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Láska, pokoj a porozumenie
Vydávame sa na ďalší úsek našej životnej cesty, 

začíname rok 1987. A všetci si v duchu želáme, aby 
bol šťastný, radostný a požehnaný. Aby sa tak sta
lo, musíme sa o to pričiniť všetci. Všetci máme prí
ležitosť zasiahnuť do toho, aby náš život i v tomto 
roku bol radostný, bez akéhokoľvek nedorozumenia 
a nepokoja.

Božský Spasiteľ nám k tomu zanechal zlaté pra
vidlo: „Čo chcete, aby ľudia robili vám, robte im aj 
vy podobne“ (Lk 6, 31). Tieto slová sú v nejakej blíz
kej podobe známe na celom svete.

Rabinská literatúra rozpráva historku o dvoch 
populárnych učiteľoch židovského zákona — Sam- 
majovi a Hillelovi, — ku ktorým prišiel akýsi pohan 
a žiadal ich, aby ho vyučili židovskému zákonu, 
všetkým zákazom $ príkazom — za ten čas, za 
ktorý vydrží stáť na jednej nohe. Šammaj sa nahne
val a vyhnal ho, ale Hillel mu povedal: Nerob dru
hým to, čo nechceš, aby ti robili oni. Pohan sa po
tom stal Hillelovým žiakom.

Toto zlaté pravidlo by sme mali uvádzať do života 
aj v tomto novom roku, do ktorého sme vstúpili. 
Aby sme ukázali svojím jednaním, svojím postojom, 
že sme si navzájom bratia a sestry. A o to sa máme 
pričiniť zvlášť my, kresťania, ktorí sme k tomu po
volaní, majúc príklad zakladateľa nášho nábožen
stva — Ježiša Krista.

P. Glos kedysi rozprával, ako v USA hľadal vo vlaku 
miesto na sedenie. Tam sa totiž predá len toľko líst
kov na sedenie, koľko je miest na sedenie. Miesto 
si však cestujúci musia nájsť sami. P. Glos prechá
dzal vlakom a miesto na sedenie našiel len v kupé, 
ktoré bolo obsadené černochmi. Sadol teda medzi 
nich a černosi mali veľkú radosť, že beloch sa nad 
nimi nepovyšoval, nepohŕdal nimi.

Aké by bolo pekné, keby to tak vyzeralo aj v na
šom každodennom živote. Keby sme sa vedeli jeden 
k druhému ozvať, jeden k druhému sadnúť, či je 
to už vo vlaku alebo v autobuse, nepozerajúc sa na 
to, akého sme náboženstva, národnosti či svetoná
zoru. A náš Spasiteľ nás k tomu vyzýva slovami: 
„Potom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa 
budete navzájom milovať“ (Jn 13, 35).

V jednom predvianočnom období (r. 1977) bol v 
televízii premietnutý dokumentárny iilm s názvom 
Niet cudzích detí. A videli sme, ako 12-ročný Róbert
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v psychologickom teste dostal úlohu namaľovať 
„túžbu“. A dieťa, ktoré vyrástalo v detskom domove, 
ktoré nikdy nepoznalo lásku rodičov, namaľovalo 
otca a matku, ktoré držia medzi sebou dieťa za ruky 
a všetci sa pritom veselo usmievajú.
' Äno, mať otca a matku. Byť spolu a mať sa radi. 
To bolo jeho jedinou a najväčšou túžbou.

A to je aj naša túžba na počiatku tohto nového 
roka, do ktorého sme vstúpili. Aby sme spolu žili 
a pracovali, spolu sa radovali a mali sa radi ako 
jedna veľká rodina, v ktorej vládne láska, pokoj a 
porozumenie. To je aj žičenie našej redakcie všet
kým našim priaznivcom, prispievateľom a čitateľom.

Nech je s nami po celý rok Božie požehnanie, aby 
sme mohli v pokoji pracovať a tešiť sa z každoden
nej práce a v duchu viery v Boha a lásky k ľuďom 
usilovali sa o dobro, pokoj a šťastnú budúcnosť.

Pokoj a bratská láska nech je medzi nami!

MILOSŤ VÁM A POKOJ OD BOHA, NÁŠHO OTCA, A OD PÁNA JEŽIŠA KRISTA!
(Ef 1, 2)



KALENDÁR 
NA MESIAC

J A N U Á R

1 . Š Občiansky nový rok
Meno Ježiš (Obrez. Pána). Sv. Bažil Veľký.
Lit. Kol 2, 8—12; Lk 2, 20—21; 40—52

2. P Silvester, pápež. Prvý piatok
3. S Malachiáš,, prorok

4. N Nedeľa pred Bohozjavením Pána. — Hl. 8.
Utr. ev. 11. Lit. 2 Tim 4, 5—8; Mk 1, 1—8. 
Zbor 70 apoštolov

5. P Teotempt a Teóna, mučenici
N a v e č e r i e  Bohozjavenia Pána. Pôstny deň

6. U Bohozjavenie Pána. — Lit. Tit 2, 11—14; 3,
4—7; Mt 3, 13—17

7. S Zbor sv. Jána Krstitéla
8. S Juraj Pôstnik, ctihodný; Emilián, vyznavač
9. P Polyeukt, mučeník

10. S Gregor Nisský, biskup

11. N Nedeľa po Bohozjavení Pána. — Hl. 1. Utr. 
ev. 1. Lit. Ef 4, 7—13; Mt 4, 12—17. Teodoz 
Velký, ctihodný

12. P Tatiana, mučenica
13. U Hermil a Stratonik, mučeníci
14. S Sv. Otcov v Sinai a Raete zavraždených

O d d a n i e  Bohozjavenia Pána
15. S Pavol a Ján, ctihodní
16. P. Peter, apoštol; úcta okovám
17. S Anton Velký, ctihodný

18. N 30. nedeľa po ZSD. — Hl. 2. Utr ev. 2. Lit. 
Kol 3, 12—16. Lk 18, 18—27. Atanáz a Cyril, 
arcibiskupi

19. P Makar Egyptský a Makar Alexandrijský; cti
hodní

20. U Eutým Velký, ctihodný
21. S Maxim, vyznavač
22. Š Timotej, apoštol
23. P Klement, biskup; mučeník
24. S Xénia, ctihodná

!25. N 31. nedeľa po ZSD. — Hl. 3. Utr. ev. 3. Lit. 1 
Tim 1, 15—18; Lk 18, 35—43. Gregor Bohoslo
vec, arcibiskup

26. P Xenofón a i., ctihodní
27. U Ján Zlatoústy, arcibiskup — prenesenie ostat

kov
28. S Efrém Sýrsky, ctihodný
29. Š Ignác Bohonosec, biskup — prenesenie ostat

kov
30. P Troch svätiteľov — Bažil Velký, Gregor Bo

hoslovec a Ján Zlatoústy, arcibiskupi. Lit. Žid
13, 7—17; Mt 5, 14—19

31. S Cyrus a Ján, divotvorcovia a nezištní

MILOVAŤ BUDEŠ PÁNA BOHA SVOJHO...

„T otď'je n ajväčšie a  prvé prikázan ie“ (Mt 22, 39 J.
B oha m ám e m ilovat, p retože si zaslúži našu lásku  pre svo

ju nekonečn ú  dokon a losť  a  že je náš n ebeský  Otec, od  ktorého  
pochádza  „každé dobroden ie a  každý d okon alý  d ar“.

p r íč in o u  m ilovať Boha, je  Boh sám “ (sv. Bernard j.
K eď  sa  pýtali sv. Augustína, č o  od  nás Boh žiada a  v čom  

pozostáva c e lé  k resťan ské náboženstvo, odpovedal: „Boh od 
nás žiada iba lásku .“

„Ak m a n iekto  miluje, zachová m oje slovo,“ povedal Ježiš 
Kristus. Kto teda  m iluje Boha, bojí sa  urobiť n iečo zlé a  za
chováva jeh o  prikázania. Kto m iluje Boha, rád  hovorí o bož
ský ch  veciach , pretože čím srdce oplýva, o  tom ústa hovoria 
(Mt 12, 34 j.

Sv. G regor hovorí o  pustovníkovi, ktorý  unavený a  znechu
ten ý  m árnosťam i sveta , utiahol sa  do  jaskyne v  horách. Ale 
vedom ý si svojej n estálosti, d a l si na nohu pripevniť reťaz, 
letoru prikoval ku ska le . K ladivo potom  hodil do rieky , aby 
sa  n ikdy nem ohol od tiaľ odpútať. Keď sa  o jeho čine dozve
d e l sv. B enedikt, povedal mu: „Priateľu, a k  chceš byt pravým  
Božím sluhom , nepotrebu ješ žiadnu reťaz. Láska k  Bohu ti mu
s í byť dostatočným  putom .“

Pustovník pochopil. Reťaz da l odstrániť a uvedomil si, že 
lá s k a  k  Bohu je  ď a leko  silnejšou  reťazou, než všetky reťaze 
sveta.

Sv. T erézia z Lesieux pred  svojou smrťou sa  vyjadrila takto :
— N edala som  Bohu n ič okrem  lásky  a  on  mi odplatí všet

ko  láskou.
L áska bola pre ňu odm enou i zásluhou.
Sv. Katarína Janovská, ktorá žila na konci 15. storočia, na

p ísa la  knihu O lá sk e  k  Bohu, v ktorej uvádza tieto slová: „0, 
lá s k a  svätá! Kto teba  má, je  blažený. Ty robíš zlých ludí dob
rým i!“

Sv. Augustín, v elký  cirkevný uôiteľ sa o  lá ske  k  Bohu vy
jadril ta k to : „Bože, a k o  len  m ôže jestvovať rozumný tvor, ktor 
rý by ťa  nem iloval! Ako by som  nem al o  tebe hovoriť, Bože, 
k eď  a j tí, č o  o  teb e  rozprávajú, ta k  m álo toho povedia!“

Don Colum ba M cer mi on vo svojej kn ihe Kristus, život duše, 
ktorá  patrí m edzi najhodnotnejšie d iela  o  spiritualite, kom en. 
tu je prvé prikázan ie tak to : „Boha musíme milovat totáliter et 
totum. M ilovat Boha totáliter, úplne, znamená m ilovat ho c e 
lou m ojou  dušou, celou  svojou mysľou, celým svojím srdcom, 
zo všetkých  svojich  síl. To znamená prijať v celom  rozsahu 
v šetko, čo  vyžaduje jeh o  svätá vôľa. Milovat Boha totum, zna
m ená m ilovať B oha a  všetko , č o  má vztah k  Bohu.

V Starom  zákon e  čítam e, že- Boh nestrpel, aby nábožný Ja- 
kub svojho najm ladšieho  syna Joze fa  veľmi miloval. Preto mu 
ho na čas odňal. N eskoršie sa  to stalo aj s Benjamínom. Po
dobne Boh zaobchádza  s nami, lebo  nestrpí, aby sm e okrem  
n eho eš te  viac n iečo  milovali.

Sv. F ran tišek  S a leský  povedal: „Vedľa Boha m ôžem e síce 
m ilovat aj iné predm ety, a le  medzi nimi ani jeden , ktorého 
by sm e v Bohu a  pre  Boha nem ilom li.“ A čo  hovorí Spasiteľ? 
„Kto viac m iluje o tca  a lebo  matku ako  mňa, n ie je  mňa ho
d e n . . . “ (Mt 10, 37j. A ten, kto  miluje Boha nadovšetko, jeho  
odm ena bude osobitná. „Stonásobne v iacej dostane a dosiahne 
večný život“ (Mt 19, 29).
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Roh nový. pokojný...
Mnoho pekných dobrožičen í odznieva v týchto no

voročných dňoch. Ich spoločným, m enovateľom  je  
želanie všetkého dobrého do dní, k toré  sú pred  na
mi. A v každom  želan í je  súčasne v rozličných po
dobách vypovedaná túžba, aby to bol rok, v ktorom  
sa priblížime k  tom u , po čom  všetci túžim e: k  m ie
ru.

Azda nikdy nebola táto túžba a toto volan ie po 
mieri tak é  m ohutné a  silné, a ko  práve teraz, k eď  
je mier natoľko ohrozený. V zložitej m edzinárodnej 
situácii, v podm ienkach, k eď  stojím e zoči-voči hroz
be jadrovej vojny, pozdvihujú svoj h las m ilióny m ie
rumilovných ľudí a  apelujú na svedom ie tých, čo sú 
zodpovední za osudy sveta, aby urobili všetko  pre  
odstránenie vojnovej hrozby.

Pred rokom , k e ď  sm e vstupovali do prvého roku  
ôsmej päťročn ice, na cestu nám zneli slová prvého  
občana našej vlasti, prezidenta republiky Gustáva Hu- 
sáíca. Pripomenul v nióh a k o  je dô lež ité, aby sa na 
všetkých pracov iskách  plnili úlohy plánu od  sam ého  
začiatku a  rovnom erne. N áročná práca, ku k tore j  
realizovaniu sm e všetci povolaní, je prácou  pre roz
kvet našej vlasti, pre  lepší život nás všetkých.

Poukázal na významný fak t, že ľudia u nás žijú v 
istote, dobre a  pokojn e, bez  obáv pred  zajtrajškom . 
Tieto vym oženosti nášho sp o ločen skéh o  zriadenia  
znamenajú m noho, najm ä v dnešnom  svete, v ktorom  
milióny ľudt trpia nezam estnanosťou, biedou, bez
právím a  stratou životnej perspektívy.

Plody spoločnej, p ráce  sa  odzrkadľujú v spo ločen 
skej, sociálnej a  ekon om ickej stab ilite nášho štátu, 
v jeh o  pevnom a  uznávanom m edzinárodnom  posta
vení . . .  Premietajú sa v raste životnej úrovne, osob
nej a  spo ločen skej spotreby obyvateľstva.

To všetko sa d e je  v m im oriadne zložitej m edziná
rodnej situácii. Preto rovnako, a k o  všetky národy  
sveta, považujem e za najdôležitejšiu  otázku dn eška  
zachovanie svetového mieru. Preto ved iem e húžev
natý zápas za odvráten ie vojnovej hrozby, za zasta
venie horúčkovitého zbrojen ia na zem i a  proti jej 
preneseniu do kozm u, za návrat k  uvoľneniu napä
tia.

V priebehu uplynulého ro ka  sm e boli svedkam i 
mnohých veľavravných m ierových iniciatív na jed 
nej strane, a le  a j m nohých k rokov  k  vyostreniu m e
dzinárodného napätia na strane druhej. Sm e radi, že 
vo veľkom m ierovom  ch orá le  sa  ozýval h las hlavy  
našej ka to lícke j cirkvi, Svätého Otca Ján a Pavla II., 
ktorý nevynechal nijakú príležitost a  ustavične ap e
loval za zachovanie hodnoty najzákladn ejšej, p okoja , 
mieru. Aj jeho nové h eslo  k  Svetovému dňu mieru 
1987 a  k  celému roku 1987 — Rozvoj a  solidarita  
sú kľúčam i k  mieru — dokazu je, a k o  veľm i záleží 
námestníkovi Kristovmu, aby kon ečn e  nastal p oko j  
v tomto tak  nepokojnom  svete.

Už sm e povedali, že v uplynulom roku  náš ľud 
dosiahol m noho vzácnych pracovných úspechov. Eš
te viac tomu tak  bude tohto roku, v ktorom  začínam e  
pínií úlohy druhého, roka  našej ôsm ej päťročn ice. Má 
on byť obdobím  statočnej p ráce , budovateľského úsi
lia a spĺňania vytýčených program ov a  plánov, na 
čom sa podieľam e my všetci.

Ešte nám znejú v srdci slová, k to ré  dal Svätý Otec 
Ján Pavol II. do v ienka roku  1986, roku , ktorý  uply

nul do  m ora večnosti: Mier je  hodnota bez hranici 
Sever  — juh, východ  — západ  — jeden  mier. Skoda  
len , že sa  tieto požehn an é slová Kristovho nám estní
k a  nestali v uplynulom roku  realitou. N estali sa, 
lež  nie našou vinou. Vinou tých, ktorým  nič nie je  
sväté, k torí zabudli na p ek lo  druhej svetovej vojny, 
na kon cen tračn é tábory, na m ilióny mŕtvych, na 
vdovy a  s ir o ty . . .

R ok, čo  je  za nami, bol vyhlásený  — z iniciatívy 
Organizácie Spojených národov  — za M edzinárodný 
rok  mieru. OSN tak  dôstojne oslávila  štyridsiate vý
ročie  svojho založen ia. Na je j pôd e už prehovorili 
dvaja Kristovi nám estníci, Pavol VI. a  Ján  Pavol II. 
V olali do svedom ia tých, k tor í sú zodpovední za osu
dy sveta, aby urobili všetko  p re  naplnenie vízie sta
rozákonného p roroka  o ča se , k eď  sa  v iac  ľudstvo 
nebude priúčať boju a  preku je  k o p ije  na viničné 
nože a  m eče na rad lice  pluhov. J e  sym bolické, že 
práve túto m yšlienku znázornil v kov e  sochár Vuče- 
tič a  OSN si ju postavila  do svojho areálu.

Pred nam i je  jeden  ce lý  rok. K ráčam e do jeho  dní 
s vedom ím  potreby  B ožej pom oci a  m ilosrdenstva. 
V Kristovi sm e sa  všetci stali blízkym i. On zboril 
m edzi ľuďmi priehrady  nepriateľstva. Povedom ie, že 
všetci sm e príslušníkm i Božej rodiny, má nás viest 
k  poznaniu, že m ám e žiť dôstojne, podľa  povolania, 
ku ktorém u sm e pozvaní a k o  kresťan ia. Z toho by 
m alo vyplynúť, že všetky  naše spoločenstvá sa budú 
navzájom  znášať v lá sk e  a  zachovávať jednotu du
ch a  vo zväzku p oko ja . Sv. Pavol apoštol nám a j do  
dní tohto nového roku  privoláva, aby sm e boli jed 
nom yseľní a  nedohadováli sa  o  rozličných m ien
kach . Ak budem e tak í, potom  naozaj k to  nás odlúči 
od  lásky  Kristovej? Len o  to  ide stá le , aby bol po
k o j a  b ratská  lá sk a  m edzi namil

Život nie je  jednoduchý, m á svoje zákruty a  križo
vatky, prináša svoje otázky a  problém y. Č lovek, náš 
č lo v ek  je  tu však nato, aby sa  ich  n eľaka l, aby ich  
riešil, prekon ával, zdolával. Ak b er ie  život vážne, 
a k  si je  vedom ý svojej úlohy a  zodpovednosti, potom  
niet n ičoho, čo  by mu vedelo  skrížiť jeho  priam očiare  
úmysly.

Preto s radosťou a  nádejou, v znam ení pokory  a  
dôvery, k ráčam e i dn es v ústrety úlohám  a  povin
nostiam , k to ré  nás očakávajú  v novom roku. S Mi-
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chelan gelom , týmto velikánom, ducha, si uvedomu
jem e, že naše d ielo  nebude dokon alé , a k  nedosta
nem e pom oc z Božej d ielne. O tú pom oc m ám e den 
nodenne prosit. Veď bez nej by sm e boli a ko  tí, čo  
sa  márne nam áhali. Naši otcovia to hovorievali tak 
to : Bez Božieho požehnania m árne ľudské nam áha
niaI

Ak si teda už žičím e dobro do nových dní, do ro
ku  1987, žičm e si, aby všetko to, o č ó  sa  usilujem e, 
sprevádzal svojím požehnaním  náš Pán. Vtedy naše 
nam áhania nebudú m árne, vtedy sa  nám podarí pri
blížiť k  hodnote najvzácnejšej, k  svetovém u mieru. 
Vtedy bude s nami Pán. A to je iste pre veriaceho  
to  najpotrebnejšie a  najhlavnejšie!

—ant—

V  duchu hesiel 
Svetového dňa m iera

]e tomu už 20 rokov, čo Svätý Otec, blahej pa
mäti Pavol VI., vydal svoju mierovú výzvu, aby svet 
prijal jeho návrh na zasvätenie prvého dňa v roku 
otázke mieru. Svätý Otec svoju výzvu zdôvodnil tým, 
že „stále treba hovoriť o pokoji“, aby „pokoj budo
val a bránil lud sám“. Prízvukuje, že to „nerobí zo 
zvyku, ale preto, lebo si myslí, že to vyjadruje po
vinnosť všeobecného Pastiera“. Svätý Otec prezrá
dza i to, že „má predtuchu hrozivých udalostí“.

A tak rok čo rok začína Svätý Otec Nový rok hes
lom, v ktorom sa vyjadruje túžba celého ľudstva žiť 
v mieri:
rok 1969: Cesta k mieru je rozvoj ľudských práv 
rok 1970: Zmierenie je najlepšou výchovou k mieru 
rok 1971: Každý človek je mojím bratom 
rok 1972: Ak chceš mier, usiluj sa o spravodlivosť 
rok 1973: Mier je možný 
rok 1974: Mier závisí aj od teba 
rok 1975: Zmierenie — cesta k mieru 
rok 1976: Pravé zbrane mieru 
rok 1977: Ak chceš mier, bráň mier 
rok 1978: Násilie nie, pokoj áno 
rok 1979: Ak má byť dosiahnutý mier, treba k nemu 

vychovávať 
rok 1980: Pravda je silou mieru 
rok 1981: Ak chceš slúžiť mieru, rešpektuj slobodu 
rok 1982: Mier je Boží dar
rok 1983: Dialóg v prospech mieru je nutnosťou na

šich čias
rok 1984: Len z nového srdca sa rodí mier
rok 1985: Mier a mládež idú spolu
rok 1986: Mier je hodnota bez hraníc
rok 1987: Rozvoj a solidarita sú kľúče k mieru.

Pri tohtoročnom Svetovom dni mieru modlime sa 
a j my so Svätým Otcom, aby zavládol na svete tr
valý mier, a pracujme tak, aby sa upevnil a stále 
rozvíjal.

Taký bude, 
akí budeme my

Vždy som mal rád tú podmaňujúcu atmosféru dní 
koncoročných a novoročných, keď si ľudia — aj 
celkom neznámi a cudzí — podávajú ruky a vyslo
vujú svoje dobrožičenia.

Vždy som mal rád posilvestrovskú atmosféru a už 
ako chlapec som si predstavoval, čo všetko asi mô
že byť za tou oponou, ktorá zahaľuje 365 dní nové
ho roka. . .

Antická legenda hovorí, že kdesi — kde ľudské 
oko nedohliadne a ľudská noha nevkročí — je miest
nosť a v nej množstvo sviec. Pre každého jedna. A 
kto by tam vkročil, uvidel by tú svoju. Možno je 
ešte dlhá, vzpriamená, možno, že už pomaly dohá
ra . . .

Múdrosť je v tejto antickej legende a všetci vie
me, že si ju naozaj nebudeme môcť overiť, lebo aj 
naše oči sú iba krehké a nedokonalé, aj naše nohy 
nás vládzu niesť iba tam, kam dovolí Pán.

Sme takto pri začiatku a iste nehovorím iba sám 
za seba, keď poviem, že každý z nás by rád vedel, 
ako to s ním bude, každý z nás by rád zašiel do 
tej spomínanej komnaty.

Pred nami je život. Pred nami je nová príležitosť, 
rok, ktorý nám ponúka využiť, dobre zužitkovať všet
ky jeho dni. Mnoho je toho skrytého, ale isté, nado
všetko je isté to, že taký bude tento rok, akí budeme 
my. Nikto z  nás nehľadá to, čo je zlé. Každý túži po 
dobrote a šťastí. Pričiňme sa preto, aby nám tento 
rok priniesol veľa dobrého a veľa ľudského šťastia!

—šek—
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ZA MIER MUSI BOJOVAŤ KAŽDÝ

l.nuis Aragon bol raz napísal, že za mier musí bojovať kaž
dý, či už verí v nebo, alebo nie. A preto rovnako presvedčivo 
a zápalisto zneje slovo mier z úst kresťanov a ostatných vie
rovyznaní.

Eudstvo Je nukleárnymi výbuchmi ohrozené. Kudstvo žiada 
ich zastavenie. Há na to právo. Nesmieme strácať čas.

Čim skôr prestanú pokusy, tým skôr bude vytvorená úrodná 
pôda pre rokovanie, aby sa veľmoci zriekli použitia atómovej 
zbrane. Ak sa to stane — a je to nutné, aby sa to stalo So 
najskôr — potom môžeme pokojne hľadief do budúcnosti.

Ak budú pokusy pokračovať ďalej a  ak sa rozšíri vlastníc
tvo nukleárnych zbrani i na ďalšie národy, je riziko výbuchu 
atómovej vojny oveľa väčšie, lebo môže byť vyvolané i nezod
povedným Sinom niektorého z držiteľov týchto zhubných 
zbraní.

V súčasnosti máme voľbu medzi dvoma možnosťami, medzi 
dvojitým rizikom. Jedna- možnosť je pokračovať ďalej v ne
zmyselnom zbrojení, vo výrobe ďalších atómových zbrani. Tá
to možnosť nesie v sebe nevyhnutne blízku atómovú vojnu. 
Druhá možnosť je zriecť sa atómových zbraní — a veriť v to, 
že národy budú medzi sebou žiť v mieri a znášanlivosti. Prvá 
možnosť neukazuje do budúcnosti. Druhá možnosť áno. Mu
síme sa odvážiť zvoliť tú druhú,

Albert Schweitzer



Toto je môj milý Syn
Dejiny Kristovej Cirkvi nám hovoria o mnohých 

významných krstoch. Napr. o krste franského krá
ľa Chlodviga. Sv. Remig ho pokrstil v roku 49B po 
Kr. Keď ho biskup priviedol do vyzdobeného chrá
mu, bol dojatý krásnym spevom. Prekvapený pa
novník sa pýtal: „Otče, toto je Kráľovstvo, ktoré mi 
sľubuješ, ak sa dám pokrstiť?“ Biskup mu odpove
dal: „Nie, kráľu, nie to.“ Potom mu prstam ukázal 
na krstiteľnicu a povedal: „Tu je kľúč od tohto Krá
ľovstva!“

Äno, i pre nás je krst bránou do Nebeského krá
ľovstva, ktorá sa pre nás otvára pri sv. krste.

Dňa 6. januára svätá Cirkev pripomína nám krst 
ježiša Krista, ktorý ako jeden z nás postaví sa do 
radu hriešnych ľudí a prijal krst od sv. Jána Krsti
teľa.

Prorok Izaiáš už dávno predpovedal príchod Me
siáša. Židia ho aj očakávali ako vojvodcu, ktorý ich 
vyslobodí od nadvlády utlačovateľov a ich národ 
urobí slávnym. Izaiáš im ho však predstavuje také
ho, akého ho chce mať nebeský Otec. On bude tým, 
čo pozdvihne padlých. Bude nádejou všetkých, kto
rí sa s dôverou k nemu obrátia. Taký bol a taký je 
1 dnes náš Spasiteľ Ježiš Kristus, na ktorého pokrste
nie si slávnostne spomíname 6. januára.

„Toto je môj milý Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo“, 
vyhlasuje nebeský Otec. Ten milovaný Syn preto je 
milovaný Syn Otca, lebo miluje každého človeka. 
Preto prišiel, aby túto lásku zjavil v čase svojho po
zemského života.

Predpoveď proroka Izaiáša sa v plnosti časov spl
nila. Ježiš Kŕ ítus nezavrhol do hriechu padnutého 
človeka. On i v nenapraviteľnom videl možnosí ná
pravy. Ešte aj na smrf odsúdeného človeka (lotor 
po pravici) nemal za zatrateného. I veľkým hrieš
nikom ukázal, že sa ich nezrieka, že ich nevylučuje 
zo svojej lásky. Prijal pozvanie k stolu hriešnych 
mýtnikov. Cudzoložnicu neodsúdil, len upozornil, 
aby viac nehrešila.

Pozrime sa, aký je náš postoj k tým, čo padli. 
Často ich obchádzame, nechceme mať s nimi nič 
spoločného. Často aj preto, aby nás neovplyvnili. 
Lenže aj my ich môžeme ovplyvňovať dobrotou. Dob
rý príklad má veľkú moc. A potom aj v zlom člove
kovi sa nájde niečo dobré.

Neopovrhujme tými, čo padli. Ježiš sa sám posta
vil medzi hriešnikov, aby prijal krst od sv. Jána 
Krstiteľa. Keď niekto, tak potom Ježiš Kristus, ten 
najsvitejší, mal príčinu držať sa od hriešnikov v ur
čitej vzdialenosti. A neurobil to! A kto sme my, že 
sa na hriešnikov často pozeráme s opovrhnutím?

Spasiteľ od nás žiada, aby sme voči tým, čo padli, 
boli zhovievaví a priateľskí. Veď nie je hanbou pad
núť, ale ostať ležať, hovorí príslovie.

Nikoho neodsudzujme! Nezatvárajme dvere svoj
ho srdca pred blížnymi! Niet hriechu, ktorý by sa 
nedal napraviť a nenašla by sa cesta späť do Kris
tovho náručia.

Daj Pane, aby sme nechodili nevšímavo okolo ne
šťastia blížneho, ale aby sme sa stali sprostredko
vateľmi Kristovej lásky a odpúšťania. K tomu nás 
zaväzuje sv. krst, ktorý nás urobil členmi Kristovej 
rodiny. o. Mikuláš M a g y a r

Naučme sa dýchať
V súčasnosti sa do popredia záujmu dostáva stará 

indická disciplína na ovládanie ducha a tela — jo
ga. Do kurzov jogy, poriadaných v našich väčších 
mestách sa hlási stále viac a viac záujemcov, ktorí 
túžia ovládnuť tajomstvo správnej životosprávy 
a chcú pomocou jogy odolávať každodenným stre
sovým situáciám.

Jedným z najdôležitejších cvičení tejto disciplíny 
je naučiť sa správne dýchať. Joga kladie veľký dô
raz na dýchanie, základnú životnú funkciu, bez kto
rej by sme nemohli žiť.

Po nehode vo vode, pravda ak nie je neskoro, dá
vame umelé dýchanie. Pre utopeného je to pod
mienka cfalšieho života. Stláčame hrudník tak, ako 
je to najvhodnejšie. Nadýchnuť, vydýchnuť. Ešte raz 
a znova. Pokiaľ postihnutý nezačne sám dýchať.

Aj duchovný život je závislý na dýchaní. Je to 
životná nutnosť. Vdýchnutie: modlitba, meditácia, 
prijatie sviatosti Svätého Ducha. Vydýchnutie: vne
senie toho istého Svätého Ducha do slov a činov na 
tých, ktorí sú nám najbližšie. Kto nedýcha sám ale
bo nepravidelne, je vážne chorý. Kto nedýcha vô
bec, je mŕtvy . . .

S elektrickým strojčekom na holenie dostaneme
V obchode aj návod na jeho používanie. Zostavil 
ho ten, čo ho skonštruoval. Ak sa ním budeme 
riadiť, kúpený mechanizmus bude fungovať výrob
covi na slávu a nám na radosť.

Každý kresťan dostal od Boha prirodzený život 
tela a nadprirodzený život duše. Dva jemné mecha
nizmy s úzkou vzájomnou závislosťou. Dostal aj ná
vod na ich udržovanie a používanie. Máme ho 
v Evanjeliách. A podľa tohto predpisu sa nezdá, že 
by bol Boh vsunul málo radosti do života kresťana. 
Tí, čo žili podľa Evanjelia, patrili medzi najvyrovna
nejších a najveselejších ľudí svojej doby (J. Du- 
boisj.

Život nás často privádza na križovatky. Človek 
sa musí rozhodovať pre určitú cestu každý deň — 
možno každým okamihom. Na to, aby sa rozhodol 
pre správnu cestu potrebuje určitú duševnú istotu, 
ktorú môže čerpať zo Svätého písma. Je to nutnosť. 
Aby sme nabrali čerstvý dych, musíme ale poznať 
Sväté písmo. Nestačí ho prečítať raz, dvakrát. . .  
Musíme ho čítať neustále, lebo aj tak nevyčerpáme 
jeho bohatsvo. Patrí to k našemu nadýchnutiu. A po
tom premeniť toto nahromadené bohatstvo na činy, 
bude známkou nášho kresťanského dýchania.

o. Štefan K m e c
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PÁD ADAMA

Boh stvoril človeka s prirodzeným životom duše 
a tela, zároveň však v posväcujúcej milosti. Teda 
sám býval v jeho duši a vlieval do nej nadprirodze
ný život. Okrem toho človeku dal mimoprirodzené 
dary, to znamená nie nadprirodzené, ale skôr zdo
konalenie jeho prírody, chrániace ju pred zničením 
a poškodením. Najdôležitejšie spomedzi týchto da
rov boli: život bez utrpenia i smrti a vnútorná har
mónia. Druhý dar spomíname s najväčším smútkom, 
pretože znamenal, že ľudská podstata bola v stave 
dokonalého pokoja: telo bolo podriadené, vyšším 
schopnostiam, prirodzené sklony a návyky úplne 
harmonizovali s nadprirodzenými; celý človek bol 
spojený s Bohom.

Styčným, zjednocujúcim bodom bola u prvého člo
veka, podobne ako u ostatných duchovných bytostí, 
vôľa. A vôľa je, ako vieme, schopnosť, ktorá miluje 
a rozhoduje sa. Prvý človek vlastnou vôľou pretrhol 
zväzok s Bohom. Zhrešil voči Bohu neposlušnosťou, 
porušil jeho príkaz. Nepoznáme detaily tohto hrie
chu. Kniha Pôvodu ho opisuje ako požitie zakáza
ného ovocia, ale nemusíme to chápať doslovne.

Určite však vieme dve veci: Človek upadol pre 
pokušenie diabla. Bolo to prvé stretnutie vo vojne, 
ktorá trvá odvtedy a bude trvať až do skončenia 
sveta. Diabol pokúšal prvých ľudí sľubom, že nepo
slušnosťou sa stanú podobnými Bohu. A pokušiteľ 
si musel byť vedomý celej irónie tohto činu: pýcha 
zahubila jeho samého a mala zničiť aj ľudí.

Čo sa týka Adama ako jednotlivca, dôsledky jeho 
činu sú jasné a pochopiteľné. Pretrhol zväzok s Bo
hom; zastavil sa teda prameň života. Stratil posvä
cujúcu milosť. V nadprirodzenom zmysle sa stal 
mŕtvym.

Stratil však i dary mimoprirodzené. Bol vydaný 
napospas utrpeniu a dostal sa pod vládu prirodze
ného zákona smrti. A čo horšie, stratil vnútornú 
harmóniu.

Podriadenosť nižších síl vyšším schopnostiam za
nikla v tom momente, keď odmietol svoju podriade
nosť Bohu. Od tej chvíle každý prvok v ňom hľadá 
svoje vlastné, bezprostredné a výlučné uspokojenie.

Adam však nebol iba jedným z mnohým ľudí. Bol 
celým ľudstvom a jeho predstaviteľom. Skúška an
jelov bola skúška indivíduí. Každý z nich padol na 
základe vlastného osobného rozhodnutia. Ale ľud
stvo bolo podrobené skúške, a aj upadlo, v jedinom 
človeku, vo svojom predstaviteľovi. Jeho omyl bol 
omylom každého človeka bez výnimky, až do skon
čenia sveta. Na túto tému už padlo nemálo sarkas
tických vtipov podobného štýlu: „Eva jedla zo stro
mu jablko a nás bolí za to brucho.“ A treba priznať 
bez najmenšieho úmyslu ironizovania, že vec sa na
ozaj môže zdať zarážajúca.

Rozdiel medzi skúškou anjelov a ľudí tu nie je 
problémom. Anjeli nemôžu byť preskúšaní v jednom 
anjelovi, pretože nevytvárajú anjelský druh. Ľudia

áno: sú medzi sebou vzájomne spojení, pretože do
stávajú život prostredníctvom ľudí. S anjelmi to tak 
nebolo. Každý z nich bol v celosti stvorený Bohom, 
žiadneho anjela nemôže nazvať svojím otcom. Naše 
duše sú stvorené Bohom bezprostredne, ale teles
ným rodokmeňom sme všetci Adamovými deťmi. A 
všetci sme padli s naším otcom, v našom otcovi. 
Prečo? Ako sa môže jeho hriech týkať nás? Práve 
v tomto je kardinálny problém a musíme byť vďač
ní za každý lúč svetla, ktorým môžeme naň posvie
tiť.

Je samozrejme, že v solidarite ľudstva je dačo jas
né Bohu, ale nie nám, prečo môže zachádzať s ľud
stvom ako s celkom. Istý stupeň spoločenstva na 
osude iných ľudí prijímame aj my ako samozrejmosť. 
Otec robí rozhodnutie za celú rodinu, vláda v mene 
ľudí. Solidárnosť rodiny alebo národa vysvetľuje do
statočne fakt, že v týchto prípadoch je vôľa jedného 
človeka rozhodujúca pre všetkých. Ale podobný 
duch solidárnosti, spájajúci všetkých ľudí nebadáme. 
Vzdialeným nám je cudzinec; zomrelý ešte viac a 
nenarodený úplne. Ale nikto z nich nie je cudzí 
zraku Boha, ktorých všetkých ľudí nielen stvoril, ale 
stvoril na vlastný obraz a podobu.

Počet a rôznorodosť — milióny a milióny ľudí, 
bezpočetné veky — nemôžu zahmliť predstavu več
ného a vševediaceho Boha.

(Podlá F. J. Sheeda spracoval M. M.]

ČISTOTA SAMA NESTAČÍ

Máš plán nepoškvrnit sa, a le  čistota sama nesta
čí.

Podľa legendy, duša prišla k  nebeskej bráne. Tla
č í sa  do neba, a le prekvapený svätý Peter sa jej 
pýta: „Prečo sa tu tlačíš, prečo myslíš, že by si tu 
patrila?“ A duša odpovedá: „Pozri sa na mňa! Ruky 
čisté, srdce čisté!“ Ale nebeský kľučiar odpovedá: 
„Áno, čisté  ruky i srdce, a le  prázdne! Cím by si tu 
ch ce la  byt? Musíš to íst dokončiť do očistca! Nebo 
nie je odm enou len za to, že sa človek chránil od 
zlého, a le  i za to, že konal dobré!“

Láska! Chrániť sa zlého  — v tom môže byť i se
bectvo. Na, lásku  sa Boh bude pozerať, akú tam done
sieš! Keby si tam lásku  nedoniesol, ničím nie si, nič 
si nedoniesol!

Zamysli sa! Je  začiatok roka. Dobre hospodár s 
časom , ktorý  znam ená m ožnosť — konať dobro!

(dr. Josef Hlouch: Minutänka)

VŠETKO TREBA UKONČIŤ

K istému východnému mysliteľovi, ktorý žil hlboko v horách 
ako pustovnik, prišiel mladý muž a prosil majstra, aby ho 
naučil, So je zmyslom života. Starec mu nedal hneď odpoveď, 
ale kázal, aby s nim ostal a  naučil sa. Mladfk zostal u neho 
dlhé roky. Stalo sa, že starec sa lúčil s týmto svetom a jedol 
poslednú misu s ryžou. Bol teda už čas, spýtať sa na zmysel 
života. I opýtal sa. A starec odpovedal: „Umy túto misu.*

Zdalo by sa, že tu by čosi trebalo dodaf, že odpoveď je ne
ukončená. Ale odpoveď je daná. Vietko, čo robíš, hlaď roMf 
dobre, statočne a všetko treba ukončiť.



Slovami Nového zákona
(Rok Svätého pjsma)

BOH

Pán Boh náš je jediný Pán. Preto milovať budeš 
Pána Boha svojho z celého svojho srdca a z celej 
svojej duše (Mk 12, 29; 33). My máme len jediného 
Boha, Otca, od ktorého všetko pochádza (1 Kor 8, 
6). Otcom nevolajte na zemi nikoho, lebo jeden je 
váš Otec, ktorý je na nebesiach (Mt 23, 9). Aby po
znali Teba, jediného pravého Boha (In 17, 3). Kto 
pristupuje k Bohu, musí uveriť, že Boh jestvuje a že 
odpláca tým, ktorí sa k nemu utiekajú (Žid 11, 6).

Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, majú sa mu 
klaňať v duchu a pravde (Jn 4, 24). Vy ste nikdy 
nepočuli jeho hlas, ani nevideli jeho tvár (J,n 5, 
37). Boha nikto nikdy nevidel (Jn 1, 18; 4, 12). Nie, 
že by niekto bol videl Otca, iba Ten, ktorý je od Boí- 
ha, videl Otca (Jn 6, 46). To, čo o Bohu nevidíme, 
možno vybadať rozumovým poznaním z jeho diel, 
odkedy jestvuje svet, t. j. jeho večnú moc a Božstvo. 
A preto sa nemôžu vyhovárať. Lebo hoci prišli k por 
znaniu Boha, nevzdali mu slávu a vďaku ako Bohu, 
ale vo svojom mudrovaní sa celkom pomiatli a ich 
nerozumná myseľ sa zatemnila. Vydávali sa za múd
rych, a boli blázni (Rim 1, 20—22).

Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, a tak 
je Pánom neba i zeme, neprebýva v chrámoch, ru
kami vystavených, ani ho neobsluhujú ľudské ru
ky, ako by niečo potreboval, keďže sám dáva všet
kým život (Sk 17, 24—25). Najvyšší neprebýva v tom, 
čo vystavali ľudské ruky (Sk 7, 48). Otče náš, kto
rý si na nebesiach (Mt 6, 9).

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to 
Slovo bolo Boh (Jn 1, 1). Ním povstalo všetko, a bez 
neho nepovstalo nič, z toho čo povstalo (Jn 1, 3). 
On bol predovšetkým a všetko má v ňom svoje bytie 
(Kol 1, 17). Vierou poznávame, že vesmír vznikol 
Božím slovom; že nie z toho, čo možno uzrieť, poi- 
vstalo to, čo vidíme (Žid 11, 3). Na počiatku sveta 
však Boh stvoril ľudí muža a ženu (Mk 10, 6; Mt
19, 4). Sám dáva všetkým život, dýchanie a všetko; 
i učinil, aby celé ľudské pokolenie, pochádzajúce 
z jedného, prebývalo na celom zemskom povrchu; 
vyznačil im určité časy a medze ich obývaniu, aby 
hľadali Boha, ak by ho azda nahmatali, a našli, le
bo nie je ďaleko ani od jedného z nás. V ňom totiž 
žijeme, hýbeme sa a sme (Sk 17, 25—28). Hoden 
si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť a moc, lebo 
ty si stvoril všetky veci, vôľu tvojou trvali a boli 
stvorené (Zjv 4, 11). Klaňajte sa tomu, ktorý stvo
ril nebesia i zem, more i žriedla vôd (Zjv 14, 7).

Boh je láska (1 Jn 4, 8; 16) a kto zostáva v láske, 
zostáva v Bohu a Boh v ňom (1 Jn 4, 16). On je čis
tý (1 Jn 3, 3). Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy 
(1 Jn 1, 5).

Boh je verný a spravodlivý (1 Jn 1, 9). Určil deň, 
keď spravodlivo bude súdiť svet (Sk 17, 31). Kto 
v neho uverí, nebude odsúdený (Jn 3, 18). Boh ne
hľadí na osobu, ale v každom národe milý mu je 
každý, kto sa ho bojí a koná spravodlivo (Sk 10, 
34). Akou mierou budete merať, takou mierou i vám 
odmerajú (Mk 4, 24). Nesúďte, aby ste neboli po
súdení! Lebo akým súdom súdite, takým aj vás po

súdia; a akou mierou budete iným merať, takou 
i vám odmerajú (Mt 7, 1—2). Neodsudzujte, a ne
bude odsúdení. Odpúšťajte, a odpustí sa vám. Dá
vajte, a bude vám dané (Lk 6, 37—38). A Boh azda 
neobháji svojich vyvolených, čo k nemu volajú 
dňom i nocou (Lk 18, 7) .

Nik nie je dobrý, iba sám Boh (Mk 10, 18). Jeden 
je dobrý, Boh (Mt 19, 17). Keď teda vy, hoci ste zlí, 
viete dobré dary dávať svojim deťom, o čo skôr dá 
váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, 
čo ho prosia (Mt 7, 11; Lk 11, 13). Keď dvaja spo
medzi vás na zemi o čokoľvek budú prosiť jedno
myseľne, dostanú to od môjho Otca (Mt 18, 19). 
Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul 
čo len jediný z týchto maličkých (Mt 18, 14). Mi
lujte aj svojich nepriateľov, dobre robte tým, ktorí 
vás nenávidia a modlite sa za svojich prenasledo
vateľov a osočovateľov, aby ste boli synmi svojho 
Otca, ktorý je na nebesiach. On dáva svojmu slnku 
vychádzať nad zlých i dobrých a dáva pršať na spra
vodlivých i nespravodlivých (Mt 5, 44—45). Čokoľ
vek budeš prosiť od Boha, dá ti Boh (Jn 11, 22). 
Nevieš, že Božia dobrota ťa pobáda kajať sa (Rim
2, 4). Maj teda pred očami dobrotivosť, ale aj prís
nosť Božiu (Rim 11, 22).

Buďte milosrdní, ako váš Otec je milosrdný (Lk 6, 
36). Kto môže odpúšťať hriechy okrem samého Bo
ha (Lk 5, 21). Boh tak miloval svet, že dal svojho 
jednorodeného Syna, aby nik, čo uverí v neho, ne
zahynul, ale mal život večný (Jn 3, 16). Boh nám 
dal večný život (1 Jn 5, 11). Boh, bohatý na zmilo
vanie, vo svojej veľkej láske, ktorou si nás zamilo
val, oživil nás s Kristom, lebo sme boli mŕtvi svoji
mi priestupkami (Ef 2, 4—5). Aby sa v budúcich 
vekoch ukázalo nesmierne bohatstvo jeho milosti 
a jeho dobrotivosti k nám, v Kristu Ježišovi. Milos
ťou viery ste spasení. Nie sami zo seba; je to Boží 
dar (Ef 2, 7—8).

Pravdomluvný je ten, ktorý ma poslal (Jn 8, 26). 
A ja svetu hovorím to, ôo som od neho počul (Jn 8, 
26). Kto však prijíma jeho svedectvo, spečaťuje tým, 
že Boh je pravdivý (Jn 3, 33).

Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo, keď 
im udelil Svätého Ducha (Sk 15,-8). Vy sa robíte 
spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srd
cia; čo je pred ľuďmi vznešené, pred Bohom je ohav
nosťou (Lk 16, 15).

Môj Otec ešte aj teraz pracuje (Jn 5, 17). Na ne
ho preneste všetky svoje starosti, a on sám sa bude 
o vás starať (1 Pt 5, 7). Nebuďte ustarostení o svoj 
život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa budete 
odievať (Lk 12, 22). Váš nebeský Otec totiž vie, že 
všetko toto potrebujete (Mt 6, 32). V. P.

f *

POHYBLIVÉ SVIATKY V ROKU 1987 

N o v ý  š t ý l

Mýtnika a farizeja 
Veľká noc — Pascha 
Nanebovstúpenie Pána 
Zoslanie Svätého Ducha 
Nedeľa Všetkých svätých 
Najsvätejšej Eucharistie 
Najsv. Srdce Ježišovo

8. februára 
19. apríla 
28. mája 

7. júna 
14. júna 
18. júna 
26. júna



SVÄTÝ E F R E M SÝRSKY 
DIAKON A CIRKEVNÝ UČITEĽ

Svätý Efrém patrí medzi veľké postavy východnej 
cirkvi. Na rozdiel od iných cirkevných učiteľov kres
ťanského východu (Bažil, Gregor Naz., Gregor Nys., 
Atanáz a i.), sv. Efrém nevyrástol na poli gréckej, 
ale sýrskej kultúry.

Pochádzal zo severnej Sýrie, z kraja medzi hor
ným tokom riek Eufrat a Tigris. Narodil sa okolo 
roku 306 v meste Nisibis (dnešné Nusaybin na sýr- 
sko-tureckej hranici). Jeho matka bola kresťanka, 
kým o otcovi niektoré historické pramene hovoria, 
že bol pohan, dokonca pohanský kňaz. Efrém bol 
vychovaný po kresťansky. Okrem matky sa o jeho 
náboženskú výchovu, ale zvlášť o vzdelanie zaslúžil 
nisibiský biskup Jakub, na ktorého si Efrém neskôr 
spomínal s veíkou úctou.

Nevieme, či Efrém ovládal vtedajšiu hlavnú kul
túrnu reč — gréčtinu, ale jeho spisy prezrádzajú, že 
pomerne dobre poznal grécku filozofiu. No sústre
ďoval sa predovšetkým na teológiu. Bola to teológia 
určená v prvom rade jednoduchším ľudom, v ktĉ - 
rých mala vzbudiť a upevniť nábožnosť. Preto Efrém 
hovoril a písal jednoducho, bez veľkých nárokov 
na vedeckú presnosť, ale často v podobe básní, 
ktoré viac pôsobili na fantáziu, dali sa spievať a ľah
šie sa zapamätali.

Efrém strávil väčšinu svojho života v Nisibis, kde 
pôsobil ako diakon. V tejto funkcii vyučoval, kázal, 
písal a vykonával dobročinnosť. V čase vierouč
ných sporov o božstve Ježiša Krista Eufrém horlivo 
bránil kresťanskú pravovernosť proti Áriovmu blu
du. Učeného diakona chceli vysvätiť na kňaza, ale 
on sa bránil, chcel ostať jednoduchým diakonom. 
Raz doknca nisibiskí duchovní a veriaci nástojili, 
aby sa Efrém stal ich biskupom.

Roku 367 zaujali Peržania mesto Nisibis. Efrém 
sa pred nimi utiahol viac na západ a usadil sa 
v meste Edessa. V Edesse bola velká cirkevná obec. 
Efrém tam pokračoval vo vyučovaní a v diakonskej 
službe. Pritom viedol prísny mníšsky život: žil v do
konalej zdržanlivosti, postil sa, veľkú časť noci ve
noval modlitbe, ukladal si citeľné sebazaprenia. 
Vtedy už jestvovali aj v Sýrii mnísi, ktorí žili tvrdým 
asketickým životom. V Efrémovom prípade to bolo 
zvláštne preto, lebo spájal mníšsku askézu s veľmi 
činným apoštolským pôsobením.

V roku 372 vypukol v Edesse veľký hlad. Efrém 
ako diakon bol hlavný organizátor pomoci postihnu
tému obyvateľstvu. Bolo to zároveň aj akési zakľú- 
čenie jeho celoživotnej diakonskej služby. Krátko 
potom — 9. júna 373 — Zomrel.

Svätý Efrém zanechal po sebe veľké množstvo 
spisov. Možno ich zadeliť do troch druhov: hymny, 
reči, komentáre k Svätému písmu.

Množstvom a rozmanitosťou hymnov je sv. Efrém 
jedinečný prípad v celej cirkevnej spisbe. V neskor
ších vydaniach svätcových diel sú hymny zoskupe
né podľa tém. Osobitnú zmienku zasluhujú hymny

o Panne Márii. Sv. Efrém v nich s mimoriadnym 
vzletom a precítením spieva o tituloch a predno
stiach Matky Pána Ježiša, ktoré sa neskôr stali 
predmetom teologického bádania.

Pre veľké množstvo hymnov nazývali sv. Efréma 
„harfou Svätého Ducha“. Veľa jeho hymnov prešlo 
do liturgie tak východnej ako i západnej cirkvi.

Zásluhy sv. Efréma možno vyjadriť týmito krát
kymi slovami sv. Gregora Nysského: „Patrí sa osla
vovať toho, kto žije v mysliach všetkých kresťanov, 
Efréma Sýrskeho, toho Efréma, ktorého život a uče
nie sú zasiaté na celom svete.“

Jeho pamiatku si pripomíname 28. januára.

Modlitba sv. Efréma Sýrskeho vo Veľkom pôste.

Pane a  V ládca m ôjho života, zažeň odo mňa du
ch a  lenivosti, nedbalosti, lakom stva a prázdnych 
rečí. (H lboká pok lon a).

Udeľ mne, svojmu nehodnému služobníkovi, du
cha  čistoty, pokory , trpezlivosti a lásky. (Hlboká 
pok lon a).

Áno, Pane a  V ládca, daj, aby som poznal svoje 
hriechy a  neodsudzoval svojho brata, lebo ty si zve
lebený na veky. vekov. Amen. (H lboká poklona).

O  ■

VÁŽME SI ČAS

V životopisoch slávnych Iudi n mažeme dočítať, ako si víatci 
nesmierne vážili čas. Vynikali usilovnosťou, pracovitosťou. Ma
li jasný ciel a  predstavu o tom, čo chcú v živote vykonať a 
dosiahnuť. B. Franklin povedal: „Miluje* svoj život? Potom 
nemrhaj Časom, z Časových jednotiek sa skladá tvoj život!“

Využívanie času ovplyvňuje celfi osobnosť Človeka. Dôležitá 
úlohu tu hrá pevná vfifa. K tomu sa pripája vzťah k práci, 
usilovnosť, pracovitosť, disciplinovanosť a iniciativnosť.



V službách lásky ku človeku
(Z vyprávaní zo života Antonína Cyrila Stojana)

Keď na biskupský stolec v Olomouci zasadol An
tonín Cyril S t o j a n ,  to už dávno predtým sa o ňom 
vedelo, že je veľkým Slovanom, šíritelom cyrilome- 
todskej myšlienky, nevšedným organizárotom, ale 
predovšetkým kňazom šľachetného srdca. Počas 
svojho plodného života (1851—1923) vydával sve
dectvo lásky k človeku pre potreby svojich blížnych. 
O tejto jeho pomoci sa už za jeho života vytvorili 
priam legendy.

V českých Katolíckych novinách od 11. čísla 
XXXVIII. ročníka (1986) začali na pokračovanie 
uverejňovať vyprávania z jeho života, ktoré pod 
názvom K e b y  l á s k y  n e m a l  zozbierala Má
rie Holková. Z týchto príbehov sme prevzali úryvok, 
v ktorom je zdokumentovaná pomoc gréckokatolíc
kym bohoslovcom v ťažkom období prvej svetovej 
vojny:

Stojan nikoho neodbyl, s každým sa porozprával, 
o každom prípade pouvažoval, osobne cestoval pro
siť do Viedne, vozil dary z vlastných prostriedkov, 
ako keby išlo o jeho záležitosť. Táto nesebecká 
láska mu uľahčila stotožniť sa so žiadateľom až tak, 
že vedel prosiť neodbytne a pôsobivo. Ani nie tak 
slová ako celý jeho postoj kvveci pôsobil, že ho 
nikde na úrade neodbyli. Aj v tom najväčšom úrad
níckom suchárovi dokázal prebudiť citlivé miesteč
ko v duši a rozohrať ho v prospech svojej veci.

Takto získal aj povolenie pomáhať utečencom. 
Z Haliče — územia medzi Poľskom a Ruskom — 
obyvatelia zdesene utekali do rakúskeho vnútroze
mia, kým strely lietali nad ich domami. Vtedy sa 
do Kroméŕíža dostali aj gréckokatolícki bohoslovci: 
Cyrilometodský apoštolát pod vedením doktora Sto
jana zriadil pre nich seminár. Začalo to vlastne 
náhodným stretnutím vo Viedni, kde sa zdržoval 
generálny vikár zjednotených veriacich — otec Fi- 
las. Poznal Stojana z velehradských zjazdov a mal 
veľkú radosť, keď poslanca stretol neďaleko Schôn- 
brunu.

„Vojna mi rozohnala bohoslovcov po celom Ra
kúsku“ — posťažoval si otec Filas starému priate
ľovi. „Každý z nich sa snaží uchytiť v nejakom za
mestnaní, ale chlapci by radšej študovali.“ Hovoriť 
ani nemusel. Pre Stojanovú apoštolskú dušu bolo 
samozrejmým, že sa toľko kňazských povolaní ne
smie premárniť. Spočiatku si myslel, že zriadi gréc
kokatolícky seminár na Velehrade. Praktické dô
vody však boli proti. Stravovanie toľkých mladých 
ľudí na dedine by bolo obtiažne, aj k vlaku ďaleko.
V Kromérížl bolo niekoľko katolíckych spolkov 
s vlastnými miestnosťami. Stačilo, že pán prepošt 
sa pred členmi zmienil o svojich starostiach a miest
nosti týchto spolkov mu boli nezištne ponuknuté. 
Voľba vhodných profesorov a pozvanie bohoslov
cov, roztrúsených po celej ríši, to bola už práca 
pána prepošta.

Vo štvrtok večer, 22. apríla 1915 sa zišlo do Kro
méŕíža — mesta nazvaného hanácke Atény — oko
lo šesťdesiat haličských bohoslovcov, šťastných, že 
ňa pohostinnej Morave môžu pokračovať v svojich 
štúdiách. Finančnú podporu vybavil Stojan na mi
nisterstve školstva. Vojna sa rozšírila aj o konflikt

s Talianskom. Z Ríma prišlo do Kroméŕíža narýchlo 
ďalších dvanásť gréckokatolíckych bohoslovcov.

Koncom júla skladali títo študenti skúšky, začiat
kom augusta dvaasedemdesiat mužov Božích vystú
pilo na Hostýn, aby počas dvojdenného pobytu u Bo
žej Matky ďakovalo prostredníctvom Márie svojmu 
Pánovi nielen za to, že skúšky dobre dopadli, ale 
aj za duchovne plodný pobyt medzi bratmi Mora
vanmi. Videli tu toľko obetavej, opravdivej kresťan
skej lásky a starostlivosti, že nikdy nezabudnú na 
tatíčka Stojana, ktorý im nielen slovami, ale hlav
ne skutkami každodenne dokazoval, akým má byť 
kňaz. To im dalo do budúceho života viac než všet
ky prednášky. Z tohto štúdia budú skladať skúšky 
až v hodine smrti.

Halič bola vyradená z bojovej línie a rakúske úra
dy povolili návrat obyvateľstva do svojej vlasti. 
Každý z bohoslovcov odchádzal nerád, posledný 
z nich pobyt v Kroméŕíži predĺžil až do konca ok
tóbra. Pravda neodporuje pokore. Keď seminár ru
šili, Stojan svojim spolupracovníkom povedal: „Pri
jali sme týchto chlapcov ako bratov v ich ťažkých 
chvíľach. Ukázali sme im slovanskú pohostinnosť. 
Dali sme im celé svoje srdce.“

U čitelia c e léh o  sveta , čn ostam i s te  íia r ili a k o  apošto li. Proste 
Vládcu v šetkých , aby  daroval p o k o j svetu  a  našim  dušiam  

u delil svoju m ilosť



O živého Krista v nás
- -  pisu uhm bohoslovci

Snahy o jednotu
J K Svetovému týždňu modlitieb za jednotu medzi kresťanmi — 

18.—25. januára)

Súčasný svet túži po jednote. Tieto túžby sa pre
javujú vo všetkých oblastiach ľudského diania, aj 
v Cirkvi, hlavne po Druhom vatikánskom koncile. 
Nejde o nový ciel. Sám Spasiteľ, Boží Syn, modlí 
sa týmito slávami: „Aby všetci boli jedno, ako ty, 
Otče, si vo mne a ja  som v tebe; aby aj oni v nás 
jedno boli“ (Jn 17, 21). Cirkev sa vždy o to úprimne 
snažila. Dokazuje to aj florentský snem, ktorý chcel 
zlikvidovať rozkol z roku 1054.

Snem vox Florencií sa uskutočnil v roku 1438 a je 
ho hlavnou úlohou bolo realizovať jednotu s Grék
mi. Na snem sa dostavil východný cisár s veľkým 
sprievodom, v ktorom bol aj carihradský patriarcha 
Jozef, metropolita nicejský, metropolita Izidor, ostat
né patriarcháty zastupovali vyslanci. Dňa 6. júla 
143Ô podpísali všetci grécki a latinskí účastníci sne
mu dekrét o zjednotení oboch cirkví. Pápež Eugen
IV. nasledujúceho dňa túto skutočnosť slávnostne 
publikoval bulou Laetentur caeli. Jej hlavné body 
sú:

— Svätý Duch vychádza z Otca a Syna jedinou špi- 
ráciou ako z jedného princípu.

— Duše spravodlivých zomrelých, ktorí v živote za 
svoje hriechy nerobili dostatočné pokánie, prídu 
do očistca, kde im možno pomôcť sv. liturgiou 
a modlitbami.

— Sv. liturgia môže sa slúžiť nekvaseným alebo 
kvaseným chlebom.

— Rímsky pápež má primát nad celou Cirkvou. Je 
otcom a učiteľom všetkých kresťanov. Kristus mu 
v osobe sv. Petra odovzdal úplnú právomoc spra
vovať celú sv. Cirkev.

— Práva a privilégiá východných patriarchátov za
chovávajú sa i nadalej tak, že po patriarchovi 
rímskom nasleduje patriarcha carihradský, potom 
alexandrijský, antiochijský a jeruzalemský.

Snem sa ani po odchode Grékov nerozišiel. Eu
gen IV. ho preložil v roku 1442 do Ríma a usiloval 
sa zjednotiť s katolíckou cirkvou ostatné východné 
cirkvi. Dosiahlo sa zjednotenie s Arménmi, Jakobit- 
mi, s cirkvou sýrskou, chaldejskou, maronitskou.

Všeobecná mienka historikov, ktorí tvrdia, že 
snem nepriniesol veľa pozitívnych výsledkov, nevy
stihuje dostatočne skutočnosť. Závery florentského 
koncilu týkali sa aj nositeľov východného kresťan
stva, ktorí žili u nás od čias sv. Cyrila a Metoda. 
Pápeži výsledky snemu zvažovali a  snažili sa, aby 
jeho uzávery boli uplatnené v praktickom nábožen
skom živote Uhorska, to znamená, že aj na území 
Slovenska. Bohoslovec Miroslav

Vianočný čas nám sprítomňuje prvé dni, mesiace 
a roky Ježišovho života na zemi. Sviatok Pánovho 
krstu nás uvádza do ďalšieho obdobia: do verejného 
vystúpenia a účinkovania. — Prečo prišiel Ježiš za 
Jánom Kristitelom a dal sa pokrstiť ako ostatní? 
Veď krst pokánia nemohol nič pridať k jeho hod
nosti a svätosti! A predsa prichádza i on. Ticho, ne
nápadne. Po krste, „kým sa modlil — píše sv. Lukáš
— otvorilo sa nebo a Duch Svätý v telesnej podobe 
ako holubica zostúpil na nehoda z neba sa ozval 
hlas: Ty si môj milovaný syn, v tebe sa mi zaľúbilo.“

Starokresfanské podanie pripisuje udalosti veľ
ký význam. Od tejto chvíle Ježiš vystupuje verejne, 
zhromažďuje apoštolov, káže, koná zázraky, kladie 
základy Cirkvi. Je verejne prítomný vo svete a stáva 
sa pre každého, kto sa s ním stretne, výkričníkom, 
živým príkladom, ale pre mnohých i kameňom úra
zu.

Odvtedy Kristova prítomnosť vo svete neprestáva. 
Jeho krst je predohrou nášho krstu a Otcov hlas, 
s príslušnou obmenou, sa tajomne ozýva pri každom 
krste: „Ty si môj milovaný syn!“

Krst je pre nás krokom do Cirkvi, ale aj krokom 
ku Kristovi, s Kristom, ba Kristov krok v nás, skrze 
nás. Od udalosti pri Jordáne Kristus ide stále po ces
tách sveta. Najprv hovoril zástupom priamo, po
tom sa jeho posolstvo nieslo od úst k ústam, neskôr

líšÍÍ&M2

Gr.-kat. chrám  sv. B ažila V eľkého  v M akovciach z r. 1863 — 
farn ost Havaj



sa ozývalo hlasom tlače, rádia, televízie. Je to vždy 
ten istý Kristus, ktorý krstom pri Jordáne začal svo
ju púť svetom a krstom každého z nás znovu a zno
vu začína tú istú púť. V Cirkvi pokračuje jeho dielo, 
jeho činnosť. „Cirkev má byť prítomná — zdôraz
ňuje Druhý vatikánsky koncil — vo všetkých ľud
ských prostrediach vďaka svojim dietkam, ktoré tam 
žijú. Veď všetci kresťania, kdekoľvek žijú, sú povin
ní prejavovať príkladom života a svedectvom slova 
nového človeka, ktorého si obliekli krstom, a moc 
Svätého Ducha, ktorý ich utvrdil pri birmovke“ (Ad 
gentes, 11).

Ježišove cesty po Palestíne, to nebola príjemná 
prechádzka. Jeho prítomnosť znepokojovala, priná
šala pokoj i výčitku, budila dôveru i nenávisť. Ale 
si ho nebolo možno nevšimnúť!

Keď sa i dnes niekde objaví skutočný kresťan, 
v ktorom naozaj Kristus môže pokračovať svoje die
lo na zemi, stáva sa to isté. Napríklad taký Ján 
XXIII., alebo páter Pio — aby sme spomenuli dvoch 
z najznámejších.

Ako je to s nami? Ako hladíme na záväzky, čo 
vyplývajú z nášho krstu? „Kresťania sú vo svete 
tým, čím je duša v tele“ — hovorí starokresfanský 
list Diognetovi. Platí to i o nás? Sírime okolo seba 
naozaj život, vyžarujeme naozaj Krista? A ak nie, 
akýže sme tb kresťania? — Nie je to vždy ľahké, 
pretvoriť sa v Krista, aby on žil, myslel, cítil, konal 
v nás. Ale také sú dôsledky prijatého krstu, také 
sú záväzky kresťanského života. O toto najviac ide: 
o živého Krista v nás.

V. H,

Od pradávna človek si robil 
chodníčky a cesty, aby sa ich 
prostredníctvom dostal k cieľu. 
Dnes je naša zem popretkávaná 
cestami a diaľnicami. Najnovšie 
človek využíva výpočtovú tech
niku na určenie ciest vo vzdu
chu a do vesmíru. V prenesenom 
zmysle slova je aj cesta života, 
po ktorej sa človek vydáva k svoj
mu cieľu.

Pán Ježiš povedal o sebe: „Ja 
som Cesta, Pravda i Život“ (Jn
14, 6). Kristus Pán je cestou k 
Otcovi, v ktorom sa náš ľudský 
život naplňuje a završuje. Pozri
me sa bližšie ako táto cesta ľud
ského života vyzerá. V živote sú 
mnohé už vyšliapané cesty, po 
ktorých sa máme uberať. V sko
rom detstve sú to cesty rodičov. 
Ako rodičia myslia, hovoria, ko
najú, tak myslia i deti. Deti uží
vajú rovnaké slovné zvraty ako 
rodičiai, napodobňujú správanie 
svojich rodičov. V neskorších ro
koch je to učiteľka v materskej 
škôlke, učiteľ, kňaz a iné blízke 
osoby, na ktoré dieťa pozerá a 
berie si z nich príklad. Aj mladý 
človek ide cestou veľkých vzo
rov. V modernom čase sú to pre
dovšetkým športovci, vedci, ve
rejní činitelia a spisovatelia, spe
váci, ktorí kliesnia cestu do bu
dúcnosti. Často sú to len domne
lé príkladné vzory, ktoré skutoč
nému životu nezodpovedajú. Keď 
mladí ľudia ovešajú steny svojich 
izieb s obrazmi životnej veľkosti 
týchto „vzorov“, je to znamenie, 
že potrebujú pre svoju životnú 
cestu orientačné body. My krá
čame dlho, čiastočne počas celé
ho života po ceste iných ľudí, ale 
predsa raz príde čas, aby každý 
okrem mnohých ciest iných ľudí 
našiel svoju vlastnú, osobnú ces-

Pane, 
ukáž nám cestu

tu, ktorá zodpovedá jeho vlastnej 
povahe. Len na tejto ceste jed
notlivec nachádza sám seba, učí 
sa a poznáva seba samého a tak 
prichádza na nový vzťah k sebe, 
blížnym a tým aj k Bohu. Kto 
nájde svoju vlastnú cestu, môže 
svoju osobnú svojráznosť sformo
vať, stvárniť, môže sa stáť celkom 
sám sebou. Toto je dnes o to dô
ležitejšie, lebo pevné zakorenené 
poriadky sa ocitli v pochybno
stiach, a veľké tradičné prúdy 
predošlých čias jednotlivca sotva 
viac unášajú. Aj v samotnej Cir
kvi nastúpil čas prelomu a zmien. 
Kto žije len tradičné kresťanstvo 
a neprichádza k osobnej viere, 
zažije mnohé sklamania vnútri 
Cirkvi. Kto stále nachádza svoju 
vlastnú cestu, stane sa na tejto 
ceste nezávislým na najnovšej 
móde, na jednostranne rozširo
vaných vplyvoch. Nedá sa tak 
ľahko ovládať inými a manipulo
vať so sebou. Napriek tomu osta
ne otvorený pre potreby času. 
Spozná Božie volanie v potrebách 
súčasnej doby.

Kto sa horlivo namáha žiť ako 
kresťan, ale vnútri má pocit, že 
mu chýba '-niečo nemenovaného, 
neznámeho, a síce nie nejaká po
dlžnosť, ale len niečo vlastného,
o čo v živote ide, ten môže byť 
istý, že sa v ňom prebudila túžba 
vydať sa na cestu. Každý človek 
vo veku okolo 40 rokov, keď na
stáva u neho zvrat v okruhu bio
logického života, ľahko sa do
stáva do vážnej životnej krízy, 
ktorá je v podstate krízou nábo

ženskou. Doteraz sa pýtal, čo mu 
dáva život, čo mám z neho? Zod
povedne tejto potrebe svoj dote
rajší život staval a rozvíjal. Te
raz sa natíska otázka, aký to má 
zmysel toto všetko? Tak sa oči
tá v duchovnej kríze rastu, keď 
musí pevne získané skutočnosti 
opustiť a rozdať, aby dostal nie
čo nové a väčšie. Duševné utrpe
nie tejto krízy je napätie medzi 
pevne doteraz nadobudnutými 
skutočnosťami života a túžbou po 
novom, väčšom a plnšom živote.

Známy francúzsky básnik sve
tového mena Francis Jammes 
[1886—1938) do 37. roku svojho 
života bol bez jasného cieľa. Ne
zaujímal sa o Boha. Ale aj napriek 
tomu cítil jeho tiché volanie. 
Známy básnik Paul Claudel mu 
pomáhal na ceste k Bohu. Bola to 
cesta vnútorných bojov a zápa
sov. Opísal ju vo svojej autobio
grafii Dedinský básnik roku 1920. 
Raz bol na svojich potulkách le
som a začul zvoniť na Anjel Pá
na. Zvonenie vždy rád počúval.
V ten deň sa ho akosi zvlášť do
tklo v srdci. Na kraji hory obja
vil malú kaplnku. V nej našiel 
svoje detské srdce. Natoľko sa ho 
zmocnil hlboký duchovný zážitok, 
že sa rozplakal a úprimne obrá
til k Bohu. Túžba po viere mla
dosti sa mu konečne splnila. Je
ho obrátenie malo veľký vplyv 
na jeho ďalšiu prácu. Odvtedy 
náboženstvo sa mu stalo hlbo
kým prameňom básnickej inšpi
rácie. Začal sa dívať na ľudí a na 
svet celkom inými očami. V prí
rode, ktorú tak veľmi miloval, 
odhaľoval Božie stopy. V malých 
každodenných veciach okolo se
ba nachádzal čistú radosť. Nikdy 
neskrýval jednoduchú nábožnosť, 
ktorá sa často prejavovala v bás-
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nickej modlitbe, v dôvernom roz
hovore s Bohom. 0  svojom živote 
napísal tieto pekné slová: „Môj 
Bože, Ty si ma pozval medzi ľu
dí. Tu som. Trpím a milujem. Ho
vorím hlasom, ktorým si ma ob
daril. Píšem slovami svojho otca 
a matky, ktoré dostali od Teba 
a mne ich podarovali. Poberám 
sa životnou cestou ako zaťažený 
osol, ktorého vysmievajú deti. Bo
že, vykročím na cestu, kade bu
deš chcieť a kedy budeš chcieť.“

V každom človekovi aj v never- 
covi, budhistovi prirodzene žije 
augustínsky nepokoj po neko
nečnom, po večnom, po Bohu. 
Človek bol stvorený na Boží ob
raz a tento obraz sa stal viditeľ
ný vo vtelenom Božom Synovi, 
Ježišovi Kristovi. Preto žije v nás 
táto ustavičná túžba, kým sa ne
pretvoríme na pôvodný obraz, 
ktorý do nás vložil Stvoriteľ. Ten
to spásonosný nepokoj prejavu
je sa najprv vo všeobecnej ne
spokojnosti s neporiadkom v 
tomto svete, s neporiadkom iných 
ľudí, s ktorými nie sme za jedno. 
Až neskôr prichádza jednotlivec 
k názoru, že korene tejto nespo
kojnosti treba hľadať v nás sa
mých. Niekto iný musí nám daí 
tento pokoj, keď sa my sami má
me vyrovnať a zmieriť so sebou. 
Dokiaľ nežijeme z ticha a hĺbky, 
dokiaľ život iných len napodob
ňujeme, nejakú rolu hráme, vô
bec sme nenastúpili svoju vlast
nú cestu. Evanjelia nič nehovo
ria o napodobňovaní Ježiša Kris
ta, ale často nám prízvukujú na
sledovať Pána. Pri napodobňovaní 
ide o literu, ktorá zabíja, pri na
sledovaní ide o ducha a tento 
duch tvorí a oživuje.

Kto svoju cestu nenašiel, ale 
už prekročil polovicu svojho ži
vota, tŕpi na hlboký smútok, kto
rý mu nik nemôže odstrániť. Ma
lomyseľnosť a skľúčenosť sú zá
kladným tónom takého života. 
Kierkegaad menuje túto choro
bu „nekonečná zádumčivosť“, 
ktorá pochádza z toho, že človek 
nechce hĺbku a podstatu. Taký

S T R U Č N Ý  P R E H Ľ A D  
MINERÁLOV, STOPOVÝCH PRVKOV, VITAMÍNOV A OSTATNÝCH 

VÝŽIVNÝCH SUBSTANCIÍ V OVOCNÝCH A ZELENINOVÝCH
ŠŤAVÁCH

Minerály
Ca — VÄPNIK — minimálna denná potreba (ďalej MDP) 0,8 g — citróny, manda

rínky, bobuľky bazy čiernej, kaleráb, pŕhľava dvojdomá, žerucha širokolistá, 
listy kapusty, kapusta repková (repka); — tvorba kostí, proti zápalom, proti 
krvácaniu;

K — DRASLÍK MDP 0,5—1 g — hrozna, mandarínky, citróny, špenát siaty, rajčiak 
jedlý, kel hlávkový, listová zelená zelenina; — nervová a svalová činnosť;

Na — SODlK — MDP 0,2—0,4 g — čerešne, hrušky, cvikla, púpava lekárska, mrkva 
obyčajná, zeler voňavý, rajčiak jedlý;

Mg — HORČÍK — MDP 0,3 g — bobuľky bazy čiernej, citróny, pŕhľava dvojdomá, 
čakänka obyčajná — miernia nervová vzrušivosť, svalová činnosť, metabolizmus;

P — FOSFOR — MDP 0,9 g — hrozno, maliny, mandarínky, špenát siaty, žerucha 
širokolistá, kel hlávkový; — formácia kostí;

S — SÍRA — MDP 0,3 g — čierne a červené ríbezle, špenát siaty, žerucha široko
listá, kel hlávkový; — metabolizmus pečene a kože;

Fe — ŽELEZO — MDP B,12 g — čierne a červené ríbezle, maliny, špenát siaty, 
marhule, petržlen záhradný, pŕhľava dvojdomá; — okysličovanie — súčasť he
moglobínu.

Stopové prvky
V stopových prvkoch nie sú k dispozícii presné informácie o potrebe tela. ale

vieme, že ich nedostatok môže spôsobiť choroby.
Cu — MEĎ — čierne a červená ríbezle, kel hlávkový, zemiaky, špargľa — pomáha 

k absorbcii Fe;
Mn — MANGÄN — jahody, marhule, pomaranče, šalát siaty, špenát siaty, kel hláv

kový — dôležitý k činnosti mnohých enzýmov a na využitie tuku;
Co — KOBALT — jablká, žltá cibuľa — účastní sa produkcie hemoglobínu; 

ho prospešnosti;
F — FLUĎR — čierne ríbezle, čerešne, špenát siaty, mrkva — veľké rozpory o je-
Zn — ZINOK — jablká, hrušky, kel hlávkový, šalát siaty, špargľa — dôležitý pre 

zdravú funkciu prostaty a nervov;
I — JÚD — pomaranče, špenát — účasť na metabolizme prostredníctvom štítnej 

žľazy;
KYSELINA KREMIČITÁ — jahody, hrozno, šalát siaty, mrkva — pri stavbe kostí, 

je obzvlášť užitočná pri liečivom procese.

Vitamíny
A (provitamin karotén) — mrkva, šípky, špenát siaty, zelená alebo červená pap

rika — absorbcii vitamínu A pomáha prídavok lanového alebo sezamového oleja 
do šťavy;

Bi — tiamín — grapefruit, špenát siaty, púpava lekárska, slivky, klas kukurice 
siatej, špargľa, zelený hrášok;

Bj — riboflavin — petržlen záhradný, kel siaty, huby;
B3 — niacin, PP faktor — petržlen záhradný, špargľa, kel siaty, huby, zelený 

hrášok, paprika, klas kukurice siatej:
B5 — kyselina pantoténová — kapusta hlávková, karfiol, reďkvičky, pór, cvikla, 

zelený hrášok, huby, grapefruit, pomaranče;
Bg — pyridoxin — hrušky, zemiaky, banán, pór, petržlen záhradný, klas kukurice 

siatej, citróny, mrkva;
Bg — kyselina listová — špenát siaty, petržlen záhradný, pomaranče, zelený hrá

šok, kel siaty, špargľa, šalát siaty;
BIOTlN — karfiol, šalát siaty, grapefruit;
INOZIT — pomaranče, grapefruity, karfiol, kel siaty, cibuľa;
C — šfpky, čierne ríbezle, citrusové ovocie, zelená paprika, pŕhľava dvojdomá, 

petržlen záhradný — väčšia potreba pri injekciách;
K — pŕhľava dvojdomá, špenát siaty;
P — hrozno, pomaranče, čierne ríbezle, šípky, slivky, zelená paprika;
E — za studená lisované rastlinné oleje, najmä z pšeničných klíčkov.

Enzýmy
Sú vo všetkých šťavách, pokiaľ sa neohrievajú nad 60 °C (mierne prihriate na

30 — 40 °C však zvyšujú biologickú účinnosť štiav).



Farebné substancie
Žlté, červené, zelené, modré — v mnohých šťavách, podľa dr. Lanyiho zvyšujú 

produkciu červených krviniek, majú vplyv na trávenie, na asimilačný proces, zú
častňujú sa na metabolizme bielkovín, cholesterolu a i.

Rastlinné hormóny a antibiotiká
Cesnak kuchynský, cibuľa, reďkovka, rajčiak jedlý.

ktoré šťavy sú vhodné pri ktorých chorobách: (z ktorého ovocia 
a zeleniny)

Každý prípad je odlišný a každý človek iný, berte preto nasledujúce informácie 
vo veľmi všeobecnom zmysle. Ak ste vážne chorý, je dobré sa poradiť s biologic
ky orientovaným lekárom, či a ako podniknúť pôst so surovými šťavami. (Pozor, 
nemiešať šťavy zo zeleniny so šťavami z ovocia — s minimálnym 30-min. odstupom.)

Infekčné choroby
Čierne ríbezle, citróny, pomaranče, bobuľky bazy čiernej, cvikla, mrkva, rajčia

ky jedlé, žerucha, cibuľa, cesnak (malé dávky), šípky — účinok pri všetkých 
infekciách i angíne.

Žalúdočné ťažkosti

Ž a l ú d o č n ý  k a t a r ,  gastritída — mrkva, rajčiaky jedlé, zeler, zemiaky, ka
pusta.

Ž a l ú d o č n é  v r e d y  — kapusta, zemiaky (malé množstvo: 2 lyžičky šťavy den
ne).

' C h o r o b y  p e č e n e  a ž l č n í k a  — hrozno, mrkva, cvikla, trošku púpavy 
a reďkoviek.

Ž l č n í k  a ž l č n í k o v é  k a m e n e  — hrušky.
C h o r o b y  t e n k é h o  č r e v a ,  z á p c h a  — lyžička cesnaku alebo cibule, raz 

za čas.
C h r o n i c k á  z á p c h a  — pŕhľava, špenát, žerucha, cesnak, žltá cibuľa, čierna 

reďkovka, púpava ako prídavok k jemným šťavám z mrkvy, uhorky, rajčiaky, 
cvikla, zeler.

Č r e v á  č i s t í  — šťava z domácej kyslej kapusty (niekedy vzbudzuje plynatosť). 
Ž a l ú d o č n é  ť a ž k o s t i  — ovocné šťavy z jablk a citrónu.
K a t a r  y a h n a č k a  — brusnica čučoriedková (čučoriedka).

CHOROBY SRDCA A KRVI — úchylky v množstve červených krviniek
P o l y c y s t é m i a  (hustá krv) — 2—3 týždne pôstu so šťavami.
A n é m i a  (riedka krv) — špenát, pŕhľava (Fe a chlorofyl) — tieio šťavy môžeme 

pridávať k šťave z mrkvy, v množstve asi 200 g denne, pomáhajú tiež tmavé 
šťavy, ako z hrozna, cvikly, brusnice čučoriedkovej (čučoriedky).

Z lá  f u n k c i a  s r d c a  — hloh, bobuľovité ovocie, cesnak — jemnejšie šťavy.

Krvný tlak

v y s o k ý  — 3—4-týždenný pôst opakovať niekoľkokrát s prestávkami pol roka, 
draslík pomáha eliminovať soľ z tkanív — citrusy, čierne ríbezle, hrozno, mrkva, 
špenát, petržlen, pŕhľava, cibuľa, cesnak (ten ako doplnok), 

n í z k y  — pŕhľava, ananás, zeler, čierna reďkovka, cibuľa a cesnak akD doplnok 
k mrkve, cvikle a hrozno — najlepšie pod dohľadom lekára.

O p u c h l i n y  — hrušky a púpava.
V r e d y  n a  n o h á c h  — cibuľa, cesnak, mrkva alebo citrusy a jablká — priklá 

dáme listy x kelu či cibule.
O b e z i t a  — pŕhľava, zeler, žerucha, — na to pôst najvhodnejší 3 alebo viac 

týždňov.
R e u m a  — 4—6-týždenný pôst — zásaditosť surových štiav rozpúšťa nánosy okolo 

kĺbov, vhodná kombinácia s vodoliečbou.
Dna — na začiatku pôstu môže nastať dočasné zhoršenie, keď kyselina močová 

odchádza do krvi, artritické deformácie nemožno upraviť len pôstom, ale funk
cia môže byť zlepšená — mrkva, repa, zeler.

C u k r o v k a  — pôst iba pod dozorom chápavého lekára; mladí pacienti by mali 
športovať. Ťažká práca znižuje potrebu inzulínu; i vredy na nohách sa hoja cuk
rovkárom lepšie pri pôste zelená fazuľa, pŕhľava, uhorky, zeler, žerucha, ša
lát, cibuľa, cesnak alebo citrusy. 1 šálka čaju z fazuľových strukov nahradí 1 
jednotku inzulínu — odporúčaná dávka: 1 šálka ráno, na poludnie a večer 
(Waerland). Uhorka obsahuje hormóny, užitočné pankreasu pri produkcii inzu
línu, podobne cibuľa.

človek je zúfalý, lebo uznáva, že 
je hriešny, ale popiera volanie 
k svätosti. Takzvaná dobrá vôía 
nestačí. Kto však je už na ces
te, ten prichádza k radosti, v pod
state nezraniteľnej radosti, hoci 
ho ešte trápia všelijaké chyby a 
nedostatky.

Boh sa zjavuje človekovi dvo
ma rozličnými spôsobmi. Prvý 
spôsob zjavenia je daný prostred
níctvom stvorenia. Boh je to „naj
vnútornejšie vnútri“. Boh tvorí 
stred osoby. Tu sa jedná predo
všetkým o to, aby sme sa mohli 
otvoriť tak pre skutočnosť sveta
i pre Boha, aby sme žili naplno. 
To je úloha našej meditácie, náš
ho uvažovania a štúdia. Za druhé. 
Boh sa nám zjavuje aj zvonka, 
mimo prírody, svojím slovom v ko
nečnom dôsledku prostredníc
tvom svojho Syna Ježiša Krista.
V tom sa rozlišuje kresťanská vie
ra od všetkých prirodzených ná
boženstiev.

Až keď obidva spôsoby zjave
nia človeka počas jeho života 
vždy viac a viac prenikajú, pri
chádza svetlo a poriadok do tmy 
a zmätku nášho života. Ide tu ko
nečne o to, aby sme sa stali ce
lými ľuďmi a Božími deťmi. Gréc
ky filozof Menander povedal to 
takto: „Aký obdivuhodný je člo
vek, keď je celým človekom.“ Až 
kresťanská viera dáva tomuto vý
roku pravdivosť. Celým človekom 
sa môžeme stáť len v Kristovi. 
Akým obdivuhodným je človek 
keď je celým človekom, keď pre
stáva byť fragmentom, úlomkom, 
keď začína žiť zo svojej priro
dzenej a omilostenej plnosti, keď 
sa zjednotí so skutočnosťou sve
ta, s Bohom a so sebou. To je to 
jedno potrebné, ktoré pretvára 
a mení našu najhlbšiu biedu a ne
dostatok.

Cesta života po ktorej sa máme 
uberať je hľadanie ako milovať 
Boha z celého srdca, z celej do- 
še a zo všetkej svojej sily. Nie je 
to cesta hrdinská, ale predsa ra
dikálna, rozhodná lebo človeka 
pretvára a mení v podstate jeho 
existenciu o bytie. Boh čaká so 
srdcom plným túžby, aby ho stvo
renie milovalo.

V tomto duchu lásky sa priho
vára Cirkev ľuďom 20. storočia 
hlasom Druhého vatikánskeho 
l^oncilu, hlasom Svätého Otca Já
na Pavla II., hlasom biskupských 
synod a  konferencií.

„Kto je múdry, že to pochopí? 
Rozumný, že to vypozná? Lebo 
priame sú cesty Pánove a spra-



vodliví kráčajú po n i c h . . . “ (Oz
14, 10). So žalmistom voláme: 
„Skúmaj ma, Bože, a zveď srdce 
moje skusuj ma a zved zmýšľa
nie moje a viď, či uberám sa ces
tou nerestnou, a vaď ma cestou 
odvekou!“ [Z 138, 23—24).

o. A. Varga

O b l i č k y  a p r o s t a t a  — chren (malé množstvo), žerucha, brezové listy 
v kombinácii s mrkvon a zelerom; citrusová šťava rozpúšťa močové kamene. 

P r o s t a t a  — melón.
N e r v o z i t a  a n e s p a v o s ť  — Jablká, mrkva, pomaranče, zeler.

(Poznámka: Názvy niektorej zeleniny, ovocia a rastlín sú opravené podlá nového 
Slovenského botanického názvoslovia z r. 1986.)

'j' Z  kreftanfkého fveta

Svätý Otec Ján Pavol II. za svojej návštevy vo 
Francúzsku dňa 4. októbra 1986 vyhlásil za blaho
slaveného Antona Chevriéra (1826—1880), kňaza, 
ktorý celý svoj život zasvätil službe najúbohejším.

Svätý Otec vyznačil dvoch litovských biskupov 
členstvom v kuriáliíych orgánoch. Mons. Vincentas 
Sladkevicius, apoštolský administrátor diecézy Kai- 
siadorys, sa stal novým členom Kongregácie pre 
sviatosti a Mons. Antanas Vaicius, administrátor 
spojených diecéz Telsiai a Klaipeda, bol menovaný 
za člena Kongregácie pre duchovenstvo.

Litovského arcibiskupa Liudasa Povilonisa, apoš
tolského administrátora kovnianskeho, vymenoval 
Svätý Otec za člena Posvätnej kongregácie pre ka
tolícku výchovu.

Novovymenovaného gorzovského ordinára Józefa 
Micbalika vysvätil Svätý Otec vo vatikánskej bazi
like za biskupa.

Svätý Otec Ján Pavol II. — po svojom návrate 
z letného pápežského sídla v Castel Gandolfo — 
poďakoval všetkým tým, čo prispeli svojimi milo
darmi na zakúpenie nových zvonov pre jeho rodnú 
farnosť Wadovice.

Fakulta literatúry univerzity v Perugii chcela 
poctiť Jána Pavla II. udelením čestného doktorátu 
za jeho literárne dielo. Vyznačenie mal prevziať 26. 
októbra m. r. Pápež vyhlásil, že je pre neho poctou, 
ak si na neho chcelo spomenúť také významné uči- 
lište, ale súčasne dal najavo, že mu stačí už úmysel 
univerzity, ale doktorát neprijme.

Práce na príprave celosvetovej Biskupskej syno
dy, ktorá sa zíde v Ríme roku 1987, sú už v plnom 
prúde. Ráta sa s tým, že na synodu prídu okrem 
biskupov aj tí, ktorí neprijali kňazskú vysviacku, 
ale chcú sa zaangažovať do diania cirkvi.

Dňa 10. októbra 1986 umrel v Turíne arcibiskup 
Michele Pellegrino vo veku 83 rokov. Kardinál Pel
legrino sa narodil 25. mája 1905 v Gentalle v Pie
monte. Zúčastnil sa na Druhom vatikánskom kon
cile ako expert a poradca. Kardinálom sa stal r. 
1967.

Arcibiskup diecéz Rigy a Liepaje Valerians Zon- 
daks umrel 27. septembra m. r. Narodil sa 2. apríla 
1908 vo Vilake. Okrem povinností svätiaceho bisku
pa apoštolského administrátora mal osobitne na 
starosti rižský kňazský seminár.

Na tlačovej konferencii, ktorú usporiadali na zá
ver ďalšieho kola rozhovorov medzi rímsko-katolíc- 
kou a anglikánskou cirkvou vo waleskom Llandaffe,

oznámili, že komisia študuje možnosti zjednotenia 
oboch cirkví a návrat anglikánov do lona matky 
cirkvi.

Ján Pavol II. vymenoval za nového viedenského 
arcibiskupa benediktínskeho pátra dr. Hermanna 
Groera, doterajšieho riaditeľa pútnického' strediska 
Maria Roggendorf. Má 67 rokov. Jeho menovanie 
sa považuje za prechodné riešenie.

O posvätné miesta kresťanstva, poznačené po
zemským pobytom Ježiša Krista, sa stará 350 fran
tiškánov. Majú na starosti aj pastoráciu početných 
pútnikov, ktorí prichádzajú navštíviť tieto kresťa
nom drahé miesta. Predstaveným tejto komunity sa 
stal po P. Ignaziovi Mancinim 50-ročný P. Carlo 
Cecchiteli z Ríma.

Vo švajčiarskom Luzerne začala vychádzať maďar
ská teologická revue Egyház fórum. Zatiaľ vychádza 
dvakrát ročne, neskoršie štvrťročne.

Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval arcibiskupa 
Mons. Jána Cheliho za podpredsedu Pápežskej ko
misie pre pastoráciu vysťahovalcov a turistov. Mons. 
Cheli, ktorý je známy aj u nás, zastával doteraz 
funkciu pozorovateľa Apoštolského Stolca pri OSN.

Chorvátsky týždenník Glas končila oznámil, že 
každý prvý štvrtok mesiaca modlia sa v kostole 
sv. Petra v Záhrebe ruženec za zachovanie sveto
vého mieru.

Svätého Otca Jána Pavla II. navštívil hlavný ru
munský rabín Moses Rosen. Po návrate do vlasti 
Rosen vyhlásil, že nič tak neleží na srdci hlave rím- 
sko-katolíckej cirkvi, ako hlásenie Blahozvesti a zá
chrana sveta pred jadrovou katastrofou.

Novým generálnym vikárom pražskej arcidiecézy
— po úmrtí Mons. ThDr. Františka Vaňka — sa stal 
kanonik Mons. ThDr. Jan Lebeda.

Dňa 22. septembra 1986 umrel v 82. roku života 
v Prahe ThDr. Jan Merell, prepošt Kolegiálnej kapi
tuly u Všechsvätých na Pražskom hrade, profesor 
Cyrilometodskéj bohosloveckej fakulty, jej dlhoroč
ný dekan, významný biblik Nového zákona, odbor
ný spisovateľ. Študoval v Ríme a v Paríži a preslá
vil sa najmä objavom novozákonných papyrusových 
zlomkov, čím jeho význam presiahol ďaleko za hra
nice našej vlasti. Zúčastnil sa na Druhom vatikán
skom koncile ako teologický poradca našich bisku
pov.

Vedec nemá žiť len vede, obchodník len obchodu, umelec 
len umeniu. Skutočný kladný postoj k životu vyžaduje od kaž
dého, aby časť svojho života obetoval ipým.

Albert Schweitzer
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KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa 1. októbra 1986 ndp. ordinár Mons. Ján H i r- 
k a, apošt. administrátor prešovský, bol prítomný 
na Veni Sancte — slávnostnom otvorení nového 
školského roku na Cyrilometodskej bohoslovec
kej fakulte v Bratislave. — Dňa 5. októbra oslávil 
v Prešove chrámový sviatok Ochrany presvätej Bo
horodičky. Slúžil tu sv. liturgiu o 8. a 10. h a kázal 
Božie slovo. — Dňa 12. októbra navštívil obec Kva
čany v okrese Prešov, kde posvätil obnovený chrám.
— Dňa 13. októbra sa zúčastnil na dekanskej porade 
v Stropkove, okr. Svidník. — Dňa 16. októbra sa 
zúčastnil na dekanskej porade v Jakubanoch, okr. 
Stará Ľubovňa. — Dňa 19. októbra posvätil obnovený 
chrám v Nižnej Pisanej, okr. Svidník. — V dňoch 
od 20. do 25. októbra spolu s kňazmi našej diecézy 
bol na duchovných cvičeniach v Charitnom domove 
v Dolnom Smokovci. — Dňa 26. októbra posvätil 
obnovený chrám v Stráňanoch, okr. Stará Ľubovňa.
— Dňa 27. októbra v katedrálnom chráme v Prešove 
spolu s kňazmi a za hojnej účasti veriacich, slúžil 
sv. liturgiu za pokoj vo svete pri príležitosti Dňa 
modlitieb v Assisi. — Dňa 30. októbra zúčastnil sa 
na dekanskej porade v Humennom.

M. M.

Dňa 12. októbra 1986 najdôst. otec ordinár navští
vil Kvačany — filiálnu obec farnosti Klenov, kde 
za asistencie vdp. Eugena Kočiša, biskupského cere
moniára a vdp. Juraja Zimovčáka, okr. dekana a 
dalších kňazov oboch obradov, posvätil obnovený 
chrám. V tomto roku si pripomenuli veriaci tejto 
filiálnej obce 190. výročie od postavenia svojho 
chrámu. Je zasvätený sv. archanjelovi Michalovi. 
Ikony na ikonostase sú z prvej polovice 19. stor., 
maľované na dreve. Obec Kvačany má 260 obyva
teľov.

K farnosti Klenov patrí aj jediná národná pamiat
ka z kostolov v Prešovskom okrese — drevený kos
tol sv. evanjelistu Lukáša v obci Brežany, od ktoré
ho postavenia uplynulo 260 rokov. Zvlášť cenný je 
ikonostas z r. 1733.

P. K.

KVACANY

NAŠI JUBILANTI

Dňa 11. januára 1987 sa dožíva 60 rokov svojho 
života vdp. Ján G a j d o š ,  tajomník Gréckokatolíc
keho biskupského úradu v Prešove, správca far
nosti Ďačov.

Z úprimného srdca želáme mu do ďalšieho života 
hojne Božích milostí, dobrého zdravila a síl v jeho 
zodpovednej práci.

Mnohaja ľit, blahaja fit!

Ikonostas o gr.-kat. chrám e sv. Ján a  K rstiteľa vo Vyšnej Ol- 
šave  — ja rn osí M iňovce

ROZVOJ NÁRODOV

E ncyklika  O rozvoji národov je obdivuhodná, m oc
ná, nanajvýš revolučná; obsahu je predvojnové kres
ťanstvo a  zverejňuje všetko to p rečisté bohatstvo  
m yšlien ok obnovy, k to ré  pápež  Pavol VI. nazbieral 
s pom ocou Božej m ilosti v Písme a v znam eniach  
doby.

Treba ju č ítat viac ráz, aby sm e pochopili, a k é  
zmeny svet m ôže očakávať, a k  ju uskutoční.

Ľudstvo nájde pom oc, ak o  sa stať jediným brat
stvom.

Treba urobiť všetko, čo  hovorí pápež, a j k eď  sa to 
niekom u m ôže zdať utópiou. Ale ňou viac nebude, ak  
o le j lásky  presiakn e ozubené k o le sá  ľudských štruk
túr.

P okrok  je  podľa  Svätého Otca nové m eno pokoja . 
Ak pren ikn e k  jadru jeho  en cykliky , p okrok  je  syno- 
mymom zem e, na k to re j sa uskutočnilo všeobecné  
bratstvo. A toto je  p redpok lad  a predzvesť uskutoč
nenia Ježišovho testam entu: všetci sú bratmi, všetci 
si navzájom pom áhajú , na c e le j zem i dobrá sú spo
ločné, jestvuje svetová vrchnosť, k torá  je „schopná  
byt právne a  po liticky  účinnou“ (O rozvoji národov, 
78).

To je dnes Boží plán ohľadne sveta, f e  povinnosťou  
č lov eka  a  každého  z nás uskutočňovať ho.

Chiara Lubich



Kultúrne rozhľady
V HLAVNOM MESTE UKRAJINY — V KYJEVE — začali s 

rekonštru kciou  slávn eho U spen ského chrám u, ktorý  patrí k  naj
väčším  arch itekton ickým  pam iatkam  staréh o  Ruska. Tento 
chrám  bol počas svojho 900-ročného jestvovan ia najviac p o 
škoden ý  v rokoch  druhej svetovej vojny. Teraz mu ukrajin skí 
reštaurátori vracajú pôvodnú podobu.

b ý v a l a  k l á š t o r n á  k n iž n ic a  v  t e p l e j  p r i  m a r iá n 
s k y c h  BÁZŇACH je  po  p ražskej S trahovskej kn ižnici druhou 
najväčšou h istorickou  kn ižnicou  u nás. V súčasnosti je  v n ej 
vyše stotisíc kn íh, m edzí ktorým i je  660 rukopisov vzácnych  
stredovekých  kódexov  i v eľký  p o če t inkunábulí — prvotlači z 
15. stor. a  starých  tlačí zo  16. až  18. stor. z najrozličn ejších  
odborov ľu dskej činnosti. Významnou stred ov ekou  literárnou  
pam iatkou okrem  p očetn ých  ilum inovaných bohoslužobných  
kn íh  je  a j la tin ská  leg en d a  o  Hroznatovi, zak ladateľov i k lá š 
tora. Knižnica je  dop lňovaná a j súčasnou literatúrou a je j b o 
haté fondy využívajú m nohí naši i zahraniční bádatelia .

NA 8. ROČNÍKU MEDZINÁRODNÉHO BIENÁLE MAĽBY V 
KOŠICIACH vystavovalo 86 výtvarných um elcov  z 12 štátov, 
m edzi ktorým i boli aj zástupcovia družobných m iest východo
slov en ske j m etropoly  — z ju hoslovan ského  Titogradu a  Wup- 
pertalu  z N em eckej sp o lkov ej republiky . Osobitnú ko lek c iu  na 
b ien á le  predstav ila  d rž iteľka  h lavnej cen y  z predchádzajú ceho  
ročn íka  — D ace L eila  zo  S ov ie tskeh o  zväzu. B lavnú cenu  
Grand prix 8. ročn íka  m edzinárodná porota, k to re j p redseda l 
zasl. um elec Arpád R ačko, udelila  Zoji F rolovej zo S ov ietskeho  
zväzu za d ie la  s protivojnovou tem atikou  — Svet roku  1941 
a  Hra na vojnu. M edzinárodné b ien á le  m aľby v K ošic iach  je  
peknou  slávnosťou um enia a  posky tu je š irok é  m ožnosti kon 
fron tácie súčasných výtvarných tendencii. Na všetkých  d o te 
rajších ročn íkoch  sa  p rezen tovalo  550 um elcov z vyše 1100 
výtvarnými dielam i.

HISTORICKÚ ČASŤ BARDEJOVA vyhlásili v roku  1952 za 
m estskú pam iatkovú rezerváciu . Je j dom inantou  je  chrám  sv. 
Egídia  z 13. stor., k to rý  j e  jednou  z n a jcen n ejš ích  g o tický ch  
pam iatok na Slovensku. Na záchranu h is tor icke j ča sti toh to  
východosloven ského  m esta  — radn ice, hu m an istickej š k o ly , 
m eštianskych dom ov a  m estskéh o  opevn en ia  — bol vypraco
vaný asanačný  a rekon štru kčn ý  plán , pod ľa  k toréh o  od  roku  
1960 prebiehajú  všetky  opravy. Za toto  jed in ečn é  úsilie bo la  
mestu Bardejov udelen á  Zlatá m edaila  m edzinárodnej organ i
zác ie  UNESCO.

MESTSKÁ PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA V LEVOČI má ev id o 
van ých  313 nehnuteľných ku ltú m o-h istor ícko-w n eleckých  p a 
m iatok. Najvýznam nejšou z n ich  je  chrám  sv. Jaku ba zo 14. 
stor. a  v ňom hlavný g o tický  oltár, ktorý  je  najvyšším  tohto  
typu na svete. Jeh o  výška je  17,62 m etra. Vytvoril ho  z dreva  
slávny m ajster Pavol z L evoče v r o k o c h  1507—1517. Vzácne 
sú aj ď alšie  g o tick é  kríd lové oltáre, n ásten n é fr esky , náhrob
n é ep itafy  a  pod.

WELT DER SLAWEN — ČIŽE SVET SLOVANOV je  názov n e
m eck e j pu blikácie, ktorú  s kolek tívom  m nohých autorov pri
pravil prof. dr. Joach im  Herrmann. K niha, k to rá  m á  332 strán
— rozdelených  do 14 kap ito l  — líči dejiny  v šetký ch  slovan 
ský ch  národov, bola  vydaná vydavateľstvom  Urania v N em ec
ke j d em okra ticke j repu blike. V 8. k a p ito le  na 20 stranách  
akad em ik  prof. Bohuslav C hropovský, r iad iteľ A rch eo log ické

ho ústavu v Nitre, venuje pozornosť dejinám  našich predkov  
v období 8 . - 9 .  stor. so zvláštnym zreteľom  na kristianizáciu  
a p ôsoben ie  sv. Cyrila a  M etoda, na rozvoj slovan ského písom  
níctva a  staroslov ien skeho  jazyka a vôbec na vývin našej sp o
ločnosti v období V eľkej Moravy. Kniha je  bohato ilustrovaná  
a v n em ecky  hovoriacej jazykovej oblasti vzbudila veľkú p o 
zornosť.

ROK VO ZVYKOCH NÁŠHO ĽUDU od  Em ílie H orváthovej zo 
znam uje čita teľov  s bohatým  zvykoslovím  nášho ľudu. Kniha 
je  rozdelen á  na štyri časti pod ľa  ročných období. V ed ícii 
K orene ju v roku  1986 vydalo  vydavateľstvo Tatran. 248 strán 
a 40 obrazovej prílohy. C ena 35 Kčs.

i*

o. VASIL KOCEMBA

TAM, KDE DVE SLNKÁ SÚ

V zim e hory, p láne, 
rieky  krákorivé, 
akoby  usnuli 
v b ie le j plachtovine.
V ôkol ticho  tr ó n i. . .  
Chm árky trúsia p ierka  
ina priedom í, 
mráz um ýva štetce , 
v o k n e  sed ia  hviezdy  
ja k  kv očky  na hniezde.

K eď  prihrm í vesna, 
na bujarom kon i: 
život sa  vyškriabe  — 
pluham i zazvon í. . .
S lnce za stôl sadn e: 
rozloží tan iere  
krížom  — krážom , 
m lieko  sa  rozbehne, 
lúky zblednú m edom  
a  súperia s ch lebom .

N iekedy  tiež býva — 
k reh k é  srdce n aše: 
zaviate sam otou  — 
bôľ ho  km áše . . .
Život v ňom prebudí:
Kristus — večné slnko!
Tam, kd e  dve sln ká  sú, 
tam niet ľadu, mrazu . . .
Tam je  vesna v zim e — 
ja k  ch lieb  v ozim ine.
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