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o. Mikuláš Mariánsky

Uvedenie presvätej Bohorodičky
Podľa kresťanskej tradície rodičia Panny Márie 

boli Joachim a Anna. Joachim znamená, „príprava 
na Pána“ a Anna znamená „milostivá, láskavá“.
V evanjeliách nemáme o nich žiadne správy, len 
apokryiné evanjeliá sv. Jakuba nám poskytujú nie
ktoré údaje zo života svätých rodičov Panny Márie.

Keďže nemali deti, zažili veľa príkoria v živote. 
Neplodnosť bola vtedy považovaná za Boží trest, za 
akúsi diskrimináciu v spoločnosti. Boh sa však ujal 
svojich služobníkov a ukázal svetu svoje zmýšľanie 
a svoje plány, ktoré mal so svätými manželmi. Ich 
neplodnosť splodila matku Spasiteľa sveta a dali 
jej meno Mária. Keď mala asi tri roky, odviedli ju 
do jeruzalemského chrámu, aby tak splnili svoj 
sfub. Tu ju prijal a požehnal prorok Zachariáš, že
lajúc rodičoin, aby ich dcérka rástla v chráme na 
Božiu slávu a na ich radosť.

Na pamiatku tejto udalosti bol zavedený sviatok 
Uvedenia presvätej Bohorodičky do chrámu. Tento 
sviatok patrí medzi najstaršie mariánske sviatky. 
Jeho dejiny nám prezrádzajú vefkú Božiu starostli
vosť o Pannu Máriu, aby bola tým veľdielom Božej 
lásky a všemohúcnosti.

Tento sviatok je vznešeným prejavom osobnej 
obety, výrazom maximálnej adorácie Božiemu Ma
jestátu a jeho presvätým plánom vykúpenia. Obety 
dané Bohu nie sú všetky rovnaké. Najmilšia obeta 
Pánu Bohu je obeta Veľkého piatku. Po nej je obe
ta Panny Márie, keď sa celá zasvätila Bohu v jeho 
svätom chráme.

Panna Mária svojím vstupom do chrámu odovzda
la Pánu Bohu celú svoju bytosť. Venovala Bohu svo
ju vôľu, svoj rozum i svoje srdce.

Je ľahké slúžiť Pánu Bohu, keď je všetko v sú
lade s naším želaním. Pravá poslušnosť sa ukáže 
v utrpení. Jób nebol veľkým, pokiaľ ho Boh žehnal 

■ a zahrňoval bohatstvom a blahobytom. Veľkým sa 
stal až potom, keď prišiel o všetko a keď sa sklo
nil pred Božou vôľou.

Božia Matka sa zachovala vo svojom živote vo 
veľkej viere, hoci žila v samých tajomstvách a v 
nepochopiteľných Božích úradkoch. Vždy a všade 
sa zachovala vo veľkej viere a odovzdanosti. Žila 
vždy a všade zjednotená s najsvätejšou Božou vô
ľou. Pravá poslušnosť a obeta ša poznáva v biede 
a v utrpení. Jej život je preplnený takýmito skúš
kami. Bol ako vonné kadidlo, ktoré sa vznášalo 
k nebesiam.

Panna Mária obetovala Bohu aj svoj rozum. Ten
to najvzácnejší Boží dar, ktorým Boh obdaril člo
veka a ktorým chce človek všetko prebádať a všet

ko preskúmať a poznať každú životnú záhadu, Pan
na Mária obetovala Bohu. Vo viere a v láske na 
všetko povedala svojím svätým plným životným 
odovzdaním sa do vôle Najvyššieho. Mnohé veci 
ihneď nechápala, ale nikdy proti Bohu nereptala. 
Boh bol u nej vždy a všade to najvyššie Dobro. Čo
koľvek jej Pán Boh zoslal, všetko prijala s láskou 
a odovzdane.

Panna Mária obetovala Pánu Bohu svoje srdce 
i svoju lásku. Táto obeta je často najťažšia. Ako 
dobré dieťa milovala svojich rodičov. Boh však roz
hodol, aby sa od nich odlúčila a prežívala svoje 
mladé roky v ďalekom chráme. Keď dospela, chce
la do rodičovského domu, ale rodičov už nenašla, 
Boh si ich povolal. . .  Koľko bolestí a nepríjemností 
bolo pred stretnutím sa so sv. Jozefom, ktorý ne
poznal všetky tajomstvá narodenia Ježiša Krista . . .  
Panna Mária však toto všetko obetovala nekoneč
nej Božej Láske, ktorá všetky veci privádza k dob
rému a na slávu svojho majestátu.

Buďme aj my vždy odovzdaní Bohu vo všetkom 
a poslušní Božej vôli, aby Panna Mária, Matka lás
ky a milosti, uviedla nás raz všetkých do chrámu 
večnej radosti!



KALENDÁR 
NA MESIAC

N O V E M B E R

1. S Kozma a Damián, nezištní (bezsrgbníci)

2. N 24. nedeľa po ZSD. — Hl. 7. Utr. ev. 2. Lit. Ef
2, 14— 22; Lk 8, 41— 56. Acedín a i., mučeníci

3. P Acepsim, biskup; mučeník
4. U Joanik Velký, ctihodný
5. S Galaktion a Epistímia, mučeníci
6. S' Pavol, arcibiskup
7. P Jeron a i., mufceníci. VOSR 1917. Prvý piatok
8. S ¿Zbor sv. árch. Michala. Lit. Žid 2, 2— 10; Lk

10, 16— 21

9. N 25. nedeľa po ZSD. — Hl. 8. Utr. ev. 3. Lit. Ef
4, 1— 7; Lk 10, 25— 37. Onisifor a Porfýr, mu
čeníci

10. P Erast a i., apoštoli
11. U Mina a spol., mučeníci. Teodor Studitský, vy-

znaval
12. S Jozafát, arcibiskup; mučeník. Ján Almužník

patriarcha
13. Š Ján Zlatoústy, arcibiskup
14. P Filip, apoštol
15. S Gur, Samson a Aviv, mučeníci

16. N  26. nedeľa po ZSD. — Hl. 1. Utr. ev. 4. Lit.
Ef 5, 9— 19; Lk 12, 16— 21. Matúš, apoštol

17. P Gregor, biskup
18. U Platón a Roman, mučeníci
19. S Abdiáš, prorok
20. S Gregor Dekapolita, ctihodný
21. P Uvedenie do chrámu presv. Bohorodičky. Lit.

Žid 9, 1— 7; Lk 10, 38— 42; 11, 27— 28
22. S Filemon, apoštol

*3. N 27. nedeľa po ZSD. — Hl. 2. Utr. ev. 5. Lit. 
E f 6, 10— 17; Lk 13, 10— 17. A m filoch  a Gre
gor, biskupi
(Krista Kráľa. Lit. Kol 1, 12— 20; Jn 18, 33—
37)

24. P Katarína, mučenica
25. U Klement, pápež; mučeník. O d d a n i e  sviat

ku Uvedenia
26. S Alipias stípnik, ctihodný
27. S Jakub Perzský, mučeník
28. P Štefan Nový, mučeník
29. S Paramon a Filumen, mučeníci

30. N 28. nedeľa po ZSD. — Hl. 3. Utr. ev. 6. Lik.
Kol 1, 12— 18; Lk .18, 18— 27 (30. nedeľa ). 
Ondrej, apoštol

DIEVČA, VSTAŇ!

Ježiš Kristus je Pánom života a smrti. Ukázal to jasne i pri 
vzkriesení dvanásťročného dievčaťa.

JAIROVA PROSBA

fair, predstavený synagógy v Kafarnaume, bol vo veľkej 
núdzi. Umierala mu jediná dcéra. Nikto nemohol pomôcf. A 
predsa tu bol niekto. Jairovi to bolo však tažké, veď bol pred
stavený synagógy. Ale premohol ľudské ohľady. Išiel za Ježi
šom, a ten bol ochotný jeho prosbe vyhovieť. Ešte na ceste 
do Jairovho domu chcel Ježiš posilniť otcovu vieru, keď uzdra
vil chorú ženu, ktorú nikto nemohol vyliečiť. Až dotknutie 
Ježišovho rúcha, spojené s hlbokou vierou, uzdravilo ju. A 
to malo posilniť aj Jairovu vieru, zvlášť, keď blízko domu už 
prišiel Jairov sluha a povedal: „Dcéra ti umrela. Neunúvaj už 
učiteľa.“ Dieťa umrelo, a predsa mal otec veriť a dúfať, tiažou 
milosťou sa však jeho viera udrží a vtedy mu Pán dá živé 
dieťa i celú vieru.

p á n  p ô s o b í n a  j a ir o v u  d u š u

Keď sa otec dozvedel o smrti svojej dcéry, bol hlboko zar
mútený. Avšak Pán mu povedal: ,JJeboj sal Len ver, a bude 
zachránená.“ Majster mu ukázal cestu k jeho duchovnému 
uzdraveniu, k posilneniu duchovného života, k radostnej viere 
a k uzdraveniu jeho jediného dieťaťa. Akoby mu povedal: Te
raz záleží len na tebe, č i tvoja dcéra bude žiť. Ci ti neukázal 
príklad uzdravenej ženy pred chvíľoy, že ten, kto verí, všetko 
dosiahne?

ÚČINOK PÁNOVHO POČÍNANIA NA DIEVČA

Keď Ježiš vstúpil do domu, vyhnal všetkých, najmä tých, 
ktorí ho vysmiali, keď povedal, že dievča neumrelo, ale spí. 
Nechal v dome len rodičov dievčaťa a troch apoštolov: Petra, 
Jakuba a Jána. Ježiš skutočne jednal s mŕtvolou ako so spia
cou osobou. Vzal dievča za ruku a povedal: „Dievča, vstaň!“ 
A. ono ihneď vstalo živé a zdravé. V živom dieťati našli rodi
čia opäí svoje šťastie a radosť.

AKÁ JE NAŠA VIERA?

Ak sme šťastní, ani sa veľmi nestaráme o večné veci a 
málo pamätáme na Pána Boha. Často to robíme, len ak sme 
v núdzi a nešťastí. Mnohí veria len vtedy, ak sú vypočuté ich 
modlitby. Ak sú však ich prosby nevypočuté, prestanú sa mod
liť, ba mnohí aj v e r iť . . .  Aj keby sme nedosiahli to, o čo 
prosíme, neprestávajme veriť. Nemyslime, že naše prosby boli 
zbytočné. Boh niekedy vidí, že to, o čo prosíme, by nám bolo 
na škodu tela a duše, najmä duše, a preto niekedy nevypo
čuje naše prosby. Našu modlitbu odmení inou milosťou, dá 
nám to, čo bude na úžitok našej nesmrteľnej duše a našej 
spáse.

To, čo Ježiš robí u Jaira, skúša u každej veriacej, ale nie 
celkom utvrdenej duše. Vdychuje jej svoju starostlivosť, aby 
jej sprostredkoval nádej na večný život.

Prosme nášho Božského Spasiteľa, aby v nás rozmnožil sil
nú a neochvejnú vieru a nádej, aby sme nepochybovali, ne
zúfali, ale verili a dúfali ako Abrahám, ktorý bol pripravený 
obetovať aj svojho jediného syna Izáka, aj keď nechápal, ako 
potom Boh môže rozmnožiť jeho potomstvo. . .  On pevne ve
ril, že čo Boh sľúbil, to aj splní. „Lebo *u Boha nijaká vec 
nie je nemožná“ (Lk  1, 37 j.

Verme a pevne dôverujme Pánovi a tak sa aj my nikdy ne 
sklameme.

o. Jozef D a n d á r



í

Úlohy zaväzujúce všetkých
Pomaly je za nami rok. Ešte mesiac a budeme 

robit súvahu, rátaí, ako sme sp ln ili úlohy, k toré  nám  
tento rok ukladal. Úlohy to bo li nemalé, ale zvlád
nuteľné, ako ich poznáme z H lavných smerov hos
podárskeho a sociálneho rozvoja na roky 1986 až 
1990 s výhľadom do roku 2000.

Kto statočne pracoval, ten pomáhal skutkami na
pĺňať zámery tohto dokumentu, ktorý  je sm ernicou  
pre našu každodennú prácu. K to statočne pracoval, 
kto si uvedomoval, že v z lož ite j a nepriaznivej m e
dzinárodnej situácii sa žiada od každého jedného 
z nás naozaj, ten najkvalitnejší výkon, ten pomáhal 
naplnit skutkami heslo nášho prvého občana, pre
zidenta republiky Gustáva Husáka, ako nám ho p r i
pomenul v novoročnom  prejave 1. januára 1986: 
Ako budeme pracovať, tak budeme aj žif.

Niet žiadnych čarovných stolčekov, k toré  by sa 
prestierali samy na šibnutie akýmsi čarovným prú
tikom. Je len jedna zásadná devíza, že povinnosťou  
každého jedného z nás je pracovať statočne, využí
vať pracovný čas, p ln iť úlúhy, k toré  ustanovuje plán  
našej päťročnice. Sú ešte naozaj■ aj tak í — škoda, 
preškoda, že sú! — čo majú ustavične veľké nároky, 
čo sa im stále čosi nezdá, a p ritom  sú to práve tí 
istí, ktorí neraz produkujú nepodarky a svedomitosť 
v práci je im vzdialená na m íle. Takíto kazia naše 
dobré meno, škodia n ie len  kolektívu , v k torom  pra
cujú, ale aj spoločnosti, nášmu zriadeniu a neraz 
na nich by doslova p la tili slová veľkého apoštola 
národov, že kto nechce pracovať, ten nech ani ne
j e . . . !

Ako kresťania, m ali by sme dobre poznať učenie 
viery, ktorá nás zaväzuje k svedom itej práci, ktorá  
nám hovorí — aj slovam i Druhého vatikánskeho 
koncilu — že práca človeka je pokračovaním  v stvo
riteľskom Božom diele! Ale aké to  pokračovanie, ak 
ktorýsi jednotlivec sa týchto zásad vôbec nedrží, ak 
má síce mnoho rečí. ale ostáva za ním pramálo dob
rej, f ortieľ nej práce?!

Pred posledným zvonením  mesiaca, pred zakon
čením roka, je veľm i potrebné, aby sme si všetci 
zodpovedne uvedomili svoje povinnosti a — ak sme

v čom si pochybili, čosi zameškali — 
háňania, dali sa do statočnej práce.

dali sa do do-

Novem ber je mesiacom, v ktorom  si spomíname 
na tých, čo  nás pred išli do večnosti. Chodíme na c in 
toríny, spomíname si na našich drahých, nad ich  
hrobm i uvažujeme, akí sme to bo li k nim a neraz 
je nám ľú to , že ich  už nemôžeme odprosiť, že nemô
žeme povedať: o tec, mamka, sme vám veľa preveľa  
d lž n í. . .  Vynahraďme to  aspoň v zbožných m od lit
bách, ako nás k tomu vedie matka cirkev.

Zastavujeme sa aj p ri početných hroboch tých, čo  
vyced ili svoju krv, obetovali svoje životy za našu 
slobodu. A j p ri hroboch našich osloboditeľov, soviet
skych vojakov, k to r í najväčšmi žertvovali v druhej 
svetovej vojne. Ich  pamätníky  — naša Dukla, brati
slavský Slavín a ostatné — nás zaväzujú, aby sme 
strážili to, čo  nám on i vydobyli.

V novem bri už tradične slávim e v našich pod
m ienkach Mesiac československo-sovietskeho pria
teľstva. Mesiac, v k torom  osobitným spôsobom vy
jadrujeme svoju vďaku krajine nášho veľkého slo
vanského brata, za všetko to, čo máme. K to spočíta 
všetko to , — a ako málo si to niekedy uvedomujeme!
— čo urobil za nás veľký sovietsky brat. Ako straš
ne by sa bo li odvíja li dejiny Európy a sveta, keby 
bol zvíťazil h itlerovský fašizmus! Ako strašne by sa 
boli odvíja li dejiny našej krajiny, nášho ľudu, keď 
vieme — na vlastnej koži sme to skúsili — čo by 
nás čakalo! Buďme za to zo srdca vďační!

A j príroda už osirela, aj z p o lí sa už zobrala po
sledná ú rod a ľR ok , k torý  sa b líž i ku svojmu koncu, 
bol ťažký z m nohých stránok. Aj nepriaznivé pove
ternostné podm ienky nám k lád li polená pod nohy. 
Dlhá, krutá zima, le to  horúce a suché, keď chýbala 
vjaha, životodarná vlaha, bez k to re j n iet života! Ne
malý to bol zápas, ktorý zvádzali s nepriazňou po

Pražské metro — stavba Československo sovietskeho priateľstva.



časia naši poľnohospodári. A napriek tomu, sme do
siahli pozoruhodné hektárové výnosy, aj napriek to 
mu sme dokázali napĺňať základnú sm ernicu H lav
ných smerov, aby sme sa postupne stali sebestačný
mi najmä vo výrobe poľnohospodárskych produk
tov. Že sme pokračova li v napĺňam te jto  lín ié , za 
to patrí vďaka m iliónom  našich statočných ľudí, me

dzi n im i i našich veriacich , k to rí sa neodtahovali od 
práce, k to rí využili každú príležitosť, aby osvedčili 

starú vravdu, ktorá platila  o našich otcoch , že sme 
národom pracovitým .

*
Pom aly je tu čas, keď bude večer čoraz skoršie 

tma, keď bude treba svietiť a kú riť a keď záleží zas 
na nás všetkých, aby zbytočne nesvietila ani jedna 
žiarovka, aby sa neplytva lo svetelnou ä tepelnou  
energiou. V iem e, že aj v tom  sú veľké rezervy a že 
šetrným používaním  tepelných a svetelných zdro
jov môžeme pom ôcť nášmu národnému hospodár
stvu. Nehovorm e, že na jednej žiarovke nezáleží, že 
nezáleží na našom kúrení. Ono to  všetko jedno s 
druhým súvisí. Je to akoby jedna veľká reťaz, v k to 
re j je dôležitá  pevnosť každého jedného ohnivka.

To všetkos o čom  si tu hovorím e, sa neodohráva 
vo vzduchoprázdne, ale v zložitých podmienkach, 
keď stále neprestáva hrozba svetovému m ieru, keď  
ešte stále nie je zachránený posvätný dar života. Sú 
na svete sily, ktorým  nezáleží na m ieri. Sú ešte 
sily, k toré by sa znova dokázali dopustiť hrozného 
vojnového z loč inu , ktorý  by bol za dnešných pod
m ienok nahromadenia množstva jadrových i kon
venčných zbraní tragický.

Osobitne nám to pripom ína toh toročný  Medziná
rodný rok  m ieru, za aký ho vyhlásila Organizácia 
Spojených n árodov i Svätý Otec Ján Pavol 11., k torý  
dal do vena tohto roku heslo, vyznávajúce, že m ier 
je hodnota, k torá  nepozná hraníc.

Urobm e všetko, aby sme aj svojou hrivnou  — kaž
dý na svojom  pracovisku  — prispeli k naplneniu  
týchto vznešených m yšlienok, k toré  sa musia stať 
pre každého z nás kategorickým  im peratívom . Pros
me Všem ohúceho , aby dal svetu m ier, v k torom  sa 
budeme m ôcť m od liť i pracovať, v k torom  budeme 
m ôcť vychovávať svoje deti. Urobm e všetko, aby 
tieto deti už nikdy nepoznali hrôzu vojny!

—ant—

Svätý Alfonz

NA NÁHROBOK ALEXANDRA VECKÉHO
Hľa, ako končí každá veTkosf naša 
a všetka zemská slám, všetka krása!
Červy a nárek, kameň, trochu hlienu 
zakončia každú krátku ľudskú scénu.

Múdry bol, kto dal celé srdce Bohul 
Keď umiera, je mŕtvy s mŕtvym spolu.
A ty, čo čítaš, aj ty zomrieť musíš 
jedného dňa. Nuž povedz, čo až skúsiš?

Chceš zomriet v potupe — a šťastný, ctený?
Či veľký zomriet chceš — a zatratený?
Mysli včas na liek, kým ti pomôct môže, 
ueď po smrti už nič ti nepomôže.

Prel. o. Ivan

V mesiaci bratstva a priateľstva

Spomínam si na ony pamätné dni, keď dozneli 
detonácie bômb, keď ustál hukot lietadiel a rev si
rén. — Konečne! — povedali sme si vtedy. Konečne 
a s láskou sme objali tých, čo nám priniesli slobo
du.

Tisíce hrobov sovietskych najlepších synov je ro
zosiatych po celej našej vlasti. Tisíce hrobov naj
lepších synov veľkého národa, ktorý sa postavil 
proti po zuby ozbrojenému nepriateľovi a hnal ho 
až tam, odkial začal svoju hanebnú agresiu, keď 
prepadol Polsko, Sovietsky zväz, keď obsadzoval 
krajinu za krajinou a keď ideológovia fašizmu pri
pravovali krvavý osud pre Európu a svet. . .

Jeho plány nevyšli, jeho kalkulácie sa nepodarili. 
Stroskotali na sile a odhodlaní sovietskych vojakov, 
ktorí priniesli najviac obetí v druhej svetovej vojne. 
Na nich si myslíme v Mesiaci československo-so- 
vietskeho priateľstva! Im vzdávame svoj hold a svo
ju neskonalú vďaku za všetko, čo urobili pre náš 
život.

Len sa dobre rozhliadnime po celej našej milo
vanej vlasti! Ako omladla, ako opeknela! Ako sa 
premenila zo zaostalej krajiny na zem šťastných, 
pracovitých, domovinu milujúcich a chrániacich si 
ľudí! K tejto vďačnosti veďme predovšetkým tých, 
čo tieto hrôzy nezažili, našu mladú generáciu. Pri
pomínajme im, povinnosť vďaky a úcty, odhodlanie 
svedomite pracovať a tak bojovať za zachovanie 
všetkého toho, čo nám patrí. K vďačnosti pridajme 
svoje pevné odhodlanie stáť v prvých radoch bojov
níkov za zachovanie svetového mieru. — šek—

Pred zimným spánkom. Snímka: o. J. Čverčko

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.
Albert Elnstein

— Krásny je život, ak urobíš niečo dobré a spravodlivé.
-  Pracuj ustavične. Ak si spomenieš v noci, ked ideš spať: 

Nevykonal som, čo bolo treba — tak vstaň a urob to.
F. M. Dostojevskij



JEŽIŠ PLNY M ILO SR D EN ST V A
Kristovo vykupiteľské poslanie bolo veľkým die

lom Božieho milosrdenstva. Vykúpenie sa nevzťahu
je len na ľudstvo ako celok, ale na každého člo
veka, ktorý zostáva v osobnom vzťahu či kontakte 
s Bohom. Kristus za svojho zemského života a pri 
svojej činnosti hlásania evanjelia zahrňoval svojou 
osobitnou láskou trpiacich ľudí. Preukazoval po
moc v rozmanitých potrebách tým ľuďom, s ktorý
mi sa stýkal a ktorí k nemu prichádzali so svojimi 
malými i veľkými ťarchami. Ježišova láska k ľuďom 
by bola ťažko pochopiteľná a akosi neúplná, keby 
sa nebola prejavovala v podobe poskytovania po
moci konkrétnym ľuďom v ich každodenných ľud
ských, duchovných i materiálnych potrebách.

Vzťah Krista k ľuďom nebol iba vzťahom Vyku
piteľa k hriešnikom, ale aj vzťahom k spolubratom, 
žo trpia núdzu a potrebujú mnohorakú pomoc. Kris
tus svojimi činmi prejavoval svoju božskú dobrotu 
a priamy záujem o osud každého človeka, ktorého 
videl v reálnych okolnostiach jeho života. Utvrdil 
nás v presvedčení, že jeho evanjelium čiže radost
ná zvesť nie je filozofickým systémom (ale nabáda 
k filozofovaniu a hĺbaniu), nie je vedeckou teóriou 
f ale nie je proti pravdivej vede a ju podporuje), 
ale učením spásy prostredníctvom činu.

Kristus nielen odpúšťal hriechy, napomínal a vy
zýval k modlitbe, k pôstu, karhal prevrátených fa 
rizejov, plakal nad budúcou skazou Jeruzalema 
i svojho národa, hovoril o ovocí dobrého stromu, 
ale chudobným manželom rozmnožil víno, aby pred 
hosťami sa nezahanbili, uzdravoval chorých na roz
ličné neduhy (slepým dával vidieť, hluchým počuť, 
porazeným vlieval silu do mľandravých údov, ma
lomocných očisťoval od hniloby tela), zachránil 
ženu pred ukameňovaním, nasýtil zástupy na púšti, 
pomohol Petrovej svokre v chorobe, vzkriesil La
zára, naimskeho mládenca i Jairovu dcéru, zachrá
nil apoštolov v búrke na m ori. . .

Svojou láskou a milosrdenstvom zahrňoval celé
ho človeka, uzdravoval nielen telo, ale aj dušu, 
oslobodzoval ho z pút hriechov a dával ľuďom chuť 
opäť žiť a konať dobro. Vlieval do ľudských duší 
mier, optimizmus a radosť.

Podľa Kristovho príkladu aj jeho cirkev od svoj
ho počiatku konala tak isto. Hlásala nielen Kristo
ve pravdy o duši a hriechu i o dobrých skutkoch 
a večnom živote, ale zakladala aj nemocnice, sta
robince, ústavy pre siroty, leprozóriá ( liečebne pre 
malomocných), Vykupovala zajatcov, blahodarne 
vplývala na sociálne zákonodarstvo a humánnosť 
súdnictva, skrotila barbarské nároky a scivilizova- 
la ich, zakladala školy i univerzity a tisícoraké ús
tavy pie vzdélávanie a šírenie kultúry, pozdvihla 
ženu z poníženia a dala jej ľudskú tvár. Aj dnes to 
robí v misijných územiach.

Cirkev si uvedomuje, že nemôže účinne hlásať 
evanjelium, ak by ono nebolo spojené so svedec
tvom, t. j. s činom aj v sociálnej a hmotnej oblasti. 
Svedectvo nemožno dávať iba jazykom, ale iinom  
a pravdou celého života. Na to nám dejiny cirkvi 
podávajú dostatok príkladov. Cirkev si bola vedo
má podstaty milosrdenstva: „Veru, vravím vám, čo 
ste urobili jednému z týchto mojich najmenších 
bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40). A tak aj svoj'

mu humánnemu poslaniu dala etickú, hlboko mrav
nú náplň, ktorá je v Božích očiach plnohodnotná.

Naše kresťanstvo sa ani dnes neobíde bez činov 
milosrdenstva. Aj my dnes môžeme vo svojom užšom 
či širšom okruhu preukazovať dosť skutkov milo
srdenstva a tým posväcovať svoj život. Prejavom 
môjho milosrdenstva môže byť napr. aj to, že večer 
stišujem svoje rádio či televízor, aby som nerušil 
odpočinok svojich susedov; milosrdný je človek, 
ktorý sa netlačí širokými lakťami do plného auto
busu či vlaku, ale ustúpi slabšiemu a chorému. Mi
losrdný je muž, ktorý pomáha manželke v domác
nosti a neprenecháva iba jej všetku domácu prácu 
(starosť o deti, pranie, varenie, upratovanie, náku
py a pod.); milosrdný je muž, ktorý nepremárni za
robená peniaze s kamarátmi v pohostinstve, ale do
nesie ich do rodiny; milosrdný je človek vo svo
jom postavení, keď ochotne poradí alebo vybaví 
žiadosť žiadateľa s úsmevom a s láskou. Jesto tisíc 
príležitostí byť milosrdným, hoci neurobíme ani je
diný zázrak. No každý takýto skutok milosrdenstva 
je zázrakom lásky.

Súčasný človek, často osamotený, stratený vo svo
jom okolí plný strachu o svoj osud v starobe a cho
robe, ak je ponechaný iba na sebá, potrebuje sku
točne milosrdné a citlivé srdce aj dnes.

R. A. SLAVICKÝ

■Ikona presvätej Bohorodičky o gr.-kat. chráme v R aj aj ovciach.

Vzdialiť sa od Krista znamená smrť. Vrátiť sa k nemu — 
oživenie. Spojiť sa s nim — opravdivý život. Pius XI.



Cirkev Bohočloveka
pozwÄš svoju VÍeRU/

PÄD ANJELOV

„On (diabol) bol vrahom Iudf od počiatku 
a nedržal sa pravdy, lebo pravdy v ňom 
niet“ (Jn 8, 44]

Všetky duchovné bytosti, anjeli i ľudia, sú stvo
rené Bohom s predurčením na obšťastňujúce vide
nie, to znamená na bezprostredný styk s Bohom. 
Všetky teda potrebujú nadprirodzený život, aby bo
li schopné vidieť a milovať tak, ako to toto predur
čenie vyžaduje. Každému je daný čas skúšky a zá
roveň vzrastu nadprirodzeného života, vyplňujúci 
čas medzi jeho získaním a plným rozvojom v ob
šťastňujúcom videní.

Tak to bolo aj s anjelmi. Boh im dal prirodzený 
život čistých duchov, poznanie a lásku, a spolu 
s tým život nadprirodzený. Boli postavený pred 
skúšku: vybrať si seba alebo Boha. Niektorí z nich 
si vybrali seba proti Bohu.

Nevieme, o aký hriech padlých anjelov išlo. Bol, 
ako každý hriech, nejakou formou odmietnutia lás
ky, odvrátením sa vôle od Boha, ktorý je najvyšším 
dobrom, k vlastnému „ja“. Teológovia sa zhodujú 
v tom, že to bol hriech pýchy. Všetky hriechy majú 
v sebe cestu za vlastnými túžbami namiesto po- 
slúchnutia vôle Boha, ale pýcha ide touto cestou 
až do konca. Postaviac seba na Božie miesto, robí 
zo seba centrum sveta, čo je úplnou nerozumnosťou. 
Anjeli, samozrejme o tom vedeli, ale ako uvedo
menie nerozumnosti skutku nechráni nás pred hrie
chom, tak nezachránilo ani anjelov.

Anjeli, ktorí zhrešili, boli od Boha odlúčení. Mu
seli vedieť, že to bude znamenať bolesť. Ich priro
dzenosť, ako i naša, bola veľkým množstvom po
trieb, ktoré môže uspokojiť iba Boh. Duch zbavený 
Boha trpí, ale nemôže zomrieť. Zbavil sa Boha vlast
nou vôľou, odmietnutím, ale svoje rozhodnutie ne
môže viac zmeniť.

Zatratení nechcú Boha, jediného, ktorý môže us
pokojiť ich potreby a ’ ktorý veľkosťou svojej slávy 
odhalí ich „samonedostatočnosť“. Spojenie s, ním 
by bolo ukrižovanie vlastnej samolásky, a pre od
súdených je práve ona všetkým: mimo nej nejest
vuje pre nich nič.

V tejto súvislosti treba o pekle povedať: Peklo 
nie je iba akousi mučiarňou, do ktorej sme sa sa
mi odsúdili. Je aj miestom nenávisti. Láska, ako 
i všetky ostatné dobré veci, má svoj pôvod v Bohu. 
Ak ju odtrhneme od jej základu, vädne a umiera. 
Ako keby mesiac, zaľúbený do vlastného svetla, 
zavrhol slnko. Peklo je sama nenávisť: nenávisť 
proti Bohu, nenávisť vzájomná, nenávisť proti všet
kým Božím tvorom, predovšetkým voči tým, ktoré 
sú stvorené na Boží obraz.

Dozvedeli sme sa, že hoci anjeli boli obdarení 
múdrosťou a schopnosťami, predsa neobstáli v skúš
ke, lebo im chýbala láska. Vo svojom živote netúž
me po vedomostiach a schopnostiach, ale snažme 
sa naplniť svoj život láskou, lebo jedine ona dáva 
zmysel nášmu životu. L. L.

(Pokračovanie x min. Cisla)

A  tak pre/uchovanie v iery  tradícia je aj nevyhnut
ná, aj nedostačujúca: Je potrebná Bohom daná, Bo
žou autoritou opatrená trvalá  boholudská ustano
vizeň, ktorá rozptyľu je nedorozumenia v takej m ie
re, v  akej ony vznikajú na pôde dotyku viery ,so 
životom, a presne rozdeľuje lž ivé a správne závery 
pri uplatnení právd viery  nä život. Takou ustano
vizňou sa javí učiaca Kristova Cirkev. V jej tieni sa 
rozvíja  dogmatické učenie, ktoré zabezpečuje ne- 
otrasiteľnosť pramenných dogiem  viery: Kde niet 
Cirkvi, tam nevyhnutne tieto dogmy buď ostávajú 
abstrakciou bez veľkého vplyvu na život, alebo ka
zia sa životom.

Pre lepšie u v e d o m e n i e  si kresťanského uče
nia viery, pre konštruktívnu teologickú prácu a pre 
boj so lživým i učeniami treba riadiť sa danosťami 
tradície, ako boli vyjadrené a zapísané dôveryhod
nými a Cirkvou uznanými svedkami a teológmi, 
a najmä prvých storočí kresťanských dejín. Aby sa 
zdôvodnila akákoľvek teologická téza a tvrdenie, 
treba ukázať, že nielen neprotirečí všeobecnému roz
voju bohosloveckého myslenia, ustavične dozrieva
júcemu na vekovitom  strome tradície, ale že aj po
zitívne sa zakladá na tradícii, vyp lýva z nej silou 
logickej nevyhnutnosti a m ilostiplného historického 
a prozreteľnostného rozvinutia práve tradícia, ne
vyčerpateľných podľa svojho obsahu. Z toho je už 
vidno, prečo Cirkev s takou úctou sa správa k „O t
com C irkvi“ a k starým cirkevným spisovateľom.
V ich jednomyseľnom učení, a zvlášť v teologických 
princípoch alebo zásadach nimi prijatých cirkevná 
teológia má bezpečný bod opory, aby odpovedala 
na otázky: Rozvíja sa toto alebo iné súčasné teolo
gické učenie „po lín ii“ tradície alebo nie? Javí sa 
ako organický plod z kvetu svätootcovského uče
nia? Vyp lýva  z  učenia Otcov tak, ako učenie Otcov 
vyp lývalo z poučení apoštolov?

Pre teológa je  dôležité vedieť, ktorí boli najauto- 
ritatívnejší Otcovia, akými teologickým i otázkami 
sa prednostne zapodievali a v  akom duchovno-ro- 
zumovom prostredí ž ili a písali. Na všetky, tieto 
otázky dôkladnejšie odpovedá patrológia a sčasti 
dejiny dogiem  a dejiny dirkvi. My sa tu obmedzu
jeme na celkom  krátky prehľad patrológie a na nie
ktoré nevyhnutné poznámky, a rozdeľujeme epochu 
svätých Otcov na 6 periód.

1. Apoštolskí mužovia. Tak sa nazývajú otcovia 
a kresťanskí učitelia, ktorí ž ili a stýkali sa š apoš
tolmi, alebo s ich bezprostredným i učeníkmi. V ich 
spisoch niet systematického výkladu kresťanského 
učenia. H lavné otázky, ktorých sa dotýkajú, sú tie 
to: Boh je jeden v  troch Osobách, Kristus je naozaj 
Bohočlovek, Cirkev je hierarchická, mravné požia
davky kresťanstva sú veľm i povznesené a prísne. 
K tejto perióde patria:

a ) Didaché alebo Učenie dvanástich apoštolov 
od neznámôho autora.

b ) List sv. Klementa, rímskeho pápeža, Korinťa
nom (kon iec I. storočia ). Svätý pápež zdôrazňuje 
nevyhnutnosť podriadenia sa veriacich  hierarchii, 
Bohom splnomocnenej; odsudzuje korintských ná
boženských samozvancov.



c) Sedem listov sv. Ignáca Antiochijského, Bo- 
honosca, a mučeníka, ktoré dýchajú najhlbšou zbož
nosťou, vierou, láskou a duchom odriekania a pod
robenia sa zákonitým cirkevným pastierom.

d) „Pastier“ Hermov, v ktorom sa zdôrazňuje ne
vyhnutnosť prísneho pokánia.

Hlavné miesto medzi „apoštolským i“ literárnym i 
pamiatkami zaujíma Symbol viery v jeho početných 
prvotných východných i západných variantoch. N aj
staršie východné varianty Symbolu viery  boli po
tom doplnené Niceiským a Carihradským všeobec
ným snemom r. 325 a 381. Symboly v iery  sa skla
dali postupne, a preto nemôžu sa pripísať jednému 
určitému autorovi.

2. Otcovia a spisovatelia druhej polovice II. storo
čia a počiatku III. storočia. Sem spadajú hlavne 
„apologéti“, t. j. niektorí udatní kresťanskí spisovar 
telia, ktorí v časoch prenasledovaní vystupovali ako 
ochrancovia kresťanstva; zavrhovali falošné uče
nia pohanov, Židov a rôznych sektantov. Z východ
ných apologétov zvlášť sú známi: Aristides, sv. Jus
tín Filozof, Pacián, Athenagoras, Miltiades, sv. Teo- 
fil; zo západných: Tertulián, Arnobius a značne ne
skoršie Laktancius.

Netreba zabúdať, že apologéti väčšinou neboli 
hlbokými bohoslovcami, obvykle písali „na vlastnú 
zodpovednosť“ a sami neraz upadali do omylov. Pa
cián postupne sa prik lonil ku gnostickej heréze 
a Tertulián dlho pred svojou smrťou odpadol od 
Cirkvi a pridal sa k sekte montanistov. Takéto fak 
ty názorne ukazujú, že pre zachovanie čistoty uče
nia jediná tradícia je nedostačujúca, je nutná ešte 
všeobecná autorita učiacej Cirkvi.

Najvynikajúcejším svetlom  tohto času bol sv. Ire- 
nej Lyonský. On je zvlášť známy svojím  dielom  Pro
ti herézam, v ktorom ako červená niť sa tiahne 
myšlienka, že každá heréza vždy má svoje korene 
v neželaní poslúchať hierarchickú apoštolskú Cir
kev.

3. K III. storočiu patria:

a) Origenes, mocný rozum, veľm i plodný spiso- 
vatel kresťanského staroveku. Aplikujúc na kres
ťanstvo grécke filo zo fické systémy, Origenes n^raz 
upadal do veľkých omylov, a le ťažko ho možno pri
počítať k heretikom, pretože to  sa stávalo aj iným 
Otcom Cirkvi; on prosto vyslovoval viac alebo me
nej podarené teologické hypotézy.

Pravoslávny] Bogoslovskif EncyklopediEeskiJ Slovar Sojkina 
píše: „Origena nemožno považovať za kresťanského mysli- 
tela v prísnom zmysle slova v.. Najskôr Origenes nemohol 
byť formálnym heretikom v pravosláví, čo je jasné už zo širo
kého vplyvu a rozšírenia jeho učenia u opravdivých horlite- 
lov pravoslávia“ (s. 1707).

b) Hipolyt Rímsky, myslitel-moralista. Boj proti 
heretikom moralistom zavlieko l jeho sa,mého do 
omylov a otvoreného rozkolu. A le v čase prenasle
dovania kresťanov r. 235 robil pokánie, podriadil 
sa rímskemu pápežovi, vyzval svojich stúpencov, 
aby urobili to isté a stal sa hodným mučeníckej ko
runy.

c) Sv. Cyprián Kartáginský. Z katechumena stal 
sa takmer naraz biskupom. To lepšie ako všetko ob
jasňuje nedôslednosti v jeho názoroch na cirkevnú 
jednotu a i v jeho činnosti. Jednako ukázal sa pev
ným ochrancom kresťanstva i biskupskej moci a pro-

Gr.-kat. chrám s u. Kozmu a Damiäna vo Vyšnom Tvarožci. 
V tomto roku bola v ňom vykonaná vnútorná maľba.

tivníkom cirkevného demokratizmu. Mučeníckou 
smrťou napravil svoje chyby a zaslúžil si byť p r i
počítaným do zboru svätých.

d ) Dvaja svätí Dionýzovia — biskup Alexandrij
ský a pápež Rímsky. Oni boli skôr cirkevným i bo
jovníkm i ako spisovatelm i. Ich vzájomné vzťahy 
ukazujú; že už vtedy Bohom ustanovenú pápežskú 
moc si lepšie uvedom ovali svätí ako kresťania pro
strednej úrovne.

e ) Sv. Gregor Divotvorca, žiak Origena. On bol 
svedkom tradície skôr svätosťou svojej m isionárskej 
činosti.

f )  Sv. Metod Olympský, biskup a mučeník. Písal 
proti neoplatonikom, gnostikom  a Origenovi. Z je 
ho naozaj pozoruhodných d ie } sa zachovali len ne- 
mnohé. Zachoval sa jeho prekrásny spis o kresťan
skom chápaní panenstva.

g )  Pre chápanie tradície majú velký význam aj 
„Acta  Martyrum — Akty m učeníkov“ . Žiaľ, zacho
valo sa ich ve lm i málo.

4. Prvá polovica „zlatého veku“ patristiky.
Táto perióda zaberá celé IV. storočie a vyše po

lovice V. storočia. Táto doba najviac oplýva teo lo
gickým i dielam i Otcov, ve lm i cennými pre dogm a
tiku, a zvlášť pre učenie o Najsvätejšej T ro jic i a o 
Kristovi. Keď kresťanstvo napokon dostalo slobo



du, „vyšlo z katakomb“ . Objavili sa ve lké herézy 
a v odpore proti nim najznamenitejší Otcovia Cirkvi 
podrobne vypracovali dogm atické učenie. Úplné 
učenie o Cirkvi nepodal ani tento vek. A le  Otcovia 
tejto doby pevne ustanovili princípy a zásady, z k to
rých nemohlo nevyplynúť katolícke učenie o Cirkvi: 
Títo Otcovia vyjasnili, že v Kristovi Božstvo sa spo
juje s dokonalou, plnou, zakončenou ľudskou pri
rodzenosťou. A le keď taká je Hlava Cirkvi, teda 
i sama Cirkev musí byť nielen miestom prebývania 
Božstva, ale aj plne ľudským, zavŕšeným  spoločen
stvom.

Najvynikajúcejší Otcovia a cirkevn í spisovatelia 
tejto periódy sú títo:

a ) Eusébius Cézarejský, autor znamenitých Cir
kevných dejín. V kristo lógii nedokázal stáť pevne 
na pôde nicejských dogm atických princípov.

b ) Sv. Atanáz Veľký, udatný obranca dogmy Pre

svätej Trojice a jeden z najväčších bojovníkov proti 
arianizmu a zotročeniu Cirkvi štátom.

c ) Sv. Hilár Piktavijský. On taktiež bojoval proti 
arianizmu, začo ho aj nazvali „Atanáz Západu“ .

d ) Sv. Cyril Jeruzalemský preslávil sa zvlášť svo
jím učením o  sviatostiach, ktoré vy ložil vo svojich 
znamenitých Katechézach.

e ) Sv. Efrém Sýrsky, znamenitý duchovno-aske- 
tický spisovateľ. On častejšie ako iní Otcovia tejto 
doby vykladá teologické myšlienky o Cirkvi. Cirkev 
preňho je predovšetkým  tajomná Nevesta Kristova, 
ktorá udeľuje m ilosť ľuďom. S určitosťou učil, že 
apoštol Peter bol skutočnou hlavou apoštolov. Sv. 
Efrém  je podivuhodným autorom modlitieb, medzi 
ktorými vyniká modlitba „Gospodi i Vladyko života 
m ojego —  Pane a Vládca môjho života“ (m odlí sa 
zvlášť v pôstnom období — I. M .). S. T.

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Podobenstvo o nerozumnom boháčovi
Ježiš Kristus bol všeobecne pokladaný za učite

ľa a znalca Zákona. Preto istý človek zo zástupu 
obrátil sa na neho, aby mu pomohol podeliť sa s je
ho bratom o dedičstvo. A Spasiteľ využil túto prí
ležitosť, odpovedal mu na jeho prosbu a pritom 
pomocou podobenstva dal všebecné poučeniu jemu 
i svojim učeníkom, že pozemský majetok nepova
žuje za dostatočný prostriedok k zaisteniu večného 
života.

„Istému človekovi prinieslo pole hojnú úrodu. 
Premýšľal teda, a povedal si: ,Čo urobím? Lebo ne
mám kde zložiť svoju ú ro d u ...“ (Lk 12, 17). Zá
možný človek, ktorému prinieslo pole hojnú úrodu, 
hovorí sám so sebou, bez ohľadu na iných. Vyjad
ruje svoj životný ideál —  po ktorom azda už od
dávna túžil: hojnosť „Odpočiň si, jedz, pi a ve
seľ sa“ (Lk 12, 19); dlhý život — „Máš veľa bohat
stva, uloženého na mnohé roky“ (Lk 12, 19) . . .  Te
da on sám, jeho život, pohodlie, sú jeho životným 
cieľom. A takýto postoj Spasiteľ odsudzuje. V po
dobenstve to vyjadril slovami k tomuto bohatému 
človekovi: „Blázon, ešte túto noc požiadajú dušu 
od teba. A čo si prihotovii, čie bude“ (Lk  12, 20)?

Predstavme si, ako bolo tomuto človekovi, keď 
mu Boh oznámil svoje rozhodnutie. Musel sa zhro
ziť, keď všetky jeho plány do budúcnosti, skrížil 
Boh náhlou smrťou. A „tak bude s tým“ — končí 
Spasiteľ — „čo si zháňa poklady a pred Bohom nie 
je bohatý“ (Lk 12, 21).

Naozaj nerozumný je človek, ak si namýšľa, že 
istota a zabezpečenie jeho života spočíva v jeho 
rukách, alebo v jeho bohatstve. Kto sa spolieha na 
svoje „sýpky", na to, čo má, čo drží pevne v ruke, 
ten nepotrebuje vieru, nepotrebuje nádej, pretože 
si myslí, že má viac, že má istotu. V tom je bláz
novstvo, že zisti, že vlastne nič nedrží pevne v ru
kách, pretože skončí s prázdnymi rukam i. . .  Kto 
nepočíta s Bohom vo svojich životných plánoch, ten 
sa ho prakticky zrieka. Smrťou prichádza človek

o všetko svoje hmotné bohatstvo. Iba ten si zachrá
ni život i teraz i v budúcnosti, „kto je bohatý pred 
Bohom“, pre ktorého Boh je najväčším bohatstvom.

S v. Honorât, arelatský biskup ( f  429), bol prv po
hanom, ale keď poznal kresťanstvo, dal sa pokrstiť. 
Viedol dokonalý život. Jeho otec ho chcel odvrátiť 
od takéhoto života lovom, divadlami, hrami — avšak 
statočný mládenec povedal: „Taký život síce baví, 
ale tiež klame.“

V  podobenstve Spasiteľ neodsudzuje dobrá tohto 
sveta, ale rozhodne odsudzuje ich zlé používanie, 
so súčasným zabúdaním na Boha a človeka. Dobrá 
tohto sveta sú prostriedkom a nie cieľom. Jedenie, 
pitie, užívanie nikdy úplne nenaplnia ľudský život, 
ale naopak, vedú k egoizmu, k zabúdania na Boha 
a človeka. Spomeňme si napr. na bohatého človeka 
z podobenstva o boháčovi a Lazárovi, ktorý „kaž
dodenne skvostne hodoval“ (Lk 16, 19). Kde bola 
starosť o dušu?

O Epaminondasovi Thébskom čítame, že ked je
ho sluha prijal zlato od zajatých, dal si ho zavolať 
a povedal: „Daj mi štít a kúp si hostinec, pretože 
odteraz, keď si bohatý, k boju sa viac nehodíš.“ 

Bohatý človek ľahko zabúda, čo je v jeho živote 
primárne. Ľahko sa preto stane, že zabudne na svoj 
cieľ, pre ktorý je stvorený. Preto aj Spasiteľ upo
zorňuje: „Veď čože osoží človekovi, keby aj celý 
svet získal, ale duši svojej by uškodil“ (Mt 16, 26).

Tento človek z podobenstva neveril, že má dušu. 
Preto sa o ňu nestaral, ani o svoj budúci život vo 
večnosti — to vidieť z jeho počínania. Staral sa 
iba o pozemské veci — jesť, piť, veseliť sa a odpo
čívať — ktoré pominú. Â keď nadišla jeho hodina, 
keď mu Boh oznámil, že jeho dušu odvolá z tohto 
sveta, bol úplne stratený. „A čo si prihotovii, čie 
bude“ (Lk 12, 20)? A preto podľa slov Krista Pána, 
tak bude s každým, „čo si zháňa poklady a pred 
Bohom nie je bohatý“ (Lk 12, 21).

o. František D a n c á k



Svetlá Výchoiu

SVÄTÄ MUČENICA K A T A R Í N A

Slovo Katarína je gréckeho pôvodu a znamená 
toľko ako „stále čistá“ . Sv. Eusébius vo svojich de
jinách píše, že to bola bohatá a veľm i pekná pan
na v Alexandrii. V 17. roku svojho života prijala 
svätú vieru a úplne sa zasvätila Bohu.

Ked cisár Maximín začal na Východe prenasledo
vať kresťanov, Katarína s plnou rozhodnosťou pred
stúpila pred cisára a pohrozila mu Božím trestom. 
Cisár dojatý jej odvahou a krásou požiadal ju ga 
manželku. Ona však odmietla jeho návrhy. Cisár 
odňal jej majetky a poslal ju do vyhnanstva.

Správa o jej mučeníctve je neskoršieho pôvodu. 
Čo do rozsahu a mnohých okolností je  opradená 
toľkými zbožnými povesťami, že ťažko v nich nájsť 
historické jadro. Podľa zobrazenia, ako ju vidíme 
na mnohých obrazoch, bola za svoju vieru mučená 
ohňom a lámaná v kolese, ktoré sa zlom ilo a ona 
zostala nezranená. Nakoniec bola sťatá mečom 24. 
novembra roku 304. Ten deň je  dňom jej pamiatky 
vo východnom obrade (v  západnom obrade 25. no
vembra). Jej ostatky boli prenesené na horu Sinaj, 
kde sa uctievajú dodnes.

Sv. Katarína sa svojou mučeníckou smrťou preslá
vila v egyptskej A lexandrii podobne ako sv. Cecília 
v Ríme. Zdá sa, že vynikala neobyčajnými darmi 
Svätého Ducha, vedomosťami pohanskej filo zo fie  i 
kresťanskej náuky. Svojím hrdinsky znášaním mu
čeníctva i učenosťou vzbudila mimoriadny obdiv už 
pri svojej smrti. Preto sa tiež uctieva ako ochran
kyňa kresťanskej náuky. Meno Katarína je u nášho 
ľudu jedno z najviac užívaných mien.

Bože, ktorý  si odovzdal M ojžišovi zákon na vrcho
le hory Sinaj a na tom že m ieste skrze svojich svä
tých anjelov zázračne si um iestnil te lo  blahoslave
nej Kataríny, panny a m učenice, udeľ, prosíme, aby 
pre je j zásluhy a orodovanie m oh li sme sa dostai 
na vrch, k torým  je Kristus (T ropár).

Hľa, tu s to jí zbožný zástup, m ilu júci m učeníkovi 
Povstaňte a c tite  múdru Katarínu. Veď tá pri mu
čen í a v mukách hlásala Krista, premohla pekelné
ho hada a vyvrátila bludy pohanských rečn íkov a f i 
lozo fov  (KondákJ.

Čo znamenajú maličkosti
Ťažké nákladné auto s rôznym  m ateriálom  uviaz

lo  v podjazde železničného mosta. Vod ič auta pre
h liadol označenú výšku na výstražnej značke pred  
vchodom  do, podjazdu. Prišla  odťahovacia služba, 
ale s autom nem ohli ani pohnúť. Čoskoro bo li obi
dva smery do podjazdu zablokované autami z obi
dvoch smerov. Zača li špekulovať, navrhovať a radiť. 
Ani jeden návrh sa nevydaril. Všetko bolo márne. 
Hundranie čakajúcich  vod ičov situáciu len zhoršo
valo. Zbytočných zvedavcov pribúdalo.

Tu prišel jeden sm elý ch lapec k  vedúcemu odťa
hovacej služby a povedal, že on by vedel, ako tým  
autom pohnúť. Vedúci sa naňho pozrel žartovne a 
povedal:

— Nuž povedz, keď  si múdrejší!
— Vypustil by som trošku vzduchu z pneumatík, 

auto by k les lo  a m oh lo by pohodlne prejsť a ostat
ným uvoľn iť cestu, — povedal skromne chlapec.

Vedúci sa usmial a povedal:
— V iace j ľudí, viacej múdrosti, i keď od mladých 

a m álo skúsených.
Skúsili to . A  čuduj sa svete, auto sa pohlo a moh

lo pokračovať v jazde.
Nepodceňujm e m aličkosti, ani múdrosť m ladých! 

Všetko sa dá vyrieš iť rozumnou úvahou a bez há
dok. Buďme k sebe láskaví a šťastie sa na nás vždy 
usmeje. Nepodceňujm e an i nápady a múdrosť m la
dých. V n ich  je naša budúcnosti

o. Mikuláš Mariánsky



P o z e r a f  sa  a j  na  k o n i e c
Azda niet toho dňa, aby sme sa v tlači, rozhlase 

a v te lev ízii nestretli so smrťou. Tu vojna, tam aten
tát, inde zasa nejaká dopravná nehoda, terorizmus 
a i. Ci ten človek, na koho číha smrť so zbraňou
v ruke, alebo prirodzeným spôsobom, myslí na smrť, 
je pripravený prijať ju?

Raz príde tá nečakaná chvíľa, ktorá ukončí našu 
pozemskú púť a pripraví nás o materiálne bohat
stvo. Duševné bohatstvo nám však ostane. Preto 
šťastný je ten, kto je pred Bohom bohatý (Lk  12, 
2 1 ).

Lesník z času na čas prechádza lesom, zastaví 
sa pri niektorom  strome a označí ho. O pár dní 
prídu robotníci a označený strom spília a spracujú. 
Tak ktosi chodí pomedzi nás "a koho „označí“ , ten 
musí ísť. O tom nás poučuje aj čítanie zo sv. evan
jelia  26. nedele po Zoslaní Svätého Ducha. Upozor
ňuje nás na bdelosť.

Bdelosť nás upozorňuje na trojakú úlohu:
1. Máme byť vždy pripravení prija ť smrť. A le ko

nečný cieľ nie je smrť, ona je len konečná zastáv
ka nášho života. Cieľ života je Boh. Cieľ nie je n ie
čo, ale N iekto! Preto najvážnejšia úloha nášho ž i
vota je stretnúť sa s Ním. Boh nie je abstraktná 
myšlienka, ale živá  bytosť. Mnohí práve preto strar 
tia svoju vieru, lebo nehľadajú živé stretnutie s Bo
hom ako so živou bytosťou. Možno sa modlíš, lebo 
ťa to naučili. Možno pôjdeš i do chrámu, ale nie 
preto, aby si sa tam s Kristom, ako so živou bytosťou 
s ním stretol a pozhováral sa. Kto sa nemodlí, ani 
do chrámu nechodí, ten si naozaj nepraje s Kris
tom stretávať sa a pozhovárať ako so živou byto
sťou. Na to ani nemyslí. A veru podstata viery, ná
boženstva je práve to, aby nás pripravila na toto 
stretnutie. Sme stvorení na Boží obraz a našou úlo
hou je, aby sme tento obraz v  sebe „s fo rm ova li“ . 
Dospelý človek je  už zodpovedný za tento „ob raz“ ! 
fedna tvár prezrádza zločinnosť, druhá je bezvý
znamná. Jedna tvár je obyčajná, neprezrádza nič, 
druhá hlboko ľudská, prezrádza lásku, dobrotu, 
úctu a dôveru. Pozrim e sa na dve fo togra fie . Jedna 
je z detstva, druhá z dospelého veku. Obidve p re
zrádzajú ľudskú tvár, a predsa aký veľký je rozdiel 
medzi nimi. I detská tvár je na Boží obraz, ale i tá 
sa musí rozvíjať, zveľaďovať, aby sa v  nej Boží obraz 
ukázal čím  dokonalejší. N a  túto úlohu sme dostali 
život a máme si ho, v sebe uvedomovať.

2. Na smrť máme byť pripravení. N ič nie je také 
neisté, ako čas príchodu smrti. Túto neistotu m ôže
me odraziť stálou pripravenosťou. Každý deň je 
vlastne skrátením  nášho života. Ranná hodina je 
ako narodenie a večerná ako smrť. Preto každý v e 
čer si máme položiť otázku: Som pripravený na ve ľ
ké stretnutie?

Život človeka sa podobá životu stroma. Strom v y 
rastie zo zem e a v nej má svoje korene, kým kmeň 
a vetvy rastú hore, k nebu. Strom i č lovek  žijú  pre
to, aby prinášali úrodu, ovocie. Keď však strom ne
cháme svojmu osudu ä neošetrujeme ho, zakrpatie 
a nebude prinášať dobré ovocie. Tak je to aj s na
ším životom. Treba ho „strihať“ a „postrekova l“ 
Božou milosťou.

Každý večer by sme sa mali vyrovnať s uplynu

lým dňom. Ci sme sa neprevinili voči Bohu, voči 
blížnym a voči svojim  najbližším?

3. Našu smrť má predchádzať vytrvalá vernosť vo 
v iere a dobrých mravoch. Stromu nestačí iba rásť 
hore, ale musí aj rodiť ovocie. I pre človeka nesta
čí len  čakať na príchod Pána, musí sa k tomu pri
praviť. Čakať na Pána je abstraktná vec a je také 
všeobecné. To čakanie máme naplniť dobrým obsa
hom. I z auta musíme pozorovať dopravné značky 
a usmerňovacie nápisy. A  pre dušu? Či sa modlíš? 
Ci posväcuješ nedeľu? Ci si uctiš rodičov? Či kro
tíš svoje zlé náklonnosti? Ci si ochotný pomôcť 
svojmu blížnemu, keď to veľm i potrebuje? Či ho ne
necháš zom rieť na životnej „d ia ľn ic i“ ?
—Časť ľudí sa stane nevernými, keď počujú také 
výroky: Nebuď meravý, nepružný, bigotný! Treba 
sa prispôsobiť! Často v pokušeniach „zaspím e“ . Zu
nujeme byť vytrva lí a oheň našej snahy vyhasne. 
Oheň vyhasne, keď príde naň dážď, alebo — a to 
je častejšie —  keď ho neudržujeme a neprikladá- 
me naň „po lená“ dobrých skutkov.

Dokonané je! —  zneli Kristove slová na kríži. 
Svoje poslanie na tomto svete dokončil som aj ja. 
Splnil som, na čo som bol poslaný. Daj Boh, aby sme 
pri korm idle nášho života nezaspali, aby tam „na 
konci“ m ohli sme s apoštolom Pavlom povedať: 
„Dobrý boj som bojoval, beh som dokonal, vieru som 
zachoval. Už m i je pripravený veniec spravodlivo
sti“ (2 Tim 4, 7 ). o. Mikuláš M a g y  a r

MODLIME SA ZA ZOMRELÝCH

Keď sv. Monika zomierala v Milána, pri Jej posteli stáli 
obidvaja synovia, kňazi: Augustín a jeho mladší brat. Tento 
vidiac matkino utrpenie, plakal a tešil |u slovami, že ju ne
nechajú ležať v cudzine, ale že fej telo prenesft do vlasti. 
Sv. Monika sa usmiala a povedala: „O moje telo sa nestarajte. 
Na ňom nezáleží. Nech odpočíva, kde chce, všade sa dočké 
vzkriesenia. Ale o jedno vás vrúcne prosím, aby ste pamätali 
na moju dušu u Božieho oltára.” f

SMRŤ MATKY
V Ríme zomierala matka, ktorá po sebe zanechávala tri 

malé deti. lej spovedník sa jej pýtal, či nie je jej Ifito, že 
ich musí opustiť. „Som ich matka,“ odpovedala — „a to ho
vorí za vSetko.“



i  PÍŠU HHH BOHDSLDVĽI

Ekológia v nás
Ekológia podľa Slovníka cudzích slov je náuka 

zaoberajúca sa skúmaním vzťahov medzi organ iz
mom a prostredím. V  súčasnosti sa. toto slovo sklo
ňuje vo všetkých pádoch. Stovky vedcov sa venuje 
problematike obsiahnutej v tomto výraze. Iní bur
cujú ľudstvo a poukazujú na chyby, ktoré sme uro
bili necitlivým zásahom do. prírody. Porušená eko
logická rovnováha. Naháňa to hrôzu. Človek sl uve
domuje svoju fyzickú závislosť na tejto rovnováhe 
a akosi nechce uvažovať ekológiu  iného' typu. A  to 
ekológiu v nás. Bojí sa, ba nechce rozoberať vzá
jomné vzťahy vo svojom vnútri a pritom  v kútiku 
srdca drieme vedomie, že porušená rovnováha v je 
ho vnútri- narúša ekológiu vonkajšiu, vzťah medzi 
ním á prostredím.

L. N. Tolstoj v Kruhu čítania: dáva železnému 
kancelárovi Ottovi von Bismarckovi povedať po
sledné slová: „Je mi ťažko pri srdci. Za celý dlhý 
život nikoho som neurobil šťastným, ani svojich 
priateľov, ani rodinu, ba ani sám seba. Bol som pô
vodcom troch veľkých vojen. Kvôli mne zahynulo* 
vyše osemstotisíc ľudí, státisíce ich bolo zm rzače
ných na bojiskách. A toto všetko je medzi mnou 
a Bohom.“

Koľkí z nás by mohli povedať podobnú rekapitu
láciu svojho života. Koľkí z nás majú v duši barié
ry, ktoré nás oddeľujú od Boha, našich najbližších 
a priateľov. Nemožno spočítať kresťanov, ktorí sú 
zlí, pretože kresťanské dejiny sú plné pokusov
o zmenšovanie lásky, a to buď odlučovaním lásky 
k Bohu od lásky k blížnemu, alebo vynakladaním 
úsilia o legitimovanie vlästného sebectva. Všetky 
tieto nedostatky spôsobila narušená ekologická rov
nováha v našom vnútri, privádzajúca k nezdravému 
egoizmu a nevšímavosti. B. Häring nám prináša ná
vod na vyrovnanie ekológie v nás, keď hovorí: Kris
tova pokora je základ nášho povýšenia. Napodob
ňovanie jeho pokory zostáva hlavnou podmienkou 
nadobudnutia hodnosti stať sa jeho učeníkmi. Len 
zachovávaním pokory sme spôsobili od Krista' sa 
učiť a azda aj hodní, aby nás Kristus učil. O čo 
je väčšia pokora, o to je  väčšia učenlivosť, o to je 
láskyplnejšie vnuknutie’, ktoré prichádza zo Svä
tého Ducha. Len natoľko môžeme prijím ať z múd
rosti a ž milosti K ríkovej, nakoľko otvorím e svoje 
srdce v pokore k prijatiu múdrosti a milosti.

M. Kerul-Kmec

Významné jubileum
65 RÔKOV ŽIVOTA sa dožije dňa 16. novembra t. 

r. akad. maliar MIKULÁŠ K L I M C Ä  K, ktorého na
ši čitatelia veľm i dobre poznajú z jeho svojráznych, 
vynikajúcich a častých ilustrácií na stránkach na
šej gr.-kat. tlače. Pri tejto príležitosti spomíname 
si na ného s vďačnbu úctou a z úprimného srdca 
mu želáme mnoho požehnaných tvorivých úspechov, 
ďalšiu bohatú aktivitu a všetko najlepšie v jeho 
osobnom živote a umeleckej práci.

Mnohaja ľit, blahaja fit!
REDAKCIA

V celej svojej »«orbe zostáva a zastal akademický maliar 
Mikuláš Klimčáfc disciplinovaný, jednoznačný a skromný. Kom- 
tUktným situáciám v osobnom živote i v umeleckom živote sa 
vyhýba. Jemu vlastným je sústredené prežitie duchovnej klí
my, Indsksj pohody, medzíludskýcti otázok a perspektív exis
tencie civilizácie. Prijíma a odovzdáva. Odovzdáva výtvarnou 
rečou a umeleckým znakom to, čo vnútorne prijal, to, v čo 
verí a čím je vnútorne naplnený. V umeleckom snažení chcel 
a chce vyjadriť svedectva o dnešnom živote, svedectvo o veľ
kej historickej minulosti národa, svedectvo o poézii dnešného 
žitia, a nadovšetko svedectvo o dejinnej^ oprávnenosti svojho 
fudu na svojbytný národný a sociálny život. <

(Ján Hrašfco ■=— v úvode katalógu pri príležitosti jubilejne! 
výstavy autora, Bratislava, Výstavná sieň ZSV'U, Dostojev 
skélio rad 2, v dňoch 18. 9. až 19 10. 1986).

Na snímke jedno z vystavovaných diel: Veľkomoravské dedič 
stvo; 1986, kolor. grafika. '



Splnil otcovo želanie Pôst a zdravie človeka
Jožo bol chlap v najlepších ro 

koch. Mal niečo* nad štyridsať. 
Tvár mu kvitla zdravím. Kučera
vé vlasy na hlave tvorili nad ňou 
ako víťazný veniec. Bol samý 
žart a ochota. Radosť bola sa s 
ním pozhovárať. Každému ušted
ril pár m ilých slov osolených pek
ným vtipom. Každému rád pomo
hol. Z jeho konania bolo cítiť, 
akú má radosť, ak niekomu môže 
vyjsť v ústrety.

— Máš ty zlatého manžela, —• 
hovorievali susedky jeho žene 
Helene. Helena sa vtedy usmiala. 
Bola uveličená a ani nevedela, 
čo im odpovedať.

Jožo mal najradšej svojho syna 
Janíka, o ktorom mu ľudia tv r
dili, že sa, mu podobá, akoby mu 
bol z oka vypadol. Ešte viac sa 
mu usiloval podobať sa svojím  
počínaním. Všímal si otcovo ko
nanie a snažil sa ho nasledovať.
I jeho žarty boli milé, takže sa 
na nich kamaráti chutne zasmia
li. Najväčšmi sa ho však usiloval 
napodobniť dobrosrdečnosťou. 

-Šťastím mu zažiaril pohľad, ak 
niekomu pomohol. Ľudia to  čo
skoro zbadali a hovorili si:

— Šťastná bude tá, ktorú si 
vezme za ženu. -

Pravdaže to neušlo Jožovi, kto
rému pri takých slovách bolo 
teplo pri srdci. Rozmýšľal, akoby 
Janíka i jeho budúcu ženu uro
bil čo najšťastnejšími.

Raz prekvapil manželku i sy
na návrhom:

—■ Zbúrame tento dom a posta
vím e nový, najkrajší na okolí.

Žena m lčala a syn sa pokojne 
usmial.

Jožo bol chlap činu. Vybavil 
stavebné povolenie, začal zvážať 
m ateriál a stavba sa začala. Den
ne pracovalo šesť až desať ch la
pov. Aby vládali robiť od rána 
do večera, Helena im vždy pri
chystala hostinu. A  tak stavba 
rástla akoi z vody.

Jožo s radosťou pozeral na no
vý dom a staral sa, aby stavba 
nezastala. Pamätal, aby včas do
stal elektrikárov, vodárov, sk le
nárov. Jedni druhých doslova na
háňali. Konečne prišli maliari. 
Jožo zadovážil najmodernejší ná
bytok a všetko bolo, ako si to 
predstavoval.

Ked sedel v novom dome v po
hodlnom kresle, povedal synovi:

— Janík, všetko je hotové, aby

Zdravie je najvičší poklad. Človek je len vtedy šťastný, kým je zdravý a môže 
sa tešiť z práce svojho umu a rúk.

Poznáme mnoho rád, ktoré nám hovoria, ako si zachovať zdravie. Mnohé sú 
známe ľudstvu už niekoľko tisíc rokov. Medzi osvedčené prostriedky na zachova
nie duševného i telesného zdravia patrí aj pôst. Potrebuje ho duša Človeka pre 
svoje zdokonalenie, ale potrebuje ho aj telo,' aby bolo zdravé a schopné tvorivej 
práce.

Postí sa ten, kto si odoprie niektorý pokrm alebo značnú časť dennej stravy. 
Sám Spasiteľ sa postil na púšti štyridsať dni a nocí. Okrem telesného pôstu s ni
kým nehovoril a znášal nepohodu. Bol to zároveň aj duchovný pôst. K podobnému 
pôstu pozýva aj nás: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každo
denne svoj kríž a nasleduje ma“ (Lk 9, 23).

Pôst ako kajúci skuiok uzmierňuje Božiu spravodlivosť a zahladzuje dočasné Bo
žie tresty. Tiež krotí zlá vášne a povznáša myseľ k Bohu. Len si spomeňme, aký 
užitočný bol pôst pre Daniela a jeho trom druhom na kráľovskom dvore (Dan 1, 
15). „Lebo z mnohého jedenia nastáva choroba a pažravosť pritiahne ti bolesť...“ 
(Sir 37, 33).

Na pôst sa nemôžeme pozerať len z hľadiska čisto náboženského, ale aj z ve
deckého hľadiska, ktoré má svoje odôvodnenie a význam. Nebude preto zlé, ak sa 
pozrieme na to, ako nám môžu pomôcť lekári, ktorí skúmajú význam pôstu a jeho 
liečivý účinok na zdravie človeka.

Úvodom
Paavo Airola, ktorý je v súčasnom období najznámejší kanadský odborník 

v odbore biologickej medicíny, je fínskeho pôvodu. V súčasnosti je prezidentom 
International Academy of Biological Medicíne a v časopise Alive, ktorý je vydávaný 
a distribuovaný Health Food Story, vedie rubriku odpovedi na otázky čitateľov 
týkajúcich sa zdravej výživy.

Upravený pracovný výťah z jeho knihy je určený pre okruh ľudí, ktorí si uve
domujú závislosť medzi spôsobom nášho života a kvalitou nášho zdravia. Kniha 
veľmi dobre doplna nám známu literatúra o racionálnej výžive. Podľa autora i skú
seností mnohých iných tajomstvo zdravia jé Jednoduché a známe tisíce rokov. Je to 
Jednoduchý a čestný život bez stresov, jednoduché a primerané jedlo upravené vhod
ným spôsobom i dostatok fyzického pohybu na vzduchu.

I. P O S T

Jedným z najstarších spôsobov, ktorý ovplyvňuje nielen fyzickú, ale aj psychic
kú kvalitu ľudského zdravia, je pôst. Je používaný dodnes. V sanatóriu v Bad Pyr- 
monte v Nemecku, vedenom O. H. F. Buchingerom, používajú bežné pôsty. Vykonali 
ich počas 48 rokov vyše 70 000.

Po niekoľko desaťročí využíva pôst ako jednu z najcennejších liečebných metód 
na svojej klinike v Berchtesgadene v Nemecku iný veľký odborník na pôsty, prof. 
W. Zabel, ktorí vraví, že „spoločne s horúčkou a optimálnou výživou je pôst naj
staršou ľudskou liečebnou metódou“.

Karolínsky inštitút vo Švédsku experimentuje s pôstmi až 55-dennými. V Ne
mecku a vo Švédsku sú tucty kliník, kde používajú pôsty ako výlučný a najdôle
žitejší liečebný prostriedok.

Vo Švédsku nepoužívajú pôsty len na klinikách, ale tiež tisíce nadšencov po 
nelej krajine. Vždy na jar a v lete sa postí Jeden, dva či viac týždňov, aby si vyčistili 
telo od jedov nazbieraných počas zimných mesiacov sedavého života za nedostatkH 
čerstvej stravy. K tomn prebiehajú pôsty na biologických klinikách pod dohľadom 
odburníkov.

V r. 1954 podniklo vo Švédsku 11 mužov diaľkový pochod s pôstom. Pocho
dovali 500 km z GSteborgu do Stockholmu. Šli 10 dní, každý deň prešli 50 km 
a stratili 1 kg váhy. Nejedli pritom vôbec nič (ani šťavy a vitamíny) — pili iba 
čistú vodu.

Tento pochod bol svetovou senzáciou. Do tých čias bol rozšírený názor, že stačí 
pár dní hladovať, aby človek zomrel. Tento názor bol podporovaný správami o smrti 
rôznych stroskotancov následkom niekoľkodenného hladovania. Lekári navrhovali, 
aby bol pochod prerušený násilím, ináč sa skončí nešťastím. Napriek tomu pochod 
skončil sa triumfálnym príchodom všetkých U  mužov do Stockholmu, kde ich vítali 
státisfce ľudí. Lekárske kontroly zdravotného stavu boli vykonávané počas pochodu, 
po Jeho skončení a po niekoľkých týždňoch a mesiacoch. Všetky potvrdili dokonalý



zdravotný stav. Tento pochod bol pre ľudí šokujúci a donútil zmeniť názory na pôst. 
Dokázal, že íudla môžu nielen hladovať, ale i podávať pritom výkon, ktorého by 
mnohí ľudia neboli schopní pri jedení mastných rezňov.

Inic'átbrom, vedúcim i účastníkom tohto i mnohých nasledujúcich pochodov 
bol vedúci duch švédskych nadšencov pre pôsty — dr. L. Edrén. Na otázku. čo 
bolo zmyslom tohto pochodu, povedal; „Tento pôst bol jedným zo série experimen
tov. ktoré mali zistiť dôsledky totálneho hladovania pri ťažkých stresových pod
mienkach. Zistenie, že pôst nespôsobuje škody v tele, ale, naopak, je na úžitok, že 
vitalizuje, čisti a regeneruje jeho funkcie, by bolo neoceniteľnou informáciou pre 
zdravých i nemocných, ale i pre rôzne expedície, kde je možnosť straty ä nedobro- 
volného pôstu veľká“.

V r. 1964 zorganizoval dr. Edrén rovnaký pochod ako pred 10 rokmi. Avšak 
zatiaľ £o v r. 1954 boli všetci účastníci pôstu vegetariáni s pevným zdravím a mno
hými skúsenosťami s pôstom, tentokrát sa na pochode zúčastnili tak vegetariáni, 
ako aj nevegetariáni, tak nefajčiari, ako aj fajčiari, tak ľudia zdraví, ako aj ľudia 
s rôznymi neduhmi. Oproti r. 1954 dostávali vtedy okrem čistej vody ešte malé 
množstvo štiav a zatiaľ čo. v r. 1954 sa lekári od akcie dištancovali, teraz jej veno
vali veľkú pozornosť — zúčastnili sa na nej, sprevádzali ju a kontrolovali prie
bežne stav účastníkov, ktorí všetci dorazili do cieľa bez toho, aby prerušili pôst. 
Iba 4 museli byť prepravení krátky úsek trate kvôli starým neduhom.

Všetky skúšky dopadli dobre, ba dokonca lepšie ako v r. 1954 pri pôste o čistej 
vode. Najzaujímavejšie bolo, že hladina bielkovín v krvi zostala normálna počas ce
lého pôstu, hoci nijaké bielkoviny nepožívali. Hladina cukru bola tiež normálna — 
dokonca na konci pôstu bola skôr vyššia ako na začiatku — námet pre vedcov.

Účastníci mali všeobecne pocit väčšej sily a vitality po pôsté ako pred pôstom. 
Najväčším úspechom týchto pôstov bolo to, že sa začali pôstom ako ochranným 
a preventívnym prostriedkom zaoberať vedecké ústavy.

Co je to pôst?

Ie to odrieknutie sa jedla. Je najstarším spôsobom liečenia známym človeku. Bo
la to vždy spoľahlivá metóda, dokonca už pred Hippokratom. Bol popísaný Hippokra- 
tom — ..otcom medicíny“, Paracelsom, Galénom a i. Praktizovali ho slávni myslite
lia, ako Platón a Sokrates, aby si zvýšili mentálne a fyzické schopnosti. Dnes súhlasí 
s výrokom Paracelsa, že „pôst je najväčší liek“, mnoho moderných lekárov. Liečebnú 
hodnotu pôstu dokazujú početné vedecké výskumy a empirické pozorovania. Lekári 
ioh používajú, potvrdzujú, že skutočne pôsobia. Or. Mayer vraví; „Pôst je najúčin
nejšia metóda na liečenie akejkoľvek nemoci.“ Dr. Buchinger: „Pôst je kráľovská 
cesta ku zdraviu, je to pálenie odpadkov v tele.“

Aku môže mat iba nejedenie také pozoruhodné * »sleďky? Terapeutická hod
nota pôstu je založená na nasledujúcich faktoroch. Pôst spôsobuje autolýzu, ktorú 
telo používa na rozklad tukov, nemocných a podradných tkanív, ako sú zásoby to- 
jinov a metabolického odpadu tumory, poškodené tkanivá. Dôležité tkanivá sú 
šetrené. Vylučovacia schopnosť pľúc, pečene, obličiek, kože a slizníc je pri pôstoch 
vyššia. Počas pôstu si odpočinú tráviace a obranné orgány. Pôst stabilizuje fyzio
logickú, nervovú i psychickú činnosť. Pôst pomáha telu, ktoré prtkonáva chorobu 
tým, že rji-musi venovať energiu na trávenie a boj proti škodlivinám, ktoré pritom 
prichá<Í2ti<:i d« iela.

[e pôst bezpečný?

Pôst je jedna z najbezpečnejších metód. Nikto ešte nezomrel na následky nie- 
kuľkotýždenného pôstu. Pravda je, že za určitých podmienok môžete žiť bez jedla 
mesiace. Omnoho ľahšie sa môžete zabiť prejedaním ako pôstom. B starých a ťažko- 
nemocných hidí je však nevyhnutná po niekoľkých týždňoch lekárska denná kontrola. 
Absolútny trojdenný pôst (iba pitie čistej vody) je však úplne užitočný pre všetkých.

Prípady dlhých postov

* 27 roCný švédsky študent univerzity v Goteborgu Kisto Lana sa postil 143 dní 
striedavo o vude a šťavách. Stratil 30 kg a získal fyzické a psychické zdravie. 54- 
režní žens v Stobltill Hospital Glasgow pri šťavách a tekutinách sa pustila 249 dní. 
Stratila 37 zo svojich 131 kg a artritídu v kolene. Co viem, je to najdlhší pôst v his
tórii medicíny. Obvykle nebýva pôst dlhší než 42 dni a veľká väčšina pôstov na 
klinikách je 7, 14, 21 dní.

Pôst so šťavami
Klasický pôst je iba o čistej vode, ale dnes je najrozšírenejší post so zeleni

novými a ovocnými šťavami. Všetci európski lekári, používajúci pôst (včítane dr. 
Bnchingera), praktizujú pôst so surovými, čerstvo vytlačenými šťavami zo zeleniny 
alebo ovocia, vývarmi zo zeleniny, bylinkovými čajmi, prípadne minerálnymi vodami
-  všetko starostlivo precedené. Tieto šťavy pomáhajú pacientovi v liečení.

si sa mohol šťastne oženiť. Len 
jedno čakám, aby si ž il v man
želstve v láske a pokoji. Ja sa bu
dem tomu tešiť, to mi postačí, — 
pritom sa mu zaleskla slza v oku.

Janík to zbadal a priviedlo ho 
to do rozpakov, takže nevedel čo 
povedať.

— Veď i ja to chcem, — vyrie 
kol po chvíli.

Jožo začal chodiť po lekároch. 
Tí ho poslali do Tatier. Janík ho 
navštevoval s mamičkou autom 
každý týždeň. Všetkým, čo sa pý
tali na jeho zdravie, povedali, že 
sa pomaly zlepšuje. A le Jožo bol 
operovaný. Žena sa pýtala leká
ra na jeho stav a po jeho in for
mácii nútila sa byť pokojná a te
šila manžela.

Doma však Janíkovi povedala:
— Náš otec zomrie, má zhub

ný nádor.
Syn na chvíľku znehybnel a m l

čal.
— Ožeň sa, — pokračovala 

matka. — Splň otcovu túžbu.
Otec sa vrátil domov, tvrdil, že 

mu nič nie je. Je len slabý, ale 
to prejde. Do práce ísť nemohol. 
Sedával na lavičke pred domom. 
Ak chcel niečo doma pomôcť, že
na i syn ho zdržiavali, aby sa 
šetril. On nič netušil, bol pre
svedčený, že slabosť pominie a 
on bude pracovať ako predtým.

Jedného dňa Janík predstavil 
rodičom  Marienku ako svoju bu
dúcu manželku.

— Výborne, syn môj, — pote
šil sa otec —  ale čo tak naraz? 
Počkaj, až vyzdraviem , potom bu
de svadba, — obrátil sa k Ma
rienke a hovorí: Hej, na „redo- 
vom “ ťa povykrúcam. Teraz by 
som nevládal.

Helena i Janík však trvali na 
tom, aby svadba bo-la teraz.

— Syn môj, vždy si ma poslú
chol, — povedal otec a slza sa 
mu zaleskla v oku.

Syn kľakol pred otca, položil 
hlavu na jeho kolená a rozpla
kal sa. Otec tomu nerozumel, ale 
ustúpil.

Vystrojili svadbu. Bolo veľa 
hostí ešte viac jedenia a pitia. 
Všetci sa veselo  zabávali, len Ja
ník a Marienka akoby boli smut
ní. U silovali sa však byť k otco
v i čo najpozornejší. Helena sa 
skryla a osamote plakala.

Svadba pominula, otcov stav 
sa zhoršoval. V zali ho do nemoc
nice a po krátkom čase poslali 
domov zomrieť. Už nevládal nič. 
Cítil, že sa b líž i jeho posledná



chvíľa. Zavolal si syna a povedal 
mu.

— Si zlatý syn. Splnil si moje 
želanie, i keď si mi to nemohol 
vysvetliť.

Dal mu otcovské požehnanie.
Splňme želanie svojich rodi

čov, aby pocítili našu detinskú 
lásku! dr. Ján B u b á n

Liečba pôstomi so šťavami
•

V prípade vážnejšieho onemocnenia, ako ]e cukrovka, nízky krvný tlak, akútne 
stavy, vážne infekcie, je lepšie držať pôst pod dohľadom odborníka. Pre účely pre
vencie sa drží iba týždenný pôst, pre liečbu nemocí sa držia dlhšie pôsty — 3-, 4-, 
5-týždenný. Dlžku liečebného pôstu by mal navrhovať skúsený praktik. Dr. Georg 
Lányi z Goteborgu vo Švédsku, jeden z najväčších odborníkov na pôsty so šťava
mi, ktorý pracoval dlhé roky na Buchingerovej klinike, má veľké skúsenosti s použí
vaním rôznych štiav pri rôznych nemociach. Mnoho nasledujúcich informácii je 
vzaté z jeho vynikajúcej knihy -r  Raw Juices Instead of Drugs.

lllll

■j" Z  kresťanského sveta

Svätý Otec Ján Pavol II. prija l dňa 20. júla t. r. 
v Apoštolskom paláci vo  Vatikáne skupinu 50 ved
cov, účastníkov sympózia o rozvojových  krajinách, 
ktoré zorganizovala Pápežská akadémia vied.

Po prvý raz v histórii prija l Svätý Otec na audien
cii samaritánskeho kňaza Abda Muina Sadaqa Sam- 
riho, z pokolenia Äronovho, ktorý pozdravil Svä
tého Otca v mene veľkňaza Samaritánov Yakoba 
Ben Uziho, ktorý sa nemohol zúčastniť na audiencii 
pre vysoký vek (je  87-ročný). Samaritáni sú potom 
kami biblických obyvateľov územia Samarie.

Dekan kardinálskeho kolégia Carlo Confalonieri 
umrel v 93. roku svojho života. Dekanom kolégia  
bol od roku 1977. So Svätým Otcom koncelebrovalo 
zádušnú sv. liturgiu 18 kardinálov na če le so štát
nym sekretárom kardinálom  Agostinom  Casarolim.
V hom ílii Ján Pavol II. zhodnotil požehnaný život 
a bohaté dielo zosnulého.

V Ríme vyšiel zborník posolstiev pápeža Pavla 
VI. k Svetovému dňu mieru od r. 1968 až do r. 1978 
a v r. 1979 až 1985 od Jána Pavla II. V  nich sa od
zrkadľuje úsilie cirkvi pôsobiť na mocných tohto 
sveta, aby vyvinuli všetko pre to, aby sa skončilo 
s pretekmi v zbrojení, aby si podali ruky v úprim
nej snahe zachovať m ier na celej zem i a odvrátiť 
hrozbu zo zničenia všetkej ľudskej práce a z vy 
ničenia života na našej planéte.

Ekumenická rada cirkví, ktorá združuje vyše sto 
nekatolíckych cirkví a náboženských spoločností, 
obrátila sa na tieto spoločenstvá s naliehavou vý 
zvou zintenzívniť m odlitby a prácu za zachovanie 
svetového mieru a odstránenie hrozby jadrovej vo j
ny.

Svetový katechizmus, ktorého zostavenie žiadal 
Ján Pavol II. na vlaňajšej m im oriadnej Biskupskej 
synode, dostáva svoju podobu. Práce na jeho zosta
vení sa už naplno rozbehli a kardinál Joseph Rat- 
zinger, prefekt Kongregácie pre vierouku, vyhlásil, 
že práce sa musia rozhodne skončiť do jesene v ro
ku 1990.

Kongres o fundamentálnej teológii usporiadali 
v Berlíne. Účastníci sa zoznám ili s pokoncilovým i 
pohľadmi cirkvi na základnú bohovedu.

Na Kvetnú nedeľu — z in ic iatívy Jána Pavla II. 
Svetový deň m ladých — ktorý pripadne na budúci 
rok na 12. apríla, bude hlava cirkvi v Buenos Aires.

Prvý aprílový týždeň venuje Ján Pavol II. apoštol
skej ceste do Argentíny.

Zo štatistiky Apoštolského Stolca je zrejmé, že 
v poslednom štatistikou zachytenom roku 1984 
umrelo 7248 kňazov, kým nových pribudlo iba 6333.

Francúzska poštová správa vydala pri príležitosti 
200. výročia narodenia sv. Jána Vianneya poštovú 
známku s portrétom  svätca a pohľadom na arskú 
farnosť.

Prvýkrát od vzniku Čínskej ľudovej republiky v 
roku 1949. konal sa v Pekingu náboženský kongres 
zástupcov všetkých veľkých svetových náboženstiev. 
Na tlačovej konferencii vyhlásil generálny tajomník 
tohto kongresu John Taylor, že medzi účastníkmi 
boli aj zástupcovia rím skokatolíckej cirkvi, meno
vite príslušníci hnutia Focolare a organizácia Pax 
Christi.

Matku Terezu, zakladateľku Spoločnosti sestier 
m isionárok lásky, prija l za jej pobytu v Paríži na 
osobitnej audiencii francúzsky ministerský predse
da Jacques Chirac.

Francúzsky režisér D. Lapierre pripravuje film 
o kalkatskej M atke.Tereze. Polovica zisku je urče
ná na charitatívnu činnosť Matky Terezy. V hlavnej 
úlohe vystupuje Glenda Jacksonová.

V Pakistane zriadili národnú sekciu komisie Iusti- 
tia et Pax (Spravodlivosť a pokoj). Pod vedením 
biskupa Josepha Johna chce komisia pomáhať chu
dobným, vytvárať pre nich lepšie životné podmien
ky a zvyšovať ich  životnú úroveň.

V katedrálnom chráme Premenenia Pána epar- 
chie sv. Cyrila a M etoda v  kanadskom Toronte po  ̂
svätili tri zvony. Nesú mená sv. prvomučeníka Šte
fana, sv. Anny a proroka Daniela. Zvony patria k 
najväčším  na americkom kontinente. Najväčší z nich
— zvon sv. Štefan —> váži '17 ton.

Vatikánsky denník Osservatore Romano pripo
menul si 125. výročie svojho zrodu. K jubileu vyšlo 
slávnostné číslo s farebnou prílohou. Riaditeľovi 
denníka M áriovi Agnesovi poslal blahoprajný list 
Ján Pavol II., v ktorom  vy jadril presvedčenie, že 
Osservatore Romano bude aj naďalej v duchu prav
dy, spravodlivosti a lásky tlm očiť čitateľom  spravo
da jstva  za  života Apoštolského Stolca.

—■ Niet väčšieho umenia ako dobre vychovať dieťa. Maliar 
robí iba mŕtvy obraz, ale vychovávateľ tvorí obraz živý, 
na ktorý sa dívajúc, raduje sa Boh i ľudia.

— Mier je matkou všetkého blaha, on je príčinou radosti.
— Zloba sama sebe škodí.

Sv. Ján Zlatoústy
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KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa 3. augusta 1986 ndp. ordinár Mons. Ján H i r- 
ka navštívil filiá lnu obec Priekopa (farnosť Choň- 
kovce), kde posvätil obnovený interiér chrámu. 
Cestou do Priekopy sa zastavil v Hnojnom, kde po
svätil obnovený chrám. —  Dňa 10. augusta posvä
til obnovený chrám v Dvoriankach. —  Dňa 17. au
gusta prišiel na tradičný odpust do Klokočová, kde 
za asistencie kňazov a bohoslovcov slúžil sv. litur
giu a kázal Božie slovo. —  Dňa 24. augusta navští
vil pútnické miesto Ľutina, kde za hojnej účasti ve 
riacich slúžil slávnostnú sv. liturgiu a kázal Božie 
slovo. — Dňa 31. augusta posvätil nový oltár v gr.- 
kat. chráme v Celovciach. V  ten istý deň posvätil 
zvonku obnovený chrám v  Sirníku (farnosť Novo- 
sad).

KALŠA

V nedeľu 17. augusta t. r. na chrámový sviatok 
Uspenia presvätej Bohorodičky zavíta l vdp. Viktor 
Skorodenský, okr. dekan, do Kalše, filiá ln ej obce 
farnosti Slanské Nové Mesto, kde posvätil obnovený 
oltár a slúžil slávnostnú sv. liturgiu.

NASl JUBILANTI

Dňa 5. novembra t. r. uplynie 75 rokov od naro
denia o. ThDr. Jána M a s t i l i a k a ,  CSsR, žijúceho 
na zaslúženom odpočinku v Prešave. Spomíname 
naňho s úprimnou vďačnosťou a láskou.

Do ďalších rokov života mu z úprimného srdca 
želáme hojnosť Božieho požehnania, zdravia, vytr 
vale j sily a radostných úspechov.

Mnohaja lit, blabaja lit!

Ikonostas v gr -kat chráme so, Klementa v Prahe.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITIEB NA NOVEMBER

Všeobecný: Aby Cirkev na Filipínach mohla p l
niť svoje poslanie aj v súčasných ťažkých pod|- 
mienkach.

Misijný: Aby apoštolské cesty Svätého Otca do 
m isijných krajín pomáhali nekresťanom prísť k 
svetlu viery.

Zasvätenie: Srdce Ježišovo, prijm i do svojej slávy 
všetkých zosnulých kňazov a rehoľníkov.

y —x * ■

Dňa 19. novembra t. r. uplynie 75 rokov od smrti 
štvrtého prešovského biskupa ThDr. Jána V á 1 y i h o, 
Narod il sa 22. septembra 1827. Kňazskú vysviacku 
prija l 26. októbra 1865. Za biskupa bol vymenovaný
20. mája 1883.

Za svoju vynikajúcu činnosť bol * vyznamenaný 
najvyšším i uznaniami tak od Svätej Stolice, ako aj 
od štátnych úradov. Jeho telesné ostatky odpočí
vajú v krypte katedrály sv. Jána Krstiteľa v Pre- 
šove.

Vičnaja pamjaf!

DAJ M I VŠETKÝCH, CO SÚ OSAM ELÍ

Pane, daj m i všetkých, čo  sú osa m elí. . .
P o c ít il som vo svojom  srdci zanietenie, čo  horí i 

v Tvo jom  srdci, za všetku opustenosť, v k tore j sa 
top í svet.

M ilu jem  každého chorého, čo  trp í v samote.
K to  ho poteší v p lači?
K to  oplakáva jeho pom alú smrť?
K to p r itla č í na svoju hruď ubolené, zúfalé srdce?
Daj, Bože m ôj, aby som bol vo svete vid iteľnou  

sviatosťou T v o je j Lásky: Aby som bol Tvojou  náru
čou, ktorá  privíňa a v láske stravuje všetku samotu 
sveta.

Chiara Lubich

STRETNUTIE
Nedávno som bola na návšteve u známych. Cestou domov 

som musela Čakať na stanici Sadla som si na lavičku a 
kofne čakala na príchod vlaku. A tu. n-y- ‘n>ntxiae, p rií't 
mne dve mladé ženy. Na prvý pohľad boa •■¡ároč>n{. •
sadli si ku mne. jedna z nich vybrala i .■ >>v:y cukríky a 
priateľsky ma ponúkla.- 

Po chvíli začuli sme rozhovor. Tá staršia sa ma pýtala,, či 
čítam knihy. Odpovedala som, že áno. Ale či čítam Starý 
a Nový zákon. Ako sa tam píše, tak af svet ide. Podľa ;uňa, 
hovorí, ľudia by sa mali mat radi. Nemali by závidieť feden 
druhému. Mali by milovať Pánu Boha a nemali by hrešiť.

fa som na to všetko len prikývla hlavou a povedala, že má 
pravdu.-No je j reč sa mi veľmi páčila. Prečo by af nie? Veď 
Pán Ježiš ľudí veľmi miloval. Trpel za ¡nás. ň my nedokážeme 
ani trpieť, nieto ešte m  aj modliť.

Páčime s « Ježišovi svojím životom? Ak nie, začnime, kým 
nie fe neskoro. Prestaňme hrešiť, nadávať a závidieť. Kráčaj
me v Kristových šľapajach, ktorý nám dal príklad, ako sa má 
tne milovať, dobre l i t  a dosiahnuť večný život.

ČitateIRa zo Spišs



Kultúrne rozhľady
CELÝ KULTÚRNY SVET si v tomto roku pripomína dve vý

ročia jedného z najväčších a najobľúbenejších poľských spi
sovateľov — Henryka Sienkiewicza. 5. mája t. r. uplynulo 
140 rokov od jeho narodenia a 15. novembra t. r. si pripomí
name 70. výročie jeho smrti. Henryk Sienkiewicz napísal tr i
lógiu Ohňom a mečom, Potopa a Pán Wolodyjowski, epopeju 
Kriíiaci a ďalšie významné diela. Svetovú slávu mu prinie
sol historický román z čias prenasledovania kresfanov v  Rí
me za vlády Nerána Quo vadis?, za ktorý mu v roku 1905 
bola udelená ako prvému poľskému a slovanskému spisovate
ľovi Nobelova cena. Román vyšiel v slovenčine viackrát, po
sledne v edícii Hviezdoslavovej knižnice vydavateľstva Tatran 
v Bratislave v roku 1970.

ROZVOJ SLAVISTIKY V RUSKU začal pred 150 rokmi, keď 
na štyroch univerzitách — v Petrohrade, Moskve, Kazani a 
Charkove — boli otvorené katedry dejín slovanských ja zy -. 
kov. Počiatočná étapa ruskej slavistiky je spojená s menom 
O. Boďanského, V. Grigoroviča, I. Sreznevského a P. Prejsa. 
V najnovšom — sovietskom — období bola na Moskovskej 
štátnej univerzite založená Katedra dejín Slovanov {1939j 
a Katedra slovanskej filo lógie (1943). V roku 1946 bol zalo
žený Ústav slavistiky Akadémie vied ZSSR, ktorý bol v roku 
1968 premenovaný na Ústav slavistiky a balkanístiky Akadé
mie vied ZSSR. Tento ústav koordinuje výskumy v oblasti sla
vistiky, reprezentuje sovietsku slavistiku v zahraničí a od ro 
ku 1946 vydáva časopis Sovetskoje slavianovedenie.

OD VYDANIA PRV E] RUSKEJ KOPEJKY uplynulo už 450 ro
kov. Po prvýkrát sa táto minca, ktorá je základnou jednot
kou sovietskeho menového systému, objavila v roku 1535. Na 
pôvodnej kopejke bol zobrazený rytier pevne držiaci kopiju. 
Práve z výzbroje starých ruských bojovníkov vznikol názov 
kopejka. S kopejkou boli dané do obehu aj ďalšie ruské min
ce — deňgy, polušky, neskôr hrivny a ruble. Terajšia ruská 
kopejka je platná od roku 1924.

PRAHA ]E  SKUTOČNÝM CENTROM KULTÚRY. V našom hlav
nom meste je 12 profesionálnych divadiel so 17 stálymi scé
nami, na ktorých hráva 21 divadelných súborov. Kín je v Pra
he 93 a knižníc 121. V nich registrujú 150 tisíc, čitateľov. Na 
jedného čitateľa pripadá 35 výpožičiek. V_Prahe je 17 múzeí 
a v roku 1985 v nich bolo uskutočnených 172 výstav.

V STAROM HRADISKU NA DRAHANSKEJ VRCHOVINE V OK
RESE PROSTEJOV našli okrem iného štyri strieborné a jednu 
zlatú mincu. Tieto prvé platidlá razili na našom území u 1. 
stor. pred Kr.

22. LETNÝ SEM1NÄR SL0VAK1ST0V V BRATISLAVE známy 
pod názvom Studia academica slovaca v tomto roku absolvo
valo 160 záujemcov z 27 krajín štyroch svetadielov. Okrem 
zdokonaľovania slovenského jazyka v konverzačných kurzoch 
účastníci absolvovali aj mnohé prednášky, besedy a exkurzie. 
Doteraz tento známy seminár absolvovalo do dvetisíc frekven
tantov.

XI. CELOSLOVENSKÁ VÝSTAVA ÚŽITKOVÉHO UMENIA V 
BRATISLAVE, Jctorú usporiadal Zväz slovenských výtvarných 
umelcov, predstavila hodnotiaci výber z tvorby slovenských 
autorov za obdobie 1983—86. Výstava priblížila trendy rozvoja 
v tých odboroch úžitkového umenia a priemyselného výtoar 
níctva, v ktorých sa prejavuje ich spoločenské poslanie.

J c o t t s )  U ,
ČAPLOVICOVA KNIŽNICA V  DOLNOM KUBÍNE obsahuje 45 J  

tisíc kwžných jednotiek, ktoré sú rozdelené do 12 odborov/
— teológie, filozofie, histórie, beletrie, bibliografie atď. V tej
to historickej knižnici vedeckého charakteru je uložených aj 
22 prvotlačí. Knižnicu daroval 24. mája 1839 svojim rodákom 
„pre mravné a kultúrne povznesenie oravského ľudu“ Vavri- 
nec Čaplovič z Jaseňovej (1778—1853J, ktorý bol jedným z 
najväčších zberateľov kníh na Slovensku. Od roku 1954 je 
knižnica v správe Matice slovenskej.

VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM V KOŠICIACH pokračuje v 
tradícii niekdajšieho Hornouhorského múzea, pri zrode*ktorého 
v roku 1872 boli zakladajúci členovia Muzeálneho spolku Hor
ného Uhorska Vojtech Klimkovičŕ Viktor Miškovský a ďalší.
V súčasnosti v 12 expozíciách múzea evi4ujú 334 000 kusov 
zbierok. Súčasťou múzea je aj knižnica, v ktorej evidujú 35 
tisíc kusov zväzkov. Za uplynulých desaí rokov prišlo do mú
zea dva milióny návštevníkov.

VLASTIVEDNÉ MÚZEUM V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI bolo za
ložené pred 35 rokmi. V súčasnosti má 110 000 zbierkových 
predmetov. Jeho súčasťou je aj expozícia klávesových hudob
ných nástrojov v Markušovciach, Galéria zakarpatských umel
cov a medzinárodnej družby v Smižanoch i pripravovaná Ga
léria spišských umelcov v Sp. Novej Vsi.

SPRIEVODCA DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA je najnovšia 
publikácia vydavateľstva a nakladateľstva Práca. Autor JUDr. 
Štefan Krajčovič lormou otázok a odpovedí informuje na 320 
stranách o zásadách dôchodkového zabezpečenia.

ODKAZY REDAKCIE

— Obsahová náplň časopisu sa riadi vopred schváleným 
ideovo-tematíckým plánom.

— Uzávierka? nášho časopisu je 2 mesiace pred vyjdením 
čísla, ako je to uvedené v tiráži nášho časopisu. Aj keď uzá
vierka časopisu končí 8—9 týždňov pred vyjdením čísla, prí
spevok s vymedzenou časovou tematikou ako sú Vianoce, 
Veľká noc a i, treba posielaí ešte skôr. Pamätajte, že z mutá
cie našich časopisov vyplýva pre nás aj zabezpečenie prekla
du a eventuálna úprava príspevku. Redakcia všetky príspevky 
prepisuje na redakčné hárky. A to  chce tiež svoj Čas.

— Príspevky k určitým sviatkom, výročiam a presne termi
novaným udalostiam posielajte teda s k ô r .  Dobre je, ak sa 
s redakciou o tom dohodnete.

— Ak máte fotografie vášho chrámu, radi uverejnime. Naj
mä ak váš chrám má okrúTdé výročie. V takom prípade nás 
na to  upozornite. Fotografie však musia byt k v a l i t n é .

— Všetkých prispievateľov však veľmi zdvorilo prosíme, 
aby dbali na kultúru rukopisu. Píšte na stroji — 60 kle po e 
v riadku a 30 riadkov na jednu stranu (písat dvojkou j .  Po
sielajte vždy originál a nepíšte na prieklepovom papieri.

— Pripomíname, že distribúciu našich časopisov robí Poš 
tová novinová služba. Redakcii preto objednávky neposielajte.

— Zn. Kultúrne rozhľady. Prosíme autora, aby nám príspe
vok posielal trochu skôr. Z dôvodu prekladu.

— Zn. V. P. — I. Š. Ďakujeme za zaslané príspevky. Príle
žitostne ich použijeme. Niektoré sme poslali redakcii nášho 
kalendára.

— Toto číslo bolo odovzdané do tlače 3. septembra t. r.
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