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ROČNÍK XVIII.

Mons. Ján H i r k a, ordinár, 
apošt. administrátor prešovský

V I A N O C E
SVETLO, RADOSŤ A POKOJ . . .

Bolo to kedysi dávno. Deväťročný chlapec bol 
trošku pomalý, ťarbavý. Možno ho preto kňaz-kate- 
chéta vybral na úlohu krčmára vo vianočnej diva
delnej hre. Veď tam nemusel vefa hovoriť, len ostro 
vyhnať Pannu Máriu a svätého Jozefa so slovami: 
„V hostinci niet miesta.“ A chlapec hral dobre, mal 
tvrdý, ostrý hlas. Ani sa nepozeral na trasúcich sa 
pocestných a prísne ich poslal preč. Naliehavá 
prosba sv. Jozefa sa však opakovala: „Čaká dieťa, 
je veľmi unavená. Stačil by aj kútik — “ Vtedy po
zrel na Pannu Máriu a sv. Jozefa* Odpoveď však 
bola: „Nie, choďte preč!“ Povedal to tvrdo, ale so 
slzami v očiach. Keď pocestní smutne odchádzali
— stál chvíľku s otvorenými ústami a s vráskou 
na čele. Potom zvolal: „Ostaň Jozef, dám Márii svo
ju izbu.“

Niektorí diváci hovorili, že chlapec hru pokazil, 
ale iní tvrdili, že to bolo najkrajšie vianočné di
vadlo.

Drahí spolubratia v kňazstve, milovaní veriaci!
V živote sú situácie, ktorým hovoríme bezvýcho

diskové, keď je nám jasné, že nemôžeme zvíťaziť, 
ani jednoducho obstáť. Ale pre veriaceho človeka 
za každých okolností ostáva nepochybná istota, že 
tam, kde končia ľudské možnosti, Boh stále zostáva 
všemohúci a nedotknutý nijakou katastrofou. Boh 
môže vždy pomôcť a chce stále pomôcť. Taká je is
tota viery i keď je označovaná ako čakanie na zá
zrak. A ten zázrak môžeme vždy očakávať, ale nikdy 
neurčovať. Boh jedná vždy podľa svojho rozhodnu
tia. Udeľuje moc bezmocnému, uvádza do pohybu 
nové a neznáme sily, nečakané riešenia.

Prežívame požehnané sviatky Narodenia Pána 
v krubu svojich rodín, farností, diecézy., Mali by 
sme si spomenúť na bezvýchodiskovú situáciu dvoch 
ľudí. Panna Mária a sv. Jozef boli nútení vrátiť sa 
do svojho pôvodného domova, kde neboli prijatí 
a nenašli prístrešie pre narodenie Božieho Syna. 
Ale nebudeme opakovať to, čo je známe. Treba zno
va zdôrazniť, že do tejto bezvýchodiskovej situácie 
vstupuje Boh vo svojom Synovi, ktorý ako bezmoc
né Dieťa má vyriešiť otázku ľudského pokolenia, 
ľudský hriech — odvekú príčinu všetkých problé
mov, konfliktov, omylov, blúdenia, beznádeje me
dzi zrodením a smrťou. Taký je zázrak z narodenia 
Božieho Syna, ktorý pre nás človekom sa stal. Také 
je stretnutie večnosti s ľudskou dočasnosťou, lásky

Akad. maliar M. Klimčäk: Narodenie Pána.

s nenávisťou, istoty s beznádejnosťou, zmierenia 
s vinou, života s umieraním (so smrťou).

Tak pozeráme z perspektívy Vianoc na každo
denné ťažkosti. Božia láska zaháňa každú bezmoc
nosť, strach a smútok. A v duchu Božej pomoci a lás
ky prežívali i naši predkovia každé i vianočné sviat
ky, takto s Bohom premáhali všetky ťažkosti a útra-
py-

Byť kresťanom, znamená byť novým človekom, 
pddobným Kristovi. K plnému rozvinutiu a uplatne
niu „novosti“ dochádza v spojení a zjednotení všet
kých v Kristovi.

„A toto vám bude znamením: Nájdete Nemluvniat- 
ko, zavinuté do plienok a uložené v jasliach“ (Lk
2, 12). A práve toto znamenie betlehemského Die
ťaťa má nás presvedčiť o tom, ako vážne berie to 
slovo, že sa pre nás narodil (pozri Lk 2, 11). Pri je
ho narodení nevidíme nič z jeho veľkosti a veleb
nosti. Vidíme len chudobn, biedu, pokoru a bez
mocnosť Dieťaťa, ktoré sa dovoláva ľudského súcitu 
a nežnosti. Kto nedokáže prijať dieťa, kto sa neza
staví ani pred dieťaťom, kto na dieťa siahne vraž
dou, ten v sebe zničil Boží obraz. Dieťa je odkázané 
na starostlivosť a ochranu dospelých. Bez ich lás
ky sa nemôže rozvinúť. A práve toto znamenie si 

(Pokračovanie na 6. str.)



KALENDÁR 
NA MESIAC

D E C E M B E R

1. P Naum, prorok 
( 2. U Habakuk, prorok

3. S Sofoniáš, prorok
4. Š Barbora, mučenica. Ján Damascénsky, ctihod

ný
5. P Sáva, ctihodný. Prvý piatok
6. S Mikuláš, arcibiskup. Lit. Žid 13, 17—21; Lk

6, 17— 23

7. N 29. nedeľa po ZSD. — Hl. 4. Utr. ev. 7. Lit.
Kol 3, 4— 11; Lk 17, 12— 19. Ambróz, biskup

8. P Nepoškvrnené počatie presv. Bohorodičky.
Lit. Gal 4, 22— 27; Lk 8, 16— 21

9. U Počatie sv. Anny
10. S Minas, Hermogen a Eugraf, mučeníci
11. S Daniel stlpnik, ctihodný
12. P Spiridon, biskup
13. S Eustrát, Auxent, Eugen, Mardár a Orest, mu

čeníci. Lucia, panna; mučenica

14. N Nedeľa sv. Praotcov. — Hl. 5. Utr. ev. 8. Lit.
Kol 3, 4—11; Lk 14, 16— 24. Tyrs, Leukus, Fi- 
lemon, Apollon, Arián a Kalinik, mučeníci

15. P Eleutér, mučeník
16. U Aggeáš, prorok
17. S Daniel, prorok
18. S Šebastián s družinou, mučeníci
19. P Bonifác, mučeník
20. S Ignác Bohonosec, mučeník. Sobota pred Na

rodením Pána. (Predprazdenstvo)

21. N Nedeľa pred Narodením Pána. — Sv. 'Otcov.
Hl. 6. Utr. 9. Lit. Žid 11, 9— 10; 17— 23; 32— 
40; Mt 1, 1— 25. Juliana, mučenica

22. P Anastázia, mučenica
23. U Desať krétskych mučeníkov
24. S P r e d v e č e r  Narodenia Pána. Pôstny deň

Liturgia sv. Vasila Velkého. — Žid 1, 1— 12; 
Lk 2, 1— 20. Eugénia, mučenica

25. Š NARODENIE PÄNA — Vianoce. — Utr. ev.
Mt 1, 18— 25. Lit. Gal 4, 4—7; Mt 2, 1— 12

26. P ZBOR PRESVÄTEJ BOHORODIČKY. — Lit. Žid
2, 11— 18; Mt 2, 13— 23

27. S Sv. prvomučeník Štefan — Lit. Sk 6, 8— 15;
7, 1—5; 47— 60. Mt 21, 33— 42. Sobota po Na
rodení Pána

28. N Nedeľa po Narodení Pána. — Pamiatka sv.
Jozefa, sv. ap. Jakuba a kráľa Dávida. — Utr. 
ev. 10. Lit. Gal 1, 11— 19; Mt 2, 13— 23. Ni- 
kodemskí mučeníci

29. P Betlehemské deti, mučeníci
30. U Anízia, mučenica, Zotik, mučeník
31. S Melánia, mučenica. O d d a n i e  sviatku Na

rodenia Pána

SLÁVA BOHU NA VÝSOSTIACH.. .

Sú to slová nebeského anjela, ktorý zvestoval betlehem
ským pastierom narodenie prisľúbeného Mesiáša, Spasiteľa 
sveta.

OKOLNOSTI KRISTOVHO NARODENIA

Slávime sviatky, ktoré sú najradostnejšie v roku. Najväč
ším sviatkom v cirkevnom roku je síce Kristovo vzkriesenie, 
ale bez Vianoc, bez Kristovho narodenia by nebolo ani Pas- 
chy, Kristovho vzkriesenia.

On odpočíva v drevených jasliach, aby naznačil, že na dre
ve kríža sa vykoná naše spasenie.

Narodil sa v noci, lebo celý svet bol v temnotách.
Narodil sa v zime, lebo v ľudskýcn dušiach nebolo hrejivej 

lásky ani k Bohu ani k blížnemu.
Prichádza na svet ako diéta, aby nás tým viac pritiahol 

k sebe.
'Prichádza chudobný, aby ukázal, že cesta do neba vedie 

cez chudobu a zriekanie sa a aby neodstrašil chudobných.
Nad Betlehemom žiarila hviezda, lebo Kristus bol pravým 

Svetlom, prichádzajúcim na tento svet, ktoré osvecuje kaž
dého človeka (fn  1, 9j.

Nie farizeji a zákonníci ho vítajú, ale chudobní pastieri, 
lebo nebeský Otec ukryl tieto veci pred múdrymi a obozret
nými a maličkým ich zjavil (M t 11, 25).

Z KRISTOVHO NARODENIA SA RADUJE CELÝ SVET

Radujú sa v nebi anjeli, že sa Boh zmiloval nad ľuďmi 
a umožnil im prostredníctvom svojho Syna staí sa opäí jeho 
milovanými dietkami a bratmi Ježiša Krista.

Z Kristovho narodenia sa raduje celý svet. Každý v tento 
deň cíti akúsi zvláštnu radosť, pokoj. Každý sa usiluje byt 
vďačný Pánu Bohu za túto milosí, že Boží Syn prijal na seba 
ľudskú podobu a vzal telo z Panny Márie, ktorá sa taktp 
stala matkou jednorodeftého Božieho Syna, ako o tom spieva
me vo vianočnej piesni:

Boží Syn dnes narodil sa, 
z výsosti k nám ponížil sa, 
a z Panny nevinnej 
a nepoškvrnenej, 
stelesnil sa.
Nech sa ale naša radost nekončí samým spevom! Čistým 

srdcom oslavujme Ježiša Krista, ktorý z lásky pre nás a pre 
naše spasenie stal sa človekom . . .  Nastal deň milosrdenstva, 
nech nik neprenasleduje svojho blížneho! Nastal deň radosti, 
nech nik nezarmucuje svojho blížneho, nech nik nebude prí
činou smútku a žiaľu pre druhého f  so. Efrém ].

ČO MÁME ROBIŤ DNES?

Okrem vianočnej radQsti máme predovšetkým ďakovať ne
beskému Otcovi za tento jeho veľký dar, za jeho Syna, nášho 
Vykupiteľa. Lebo skrze Krista Spasiteľa sme boli vykúpem 
z moci zlého ducha a budeme aj spasení, ak budeme spolu
účinkovať s Božími milosťami, ktoré nám Ježiš Kristus za
slúžil svojím utrpením a smrťou na kríži. V svojich modlit
bách nezabúdajme na svoju vlasť, na svoj národ, ba na celé 
ľudstvo, lebo všetci sme si bratmi a sestrami o Kristu Ježi
šovi, Pánovi našom.

Zime ako pravé Božie dietky a tak sa aspoň trošku odpla
tíme Ježišovi Kristovi. o. Jozef D a n d á i
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Rok, ktorý uplýva do mora večnosti
So starootcovskou ďakovnou pesničkou sa pôjde

me o pár dní rozlúčiť do Božieho chrámu s týmto 
rokom. Tak, ako nás to učili naše dobré matky, uro
bíme si dobré spytovanie svedomia, z ktorého nám 
vyjde, akí sme boli v tomto roku . . .

Ani sa človeku nechce veriť, že je tu už posledný 
mesiac, lebe sa nám zdá, že iba včera sme začínali. 
Také je životné tempo, tak plynie do nenávratna 
čas. Človeku je v takýchto chvíľach akosi zvláštne. 
Vidí sa ako obžalovaný, ktorý má vydávať počet z 
toho, čo mal urobiť, a neurobil.

I  ked bolo na oblohe sveta plno chmár, keď sa 
začínal tento rok, jednak sme do neho vstupovali 
s optimizmom. Pramenil z presvedčenia, že mieru
milovné sily umlčia tých, čo ešte kalkulujú s voj
nou. Organizácia Spojených národov vyhlásila rok 
1986 za Medzinárodný rok mieru. Hlava nasej kato
líckej cirkvi Ján Pavol II. vydal k 1. januáru t. r. 
a k celému roku 1986 heslo: Mier je hodnota bez 
hraníc: Sever — Juh, Východ — Západ jeden mier!

S optimizmom vstupovalo dó roku 1986 aj svetové 
socialistické spoločenstvo, krajiny svetovej socia
listickej sústavy a prichádzali s novými a novými 
mierovými iniciatívami. Tisíce zhromaždení za za
chovanie svetového mieru, tisíce demonštrácií proti 
nebezpečnému hazardovaniu s jadrovou vojnou. A 
to už nielen v socialistických krajinách, ale aj na 
Západe!

A predsa, i po toľkých iniciatívach, po toľkých  
úsiliach, je mier strašne krehký. Ešte totiž stále ne
vymreli tí, ktorí — pre zachovanie svojej nadvlády 
nad svetom — sú ochotní rozsievať strašnú sm rť. . .

V našich podmienkach boli najvýznamnejšou 
udalosťou nášho života voľby do všetkých stupňov 
zastupiteľských zborov. Pri týchto voľbách sme svo
jimi hlasmi nezvolili iba osvedčených kandidátov 
Národného frontu, ale vyjadrili sme aj svoje „áno“ 
mieru, zachovaniu posvätného daru života a svoje 
„nie“ tým nebezpečným akciám, ktoré sú namierené 
proti zachovaniu svetového mieru.

Ako kresťania budeme sa pri rozlúčke s rokom  
1986 zamýšľať nad tým, akí sme boli, ako sme pra
covali, ako sme plnili povinnosti a úlohy, ktoré nám 
plynú zo svojho rodičovstva a naši synovia a dcéry,

ako sa správali voči tým, čo im dali život, čo ich 
vychovali. Akí sme boli manželia, č i sme slúžili prí
kladom aj druhým, najmä tým, čo sa pripravujú pri
jať sviatosť manželstva. Ci sme im ukázali, ako v 
súlade, harmónii možno v rodinke žiť, ako zodpo
vedne možno vychovávať deti, ako statočne treba 
plniť Alohy.

Akí sme boli na svojicfi pracoviskách? Presní, 
pracovití, alebo niektorí z nás patrili, nedajbože, k 
tým, čo prichádzali do práce poslední, čo si svoju 
robotu iba odflinkali, ale prví sa ponáhľali domov?!

O čo bohatšia by mohla byt naša spoločnosť, keby 
bolo viac úcty k spoločnému, k hodnotám, ktoré pat
ria nám všetkým. S ktorými treba hospodáriť zodpo
vedne, tak, ako by sme robili so svojím.

*

Koľko otázok, koľko odpovedí by sme mohli dať?! 
A patrí sa, veď sa o pár dní rok s rokom stretne 
a nesvedčí sa prechádzať do toho nového s nevy
rovnanými účtami, s mankom, ktoré ochudobňuje 
nás všetkých.

Aj na sebe máme pracovaí. Nielen na tvári a ša
tách, na oblečení, ale aj na sebe samom, na svojom 
zdokonaľovaní, na svojom formovaní. Koľkokrát nám 
apoštol Pavol privoláva, aby sme vyzliekli zo seba 
staré, hriešne spôsoby a obliekli sa v Krista! Ne
buďme preto ako zábudliví poslucháči, ale osvojme 
si slová, ktoré chcú naše dobro, ktoré nás pozývajú 
žiť dokonalejšie!

Kým je ešte čas, usilujme sa dohoniť to, čo sme 
v priebehu roka zameškali. Koľkože plánov sme si 
urobili v tohtoročnom\ januári, na jeho začiatku! 
Koľkože predsavzatí! Čo všetko sme sľubovali! A 
nielen pri svätej spovedi, ale aj doma, manželke, 
deťom. Ako ani raz neprídeme neskoro, ako sa bu
deme varovať kalisku jedu, kaliskom alkoholu, kto
rý je stále páchateľom toľkého zla!

Zamyslíme sa nad tým všetkým a urobme si oprav
divé predsavzatie, že odteraz to bude ináč. Urobíme 
radosť svojej rodine, deťom, ale urobíme predovšet
kým radosť sebe, že si dokážeme rozkázať, že sa 
vieme oponovať, ovládať . . .



Na tieto Vianoce
Končí sa rok, ktorý nebol ľahký. Obloha nad sve

tom sa nevyjasnila. Ani pre poľnohospodárov nebol 
ľahkým rokom, veď vlaňajšia zima bola krutá a tr
vala dlho. Potom prišlo nadmerne suché počasie, 
ktoré poškodilo kultúry obilnín i ostatných plodín. 
Usilovnosťou našich poľnohospodárov sme však do
kázali i v takomto roku priblížit sa k hlavnej smer
nici, ktorú sme si vytýčili na roky 1986 až 1990 — 
s výhľadom do roku 2000 — že zabezpečíme sebe
stačnosť v obilninách a ostatných poľnohospodár
skych plodinách.

A ešte by sme sa mali spytovať, ako sme vycho
vávali svoje deti. Ci sme im od mala vštepovali do 
sŕdc pocit zodpovednosti k povinnostiam, č i videli 
náš dobrý príklad. Ci sme im hovorievali, že to všet
ko, čo máme, neprišlo samo od seba. Že sú ešte na 
svete krajiny, kde nemajú ráno hrnček mlieka ale
bo kávy, krajiny, kde je vykorisťovaná detská prá
ca. Kde deti nechodia do školy, ale ťažko pracu
jú . . .

Je dobré hovoriť o týchto veciach, aby si deti ne
mysleli, že to bolo vždy a že je to aj dnes všade 
samozrejmosťou. Aby vedelit že boli časy, keď sme 
nemohli — ak bolo viac detí v rodine — ísť v ne
deľu naraz všetci do kostola, lebo nebolo toľko to 
pánok . . .  Aby vedeli, že nie všetky školy boli otvo
rené pre všetkých. Ze nie každý mohol do kúpeľov, 
na rekreáciu . . .

*

Možno o chvíľu pôjdete na záverečnú pobožnosť, 
„zavierať“ starý rok. Zamyslite sa po ceste nad tým 
všetkým a proste Pána, aby sme mohli žiť v mieri, 
pokoji. Aby nemuseli viac naši bratia a otcovia me
niť pracovné šaty za vojenské uniformy. Aby zavlá
dol Boží mier!

—ant—

ililIllllllllllllllllllllllllllllllllH
PRED VSTUPOM DO TRETIEHO TISÍCROČIA

Niekoľko málo rokov pred vstupom do ďalšieho 
tisícročia stojí ľudstvo azda pred najvážnejšou 
skúškou, v ktorej sa má dejinne osvedčiť. Keď to 
budú chcieť všetci, vstúpi ľudstvo do ďalšieho tisíc
ročia bez jadrových zbraní. Nezbytným predpokla
dom k tomu však je definitívne zastavenie všetkých 
jadrových skúšok.

Oslobodené od jadrového nebezpečenstva mohlo 
by potom ľudstvo spoločne odstraňovať hlad, biedu 
a zaostalosť a mohlo by účinne chrániť naše tak 
ohrozené životné prostredie.

Tlmočíme odkaz a prosbu Kresťanskej mierovej 
konferencie: Obraciame sa na kresťanov a cirkvi 
s naliehavou prosbou, aby sa urobilo všetko pre 
to, aby sa všetky atómové mocnosti urýchlene uz
niesli o ukončení jadrových skúšok.

(Z  vyhlásenia Regionálneho výboru KMK v ČSSR)

Hanbon je starať sa o cudzie veci a nepoznať vlastné.
Demokritos

Vianoce sú sviatkami radosti, ktorá pramení z da
ru, ktorý dostávame od nebeského Otca: posiela 
nám svojho jednorodeného Syna.

Veľa krásy a podmanivého kúzla je vo vianoč
ných sviatkoch. Zídu sa celé rodiny, k rodičom prí
du deti, ktoré už vyleteli z rodinného hniezda a ži
jú ďaleko od domova. Ožívajú naše spomienky na 
detstvo. Znova sa nám starším zdá, že sme malými 
deťmi, ktoré sa tešia zo stromčeka, z darčekov, 
z vianočných kolied . . .

Pri pomyslení, že nie všetky deti na svete majú 
radostné Vianoce, je nám však smutno. Sú deti, 
ktoré nemajú čo jesť. Sú deti, čo nevideli hračky. 
Sú deti, čo — namiesto do školy — musia chodiť 
do práce .. .

Šťastné sú naše deti, že žijú v takýchto priazni
vých životných podmienkach. Ni& im nechýba. Ma
jú čo jesť. Majú kde bývať. Majú rodičov. Ich rodi
čia majú priaznivé životné podmienky.

Sú to veci, ktoré sa nám zdajú samozrejmé, ale 
pri pohľade na tento chorý svet, samozrejmými nie 
sú. Nezabudnime pod stromčekom pridať modlitbu 
aj za tých, ktorí sa nemôžu tešiť z vianočnej ra
dosti. Za chorých, za pripútaných na lôžko. Za bez
radných, opustených.

Poprosme Božské Dieťa, aby dalo svetu potrebné 
milosti a požehnalo nám túžený pokoj! —šek—

VIANOCE V BIRKENAU 

Štedrý večer v Birkenau.

Häftling, mladučká Uršuľa, stoji pred barakom a spomína. . .  
Slzy jej tečú dolu tvárou. Mysli na matku, na kamarátky. Oni 
tam bojujú, ja tu, v tom pekle. A  tu ju napadá: Budem im 
pomáhať odtiaľ, z koncentračného tábora. . .  Mizne Láger 
strasse, ostnatý plot, baraky, dievča vidí Ježiša, ktorý sa na
rodil. Vzťahuje k nemu ruky a modli sa: Pane, ty si počul 
plačúceho Jaira, vdovu z Naim, nariekajúcu Martu, počuj 
aj mňa. Neprosím za svoj návrat domov, prosim za rodičov, 
za tých, ktorí bojujú za moju vlasť. Chráň ich v nebezpečen
stve, chráň ich pred utrpením. . .  Prosím i za tých, ktori nás 
mučia a zabíjajú. Veď oni sú úbohejší, než malomocní, pre
tože nepochopili a asi nikdy nepochopia tvoju lásk u ... Tak 
sa modlí Uršuľa v posvätnej vianočnej noci. Oo jej duše vstu
puje pokoj, dokonca radosť a šťastie . . .

(Z rovnomennej knihy 2. Kossakovej)



Príhodný čas
Od polovice novembra je vo východnom obrade 

prípravná, predvianočná doba, v ktorej si s cirkvou 
pripomíname, čo všetko vykonal Boh pre našu spá
su. Je to udalosť prvotného významu. Dobrotivý ne
beský Otec, pamätajúc na svoj sľub v rajskej záhra
de vo svojej nekonečnej láske, dal nám „svojho jed- 
norodeného Syna, aby nik, čo uverí v neho, neza
hynul, ale mal život večný“ (Jn 3, 16). Hlboko sa 
k nám sklonil, prišiel medzi nás a stal sa človekom, 
aby „z jeho plnosti my všetci sme prijali, a to mi
losť za milosťou“ (Jn 1, 15).

Dva týždne pred Narodením Pána, v nedeľu zva
nú Praotcov, počúvame čítať zo sv. evanjelia podo
benstvo o veľkej večeri (Lk 14, 16—24). Neraz sme 
ho už počuli. Ak mu dobre rozumieme, je tu reč
o nás. Príchodom Božieho Syna nastal okamžik hos
tiny — plnosť radosti a možnej účasti v Božom krá
ľovstve. Do tohto Božieho kráľovstva sme boli po
zvaní všetci, ktorí sme prijali Krista a v jeho mene 
sme boli pokrstení. Tak, ako sa to hovorí v tomto 
podobenstve. Ale či všetci počúvame toto pozva
nie?

Ak má človek pred niekým nečisté svedomie, vy
hýba sa mu a nestojí o stretnutie s ním. Také ne
čisté svedomie mali i pozvaní z podobenstva. Zne
vážili dobrotu hostiteľa tým, že pred účasťou na je
ho hostine, dali prednosť svojím záľubám, majetku 
a zmyselným veciam. Preto nestali o jeho pozvanie.

V týchto výhovorkách je vyjadrený často aj náš 
postoj k Bohu a k jeho pozývajúcemu hlasu. I náš 
život je niekedy plný nechuti a neochoty k Božiemu 
volaniu. Sme neochotní, ak ide o modlitbu, o náv
števu chrámu, o sv. spoveď, sv. prijímanie..., — 
len aby sme neboli vyrušení zo svojich každoden
ných radosti, ktoré sú pre nás pohodlnejšie, než 
Božie veci. Lepšie je menej vedieť a teda aj mať 
menej úloh a zodpovednosti, povieme si. Ale každé 
také zanedbavanie si svojich kresťanských povin
ností má za následok možnosti stretnúť sa s Bohom. 
A tak človek vlastnou vinou sa pripravuje o účasť 
na nebeskej hostine — v Božom kráľovstve.

V knihe Chuť žiť prirovnáva autor ľudstvo dneš
ného sveta ku skupine výletníkov na ceste do hôr. 
Po istej dobe výstupu sa začnú prejavovať tri dru
hy ľudí.

Tí prví — ľutujú, že vôbec išli, že sa dali zviesť 
na výlet, ktorý nestojí za toľko námahy. Vracajú sa 
späť.

Tí druhí — nič neľutujú. Naopak, sú radi, že vý
let je pekný a môžu sa pokochať krásou prírody. 
Ale prečo treba ísť vyššie medzi skaly? To nechá
pu o preto ostávajú na mäkkom trávniku, rozbalia 
si zásoby a odpočívajú.

Len tí tretí — sú opravdu vrchári. Ľudia, ktorí 
nemyslia na námahu. Idú s nadšením až k vrcholu, 
ktorý sa rozhodli zdolať.

K týmto trom skupinám možno prirovnať ľudí, 
-ktorých vidno všade na svete. Najsmutnejší sú tí 
prví, ktorí nemajú chuť žiť, sú bez iskry. Stojí za 
to vôbec žiť? .. .  Do druhej skupiny patrí väčšina ľu
dí. Majú sa k životu. Dokážu pracovať, budovať — 
ale len po určité hranice. Radšej sa zaistiť a všet
kého užiť.. .  Do tej tretej skupiny — by mal patriť

l á m

každý kresťan. Ak patrí inde, je pre cirkev skôr 
bremenom, než radosťou.

„S nami Boh, razumíjte jazýcy, i pokarjajtesja: 
Jáko s nami Boh“, budeme onedlho spievať. Toto 
Božie volanie má osobitný význam práve v tomto 
milostivom čase. Je to výzva k pokániu, k návratu 
k Bohu. „A to tým viac, lebo vieme, že je už tu prí
hodný čas, hodina totiž, keď sa máme prebudiť zo 
sna. Veď teraz sme k spáse bližšie ako vtedy, keď 
sme začali veriť!“ (Rim 13, 11). „Zhoďme teda zo 
seba skutky tmy“ (Rim 13, 12), a žijme statočný, 
počestný život. Kiež by i v tomto príhodnom čase 
poznal každý z nás „čas svojho navštívenia“ (Lk
19, 44). Poznal svoje nedostatky a odstránil ich, aby 
každý z nás mohol sa stať dokonalým kresťanom, 
manželom, otcom, matkou . . .  Aby každý bol ochot
ný k Božiemu volaniu k spáse a chodil po Božích 
cestách. K tomu prosme o posilnenie našej vôle, 
aby sme zbožne a spravodlivo žili a tešili sa na 
stretnutie s nebeským otcom v jeho Kráľovstve.

—fd—



DEDIČNÝ HRIECH

pOZWÄŠ svoju VÍeRli/

O DOBRÝCH ANJELOCH

„Bo o tebe dal rozkaz anjelom svojim, 
by na všetkých cestách tvojich chránili 
teba“ (2 90, 11)

Väčšia časť anjelov vedená archanjelom Micha
lom, odovzdala sa službe Bohu a pre svoju posluš
nosť zaslúžila si večné šťastie v nebi. Katechizmus
0 tom hovorí: Boh dobrých anjelov odmenil večným 
šťastím v nebi, to znamená, že môžu byť večne v ne
bi pri Bohu a vidieť z tváre do tváre, tešiť sa s Ním, 
a viac nemôžu zhrešiť a stratiť večné šťastie.

Anjeli slúžia Bohu ako dobrí sluhovia, ako poslo
via. Sväté písmo hovorí takto: „Či nie sú všetci slu
žobnými duchmi, ktorých (Boh) posiela slúžiť tým, 
čo majú dosiahnuť dedičstvo spásy?“ (Žid 1, 14).

O vzťahu anjelov k ľuďom nás katechizmus učí: 
Anjeli nás milujú a chránia v nebezpečenstve duše
1 telá. Anjeli prednášajú naše modlitby pred Boží 
trón. Archanjel Rafael takto hovorí Tobiášovi: „Keď 
si sa so slzami modlieval a pochovával mŕtvych, keď 
si opúšťal svoj pokrm..., ja som prinášal pred Pá
na tvoje modlitby“ (Tob 12,12).

Najmä v hodine smrti stoja pri nás a sprevádza
jú naše duše do večnosti. V hodine smrti totiž zlý 
duch znásobí svoje úsilie, aby nás získal pre seba. 
Anjel strážca nám pomáha vytrvať v dobrom.

Svätá Cirkev učí, že každý človek má anjela stráž
cu. Prácu anjela strážcu nemožno chápať tak, že 
človeku sa nič nemôže stať. Človek má rozum a slo
bodnú vôlu. Preto môžeme odporovať jeho dobrým 
vnuknutiam.

Sv. Margaréta Kortónska v posledných rokoch 
svojho života mala mnoho pokušení. Zlý duch jej 
stále predkladal hriechy mladosti. Margaréta pla
kala v týchto skúškach. Raz sa jej zjavil anjel stráž
ca a povedal: „Neboj sa, dcéra moja. Zlý duch ne
má moc nad tebou. Ja som tvojím ochrancom. Ne
zanechám ťa, len buď mi verná a poslúchaj ma.“

O niektorých svätých sa hovorí, že videli svojho 
anjela strážcu (sv. František, sv. Cecília).

Nezabúdajme na svojho anjela strážcu. Je to vnú
torný hlas, ktorý nás napomína, aby sme sa chránili 
zlého a robili dobré. „Keďže máš takého opatrovní
ka, anjela strážcu, čoho sa máš báť? Je verný, pro- 
zreteľný a mocný. Čoho sa máš ľakať? Len ho na
sleduj a pevne sa ho drž“ (Sv. Bernard). L. L.

RADOSŤ Z DETÍ
Mikuláš Aleš má obraz, ktorý predstavuje matku, ako zhr

bená nad kolískou prihovára sa dieťaťu: „Spi, dieťatko spí! 
Zlož si ručičky. Pán Boh bude s tebou spať, anjelíčky kolí
sať! Spi, dieťatko, spí!“

Každá zdravá žena tuží po deťoch. Manželstvo bez deti je 
stromom bez ovocia. Zem bez slnka. Život bez radosti. Ra
dosť z deti prekonáva ťažkosti.

Dedičný hriech zasiahol negatívne do celej his
tórie človeka. Prvotný hriech našich prarodičov, 
Adama a Evy, keď okúsili jesť zo Stromu poznania, 
aby sa vyrovnali svojmu Stvoriteľovi, mal za násle
dok vyhnanie z raja. Lebo človek je a zostane iba 
stvorením, a nemôže sa stať Bohom. Nemôže byť 
Bohom a nemôže vedieť všetko tak ako Boh. Boh 
je počiatkom všetkého bytia, iba Boh je absolútna 
Pravda a absolútne Dobro, od neho pochádza schop
nosť rozlišovať dobro od zla. On je večný Zákono
darca a od neho pochádza všetko právo v stvore
nom svete. Spáchaním prvého hriechu človek poprel 
základné právo bytia, ktoré určil jeho Stvoriteľ. 
Dedičným hriechom zaťažení sa rodia všetci ľudia. 
Od neho bola oslobodená iba Panna Mária, ktorej 
telo si zvolil náš Pán za dočasný príbytok pri svo
jom príchode na svet. Od dedičného hriechu nás 
očisťuje sviatosť krstu.

(Svätý Otec Ján Pavol II., 10. 9. 1986)

V I A N O C E
(Dokončenie z 1. str.)

vyvolil Boh. Chce takto prebudiť v nás veľkoduš
nosť, získať naše srdcia, aby sme prijali jeho Syna. 
Prišiel k nám ako dieťa, aby nás získal láskou. Ne
prišiel ako panovník, vladár, aby človeka prekva
pil .svojou mocou, ale narodil sa nám tak, ako sa 
naplňuje ľudský život — najkrajším Božím darom 
a najväčšou ľudskou zodpovednosťou: ako dieťa. 
Len vtedy, keď pochopíme dieťa, ako znamenie da
ru a zodpovednosti, len potom pochopíme, že Boh 
urobil posledný pokus, aby získal naše srdcia a pre
menil ich svojou láskou. Len tak budú sviatky Bo
žieho narodenia východiskom z bezmocnosti a bez
nádejnosti k svetlu, radosti a pokoju.

Drahí, pozrime sa qez tieto vianočné sviatky na 
seba i do seba, pozrime sa na otca, matku, svokru
i tetu a na každého. Je naozaj „S NAMI BOH“? Je 
Boh v nás, je na nás vidieť, žé sme sa zrodili z Bo
ha a že Boh „pre nás a pre naše spasenie človekom 
sa stal“? Našiel v nás Spasiteľ dosť miesta — prí
strešie? Azda sme ho prijali do úst, ale či sme ho 
prijali i do nášho zmýšľania, do skutkov, do život
nej i domácej praxe? Keď sa pre nás narodil, či na
ozaj žije v nás a či bude v nás žiť aj po sviatkoch?
— Svetlo prišlo na svet. A či zmenilo toto svetlo 
noc našej sebeckosti? Vianoce sú sviatkami lásky. 
A láska to nie je len sviatočná nálada, ale je aj 
obeta a niekedy sebaobeta. A čo iného bolo Božie 
narodenie?

Drahí! Vám všetkým vospolok prajem takéto po
žehnané sviatky, aby ich svetlo, radosť a pokoj pre
žiarili vaše duše.

CHRISTOS RAŽDAJETSJA! SLÁVITE JEHO!



Cirkev Bohočloveka
(Pokračovanie z min. čísla.)

5. Do druhej polovice „zlatého veku“ patria:
a) Sv. Epifán Cyperský, autor diel „Ankoratus“ a 

„Panaria“. V týchto spisoch ukázala sa jeho bez
hraničná láska k Tradícii. Podľa jeho presvedčenia 
len Cirkev, vystavaná na Petrovi, je autentická 
uchovávateľka a ochrankyňa Tradície.

b) Sv. Bažil Veľký, borec za čistotu učenia o Svä
tom Duchu, skladateľ znamenitých „Pravidiel“ pre 
spoločný život a vynikajúci moralista.

c) Sv. Gregor Naziánsky, nazvaný „Teológ“ za 
svoje znamenité teologické práce. Priate! a spolu
pracovník Bažila Veľkého.

d) Sv. Gregor Nysský, brat sv. Bažila, preukázal 
Cirkvi veľké služby. Jeho diela sa vyznačujú filozo- 
fiCko-mystickým zameraním.

e) Sv. Ján Zlatoústy, arcibiskup Carihradský, naj
väčší kresťanský kazateľ, neohrozený trpiteľ za vie
ru v Kristovu morálku, veľký askéta a vzorný du
chovný pastier. Z jeho diel sa zachovalo mnoho káz- 
ní-homílií, slov, poučení a výkladov Svätého písma. 
Položil pevné základy učenia o Cirkvi. Neúnavne 
bránil zásady a teologické princípy, o ktoré sa opie
ra celá súčasná katolícka ekleziológia.

f) Sv. Ambróz Milánsky, taktiež vzor arcipastie- 
ra. Podobne ako sv. Ján Zlatoústy mnoho sa namá
hal, aby dôkladne zdôvodnil, a pokiaľ možno, čo naj
lepšie uskutočnil zásadu nezávislosti 'Cirkvi od štá
tu. Bol hlásateľom autentickej nadnárodnej univer
zálnosti.

g) Sv. Hieronym Stridonský, znamenitý preklada
teľ (do latinčiny) a vykladateľ Svätého písma. Je 
známy tiež svojimi polemickými spismi.

h) Sv. Augustín, jeden z najveľkolepejších Otcov 
a učiteľov univerzálnej Cirkvi. Co do hĺbky a vše
strannosti teologického myslenia má ledva sebe
rovného. Možno ho nazvať tvorcom teológie o milos
ti. V početných dielach do základov vyvrátil pela- 
giánske nedoceňovanie milosti. Svojou knihou „O 
Meste Božom“ zasadil definitívnu ranu pohanstvu.

ch) Sv. Astérius Amasijský. „To bol človek ne
otrasiteľný vo svojej pravoslávnej viere a na jeho 
autofritu často sa odvolávali v nasledujúcich sto
ročiach, osobitne na siedmom všeobecnom sneme 
stavali ho na svietnik pre vyvrátenie herézy obrazo- 
borcov, ako jasné svetlo ožiarujúce všetky umy“ 
(Pravoslavnaja Bogoslovskaja Encyklopedija Lopu- 
china, zv. II, s. 101).

i) Sv. Cyril Alexandrijský, neúnavný obranca pra
vej viery proti nestorianizmu. Z vôle pápeža sv. Ce
lestína zohral vedúcu úlohu na Efezskom všeobec
nom sneme.

j) TeodGret Cyrský bol dlho protivníkom sv. Cy
rila Alexandrijského. Túto -chybu a nedostatok ne
skoršie napravil, ked chránil učenie Cirkvi proti 
monofyzitom.

k) Sv. Lev Veľký, pápež, znamenitý pre svoj muž
ný boj proti prílišným demokrlatickým smerom v 
duchovenstve. Po dnešný deň v pravoslávnej cirkvi 
sa pokladá za svätého a za stĺp pravoslávia, na
priek tomu, že celým svojím životom a učením od
sudzoval neposlušnosť voči pápežovi.

K tomuto „zlatému veku“ treba pripojiť rad veľ

kých asketických spisovateľov a askétov, akými bo
li Makárius Veľký, Nil Sinajský, Marek Eremita a
iní pokračovatelia v asketických tradíciách sv. An
tona Veľkého a sv. Pachómia.

6. Najvynikajúcejší svedkovia Tradície v nasle
dujúcich troch storočiach:

a) Sv. Gregor Veľký, alebo Dvojeslov — Dialóg 
(+604), veľký askéta, mystik, učiteľ a cirkevný vod
ca. Doteraz sa považuje za svätého aj v gréckom 
pravoslávii, nehladiac na to, že on, ako všetci svätí 
pápeži, mal veľmi vysokú čisto katolícku predstavu 
o pápežskej moci. Autor v Rusku veľmi známeho 
diela „Pastyrskoje Pravilo“ (Regula Pastoralis).

b) Sv. Ján Klimak-Lestvičnik (koniec VI. stor.), 
autor spisu „Scala-Lestvica-Rebrík“ , v ktorom sa 
vykladá bezpečné, na všestrannej poslušnosti zalo
žené učenie o dokonalosti duchovného života, t. j. 
autentickej cirkevnosti.

c ) Sv. Maxim Vyznávač (+662), známy svojím 
energickým bojom s herézou monotelitov.

d) Sv. Ján Damašský (+okolo  749), obranca úcty 
obrazov a nezávislosti všeobecnej Cirkvi od štátu. 
Zakladateľ scholastickej filozofie. V svojom učení 
o Najsvätejšej Trojici podáva súhrn učenia pred
chádzajúcich Otcov.

e ) Sv. Teodor Studita (+826), najautoritatívnej- 
ší zo všetkých východných učiteľov mníškej doko
nalosti, autor monastierskeho Ústavu (Stanov), kto
rý vždy považovali v Rusku za vzorový a ktorým 
sa doteraz riadia najlepšie pravoslávne monastiere. 
Presvedčený o tom, že duchovná milostiplná doko
nalosť je neuskutočniteľná bez poslušnosti cirkevnej 
hierarchii, bol horlivým borcom za pápežskú moc

Zimný motív zo Stropkova. Snímka: a. J. Cverčko



s protivníkom zotročenia Cirkvi politicko-národnými 
silami. Bojoval za úctu obrazov a za svätosť a ne
rozlučiteľnosť kresťanského manželstva.

Svätá Tradícia-Podanie nie je múzeum: Ona žije 
v Cirkvi a prejavuje jej životnosť.

P r í l o h a

„V katolíckej: cirkvi Tradícia. . .  je živá do týchto čias. 
Vďaka tomu, z jednej strany je otvorená široká možnosť ďal
šieho rozvitia katolíckeho učen'a cestou stále väčšieho roz
vinutia Tradície, a z druhej strany je tn odstránená možnosť 
ostrej roztržky s minulosťou, ktorá sa uchováva v prítomnosti.

jednota poznania musí sa vyjadrovať vo vyhranených té
zach, tvrdeniach, založených na Svätom písme a Tradícii. Je 
očividné, že v podmienkach pozemského života, pri nemož
nosti cestou rozumu presvedčiť sa o pravdivosti Tradície, je 
nevyhnutné nejaké preverenie toho, že táto Tradícia je sku
točne posvätená. Vieme, že posvätenosť Tradície je zabezpeče
ná postupnosťou od apoštolov, a v dôsledku toho, v koneč
nom súhrne, od samého Božstva. Rozumie sa, uchovávateľkou 
a  chrániteľkou Tradície mohol by byť celý zbor veriacich. 
A le  teoreticky je to ťažké, lebo pozemská Cirkev sa skladá 
nielen z opravdivých Božích synov. Ale, prakticky, podobná 
záruka pravdivosti Tradície prostredníctvom všeobecného sú
hlasu, nevyhnutne musí priviesť k chaosu názorov a strate 
jednoty v poznaní. Tak alebo inakšie, musí jestvovať orgán, 
ktorý uchováva a chráni Tradícia, a keďže Tradícia čerpá 
svoju hodnovernosť z faktu, že vystupuje až k apoštolom, ten
to orgán musí byť nástupnícky zviazaný s apoštolmi. A  na
koľko Tradícia je živá a spôsobilá stále viac a viac sa roz
víjať, natoľko i uchovávajúci a chrániaci ju orgán musí mať 
tajomnú siln i moc učitelstva, moc vykladať staré pravdy a 
odkrývať nové. 2ivá a absolútne pravdivá Tradícia javí sa 
ako uhoľný kameň katolíckeho učenia, ktoré neodhodilo, ako 
protestantizmus, pri hľadaní pravdy ľudský rozum, ktorý ne
čaká nových prorokov, nových apoštolov, ale do jeho poklad
nice, podľa slov blahoslaveného Ireneja, apoštoli v plnosti 
vložili všetko, čo sa týka viery, učenia, ktoré neustrnulo v 
uznávaní toho, čo bolo ustanovené ďalekými predkami. . .  
(Karsavin, Katoličestvo, s. 27— 29).

„Už koncom II. storočia pápež Viktor I. žiadal od východ
ných cirkví zachovanie rímskeho zvyku. Vernosť apoštolskej 
tradícii, presvedčenie o jeho primáte v jedinej Kristovej Cir
kvi stali sa rozoznávacími znakmi pápežského Ríma. Najauto- 
ritatívnejšou javí sa Tradícia, uchovávaná cirkvami apoštol
skými, zvlášť Cirkvou prvého apoštola Petra, a to tým viac, 
že predstavitelia katedry Petra už skoro sa vydedili spome
dzi ostatných hierarchov svojou vernosťou samému princípu 
Tradície“ (Karsavin, tamtiež, s. 36— 37).

S. T.

NECH AJ TOHOROČNÉ SVIATKY BOŽIEHO NARO
DENIA naplnia naše srdcia láskyplným betlehem
ským pokojom, ktorým sa každoročne v tento čas 
prihovára všetkým ludom dobrej vôle celého sveta 
malé Betlehemské Dieťatko. To je naše vzájomné 
vianočné želanie, ktoré nás všetkých spojuje a za
väzuje k tomu, aby sme ho s úprimnou úctou nie
len vyslovovali, ale aj s oduševnelou horlivosťou 
uskutočňovali.

Christos raždajetsja! Slávite Jeho!
R E D A K C I A

Symbol reckokatolíckých vánoc
Jáko dnes vidím babiččin štedrovečerní stul, pro- 

strený bílou Inenou stoluvkou, jen pro tu pŕíležitost 
utkanou. Dve voskovice v nevysokých soícnech oža
rovali plechovou mištičku s rezy levných pšeničných 
zákusku, ješté nenakrojené pečivo tvaru podkovy, 
snopeček česnekových páliček i nezbytnou sklenku 
naplnenou medem. Kdyby na štedrovečerním stole 
cokoliv chybelo — med tam být musel. Snad patril 
k vánočním symbolum ŕeckokatolíkum nejbližším.

Kolik nám toho v souvislosti s onou nepostrada- 
telnou sklenkou sladkého zázraku — babička o vče
lách navyprávéla. — I  život prý Ježiškovi pri úteku 
do Egypta zachránilyl Když se vojáci na Ježiška le- 
žícího v koši vrhli, odkudsi na né vylétl roj včel a 
bodal tak nemilosrdné, až se dali na útek. Pak 
včelky provázely Svätou rodinu a živily ji medem.

Babička je nazývala „Panenkami Márie dräžičky“ 
a když šla kolem úlu, nikdy neopomnéla dát po
zdravení: „Pomáhej Pán Búh, včeličky, Pána Boha 
délničky!“

Často vzpomínäla, že ješté za jejího mládí bývalo 
zvykem hospodáŕu na „svjatyj večir“ pfinášet k 
úlúm voskové svíčíčky, zastrkávat je do kyprých 
snšhových polštárku na jejích strechách i v okolí 
a udržovat plaméríky tak dlouho, než se rozeznél 
hlas zvonu cerkve zvoucí na všenočné.

Inu, bývalý kdysi jtné vánoce. Ale jáko zästalo 
uctení Narození Kristova duvodem k vánoční osla
ve, zustávají i hodnoty, jichž si máme všímat stejné 
intenzívne jáko naši pfedkové pred desítkami let.
V té sklence medu na štedrovečerním stole bývala 
pfece zakódována úcta všech reckokatolíkä k píli, 
dobroté, toleranci a úsilovnému tvurčímu snažení
— nejen včelímu.

—náŕ—

NARODENIE NASHO PÄNA

„Milovaní moji bratia, dnes sa narodil náš Pán. 
Tešme sa. Niet miesta pre smútok, kde je zrodený 
život, čo nivočí strach pred smrťou, čo rozsýpa ra
dosť až po samu večnosť. Nech nebude nikoho, kto 
by sa nezúčastnil na tejto velebnej oslave! Dôvod 
pre radosť je spoločný pre nás všetkých. Náš Spa
siteľ zničil hriech a smrť, kdekoľvek sa s nimi stre
tol, to značí, vo všetkých ľuďoch, lebo všetci ľudia 
sú hriešni. Teda, všetci sa máme tešiť, bo pre všet
kých zasvitla sloboda! Plesaj od radosti spravodli
vý, splnilo sa prisľúbenie! Raduj sa hriešnik, lebo 
ti je umožnené odpustenie! Raduj sa pohan, bo si 
pozvaný k životu! Boží Syn prijal ľudskú prirodze
nosť, aby nás zmieril s Bohom. . .  A tak bude dia
bol, nepriateľ človeka, premožený od prirodzeno
sti, ktorú zviedol a premohol. Boh sa v ľudskej po
dobe postavil proti svojmu krutému nepriateľovi, 
aby ľudská prirodzenosť ponížila toho, ktorý ju pri
viedol k pádu . . (Sv. Lev Veíký, Reč 21)



Výrečnosť íaktov
(Myšlienky pri jasličkách)

Nielen sám fakt narodenia Božieho Syna, jeho 
príchod na zem a vstup do dejín ludstva naplňuje 
veriaceho človeka hlbokou vdačnosťou\a úžasom, 
ale aj samé okolnosti jeho príchodu na svfet a mies
to jeho narodenia.

Voľba miesta narodenia Božieho Syna bola die
lom Božej prozreteľnosti, lásky a múdrosti. Výreč
nosť tohto faktu je dosť jasná, ale dakedy si to do
statočne neuvedomujeme. Matka Božia skoro pod 
holým nebom porodila Ježiša nie pre seba a nie pre 
vlastný dom. Porodila ho pre svet, pre všetkých 
ľudí bez výnimky, pre bielych i čiernych, pre hne
dých i žltých, pre ľudí všetkých jazykov a národov, 
pre všetky časy a veky.

Táto bezdomovosť Kristovho narodenia má svoj 
hlboký význam a dosah pre ľudí: nikto na tomto 
svete nemôže povedať, že sa Kristus narodil v jeho 
dome a len pre neho. Štyri steny oddeľujú človeka 
od sveta, uzatvárajú k nemu prístup. Kristus ner 
chcel byť izolovaný od ľudí, nechcel, aby si ho nie
kto výlučne privlastňoval pre seba. Preto sa narodil 
bezdomý, v pastierskej jaskyni, od ktorej sa roz
biehajú cesty na všetky strany sveta. Nebolo tam 
ani dverí, ktoré možno zatrestnúť pred ľudskou zve
davosťou. Každý, kto tam prišiel, mohol vôjsť a 
nikto ho odtiaľ neodohnal, mohol tam nazrieť, po
kloniť sa, vzdať Ježišovi česť a vďaku za jeho na
rodenie, ako to urobili pastieri a východní mágo
via. Kristus tak ako vtedy, je prístupný pre každé
ho aj dnes. Miesto jeho narodenia je také chudobné, 
že každá chudoba a každá núdza môže tam vstúpiť 
a cítiť sa ako doma. Spasiteľovi sveta záležalo na 
tom, aby medzi ním a ľuďmi všetkých stavov a ná
rodov nebolo nijakých bariér a hrádzí. Kristus je 
bezdomovcom a nemal vlastný domov ani počajs 
svojho verejného účinkovania. „Líšky majú Svoje 
skrýše a vtáctvo nebeské má svoje hniezda, ale Syn 
človeka nemá, kde by hlavu sklionil“ (Mt 8, 20).
V mene tohto bezdomovstva chce mať plné právo 
vstupovať do každého domu. Kto mu však otvorí 
dvere? Na svete niet takého domu, do ktorého by 
nechcel Ježiš vojsť, ale násilím sa tam nedobýja.

Betlehemská jaskyňa a chudobné jasle v nej, do 
ktorých položila presvätá Panna svojho Syna, nás 
podnecujú aj k ďalším úvahám.

Ten, ktorý „rozložil svoj stan v slnku“ , mohol si 
celkom isto nájsť miesto v teplom a primeranom 
útulku malého mestečka. Ale mohol sa narodiť aj 
v Herodesovom či v rímskom cisárskom paláci a 
prijať hold rímskeho senátu. Ale keby si takto bol 
svoje narodenie zariadil, bol by konal ináč, ako 
zemskí mocnári? Aké oslobodenie by bol vtedy pri- 
niescl '„hudobným a trpiacim? Len takto, mohol prísť 
na svet ten, ktorý všetko mal a nič nepotreboval. 
Všetko bolo jeho a nič si nemusel privlastňovať; 
pravdaže, prinášal so sebou plnosť duchovného bo
hatstva a darov. Vyvolil si to, čo bolo najchudobnej
šie, aby ho nasýtil hojnosťou, to, čo bolo najpokor
nejšie, aby ho povýšil, to, čo je ničím, aby ho uro
bil čímsi. Bolo treba, aby predveká Múdrosť zahá
ňajúc od seba umelú a márnivú pýchu a veľkosť, 
odhalila v nej skrytú faloš a zasnúbiac sa s pokorou 
ukázala nám, v čom spočíva opravdivá veľkosť.

Betlehem, mesto v Judei, kde sa narodil Ježiš. Pohľad z pola 
pastierov.

Túto veľkosť svet aj postihol. Ľudstvo si kľaká na 
kolená pred jasličky v chudobnej maštaľke a hlbo
ko sa skláňa aj pred potupným znakom kríža, lebo 
jasle a kríž patria spolu. Maštaľka sa premení na 
k nebu sa dvíhajúce katedrály a kríž — znamenie 
potupy a hanby — na erb slávy a zdroj potechy. 
Jasle a kríž sa stávajú prameňom moci, školou múd
rosti a svätosti, ohniskom svetla a Jsultúry. Dvadsať 
storočí kresťanstva je sotva začiatkom jeho rozvoja 
a ustavičného, nezastavitelného postupu k jeho pl
nosti a obohacovaniu ľudstva.

Aká je to potecha pre tých, ktorým pripadlo za
čínať život v tvrdých podmienkach chudoby či nú
dze, ako malému Ježišovi v jasliach. Pri týchto jas
liach sa odstránili či odstraňujú priehrady, ktoré 
delili ludí na urodzene a menej urodzene narode
ných. Tu už niet privilegovaných ľudí a obdarova
ných výsadami, ale tu majú hodnotu iba nezištná, 
obetavá láska, úprimnosť srdca a pokorná ochota 
k službám blížnych. Cirkev dnes si pripomína svoj 
zrod a svoje začiatky v chudobe, aby verne, až do 
skončenia vekov zostala cirkvou chudobných, ale 
pritom štedrou a bohatou rozdávateľkou duchovných 
darov všetkým ľuďom dobrej vôle.

R. A. SLÁVIČKY



SVÄTÁ MUČENICA B A R B O R A

Barbora bola dcérou bohatého kupca Dioskura
v meste Nikomedii. Otec bol horlivý modloslužob- 
ník. Dostal podivnú myšlienku: uchrániť dcéru pred 
vplyvom kresťanskej viery. A keďže Barbora bola 
aj veľmi pekná, jej otec dal vybudovať pre ňu vy
sokú vežu s prekrásnymi izbami, aby ju odlúčil od 
styku s vonkajším svetom. Vežu strážili spoľahliví 
strážcovia a posluhovalo niekoľko žien.

Barbora čítala spisy gréckych básnikov a mudr
cov, ale tí nemohli uspokojiť jej vnútro. Premýšľala 
o márnivosti pohanských bohov, o človeku, o več
nosti a túžila poznať pravdu. Z okna pozorovala 
Božiu prírodu, poznávala nové krásy, ktoré jej myš
lienkam nedávali pokoja. A tak Barbora, zatvorená 
vo veži, oddelená od ľudí, učila sa sama z toho, čo 
videla, učila sa poznať Stvoriteľa — a poznávala 
Ho z jeho diel.

Jedného dňa jej otec musel daleko odcestovať. 
A Barbora, ktorá začala vychádzať do mesta, zo
známila sa s kresťanstvom, ktoré vtedy — aj keď 
prenasledované — sa veľmi šírilo. Dala sa poučiť 
o kresťanskej viere a prijala sv. krst.

Keď sa jej otec vrátil z cesty a dozvedel sa q 
všetkom, stratil rozvahu. Jeho otcovská láska k je
dinej dcére sa zmenila na nenávisť. Vytasil meč a 
bol by Barboru sťal, keby sa nezachránila útekom. 
Dioskur však našiel jej úkryt, mučil ju hladom a 
smädom, aby povolila. Keď to nedosiahol, odovzdal 
ju sudcovi Marciánovi.

Marcián však vidiac pred sebou pekné a múdre 
dievča, začal ju prehovárať, aby poslúchla svojho 
otca, pretože sa jej zriekne a nenechá jej ani ma
jetok.

— Som kresťanka a nikdy nebudem obetovať po
hanským modlám, — odpovedala Barbora.

Sudca dal doniesť nástroje mučenia a keď sa ich 
nezľakla, prikázal ju zobliecť, bičovať a rany rozdie- 
rať črepinami. Zem, kde Barbora stala, červenala 
sa jej krvou.

Barbora však v hrozných mukách sa modlila:
— Pane, Ježišu Kriste, poď mi na pomoc. Vezmi 

odo mňa všetko, len nie svojho Svätého Ducha.
Nakoniec, keď sa nepoddala, bola odsúdená na 

smrť sťatím hlavy. Keď jej otec Dioskur počul roz
sudok, sám ju viedol na popravisko a sťal jej mečom 
hlavu. Bolo to 4. novembra roku 235 (podľa Časo- 
slova bolo to roku 290).

Jej telo bolo zbožne pochované. Jej telesné ostat
ky boli neskoršie prenesené do Carihradu, kde nad 
jej hrobom cisár Lev IV. Filozof (886—912 J dal 
postaviť veľký chrám. V roku 1108 relikvie sv. Bar
bory boli prenesené do Kyjeva a uložené v chráme 
sv. arch. Michala. Preniesla ich Barbora, dcéra by
zantského cisára Alexeja Komnena (1084— 1118), 
ktorá sa vydala za kyjevské knieža Micí^ala Izjas- 
laviča (1099— 1113).

Na ikonách ju vidíme s čašou v ruke, čo vyjad
ruje jej hlbokú vieru. Tak na západe, ako aj na 
východe uctievajú si ju ako ochrankyňu umierajú
cich. A zbožné podanie nám zachovalo, že kto sa 
k nej modlí, nezomrie bez sv. Sviatosti.

Blažená Božia ovečka a panna Barbora. Trojitý  
lúč Najsvätejšej Trojice ta ožiaril, upevnila si sa vo 
viere svätým krstom. Zvítazila si nad zlobou otco- 
vou, keď si vyznala vieru v Krista. Preto ti Boh da
roval milosť uzdravovať choroby a všelijaké neduhy. 
Kriste Bože na jej orodovanie spas naše duše (Tro- 
pár).

Veľká trpiteľka Barbora, zbožne si ctila a chválila 
Najsvätejšiu Trojicu, opovrhla si pohanskými, mod
lami a svätyňami. A keď si trpela uprostred múk, 
nezľakla si sa hrozieb katov, mužský si počínajúc, 
ustavične si volala: Ctím jediné Božstvo v troch 
osobách! (Kondák).

Modlitba k sv. Barbore za šťastnú smrť

Všemohúci Bože, ty si dal svätej mučenici Barbo
re silu, aby ti zostala verná až po smrť; v dôvere 
na jej príhovor ťa prosíme: stoj pri nás v každej 
núdzi a nešťastí a posilni nás v hodine smrti telom 
a krvou tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, kto
rý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Du
chom Svätým na veky vekov. Amen.



y

Čakanie na radosť
Počul som o jednom osamelom človeku, žijúcom 

vo veľkom meste, ktorý Štedrý večer trávieval tak, 
že išiel na hlavnú stanicu a tam vyčkal príchod 
všetkých večerných vlakov, ako keby na niekoho 
čakal.

Je to iste smutné, byť na Štedrý večer sám a spô
sob, ktorý si tento človek vymyslel, aby oklamal 
sám seba, je síce originálny, ale pritom strašný. 
On si však vôbec zrejme neuvedomoval, koľko hl
bokej symboliky je v tomto jeho počínaní. Robí to 
zrejme preto, lebo v detstve sa mu do duše vryla 
predstava, že Vianoce, to je čakanie. Čakanie na 
radosť. A to je naozaj základ vianočného kúzla. Vy
stupňované čakanie na chvíľu, keď zaznie zvonček 
a smie sa vstúpiť do izby s rozžiareným stromčekom 
a hľadať pod ním prekvapenia. Ale je to aj základ 
Vianoc v ich najvlastnejšej podstate. Čakanie na 
radosť zo stretnutia s Bohom. S Bohom, ktorý pri
chádza z neprístupnej vzdialenosti v ľudskej po-’ 
dobe. Vianoce sú predsa oslavou Kristovho narode
nia. Ale nielen to. Majú byť aj osobným stretnutím 
skutočného Krista so mnou. Len tak majú zmysel. 
Bez toho sú prázdnou idylou.

Ved Kristus preto prekonal tú niesmernu vzdiale
nosť, ktorá je medzi večnosťou a časom, preto pre
klenul tú priepasť, ktorá je medzi nestvoreným Bo
hom a stvoreným človekom, aby sa človek mohol 
s ním osobne stretnúť. Každý človek, nielen tých 
pár, ktorí žili v čase jeho historického príchodu na 
zem. Pre každého z nás zopakuje zázrak svojho na
rodenia, kvôli komukoľvek z ľudí je vždy ochotný 
prísť z nedosiahnuteľnosti svojho Božstva. Ku ko
mukoľvek, kto ho čaká.

Ten osamelý človek, ktorý trávi svoje Vianoce

na nástupišti, je ochotný výjsť zo svojho domáceho 
pohodlia von do zimy a nečasu kvôli ilúzii. Len pre
to, aby sa mohol tváriť, ako že niekoho čaká. Ale 
on čaká nejestvujúceho hosťa. Nestálo by to zato, 
skúsiť vyjsť na chvíľu zo seba a ísť ten kúsok opro
ti tomu, ktorý naozaj prichádza?

Ak čakáme návštevu trebárs z iného kontinentu, 
ideme naproti aspoň na stanicu. Je to síce len nepa
trný zlomok cesty, ktorú prekonal návštevník, ale 
aspoň takto prejavíme túžbu stretnúť sa čím prv.

Aj Kristus, ak sa má narodiť aj pre mňa, ak sa 
kvôli mne stáva človekom, aby som sa mohol s ním 
stretnúť, právom očakáva, že mu prídem oproti. 
Že tak dám najavo svoju radosť, svoju ochotu, svo- 

" ju túžbu.
Priblížiť sa k Bohu možno rôznym spôsobom. Pri

bližujeme sa k nemu automaticky plynutím času, 
tým že sa stále blížime k okamihu smrti, ktorá zna
mená priame stretnutie s Bohom ako Sudcom. Toto 
stretnutie je nevyhnutné a nezávisí nijako “na tom, 
či si ho niekto želá a či v  to verí alebo nie.

K Bohu sa však približujeme aj dobrovoľne, vlast
ným úsilím. A  to stále uvedomelejšou vierou a stále 
jasnejším poznaním. Sústavným prekonávaním vlast
ného pohodlia a sebectva a vrodenej príťažlivosti 
k zlu. Rastúcou túžbou po dosiahnutí a uskutočnení 
ideálu dobra v sebe. A to je tá cesta oproti.

Je smutné, ak je niekto na Vianoce sám. Ale kaž
dý by mal byť často, hlavne dnes aspoň na chvíľu, 
celkom sám v nemej adorácii veľkému tajomstvu 
Vtelenia, v úžase nad cestou, ktorú prekonal Boh 
kvôli mne. A tá cesta sem, do chrámu, nech nie je 
na sviatok Narodenia Pána, ani inokedy púhym 
zvykom. Nech je viditeľným prejavom sústavného 
prekonávania tej vzdialenosti, ktorú mám prejsť v 
ústrety Bohu.

V. H.

Teta Katka bola vdova od mla
dosti. Manžel Jurko jej zomrel v 
rozkvete života. Nemal ani tridsať 
rokov. Nechal ju s dvoma deťmi, 
so synkom Miškom a dcérkou 
Aničkou. Bol však usilovný a sta
rostlivý. Za krátky čas ich man
želstva postavil pekný veľký dom, 
postaral sa, aby sa jeho rodinka 
mohla v ňom cítiť čo najlepšie. 
Šťastný pohľad na deti bol mu 
najlepšou odmenou za jeho prá
cu.

Lenže práve vtedy, keď si mys
lel, že najťažšie má za sebou, 
ťažko ochorel. Katku opanoval 
strach, robila všetko, aby mu za
chránila život. Nevedela si pred
staviť, žeby ju mohol nechať ako 
mladú vdovu s dvoma deťmi. Ä 
predsa dostavila sa táto neúpros
ná skutočnosť. Jurko zomrel. Bo
la to jasná pravda, a predsa sa 
jej zdala neuveriteľná. Vzpierala 
sa jej. Nevedela si predstaviť ži
vot bez svojho milovaného Jurka.

Radeftné Vianoce
Ale život je tvrdý a nemilosrd

ný. Má svoje zákony, ktorým sa 
musíme podriadiť, zmieriť sa so 
svojím údelom a stavať si šťastie 
z toho, čo nám po ťažkom údele 
zostalo. Uvedomila si to aj Kat
ka. Vedela, že na Jurka nikdy ne
zabudne. A ani nechcela. Chodila 
s deťmi k jeho hrobu s úctou, 
hovorievala im o jeho veľkej lás
ke a starostlivosti voči nim, ale 
usilovala vžiť sa do novej skutoč
nosti a podľa toho konať. Usilova
la sa vidieť svojho Jurka v deťoch 
a z lásky k nemu dopriať im všet
ko, čo by im bol doprial on, keby 
bol žil.

S radosťou počúvala, keď jej ľu
dia hovorili:

— Tvoj Miško je celkom ako 
jeho nebohý otec. Nielen sa mu 
podobá, ale je aj taký múdry a

usilovný. Radosť sa na neho poze
rať.

Kaťka sa pri takých slovách 
sladko usmiala a tvár jej zakvitla 
materinským šťastím. Ale keď bo
la sama, poplakala si.

Tak sa Miško vzmáhal. Cím bol 
väčší, tým väčšej pozornosti Sa 
tešil u všetkých obyvateľov obce. 
Ked vyrástol, ľudia o ňom hovo
rili:

— Ale je krásnyl
— A k  tomu milý, dobrý a pra

covitý, — dodali iní.
— Šťastné bude toto dievča, 

ktoré si vezme za ženu, — pozna
menali tretí.

Matka starostlivo pozorovala 
každý synov pohľad. Dobre jej 
padlo, že sa o jeho priazeň uchá
dzajú všetky dievčatá z dediny. 
Ba neušlo jej, že sa i k nej sprá
vajú stále úctivejšie. Pochopila 
to a lichotilo jej to.

Tu akoby hrom udrel z jasného 
neba. Dozvedela sa, že jej syn



chodí za Ruženkou, čo býva na 
konci dediny. Je tam päť detí. Ma
jú biednu chalupu. Kým sa budú 
deliť o dedičstvo, rozpadne sa a 
Jej synovi sa neujde nič. Preto 
ešte v tento deň, čo sa jej to do
stalo k ušiam, povedala Miškovi:

— Syn môj, smrť tvojho otca 
som prežila, Ale ak urobíš to, čo 
som dnes počula, neprežijem to.

Zakryla si tvár a pustila sa do 
plaču.

Miško bol v rozpakoch. Prišli 
mu na um slová Ruženky, ktoré 
mu len nedávno povedala:

— Tvoja matka nedovolí, aby 
si ma vzal za ženu.

On ju však ubezpečil, že len ona 
bude jeho ženou. Ako si teda te
raz počať, aby nestratil mamičku a 
dostal Ruženku?

— Zlatá moja mamička, — za
čal prosebne — Ruženka si vás 
bude ctiť ako žiadna iná. Bude 
vám vďačná, že sa dostane z chu
dobného domčeka do moderného 
domu.

— To viac nechcem počuť, — 
povedala rázne matka. — Taká 
žobrota tu nikdy nevstúpi. To by 
bola urážka tvojho otca, mňa i 
teba, hoci ty to v svojej zaslepe
nosti nevidíš. Ak ťa nepohnú ani 
slzy tvojej matky, choď si do tej 
koliby, vezmi si svoje sviatočné 
šaty a viac tu nevkroč. K Aničke 
vezmem zaťa a dám jej všetko.

Ťažká bola volba. Miško sa tiež 
rozplakal. Chvíľu váhal. Potom 
pristúpil ku skrini, vybral šaty, 
prišiel k matke a s chvejúcim sa 
hlasom prosil:

— Mamička, dovoľte, aby som 
vás pri svojom odchode synovsky 
pobozkal.

— Nedovolím, — znela rázna 
odpoveď. — Viac nie si mojím 
synom.

Miško prišiel k Ruženke, kto
rej rodičia zakrátko vystrojili chu-

PODROBNÝ POPIS POSTU 

Príprava — očistná diéta
2—3 dni pred pôstom jedzte len surovú zeleninu alebo ovocie (striedavo)! 1 deň 

pred pôstom si vezmite ricínový olej a miesto večere klystír — 1/2 a potom X liter 
harmančekového odvaru alebo vody telesnej teploty.

Priebeh dňa:
r á n o  — 1 šálku vlažného bylinkového čaju (mäta pieporná, rumanček pravý, 

šalvia lekárska, šípky a pod.); 
p r e d p o l u d n í m  — 1 pohár čerstvo urobenej ovocnej šťavy — na polovicu s vo

dou (pomaranče, jablká, hrušky, hrozno alebo iné). Nikdy nie priemyslovo vy
rábaný džús;

n a  p o l u d n i e  — 1 pohár čerstvo urobenej zeleninovej šťavy na polovicu s vo. 
dou (alebo pohár scedeného zeleninového vývaru: mrkva, zeler, cibuía, cesnak, 
brezové lístky, pór a pod.); 
p o p o l u d n í  — 1 šálku bylinkového čaju;
v e č e r  — 1 pohár čerstvo urobenej ovocnej alebo zeleninovej šťavy;

o 21. h o d i n e  — klystír, najlepšie harmančekový. ~~

Všeobecné pokyny
- Vodu (čistú a vlažnú) pite, ked máte smäd. Nemiešajte šťavy zeleninové s ovoc
nými! Celkového množstva štiav by malo byť asi liter (0,75—1,25 1).

Zakončenie pôstu — pomalý prechod
1. d e ň  — napr. 1 olúpané jablko, (pridať) trochu čerstvej zeleninovej polievky 

alebo pyré, nesoliť, nekoreniť!
2. d e ň  — pridajte dalej napr. varenú šošovicu, pohár nesladeného jogurtu alebo 

domáceho kyslého mlieka!
3. d e ň — zväčšite porcie a pridajte trochu čerstvého zeleninového šalátu, trochu

varenej ryže a trochu domáceho tvarohu!
Ď a l e j  môžete jesť normálne. Najlepšie by bolo, keby toto vaše normálne jedlo 
bolo také, aby vám poskytlo všetky dôležité látky pre dokončenie reštaurácie vášho 
organizmu, ktorá sa začala pri pôste. Ale hlavne sa neprejedajte!

Ďalšie pokyny k pôstom

V nijakom prípade nesmiete prerušiť prácu, odpočívať alebo zostať v posteli. 
Mali by ste pokračovať vo svojej obvyklej činnosti a vyhýbať sa, pokial možno, 
ťažkej práci. Liečivému procesu velml napomáha dostatok čerstvého vzduchu — 
prechádzky hodinové i dlhšie 2x denne sú dobré. — Najlepšie je preto držať pôst 
na jar alebo v lete, ked môžete stráviť hodne času vonku a spať pri otvorenom 
okne.

Kúpajte sa 2x—3x týždenne, ale nie v studenej alebo horúcej vode. Cvičte, ma
sírujte sa suchou kefou po sprche alebo vydrhnutí mokrým ručníkom ráno a večer.

Pôst sprevádzajú fyziologické zmeny. Zvýšené vylučovanie jedov pľúcami, kožou
i močom, niekedy až nepríjemné bolesti hlavy, potiahnutý jazyk, páchnúci dych, 
závraty alebo kožné erupcie. Tieto prípadné prejavy sú dôsledkom reštaurácie 
a opravy tela, ktorú umožnil pôst, nemali by vás, znepokojovať ani odradiť od dal- 
šieho postenia. Prvé 3—4 dni môžete maf hlad.

Čím dalej postíte, tým menší máte hlad. Ked telo dokončí svoju reštauračnú prá
cu, dostanete náhle definitívny pocit hladu či slabosti, pocit, že potrebujete jedlo. 
To je fyziologicky najvhodnejší čas pre ukončenie pôstu.

Vaša nálada počas pôstu je velmi dôležitá. Vyhýbajte sa negatívnym vplyvom, 
nepočúvajte vydesených príbuzných, ktorí vás budú strašiť, že musíte každú chvíľu 
zomrieť či onemocnieť. Ako už bolo zdôraznené, nikto ešte nezomrel po pár týždňoch 
zámerného pôstu. Majte dôveru v to, čo robíte. Pamätajte si, že nie ste prvý, kto 
sa postí, že to pred vami robili milióny ludí. Dokonca zvieratá sa inštiktívne postia, 
ked onemocnejú. Ak nemáte však plnú dôveru v pôst a jeho bezpečnosť, nedržte ho 
a už vôbec nie sám. Ked vám to urobí dobre, nehovorte tomu pôst, ale tekutá diéta
— nakoniec to nie je nič iného.

Vieme, že budete žasnúť nad výsledkami pôstu rovnako ako vaši priatelia, najmä, 
ked im o tom, že postíte, nič nepoviete. Autor Paavo Airvo tvrdí, že osobne nikdy 
neprestane žasnúť nad zázračným profylaktickým (preventívnym) a liečivým účin
kom tejto najstaršej, trúfame si povedať, najefektívnejšej metódy známej človeku.
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NÄHRADNÉ fo r m y  POSTU
Hroznová kúra

Niekoľko týždňov jedzte iba starostlivo umyté dozreté, ale neprezreté hrozno. 
Ospešne sa tým lieči obezita, vysoký tlak, artritída (zápal zhybov), nemoci srdca.

Deíailný program hroznovej kúry: 2 dni pôstu, ako príprava na zmenu, potom
2 týždne jeme len hrozno,
1. d e ň ráno pár gulôčok, na poludnie viac, večer tak 50 g,
2. deň  ráno 50—100 g, na poludnie 50—100 g, večer 30—100 g,
3. d e ň zasa pridajte, až ďalšie dni jedzte, kolko chcete (nie viac ako 1—2 kg 
hrozna).

Pite čistú vodu, ak máte smäd; ukončite ako každý pôst. P o z o r !  jedzte celé 
gulôčky hrozna so šupkami i semienkami, dôkladne a dlho prehryzujte a prežú
vajte! Hrozno musí byť na 100 % dozreté, ale nie prezreté a velmi dôkladne pre
myté. Hnedé či hnedasté gulôčky odstrániť. Najvhodnejšie je hrozno vermi krátko 
povariť (cca pol minúty).

lablčná kúra
Nejeden pacient s vysokým tlakom a nemocným srdcom niekoľko týždňov nič 

nejedol, iba jablká. Začali s jedným denne, a tak denne po 1 pridávali, 'až jedli 1 kg 
zrelých sladkých jabĺk denne. Ich stav sa postupne zlepšil. (Pozor, jablká treba olú, 
pat Treba odstrániť chemické látky z postrekov a ovzdušia.)

Kúra s kyslou kapustou
Je to starý ludový prostriedok na žalúdočné ťažkosti — jesť iba kyslú kapustu 

a piť šťavu z nej (musí byť pripravená doma bez soli a bez hlúbikov).

Príčiny účinnosti náhradných pôstov
Ked porovnáme všetky tieto kúry, zistíme, že ich najdôležitejšou súčasťou je pôst

— totálny, čiastočný alebo modifikovaný (upravovaný), ale vždy post. Keď nejete po 
dlhší čas nič než hrozno, jablká alebo mrkvovú šťavu — lahko vstrebatelné živiny
— nezaťažujete trávenie, začne autolýza (rozkladné procesy vyvolané vlastnými 
enzýmami, najmä tráviacich štiav), pálenie odpadkov, jedov, mŕtvych a nemocných 
tkanív. Tento zázračný liečebný proces umožňuje pôst, nech je už akýkoľvek.

V Buchingerovom sanatóriu (v Bad Pyrmonte) prihliadajú k faktickému stavu 
pacienta. Keď mu chýbajú zásady, dostáva pri pôste zásaditý odvar, z kyslej ka
pusty, aj iné zeleniny. Ked má nedostatok minerálov, dostáva na minerály bohaté 
bylinkové čaje; ked mu chýbajú vitamíny, sú tiež podávané rôzne bylinkové čaje 
vzhľadom na pacientovu nemoc. Tento vedecky kontrolovaný pôst bude mať asi 
rýchlejší a kompletnejší úspech v zotavení.

Použitá literatúra:

PAAVO O. AIROLA, There Is a Cure io r  Arthritis, Parker Puulishing Company, Inc., 
West Nyack, N. Y., 1968
ARNOLD DE VRIEŠ, Therapectic Fasting, Chandler Book Čo., Los Angeles, 1963 
P. J. HOLLOWAY, et al., British Dental Journal, May 6, 1958
GEORG LANYI, M. D., Raw Juices Instead of Drugs, Tidskrift Fôr Hälsa, June, 1967

dobnú svadbu. Jeho matka a ses
tra na nej neboli.

V obci sa o inom nehovorilo. 
Mládenci sa začali uchádzať o 
Aničku. Aničke vybrala manžela 
matka a dcéra poslúchla. Vystro
jila jej bohatú svadbu, na ktorú 
Miško a Ruženka neboli pozvaní. 
Anička a jej manžel Janík, žili 
šťastne a Miška i jeho ženu po
dlá vôle matky negovali. Každý 
bol presvedčený, že priepasť me
dzi matkou a synom je neprekle- 
nutelná.

No, v matke sa občas ozvala 
láska k synovi. Prejavila sa najmä 
vtedy, ked ho uvidela. Vtedy sa 
je) zaligotala slza v oku, i ked ju

akokoľvek skrývala. Ale spolu aj 
ona zbadala, ako sa jeho oko sper- 
lilo slzou, keď prechádzal popri 
otcovskom dome. Ich tajomstvo 
postriehol sused Jožo a, vedel, 
aká úprimná túžba horí v srd
ciach oboch po zmierení. Rád by 
bol pomohol ju splniť. Ale ako?

Prišla jeseň, blížila sa zima. Ja
ník, Aničkin, manžel, kúpil v blíz
kom lese drevo a bolo ho treba 
porezať. Zavolal preto suseda Jo
ža. Keď sa už chlapi mali pustiť 
do práce, tu Jožo prehovoril ku 
Katke:

— Málo je nás. Zišiel by sa eš
te jeden chlap. Ak dovolíte, zavo
lám vášho Miška.

Katku táto milá prosba prekva
pila. Prv, než by si to bola uve
domila, vykoktala zo seba:

— Ale pravdaže, volaj, nech 
príde.

Jožo bežal pre Miša a matka 
do izby. Taký šťastný zvrat ne
čakala. Len ako hc prijať, keď 
už teraz sa jej slzy tisnú do očí?

Keď Miško prišiel na dvor, mat
ka stála vo dverách kuchyne a 
zmohla sa len na slová:

— Vitaj, zlatý môj a pomôž.
— Pomôžem, pomôžem, — od

vetil Miško a už sa chystal do 
práce, aby sa nerozplakal. Z toho 
istého dôvodu i matka zmizla v 
kuchyni. Jožo zbadal háklivú si
tuáciu a zvolal:

— Chlapi, dajme sa do práce!
Pustili sa do práce, ktorá im

išla od ruky. Ani nezbadali, kaď 
zvon oznamoval poludnie.

— Chlapi, na obed, — zvolala 
matka.

Chlapi zasadli k stolu. Prišla 
matka, dala synovi fľašu a hovo
rí:

— Nalej chlapom a ja donesiem 
polievku!

Miško sa zháčil a hovorí:
— Mamička, Janík by mal na

liať, on je gazdom v dome.
— Ty si môj syn, ty nalej, — 

povedala matka.
— Tak je, volali chlapi.
Keď sa obed blížil ku koncu, 

prišla matka a natešene poveda
la Miškovi.

— Syn môj, nielen dnes, ale i 
na Štedrý večer budeš tu sedieť 
za stolom so svojou Ruženkou. 
Nasťahujte sa tu ešte zajtra. V 
mojom dome je dosť miesta i pre 
teba i pre tvoju sestru. A až sa 
vám bude zdať môj dom úzky, po
stavíme pre Aničku dom ešte 
krajší.

— Výborne, — súhlasili chla
pi a zatlieskali.

Stalo sa ako si matka želala. 
Na Štedrý večer Miško sedel za 
stolom so svojou Ruženkou, na 
druhej strane sedela Anička s Ja- 
níkom a za vrchstolom bola mat
ka. Bol to najradostnejší Štedrý 
večer pre matku i Miška. Ale 
úprimnú radosť mal i sused Jo
žo, ktorý sa o to pričinil.

Usilujme sa zmieriť rozvade
ných ľudí. Možno len na to čaka
jú. Ak sa nám to podarí, ich ra
dosť bude nám najkrajšou odme
nou.

dr. Ján B u b á n



"j* Z kresťanského sveta

Svätý Otec Ján Pavol II. sa rád vracia k marián
skym témam. Jeho homíliu, ktorú povedal na sviatok 
Nanebovzatia Panny Márie, označili mariológovia za 
poetický skvost. Uvažuje sa o súbornom vydaní pá
pežových homílií, ktoré majú mať v názve pápežovo 
heslo Totus tuus.

Ján Pavol II. poslal osobitný pozdravný list kar
dinálovi Julijansovi Vaivodsovi, apoštolskému admi
nistrátorovi Rigy a Liepaje pri príležitosti 800. výro
čia príchodu kresťanstva do Litvy. Svätý Otec v lis
te vyzdvihol starobylé korene kresťanstva v týchto 
končinách a osobitne sa podakoval kardinálovi a 
ostatným arcipastierom za prácu, ktorú konajú v 
službe Evanjelia.

Svoju druhú apoštolskú cestu do Nemeckej spol
kovej republiky vykoná Svätý Otec Ján Pavol II. 
v dňoch 1. až 4. mája budúceho roku. Ráta sa! s 
tým, že počas svojej návštevy vyhlási hlava cirkvi 
za blahoslavených sestričku karmelitánku Editu 
Steinovú a jezuitu Ruperta Mayera, obete nacistickej 
zvole.

V arcibiskupskom seminári v Splite bol marián
sky seminár na tému Mária v mystériu Krista a cirk
vi podľa ôsmej hlavy koncilovej konštitúcie Lumen 
gentium. Na seminári odznelo viacero prednášok 
z úst naslovovzatých mariológov.

Film o živote Ježiša Krista, Karunamayadu, sa už 
tretí rok teší v Indii veíkej popularite. Jeho výrobu 
pripravilo pred tromi rokmi katolícke kultúrne cen
trum Amruthavani.

V sobotu B. septembra odišiel Svätý Otec Ján Pa
vol II. na dvojdňovú návštevu doliny Aosta (Val 
d’Aosta), talianskeho autonómneho kraja na úpätí 
Mont Blanc. Z rímskeho letiska Ciampino odletel 
do Aosty, hlavného mesta tohto kraja. Po privítaní 
a stretnutí s obyvatelmi mesta a jeho funkcionármi 
pomodlil sa Svätý Otec v tamojšej katedrále ružen
covú modlitbu. V nedelu 7. septembra v raňajších 
hodinách odletel helikoptérou do mestečka Cour- 
mayer, odkial pokračoval na vrch Mont Chetif 
(2343 m), ktorý patrí da masívu Mont Blancu 
(4810 m ), najvyššej hory v Európe, na hraniciach 
taliansko-francúzskych. Tu Svätý Otec pri soche 
Matky Božej, Kráľovnej pokoja, prehovoril k veria
cim, ktorí ho počúvali pri svojich rozhlasových pri
jímačoch, alebo ho sledovali na obrazovkách. Po 
prvý raz v histórii odznela poludňajšia modlitba 
Anjel Pána z takej výšky, z ktorej sa dá zhliadnuť 
vari celá Európa.

V Miláne vzniklo z podnetu skupiny novinárov 
Dokumentárne stredisko katolíckej tlače, ktorého 
účelom je zhromažďovať a katalogizovať náboženské 
noviny, časopisy, bulletiny, spisy a dokumenty.

Tohtoročný 7. ročník Ceny pápeža Pavla VI. za 
dobrotu dostala Mária Fida Morová, dcéra známeho 
talianskeho štátnika Alda Mora, brutálne zavražde
ného skupinou teroristov v roku 1978.

Astronaut James Irwin, ktorý v roku 1971 vystú
pil na Mesiac, podnikol už štyrikrát neúspešný po

kus nájsť na vrchu Ararat Noemov koráb. Jeho ex
pedícia má deväť členov.

Rímsky denník Avvenire uverejnil obšírny rozho
vor Gianniho Caganelliho na cyrilometodskú tému, 
najmä o vykopávkach z čias misie sv. solúnskych 
bratov Cyrila a Metoda v našich krajoch. Caganelli 
sa prikláňa k názoru, že hrob sv. Metoda už netreba 
hľadať, lebo je to ten, ktorý archeológovia odkryli 
v moravských Sadoch. Podľa výskumov je zrejmé, že 
hrob značne sputošili Hunovia.

Svätý Alfonz

N E P O Š K V R N E N E J

Krásna Panna, Požehnaná, 
nad Teba krajšej nietI 
Také krásne, také jasné 
stvorenie nemá svet:

A

Na Tvojej tvári lúč rajský íiari 
plný nehy a čistoty.
Božskejšia krása už nepozná sa:
Po Bohu krása — to si Tyl

Hviezdičky živé, milé a tklivé 
sú Tvoje oči — lásky dych!
Pohľady Tvoje jak šípov dvoje 
zraňujú srdce úbohých.

A Tvoje dlane! Pohľad na ne 
vždy zapaľujú lásku v nás:
Sú plné blaha. — Ó, duša drahá, 
vzývaj ich stále, znovu, zas!

Kráľovná si Ty, poklony, ríty 
zem, nebo, peklo vzdáva Ti.
No Tvoje srdce je láskyplné: 
k svätcovi, k hriešnym blízka si!

Kedyže, Bože, môj pohľad zmôže 
uvidieí Teba v nebi raz?
Mária, kedy obličaj bledý 
ožiari Tvojej lásky jas?

Koľko to duší nepriateľ ruší, 
aby ich v pekle zatratil.
O, Pani, chráň mä!
Pred vrahom bráň ma, 
aby som Boha nestratil!

Nuž, pejme chvály, aby sa vzdali 
Bohu, čo takú Matku nám dal!
Buď Bohu chvála a láska stála 
za to, že stvoril ten Ideál!

Márii sláva nech sa vždy vzdáva!
Márii na slávu volajme!
A celé srdce dnes láskyplne 
Márii, Ježišovi oddajme!

Prel. o. Ivan
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KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa 31. augusta 1986 ndp. ordinár Mons. Ján 
Hi r ka ,  apošt. administrátor prešovský, navštívil 
obec Ceíovce, okr. Trebišov, kde posvätil nový ol
tár a žertveník. Toho istého dňa prišiel aj do Sir- 
níka v okrese Trebišov, kde posvätil obnovený 
chrám, slúžil sv. liturgiu a kázal Božie slovo. — 
Dňa 2. septembra sa zúčastnil na dekanskej porade 
v Trebišove. — Dňa 7. septembra bol prítomný na 
odpuste v Košiciach. Pri tejto príležitosti začal prí
pravu na sté výročie posvätenia chrámu, ktoré pri
padá na 26. decembra 1986. V tomto duchu sa nies
li aj jeho príhovory k veriacim pri bohoslužbách.
— Dňa 9. septembra v Prešove prijal bohoslovcov 
teologickej fakulty a mal s nimi pohovory. — Dňa
13. septembra sa zúčastnil osláv 60. výročia naro
denia o. Michala Vasila v Zdobe. Pri tejto príleži
tosti mu poďakoval za jeho pastoračnú prácu a 
udelil hodnosť tit. dekana. — Dňa 16. septembra 
zavítal do Ľubice, kde bol prítomný na dekanskej 
porade okresov Poprad, Spišská Nová Ves a Banská 
Bystrica. — Dňa 28. septembra navštívil farnosť 
Veľký Lipník, kde posvätil zvnútra obnovený chrám.

Gr.-kat. chrám sv- Mikuláša vo Vyšnej Vladyôi ( farnosí Kapi- 
šová) z r. 1838.

Aj tohto roku sa zišli naši veriaci v nedeľu 7. 
septembra na čirčiansku horu, aby prejavili svoju 
lásku k našej nebeskej Matke. Slávnostnú sv. litur
giu za asistencie bohoslovcov odslúžil vdp. Eugen 
Kočiš, biskupský ceremoniár, spolu s vdp. Jozefom 
Šoltýsom, okr. dekanom. Božie slovo kázal vdp. Eu
gen Kočiš.

NAŠI JUBILANTI

V tomto mesiaci si svoje životné jubileá pripomí
najú títo vdp. duchovní otcovia:

Gejza Seman — 60 rokov od narodenia {3 .12. 
1926); Ján Nemčík — 75 rokov od narodenia (7. 12. 
:1911); Mikuláš Céčko — 60 rokov od narodenia 
(17. 12. 1926); Vojtech Havassi — 70 rokov od na
rodenia (27. 12. 1916).

Spomeňme si na jubilujúcich dušpastierov vo svo
jich modlitbách.

Mnohá ja lit, blaha ja ľit!

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITIEB NA DECEMBER

Všeobecný: Aby sa Jeruzalem, ako to naznačuje 
aj jeho meno, naozaj stal „Mestom pokoja“ .

Misijný: Aby všetci čínski katolíci mohli žiť v pl
nej jednote so všeobecnou Cirkvou.

Zasvätenie: Srdce Ježišovo, odporúčame ti kňazov 
chudobných, starých, chorých a odkázaných na po
moc iných.

C IRC

EVANJELIOVÝ ŠTÝL

Nádej je veľká čnosť.
Prečo nemáme niekedy plnú radosť? Prečo nás 

zatieňujú bolesti, slzy, nepríjemnosti?
Pretože nám chýba nádej. Ak sa nad tým zamys

líme a zahľadíme sa hoci len letmo a panoramatic
ky na evanjelium, nádej sa zdá byt evanjeliovým štý
lom ; je ona dôverným očakávaním Božích prisľúbe
ní, ktorých evanjelium je pokladnicou.

Ak chceme obnoviť svoj kresťanský život a dať 
mu priezračný úsmev evanjeliových detí, je nutné, 
aby sme teraz vytrvale ž ili túto čnosť.

Pre svätého Pavla Pán je „Boh nádeje“ .
Ano, práve tak je to. Pravý a jediný Boh „nech vás 

naplní všetkou radosťou a pokojom“ (R im  15, 13). 
Sú to dve veci, čo svetu chýbajú a ktoré mu kresťan 
má darovať. Chiara Lubich



Kultúrne rozhľady
SVETOVÁ KULTÚRNA VEREJNOSŤ si v uplynulých dvoch 

rokoch pripomenula 800. výročie vzniku známeho diela staro- 
ruskej literatúry — Slova o pluku Igorovom. O oslavách toh
to výročia bolo schválené uznesenie na XXII. zasadnutí ge
nerálnej konferencie UNESCO. Pri tejto príležitosti boli uspo
riadané mnohé výstavy, literárne večery i medzinárodná kon
ferencia vedeckých pracovníkov z takmtr 30 krajín, aj z Čes
koslovenska. V Sovietskom zväze vydali aj desatkopejkovú 
známku. Jej autorom je výtvarník A. Tolkačev. Na filatelistic
kom salóne v Paríži ju označili za najkrajšiu poštovú známku 
roku 1985, vydanú na európskom kontinente.

MÚZEUM PAVLA M. TREŤJAKOVA V MOSKVE zriadila pri 
príležitosti 90. výročia smrti tohto významného moskovského 
osvietenca a mecenáša umenia. Pavol M. Tretjakov žil v ro
koch 1832 až 1898 a bol veľkým zberateľom obrazov. V roku 
1892 venoval mestu Moskva svoje veľké zbierky nesmiernej 
umeleckej hodnoty. Jeho zbierky dali základ jednej z najväč
ších a najznámejších — Treíjákovskej galérii.

JAGELLONSKÄ UNIVERZITA V KRAKOVE je jednou z naj
starších európskych vysokých škôl. Založil ju poľský kráľ 
Kazimír Veľký 16 rokov po založení Karlovej univerzity v Pra
he v roku 1364. V súčasnosti má táto univerzita jedenásť 
fakúlt. Jedna z jej budov — Collegium Maius — slúži ako Mú
zeum dejín Jagellonskej univerzity.

MÚZEUM KYSUCKEJ DEDINY VO VYCHYLOVKE, OKR. ČAD
CA poskytuje návštevníkom obraz o obytných, hospodárskych, 
spoločenských, tecfmických a sakrálnych objektoch minulosti. 
Túto národopisnú expozíciu postupne doplňujú ďalšími expo
nátmi.

PRI RIEKE IPEĽ V OBCI MALÉ KOSIHY V OKRESE NOVÉ 
ZÁMKY objavili na ploche jedného hektára dve pohrebiská: 
jedno je z mladšej doby železnej, druhé neskoršie. A j tieto 
nálezy potvrdzujú, že medzi riekami Váh a Ipeľ bola v 4. až
2. stor. pred Kr. silná koncentrácia osídlenia keltským oby
vateľstvom.

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH od 
svojho založenia v roku 1959 vychovala na svojich piatich fa
kultách — filozofickej, pedagogickej, právnickej, lekárskej 
a prírodovedeckej — v Košiciach a o Prešove takmer dvadsať
tisíc odborníkov. V súčasnosti sa na výchove takmer päťtisíc 
poslucháčov na 58 katedrách podieľa sedemsto učiteľov. Uni
verzita má aj trt ústavy a účelové zariadenia a spolupracuje 
nielen s unlverzitámi u nás, ale aj v zahraničí.

NA KEŽMARSKOM HRADE, ktorý zrenovali v rokoch 1962— 
85, sprístupnili v tomto roku novú expozíciu miestneho mú
zea — históriu mesta a okolia z obdobia feudálnych dejín. 
Súčasťou expozície sú i pamiatky po kežmarských cechoch
i cechoch z  blízkeho okolia — vývesné štíty, cechové pečate, 
truhlice', písomnosti,- pracovné nástroje a výrobky. K zaují
mavým exponátom patrí aj kreslo richtára z roku 1652 a prí
sažný kríž z roku 1713. Na kežmarskom hrade sprístupnili aj 
barokovú kaplnku z rokov 1657—58.

V RÁMCI XXXII. ROČNÍKA Medzinárodného hudobného le 
ta v Bardejovských Kúpeľoch, ktorý sa niesol v znamení Me
dzinárodného roku mieru, odznelo v mesiacoch júl a august 
19 koncertov. Dvakrát na ňom vystúpila Štátna filharmónia

s/KUsZÁS) ^ * 7
z Košíc. Medzinárodný charakter dali festivalu španielsky Gi
tarista José Luis Lopatequi, maďarský klavirista Endre Hege- 
diis, bulharské kvarteto Eolyna a komorný súbor gotickej hud. 
by Niederosterreichische Spielleute z Rakúska. Z Čiech za
vítali Dychové kvinteto z ND v Prahe a Stamicovo kvarteto. 
Súčasťou tohto druhého najstaršieho hudobného festivalu na 
Slovensku boli aj tradičné promenádne koncerty, na ktorých 
sa predstavili dva orchestre z Košíc a jeden z Prešom.

V ČERVENOM KLÁŠTORE, ktorý bol svojho času v správe 
Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove, je v súčasnosti vy
sunutá expozícia Východoslovenského múzea v Košiciach. 20. 
výročie jej založenia bolo vhodnou príležitosťou na jej rein- . 
štáláciu a podstatné rozšírenie. K doterajším trom častiam
— histórii kláštora, etnografii a farmácii — pribudli dve no
vé — Zamagurie a archeológia. Červený Kláštor je národ
nou kultúrnou pamiatkou a počas tohtoročného leta zazname
nal zvýšený záujem návštevníkov.

SOM CHORÝ, PANE . . .

Pane, videl som ju kľačať vzadu v chráme. Ošú
chané r ifle , džínsový kabátec, popísané botasky. Se
dela si na pätách, hlava sklonená ku kolenám, s 
rozpustenými vlasmi ako svätožiarou. '

Modlila sa. Rozprávala sa s Tebou, nevnímajúc 
čas, ľudí okolo seba. Modlila sa v hlbokej dôvere 
v Tebe, pokorne.

Pane, pripadal som si ako farizej pristihnutý pri 
svojej pokryteckej modlitbe. Zahanbil som sa, hoci 
aj v bezchybnom obleku, s dobre zladenou kravatou, 
vyleštenými topánkam i. . .

A pritom  . . .
Pane, moje srdce je choré» Je neschopné prijímať 

Tvoju milosť a potom ju štedro rozdelovaí do svoj
ho okolia. Zabudlo milovať. Milujem preto, lebo do
stávam. Ak sa už ničím neplatí, prestávam dávať. 
Stávam sa podvedome skeptický ku každému láska
vému prejavu a hľadám za ním otázky: Čo to stojí?

Prichádzam k Tebe do chrámu, no nevnímam Ta.
Som chorý, Panel
Moja duša potrebuje lekára, ktorý by hlbokým 

chirurgickým rezom odstránil nádory hriechu a ľa
hostajnosť z m ojej duše.

Stvor mi čisté srdce, ó Bože3 a obnov priameho 
ducha v mojom vnútri ( Ž  50,12).

Pane, dožič mi milosť, aby som sa očistil, aby 
som Ta s čistým srdcom mohol milovať.

M. Kérul-Kmec
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