výrokov v súhlase so súhr
nom Bohom zjavených právd, ktoré sú tak v celom 
Svätom písme, ako aj v Tradícii, ona živí ľudí slo
vami, inšpirovanými Bohom, zhodne s potrebami 
času a prostredia. Ona sa taktiež javí ako výraz 
autentickej Tradície, do našich čias ústne uchováva
nej, ako aj Tradície zapísanej v uplynulých storo
čiach svätými a učenými mužmi, vo väčšine skúse
nými pastiermi a učiteľmi. Ona zhrňuje podstatu 
ich učenia, rozlišuje v ich spisoch to, čo napísali 
ako svedkovia Zjavenia, od toho, čomu učili ako 
všeobecne prijatému presvedčeniu teológov, alebo 
ako svojmu osobnému názoru. Bez Bohom danej au
tority cirkevného učiteľstva výklad Tradície by vy
volal chaotické nahromadenie protirečových názo
rov a poslúžil by len duchovnému rozkladu a ne- 
jednosti.

A tak cirkevná učiteľská moc je nevyhnutná a je 
hlavným kritériom prameňov Zjavenia.

Sú však aj pomocné kritériá. Takými sú hlavne: 
Všeobecne prijatý názor vážnych cirkevných teoló
gov a presvedčenie veriacich všeobecnej Cirkvi. Na 
toto posledné kritérium poukazoval už sv. Vincent 
Lerinský: Božská pravda je to, v čo všetci všade 
a vždy verili. — Samo sebou sa rozumie, že toto 
„všetci“ v danom prípade nie je masa svojvoľných 
kresťanov, v ktorej nemôže byť jednota, a v sku
točnosti ani nikdy nebola. Nie takí veriaci, ktorí 
samí chcú učiť Bohom danú hierarchiu, ale oprav
divo cirkevný ľud, ktorý v duchu Kristovej posluš
nosti so synovskou láskou prijíma učenie zákoni
tých pastierov, vedených svetlom milostiplnej po
stupnosti a dedičnosti, postupujúcej až k apoštolom:
V rodiacej sa Cirkvi apoštoli učili veriacich, a nie 
naopak.

Spojenie Tradície s Cirkvou stáva sa zvlášť ná
zorné, ked vezmeme do úvahy základný význam 
viery v záležitosti spásy. Podstata viery záleží v hr
dinskom skutku podrobenia pyšného ľudského ro
zumu pravde Zjavenia, v hrdinskom skutku, kona
nom s pomocou milosti. Tieto pravdy sú tie isté pre 
všetkých ľudí a pre všetky časy. Keď raz boli dané 
vo Zjavení, všetci sa majú ich pridržiavať do skona
nia vekov. Toto ustavičné chránenie Zjavenia, raz 
navždy daného, toto zachovávanie právd viery je
— Tradícia, cirkevné podanie. Pre sektársku vieru 
Tradícia je zbytočná: Pre sektára viera nie je. hr
dinský úhon sebazrieknutia a poslušnosti, ale cit, 
nálada, nie podrobenie vlastnej ohraničenosti Bo
žiemu rozumu, ale naopak — určovanie nábožen
stva svojimi osobnými, alebo kolektívnymi zážit
kami, subjektívnymi meradlami, podrobenie objek
tívnych právd sebe a prijatie ich len natoľko, na
koľko sa „hodia“.

Takéto ponímanie viery sa nehodí pre opravdivé 
kresťanstvo. Kresťan vie, že nemá moc vytvárať si 
pre seba vieru, alebo trebárs vyberať si len z pred
kladanej objektívnej viery to, čo sa mu vidí lepším,

Kristus Kráľ, mozaika zo 16. stor. u bazilike sv. 'Marka o Be
nátkach.

viac zodpovedajúcim jeho „náboženskej skúseno
sti“. On nemá moc to robiť ani spolu s inými, aj 
keby to bola väčšina kresťanov. Kristove slová sú 
jasné: „Iďte, učte!“ Kto sa podrobí učiacej Cirkví, 
ten bude spasený. Ľudia, národy i celé generácie, 
ktoré podľa svojho si upravujú vieru, nezaslúžia 
Kristovu spásu. Oni sú už vopred na to upozornení 
hrozným „anathema — nech je vyobcovaný!“, kto
ré nezmeniteľne opakovali všeobecné snemy na ad
resu tých, čo sa nepodrobujú učiacej Cirkvi v otáz
kach viery. Pravdivý nasledovateľ Kristov cení si 
tak vysoko Tradícíu práve preto, že od nej má spá- 
sonosnú vieru. Ale z druhej strany viera, ktorú pred
kladá Tradícia, nie je niečo celkom odtrhnuté od 
života, nie je matematická formula, alebo číslo ke
dysi vykryštalizovaných výrokov. Ona je plne boho- 
ľudská, ako aj hlavný je j Predmet i Darca — Kris
tus. Ona sa podľa svojej podstaty týka nielen Boha 
a večnosti, ale aj všetkého toho, čo v e d i e  k B o 
h u  a k večnému životu, všetkého usudzovania a na
zerania rozumu i správania sa človeka vo všemož
ných podmienkach času a miesta. Ona nie je po
trebná obyvateľom neba, ktorí už vlastnia nazeranie 
na Boha tvárou v tvár, ale ľuďom, ktorí putujú ešte 
na zemi. Ona bola daná nám nie ako cieľ, ale ako 
svetlo, ktoré dáva zmysel životu a ktoré osvecuje 
cestu ku konečnému cieľu jestvovania. Preto prav



dy viery sú v ustavičnom dotyku a vo vzájomnom 
pôsobení s pravdami prirodzeného poriadku a s rôz
nym ludským vnímaním vzťahov medzi vierou a prí
rodou, vedou, behom dejín. Ľudia ponechaní sami 
na seba tu lahko sa zamotajú, premiešajú pravdu 
so lžou a lahko sa oddajú pohoršujúcim náklon
nostiam smerom narušenia viery a danosti Svätého 
písma alebo Tradície pod tlakom vášní alebo maso
vých egoizmov.

Niektorf nekatolícki teológovia tvrdia, že počet dogiem je 
presne ustanovený raz navždy, že sa nemdže zväčšiť, zmeň

šiť ani o jednu dogmu. Ale prečo teda ani jeden z tých teoló
gov nikdy neukázal na toto presne určené číslo? Oni zjavné 
miešajú nezmenitelnosť samej božskej P r a v d y  s dogma
tickými d e f i n í c i a m i  učiacej Cirkvi. Božská pravda sama 
osebe je  jediná a ¡nevyčerpateľná, ona je  nekonečne vyššia 
ako všetky „čísla". Ale cirkevné dogmatické definície môžu 
sa zväčšovať čo do počtu, a  v skutočnosti početne sa vždy 
zväčšovali podľa toho, ako v teologických sporoch sa vyjas
ňovali tie alebo iné aspekty božskej pravdy a dogmatické de
finície stávali sa nevyhnutnými pre širenie protikladných fa
lošných učení. S. T.

(Pokračovanie v budúcom čísle.)

SVÄTÍ MARCIÄN A MARTÝR, MUČENÍCI

Svätý Marcián bol mníchom a svätý Martýr sub- 
diakonom v Carihrade. Obidvaja boli notármi u pat
riarchu sv. Pavla (jeho pamiatka je 6. novembra), 
tch povinnosťou bolo vybavovať písomné záležitosti 
patriarchu.

Medzi tými, ktorí boli mučení, boli aj sv. Marcián 
a Martýr. Najprv im bolo ponuknuté vysoké posta
venie na dvore cisára Konštantína (syn Konštan
tína Veľkého), ktorý bol stúpencom arianizmu. Keď
že ponuku neprijali, boli uväznení a týraní.

A Boh, za ktorého sa rozhodli trpieť, urobil ich 
hodnými mučeníckej koruny. Boli sťatí mečom dňa
25. októbra 355. Tento deň je aj dňom ich pamiat
ky.

Sv. Ján Zlatoústy nad ich telesnými ostatkami, 
ktoré boli oslávené mnohými zázrakmi, dal posta
viť chrám.
_ „Dvojica m učeníkov, Marcián s Martýrom, zničili 
Ariovu bezbožnosť a  h lásali vieru, že Syn Boží je 
spolupodstatný Otcovi i Duchovi. Takto h lásali ná
uku apošto la  Pavla. Preto zom reli zabití m ečom , a le  
stále žijú s Kristom a  orodujú u neho za nás“ (Tro- 
pár). "

„Zbožne a  hrdinsky ste žili od svojej m ladosti, 
Marcián s Martýrom. Bludára Ária ste porazili, za
chovali ste čistú kato lícku  vieru, nasledujúc tak  svä
tého Pavla apoštola. Tak ste našli život ako  obran
covia svätej T rojice“ (Kondák).

Ked sv. Pavla, patriarchu, vyhnali z Carihradu 
a umučili, začalo veľké prenasledovanie kresťanov.

Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja: 
aby som vnášal lásku, kde panuje nenávist, 
odpustenie, kde sa množia urážky, 
jednotu, kde vládne nesvornosť.

Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia,
vieru tým, čo pochybujú,
nádej tým, čo si zúfajú,
svetlo tým, čo tápu vo tmách,
radosť tým, čo smútia.

Daj, aby som sa snažil
skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali, 
skôr chápat iných, než aby mňa chápali, 
skôr milovat iných, než aby mňa milovali.

Pretože len keď dávame — nadobúdame,
len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých,
len keď odpúšíame, dostáva sa nám odpustenie,
len keď odumierame sebe, povstávame
k večnému životu. Amen.

[Svätý František z AssisiJ



Gréckokatolíci na Velehrade
Na Velehrade bratia zo Solfina — 
Cyril a Metod — kázali nám spásu . . .

(Z velehradskej plesne)

Veíká Morava, sv. Cyril a Metod, Velehrad — to 
sú slová milé a drahé každej slovanskej duši. Na 
Veľkú Moravu medzi našich predkov prišli v roku 
B63 solúnski bratia sv. Cyril a Metod šíriť kresťan
skú vieru a Velehrad postupne sa stal jedným zo 
stredísk cyrilometodskej tradície.

Na Velehrad putovali už od dávnych čias prísluš
níci slovanských cirkví a odtial čerpali posily pre 
svoj duchovný i národný život. Velehrad zvlášť pri
ťahoval pútnikov pri okrúhlych výročiach solún- 
skych bratov, najmä od pamätných osláv tisíceho 
výročia ich príchodu k nám v roku 1863.

Medzi častými pútnikmi na Velehrade boli aj gréc
kokatolíci. Boli to jednotlivci i menšie skupiny. 
K spoločnej púti gréckokatolíkov zo Slovenska na 
Velehrad došlo až pred 60 rokmi — v dňoch 30. 
júla až 2. augusta 1926. Túto prvú spoloičnú púť 
gréckokatolíkov nadšene zorganizoval a viedol vte
dajší igumen stropkovského kláštora o. Metod Trč- 
ka.

Väčšina pútnikov sa zhromaždila v Košiciach 
a večer 30. júla 1926 sa vydala na cestu vo vyhra
nených železničných vozňoch. K púti sa postupne 
pripájali na železničných zastávkach ďalší jej účast
níci. Po niekoľkohodinovej zastávke v Trenčian
skych Tepliciach pokračovali v ceste do Uherské- 
ho Hradišťa a odtiaľ autobusmi do cieľa cesty — 
na Velehrad.

Našich pútnikov na Velehrade okrem iných pri
vítal páp. prelát-kanonik o. Valušek z Kroméŕíža. 
Hneď večer tento posledný júlový deň boli pútnici 
prítomní na duchovnej akadémii, ktorú pre nich 
pripravili olomouckí bohoslovci.

V nasledujúci deň — v hlavný deň púte — bolo 
slávnostné zasadnutie Apoštolátu sv. Cyrila a Me
toda, ktoré otvoril a viedol jeho predseda o. dr. F. 
Cinek. Na zhromaždení vystúpil aj o. kanonik Bihá- 
ry a ďalší naši duchovní. Koncelebrovanú sv. litur
giu odslúžil o. A. Vološin a o význame misie sv. Cy
rila a Metoda pre gréckokatolíkov kázal o. I. Kon- 
dratovič.

Na 2. august — ďalší deň púte — pripadol svia
tok proroka Eliáša. V tento deň pútnici pristupo
vali k sv. spovedi a sv. prijímaniu na liturgiách, 
ktoré od skorých ranných hodín postupne slúžili 
prítomní kňazi. Slávnostnú sv. liturgiu v posledný 
deň púte celebroval aj s asistenciou o. M. Trička 
a kázal o . M. Petrašovič.

Pútnici počas pobytu na Velehrade zoznámili sa 
s cyrilometodským hnutím, navštívili tamojšie mú
zeum a kochali sa krásou nádhernej baziliky, v kto
rej počas púte zneli lahodné melódie tých liturgic
kých textov, ktoré našich predkov naučili sv. Cyril 
a Metod.

Prvá spoločná púť gréckokatolíkov na Velehrad 
pred 60 rokmi hlboko zapôsobila na všetkých jej 
účastníkov a je j najväčší význam bol azda v tom, 
že na Velehrade pútnici ešte viac precítili, že ako 
praví dedičia solúnskych bratov majú povinnosť 
cyrilometodskú tradíciu oveľa svedomitejšie pesto
vať.

K ďalšej významnej púti gréckokatolíkov zo Slo
venska na Velehrad — spojenej s púťou na sv. Hos- 
týn — došlo o dvadsať rokov neskoršie — v dňoch
13.—16. augusta 1946. Bola to veľkolepá ďakovná 
púť za šťastné prežitie vojnových hrôz s prosbou 
o ochranu cyrilometodského dedičstva aj v ďalších 
dobách.

Nás — priamych dedičov sv. Cyrila a Metoda — 
môže príjemne okrievať pocit, že naši otcovia sa 
vždy a všade uvedomelo hlásili a vzdávali hold cy- 
rilometodskému dedičstvu a ako jeho verní nosite
lia sa s Božou pomocou a na jeho slávu k nemu 
nielen hlásili, ale cieľavedome rozvíjali jeho pravý 
odkaz. (ms)

RUŽENEC — POTECHA I ZÁŠTITA

Mesiac október sa y našich chrámoch nesie v zna
mení osobitnej mariánskej úcty. Aj keď október je 
na kvety chudobný, predsa prinášame Panne Márii 
vence, vité úprimnými slovami Raduj sa, Bohoro-. 
dička a najkrajšej modlitby Otče náš.

Modlitbu sv. ruženca zaiste mnohí poznajú. Ne
bude však na škodu zrekapitulovať a vysvetliť si 
jeho jednotlivé časti.

Sv. ruženec sa začína vyznaním viery. Viera je 
totiž základom, na ktorom máme stavať. Zároveň 
si uvedomujeme, že stojíme pred tvárou Najvyššie
ho. Nasleduje Otče náš. Naše srdcia sa majú napl
niť radosťou, lebo môžeme Boha volať svojím ne
beským Otcom. Tromi Raduj sa pozdravujeme Naj
svätejšiu Trojicu. Po tomto úvode nasledujú desiat
ky ruženca a zastavujeme sa nad tajomstvami ra
dostného, bolestného a slávnostného ruženca.

Sv. ruženec predstavuje nám:
Matku šťastnú — keď Panna Mária počala z Du

cha Svätého, ako radostne bežala k Alžbete a ako 
v Betleheme porodila Božieho Syna.

Matku bolestnú —* ako jej Syn sa potí krvou, 
tŕním korunovaný a zbičovaný nesie kríž na Kalvá
riu i ako zomiera na kríži. To je obraz bolestnej 
matky, lebo zobrazuje jej veľkú bolesť.

Matku slávnu — povýšenú po vzkriesení svojho 
Syna a Jeho nanebovstúpení, slávnostne vzatú do 
neba a korunovanú.

Sv. ruženec nás naučí ako znášať radosť a proti
venstvá, ktoré nám prináša život. Naučí nás činiť 
pokánie a ukáže spôsob, ktorým možno obsiahnuť 
milosti od Spasitela. Je naozaj „najúčinnejší pro
striedok, ktorým možno premôcť hriech a nadobud
núť Božiu milosť“ (Gregor XIV., pápež).

František T a k á č



Podobenstvo o nájomníkoch vinice
V Starom zákone Boh často nazýval vyvolený ná

rod svojou vinicou. Posielal k nim prorokov, skrz 
ktorých im pripomínal, že je to vinica milá jeho 
srdcu a že pre ňu urobí všetko, aby bola plodná na 
dobré skutky a aby z nej mal úžitok.

Túto vinicu zveril do opatery svojim vinohradní
kom. A práve títo „veľkňazi a starší z ľudu“ mali 
opatrovať vinicu a zveľaďovať ju. Zabudli na to, že 
sú iba nájomníkmi tejto vinice a nie jej pánmi.

Takýchto ľudí Spasiteľ nemal rád. Preto pri jed
nej príležitosti — bolo to pred jeho utrpením — 
na ich adresu povedal toto podobenstvo:

Majiteľ prenajal svoju vinicu vinohradníkom 
a oni sa mu zaviazali, že ju budú opatrovať a odo
vzdávať čiastku z úrody. Keď prišiel čas oberačky, 
majiteľ poslal svojich, sluhov, aby prevzali úrodu, 
ktorá mu patrila. Tí ich však neprijali, nič nedali, 
ba zbili a niektorých aj zabili. Podobne to urobili aj 
druhý raz. Majiteľ k nim nakoniec poslal svojho 
syna, lebo si myslel: „Voči môjmu synovi azda len 
budú úctiví“ (Mt 21, 37). Ale kdeže! Chytili ho, vy
vliekli ho z vinice a zabili.

Z podobenstva jasne vysvitá, o kom je reč. Týmto 
podobenstvom chcel Spasiteľ pripomenúť veľkňa
zom a starším z ľudu, že tak sa viedlo prorokom, 
ktorých Boh posielal k svojmu ľudu. Keď hovoril 
o synovi, myslel na seba. Videl dopredu, ako s ním 
budú nakladať, keď ho za hradbami Jeruzalema 
ukrižujú.

A aký je Boží súd? „Ničomníkov nemilosrdne za
hubí a svoju vinicu prenajme iným vinohradníkom, 
ktorí mu budú na svoj čas odovzdávať úrodu“ (Mt
21, 41). Tak sa stalo už v roku 70 po Kristovi, keď 
Titus vykonal tento rozsudok, napriek miliónom 
mŕtvych v Jeruzaleme a na státisíce zajatcov.

V Novom zákone Kristova cirkev vo všetkých ná
rodoch je tou Božou vinicou, ktorá ponesie ovocie 
Božieho kráľovstva verným plnením Božej vôle, ži
votom podľa Kristovho nového prikázania lásky. 
A ak nebude verná tejto Božej vôli v jednotlivých 
národoch, bude súdená a odňatá v tom národe. Tak

PAVÚK

Za pekného Jesenného rána sa vo vzduchu vznášalo veľa 
ľahkých, jemných vlákien pavučiny. Jedno uviazlo na korune 
vysokého stromu.

Usídlil sa tu skromný pocestný — malý pavúk. Hneď ako 
vystúpil ¿o svojho „korábu“ vypustil zo seba novú nitku, Jej 
koniec pripevnil na vrch stromu a potom sa po dlhom vlák
ne spustil až ku kmeňu. Tam objavil výhodné miesto a hneď 
sa dal do roboty. Začal si tkai sieí. K dlhému vláknu, na kto
rom prišiel, pripojil horný koniec siete, ostatné konce upev
nil k vetvám kra. Výsledkom namáhavej práce bola výborná 
sčer.

Chytanie múch išlo znamenite. Po niekoľkých dňoch, keď 
zosilnel, už sa mu sieť zdala: malá. Preto ju začal zväčšovať 
na všetky strany. Chvála hore vedúcemu silnému vláknu i to
to sa podarilo. Pavúk bol hrdý na svoje dielo. Dobre sa mu 
žito, z o dňa na deň tučnel. Brucho mu narástlo. Azdá už aj

ako to zdôrazňuje Spasiteľ v závere tohto podoben
stva: „Božie kráľovstvo sa vám vezme a prenesie 
na národ, ktorý bude prinášať náležitú úrodu“ na 
svoj čas (Mt 21, 43).

V Egypte sa nachádza starodávna pyramída, kto
rá je hrobkou kmeňa Cheopsov a ktorá bola po
stavená asi pred 2600 rokmi pred Kristom. Pri vy
kopávkach boli objavené zrúcaniny jedného veľké
ho pohanského chrámu. Podľa nápisov na stenách 
sa usudzuje, že to bol chrám boha všetkého dobra. 
Obyvatelia mesta vraj uctievali viac boha všetkého 
zla a preto vraj boh dobra zemetrasením zničil 
chrám, pričom zahynulo aj obyvateľstvo.

Podobenstvo o nájomníkoch vinice hovorí o ne
beskom Hospodárovi, Pánovi neba a zeme, ktorý si 
vo svojej dobrote mimoriadne zamiloval izraelský 
národ. Pripodobnil ho vinici, od ktorej očakával bo
hatú úrodu vo svätosti. Izrael zlyhal, a preto si Pán 
vybral nás a urobil si nás svojou vinicou, od ktorej 
očakáva náležitú úrodu.

O istom zomrelom spolupracovníkovi sa dozve
deli jeho kolegovia, že bol „kresťanom“, len z po
žehnania matky nad rakvou, ked ju spúšťali do otvo
reného hrobu. Aké svedectvo vydával o svojej vie
re za života?

Môže si naše okolie utvoriť jasný obraz o kres
ťanstve z nášho správania, z našich rečí, skutkov, 
z našej lásky k blížnym? Zamyslime sa nad sebou, 
ako sa správame! Prinášame hojnú úrodu dobrých 
skutkov?

Jeden z hrdinov povesti B. Marshalla hovorí s trp
kým humorom: Vinica Božia — skôr kameňolomy 
Božie!. . .  Nech sa nikdy na nás nevzťahujú tieto 
slová!. . .  I novozákonný ľud podlieha rovnakej súd
nej norme: bude od neho žiadané ovocie spravod
livosti a lásky. Zamyslime sa nad tým a vynaložme 
všetko úsilie, aby sme napriek svojim slabostiam 
a nedostatkom, boli Božou vinicou, a prinášali ovo
cie dobrých skutkov vo svoj čas.

o. František D a n c á k

zabudol, aký otrhaný a vyhladovaný prišiel začiatkom jesene  
na vrch stromu . . .

Istého dňa sa prebudil vo veľmi zlej nálade. Bolo sychra- 
vo, o muchách ani chýru, ani slychu. Začal sa nudiť. Povedal 
si: „Urobím si aspoň malú okružnú vychádzku po svojej sieti. 
Co bude treba opraviť, opravím, čo-to zlepším!“

Preskúmal všetky nitky. Všetko bolo v poriadku. Ale jeho 
hnev rástol. Načo ttoľko nitiek? Je ich tu aj tak veľa, treba 
ich zriediť! A už sa dal do práce. Prvé mu do očí padlo hru
bé silné vlákno vedúce smerom hore. Pozerá, pozerá, konca 
nedovidí. Myslí si, toto je zbytočné, veď na toto sa mi ešte 
ani raz nechytila mucha. A k tomu ešte vedie celkom ne po 
chopiteľne smerom hore, prosto do vzduchu!

Na to sa už nepamätal, aké užitočné mu bolo toto vlákno, 
keď tkal a zväčšoval svoju siet.

„Preč s tebou!" — zvolal konečne rozčúlene, a Jediným 
hryznutím pretrhol nitku. Sieť sa v tej chvíli popretŕhala. . .

Keď sa však p.avúk spamätal, už ležal omráčený na holej



zemi, pod tŕním a pod troskami svojej dlhodobej usilovnej 
práce. Stal sa žobravým tulákom, v okamihu prišiel o všetko, 
lebo neporozumel d ô l e ž i t o s t i  h o r e  v e d ú c e j  n i t k y .

Drahý brat, sestra! Nič ti to nepripomína? Veď i dušu člo
veka spája s Bohom jedna hore vedúca nitka. Touto nitkou je 
viera!

Často i my, keď je nám dobre, keď nemáme problémy, keď 
nám slúži zdravie, darí sa v práci, v škole, často zabúdame, 
od koho dostávame tento dar? Zaslúžime si ho vôbec za svoj 
život. . . ?

Pokiaľ nás postihne nešíastie, napr. tažká choroba, obra- 
ciame sa k Bohu a prosíme o vyslobodenie spod tohto jarma. 
Keď však ho dosiahneme, možno že v najlepšom prípade sa

tesne po prijatí tejto milosti poďakujeme v modlitbách, a po
tom■ už zabudneme na túto príhodu ako na zlý sen. je to 
správne?

Prosif a ďakovat nemáme len vtedy, keď sa nám nedarí, 
ale aj v období, keď nám všetko ide po vôli. Niektorí, keď 
sa im dobre žije, pretrhnú nitku vedúcu hore — nitku viery. 
Kto však pretrhne túto nitku, stane sa tulákom v tomto po
zemskom živote.

Kto ju však starostlivo opatruje, nájde v nej podporu k sú- 
ladnému pozemskému životu a predovšetkým poistku večnej 
blaženosti. Preto sa usiluj vždy rásí, zdokonaľovať sa vo več
ných pravdách, aby azda nenastal prípad popretfhania sa ho
re vedúcej nitky — viery. Spracoval V. T.

Ženám o ženách
Päťdesiat perál vo vrecku m ám , každý  si myslí, že 

som boháč.

Päťdesiat perál si ukrývam, jednu po druhej ich 
preberám .

Modlitbu vďaky, modlitbu prosby tu ti predkladám  
na oltár.

Zrnká perál viažu nás, tak  ti modlitbu predkladám .

Tajomstvá v sebe  ukrývajú, tajom stvá, k toré  spať 
nedajú, ťažko je kľú čik  od zám ky nájsť, a tak  po

chopiť význam tvojich rád.

Modlitbu vďaky , modlitbu prosby tu ti predkladám  
na oltár.

Zrnká perál viažu nás, pom ôž mi, správny kľúčik
nájsť.

Je Jasné, že je tu reč o ruženci.
Táto krásna modlitba lásky a prosby vznikla ešte 

v 12. storočí. Modlievali sa ju mnísi v kláštoroch. 
Prerušovali aj nočný spánok, aby sa ho mohli po*- 
modliť. Vtedy bol však ruženec velmi rozsiahly.
V 14. storočí bol upravený a konečnú formu dostal 
až neskoršie. Odvtedy sa ho modlíme a hovorí sa
0 ňom, že patrí k životu človeka práve tak ako prá
ca a chlieb. O tejto pravde sa presvedčíme pri ces
tovaní. Stačí si sadnúť v autobuse alebo vo vlaku 
a už si naše ženy vyberajú z kabelky ruženec, aby 
sa v tichosti ponárali do jeho tajomstiev.

Hľa, pracujúca žena využije každú chvíľku, každú 
možnosť, aby Sa ponorila do hĺbky ružencových ta
jomstiev. Veď je to mocná duchovná zbraň viery, 
nádeje a lásky, ktorá nás môže vyliečiť zo všetké
ho zla našich čias.

Matka, bojíš sa, že tvoje dieťa ďaleko od domova 
stratí vieru? Bojíš sa, že ho život strhne do svojich 
hlbín? Bojíš sa, že fľaša a krčma rozbije jeho ro
dinný život? Bojíš s a . . . ?  Siahni po ruženci, v ňom 
nájdeš silu, aby si vedela chrabro čeliť všetkým ná
strahám. A keď iné prostriedky stratili už azda svo
ju moc, možno ešte ružencom zasiahneš do časného
1 večného osudu svojich najdrahších i do osudu ce
lého ľudstva.

Len si spomeňte, sestry skôr narodené, na posled

nú vojnu! Keď hrôza a strach viseli nad nami, keď 
neistota zo zajtrajška zaháňala spánok, keď žiaí 
nad stratou drahého nútil vyplakať si oči. Nuž po
vedz, sestra, kde si hľadala pomoc? Bol tu ruženec, 
ktorým si mala prepletené prsty a s hlbokou vrúc
nosťou si odriekala modlitby prosby i vďaky. Áno, 
prosili sme o pomoc a ďakovali sme za pomoc. A či 
dnes to nemá tiež tak byť? Ci dnes nevisí nad sve
tom clona strachu? Ale sme tu ženy! Je na nás, 
aby sme spínali svoje ruky s ružencom, aby sme 
prosili za všetkých, za celý svet! NecJj konečne ľu
dia pochopia, že nie zbrane, ale modlitba premenia 
svet. Nepripravovať koniec sveta, nevyužívať plo
dy vedy a výdobytky pokroku k tomu, aby sa svet 
zničil, ale zveľaďovať ho treba pre dobro človeka.

Často musíme s námahou riešiť radostné i bolest
né tajomstvá svojho života. Keby sme pri ich rieše
ní brali ruženec do rúk. Istotne by sme nachádzali 
spôsob riešiť to, čo riešiť treba!

Volám vás preto, kresťanské ženy, do ruženco
vých šíkov! Ozbrojte sa ružencom! S ním kráčajte 
po každodenných cestičkách svojho života! Len tak 
premeníme clonu strachu visiacu nad svetom na 
žiarivé, krásne slnko, zdroj svetla a tepla, spokoj
nosti a istoty! Nech ruženec nechýba v žiadnej ka
belke! Medlite sa ho doma spoločne. Takto sa sta
neme záchrankyňami sveta a Boh pokoja bude s na
mi!

S dôverou preberajme zrnká ruženca. Každé „Ra
duj s a . . . “ je žiariacou perlou, každý desiiatok je 
voňavou ružou, z ktorej dýcha živá ľudská myšlien
ka a cit. Nuž poďte si natrhať z tých vzácnych ruží! 
Viem, veľa povinností má dnes pracujúca žena. Ale 
je tu aj povinnosť modliť sa za pokojný svet, za 
krásny zajtrajšok našich detí, za ich radostnú a po
kojnú budúcnosť. Margita K r l i č k o v á

SILA RUŽENCA

Známy konvertita Ernest Psichari bol dôstojníkom francôz 
skeho delostrelectva a spisovateľom. Zomrel s ružencom v ru
ke na začiatku prvej svetovej vojny. Hovorieval: „čo  by bolo 
so mnou, keby ma nedržala sila ruženca? Nemôžem odolal 
aby som sa ho nepomodlil každý deň celý. Jeho oadprirodze 
ná sila ma ponára vždy do nesmiernych hlbok klaňania s» 
a povdačnosti voči Bohu.“
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DOBRÝ PASTIER

Poznáme sympatický obrázok, ktorý znázorňuje, 
ako Pán drží ovcu na pleci a iné sú okolo neho. 
Znázorňuje dobrého pastiera, ktorý sa stará o ovce, 
stratené nachádza, ranené obväzuje. Má ich rád. Je 
to znak vrcholu jeho lásky.

Ježiš je dobrý pastier. Sám to o sebe povedal — 
[n 10, 1—17. Ale nie doslovne k ovciam. Človek má 
väčšiu cenu. Chýbajúci prvok je kríž, ktorý znázor
ňuje vrchol Ježišovej lásky k nám lud'om.

Ježiš je dobrý pastier. Ale jestvujú aj nájomníci, 
ktorí sú pri ovciach len za mzdu a zárobok. Najatý 
strážca robí tú istú službu ako pastier. Ale robí to 
za plat. Čo to za strážca, ktorý neslúži srdcom? Sv. 
apoštol Pavol o takých píše, že hľadajú iba svoje 
záujmy (Fil 2, 21). Nehľadajú Boha pre Boha, ale 
len svoje záujmy. O takýchto povedal Spasiteľ: Do
stali už svoju odmenu.

Akým pastierom chcem byť ja? Ako sa pripravujem 
na toto povolanie?

Turistická spoločnosť prišla si pozrieť prácu na 
stavbe jednej veže slávnej kolínskej katedrály. Cel
kom na vrchole pracoval starý robotník. Kladivom 
a dlátom vytesával do kameňa drobné kvety. Opý
tali sa ho: „Prečo si tak dáte záležať na tejto práci? 
Zdola sa nedá vidieť ani obdivovať, čo robíte.“ 
A majster odpovedal: „Robím to pre dobrého Pána 
Boha. On to uvidí.“

Ako si ja plním svoje povinnosti, keď ide o stav
bu mojej duše, o prípravu na kňazstvo? Ci len po
tiaľ mám pracovať, pokiaľ to vidia ľudia? Dnes na 
každom kroku sa zdôrazňuje svedomitosť. A o čo 
inšie sa mám snažiť ja, ktorý pracujem na svojom 
duchovnom živote, na príprave na kňazstvo!

Bohoslovci C—P

Chrám sv. Demetra u Solúne.

O našich vierozvestoch
Konštantín a Metod patria a) po mnohých storočiach, vlast

ne po< tisícročí, k veľkým postavám nielen našej, ale aj eu
rópskej kultúry, vedy a v neposlednej miere i politiky a dip
lomacie. Ak chceme dobre porozumieť ich zanietenej práci 
a nekonečnej cieľavedomosti, treba sa azda vrátiť až ku ko
reňom, ktoré formova’i ich svet mladosti, do prostredia, v kto
rom vyrastali, k ideovým zdrojom vzdelania a myslenia, ktoré 
utvárali ich svetonázor, ale a j k praktickým otázkam občian
skeho života, ktorý obkolesoval a  formoval ich každodenný 
štýl života.

Veľká Morava aj napriek rýchlemu napredovaniu bola spo- 
loÉEnsívom vyrastajúcim z barbarskej agrárnej Európy. Vyso
ká antická vzdelanosť, kultúra a civilizácia sa tu odrážali len 
ako v zahmlenom zrkadle. Príchod misie z pompézneho by
zantského prostredia do civilizácie „dreva“ a „pod slamou“ 
nebol nijako mobilizujúci. Prekvapením pre Konštantína a Me
toda musel byť predsa len stav kresťanskej kultúry. Presved
čili sa, že neprišli medzi nejakých divochov, ale že Rastisla
vovo posolstvo o zriekaní sa pohanstva, o osvojovaní si kres-. 
lanských mravov, ale aj o christianizácii, ktorú pomáhajú 
šíriť kňazi z Nemiec, Vlách i Grécka, je  pravdivé. Vedia dre
vených palácov panovníka a veľkomoravskej šľachty tu stoji 
množstvo výstavných stánkov nového učenia, ktoré zniesli po
rovnanie s mnohými kostolmi v Byzancii. Solúnski bratia našli 
tu celkom inú situáciu, ako si predstavovali po diplomatickej 
ceste v chazarskej spoločnosti. Preto sa mohla misia rýchlo 
zorientovať a rozhodnúť. Vývoj veľkomoravského kresťanstva, 
jeho úspechy i nedostatky nemohli ignorovať, ale museli ho 
cieľavedome zakomponovať do vlastných predstáv a koncep
cie. A v tom je  prístup oboch bratov zo Solúna priam geniál
ny, čo vidieť najmä zo školského programu, z liturgie, kona
nia obradov; slovom vo všetkom, čím holo kresťanstvo na
vonok pozoruhodné. Neručali, čo si veľkomoravská spoloč
nosť vytvorila, k čomu sa dopracovala, ale získané poznatky 
zabudovali do svojho programu. Pochopiteľne, že základom 
veľkomoravského programu — a  to cítime a j po tisícročí — 
bol domáci jazyk a slovanská kultúra, ktoré bolo potrebné 
zakomponovať do kresťanského sveta, presadiť a pozdvihnúť 
medzi jazyky a národy, ktoré svoju civilizačnú úroveň v no
vom kresťanskom panteóne využívali a rozvíjali. Nebolo to 
ľahké, lebo konzervativizmus a nepochopenie veľmi brzdilo 
ich prácu.

Prirodzene, že bratia mali i svojich stálych nepriateľov. 
Opozícia však nebola početná a je j útoky paralyzoval aj osob
nostný profil Konštantína, ktorý si získaval učenosťou a ne
smiernou skromnosťou mnoho významných činiteľov na svo
ju stranu. A tak sa stalo, že pápež roku 868 mohol vyhlásiť: 
prezrel som a preštudoval preklady bohoslužobných kníh
i Písma, ktoré bratia preložili do slovanského jazyka; nena
šiel som nič škodlivého či chybného a povoľujem ich použí
vanie. Svoje rozhodnutie zvýraznil i slávnostným aktom — 
položil sluvienske knihy na oltár jedného z rímskych kosto
lov, kde bol pred zvolením za pápeža dlhé roky správcom 
fary. Pozval sem nielen množstvo rímskych prelátov, ale aj 
oboch bratov a ich žiakov, a nad slovienskymi knihami slúžil 
slávnostnú omšu.

(Z knthy Matúša Kučeru Postavy vefkomoravskej 
histórie, 1986}
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Svätý Otec Ján Pavol II. zdôraznil pri stretnutí 
-s indiánskymi obyvateľmi Kolumbie, že Cirkev je 
za rovnosť všetkých íudí a odsudzuje každú diskri
mináciu.

Ján Pavol II. vyzval Európu a celý svet k jedno-
- te, bratstvu a spolupráci. Varoval pred egoistickým 

presadzovaním osobných záujmov a vyzval k oprav
divému realizovaniu lásky k Bohu a k blížnemu.

Dňa 1. júla t. r. umrel maďarský prímas kardinál 
László Lékai. Narodil sa 12. marca 1910., Pochovali 
ho dňa 8. júla t. r. v Ostrihome. Komentáre, ktoré 
sa zjavili po úmrtí kardinála Lékaia, sa zhodovali 
v tom, že zosnulý bol veľkým teológom, mužom, 
ktorý mal zdravý názor na život pokoncilovej cir
kvi a bol charakteristický cestou malých krokov, 
ktorá prinášala úspech. Snažil sa o dobré vzťahy 
medzi štátom a cirkvou.

Michel Quoisl, známy francúzsky kňaz a spisova
teľ, dcžil sa 65 rokov. Mnohé z jeho diel boli prelo
žené do viacerých svetových rečí. Teraz pripravuje 
novú knihu o mladosti a láske.

Ján Pavol II. navštívi v máji 1987 Nemeckú spol
kovú republiku. Oznámil to tlačový úrad minister
skej diecézy. Návšteva sa má konať v dňoch 1. až
4. mája a počas nej hlava cirkvi vyhlási za blaho
slavenú Edithu Steinovú, ktorú umučili v koncen
tračnom tábore Osvienčim a väzňa koncentračných 
táborov Ruperta Mayera za blahoslaveného.

Vo vatikánskych múzeách vystavujú 48 vzácnych 
ikon z XI. až XVII. storočia. Výstavu otvoril kardi
nál Poupard a k prvým návštevníkom prehovoril 
vedúci juhoslovanskej delegácie, ktorý vyjadril ra
dosť nad tým, že po Paríži a Tokiu aj návštevníci 
vatikánskych múzeí môžu vidieť toto vzácne kultúr
ne bohastvo.

Nová encyklika pápeža Jána Pavla II., s ktorou 
zoznámili novinárov v tlačovom stredisku Apoštol
ského Stolca a ktorá nesie názov Dominum et vivi- 
ficantem, je v strede záujmu nielen katolíckych 
teológov. Je treťou časťou trilógie encyklík pápeža, 
ktorý je známy ako skúsený teológ.

Ján Pavol II. vymenoval nástupcu viedenského ar
cibiskupa kardinála Kôniga. Stal sa ním 70-ročný 
benediktínsky mních, arcibiskup Herrmann Groer.

Tematikou svetového mieru sa zaoberali členovia 
spoločnej delegácie ruskej pravoslávnej cirkvi a ne
meckej biskupskej konferencie. Rozhovory prebie
hali v Trojičnom kláštore v Zagorsku.

N. Luknov, veľvyslanec Sovietskeho zväzu a J. 
Hoiines, zástupca veľvyslanca Spojených štátov v 
Taliansku, stretli sa nedávno v Assisi, kam prišli 
na pozvanie Strediska mieru medzi národmi, ktoré 
vedú otcovia františkáni. Významní hostia mali spo
ločný rozhovor v kláštore sv. Františka, navštívili 
baziliku a vypočuli koncert usporiadaný na ich po
česť.

Ján Pavol II. vyhlásil na zasadaní Pápežskej rady 
pre laikov, že súčasná cirkev potrebuje viac svät
cov ako reformátorov. Podčiarkol, že svätec je pra

vým reformátorom, lebo svojím osobným príkladom 
a uskutočňovaním príkazu lásky pretvára svet.

Reštaurátorské práce na štyristoročnej katedrále 
sv. Alžbety v Košiciach prebiehajú v plnom prúde. 
Reštaurátori pracujú tak na interiéri, ako aj na bo
hato vyzdobenom exteriéri.

Sovietska vláda vrátila pravoslávnej cirkvi sta
rodávny Danielsky kláštor v Moskve. Celý areál 
leží na 6 ha priestore a rekonštrukcia má byť do
končená a odovzdaná pri príležitosti 1000. výročia 
prijatia kresťanstva v Rusku (988—1988). Obnove
ný monastier bude sídlom patriarchátu Moskvy a ce
lej Rusi.

Svetová rada cirkví chystá na rok 1990 svoju sve
tovú konferenciu pod rozšírenou tematikou „spra
vodlivosť, pokoj a zachovanie stvorenstva“. Filozof 
a mierový bádateľ Carl Friedrich von Weizsäcker 
pozdravil túto iniciatívu, ako aj snahu pápeža toh
to roku v októbri pozvať všetky kresťanské cirkvi 
k modlitbám za mier do Assisi. „Ak sa zídu ľudia 
k modlitbe, potom sa budú môcť zísť k rokovaniam 
o svojich mierových povinnostiach,“ povedal Weiz
säcker.

Vo Vatikáne zverejnili heslo Jána Pavla II. k 1. ja
nuáru 1987 — Svetovému dňu mieru i k celému bu
dúcemu roku: Rozvoj a solidarita sú kľúče k mie
ru. V sprievodnom vyhlásení sa pripomína, že aj 
dvadsať rokov po publikovaní encykliky pápeža 
Pavla VI. Populorum progressio, ostáva otázka roz
voja hlavným problémom ľudstva. Problémom, kto
rý čo najužšie súvisí s naliehavou otázkou zacho
vania svetového mieru.

— Ak sa modlíme sami, sme slabí, ak sa však zhromaždi, 
ma, sme silnejší, lebo vzývame Boha svojím množstvom a spo
ločenstvom. Preto sa tn takto zhromažďujeme a schádzame, 
aby sme tým usilovnejšie obmäkčovali; Božie milosrdenstvo.

— Modliť sa môžeš a j doma, ale nie tak, ako v chráme, kde 
spoluíným hlasom voláme k Bohu. Nebudeš preto skôr vysly
šaný, ak sa k Bohu modlíš sám doma, ale ak sa modlíš so 
svojimi bratmi. Ale je  tu ešte niečo viac, totiž svornosť a sú
hlas, puto lásky a modlitby veriacich, tebo  tu modlitba pred. 
sedajú kňazi, chabejšie prosby zhromaždenia sa spojujú s je. 
ho mocnejšími prosbami a spolu s ním stúpajú k nebesiam

Sv. Ján Zlatoústy

Všetko zmôžeme modlitbou. Ak nás Boh nevyslyšal, nemali 
sme dostatočná vieru, alebo sme sa málo modlili, alebo by 
nám bolo na škodu, keby nás Boh vyslyšal, alebo miesto pro
seného nám dá niečo lepšie.

Charles de Foucauld

Ruženec Panny Márie je  najlepším prostriedkom na dosiah
nutie dvojakého ciela: dobre sa modlif a správne žiť.

Svätý Plus V
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KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa 26. júna 1986 ndp. ordinár Mons. Ján H i r-
k a, apošt. administrátor prešovský, zúčastnil sa 
na okresnej dekanskej porade v Prešove. — Dňa
30. júna 1986 zúčastnil sa na stretnutí ZOS v Brati
slave, kde boli prerokované výsledky pohovorov 
kandidátov na štúdium teológie. — Dňa 2. jjjla 1986 
zavítal do pútnického miesta Levoča, kde pri príle
žitosti chrámového sviatku slúžil sv. liturgiu a ká
zal Božie slovo. — Dňa 3. júla 1986 predsedal re
dakčnej rade našich časopisov v Prešove. — Dňa
5. júla 1986 navštívil farnosť Vernár — Poprad pri 
príležitosti 50. výročia kňazskej vysviacky vdp. ka
nonika Emila Zorvana st. Otec ordinár mu poďako
val za jeho príkladný kňazský život vo farnostiach 
Šar. Čierne, Závadka, Poša a Vernár. — Dňa 6. júla 
1986 v Stropkove oslávil chrámový sviatok sv. Cy
rila a Metoda. V kázni povzbudil veriacich k úprim
nej láske k Bohu a cirkvi podlá príkladu našich 
slovanských apoštolov. — Dňa 7. júla 1986 v Mi
chaľanoch, okr. Trebišov vykonal pohrebné obra
dy za neb. o. Mikuláša Barnu. — Dňa 8. júla 1986 
viedol poradu okresných dekanov našej eparchie 
v Prešove. — Toho istého dňa navštívil vdp. Fran
tiška Halušku, t. arcidekana, pri príležitosti jeho

životnej osemdesiatky. — Dňa 13. júla 1986 navští
vil farnosť Jakubany, okr. Stará Ľubovňa. Spolu 
s veriacimi oslávil odpustovú slávnosť k úcte sv. 
apoštolov Petra a Pavla a posvätil obnovený chrám.

M. M.
REŠOV

Dňa 6. júla t. r. v Rešove, okr. Bardejov bola po
sviacka nového zvona. Posviacku vykonal vdp. Va- 
sil Prokipčák, okr. dekan z Chmerovej, za asisten
cie vdp. kanonika M. Rojkoviča, správcu farnosti 
Bardejov a administrátora farnosti Rešov.

NAŠI JUBILANTI
V tomto mesiaci si svoje životné a kňazské jubi

leá pripomínajú títo vdp. duchovní otcovia:
Michal Hulaj — 55 rokov od narodenia (12. 10. 

1931); Mikulái Kašpar — 55 rokov od ordinácie 
(14. 10. 1931); Mikuláš Sigeti — 65 rokov od na
rodenia (25. 10. 1921); Mikuláš Sigeti — 40 rokov 
od ordinácie (27. 10. 1946).

Spomeňme si na jubilujúcich dušpastierov vo svo
jich modlitbách.

Mnohaja lit, blaha j a ľitl
ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITIEB NA OKTĎBEr '
Všeobecný: Aby všetci laici veľkodušne plnili svo

je poslanie vo svete a v Cirkvi.
Misijný: Aby kresťanskí laici a organizácie, v kto

rých sa združujú, horlivo plnili svoje misionárske 
poslanie.

Zasvätenie: Srdce Ježišovo, posilňuj misionárov 
a požehnávaj ich apoštolát.

očívaj v pokoji!
Naše hroby

Dňa 3. júla 1986 odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi 
v 72. roku svojho života a v 46. roku kňazstva 

o. Mikuláš B a r  n a, 
gr.-kat. duchovný na odpočinku.

Zosnulý sa narodil 17. apríla 1915 v Cičarovciach. 
Na kňaza bol vysvätený 11. septembra 1940. Po vy
sviacke pracoval na Eparchiálnom úrade v Užhoro
de, tiež aj ako katechéta. Pôsobil vo farnostiach 
Smigovec, Helcmanovce a v Zemplíne.

Pohrebné obrady vykonal ndp. ordinár Mons. Ján 
H i r k a dňa 7. júla 1986 v Michaľanoch, okr. Tre
bišov.

Vičnaja jemu pamjať!

Gr.-kat. chrám Panny Márie Ochrankyne o Miroli z r. 1770.



Kultúrne rozhľady
VATIKiÁNSKA KNIŽNICA, ktorú založil v 15. stor. pápež 

MikuláS V. (1447—14551, má vo svojich zbierkach takmer 800 
tisíc vzácnych rukopisov. Aby sa tieto vzácne poklady do
stáli do rúk širSieho okruhu záujemcov, v knižnici pracuje 
reprodukčné Štúdio, ktoré z najdôležitejších kníh vydáva ver
né reprodukcie — faksimile.

V ČESKOSLOVENSKU vo vySe 50 nakladateľstvách vychá
dza ročne približne sedemtisíc titulov kníh, vrátane učebníc. 
Podlá štatistických údajov si každý obyvateľ ČSSR kúpi ročne 
priemerne pät kníh a päť si ich vypožičia v knižnici. V počte 
vypožičaných kníh na jedného obyvateľa je Československo 
na prvom mieste na svete.

POĽSKÝ ZVÄZ KULTÚRNO-OSVETOVÝ (PZKOJ sa už takmer 
štyri desaťročia podieľa na kultúrno-výchovnef práci medzi 
občanmi poľskej národnosti v Československu. V záujmovej 
činnosti tohto zväzu pracuje vyše 2100 členov, a to v 40 diva
delných súboroch, 38 speváckych zboroch a pod. Súbory PZKO 
získali celý rad ocenení na celoštátnych prehliadkach.

POD CHRÁMOM SV. MARKÉTY V PRAHE-BŔEVNOVE obja
vili kryptu kláštora benediktínov z raného stredoveku. Kláš• 
tor, ktorý patril k najstarším v Čechách, založil o roku 993 
pražský biskup sv. Vojtech spolu s kniežaťom Boleslavom II. 
Objavená krypta je vzácnou pamiatkou ranostredovekej ar
chitektúry.

MÚZEUM ORAVSKEJ DEDINY V BRESTOVEJ — založené 
v roku 1967 — je dokumentom života oravského človeka, jeho 
pracovitosti, remeselnej zručnosti a lásky k drevu. V skanzene 
sú zastúpené všetky regióny Oravy. Sú v ňom drevenice, hos
podárske staviská, rozličné dielne a pod., i baroková zvonica 
zo Záskalia a zvon z Kraľovian.

V ŠTÁTNEJ MINCOVNI V KREMNICI vyrazili striebornú pa
mätnú stokorunovú mincu pri príležitosti 150. výročia smrti 
romantického českého bániska K. H. Máchu. Autorom návrhu 
je Miloš Vano.

VO VÝCHODOSLOVENSKOM KRAJI je v súčasnosti 1241 ľu
dových knižníc. Knižný fond týchto knižníc predstavuje 5 mi
liónov zväzkov kníh a rozličných periodik. Ľudové knižnice 
navštevuje 23 percent obyvateľov Východoslovenského kraja.

VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA V KOŠICIACH počas dote
rajšej svojej existencie — svoju výstavnú činnosť začala róku 
1952 — usporiadala vo svojich priestoroch vyše tristo výstav
ných podujatí. V súčasnosti vystavuje v dvoch objektoch — 
v hlavnej budove na Leninovej iMici 72 a v budove na Šro
bárovej ulici 22, ktorá svojmu účelu slúži od roku 1984.

V STAROBYLEJ LEVOČI usporiadali jubilejnú výstavu zná
mej reštaurátorky Márie Spoločníkovej. Jej výber pozostával 
z trojrozmerných exponátov, ku ktorým bola pripojená foto
dokumentácia z priebehu reštaurátorských prác. Výstava vzbu
dila zaslúžilý záujem.

V KATASTRI OBCE NIŽNÁ MYSĽA, okres Košice-vidiek od
kryli na Hradnom vrchu zvanom Várhegy opevnené hradisko 
za začitku strednej doby bronzovej asi 1600—1500 rokov 
pred Kr. s veľkým pohrebiskom. Archeológovia doteraz pre
skúmali vyše tristo hrobov, v ktorých sú početné nálezy kera
miky, šperkov, mušlí a koralov, ktoré svedčia o čulých ob
chodných stykoch obyvateľov tohto hradiska s obyvateľmi

r
Stredozemného a Baltického kraja. V katastri tejto obce - ¥  
v Alameneve — odkryli aj ďalšie nálezisko — ľudské obydňe 
s pamiatkami z doby rímskej — z 2. až 4. stor. po Kr.

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V MEDZILABORCIACH 
zriadilo klub priateľov výtvarného umenia. Jeho súčasťou je 
malá galéria, v ktorej sú pravidelné výstavy. Jedným z pr
vých doterajších vydarených podujatí bol I. výtvarný amatér
sky salón, na ktorom vystavovali výtvarníci-amatéri z okre
su Humenné, Prešov, Svidník a Košice.

■- S

Dôležitosť prítomného okamihu
„Keď sa ti tvoj všedný deň zdá chudobný, neobvi

ňuj ho, obviňuj seba, že nie si dosť silný, aby si pri
volal jeho bohatstvo“ [R. M. Rilke).

Človeku je vlastné túžiť, snívať. Človek sa rodí 
pre šťastie. Vstupuje do života plný veľkých pred
savzatí, no často sa stáva, že rokmi sa mení. Po
stupne sa upokojuje, na všetko si zvyká, prispôso
buje sa, márni svoje sily zbytočnosťami, zabúda na 
svoje nádeje a túžby. Často ho ľahostajnosť a  ne
zdravá spokojnosť dovedie k depresiám. Človek sa 
stane obeťou vlastnej nerozhodnosti, nečinnosti. 
Potom sa s úžasom sám seba pýta: koľko rokov mi 
ešte zostáva? Ako ich prežiť? Nezdravá spokojnosť 
je strašný nepriateľ. Ak chceme žiť, napredoval 
nám pomôže zdravá nespokojnosť so sebou, s, oko 
lím.

Lipneme na minulosti, vidí sa nám dôležitejšia, 
pretože sme ju už prežili. Minulosť sa však už ne
vráti, nemáme nad ňou moc. Môžeme sa na nej len 
poučiť.

Očarúva nás budúcnosť, pretože vo svojich myš
lienkach si ju často môžeme modelovať podľa vlast
ných predstáv. Ona však ešte nie je prítomnosťou, 
ani sa ňou pre smrť nemusí stať.

Prítomnosti tiež nedávame pravú hodnotu. Pova
žujeme ju za krátky okamih, preto je j často dávame 
malú hodnotu. V našich rukách je však len prítom
nosť a práve z je j okamihov skladáme svoj život 
kúsok po kúsku.

„Neprijať minulosť, zo strachu odmietať úvahy 
o budúcnosti, to je zbabelosť. Nežialiť za minulosťou, 
nemať strach pred budúcnosťou v odovzdaní do Bo
žej vôle, to je  láska“ (Michel Quoist).

Ak vynecháme očko pri pletení, je to chyba, lebo 
hoci je malé, je potrebné. Preto aj my nepremárni
me žiaden okamih v našom živote, pretože každý 
má nekonečnú hodnotu pre večnosť. S. K.

S L O V O  — mesačník gréckokatolíkov v ČSSR. V y d & v a Spolok sv. Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve 
Bratislava. Š é f r e d a k t o r :  František Dancák. R e d a k c i a :  0 8 6 0 4 Kružlov64, t. č. 95241. 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, xi. 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 doručovatel. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — Ústredná expedícia a dovoz tlače 8841S 
Bratislava, Gottwaldovo nám. 6. Celoročné predplatné 24 Kčs, pre cudzinu 24 Kčs plus poštovné. Cena Jed
notlivého výtlačku 2 Kčs.


