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Potreba dobrých sŕdc
Podobenstvo o márnotratnom synovi patrí medzi 

najkrajšie časti novozákonných spisov, a to aj z 
literárnej stránky. Sv. Lukáš na postave mladíka, 
ktorý nerozumne opúšťa rodičovský dom, premrhá, 
čo má, potom vstúpi do seba a vráti sa kajúcne do 
otcovho náručia, kreslí dejiny pádu a obrátenia. Tri 
osoby tu vystupujú, zachytené stručne, ale veľmi 
živo a výrazne: márnotratný syn, jeho starší brat 
a ich otec.

Akosi najhoršie vyzerá starší mládenec. A predsa 
to bol poriadny chlapec. Sám hovorí otcovi: „Hľa, 
toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj 
príkaz.“ — Ktorý syn by sa dnes takto mohol po- 
chváliť? Otec mu prisviedča: „Synu, ty si vždy so 
mnou, čo je moje, je aj tvoje!“ A predsa akosi cíti
me, že tomuto mladíkovi čosi chýba, nie je nám 
veľmi sympatický. Prečo nás jeho osobnosť nepri
ťahuje? Azda preto, že vidíme v ňom istú tvrdosť.
Nemá srdca. Závidí. Chýba mu dobrota. Práve tá 
dobrota, ktorá vyžaruje z otca. V nej nachádzame 
i hlavnú myšlienku, ústredný bod, ku ktorému sme
ruje celé podobenstvo. Otcova dobrota, Božia dob
rota, čo čaká a prijíma hriešnika, ktorý sa zďaleka 
pracia pod rodičovskú strechu.

Dobrý človek: tieto dve jednoduché slová iste vy
volávajú vždy v našej mysli tie najkrajšie spomien
ky. Každý z nás asi stretol v živote veľa ľudí, ale 
určite najviac na nás zapôsobila a najhlbšie sa nám 
vryla do pamäti spomienka na dobrého človeka, na 
dobrú osobu, ktorá nás v ťažkej chvíli porozumela, 
ktorá nám v nešťastí pomohla, ktorá sa v radosti 
s nami tešila, v žiali s nami plakala.

Dobrý človek, človek dobrého srdca. Aká to vzác
nosť! Ťažko aj zachytiť slovami, vyjadriť, definovať 
dobrého človeka. Azda jeho prvou a najvýraznejšou 
známkou je akási náklonnosť, duchovný postoj, tr
valá snaha nemyslieť na seba a pre seba, ale konať 
vždy s myšlienkou, ako iným pomôcť, nezištne, bez 
nádeje na odmenu, bez nárokov na odplatu. To zna
mená vyjsť zo seba, z vlastného sebectva, rozšíriť 
pohľad, usmievať sa pre iných, a to nenútene, hra
vo, akoby bez námahy.

Keď sa dve osoby lúčia, obidve plačú. Sebecký 
človek narieka a hovorí: „Čo len bude teraz so 
mnou, keď ty odídeš?“ — Naproti tomu dobrý člo
vek, človek dobrého srdca a láskavý, hovorí takto:
„Odchádzaš do sveta: čo len búde tam teraz s te
bou?“ — Taký bol otec márnotratného mladíka: 
isteže neprešla chvíľka, neprešla hodina, neprešiel 
deň, čo by nebol myslel na svojho mladšieho syna:
„Kde len teraz bude? Ako sa mu vedie? Čo mu asi
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chýba?“ — Preto ho pri návrate so slzami radosti 
privíňa k srdcu. Odpustenie? O tom sa už ani ne
hovorí, tak je to samozrejmé. Veď otec bol dobrý, 
on vždy odpúšťal.

A ten otec, to je Boh. Boh je otec, Boh je dobrý, 
nekonečne dobrý: to je základná pravda, ktorú nám 
zdôrazňuje podobenstvo. Ona sa stáva súčasne i vý
zvou pre nás, aby sme boli dobrí, ako je dobrý Boh. 
náš 'Otec. Aby sme šírili dobrotu okolo seba: v zá
ujme o iných, v úsmeve, v slove, v účinnej pomoci, 
s otvoreným srdcom, s rozjasnenou tvárou. Lebo 
všetci to cítime: to, čo svet dnes najviac potrebuje, 
je dobrota. Skutočná, hlboká dobrota, mužná, ro
zumná, úprimná, i tvrdá, keď je zapotreby. ale vždy 
láskavá. Dobrota otcovská i materinská. Božia dob
rota: lebo potrebujeme všetci odpustenie. A dobro
ta ľudí: lebo svet môže byť šťastný bez zbraní, môže 
byť šťastný bez bohatstva, môže byť šťastný bez 
moci, ale nemôže byť šťastný bez dobrých sŕdc, bez 
dobrých ľudí. O. D.
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1. N 32. nedeľa po ZSD. — Hl. 4. Utr. ev. 4. Lit. 1
Tim 4, 10—15; Lk 19, 2—10. Trifon, mučeník

2. P Stretnutie Pána. Lit. Zid 7, 7—17; Lk 2, 22—40
3. U Simeon, bohopríjemca a Anna, prorokyňa
4. S Izidor, ctihodný
5. S Agáta, mučenica
6. P Bukol, biskup. Prvý piatok
7. S Partén, biskup

8. N Mýtnika a farizeja. — Hl. 5. Utr. ev. 5. Lit.
2 Tim 3, 10—15; Lk 18, 10—14. Teodor, mu
čeník

9. P Nikefor, mučeník
10. U Charalamp, mučeník
11. S Blažej, biskup a mučeník
12. Š Melét, arcibiskup
13. P Martinián, ctihodný
14. S Auxent, ctihodný. Cyril, apoštol Slovanov

15. N Márnotratného syna. — Hl. 6. Utr. ev. 6. Lit.
1 Kor 6, 12—20; Lk 15, 11—32. Onisim, apoštol

16. P Pamfil a i., mučeníci
17. U Teodor Tiron, mučeník
18. S Lev I., pápež
19. S Archip, apoštol
20. P Lev, biskup
21. S Timotej, ctihodný. Eustach, arcibiskup

Z á d‘u š n á

22 . N Mäsopôstna. — Hl. 7. Utr. ev. 7. Lit. 1 Kor 8,
8—13; 9, 1—2; Lk 25, 31—46. Eugenskí mu
čeníci

23. P Polykarp, biskup a mučeník
24. U Nájdenie hlavy sv. Jána Krstiteľa
25. S Taras, arcibiskup. Víťazstvo fis. prac. Fudu

(1948)
26. Š Porfýr, arcibiskup
27. P Prokop Dekapolita, vyznávač
28. S Bažil, vyznávač
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MILOVAŤ BUDEŠ SVOJHO BLÍŽNEHO

L áska k  bltínem u je  druhým najväčším  prikázaním  (Mk 12, 
31/. P odobá sa  prvém u: L áske k  Bohu (Mt 22, 39/. Teda láska  
'< Bohu má byt m eradlom  pre lásku  k  blížnemu. Jed en  druhé
ho m ám e navzájom  m ilovať (1 ¡n 4, 11 j .  a  to n ie „slovom, 
ani jazykom , a le  sku tkom  a pravdou!“ (1 Jn 3, 18).

V priebehu  o m ilosrdnom  Sam aritánovi nám Spasiteľ ukázal, 
že aj n epriateľ a  cudzinec je  náš blížny (L k  10, 30—37). V 
Kristovi niet totiž ani Žida an i G réka, a le  všetci sm e jedno  
(Gal 3, 23/.

Sv. Ján Zlatoústy k eď  uvažuje nad slovam i Ježiša Krista: 
, f io  tom vás poznajú všetci, že ste m oji učeníci, k eď  sa budete 
navzájom  m ilovat“ (Jn  13, 35/, pýta sa : „Povedz, po čom  (a 
poznajú? Vari pri tom , že mŕtvych kriesiš, m alom ocných lie 
čiš a  diab lov  vyháňaš? Veruže nie, a le  k eď  sa budete m ilo
vat.‘

K eď  sa  pýtali k rá ľa  A lexandra V eľkého, kd e  má svoje p ok la 
dy, ten ukázal na svojich  priateľov  a  povedal: „Toto sú m oje 
p ok lad y .“

V eľké je  štastie  p re č lov eka , k eď  vo svojom  živote našiel 
pravého priateľa  (S ir. 25, 12). „Niet lep šieho  lieku  na n aše  ra
ny, a k o  m at n iekoh o , k to  n ás tešt v každom  n ešťastí“ (sv. 
Augustín).

M oderná spiritualita, na začiatku  k torej stojí sv. František  
S aleský , vidí cestu  k  Bohu cez  bratov a sestry, cez ľudí, ktorí 
sú odkázan í na našu pom oc. Tak, a k o  to  povedal Spasiteľ v 
obraze o P oslednom  súde (pozri Mt 25, 34—36).

Sv. Ján B osko ako  devätročný m al podivný sen. Videl pred 
sebou  plno zlých, bijúcich sa  a  kľa jú cich  chlapcov. Pustil sa 
do nich i pästam i. Ale vtedy sa mu zjavil v p od obe ctihod
ného muža sám Pán Ježiš a  poučil ho, že n ie bitkou, a le  lás
kou  a  prívetivosťou ich  musí získať.

Č asto a  radi sa  vraciam e k  m yšlienkam  v eľkéh o  pápeža Já
na XXIII., ktorý  d okáza l, že bez lásky  — toho  h lavného priká
zania  — nem ožno budovat súčasný  svet. Jeh o  úsmev, jeho  
dobrota, jeh o  n ekon ečn á  trpezlivosť mu otvárali brány a j tých 
najzatvrdilejších  ľudských  sŕdc. Vo svojej rannej m odlitbe sa 
priznával, že každ éh o  č lo v ek a , ktorý  sa s  ním cez  deň stretne, 
ch c e  p ok lad ať za  brata. N ikto sa  nem al o d  n eho  vzdialiť bez 
toho, žeby nedostal aspoň  dobré slovo.

Sv. Maximilián K olbe, m učen ík  lásky , skon čil svoj život 14. 
augusta 1941 v poľskom  O sw ienčim e. Š iel n a  sm rf dobrovoľne, 
nam iesto  in ého väzňa. Aj s ním v tábore, a k o  so  všetkými, 
brutálne zaobchádzali. On sa m odlil za všetkých , väzňov i 
strážcov. N eprestal ani v c e le  sm rti, kd e  bo l ostatným  posilou 
do posledn ých  chvíľ života. C irkev hó povýšila  n a oltár. Na
vždy ostan e žiarivým vzorom lásky .

Sv. T erézia  z Lisieux, k e ď  je j pred  smrťou sestry hovorili
o nebi, on a  s i n eb o  predstavovala  takto :

— M ilovat, byt m ilovaná a  vrátiť sa  na zem , aby som učila 
milovat.

To bo lo  p re ňu nebo. A naozaj, kd e  je  láska , tam je  nebo.

M atka T ereza z K alkaty, k eď  sa  je j spýtali, čo  je  podľa  jej 
m ienky najväčším  n edosta tkom  vo svete, povedala : „Qplný 
n edosta tok  lásky  k  blížnem u.“

T oto priznanie n ech  nás v eriacich  nabáda, aby  sm e v kaž
dom  člov ekov i videli svojho blížneho. To je  p re nás zároveň 
aj p ríkaz , k eď  S pasiteľ dáva za príklad  lásku  tohto Samaritána 
z podobenstva, hovoriac: „Choď a  rob p od obn e“ (L k  10, 37).
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Spomienky, ktoré nikdy nevädnú
Už je za nami n iekoľko  týždňov štart do ď alšieho  

¡•oku našej ôsm ej päťročnice. Vstupovali sm e do ne
ho s odhodlaním naplniť svojou usilovnou prácou  
i statočným životom predsavzatia, k toré sm e si do  
tohto roku dali.

Bolo ich nem alo, a le  všetky sú realizovateľné, veď  
je v našich silách  prem eniť plány na skutočnosť, s lo 
vá na skutky. Záleží však na och ote  a osobnom  prí
stupe každého z nás. K tomu — k  statočném u živo
tu a usilovnej práci nás pozýva aj naše sväté nábo
ženstvo.

Tieto skutočnosti si uvedom ujem e zvlášť v súvi
slosti so sviatkom , ktorý  si pripom ínam e od roku  
1948, k eď  pozerám e na cestu, ktorú náš pracujúci 
ľud odvtedy prem eral. Bola to v eľká  cesta  úspe
chov, cesta  nového života , už zbaveného tých, ktorí 
v onom pamätnom  Februári skončili svoju hru a. mu
seli odovzdať m oc v íejto  krajin e do rúk pracujú
ceho ľudu.

Tohtoročný februárový odkaz  si pripom ínam e 
v ešte stále zložitej m edzinárodnej situácií, k eď  tr
vá stále hrozba mieru, k eď  sily, ktorým  nie je nič 
sväté, pokračujú v duchu atóm ového hazardérstva. 
Mám na mysli všetky tie m ierové iniciatívy svetovej 
socialistickej sústavy, a le  a j všetku tú neochotu  
a neúprimnosť tých, k torí doslova hazardujú s osu
dom ľudstva.

Ale mier má veľa priaznivcov, prívržencov m e
dzi všetkým i pokojam ilovným i ľuďmi sveta. Títo 
stoja pevne na jeho stráži. V jednom  z hesiel k  Sve
tovému dňu mieru, 1. januáru, hovoril Svätý Otec 
Ján Pavol II. o zbraniach na obranu mieru. Podčiar
kol v nich m yšlienku, že vážnosť mieru si zasluhuje 
pozornosť nás všetkých, vážne zam yslen ie , aj k eď  
sa niekomu m ôže zdať, že sa h las najvyššieho kňaza  
na túto tému opakuje.

Hlava cirkvi hovorí o dvoch pocitoch , k to ré  ho  
prenikajú pri m yšlien ke ohrozen ia mieru. Predo
všetkým je  to radosť a  nádej, s ktorým i sa díva na 
skutočnosť, ako  m yšlienka mieru napreduje a zís
kava čím väčší priestor vo vedom í ľudstva. S ňou 
sa rozvíjajú aj štruktúry k  rozvíjaniu tohto n ekon eč
ného daru.

Svätý Otec si vším a aj ta k é  javy, k to ré  nevzbu
dzujú radosť a  nádej. Strach vyvolávajú nadm erné  
výdavky na zbrojen ie, k toré  by bolo  treba použii 
na rast životnej úrovne. Pápež spom ína m ilióny chu
dobných a  trpiacich, ktorí čakajú  na dôstojný život 
pre seba a  pre svoje deti.

Takýto život však je možný iba v mieri. Mier je  
hodnota, ktorá  sa nezískava raz navždy, d ielo , k to 
ré treba ustavične budovať, a  brániť. Mier si žiada  
stále a múdre úsilie tej vyššej tvorivej fantázie, 
ktorú nazývame diplom aciou. D iplom acia mieru mu
sí premôcť diplom aciu vojny.

Aké plam enné sú to slová , k toré  apostrofujú ohro
zený mier! Mier, a k é  to ty m áš zbrane?! Aké to m áš 
zbrane na svoju ochranu, v porovnaní s tými, k toré  
siahajú na tvoju existenciu? V obave o tvoju budúc
nosť súčasne vyslovujem e nádej, ba presvedčen ie, že 
zbrane mieru, zvíťazia nad zbraňami vojny! .

*
Sme radi, že k  práci za mier, za zachovanie po- 

svätého daru života, nás povzbudzuje sám hlava k a 

to lícke j cirkví, aby tým podčiarkol vyhlásenie otcov  
Druhého vatikán skeho  koncilu  v konštitúcii O cirkví 
v súčasnom  svete, že kresťan, ktorý  zanedbáva svoje  
občian ske povinnosti, prehrešu je sa n ielen  voči nej, 
a le  a j proti sam ém u Bohu.

V konštitúcii sa  pripom ína poslan ie Božieho ľudu, 
ktorý  vo viere, že ho vedie Duch Pánov, ktorý  na
pĺňa svet, usiluje sa rozpoznäť pravé znamenia prí
tom nosti a Božích úmyslov v udalostiach, požiadav
k á ch  a  túžbach, na ktorých  má účasť spolu s ostat
nými ľuďmi našich čias. Viera, ako  sa pripom ína  
v konštitúcií, stavia totiž všetko do nového svetla  
a  vyjavuje Boží úmysel o celkovom  povolaní člov eka  
a tak  privádza m yseľ k  p lne ľudským  riešeniam .

*

Zam yslime sa nad skutočnosťam i a prem ietnim e 
si ich na pozadí súčasnej m edzinárodnej situácie, 
s dôrazom  na víťazstvo nášho pracujúceho ľudu vo 
februári 1048. Vráťme sa však  — kvôli úplnosti — 
do rokov pred  Februárom . V roku 1945 sa skon čila  
krvavá druhá svetová vojna. Skončila  sa porážkou  
tých, čo ch ce li ovládnuť svet, tých, čo strieľali, pá
lili a zabíjali.

N ajväčšie obete  prin iesol v tej vojne práve soviet
sky  ľud. Svet sa d lho zotavoval z rán, k toré vojna 
spôsobila , a le  netrvalo d lho a už sa objavovali sily, 
k toré  prirýchlo zabudli na hrôzy vojny. Aj v našich

Veľký p od ie l n a  rozvoji m esta  K ošíc majú V ýchodoslovenské 
železiarn e, n : p., K ošice , dô lež itý  priem yselný, ekon om ický  i 
sociá ln y  čin iteľ m esta , k ra ja  i c e léh o  štátu. (Na snímke: Vy
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podm ienkach tieto sily zdržovali povojnový mierový  
vývoj a n echceli sa  vzdaf svojich fab rík  a  latifundií.

Bolo už po vojne, a le  ešte  stá le nebol defin itívne  
nastolený mier. Pretrvával stav, s ktorým  pracujúci 
ľud našej krajiny nem ohol byt spokojný. Preto sa  vo 
februári 1948 ozval za odchod  tých, ktorí zdržovali 
znárodnenie všetkého , čo  eš te  slúžilo na zbohatnu
tie  n iektorých jednotlivcov, a  nie pre b laho všetkých  
pracujúcich.

Teraz vo februári si bude náš pracujúci ľud pripo- 
m ínai skutočnosti a  znova si uvedom ím e v eľkosf od 
kazu z roku 1948, ktorým  sa náš pracujúci ľud stal 
definitívnym pánom  vo svojej krajin e a  vlastníkom  
všetkých jej bohatstiev.

Dobre si je  tieto reality  pripom ínať, aby zvlášť 
m ladá generácia  vedela , k o ľk o  nám ah a  bojov, ko ľko  
zápasov stála  cesta  k  dnešku. Iba tak  pochopím e  
historický odkaz tých čias, ktorý  sa stal fundam en
tom pre náš ď alší život.

*
Úvodom sm e si povedali, že z odkazu možno žiť 

iba vtedy, a k  ho budem e zachovávať. To značí sve- 
dom ite si konať svoje povinnosti, k to ré  sa začínajú  
už v rodine, k d e  je našou úlohou starostlivá výcho
va d ietok , m ladej generácie. Rodina je prvou školou  
usporiadaného života. Pracovitý o tec  a láskavá, prí
k ladná m atka sú tie dve prvé obete, k toré  vplývajú 
na form ovanie svojich detí.

Form ovať deti znam ená viac, ako  ich  nakŕm iť a  
obliecť. To značí dať im správnu rodinnú výchovu, 
v ktorej zohráva veľkú dôležitosť osobný príklad. 
Príkazy a zákazy sú len  vtedy účinné, k eď  sa  deti 
presvedčia, že tak  robia aj ich rodičia. Ináč by boli 
iba slovam i do vetra, k toré sa neprem enia na skut- 
ky.

Nezabudnime na to, veď  sam i chcem e, aby sme 
mali garanciu, že raz dôstojne preberú od  nás p o 
chodeň života a  práce. Aby sa  nám to darilo, m od
lievajm e sa za svoje d eti a  za seba  navzájom. A 
hlavne žime tak , aby sm e im boli dobrým , žiarivým  
príkladom .

—ant—

NEBÁLA SA SMRTI

Svätej Terézii z Lisieux, ktorú  choroba upozorňovala na b lí
žiacu sa smrť, sa ktosi opýtal:

— Boli svätí a  báli sa zatratenia. Ako ]e to možné, že ty 
nemáš nijaký strach?

— Malé deti sa nezatratia, — odpovedala.
Kristove slová, že deťom „patrí Božie královstvo“, brala  do

slovne.

Vojna je  najohavnejšia vec na svete. Kto sa teší z krvipre
lievania, nie je  spôsobilý, aby mu bola zverená vláda nad sve
tom.

C. N. Tolstoj: Vojna a mier

Pred príchodom  jari
Zima sa bude pomaly lúčiť. Poriadne nás preveri

la, ako sme sa na ňu pripravili. Siahla aj do zásob 
paliva a tí, ktorí si občas myslia, že nebude treba 
veľa kúriť ostali znova sklamaní. Aj na elektrickú 
ensrgiu kladie zima nemalé nároky. Veď so svojimi 
kratšími dňami a dlhšími nocami nás núti dlhšie 
svietiť. Niekedy sa nepreukazujeme ako dobrí hos
podári, keď — vystatujúc sa, že predsa na to má
me! — svietime aj tam, kde netreba, alebo silnej
šími žiarovkami, ako je to potrebné. Ono to vy
statovanie sa nakoniec prinesie škodu iba nám . . .

Sme síce už v druhom mesiaci roka, ale aj teraz eš
te máme možnosť nesvietiť zbytočne a nekúriť viac, 
ako je to treba. K zdravej šetrnosti veďme od mala 
aj svoje deti. Co sa v mladosti naučia, to v starobe 
akoby našli. Ušetrené peniaze možno vhodne použiť 
na iné veci.

Šetrnosť je stále potrebná vlastnosť. Vedie nás 
k rozumnému zamysleniu sa nad každou vydanou 
korunou. Aj keď máme, nikdy netreba zbytočne 
utrácať a plytvať. Zoberme si do ruky ceruzku a po
rátajme, čo sme niekedy zbytočne utratili. Ako sme 
zabudli na zdravé poradie hodnôt, že v prvom rade 
treba zadovažovať veci potrebné, potom užitočná 
a až potom príjemné, bez ktorých sa vieme zaobísť.

Začiatkom roka, keď sme vstupovali do jeho pr
vých dní, robili sme si dobré predsavzatia. Teraz 
na prahu jari si ich obnovme a pridŕžajme sa ich.

—šek—
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MOJ NAJBLIŽŠÍ PRÍBUZNÝ

Vo Svätom písm e čítam e: „Ak tvoj príbuzný schu
dobn ie a  predá  čiastku  svojich rolí, nuž jeho najbliž
ší príbuzný vystúpi ak o  jeho výkupník a odkúpi to, 
čo jeho príbuzný predal“ (Lv 25, 25j.

V tej istej kap ito le  sa  hovorí, že ak  n iekto sa 
stane otrokom  u cudzinca , vtedy n iekto z jeho prí
buzných má právo ho vykúpiť. Výkupca sa prejaví 
ako  skutočný príbuzný, ako  najbližší príbuzný.

Mňa vykúpil Ježiš  — ak o  otroka  z moci Zlého a 
prinavrátil mi slobodu Božieho dieťaťa. A ako  draho 
ma vykúpili Vlastnou krvout Prejavil sa a  osvedčil 
ak o  m ôj najbližší príbuzný. To nem ohol by pre mňa 
urobiť ani vlastný o tec , ani vlastný syn. Rozumiem, 
prečo Ježiš hovorí: „Kto viac miluje otca alebo matku 
a k o  mňa, nie je mňa hoden. A kto viac miluje syna 
a lebo  dcéru  a k o  mňa, nie je  mňa hoden“ (Mt 10, 
37).

Ktosi, k to  sa ženil, hneď  na počiatku  povedal svo
je j snúbenici: „Chcem ti povedať , že ťa celý  život 
budem  verne milovať. Ale na prvom m ieste budem 
m ilovať Boha, potom  Cirkev, a  potom  teba.“ A práve 
v tom  spočívalo v eľké  šťastie oboch.

fež iš  je m ôj najbližší príbuzný.
Ježiš je  a j tvoj najbližší príbuzný.
Môžeš k  nemu sm elo  pristupovať, m ôžeš smelo s 

ním kom unikovať  — veď  je tvoj najbližší príbuzný.
A a k  tak  s Ježišom  žijem e, potom  a j medzi sebou 

sm e spojen í putom najbližšieho príbuzenstva.
o. Mikuláš P a v 1 í k



Pokora je pravda
Podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi nám pred

stavuje človeka, ktorý začína svoju modlitbu tak 
pekne a vhodne „ďakujem ti, Bože“, a predsa celý 
príbeh vyznieva nepriaznivo voči tomuto nanajvýš 
zbožnému človeku.

Nám už pomenovanie „farizej“ vyvoláva predsta
vu pokrytca. Lenže pre Kristových poslucháčov to 
znamenalo niečo iné. Farizeji boli tí, čo zvlášť hor
livo, ba úzkostlivo dodržiavali všetky náboženské 
predpisy, boli to jedným slovom tí najzbožnejší. Veď 
sme počuli, že aj tento farizej z podobenstva si tie 
svoje zásluhy sám vypočítal. Chodil do chrámu, dá
val riadne desiatky, postil sa, nuž čo mu ešte chý
balo k dokonalosti? Keď sa ešte Bohu za to všetko 
poďakoval, bol sám so sebou vrcholne spokojný. 
Ale Boh s ním predsa len spokojný nebol. Tento fa
rizej nedosiahol ospravedlnenia. On však zrejme ani 
neprišiel preto, aby nejaké ospravedlnenie dosia
hol. On ho, podľa svojho vlastného úsudku, vôbec 
nepotreboval.

Nie je obraz tohoto farizeja tak trochu naším 
zrkadlom? Keby sa dali nahrať myšlienky na mag
netofónovú pásku, nenašli by sa aj dnes podobné 
myšlienky? Koľko prítomných v chráme by bolo 
podobných farizejovi a koľko pokornému mýtniko
vi, prosiacemu o zmilovanie? A vlastne, kto prichá
dza do chrámu s pocitom, že potrebuje ospravedl
nenie.

Vždy je zle, ak sa začneme porovnávať s druhý
mi. O tom druhom totiž vieme len to, čo vidieť na
vonok. Aj farizej videl na mýtnikovi len to, čo bolo 
všeobecne známe o všetkých mýtnikoch, o ich ne
poctivosti v súvislosti s ich zamestnaním. Ale farizej 
nevidel mýtnikovo vnútro, netušil, aký úprimný je 
jeho vzťah k Bohu.

Vonkajšie zdanie vždy môže klamať, ale i keby 
sme sa vo svojom úsudku nemýlili, i keby to bolo 
skutočne tak, ako sa nám to javí, nikdy nevieme 
jedno: Prečo je ten človek taký, aké okolnosti ho 
k tomu priviedli. Konečný posudok o každom môže 
dať len Boh, lebo len on zváži všetky okolnosti. My 
vidíme len výsledok, Boh vidí zdedené dispozície, 
vplyv prostredia, zlé príklady okolia, veľkosť po
kušení a čo je hlavné, vnútorný vzťah k zlu, ktoré 
ten človek vykonal.

Z podobenstva o mýtnikovi a farizejovi vyplýva, 
že to, čo najviac Boh človeku zazlieva, je pýcha. 
Proti pýche je veľmi ťažko bojovať, pretože sa vša
de strčí, vopchá. Keď si myslíme, že sme ju vyho
dili dvermi, vlezie oknom. Keď sa jej obrátime 
chrbtom, vyškiera sa na nás hneď z druhého kúta. 
Pýcha nie je len základom každého hriechu, býva 
aj na dne dobrých skutkov, ničí dobrý úmysel. Jej 
najčastejším trikom je to, že nám miesto zrkadla 
nastrčí okno. Miesto toho, aby sme sa pri plnom 
svetle zadívali do vlastného svedomia, dívame sa 
na druhých, na ich chyby a pýcha si môže prísť 
aa svoje. To je jej potrava.

V Božích očiach vyhráva pokorný mýtnik. Poko
ra však neznamená ani klopenie zraku, ani zvlášt
ne držanie tela. ani nafukovanie vlastných chýb. 
Pokora je pravda. Každý, kto sa bez predsudkov

Hora K varanténa  / štyridsatdfiouého postu 1, 15 km od je r ic h a , 
kam  sa Jež iš u tiahol u m odlitbe a pôste, prv než by začal

kázat

odhodlane pozrie sám na seba a porovná sa nie 
s tým okolo, ale s evanjeliovým ideálom, neostane 
mu nič iné, len prosba o zmilovanie. Lebo aj dob
ro, ktoré sme vykonali, nikdy nie je úmerné množ
stvu prijatých milostí. V, H.

P L A K A L

A „Ježiš z a s lz i l . . .  zachvel sa v duchu.“ (Jn 11, 
35; 33).

Sú to slová evanjelia.
Ježišu, ty si p lákal. Ako nás utešuje tvoj plači

V ňom spoznávam e svoj. Tvoj p lač  nám dáva istotu, 
že m áš súcit s nami a  s naším plačom , pretože aj 
ty si ho skúsil.

K de vidíš slzy, vidíš seba.
Ty, ktorý  si Istota, Večnosť, N eprem enlivosi, Bla

ženosť, vo svojej ľudskej duši si zakúsil rozochve
nie.

Ď akujem e ti, Ježišu za tvoje utrpenie a  smrť, a le  
aj za tieto k rá tk e  príbehy, k toré  ťä k  nám veľmi 
približujú v každom  váhaní duše a v každom  ne
pokoji.

K eď  sa nachádzam e v podobnej situácii, pam ätám e 
na teba  a  ty v nás vidíš seba, znovu prežívaš a  po
kraču ješ v nás — svojich údoch  — svoje utrpenie 
za spásu tých, čo  ťa nepoznajú.

Chiara Lubich



pozwáš svoju víeRuf

DÔSLEDKY PÄDU PRVÉHO ČLOVEKA A JEHO 
NÁPRAVA

Katastrofa hriechu prvého človeka sa dotkla všet
kých ľudí. Rodíme sa bez posväcujúcej milosti, nad
prirodzeného života. Rodíme sa v dedičnom hrie
chu. Netreba to však chápať ako nejakú škvrnu na 
duši, ale ako neprítomnosť milosti. Milosť môžeme 
získať neskôr v živote, ale do života prichádzame 
bez nej, iba s našou vlastnou prirodzenosťou.

Avšak i táto prirodzenosť už nie je taká, ako bo
la prirodzenosť prvého človeka pred pádom, ale 
taká, ako sa stala potom. Už niet v nej daru vnútor
nej harmónie medzi prirodzenými silami a sklonmi 
človeka: každý z nich hľadá uspokojenie svojím 
spôsobom. Už v nás nejestvuje podriadenosť všet
kých našich síl a sklonov rozumu a podriadenosť 
rozumu Bohu, čím by všetky naše snahy boli zjed
notené.

Najväčší neporiadok panuje najmä na dvoch úse
koch: vášne a predstavivosti. Vášne sú dobrou ve
cou, ak sú podriadené človeku. V našom duševnom 
stave nám častejšie diktujú než slúžia ak len nevy- 
kladáme na ich ovládanie primerané úsilie. Takisto 
je dobrou vecou aj predstavivosť. Je obrazotvor
nosťou, vďaka ktorej môžeme v našej mysli znova 
vidieť videné obrazy, znova počuť počuté zvuky, 
atď. Pre rozum je predstavivosť veľmi potrebným 
pomocníkom. Avšak až príliš často sa stáva naším 
vládcom, podstrkujúc nám svoje obrazy namiesto 
vážneho úsilia rozumu prijímať duchovné pravdy.

Keď prvý človek pretrhol zväzok s Bohom, jeho 
deti prichádzajú na svet ako členovia padlého 
ľudstva, ktoré už nežije v zhode s Bohom a pre 
ktoré je z toho dôvodu nebo zatvorené.

Takýto je teda problém, ktorý vznikol ako dôsle
dok hriechu prvého človeka. Náš rod bol v priateľ
stve s Bohom, potom však zhoda prestala. Ostred- 
ným problémom sa stalo teda zadosťučinenie, ob
novenie zhody, nadviazanie spojenia.

Božím úmyslom, ktorý poznáme zo zjavenia, bolo 
vykúpenie ľudstva. Boh nespravil to, čo mal v úmys
le naraz. Chorobe, ktorá bola do ľudstva vnesená 
voľbou seba proti Bohu, nechal dosť času. aby sa 
prejavila a priniesla ovocie. Božia prozreteľnosť 
však predsa len neopastila človeka. Ľudia, ktorí 
Boha prosili o pomoc, nezostali bez odpovede. Ale 
aj tak to bol čas diabla — zlého ducha. Víťazstvom 
nad prvým človekom nezískal nijaké práva, ale zís
kal obrovskú moc: stal sa kniežaťom, ktorému sa 
svet stal poslušným.

Pri zlom duchu sa zastavme dlh&ie, lebo my naň
ho ľahko zabúdame. Kristus naSho nezabudol. Na
zval ho „vrahom ľudí od počiatku, luhárom a otcom 
Hl“ (Jn 8, 44). Čim viac sa približovalo Jeho umuče
nie a smrť, tým častejšie hovoril o diablovi.

Nevieme, ako dlho trval čas zlého ducha, ale pr
vý obraz ľudstva, ako ukazuje história, je povzlm- 
i n j í G i  i hrozný zároveň: náboženstvo, temer všade

znehodnotené väčšími či menšími bludmi, je na
priek tomu všeobecne rozšírené, na Boha sa nikdy 
nezabúda a často sa naňho myslí prekrásnym a udi
vujúcim spôsobom.

Asi pred 4000 rokmi úmysel vykúpenia dostáva, 
aspoň v našich očiach, výrazný charakter. Boh pre
hovoril k Abrahámovi: jeho potomstvo má byť vy
voleným národom. Nositeľom nádejí ľudstva. Má 
byť strážcom monoteizmu hlásajúc, že Boh je len 
jeden. A z tohto národa sa má narodiť Vykupiteľ 
sveta, Mesiáš, ktorého kráľovstvu nebude konca.

Izraelskí proroci na túto tému hovorili mnoho
krát, vyučovali s rozmanitým praktickým výsledkom
o jedinom Bohu a o Mesiášovi. V čase príchodu Me
siáša, ba dokonca už celé stáročia predtým, bol 
izraelský národ neochvejne monoteistický (veril 
v jedného Boha). Avšak iba málo z nich bolo schop
né pochopiť najskutočnejšiu podstatu Kráľovstva, 
ktoré mal založiť Spasiteľ, a všeobecne nepoznali 
najvyššiu pravdu o samom Spasiteľovi.

[Podlá F. J. Sheeda spracoval M. M.)

G r.-kal. chrám, v S taSkoociach  z r. 1903 ( fa m o s í H avaj)

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITIEB NA FEBRUÁR

Všeobecný: Aby Cirkev v Brazílii mohla úspešne 
prekonať všetky ťažkosti.

Misijný: Aby národy južnej Afriky našli cestu 
k svornému spolunažívaniu.

Srdce Ježišovo, nech v ovzduší čistoty a obeta
vosti kvitnú kňazské a rehoľné povolania.



Slovami Nového zákona
(Rok Svätého písm a)

S v ä t á  T r o j i c a .  Učte všetky národy a krstite 
ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha (Mt 28, 
19). Tu z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milý Syn, 
jeho poslúchajte (Mk 9, 6; Mt 17, 5; Lk 9, 35). Ja 
a Otec sme jedno (Jn 10, 30). Teraz je oslávený Syn 
človeka a Boh je oslávený v ňom (Jn 13, 31). Otče, 
už prišla hodina, osláv teda svojho Syna, aby Syn 
oslávil Teba (Jn 17, 1). Kto mňa vidí, vidí aj Otca 
(Jn 14, 9). Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo 
mne? (Jn 14, 10). Lebo ten, ktorého Boh poslal, ho
vorí Božie slová, pretože Boh mu nedáva svojho Du
cha podlá nejakej miery. Otec miluje Syna a všetko 
dal jemu do rúk (Jn 3, 34—35).

Boh pomazal Ježiša Nazaretského Svätým Duchom 
a silou (Sk 10, 38). Svätý Duch zostúpil v podobe 
holubice (Lk 3, 22). Otvorili sa mu nebesá, i videl 
Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a 
prichádzal na neho (Mt 3, 17; Lk 3, 22). V tú hodinu 
sa rozradoval v Duchu Svätom a hovoril: Zvelebu
jem ťa, Otče, Pane neba a zeme (Lk 10, 21). Pový
šený teda pravicou Božou dostal aj Ducha Svätého 
(Sk 2, 33). Duch pravdy mu oslávi, lebo prijme 
z môjho, a to vám zvestuje (Jn 16, 13; 14).

S v ä t ý  D u c h. Duch pravdy, ktorý vychádza z 
Otca (Jn 15, 26). Duch prebáda všetko, aj najhlbšie 
tajomstvá Božie. Veď ktože z ľudí vie, čo je v člo
veku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Podobne 
ani tajomstvá Božie nikto nepozná, iba Duch Boží. 
A my sme neprijali ducha sveta, ale Ducha Božie
ho, aby sme pochopili, čoho sa nám z Božej milosti 
dostalo (1 Kor 2, 10—12). Keď však príde on, Duch 
pravdy, vyučí vás vo všetkej pravde (Jn 16, 13). 
Neviete azda, že ste chrámom Božím a Duch Boží 
prebýva vo vás? (1 Kor 3, 16). Ak sa niekto nena
rodí z vody a z Ducha Svätého, nemôže sa dostať 
do Božieho kráľovstva (Jn 3, 5).

B o ž i e  d a r y  sú rozličné, ale Duch je ten istý 
(1 Kor 12, 4). Každému je dané prejavenie Ducha 
na všeobecný úžitok. Jednému totiž Duch dá reč 
múdrosti, druhému reč poznania podľa toho istého 
Ducha; inému však vieru vplyvom toho istého Du
cha; inému zasa dar uzdravenia v tom istom Duchu; 

s inému schopnosť robiť divy a inému opäť dar pro
roctva; inému schopnosť rozlišovať duchov, inému 
zasa dar rozličných jazykov a inému dar vyklada
nia jazykov. A všetko toto spôsobuje jeden a ten 
istý Duch (1 Kor 12, 7—11). Spasil nás z veľkého 
milosrdenstva, a to kúpeľom znovuzrodenia a obno
venia pôsobením Svätého Ducha (Tit 3, 5). Ovocie 
Ducha je však láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, lás
kavosť, dobrotivosť, zhovievavosť, miernosť, vernosť, 
skromnosť, zdržanlivosť, čistota. Proti takýmto zá
kon nemá moci (Gal 5, 22—23). Keď vás vydajú, ne
starajte sa o tO', ako a čo máte hovoriť, lebo v tej 
hodine sa vám vnukne, čo máte hovorťť, Veď nie vy 
budete hovoriť, ale Duch vášho Otca z vás preho
vorí! (Mt 10, 19). Svätý Duch vás poučí v tú hodinu, 
čo vám treba hovoriť (Lk 12, 12). Ja vám dám vý
rečnosť a múdrosť, ktorej vaši protivníci nebudú 
môcť odolať, ani protirečiť (Lk 21, 15). Obhájca, 
Svätý Duch, ktorého Otec pošle v mojom mene, ten 
vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som 
hovoril (Jn 14, 26).

Zistilo sa, že počala z Ducha Svätého (Mt 1, 18). 
Svätý Duch naplní ho ešte v lone matky (Lk 1, 15). 
Alžbetu naplnil Duch Svätý (Lk 1, 41). Zachariáša, 
jeho otca, naplnil Svätý Duch (Lk 1, 67). Simeon 
žil v Jeruzaleme, bol spravodlivý a bohabojný, oča
kával útechu Izraela a Svätý Duch bol v ňom (Lk 
2, 25) .

Zostúpil na apoštolov. Bude vám to osožiť, keď 
odídem, lebo ak neodídeín, nepríde k vám Obhájca 
(Jn 16, 7). Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení 
Svätým Duchom (Sk 11, 16). Ja budem prosiť Otca, 
a dá vám iného Obhájcu, aby bol naveky s vami 
(Jn 14, 16). Skrze Svätého Ducha odovzdal svoje 
prikázania apoštolom, ktorých si vyvolil (Sk 1, 2). 
Tu zrazu zaznel z neba hukot, ako by sa hnal prud
ký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili 
sa nad nimi ako by ohnivé jazyky a rozdelili sa tak, 
že nad jedným každým z nich sa postavil jeden; všet
kých naplnil Svätý Duch a začali hovoriť cudzími 
jazykmi (Sk 2, 1—4).

Zostúpil na veriacich. Kým sa modlili, zatriaslo sa 
miesto, kde boli zhromaždení, a všetkých naplnil 
Svätý Duch; a neohrozene hlásali Božie slovo (Sk
4, 31). Kým Petfer ešte hovoril tieto slová, Svätý 
Duch zostúpil na všetkých, čo tú reč počúvali (Sk
10, 44). Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo, 
keď im udelil Svätého Ducha tak, ako aj nám (Sk
15, 8). Zostúpil na nich Svätý Duch ako aj na nás 
na počiatku (Sk 11, 15). Ako Pavol kládol na nich 
ruky, zostúpil na nich Svätý Duch a hovorili aj roz
ličnými jazykmi a prorokovali (Sk 19, 6). Boli plní 
radosti a Svätého Ducha (Sk 13, 52). Vylejem zo 
svojho Ducha na každé telo (Sk 2, 17).

Svedkami týchto udalostí sme my a Svätý Duch, 
ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú (Sk 5, 32). 
Štefan plný Ducha Svätého uprene pohliadol k ne
bu, uzrel slávu Božiu a po pravici Božej stáť Ježiša 
(Sk 7, 55). Cirkev teda žila v pokoji po celom Júd- 
sku, Galilei a Samarii;. spravovala sa bázňou Páno
vou a tak kráčala vpred plná útechy Svätého Ducha 
(Sk 9, 31).

Každý hriech a každé rúhanie odpustí sa ľudom, 
ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí. Kto povie slo
vo proti Synovi človeka, odpustí sa mu, ale kto by 
hovoril proti Svätému Duchu, tomu sa neodpustí 
ani v tomto, ani v budúcom veku (Mt 12, 31—32; 
Lk 12, 10). Kto by sa však rúhal proti Svätému Du
chu, nebude mať odpustenia naveky, ale bude vinný 
večným trestom (Mk 3, -29).

V. P.

Modlitba neznam ená oboznamovanie Boha s faktam i, aby 
sme ho urobili pozornejším  voči našim potrebám. Modlitba zna
mená vním anie Bože] m ilosti, ktorú mi Boh ch ce  udeliť. Mod
liť sa znam ená dovoliť, aby sme boli vedení Otcovou vôľou 
tak, aby celý  náš život — p očínajúc prácou o každodenný 
chlieb  až po prem enu sveta — aby to  všetko mohlo byť pre
niknuté jeho láskou. M odlitba znam ená vystaviť sa láske Otca, 
aby sme ž ili dokonalejšie — ako jeho  synovia .-^  a kráčali v 
šfap a jách  K rista.

Leon Jozef Suenens
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SVÄTÄ MUČENICA F O T í N I A, SAMARITÁNKA

Kto by nepoznal rozprávanie sv. evanjelistu Jána 
(hl. 4) o stretnutí Ježiša Krista so ženou Samaritán
kou pri Jakubovej studni neďaleko mestečka Sychar, 
bp^iteľ ju odvrátil z hriešnej životnej cesty, a keď 
táto vyznala svoju vieru v príchod Mesiáša, vtedy 
jej Ježiš povedal: „Ja som to, ktorý sa s tebou roz
právam“ (Jn 4, 26J. Na to uverila a na je j slov,á 
uverili aj mnohí Samaritáni, ktorí povedali: „Už ve
ríme nie pre tvoje slová, ale sami sme počuli a vie
me, že tento je naozaj Spasiteľ sveta“ (Jn 4, 42).

Táto žena Samaritánka po Kristovom vzkriesení 
prijala vo sv. krste meno Fotínia a spolu so svojím 
synom Oziášom hlásala evanjelium v africkom Kar
tágu. Druhý jej syn, Viktor, bol plukovníkom a po
pri tom kázal blahozvesť v Taliansku. Vo viere utvr
dil sv. Šebastiána. Za to bol uväznený a poslaný 
na súd do Ríma. Keď sa o tom dozvedela Fotínia, 
prišla aj s Oziášom do Ríma a spolu všetci traja boli 
uväznení. Na príkaz cisára Neróna obidvaja synovia 
boli sťatí mečom a Fotínia po ťažkých mukách zom
rela vo väzení. Jej telesné ostatky Boh oslávil mno
hými zázrakmi. Hlava sv. Fotínie je uložená v Ríme, 
v chráme sv. Pavla.

Jej pamiatku si pripomíname 26. februára.

P ane, daj mi te j vody, aby som už viac n ebola  sm ädná a  ňe 
m usela sem  ch od if čerpat (Jn  4, 15 J

Veriť?
Čo znamená veriť? Veriť znamená to, že všetko, 

čo vidíme, nahmatáme je skutočnosť. Ale, veriť je 
aj to, čo sme nevideli, ale iní nám to hovoria a ho
voria pravdivo. Iste nezapochybujeme o tom, že 
existujú rôzne svetadiely, moria, pohoria, vesmír 
a že na rôznych kontinentoch našej planéty žijú 
ľudia.

Nepochybujeme o dávnych dobách, lebo archeoló
govia vykopávkami dokazujú, že už niekoľko tisíc
ročí pred nami bol život na zemi.

My kresťania veríme všetko to, čo je zazname
nané v knihách, ktoré voláme Sväté písmo. Vieme 
z učenia sv. cirkvi, že Sväté písmo písali ľudia, kto
rí žili s Pánom Ježišom a vnuknutím Svätého Du
cha všetko pravdivo opísali. Vieme aj to, že dosial 
sa nič na tom nezmenilo a ani do budúcna sa nič 
nezmení, lebo učenie sv. cirkvi je nemeniteľné.

Raz do jedného mestečka prišiel cirkus, v ktorom 
artisti predvádzali rôzne čísla. Medzi najatraktív
nejšie čísla patrilo aj vystúpenie „lezenie na vy- 
sutom lane.“ Artista predvádzajúci toto číslo, robil 
to s takou istotou, že diváci nepochybovali o tom, 
že neprejde z jedného konca na druhý. Obdivuhod
né na tom bolo to, že artista nielen že sám chodil 
po lane, ale pred sebou tiskal fúrik. Publikum s na
pätím sledovalo kroky a keď prechádzal na koniec 
lana, začalo tlieskať.

Keď sa artista postavil na pevný bod, opýtal sa 
divákov, či verili, že prejde po lane s fúrikom? 
Všetci jednohlasne odpovedali „áno“. Bol zvedavý 
a opýtal sa ich, či to hovoria len preto, že ho už vi
dia na podstavci? Znova zaznelo „nie“, ale sme., 
boli presvedčení a verili sme, že to urobíte, lebo 
ste to tak dokonale robili, že pochybnosti boli vylú
čené.

V tom artista zostúpil nižšie, aby bol bližšie k pub
liku a opýtal sa jedného pána, či aj on veril? Odpo
veď bola jednoznačná. „Äno, veril som.“ „A veríte, 
že s týmto fúrikom prejdem na druhý koniec lana.“ 
Znovu dostal odpoveď: „Verím“!

Artista hovorí: „Ak ste presvedčení, že to urobím, 
poďte hore ku mne a sadnite si do fúrika, aby som 
s vami prešiel po lane, bude to atraktívnejšie.“ Pán 
sa zháčil a odmietol spoluprácu s artistom. Čiže za
pochyboval.

Nie sme aj my takí, ako ten pán v cirkuse, že 
zapochybujeme ak nás na lano, ktorým je spojený 
náš pozemský život so životom večným, zavolá náš 
drahý Spasiteľ?

Neváhajme, ale majme pevné odhodlanie, nakoľ
ko tým spojivom-lanom je sám vzkriesený Ježiš Kris
tus. S. M.

NAJVÄČŠIE PRIKÁZANIE

Milovať budeš Pána, Boha svojho, celým svo
jim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou 
silou, celou svojou mysľou.

Milovať budeš svojho blížneho ako seba sa
mého.



Tajomstvo utrpenia
i.

V nás, okolo nás a všade vo svete jestvuje prítom
nosť utrpenia a smrti. Utrpenie zaujímalo a zaujíma 
stále ludskú dušu. Keď sa človek pri úsilí vniknúť do 
tajomstva utrpenia spolieha na svoje vlastné sily, 
môže ho postihnúť len neúspech. Len kresťanská vie
ra je schopná umožniť človeku priblížiť sa k jeho 
tajomstvu a ochrániť ho pred zúfalstvom.

Šiel som do nem ocnice navštíviť chorého.
Musel som prejsť miestom  bolestí 
z oddelenia na oddelen ie, 
aby som odhalil drámu 
ukrytú za bielou stenou  
a kvetmi v zeleni trávnikov.
Prešiel som cez  prvú m iestnosť.
Siel som potichu, po šp ičkách , 
kým som si našiel svojho hľadaného.
Môj pohľad sa len  letm o prekĺzo l nad trpiacim i, 
ako keď  lekár sa  dotýka  rany, 
by nespôsobil bolesť.
Zle som sa tam cítil,
ako nezasvätený poblúdenec v tajom nom  chrám e, 
ako pohan uprostred kostola .
V druhej m iestnosti som  ho kon ečn e  uvidel. 
Zajakával som sa a  nevedel, čo mu mám povedať.

(M. Quoist: N em ocnica)

Na smrteľnej posteli leží starček. Leží ticho, odo
vzdane. Pri posteli stojí jeho jediný syn. Zrazu sa 
ho spýta:

— Otec, viete čo vás čaká a ste taký pokojný.
— Áno, syn môj, lebo to je tajomstvo utrpenia — 

odpovedá otec.
Poďme aj my spoločne za tajomstvom utrpenia 

v týchto a nasledujúcich riadkoch spolu so Svätým 
Otcom Jánom Pavlom II. Aby až raz niekto nám 
položí podobnú otázku, dali sme mu na ňu uspoko
jivú odpoveď.

„Vo svojom tele plníme to, čo ešte chýba na Kris
tovom utrpení pre dobro jeho Tela,“ — píše sv. Pa
vol apoštol, odhaľujúc výkupnú hodnotu utrpenia. 
Tieto slová majú hodnotu akoby definitívneho obja
vu, ktorý je spojený s radosťou. Preto apoštol píše: 
„Teraz sa však radujem vo svojich utrpeniach za 
vás.“ Radosť pochádza z objavu zmyslu utrpenia 
a tento objav, hoci je najvnútornejším zážitkom au
tora týchto slov — Pavla z Tarzu, je zároveň dôle
žitý aj pre iných. Apoštol odovzdáva svoj objav ďa
lej a teší sa z neho vzhľadom na všetkých, ktorým 
môže pomôcť — tak ako pomohol jemu samému 
preniknúť do vykupiteľského zmyslu utrpenia.

Človek trpí rôznym spôsobom, ktorý nie vždy je 
zachytiteľný medicínou. Utrpenie je čosi hlbšie než 
choroba. Pokiaľ možno do istei miery užívať syno
nymá „utrpenie“ a „bolesť“, tak za fyzické utrpenie 
považujeme stav, kde akokoľvek „bolí telo“, utrpe
nie morálne predstavuje „bolesť duše“. (Ján Pavol
II., Salvifici doloris.)

Mesto Rím má veľa historických pamiatok. Za
chovalo sa v ňom mnoho umeleckých diel aj z ob

dobia Rimanov. Renesancia pridala k nim vrcholné 
diela, z ktorých tu spomenieme Pietu a Mojžiša. Nie 
všetky pamiatky majú vysokú umeleckú hodnotu. 
Stretávame sa však s takými, ktoré popri priemer
nej umeleckej hodnote veľmi výstižne vyjadrujú hl
boké myšlienky. Napríklad štyri sochy pri ceste na 
rímsky cintorín zvaný — Campo verano. Neznámy 
sochár zhotovil štyri sochy, štyri ľudské postavy, 
ktoré znázorňujú štyri odlišné postoje k bolesti. Zú
falstvo, vzdor, bezmocnosť a odovzdanosť. Posledný 
a jediný správny postoj je znázornený mladou že
nou, ktorá s pohľadom upretým k nebu a s pokojnou 
tvárou prijíma utrpenie v duchu úplnej odovzda
nosti. Postoje vyjadrené prvými troma sochami zvý
razňujú skutočnosť, že bez viery v Boha aj bolesť 
v ľudskom živote nemá zmysel, je nevysvetliteľná.

o. Miroslav D a n c á k

d r  PÍŠU klňn  BOHOSLOVCI

BOH NÄM ODPÚŠŤA

„Ten môj syn bol mŕtvy a  ožil, bol stratený a na
šiel sa“ (Lk 15, 24). Takto radostne oznamuje šťast
ný otec návrat márnotratného syna. Ľutujúci syn 
a odpúšťajúci otec. Stretnutie dvoch ľudí, tak často 
opakované v dejinách ľudstva, ktoré nám pripomína 
stretnutie človeka s Bohom.

Niekedy má človek natoľko obťaženú dušu, že by 
vôbec neprotestoval, aby brána chrámu bola pred 
ním stále zavretá. Ale skutočnosť, že je otvorená 
a volá do vnútra každého človeka, ktorý hľadá po
moc, pokoj a odpustenie, napĺňa šťastím. V chráme, 
v tichu ktorého cítime Božiu prítomnosť väčšmi ako 
kdekoľvek inde, ostrejšie a výraznejšie pociťujeme 
mieru previnenia voči nášmu nebeskému Otcovi a 
spolubratom. A práve v tejto atmosfére túžime viac 
po odpustení, ktoré by nám vrátilo pokoj a mier 
duši. Ľutujeme a dúfame, v odpustenie. Lebo Božia 
láska nie je ohraničená. Je silná, lebo vie odpúšťať. 
Boh nezavrhne žiadneho hriešnika, ktorý s ľútosťou 
prosí o odpustenie. Je to tajomné a vzrušujúce. Ťaž
ko vieme pochopiť tú hlbokú lásku, ktorá nemeria 
mieru previnení, nekladie podmienky, ale odpúšťa.

Boh nám odpúšťa. A my často nevieme odpustiť 
svojim blížnym, hoci každý z nás dostáva od Boha 
rovnaké dispozície k láske. Je len na nás, ako ich 
rozvinieme. Chceme dobro, ale tak ťažko ho usku
točňujeme. Učme sa od Boha. Prijímajme jeho lásku 
a odrážajme ju v našich vzťahoch k našim blížnym. 
Učme sa od Boha odpúšťať, aby aj on nám odpustil 
pri poslednom súde.

Mirón

Lepšie je  byť ponížený so svojou obmedzenou inteligenciou 
a osvietenosťou, ako  byť vzdelaný a nachádzal; zarúbeme v
sebe samom.

Charles de Foucauld



CHCEME DOBRÉHO ČLOVEKA

Dobrý človek vyrastá z dobrej 
rodipy. Keď rodina nebude dob
rým stromom, nevydá dobré ovo
cie. Ak dakedy z neusporia
danej rodiny vyjde čestný človek, 
statočný vo svojom konaní,' tak 
je to výnimka, ktorá potvrdzuje 
vyššie uvedenú pravdu. Mladý 
človek má v rodina prvú školu 
občianskych a spoločenských 
čností a v kresťanskej rodine aj 
školu kresťanských čností. Kres
ťanskí rodičia si dobre uvedomu
jú, že byť dobrým občanom a za 
takých vychovať aj svoje deti, je 
velká vec, ale byť aj praktickým 
kresťansko-katolíckym človekom 
je ešte väčšia vec. Všetka snaha 
kresťanských rodičov, ktorí veľmi 
vážne si chcú plniť svoje výchov
né poslanie a majú na zreteli ťaž
kú zodpovednosť za mravný vývin 
svojich detí, mala by sa zamerať 
na tento dvojjediný charakter vý
chovy budúceho pokolenia.

Rodina je miestom, v ktorom 
sa odohráva prvé stretnutie die
ťaťa s iným človekom. Dieťa ešte 
nemá nijaké životné skúsenosti. 
Ak nemá správne vedenie, samo 
si hľadá cestu a, pravdaže, s mno
hými omylmi sa snaží upravovať 
svoje vzťahy k okoliu. V tejto fá
ze rozvíjajúceho sa života nad
merná tolerancia, to znamená prí
lišná povoľnosť v požiadavkách 
dieťaťa, môže kriviť jeho charak
ter. Dieťaťu sa nemá vo všetkom 
ustupovať, ani dovoliť, aby si na 
rodičoch a vo svojom okolí vy
nucovalo všetko, čo sa mu zachce 
a zapáči. Dieťa by sa takto stalo 
pánom, akýmsi diktátorom. K to
mu často, bohužiaľ, vedie nespráv
na, skoro by sa dalo povedať zvie
racia láska k deťom, najmä v ro
dinách s jedináčikom.

Ak dieťa prejavuje agresívnosť. 
čo dosť často býva, neslobodno 
prejsť nad tým s ľahostajným ús-

T O T Á L N A  P R O T I R A K O V I N O V Á  K t R A

Poznámka prekladateľov
Rakovina vzniká u ľudí príčinou m en e) náklonnosti k te jto  chorobe za spolu

pôsobenia mnohých rakovinových látok z nezdravého prostredia. N ajčastejšou 
príčinou predovšetkým hrtanu a pľúc je  fa jčen ie  (20x časte jš ie  než u nefajčiarov). 
Dlhodobým pôsobením a j veľmi m alého množstva rakovinových škodlivín môže 
dôjsť k poškodeniu zdravia bez toho, aby sa to  spozorovalo, a preto neliečilo. 
Tento stav môže viesť ku vzniku rakovinového ochorenia. Častou príčinou sú ne
vhodné potraviny, konzervačné a chem ické látky v potravinách alebo i farbivá 

v potravinách, prepálené tuky, silné udretie (napr. prsníka), trvalý lokálny tlak 
na časti tkanív alebo poškodenie m aterských znam ienok a i., ktoré vedú k začiatku 
vzniku rakovinového ochorenia.

Varovné signály upozorňujúce na možnosť vzniku rakoviny
1. hm atateľné uzliny alebo zatvrdliny, najm ä na prsiach žien,
2. nápadné zmeny prsnej bradavky alebo m aterského znamienka,
3. trvalá zmena činnosti čriev alebo močového m echúra,
4. trvalé ochraptenie alebo kašeľ,
5. ťažkosti pri prehltaní v pokročilom  veku,
6. tvrdošijné krvácanie alebo výtok,
7. rany a bolestivé m iesta, ktoré sa  nehoja,
8. opuchy, k toré sa nestráca jú ,
9. nápadné chudnutie a strata  hmotnosti.

Z uvedených signálov nemusí vyplývať, že ide o rakovinu, pretože tieto  zmeny 
môžu mať i inú príčinu. Kto zistí n iektorý z menovaných signálov, ten nech ihneď 
začne TOTÄLNU PROTIRAKOVINOVÚ KÚRU podľa ďalej uvedeného návodu.

Rakúšan R. Breuss používa na celkovú regeneráciu  te la  prevenciu i liečbu mno
hých chorôb vrátane rakoviny — 42-denný pôst s V4 až V2 litra  zeleninových 
štiav denne, doplnený bylinkovými čajm i.

Zeleninová šťava sa skladá:
300 g červen ej repy (protirakovinový 30 g č iern e j reďkovky (na pečeň),

účinok), 1 zemiak veľkosti vajíčka (lén  v prípa-
100 g mrkvy (p osilňu júci), de rakoviny žalúdka a čriev).
100 g zeleru (posilňu júci),

Všetko očistiť, umyť, nastrúhať, vylisovať, precediť cez plátno (nesm ie obsaho
vať pevné ča stice ). Nastrúhanú zeleninu môžeme tiež dať do odšťavovača, z ktoré
ho získam e šťavu za niekoľko okamihov. Túto šťavu ešte prefiltru jem e cez ďalšie 
hu ste jšie  plátno, aby zachytilo čo najv iac pevných častíc . (Pokiaľ možno použiť 
pre tento  účel zdravo vypestovanú vlastnú zeleninu.) Rakovina ž ije  hlavne z pev
ných častí potravy. Ak p ije  pacient len uvedenú zeleninoivú šťavu a ďalej uvedené 
ča je . odumiera nádor, ale  človek naproti tomu ďalaj dobre žije. Napriek tomu, že 
pacient môže počas te jto  kúry stratiť na váhe 5—15 kg, sa cíti veľmi dobre.

DÔLEŽITÉ Ča je  k PROTIRAKOVINOVEJ kú re  
1. Šalviový čaj

1 — 2 polievkové lyžice n a k rá jan e j sušen ej šalvie lek ársk e j (Salvia officinalis) 
dáme do pol litra  v riace j vody a nechám e 3 minúty variť, a tak  odstavíme a pridáme 
hneď do vriaceho ča ju  štipku ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum), 
mäty p iepornej (M entha p iperita) a medovky lek ársk e j (M elissa officinalis) a ne
chám e všetko ešte 10 minút vylúhovať. Potom scedím e. Takto je  ča j pripravený na 
pitie. Na kloktan ie nechám e šalviu v horúcej vode vylúhovať len 10 minút, neva
rím e. V šalv ii je  hodne éterickéh o  oleja , (ktorý je  veľmi vhodný na kloktanie) 
nemôže prísť do tráviaceho traktu , a preto č a j varím e 3 minúty, aby sa tento olej 
odstránil. Naviac varením  sa uvoľňuje ďalší ferm ent, ktorý je  dôležitý pre žľazy, 
miechu a p latničky. Tento šalviový č a j je  veľmi zdravý, a preto by sme ho mali pif 
po celý  život.

2. Ľadvinový čaj
TENTO CAJ SA MOŽE PIŤ IBA PRVÉ 3 TÝŽDNE! Takto pripravená bylinková 

zmes vystačí pre 1 osobu na 3 týždne:
15 g prasličky roľnej (Equisetum  arvense),
10 g pŕhľavy dvojdomej (U rtica d io ica),

8 g’ stavikrvu vtáčieho (Polygonum av icu íare),
6 g ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum ).
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Sttpku tejto premiešanej zmesi dime do šálky horúcej vody a necháme I I  minút 
lylahovaf. Potom scedíme. N* vyluhovaný zbytok bylín nalejeme 2 šálky horúcej 
vody a 10 minút povaríme, potom scedíme a zmieiame > obsahom prvého vyluho- 
nného čaju, ktorý nebol varený. Získame množstvo čaju na 3 iftlky, ktoré potre
bujeme na 2 dni: ráno nalačno pol šálky, pred obedom pol iálky c večer pred 
spaním pol iálky.

Caj sa musí pif vlainý a po dúikoch. Príprava čaju je komplikovaná, pretože 
byliny obsahujú niekoľko substancii, ktoré by sa varením inehodnotiii. Naopak, 
kyselina kremičitá (s prasličky) sa tak varenim uvoľni x vyluhovaného xbytku 
tylia.

3. čaj z pakostu
Štipka soteného pakostu smradľavého (Geranium robertianum) dáme do iálky 

kortcej vody a necháme 10 mlnát vylúhovať. Denne pif iálkn vlainého čaju a po 
¿tikoch.

UPOZORNENIE: Ľadvinový čaj by sa mal pif pri kaidej nemoci 3 týidne denne, 
Mávne pri sápaloch a pred operáciou. Preventívne sa mftte táto 3-týidenná ľad- 
«taevá tijavá kára opakovaf maximálne 3 — 4s do roka, aviak najmenej so 14- 
ésnaým preruianím. Caj s pakoetn ]• treba pif pri vietkých formácii rakovinového 
•nemocnenia, obavliff kaď bol paeiwnt oiarovavý.

Pot«» trvania totálne) protirakovinovej káry pacient N E S M I E  prijimaf nijakú 
inú potravu ani lieky okrom predpísaných Ctj«f ■ zeleninových itiav! !l Zmes zele- 
riMvc| Ifavy mAia padaní pif pri potrite hladu, aviak nie viac nei pol litra denne, 
(la  menej, tým lepiia. Pred začatia it jte  fcérj |e dobré okrem normálnej stravy 
vypiť denae pol litra zeleninovej iíe v j. «by ume si na !:ÉÍ» pomaly vopred zvykli, 
ŕlmek pri kára bezpodmienečne k i M n  potrebuje len V g  —  '/« litra zeleninovej 
Mavy denne, ale a i do pol litra denne m ét*  vypif «kra*» predpísaných čajov. Množ
stvo Čajov mfile pif podľa chuti, ale vietky pomaly po dúikoch alebo po lyžičkách, 
asprekltame ihneď, Čakáme, a i aa tekutina premieta a preslinl (enzýmy zo sliň 
«ľahčajá trávenie). Dodatočne z Cnsn na čas m&ieme vypif ifavy z domácej kyslej 
kapasty (obchodná kyslá k«»««ta obsahuje oootj, Co pomáha pri vyprázdfiovaaí.

Správne vykonaná protirakovinová kúra

Kto správne vykonáva protirakovinová kárn, stratí len málo na hmotnosti, preto 
u  táto správne vykonáva takto:

1. Báne vypijeme najprv po) iálky ľadvinového Čaju. Pif pomaly a neprihrievaf;
2. po 30 — BO minútach 1 — 3 iálky teplého ialviového Čaju z ľubovníka, me- 

totky a mity piepornej. Pif pomaly po dúikoch;
j. po 30 — M minútach iba malý dáiok zmesi zo zeleninových itiav podľa po

citu hladu, opif riadne preslinif;
4. po ďaliích 30 minútach moru malý dáiok zmesi zeleninovej ifavy podľa po- 

dtu hladn.
Počas predpoludnia budeme potrabovaf asi 10 — 15 dáikov zeleninových itiav. 

Plť dotia!, pokiaľ máme na fin cbnf. Medzitým opif pijeme vlainý ialviový Caj, 
koľko chceme (VŠETKY ČAJE BEZ CUKRU!!!);

5. na obed zase pol iálky ľadvinového Čaju a takisto večer pred spaním. ĽAD
VINOVÝ CA] PIŤ IBA PRVS 3 ŤfžDNEI

i. Popeludní potrebujeme Eastejiie malý dáiok zeleninových itiav. K tejto kúr- 
n s in e  dOrazne pripomenúť, la  smea zeleninových itiav uvedeného zlo&enia sa 
■asi bezpodmienečne pif v spojení s predpíaanýml Čajmi, vldy po dúikoch a vidy 
dobre prealinifl Nikdy nie samotná zmes zeleninovej ifavy bez čajoví I!

7. Je nevyhnutné, aby pacient v kaldom prípade vypil denne tiež 1 iálkn z pa
kostu — obsahuje trochu rádia — či n i bol paeiant ožarovaný alebo nie. Utive- 
Biai týchto itiav a čajov po dúikoch pri riadnom preslinení sa minimálne zaťažujú 
tráviace orgány.

Počas tejto káry sa má pacient aaiiovaf byf činný a maf dostatok pohybu, aby 
sa prekrvili vietky miesta, tkanivá v fclboch, ao aj preto, aby sa odreagoval od 
ehatt aa |ed1o. Okrem ľadvinového a ialviového Čaju mOSame pri zápche poažif 
pnhiiajúci čaj alebo minerálnu vodu (iaraticu), najlapiie viak klystír.

LIEČBA OSOBITNÝCH PRÍPADOV RAKOVINY — PRÍDAVOK ČAJOV 
K VYSSIE UVEDENEJ ZÁKLADNEJ KÚRE

a) PRI NÁDORE NA MOZGU: 1 — 2 iálky vlainého čaja s madovky. Príprava:
1 itípku madovky do horúcej vody a nechať 10 asinút vylúhovať;

b) PRI RAKOVINE OKA: 1 iálkn daaae z ačianky Reetksvsvej (Euphraaia rostko 
•iaaa). Príprava: ako pri predchádzajúcej;

e) PRI RAKOVINE P tS  (vajačaíkav a poivy) — 1 iálka Čaju daane zo zmesi: 
ilrtiiaiiH-s tllaaaloaá (Alcfcemiila zaathachlora), (ala a j každý drak aichemilky

mevorn, ba dakedy aj povzbudzo
vaním: „Daj mu!", „Nedaj sa!“, 
„Prilož mu!“ a pod. Dieťa sa má 
vychovávať k úcte a láske k spo- 
lublížnym, k odpúšťaniu a nie k 
pomstivosti.

Výchova „tvrdou rukou“ sa tiež 
míňa cieía. Dieťa sa nemá trestať 
len bitkou, hrubým slovom, kľa
čaním, nadávaním a vyhrážaním 
za každé, i najmenšie previnenie. 
Tu sa musí pôsobiť na cit, ale naj
mä na rozumové zdôvodňovanie 
nesprávneho konania malého pre
vinilca. Ak dieťa vyrastá v ov
zduší ustavičnej hrozby použitia 
násilia, dieťa sa vedie k neúprim
nosti, ku klamstvu, dvojtvárnosti, 
pokrytectvu a luhárstvu. Význam
ným činiteľom pri formovaní cha
rakteru mladého človeka je oba- 
polná láska medzi rodičmi. Preja
vy tejto lásky pomáhajú dieťaťu 
prekročiť prah egoizmu, ku ktoré
mu máva sklon väčšina detí. De
ti vychovávané v atmosfére usta
vičného chladu, bez úsmevu, po
chvaly, nepokoja a napätého vzťa
hu medzi rodičmi, stávajú sa ne
spoločenskými; bývajú zahriak- 
nuté, utiahnuté a necitlivé alebo 
až precitlivené, ba dakedy sa z 
nich stávajú čudácki Iudia.

Dieťa má uznávať autoritu ro
dičov, prejavovať im úctu a sa na 
nich spoliehať v každej situácii. 
Ale rodičia si zachovajú autoritu 
iba vtedy, ak si navzájom prejavu
jú úctu slovami, ušľachtilým sprá
vaním sa k sebe. Dieťa nebude 
preukazovať úctu k matke, ak ju 
neprejavuje otec a nebude si ctiť 
svojho otca, ak sa matka spra
vuje voči otcovi neúctivo, opovrž
livo a používa nevyberané slová.

K autorite rodičov neprispieva 
forma dôvernej kolegiálnosti. 
„Koketovanie“ deťom tým, že mat
ka, to je sestra a otec to je ko
lega, nevedie k cielu. Matka je 
matka a otec je otec. Kolegiál- 
nosť medzi rodičmi a deťmi nevy
drží životné skúšky. Tam, kde sa 
stráca autorita, niet disciplíny, 
úcty, ani vážnosti k cudzej, nielen 
k rodičovskej autorite.

V rodine sa má formovať aj 
vzťah mladého človeka k iným 
ľudom. Preto ľahkomyseľne sa vy
slovovať o iných ľuďoch pred deť
mi, ich zosmiešňovať, častovať ich 
škaredými prezývkami, ohovárať 
ich, čo sa neraz vyskytuje aj v 
tzv. „kultúrnych“ rodinách, učia 
deti pohŕdať inými ľuďmi a po
nižovať ich. Deti sa tak budú sprá
vať k cudzím ľudom a tak ich po-



sudzovať, ako sa k nim správajú 
a ako ich posudzujú ich rodičia.

Rodina uzavretá iba v kruhu 
vlastného domu, nie je dobrým 
stromom. Ovocie takého stromu 
bude mať chuť necitlivého egoiz
mu a nevšímavosti, či už bezoh
ľadnosti k potrebám blížnych. 
Príkazy rodičov: „Zjedz to sám!“, 
„Nerozdeľuj sa s nikým“, ,.Zjedz 
to potajomky, aby ťa nikto nevi
del“, prinášajú deťom najväčšiu 
škodu. Je potrebné, aby rodičia 
sa trochu rozhliadli okolo seba a 
vyhľadávali príležitosť, ako na
učiť deti pomáhať iným (starým 
ľudom pri nákupe, pri odnášaní 
nákupu domov, ľudom telesne 
chybným, chorým a pod.). Ak sa 
dieťa naučí pomáhať iným, poslú
žiť im, neposmievať sa im pre 
dajaké chyby a. telesné nedostat
ky, potom ani v dospelosti nebu
de ľahostajné k potrebám svojho 
okolia a kresťansiké prikázanie 
lásky k Bohu a blížnemu nebude 
visieť v povetrí. Kresťanskí rodičia 
ho učia od mladosti, že slúžiť 
blížnemu, znamená urobiť službu 
Bohu. „Čokoľvek ste urobili. .

Chceme mať okolo seba len 
dobrého človeka. Musíme preto 
ho citlivo viesť od mladých liet 
správnymi cestami a metódami, 
aby sme vychovali z neho vše
stranne harmonickú osobnosť s 
dobrými vzťahmi k práci, k ľu
dom, ku kultúre a k duchovným 
hodnotám. Oblasť výchovy mla
dého človeka je taká široká, že 
sme sa mohli dotknúť iba úchyt- 
kom niekoľkých rád a pedagogic
kých p~ávd. Vychovať dobrého 
človeka je veľké umenie. Pôsobí 
tu aj mnoho neznámych a ťažko 
vyskúmateľných činiteľov a okol
ností, ako je napr. dedičnosť, 
vplyv okolia, vzdelanie rodičov, 
ale predovšetkým dobrý príklad 
podľa starého latinského príslo
via, že slová povzbudzujú, ale

je  liečivý) — štipka; hluchavka biela — kvet (Lamium album ) — itipka. Príprava: 
ako pri predchádzajúcej.

d) PRI RAKOVINE PODNEBIA, PIER, JAZYKA, KRKU, HRTANA A ŽLIAZ — pri 
praviť č a j z bedrovuika väčšieho (Pim pinella m aior) a každý deň jedným dúškom 
ča ju  v ústach kloktať a potom vypľuť. S  druhým dúikom to  isté , tretf dúšok kloktaí 
a  potom prehUnúť. Toto v iackrát opakovať i pri xá ikrte . Príprava ča ju : plnú ča
jovú lyžičku koreňa bedrovnika na iá lk u  vody, 3 minúty povariť a luhovaf 10 — 
15 minút. (Pri rakovine brdla, ústnej dutiny: v litri studenej vody cez noc vyluho- 
vané 4 lyžičky ilexu  lesného, nebadaného (M alva silvestris, M. neg lecta) mierne 
zohriate do term osky: denne 2 iá lk y  kloktať a 2 šálky pif po dúšku i;

e ) PRI RAKOVINE KOZE — až 1 cm v priem ere natieram e čerstvým utrhnutým 
čistým  lastovičnikoui vSCiim (Chelidonium m ajus) — Šťavou, ktorá z neho vyteki, 
ak  je  okolo zdravé okolie. V aime používame na natieranie a umývanie odvar 
z drogy, príprava: 1 itip k a  su ie n e j byliny do iá lk y  horúcej vody a 10 minút vylú
hovať. Nikdy nepoužívať na »tvorenú ranu!

I )  PRI RAKOVINE PĽÚC A PĽÚCNEJ TBC — p ije  se č a j zo zm esi: skorocelu ko- 
pijovitébo alebo s. v lftiieh o  (P lantago lenceolata  alebo P. m aior), pľuzgierky is
land skej (C etraria island ica) pupenca roľného (éonvolvulus arvensis), divozel 
veľkokvetý (V er base u m densiflorum ), kôprovnik štetinoiistý  (Meum atham anticusi}. 
V ietko  spolu zmiešať, nechať 10 minút v horú cej vode vylúhovať. Clm viac %a pije, 
tým lepšie. Pri pľúcnej TBC k tomu ešte  1 ča j, lyžičku sem ena skorocelu väSšieho 
prehltnúť s  troškou ča ju ;

g )  PRI RAKOVINE ĽADVÍN — piť denne 2 iá lk y  čaju  zo zemiakových šupiek po 
dúškoch. 1 hrsť zemiakových šupiek variť 2 — 4 minúty v V4 1 vody. O slej robiť 
zábaly z kapustových listov a vtierať do koše olivový o le j alebo o le j z vyluhava- 
ných kvetov ľubovníka, v ktorých je  už rozpustený červený hyperienm. VUaranle 
v oblasti krížov a ľadvín. Zábaly x kapustových listov sa odporúčajú pri všetkých 
form ách rakoviny, prikladajú  sa na kríže. 3 listy z hlávky kapusty umyjem«, na 
dosku položíme plienku alebo šatku, na to listy a rozvaľkáme valčekom . Da pa«tale 
položíme vlnenú deku, asi SO cm široký prah. Na ftu položíme zložený pruh pre
stieradla a na ten šatku (p lienku) s pomliaždenými listam i (2 vedľa seba, 3. krížom 
cez n e), P&clenia položíme s M o c n fm  miestom na listy, a tak prestieradlom  a de
kou pevne zabalíme. Zábal musí tesne a pevne držať a priliehať k telu! Zlý zábal 
sa musí odňať, pretože všetko ešte zhoršuje. Rána zábal odnímeme a pacienta 
umyjeme horúcou vodou. Potom utieranie nem ocné m iesta ohriaty«« olejom  a pri
kryjem « teplou šatkou, Skôr ako tgnto š ib a l  urobíme, pacient musí byť zohriaty;

h) PRI RAKOV1BÍI ZALCDKA — pif denne 1 šálkn neohriateho ča ju  paliny p ri
vej (Artemisia absinthium ) po dúškoch alebo č a j zo xem ežlče m enšej (Centaurinat 
erytr&ea). Príprava: 1 itip k a  drogy, len 3 sekundy luhovaf v šálke horúcej vedy. 
Ak je  pri te jto  chorobe žalúdočná neuróza, p ije  sa ešte  1 šálka i  valeriány lekár
sk e j (V aleriana o ffic in a lis). Príprava: pol ča jo v e j lyžičky valeriány 3 minúty variť 
a potom preliať cez štipku paliny v sitku;

i)  PRI RAKOVINE SLEZINY A SLINIVKY BRUSNEJ — piť denne najm enej 1 I 
šalviového čaju . Robít krátke horúce xáiwly z kvetov kasie sennovej (Cassia senná) 
alebo slamy ovsa siateho (Avena sa tiv a j. Sennové kvety necháme len vylúhovať, 
prasličku a ovsenú slamu nechám e 10 minút variť;

j )  PSI RAKOVINE PROSTATY A VARLAT — piť denne po dúškoch 2 šálky vlaž
ného čaju  vŕbovky m álokvetej (Epilobium parviflorum ). ( Pozor, % 19 druhov via
ceré  nie sú liečivé. Príprava: 1 štipka do 2 šálok horúcej vody, 10 minút luhovaf.

Bolo zistené, že č a j obsahuje vápnik. Ako odporúčajú pri rakovine kosti a  pľúc, 
poskytne veľmi dobré služby pri všetkých form ách rakoviny na rozličných častiach 
tela. Odporúča sa všetkým postihnutým sakovinou. Veľmi mnoho organicky viaza
ného vápnika obsahuje koreň kostihoja lekárskeho (Symphytum officinale). Od
porúča sa plť č a j z 2 lyžičiek nadrobno posekaného koreňa, 2 — 4 šálky denne po 
dúškoch. »

Hygiena pôstu

Druhý a každý párny deň po začatí pôstu si črevá čistim e klystírom . (Dostal ho 
v Zdravotníckych potrebách.) Do nádoby dáme harm ančekovú alebo mydlovú mier
ne teplú vodu, hadičkou zavedieme do kônečnika a  nádobku nadvihneme. Obsah 
sa usilu jem e 10 minút v sebe udržať. Pritom ležím e na pravom boku (najlepšie 
v kúpeľni). Prečo je  to nevyhnutné? Na 3. a 4. deň aa celý  organizmus „preladí“ 
na iný systém , použije rezervy, č isti všetky m edzibunečné priestory, tkanivový mok 
od nahrom adených toxických látok a kyseliny m očovej i všetky tieto jedovaté 
odpadné látky sa vylučujú kožou, črevam i, močovodom i dychom. Preto i počas 
pôstu máme v črevách  stolicu . Toto m alé množstvo nie je  schopné sa von zosunúť. 
Táto sto lica  nesm ie dlho ostať v črevách , pretože by dochádzalo ku intoxikácii — 
sam ootráveniu tým, že črevné klky by tieto  jedovaté látky znovu nasali do krvné
ho obehu, a preto je  nevyhnutné, aby každý párny den sa črevá č istili klystírom. 
Keďže nečistoty odchádzajú i kožou, človek zapácha, treba sa časte jš ie  sprchovať.
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Ukončenie pôstu
Tu musíme byf veľmi opatrnf. Pôst ukončujem e tak, že ako prvé jedlo t i  pri

pravíme krupičnú kašu z vody a túto jem e dva dni. Ď alšie jed lá  musia byf veľmi 
ľahko stráviteľné a  najm enej 3 dni po pôste jem e veľmi m alé porcie, a le  Čas
tejšie. Pif ďalej po dúikoch ešte  2 — 4 týždne donne pred obedom asi pol šálky 
zeleninovej zmesi itiav . Pre zosilnenie je  treba užívať, zosilňu júce prípravky ako 
pivovarské droždie (Pangam in) a  pod. Nepodceňujme túto záležitosti Spomeňme 
si na oslobodených väzňov z koncentračných táborov, ktorí sa  mnoho najed li a za. 
krátko zomreli. Po uzdravení by sme nem ali Jesť chlebové kôrky, znovu ohrievané 
jedlá, gmažieniny, cukor atfľ.

V čom tkvie princíp tejto liečby?
Liečivou kúrou zeleninovými šťavami sa prisuň bielkovín zastaví, Ce znam ená, 

že sú bielkoviny z dennej stravy vylúčené. A keďže organizm us zásadne nemôže 
bez bielkovín žiť, zožiera teda po bielkovinách hladná krv v te le  na všetkých 
miestach bielkoviny z rakovinových buniek. Odpad z buniek sa odplavuje raočo- 
vodom. Toto je  pravá operácia bez noža, ktorú si sam a krv v te le  vykonáva, dávku
je. a jemne riadi. Ď alej spočíva v bohatosti m inerálnych látok v rastlinných šťa
vách. Je dokázané, že poGas rakovinového bujnenia Je výmena m inerálnych látok 
v bunkách narušená. Bohaté m inerálne látky týchto štiav takto pomôžu poruchu, ne
dostatok priaznivo ovplyvniť a vyrovnať. Počas te jto  kúry so šťavami a čajm i je  na
najvýš prirodzené, ba nevyhnutné, aby odbúrané spodiny v te le  nezostávali a nespô
sobovali otravu.

Činnosť vylučovacích orgánov je  podporovaná kom bináciou čajov, priCom pakost 
povzbudí ľadviny, pomáha z te la  vylúčiť toxíny. Kôprovnlk Cistl krv. Šalv ia . lieCi 
zápaly a zabraňuje ich  vzniku. Kvet nechtíka lekárskeho (Calendula ofľicinalis) 
odstráftnje c krvi viromikúzu (poruchu bnneCného dýchania v krv i). Treba zdô
razniť, že mnohí, ktorí sa rozhodli podstúpiť ozdravovaciu kúru so šťavami a ne
boli nemocní na rakovinu, túto kúru vykonali z dôvodu prevencie alebo ako od
tučňovací prostriedok (5 —15 k g ), počas ne) nepožili n ijaké  sústo in e j potravy n e ! 
šťavy, c ítili sa pri tom dobre a súčasne boli plne práceschopní. To je  dôkazom, že 
sa to dá v zásade bez bielkovín vydržať 42 dni bez následkov na zdraví. Nanajvýš 
by mohlo byt dovolené užívať občas trochu č is te j šťavy z citrón a alebo z čerstv é
ho Jablka, nikdy však obe naraz. Nikdy neužívajte ovocie a zeleninu súčasnel Každé 
osobitne prospieva, dohromady škodí. Nesplnením podmienky: nič iné nejesť ekrem  
predpísaných štiav a čajov, sa môže ehoroba nielen predĺžiť, a le  a j skončiť UeCba 
nezdarom. Neúspechy te jto  liečby kúrou boli spôsobené tým, že KÚRA NEBOLA VO 
VŠETKÝCH BODOCH PRESNE DODRŽANÁ. Odhadom 20 000 na rakovinu chorých 
• Iných zdanlivo nevyliečiteľných bolo opäť zdravých na základe te jto  Brenssom  od
porúčanej kúry. Zomreli len ti, k tori počas kúry dostávali m edikamenty vrátane 
injekcii. Pri nich sú n ičené nielen rakovinové bunky, ale, iia ľ , tiež mnoho zdra
vých buniek organizmu. Musíme teda len vlastné rakovinové bunky rozrušiť vyhla
dovaním pomocou šťavovej kúry. Preto zaCatie pôstn a  nasadenie te jto  kúry pri 
akútnej rakovine sa  musí prerokovať s príslušným  odborným lekárom . Autor od
porúča túto kúru pod dohľadom lekára k sledovaniu priebehn liečen ia  kúrou, krvné
ho tlaku a pod.

Táto liečebná kúra sa nesm ie robiť hneď po prípadnej operácii a  Je nevyhnutné 
počkať aspoň 2 — 3 m esiace, podľa toho, ako sa  pacient c íti. Počas te jto  ča k a ce j 
lehoty má pacient piť Vt0 — '/s 1 zeleninovej šťavy okrem  jeho norm álnej stravy. 
Tieto šťavy piť pred obedom po dúškoch, vrátane predpísaných čajov  a totálnu 
protirakovinovú kúru bez Jedla začať a i  sa paoient c íti dosť silný.

Poznámka opisovatefa k strave:
Podľa najnovších zahraničných poznatkov bolo zistené, že rakovina vzniká vte

dy, keď tkanivový mok (v lastn é ' prostriedky banky) s« časom  pohlti kryštalizu
júcou kyselinou močovou a ďalším i toxínmi do te j m iery, i e  prestane plniť úlohu 
živín a odvádzať odpad z bunky do vlásočníc. Bunka sa zahlti vlastným odpadom, 
to znamená sa zvrhne (zm ení svoj kód, zapísaný v DNK) v rakovinovú bunku.

Dôkazom toho, i e  rakovina je  v zásade vnútorná nemoc z nečistôt a  Je j zánik 
závisí na č is te j strave, je  voperovanie rakovinového tkaniva dobrovoľníkom (MUDr. 
A. Davis z Kanady), živeným výhradne surovou stravou (ovocie, zelenina, obil
niny, strukoviny a só ja ) a  zlikvidovanie rakoviny čistým i zdravými organizmami 
dobrovoľníkov. I  tento dôkaz by nás m al viesť k  č is te j zdravej strave. Predpokladá 
to mať zasaditú krv (BO *4 zásad), ktorá vznikne tým, že nebudeme Jesť mäso, 
biely cukor, kyselinotvorné pokrmy, alkohol, kávu, ruský č a j a  budeme jesť ne
varenú surovú strávil, hodne ovocia, zeleniny, celozrnné obilniny, sojn  (najboh at
šia na bielkoviny — 10 am inokyselín). Nerozčuľovať sa , nefa jčiť, nepiť alkohol, 
hodne pohybu na čerstvom  vzduchu, piť 1 pol litra  č is te j vody denne.

Dnes je  už známe, prečo chorí s  veľkým nádorom spotrebujú pri te jto  kúre málo 
zeleninovej šťavy a  okrem toho nepotrebujú nič Jesť, lebo te lo  i i je  s  rakovinového 
aádoru. Preto nemocní v začiatočnom  štádiu rakoviny alebo s malým nádorom 
nevystačia len so zeleninovou šťavou. U týchto začiatočných alebo m alých prípadov 
možno pripadne odporučiť ešte  pred ukončením  42-dňoveJ kúry, v čase náhleho

príklady priťahujú. Dobrý príklad 
rodičov je najmocnejším výchov
ným činitelom, nad čím je hodno 
sa vážne zamyslieť. A to by si 
mali dobre vziať k srdcu tí rodi
čia. ktorí svojim ratolestiam ne
dávajú najlepší príklad na nasle
dovanie.

R. A. SLÁVIČKY

OSEM ROKOV 
POŽEHNANEJ PRACE

V októbri m. r. si Svätý Otec 
Ján Pavol II. v skromnosti pripo
menul ôsme výročie svojho pon
tifikátu. Za pápeža ho zbor kar
dinálov zvolil 16. októbra 1978. 
Pri tejto príležitosti uverejnila 
cirkevná tlač stručný prehľad je
ho — i keď krátkeho, ale na čin
nosť bohatého pontifikátu, infor
mácie o jeho cestách a encykli- 
kách.

Spočítalo sa, že pápež nadvia
zal v tomto čase priamy kontakt 
s asi 120 miliónmi Íudí na svojich 
apoštolských cestách do 61 kra
jín, do niektorých dvakrát, ba aj 
trikrát. Pri svojich 62 cestách v 
Taliansku, pri viac ako ôsmich 
stovkách generálnych audiencií v 
stredu a pri nedeľných stretnu
tiach na Anjel Pána prihováral 
sa vždy k velkým počtom veria
cich, pútnikov a turistov; nav
štívil väčšinu z 250 rímskych far
ností. Keď začal tieto vizitácie na 
prahu roku 1979, komentátori po
chybovali, či pri toľkom zaujatí 
a iných povinnostiach pápeža sa 
mu podarí v nich pokračovať a 
vypočítali, že by na to potreboval 
aspoň 10 rokov. Zatiaľ ich pápež 
uskutočňuje dôsledne a bez spo
malenia, so stanoveným progra
mom a s konkrétnymi dušpastier- 
skymi efektami.

Vypočítali, že cestujúci pápež 
za osem rokov premeral vzdiale
nosť zo Zeme na Mesiac v naj
väčšej vzájomnej vzdialenosti 
týchto planét — 406 000 km, čo sa 
rovná desaťnásobnému prejdeniu 
našej Zeme po rovníku — lietad
lom, vrtuľníkom, vlakom, autom 
a pešo. Presne vypočítali, že pá-



veľmi zvýšeného p očíta  hladu, jesť v m alých dávkach mixovanú, jem ne nasekanú 
surovú le le n in o rá  kašovitú sm e*. Je  to preto, že malý alebo operovaný nádor 
poskytne telu  nedostatočnú výživu na dlhšie obdobie.

Len niektorým  Indom roSže dlhodobý (42-denný) pôst poškodiť, Pre týchto je 
lepšie začať postupne: na jlep šie  4-denným pôstom hladovky, urobiť si m esiac pre
stávku, potom týždenný púst a 2  m esiace prestávku, Potom 3-týždenný pôst a 3 
m esiace prestávka. Kto sa  c íti a vie, že by to  vydržal, dovalí si 42-denný pôst, po 
Som ročnú prestávka, počas k to re j si dovolí maxim álne 1-denné pôsty.

Mnohým ľuďom, s ktorým i je  už veľmi zle (od nádorového bujnenia, metastázy), 
neostáva nič iného, než sa pustiť do dlhodobej hladovky odporúčanej R. Breussom, 
Ale v tomto prípade ' je  nevyhnutné neustále nosiť so sebou škatuľku hroznového 
cukru (Glukopur) a  v prípade, že sa dostaví svalová a srdcová triaška, ihneď tre
ba pôst prerušiť a zajesť niekoľko lyžíc Glukopuru.

Autor R. Breuss vo sv o je j knihe pripom ína, že n iektorí chorí sú citliv í na zemné 
prúdy a na zemné žiarenie a ak ležia takíto  na „prúdoch“ — križovatkách, tým 
viac chorobam i trpia. Je dobré v chorobe pacienta uložiť mimo týchto prúdov, 
ďalej nenosiť látky z um elej hmoty, nefa jčiť, žiť v byte bez chem ikálií (naftalín).

POZNAMKA: Pri akútnych chorobách na rakovinu nebude u nás asi možné na
vrhovanou metódou liečiť, ako autor R. Breuss uvádza, pretože platí zákon podria
diť sa  liečebnou lekárskou m edicínskou metódou, ktorá nedovolí reverz, ktorým 
zodpovednosť lekára  prechádza na pacienta. Nemalo by však byť nám ietok proti 
tomu, ak  zo zdravej zeleniny niekto podľa svojho rozhodnutia bude piť šťavy a Saje 
ako preventívne opatrenie podľa vyššie uvedených popisov.

Treba poznamenať, že tá to  kúra prináša úspech tiež mimo oblasti rakoviny 
v týchto prípadoch, ako:
1. prevencia proti ochoreniu rakovinou, 5. zlepšenie krvného obrazu (čistenie
2. regen eračn á kúra pre ce lé  telo, k rv i).
3. odtučňovacia kúra, 6. pri ťažkostiach v kĺboch v spojení
4. ja rn á  zdravotná kúra, s kúpeľmi.

Táto zeleninová zmes štiav pomáha všestranne, okrem rakoviny a j pri artritíde, 
artróze, koxartróze, pri ťažkostiach bederných kĺbov, odvápnení kosti, opotrebovaní 
hrudných a bederných stavcov. Pri všetkých týchto ochoreniach postačí dodržia
vať šťavovú kúru len 3 týždne, a le  presne tak , ako pri rakovine, t. j., s  predpísa
nými čajm i.

Rakovinou postihnutí fa jč ia r i, ktorí navždy neopustia fa jčen ie , budú robiť kúra 
vždy BEZÚSPEŠNE. Pri ťažkom rakovinovom ochorení je  vhodnejšie si šťavy pri
praviť z v lastne j čerstv e j zeleniny.

Príklad prípravy zeleninových štiav našimi prostriedkami
1. Odporúčanú zeleninu to tá ln e j protirakovinovej kúry nastrúham e na nerezovom 

strúhadle (z um elej hm oty). Vznikne surová kaša, ktorú ľahko cez plátna vyli
sujem e.

2. Lisovanie môžeme robiť stro jčekom  zn. TUTI-FRUTI.
3. To isté  môžeme urobiť v m ixéri, kašu potom cez plátno vylisovať alebo použi

jem e odšťavovaciu odstredivku na ovocie, ktorú bežne dostať (zn. MALINA alebo 
NEKTÄR).

Dôležité upozornenie
Pri odstreďovaní štiav na elektrickom  stro jček u  usadzuje sa  na šťavách pena. 

Túto vždy je  treba  zobrať a  odstrániť. Tým šťava získa na účinnosti. (Vytvorenú 
penu odstraňujte z každého jed la !)

pež pešo prešiel 400 km a autami 
2000 km.

V tom čase prednesené kázne, 
homílie, príhovory tvoria dnes 36 
zväzkov. Okrem toho cyklický vý
klad učenia na generálnych au
dienciách v stredy, niekoľko de
siatok listov, adhortácií, posol
stiev pri rozličných príležitos
tiach, dalej päť encyklík: Vykúpi
te ! človeka — 1979, Bohatý na 
milosrdenstvo — 1980, Pracujúci 
človek — 1981, Apoštoli Slovanov
— 1985, Pán a Oživovateí — 1986, 
by tiež vytvorilo pekných pár 
zväzkov. Za osem rokov pápež 
blahorečil a kanonizoval 61 osob
ností.

(TMR — KN 1986, 46)

Z KRESŤANSKÉHO SVETA

Svätý Otec Ján Pavol II. vyzval 
vedcov celého sveta, aby hľadali 
nové zdroje energie, pre dnešnú
i budúce generácie. Pripomenul, 
že je Božou vôľou, aby sme si pod
manili zem a obrábali ju a tak 
pokračovali v Božom diele.

Talianske mesto Assisi bolo mi
nulého roku veľmi navštevované 
mesto. Aj keď sa rátalo, že naj
väčšia púť z rozličných končín 
sveta príde 27. októbra, po celý 
rok Assisi nebolo bez pútí. Všet
ky mali charakter modlitieb za 
odvrátenie nebezpečenstva novej 
vojny a stretali sa na nich ľudia 
rôznych vyznaní. Všetkých v Assi
si spájal večne mladý františkán
sky duch všeľudskej lásky.

Telesné pozostatky sv. Márie Go- 
retti, mučenice čistoty, preniesli 
z rodného Nettuna do chrámu 
Gorpus Domini, ktorý leží na ruš
nej rímskej Aureliánskej ceste. 
Rimania sa svätici veľmi potešili.

Sochu sv. archanjela Michala,
patróna Ríma, vrátili na štít An
jelského hradu. Konzervátorské 
práce na päťmetrovej bronzovej 
soche trvali dva roky.

Do brazílskeho leprozória v Ma- 
ritube odišiel sedemdesiatročný 
biskup Aristide Pirovano, rodák 
zo severotalianskej Erby. Tam sa 
bude venovať opatere chorých.

Cenu filmového festivalu v Can-
nes získal minulého roku aj film 
o sv. Terezke. Režíroval ho Alaine 
Gavaliére. Sväticu vynikajúco 
stvárnila herečka Catharine Mou- 
chettová.

Na zasadaní Konferencie o bez
pečnosti a spolupráci vo Viedni 
prehovoril aj arcibiskup Achilles 
Silvestrini, zástupca Apoštolského 
Stolca.

Koncom minulého roka Svätý 
Otec Ján Pavol bol na svojej 32. 
apoštolskej púti do Äzie a Oceá- 
nie. Bola to jedna z najdlhších 
jeho ciest a viedla do Bangladé
ša, Singapúru, na ostrovy Fidži, 
na Nový Zéland, do Austrálie a 
na Seychelské ostrovy.

Predseda Biskupskej konferen
cie Spojených štátov amerických 
arcibiskup James Maloone oficiál

ne oznámil, že Svätý Otec Ján 
Pavol II. príde na apoštolskú púť 
do Spojených štátov v dňoch 10. 
až 18. septembra 1987. Navštívi 
šesť štátov a stretne sa s pred
staviteľmi rozličných kresťan
ských cirkví.

K svojmu zlatému jubileu vy
dala CMBF v Bratislave bronzovú 
medailu s obrazom sv. Cyrila a 
Metoda a na druhej strane s po
hľadom na priečelie CMBF a Dó
mu sv. Martina. Profesor ThDr. 
Anton Bagin zostavil o jubilujúcej 
fakulte publikáciu: Facultas theo- 
logica ss. Cyrilli et Methodii Bra- 
tislavae 1936—1986.



KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa 2. novembra 1986 ndp. ordinár Mons. Ján 
H i r k a, apošt. administrátor prešovský, navštívil 
obec Petrová (farnosť Cigelka), kde posvätil bočný 
oltár. — Dňa 4. novembra bol prítomný na oslavách 
50. výročia založenia Cyrilometodskej bohoslovec
kej fakulty v Bratislave, kde študujú aj naši kandi
dáti na kňazstvo. — Dňa 5. novembra pozdravil o. 
ThDr. Jána Mastiliaka, CSsR, pri príležitosti jeho ži
votného jubilea — 75 rokov od narodenia. — Dňa
8. novembra navštívil farnosť Orlov, kde pri sv. li
turgii zosobášil bohoslovca Leontína Lizáka s Má
riou Šoltýsovou. — Dňa 20. novembra bol prítomný 
na dekanskej porade v Prešove. — Dňa 26. novem
bra sa v Prahe zúčastnil na zasadnutí Výboru cir
kevných a náboženských činiteľov v CSSR, ktoré 
zhodnotilo aktivity veriacich a cirkví v Medziná
rodnom roku mieru. — Dňa 30. novembra navštívil 
farnosť Praha, kde pri príležitosti chrámového sviat
ku sv. Klementa slúžil sv. liturgiu a kázal Božie slo
vo. Pražskí veriaci si pri tejto príležitosti pripome
nuli 55. výročie založenia svojej gréckokatolíckej 
farnosti.

M. M.

Z posviacky chrám u o K uačanoch (12. ok tób ra  1986J

N A Š I  J U B I L A N T I

Dňa 18. februára t. r. si svoje 25. výročie kňaz
skej vysviacky pripomína vdp. Michal S t a n k o  
ml., správca farnosti v Radvani n/L.

Milého jubilanta srdečne pozdravujeme.
Mnohá ja lit, blaha ja lit!

- !•

In teriér gr.-kat. chrám u  v Z em plínskej T eplici z r. 1795

I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ O d p o čív a j v pokoji! 
Naše hrob^^^^^ r

Dňa 5. novembra 1986 usnul v*Pánovi v 76. roku 
svojho života a v 47. roku kňazstva

o. Jakub H r a d i l ,  asesor, tit. arcidekan.

Nebohý sa narodil 14. apríla 1910 v Terezine, okr. 
Hodonín. Teologické štúdiá ukončil na Vysokej bo
hosloveckej škole v Prešove, kde prijal aj kňazskú 
vysviacku 30. júla 1939. Pôsobil v duchovnej sprá
ve pri chráme sv. Klementa v Prahe najprv ako kap
lán a potom ako správca farnosti. Od roku 1946 
bol správcom gr.-kat. farnosti v Brne. Tam aj zo
mrel. Až do svojej smrti s neobyčajnou horlivosťou 
vykonával pastoračné služby pre gr.-kat. veriacich 
v Brne i roztrúsených po celej Morave, ako aj pre 
sezónnych robotníkov, hoci nemajú svoj chrám.

Pohrebné obrady vykonal vdp. Eugen K o č i š ,  
ceremoniár Gr.-kat. biskupského úradu v Prešove, 
dňa 13. novembra 1986 v chráme Nanebovzatia Pan
ny Márie na Starom Brne. Po uložení telesných 
ostatkov do hrobu bola v uvedenom chráme kon- 
celebrovaná zádušná sv. liturgia.

* * *

Dňa 23. novembra 1986 po ťažkej chorobe odo
vzdal svoju dušu Stvoriteíovi v 74. roku života a v 
49. roku kňazstva

o. Vincent H a j d u, gr.-kat. duchovný na odpočinku.

Zosnulý sa narodil 26. augusta 1912 v Borši. Na 
kňaza bol vysvätený 28. novembra 1937. Pôsobil vo 
farnosti Nechválova Polianka a Chorváty. Od roku 
1977 žil nia odpočinku v Košiciach, kde aj zomrel.

Pohrebné obrady vykonal vdp. Eugen K o č i š ,  
ceremoniár Gr.-kat. biskupského úradu v Prešove, 
dňa 26. novembra 1986 v Košiciach.

Vičnaja im pamjať!



Kultúrne rozhľady
ŠTÁTNY O STREDNÝ ARCHÍV V PRAHE je  Inštitúciou, ktorá  

od  roku  1954 sa  stará o  dokum enty, k to ré  zahrňujú a j m ate
riály  Ú stredného archívu M inisterstva vnútra a  n iekd a jš ieh o  
Archívu krajiny č e s k e j, podávajúce svedectvo  io živote našich  
predkov . V arch íve sú u ložené m iliány dokum en tov  a  najstar
ším z n ich  je  z roku 1158. M ateriály archívu sú u ložen é a j m i
mo územ ia h lavného m esta. Štátny ústredný arch ív  v P rahe 
využívajú m nohí bádate lia , najm ä historici.

V ĽAVEJ PREDNEJ VEZl KATEDRÁLY SV. VÁCLAVA V OLO
MOUCI um iestnili novú zvonkohru  na p očesť  n aš ich  v ierozves
tov sv. Cyrila a  M etoda . Dvakrát den n e sa  touto m etropolou  
na H anej n es ie  m elód ia  m arián skej p iesn e  Chválu vzdajm e, 
Moravania, svätováclavského  chorálu  a  cy rilom etod skej p iesn e  
Bože, čos’ ráčil. N ajm enší zvon zvonkohry váži 20 kg, najväč
ší 220 kg, spolu  15 zvonov 1276 kg . Ich  m ená  — Mária, Joze f, 
Cyril a  M etod, Gorazd, K lim ent, Sáva, Naum, A ngelár, Kristín, 
Jan Sarkander, Jindŕich  Zdĺk, Antonín Cyril Stojan, Paulína, 
Ľudmila a  Zdlslava. Zvony s ornam entm i podľa  návrhu akad . 
m aliarky  dr. Zory P orickej u liala so  svojim i spolu pracovn ík
mi zvonárka Laetítia  D ytrichová v Brodku pri P ferov e a in šta
loval ich  prof. Antonín Schidler. Zvonkohru od h a lili práve v 
roku  885. výročia pren esen ia  o lo m o ck éh o  biskupstva z ch rá 
mu s>v. Petra d o  kated rá ly  sv. Václava.

Če s k o s l o v e n s k á  t e l e v íz ia  v  s l o v e n s k e j  s o c ia l is 
t i c k e j  REPUBLIKE vstúpila do  štvrtého d esaťroč ia  svojho  
jestvovania. Prvý priam y pren os zo S loven ska  zo štúdia na 
Kamzíku sa  uskutočn il 3. novem bra 1956. Štúdio v K ošic iach  
si v  tom to roku  pripom ína svoju št vrt storočn icu  — začalo  vy
s ie la l v roku  1962.

V ZNÁMEJ RÍMSKEJ VOJENSKEJ OSADE GERULATA V BRA- 
TISLAVE-RUSOVCIACH objav ili re lié fn y  kam eň  s  u m elecky  
stvárneným i postavam i so  zachovanou farebnou  polychróm iou  
a  náhrobný kam eň  vo jn ového  v eterán a  z 3. stor. po  Kr. T ieto  
unikátne nálezy teraz podrobujú v ed e ck e j expertíze.

NA 9. ME'DZINÁRONOM BIENÁLE DREVOREZOV A DREVO
RYTOV V BANSKEJ BYSTRICI vystavovali autori z d es ia tich  
krajín . Väčšina zo 170 vystavovaných p rác  sa  viazala  k  tem a
tik e  uplynulého M edzinárodného roku  m ieru i k  ďalším  aktu 
álnym  otázkam . H lavná c en a  bo la  udelen á  Jadw ige Sm ykow - 
sk e j z P oľskej ľudovej republiky .

VO VÝCHODOSLOVENSKOM KRAJI je  19 m úzeí a  n ie k o ľk o  
špecia lizovan ých  pam ätn ých  izieb. S iet múzeí je  v  podstate  
dotvorená. N iektoré m úzeá budujú nové expozície . T ie pribud
nú vo V ýchodoslovenskom  múzeu v K ošic iach , B ardejove, Le
voči, Červenom K láštore, na h rad e K rásna h ôrka , n a  Spišskom  
h rad e  i inde. Múzeum u krajin skej kultúry vo Svidníku buduje 
expozíciu  ľudovej arch itektúry  vo  Svidníku a  S tarej Ľubovni. 
V lastivedné múzeum v T rebišove vytvára expozíciu  vývoja p o ľ
n ohospodárstva n a  východnom  S lovensku  a  sprístupní ex p o 
zíciu m aď arského  ľudu v Boršt.

V KOBELIAROVE, V ROŽŇAVSKOM OKRESE, otvorili zre
konštruovaný o b jek t  a  novú literárno-m úzejnú expozíciu  — 
Pam ätný dom  Pavla Jo z e fa  Šafárika . Nová ex p oz íc ia  pam ätn ého  
dom u, v ktorom  prežil sv o je  d e t s k é  roky , zoznam uje návštev
n íkov s celým  životom  a  d ie lom  tohto v ým am n ého  p redsta

viteľa  s lov an skej kultúry, k to réh o  125. výročie smrti sa stalo 
podnetom  a) p re  ď a lš ie  podujatia.

K VÝZNAMNÉMU VYDAVATEĽSKÉMU ClNU VYDAVATEĽ
STVA TATRAN V BRATISLAVE patrí d ie lo  Dejiny umenia vý
znam ného ka ta lan skéh o  um enovedca Jo séh o  Pijoana, ktoré 
autor prvý raz uverejnil p red  vyše polstoročím . Slovenský pre
k lad  vznikol na zák lad e  špan ielskeho  a  fran cú zskeho vyda
nia, na ktorom  sa  pod ieľa li a j  ď alší autori. D esaťzväzkové De
jiny um enia boli vydávané u nás v ro k o ch  1982—86. Pútavý 
sprievodný text a  jed in ečn á  obrazová dokum entácia tvoria 
vynikajúci p reh ľad  u m elecký ch  p am iatok  všetkých  č ias a  sve
tadielov.

PRI PRÍLEŽITOSTI ŽIVOTNÉHO JUBILEA AKAD. MALIARA 
MIKULÁŠA KLIMČÄKA bo la  inštalovaná jeh o  jubilejná putov
ná výstava. Pri te jto  príležitosti dr. A lžbeta C apková napísala: 
,ž d á  sa , ž e  najsilnejším  inšpiračným  zdrojom  v tvorbe Miku
láša  K ltm čáka sú poč ia tky  dejín  n ášho  národa. N ajviac cíti a 
vyjadruje odkaz  a posolstvo, k to ré  p re  našu dobu a  nášho člo
v eka  znam ená história, národné povedom ie a  vlastenectvo. 
Kontinuita spá ja  h istorické  udalosti so  súčasným životom a 
m yslením  národa. N ositeľm i jeh o  zám erov sú postavy, ľudia. 
Napr. g obelín  B yzantská m isia na V eľkej M orave ¡e doslova 
zaľudnený. H istorické postavy sú nositeľm i i vyjadrovateľmi 
d eja , výtvarnej i f i lo z o fic k e j m yšlien ky , pôsob ia  dynamicky. 
K orene te jto  o r ien tá c ie  treba  h ľad a l už v prostredí a  atmos
fé re , v k tore j autor vyrastal. S tála sa  východiskom  jeho  život
ných prieskum ov i kon frontácií."  V ysoko hodnotí i jeh o  ikono- 
pisnú tvorbu. V závere príspevku Spätý  s  históriou národa 
(d en n ík  Ľud z 12. n ovem bra 1986J navrhuje, aby okru h  tvorby 
M. KUm čáka spolu  s ďalším i d ie lam i výtvarníkov bol umiest
nený n a  jedn om  m ieste  — v galérii národných dejín .

A kže sa  op ý taš  s lov ien sky ch  zákon n íkov : Kto vám písmená 
vytvoril a le b o  k to  kn ihy preložil?  To všetci budú vediet a  od
povedajúc r iekn u : svätý Konštantín F ilozof, nazývaný Cyril, 
ten p ísm ená vytvoril a  kn ihy preložil, a  M etod, brat jeho.

[Zo spisu m nícha Chrabra O písm enách — pred rokom 910)

V elebím  B ohom  v ed en é tvoje prsty, č o  n apísali mnohým 
utajenú Božiu prem údrost, k torá  odhaľu je tajom stvá poznania 
Božieho.

(Z Klim entovej Pochvaly Cyrilovi Filozofovi — učiteľovi 
Skxvienov)

Toto č ís lo  bo lo  odovzdané d o  tla če  1. d ecem bra  1986.
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