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o. Ján G a j d o š, arcidekan

Výzva pôstneho obdobia
V cirkevnom roku sú obdobia, ktoré dávajú mi

moriadne podnety k intenzívnemu duchovnému ži
votu. K nim patrí predovšetkým čas Veľkého pôstu. 
Svätá cirkev nás nabáda k rozjímaniu o Kristovom 
utrpení a k častejším kajúcim skutkom. Pre nás 
má byí toto obdobie príležitosťou nového obrátenia 
a preto aj časom opravdivej kajúcnosti a pokánia.

„Starý človek“ v nás nikdy nezomiera a preto sa 
musíme stále obnovovať. Svätá cirkev nás každý rok 
v liturgii znova sprevádza udalosťami, z ktorých 
vyrástla naša spása.

Skôr, než nás vyzve, aby sme sa radovali s Kris
tom, víťazom nad hriechom a smrťou, vedie nás k 
tomu, aby sme sa znova utvrdili a zdokonalili vo 
svojom zakorenení v ňom. To však znamená vytr
hávať, odrezávať a páliť všetko, čo sa mu na nás 
nepáči.

Pôst sa síce prejavuje určitými spôsobmi odrie
kania sa, ale jeho koreňom má byť láska k Spasi
teľovi. A pretože on sa stotožňuje s nami ako so 
svojimi bratmi, treba hlavne v tomto období prak
tizovať túto podobu lásky, lásku k spolubratom a 
blížnym. K tomu nás vyzýva aj konštitúcia O posvät
nej liturgii: „Pokánie štyridsaťdňového obdobia nech 
nie je len záležitosťou vnútra jednotlivcov, ale tiež 
vecou vonkajšou a spoločenskou“ (110).

„Kajajte sa, čiňte pokánie!“ Touto výzvou začína 
aj Kristus svoju verejnú činnosť: „Kajajte sa, lebo 
sa priblížilo Nebeské kráľovstvo“ (Mt 4, 17). Tak 
pripravoval na príchod Mesiáša aj jeho predchodca 
sv. Ján Krstiteľ na brehoch Jordána, keď hlásal krst 
pokánia na odpustenie hriechov (Mt 3, 1—2). Celé 
jeho vystúpenie sa sústredilo na mravné napomenu
tie: Priblížilo sa Nebeské kráľovstvo, preto zmeňte 
svoje zmýšľanie. V gréckom texte „kajajte sa“ je me- 
tanoeite“, t. j. zmeňte myseľ. Hebrejčina užíva na 
to výraz „šub“, čo znamená vrátiť sa z nesprávnej 
cesty a vydať sa na cestu správnu. V obidvoch re
čiach má to význam úplného pretvorenia človeka.

Hlboké vnútorné založenie sa prejavuje i navonok 
a vonkajší čin môže znázorňovať vnútorný úkon. 
Preto sv. Ján Krstiteľ žiadal od tých, ktorí zmenili 
svoje zmýšľanie ako vonkajší prejav tejto zmeny 
vyznanie svojich hriechov a ako znázornenie toho 
obmytie vodou.

I od nás sa žiada vnútorná zmena nášho zmýšľa
nia, vzťahu k blížnym, celého spôsobu života. Často 
sa svojím správaním vôbec nerozlišujeme od tých, 
na ktorých nespočinulo Božie vyvolenie. Roky plynú 
a starý človek v nás stále prežíva. Pán sa k nám 
približuje každý deň našou smrťou, aby začal s na-
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mi súd. A evanjelium nás neprestáva napomínať, že 
všetci zahynieme, ak sa nebudeme kajať (Lk 13, 
5).

Pôstne obdobie nám dáva mnoho príležitostí, aby 
sme si uvedomili svoju hriešnosť a naliehavú nut
nosť nápravy, aby o nás neplatili slová sv. apoštola 
Jána: „Poznám tvoje skutky, že máš meno, akoby 
si žil, a si mŕtvy (Zjv 3, 1). Prosme denne nebes
kého Otca o poznanie svojich hriechov. Pamätajme 
na slová 50. žalmu, ktorý sa tak často opakuje v 
pôstnej liturgii: „Veď ja sám vedomý som si svojej 
neprávosti a môj hriech je stále predo mnou“ (Z 
50, 5).

Rozjímanie o Kristovom utrpení nech nás privedie 
k dôkladnému spytovaniu svedomia, aby sme po
znali, aký podiel majú na ňom naše hriechy. A po
tom vo sviatosti pokánia sa zmierme s Bohom.

„Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi“ (Lk 13, 18).



KALENDÁR 
NA MESIAC

M A R E C

1. N Syropôstna. — Hl. 8. Utr. ev. 8. Lit. Rim 13, 
11—14; 14, 1—4. Mt 6, 14—21. Eudoxia, mu
čenica

2. P Teodot, biskup. Začiatok pôstu
3. U Eutrop a i., mučeníci
4. S Gerazim, ctihodný
5. S Konon, mučeník
6. P Amorskí mučeníci. Prvý piatok
7. S Chersonskí mučeníci

8. N 1. pôstna. — Hl, 1 Utr. ev. 9. Lit. Zid 11, 
24—26; 32—33; Jn 1, 43—51. Teofylakt, biskup. 
MOZ

9. P Sebastskí mučeníci
10. U Kodrat a i., mučeníci
11. S Sofron, biskup
12. Š Teofan, vyznavač. Gregor, pápež
13. P Nikefor, biskup
14. S Benedikt, ctihodný. Z á d u š n á

15- N 2. pôstna. — Hl. 2. Utr. ev. 10. Lit. Zid 1, 
10—14; 2, 1—3; Mk 2, 2—12. Agap a i., mu
čeníci

16. P Sabín, mučeník
17. U Alexej, ctihodný
18. S Cyril, arcibiskup
19. Š Chryzant a Dária, mučeníci
20. P Sabbskí mučeníci
21. S Jakub, vyznávač. Z á d u š n á

22. N 3. pôstna — Krížupoklonná. — Hl. 3. Utr. ev.
11. Lit. 4, 14—16; 5, 1—6; Mk 6, 34—38; 9, 1. 
Bažil, mučeník

23. P Nikon a i., mučeníci
24. U Predsviatok Blahozvestovania
.25. S Blahozvestovanie presv. Bohorodičky. Lit. Žid

2, 11—18; Lk 1, 24—38
26. S Zbor sv. arch. Gabriela. O d d a n i e  sviatku

Blahozvestovania
27. P Matróna, mučenica
28. S Hilár a Štefan, ctihodní. Z á d u š n á

29. N 4. pôstna — Hl. 4. Utr. ev. 1. Lit. Zid 6, 13— 
20; Mk 9; 17—31. Marek a Cyril, mučeníci

30. P Ján Lestvenník, ctihodný
31. U Hypát, ctihodný

JA SOM PÁN BOH TVOJ . . .

Prvé Božte prikázan ie nás napom ína, aby sm e v Boha verili 
a vyznávali ho. Je  akým si strážcom  nad našou vierou. Začína 
sa  slovam i: „Ja som  Pán, Boh tvoj, nebudeš m at iných bohov 
okrem  m ňa.“ To je  výsostný Boží n árok na ce lý  náš život. 
Hovorí to, č o  Boh ch ce  byt pre  nás: tvoj Boh. Tým Je daný 
pom er, ktorý  určuje prítom nost i budúcnosť. Prikazuje nám, 
aby sm e v Boha verili, dú fali, m ilovali ho a  kláňalt sa mu.

Starý pohan ský  kult boha  S ln ka často  ovplyvňoval vieru 
v pravého Boha. V 3. K nihe kráľov , hl. 18, verš 21 čítam e, ie  
za taký ch  oko ln ostí prehovoril p rorok  E liáš na hore Karmel 
k  zhrom aždeném u ľudu a Jeho  predstav iteľom : „D okedyže bu
d e te  pakuľhávať na dve strany? Ak Pán je  Boh, choď te za 
ním, a a k  Baal, choď te  za tým i“

„Ja som  Pán, Boh t v o j . .  .!“ (E x 20, 2 ) .t Boh oznam uje svoje 
prikázan ia skrz Mojžiša na h ore  SinaJ. Hrmenie a b lesky  pri 
zjavení prezrádzajú , že Boh je  pánom  prírody a označujú 
aj Božiu velebu . \

Od tohto úvodného a  základn ého prikázan ia musíme pozeraí 
na c e lé  D esatoro. Boh sa  nám  v ňom  zjavuje a  predstavuje. 
Obsahuje ponuku t výzvu. Určuje prítom nost i budúcnost. Ten 
Boh, ktorý  sa  v m inulosti dokáza l a k o  nám pom áhajúci, ako  
s nam i verne kráčajú ci, sa  zaručuje, ž e  bude s  nami aj v bu
dúcnosti. „M ilosrdenstvo však  prejavu je až  do  tisíceho p oko
len ia  tým, č o  m a milujú, a  príkazy  m oje zachovávajú‘ (Ex 
20, 6 ).

.¡Večný život Je v tom , ž e  poznali teba, jed in ého  pravého 
B o h a . . .“ (Jn  17, 3).

Vo Verdiho op ere  N abucco zlom yseľná dám a Abigail, ked  
sa odhalili je j zločiny a  k eď  nem ala silu znášať zodpoved
nosť za n e, id e spáchať sam ovraždu, pretože n em ala  vieru 
v Boha, No predtým  vyhlasuje táto n everiaca žena nádhernú 
pravdu: „Šťastný je  č lov ek , čo  m á vieru l“

Je  p reto  pochop iteľn é, p rečo  Spasiteľ pripisoval viere takú 
m oc, ktorá  v er iaceho  č in ila  schopn ého  konať zázraky.

Pápež Ján  XXIII. pov ed a l: „Kto verí, ten sa  netrasie. Kto 
verí, ten n estráca  nervy. Kto verí, ten n ie je  pesim ista. Viera
— to je  radosť, k torá  pochádza  z B oha.“

Pre v eriaceho  č lo v ek a  je  preto  viera najväčším  svetlom  
a silou (Z 90, 2j.

K eď  pred  rokm i zom rela  slávna h er ečk a  E leonora Duseová, 
m ala ťažký  život, a le  ujal sa  je j  básn ik  Paul Claudel. Keď 
trpela , básn ik  je j r iek o l: „M odlite sa !“ Na to ona odpovedala: 
„Aká h lb oká  musí byt vaša viera, k eď  mi hovoríte: modlite 
sa .“ Toto slovo  je j vrátilo vieru a  s  vierou a j šťastie.

Hľa, to je  s ila  viery v Boha, od  k torého  očakáv am e každú 
pom oc a  požehn an ie.

Sp isovateľka  Ž ofia K ossaková zachycu je vo svojej knihe 
spom ien ok  na pobyt v Osvienčim e výrok jedn ej doktorky  filo
z o fie : ,JPre m ňa na s lobod e  náboženstvo neexistovalo. Tu sa 
však  začínam  o  náboženstvo zaujím ať, le b o  pri v šetkej negá
cii prichádzam  k  záveru, že musí existovať absolútne Dobro
— Boh!“

V utrpení začínala  poznávať Boha, jeh o  existenciu . Potre
bovala  svetlo  viery, aby  m ohla ľahšie trpieť. Nuž, a  veď „na
ša  v iera  je  tým víťazstvom , k to ré  prem ohlo sv et“ (1 Jn 5, 5J.

Viera v B oha je  v eľký  dar (E f 2, 8 j ,  ktorý  vlial Svätý Duch 
do n aše j duše s posväcujúcou milosťou. Za tento dar preto 
často  ď aku jm e Pánu Bohu a  prosm e o  jeh o  zachovanie a roz
m noženie. —lá —
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S kytičkou marcových kvetov
Ako je máj všeobecn e označovaný za najkrajší 

mesiac roka, tak  v ničom  za ním nezaostáva m a
rec — prvý jarný m esiac, k eď  spod ešte  ch ladnej 
zeme vykúkajú hlávky snežienok a fia liek , k eď  už 
cítiš vo vzduchu, že je  tu jar, ročné obdobie, k toré  
máme všetci radi.

Je tu jar a odkladám e zim níky, v ktorých  sm e toľ
ko čakali na príchod vesny. Je  tu jar, k eď  už nebu
de treba toľko kúrií a toľko  svietiť, lebo  aj s ln iečko
— keď aj zatiaľ iba zubaté — začína hriat čoraz jar- 
nejšie.

K jari patria hry našich m alých na guľôčky, hry, 
ktoré sa odovzdávajú z p okolen ia  na pokolen ie. Veď 
akáže by to bola  jar, keby  si ch lapci neurobili jam ku  
a nesútažili, kto  to vie najlepšie. Aké je  m ilé pozera i 
sa na nich, ako  tí šikovnejší vedia poobohrávat tých 
neskúsených, začiatočníkov a  ako  guľôčky putujú 
z vrecák do vrecák.

Kvety, čo sme ukrývali pred mrazmi do chod ieb  a 
pivníc, vynášala o takom to čase  nebohá m am a zno
va do záhrady. Pom áhali sm e jej s hrantíkm i muš
kátov na okná, lebo  to už bola  pre ňu z roka  na rok  
ťažšia robota. Ona vedela  m ajstrovsky odstránií z 
kvetináčov uhynulé výhonky a  suché listy , opatrne 
kvetinky poliať — vravievala, že neslobodno dat 
hned veľa vody, lebo  po zimnom pôste si kvetinky  
odvykli od veľa vlahy.

*

Ozaj, keď  pôjdem e teraz k  M edzinárodnému dňu 
žien podávať ruky neodm ysliteľným  spoločn íčkam  
nášho života, nezabudnim e na tie, čo  nie sú už m e
dzi nami, čo  sa  už pominuli. A nebývali sm e vždy 
ku nim gavalieri, šetrili sm e neraz aj na darčeku
— zameniac svoju s labosi za skrom nosť našich sta
rých mám.

Aj na ne si m yslím e v tento deň, zakaždým , k eď  
sa pozeráme na hrantíky ich rukam i dopestovaných  
kvetov, ktoré m ali tak  rady.

Aj na ne si m yslím e a  hľadám e ich upracované 
ruky, ich dobrácke srdcia, k toré  sa vedeli zrieknuť 
všetkého kvôli svojim deťom  . . .  I

Je dobré učiť sa od n ich , lebo veď tak  nám hovo
rievali: deti, m ajetky nem ám , čo by som vám dala, 
ale ostaňte dobrí, tak  ako  som  vám to prikazovala  
a to bude to najväčšie veno do vášho života . . .  I

*

Iste, pri vinši je dobre uvedomiť si, za čo  všetko  
sme vďační tým milým bytostiam , k toré  od stvore
nia sveta — od chvíle, k eď  povedal Pán, že nie je  
dobré byť človeku samotnému  — stali sa vernými 
spoločníkmi mužov. Trvalo síce d lho, kým  sa im 
dostalo uznania za ich prácu, a  ešte  aj dnes na m no
hých miestach nespravodlivého sveta považujú ich 
prácu za menejcennú, hoci robia tie najťažšie práce.

My sme si už tak zvykli zamýšľať sa pri význam
ných udalostiach nad ich náplňou, obsahom . Nad 
tým, čo nám hovoria, čo  od nás žiadajú. A zvykli 
sme si aj chlapsky odpovedať, hoci aj tak, že aj my 
sme veľa toho dlžní našim m atkám , m anželkám .

Ešte stá le viem e podceňovať ich kuchynské prá
ce , ich robotu o k o lo  domu, považovať to za čosi m e
nejcenné, akoby  iba to b o la  robota, čo dokážem e  
m y . . .  A ich to vie bolieť. Ľúto im je, že neviem e 
pochváliť p ekn e  uprataný byt, chutne uvarený 
o b e d . . .  Ľúto im je, k e ď  sm e nervózni a  hneď by 
sjne ch ce li všetko a  neuvedom ujem e si, že od rána 
sú už unavené, veď m nohé vykonávajú dvojitú „šich
tu“, v robote i dom a.

K ytička kvetov je  s íce  pekn á a  ony ich majú na
dovšetko rady, a le  ku  ky tičk e  pridajm e aj svoje 
vyznanie, že odteraz sa  vynasnažím e byť naozaj 
inakší, jem nejší, zdvorílejší, ohľaduplnejší, trpezli
vejší a  láskavejší — v správaní, slovách, v celom  
ž iv o te . . .

Že sa  neuspokojím e iba so slovam i, s ustavičnými 
sľubmi, že už to naozaj bude inak, že nebudeme 
chodiť v um azaných topánkach  po „vytepovanom “ 
koberci, že sa budem e včaššie vracať z posedenia  
pri pive, že venujem e viacej času aj im — a že tieto  
sľuby teraz naozaj prem ením e v pevné predsavzatie, 
ktoré sa predsa patrí realizovať. Inak by sm e neboli 
dobrým i spoločn íkm i ich života.

A už je  to tak , že ky tička  a dobré slovo nepatrí 
iba tým, čo už nosia m anželskú obrúčku, a le  a j tým 
m ladším , čo  ešte  snujú svoje životné plány, čo sa 
iba chystajú vstúpiť na spoločnú cestu životom. Je  
dobré, a k  si práve teraz uvedomia, akým i m anželka
mi sa musia stať. Ak sa na spoločnú životnú cestu  
dobre pripravia.

Poraďm e im so sv. apoštolom  Pavlom, že by mali 
byt skrom né a  tiché, verné a  obetavé  — ak o  bývali 
naše dobré m atky  — k to ré  by si boli považovali za 
veľký hriech , keby  sa neboli usilovali byť opravdi
vým srdcom  rodiny  — dobrej a  usporiadanej — kd e  
nehniezdili neresti, a le  kvitli čnosti, kd e  panovala  
verná lá ska  rodičov, k d e  žili poslušné deti, ktoré  
ani len  nenapadlo, aby neposlúchali rodičov a robili 
si, čo  c h c e l i . . .

M esiac m arec ¡e pre n ás príležitosťou  pozdravil naše ženy, 
■matky, dcéry  pri ich  Medzinárodnom, dni žien. Po celý  rok  
s úctou sledu jem e ich  prácu, vď ačím e im za ňu. a le  8. marca 
osobitne, prichádzam e s dobrým  slovom , s prvými jarnými 
kvietkam i, aby sm e i takto  vyjadrili, čo  pre nás znamenajú.



OCHOTNE PODAJME POMOCNÚ RUKU

Pri m uškátoch starej mamy, k toré  sa práve pre
berajú  zo zim ného spánku, pri ky tičk e  snežienok, 
k to ré  už nem ôžem e vtlačil do jej láskavej ruky, 
m yslim e si a j na tie ženy a m atky, k toré  oplakávajú  
svojich m anželov a synov, lebo  — hoci je  mier, 
m ier k reh ký  — na m nohých m iestach tohto n ep oko j
ného sveta teč ie  krv a vyhasínajú nevinné životy...!

Veru, aj takú tvár má náš M edzinárodný deň žien. 
Ubolenú, smutnú, kd e  plačú deti pre taký  život, aký  
ich  stihol. Kde plačú m atky, ženy, preto, že nemôžu 
v pokoji kolísať svoje deti a  vyčkávať z p ráce svo
jich  manželov.

Ale veď osudy tohto sveta sú aj v našich rukách! 
Veď na každom  jednom  z nás záleží, do ak éh o  dňa 
sa  zobudíme zajtra ráno, na každom  jednom  z nás 
záleží, či už raz zvíťazí opravdivo, trvalo a  nezvratne
— mier, hodnota, o k tore j sm e presvedčení, že bez  
nej niet možný život na zemi.

Vari by sm e prem árnili šancu a  neurobili všetko, 
č o  je v našich silách! ?

—ant—

MOJE IDEÁLY . . .

Všichni velicí lidé toužili po id e á le c h . . .  Méli své 
ideály . . .  Všichni úprimné toužili dobudovať svou du
chovní podobu, svou tvárnost. V édéli, že všecko  se  
začína v nich sam ých, v jejich  nitru, v jejich  srdci 
a duši. — I pŕede mnou stojí v e liké  ideály , na nichž  
závisí muj osud, muj p oko j a  štéstí na tom to své- 
l é  . . .  a  m oje večné spasen í v druhém  živote.

Kristus m é zve, abych v sobé, ve svém  srdci a  ve 
sv é  duši tyto ideály  prom éňoval, abych začal od  s e 
be a  ve spolupráci s ním, abych se  dobudoval, abych  
nejprve vyvrtli brevno ze svého oka , abych se du
chovné, obnovil, abych  se  duchovné v y ch o v a l . . .

Poslechnu-li ho, budu-li ho nasledovať, nebudu li- 
tovat. S ním a  v ném nejlíp  naleznu své ideály , svou 
cestu, svuj význam a  svou seberea lizaci.

Jen  ho musím lép e  poznat, duvériveji mu nasloií- 
chat, úprimné se  mu o tev r ít . . .

Vypráví se, že jistý m alíŕ nam aloval jakés i zvlášt
ni dvere, dvere bez k liky . Když se  ho ptali, proč to 
tak  udélal, jestli se  n esp letl, nezapom nél — odpo- 
oéd e l: Toto jsou dvere od  lid ského  srdce, od  lidské  
duše, ty se otvírají zevnitr. Každý m äže sám  otev
rít své duchovní d v e r e . . .  Z tyto m oje dvere mají 
svou kliku , dodal, jenže ta je  z druhé strany, zev
nitr. Dvere svého srdce musíme svému Bohu otevrít 
sami.

Je  to tak , jestliže toužím ve svém životé néco vy
konať, jestliže se toužím napraviť, čestn é a  ušlech- 
tile rozvinout a  dobudovať svou podobu, svou tvár
nosť, nezbývá mi n ie jiného, než ž e  budu pripraven  
odvážnéji, doopravdy, otevrít dvere své duše, svého  
srdce, svému Pánu. V pevnejší víre praxe . . .

V eliké veci jsi mi učinil, muj Pane, dej, abych  
časteji m yslel na toto : na večný život a  zmŕtvych
vstaní, na kon ečn é zavolání a  na smysl života, kte-  
rý js i  mi z jev il . . .

Drago Šimundža — z charvátštiny pfel. EJH

Kedysi sme mali záhradku doslova ako z cukru. 
Otcovi velmi záležalo, aby bolo všetko tak, ako sa 
patri a nebohá mama — hoci si aj niekedy „po- 
frfľala“, že to ten otec s tou záhradkou preháňa, 
predsa len bola na ňu hrdá. Najmä vtedy, keď pri
chádzali obdivovatelia a nevedeli prenachváliť zlaté 
ruky, čo tak všetko starostlivo usporiadali.

Škoda, že sme sa nenaučili od svojich matiek a 
otcov tej ukrutánskej trpezlivosti, ktorú vedeli mať 
pri každej práci! Mnohí z nás sa vieme ponáhľať — 
a potom už pravdaže nedokážeme urobiť všetko tak 
pedantne, ako to robili tí starkí.

Je tu jar a mnohí z nás máme kúštik zeme, zá
hradku, políčko, ktoré práve teraz volá po starost
livom obrobení, aby sme mohli cez leto a na jeseň 
zberať požehnanú úrodu.

Človeku je ľúto pri srdci, keď vidí záhradky za
rastené burinou, neobrobené, lebo ich majiteľom sa 
nechce — vraj pre pár korún, čo vydajú na zeleninu
— „piplať“ s hlinou.

Ä je to veľká škoda, najmä teraz, keď si naša 
spoločnosť predsavzala dosiahnuť toľko, aby sme 
neboli odkázaní na dovoz, toľko, aby sme mali pre 
seba a ešte aj pre suseda.

Nenechajme sa dlho ponúkať a skúsme to tak po 
starootcovsky: budeme mať radosť z dobrej roboty, 
budú sa tešiť tí, čo si popasú oči na pekných záho
noch a osožíme tým aj našej spoločnosti, lebo ne
budeme odkázaní na zeleninu z obchodu a tak sa 
jej ujde viac tým, čo záhradku nemajú.

—šek—

OCHRANCA

0  svätý Jozef! Azda som sa k  tebe  m odlila príliš 
m álo  . . . ,  prosím  ta, odpusť mi to!

H ovorila som o tebe, a le  som  sa nezhovárala s te
bou, hoci ty si nám povedal m nohé veci svojím ml
čaním , svojou ochotou plniť Božie rozkazy, svojou 
každodennou prácou ; ňou si učil všetkých ľudí, naj
m ä chudobných na svete, a ko  majú povzniesť svoju 
prácu.

Ty si ochrancom  Cirkvi. Pápež Ján ti dal v nej pri
vilegované m iesto.

Chcem e ťa h lboko  uctievať, pretože si chránil Má
riu a  Ježiša  a  pretože si vzorom všetkých čností.

Svätý Jozef, odporúčam e ti jednotu Cirkvi, rehoľ
né rády a  náboženské hnutia, rodiny. Ochraňuj mlá
dež  a  deti, aby ich nezviedla zloba sveta, a le  aby 
aj pod tvojou ochranou napredovali podľa Božích 
plánov.

Chiara Lubich

Svetová rada mieru vyhlásila obdobie do roku 
2000 za roky boja za mier. Na tlačovej konferencii 
v Dillí vyslovil predseda SRM Rómeš Čandra pre
svedčenie, že ľudstvo spoločným úsilím dosiahne, že 
tretie tisícročie bude tisícročím sveta bez vojen a 
násilia.



Veíkopôstne pokánie
„A keď sa postite, nemajte zamračený
pohľad . . . "  (Mt 6, 16)

V pôstnom čase nemáme svojich blížnych robif 
svedkami svojho odriekania, ale naopak ukázať im, 
že svoj poklad, svoje srdce i svoju radosť hľadáme 
v Bohu.

Pre prvých kresťanov vyhlásenie pôstneho času 
bolo radostnou zvesťou. Pre nás dnešných ľudí je to 
často neradostná zvesť. Prečo? Pretože nevieme, čo 
znamená pokánie. Keď počujeme hovoriť o pokání, 
hneď myslíme na pôst, na zdržiavanie sa od mäsi
tých pokrmov, na odriekanie si zábav, cigariet či 
alkolohu, alebo na krížovú cestu, bolestný ruženec 
a sv. spoveď. Toto je však neúplná a neuspokojivá 
odpoveď.

Ježiš Kristus pod pokáním myslel návrat k zabud
nutej láske nebeského Otca. Ide tu teda o hlbokú 
premenu duše. Človek sa zamyslí nad sebou a vidí, 
že nekonal správne, že zabudol na Boha a blížneho. 
Rozhodnutie začať si všímať, čo máme vykonať ako 
Bohom uloženú úlohu, žiť na Božiu slávu, druhých 
vidieť ako takých, ktorých Boh miluje, už môže byť 
nastúpená cesta pokánia. Toto nás má potom po
vzbudiť roztrhnúť putá sebeckosti, ktorá nás väzní 
a robí neplodnými. Lebo dobrými k iným máme byť 
nie preto, že aj oni boli k nám dobrí — na to by 
sme museli azda dlho čakať — ale preto, že Boh 
jt dobrý k nám. Musíme vyjsť zo svojho mechanic
kého: „Ako ty mne, tak ja tebe“. Takýto postoj nás 
nezachráni. Kristus priniesol na svet dobrotu a my 
ju máme šíriť ďalej. V sebeckosti nikto nemôže byť 
spokojný. Môžeme namietať: „Nerobím zlé nikomu“. 
Ale ani dobré nie? To je krajne nebezpečné! Ako 
chceme potom obstáť pred Kristom, ktorý nám pri
kázal navzájom sa milovať? Stalo sa nám v živote, 
že sme sa nad niekým zmilovali? Nie? Ako to potom 
s nami bude pri poslednom súde? Keď chceme na
praviť svoje hriechy, vezmime na seba starosť, kto
rú má Boh s nami. Cíťme sa solidárni s ľuďmi, aj 
s tými rozhnevanými, zatrpknutými, stroskotanými. 
Ináč náš život bude chudobný a tesný, lebo naše 
myšlienky krúžia len okolo nášho „ja“. Bude to obrat
— a veľmi veľký.

Keď je pokánie taký hlboký duševný úkon, prina
vracia nás k Bohu, čo sú potom pôsty, odriekanie 
si zábav, nápoja? A čo je potom krížová cesta, ruže
nec, sv. spoveď? Toto všetko je iba dôsledok poká
nia, dôsledok vnútorného obrátenia. Mohli by sme 
povedať, že toto všetko sú živé kvety, ktoré vyrasta
jú z hlbokého koreňa pokánia. Keby nevyrastali z 
koreňa pokánia, boli by to iba papierové kvety. 
Spomeňme si na farizeja z podobenstva, ktorý ho
voril, že nepotrebuje pokánie. Ako sa chváli svoji
mi kvetmi: Postievam sa, dávam desiatky zo všet
kého, čo mám . . .  A Spasiteľ všetky tieto kvety od
mietol, kým mýtnika pochválil, pretože robil poká
nie: v hĺbke svojej duše sa navrátil k Bohu a z ko
reňa jeho pokánia vyrástol len jeden kvet — krátka 
modlitba: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. To 
bol živý kvet, ktorý Kristus ohodnotil oveľa vyššie, 
než všetky papierové kvety farizeja.

Pokánie teda nespočíva v tom, že uznáme svoje 
hriechy, ale zostaneme v nich ďalej. Čo by v takom

Hlavný oltár o gr.-kat. chrám e v Krušinci (farn ost V yškovce), 
obnovený r. 1984 Snímka: o. f. Čverčko

pokání mohlo byť príťažlivé? Rozdiel medzi týmto 
dvojakým poňatím pokánia vynikne pri porovnaní 
Petra a Judáša. Judáš uznal svoju chybu: „Zhrešil 
som, lebo som zradil nevinnú krv“ (Mt 27, 4). Ale 
ostal len pri tom — a to bolo pre neho tragické. 
Peter sa pozrel na Krista a jeho pohľad sa stretol 
s Kristovým pohľadom. Videl svojho pokoreného, 
poníženého a milujúceho Majstra, ktorý ho volá a 
čaká, a bol naplnený pravou ľútosťou. Už nelipol 
na svojich chybách, bol od svojho hriechu oslobo
dený. A to bola jeho záchrana.

o. Andrej D u j č á k, dekan

v w w w w w w w w w w w w w v w w w w v w w w

Máme žiť i v tomto roku ako kresťania a tak aj 
vystupovať. Máme naplňovať Boží zákon svojím kaž
dodenným správaním. Vieme dobre, že oči okolia 
sú na nás obrátené. Často nám vytýkajú každú ma
ličkosť a to právom, lebo kto viac dostal, od toho 
bude sa i viac žiadať. My sme dostali do vienka 
veTký dar — príslub večného života s Bohom, a 
preto sa treba o to usilovať. S hlbokou skúsenosťou 
napísal ctihodný Tomáš Kempenský v Knihe o na
sledovaní Krista: „Do te j miery pokročíš v dobrom, 
ako dokážeš byť pánom svojej vôle“. A len naozaj 
slabý nedokáže priznať si svoje viny a nedokáže 
využiť krátky čas na svoje obrátenie.

(Mons. Ján Hirka, ordinár)



p o z w á š  s v o j u  v i e R U /

BOH SA STAL ČLOVEKOM

Najväčšou pravdou o Spasiteľovi, na ktorú neboi 
vyvolený národ pripravený, bolo to, že bol Bohom. 
A aby vykonal dielo vykúpenia sveta, stal sa člove
kom. Človekom sa stal Boží Syn, Slovo. Nie celá 
Najsv. Trojica, ale iba druhá Osoba. V evanjeliu sv. 
Jána čítame: „ . . .  Slovo bolo u Boha a Bohom bolo 
Slovo . . .  skrze neho povstalo všetko . . .  A Slovo sa 
stalo telom a prebývalo medzi nami“ (Jn 1, 1; 3; 
14). Práve tu nachádzame potvrdenie, že druhá Oso
ba sa stala človekom; a príčinou toho: „Skrze neho 
povstalo všetko“. Všetky veci povstali, vznikli pro
stredníctvom Slova.

V jednej z predošlých našich úvah sme hovorili 
o pripisovaní istých činností jednotlivým osobám 
Najsv. Trojice. Stvorenie ako dielo všemohúcnosti, 
dielo povolania čohosi k existencii z ničoho, pripi
sujeme Bohu — Otcovi. Ale poriadok, dielo múd
rosti, pripisujeme Božiemu Synovi. A práve tento 
poriadok bol narušený a bol potrebný nový a to 
spravil Boží Syn.

Aby to mohol uskutočniť, stal sa človekom. Pre
čítajme si prvú kapitolu evanjelia sv. Matúša a prvé 
dve u sv. Lukáša: Panna Mária počala Syna. Druhá 
božská Osoba, jestvujúca už vo svojej božskej prí
rode, prijala v lone Máriinom ľudskú podobu.

Počatie Ježiša Krista bolo panenské: mal ľudskú 
matku, ale nie ľudského otca. Otcovskú účasť pri 
počatí nahradil zázrak božskej moci. Boží Syn rás
tol v matkinom lone ako každé iné dieťa, narodil sa 
v normálnom čase; prišiel na svet v Betleheme ne
ďaleko Jeruzalema. Dali mu meno Ježiš; bol nazý
vaný tiež „Kristus“, čo znamená „Pomazaný“.

O nasledujúcich tridsiatich rokoch vieme málo. 
Bol tesárom v Nazarete v severnej Galilei. Potom 
prišli tri roky jeho verejného života. Putoval po 
Palestíne s dvanástimi učeníkmi, ktorých si sám vy
bral. Vyučoval o Bohu i o človeku, o Kráľovstve a
o sebe ako zakladateľovi Kráľovstva. Zázrakmi rôz
neho druhu, najmä uzdravovaním, dokazoval, že pô
vodcom jeho slov je Boh. Bol nemilosrdný voči hrie
chom náboženských vodcov židovského národa. Tí 
sa usilovali o jeho smrť. Na základe obvinenia z rú- 
hačstva, že sa vyhlásil za Boha, nahovorili rímskeho 
prokurátora Judey, aby ho dal ukrižovať.

Bol pribitý tri hodiny na kríži na vŕšku, zvanom 
Kalvária. Potom zomrel. Pochovali ho a po troch 
dňoch vstal z mŕtvych. Vyše 40 dní sa zjavoval 
apoštolom; potom vstúpil na nebo. Jeho smrťou, 
zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením bolo vykúpe
né ľudstvo.

Takáto je v najhrubších rysoch história nášho 
vykúpenia. Musíme sa usilovať pochopiť jej význam, 
to znamená pochopiť toľko, koľko len chápať môže
me v tomto živote.

Prvým krokom k tomu je snaha, čo najhlbšie vnik
núť do podstaty nášho Pána. A preto musíme čítať

Evanjeliá. Nováčik v teológii, aj keď už nie je začia
točníkom v čítaní Svätého písma, musí urobiť to, 
čo radí 6 . K. Chesterton: Začať čítať Evanjeliá tak, 
ako by ich predtým nikdy nebol čítal, ba dokonca 
tak, ako by nikdy nebol počul o udalostiach, o 
ktorých sa tam píše. Treba sa dokonale sústrediť 
na pochopenie obsahu.

Musíme sa naučiť čítať ich pomaly, porovnávajúc 
jednu časť s druhou, snažiac sa vidieť to, Čo opisuje 
a pri čítaní to prežívať.

Náš úmysel pri čítaní Evanjelií musí byť osobné 
stretnutie s Kristom, a to takým, akým skutočne je. 
Čitateľ, ktorý sa vie úplne nanovo pozrieť na evan
jeliové udalosti, zabudnúť na všetko, čo predtým po
čul, po istom čase nepochybne má predstavu čohosi, 
čo možno nazvať podvojným prúdom slov i skut
kov. Časom Ježiš hovorí a koná ako človek, neoby
čajný, ale predsa len človek. Ale inokedy hovorí a 
robí veci, ktoré presahujú to ľudské, alebo sú pre
javom nadľudskosti, alebo nemajú vôbec zmysel. Ale
i slovo „nadľudské“ nám nadlho nevystačí na vy
svetlenie tohto prúdu Evanjelií. Kristus totiž hovorí 
aj také veci, ktoré môže povedať jedine Boh, a robí 
také veci, ktoré je schopný konať len Boh.

Tento podvojný tok Evanjelia má pre nás oprav
divú hodnotu len vtedy, keď ho prežívame sami pri 
čítaní Evanjelií. Je to zážitok, pri ktorom sa v istom

Gr.-kat. chrám  svätého  Kríža na Bukovej h ô rk e  z r  1742 (far
nosť B u kovce/. Snímka: o. J. Cverčko



imysle dostávame do situácie apoštolov. Dávame 
spolu s nimi nespokojné, netrpezlivé otázky, ktorý
mi sú vyplnené roky pobytu Vykupiteľa medzi nimi. 
Boli chvíle, keď pociťovali, že musí byť čímsi viac 
než človekom. Potom ten dojem bledol, ale znova 
sa ešte silnejšie, nástojčivejšie vracal, a znova ble
dol, ale vždy zasa ožíval.

Kristus im to nehovorí hneď na počiatku. Tú prav
du, že tesár, s ktorým žili tak dôverne a vídavali 
ho hladného, smädného a unaveného, bol Bohom, 
ktorý stvoril všetko a všetkých, im nebolo možné 
len tak hodiť do tváre, ani ju násilne postaviť pred 
oči. Oni verili v Boha. Nekonečný majestát im napĺ
ňal celý svet, v ktorom žili. Bolo potrebné pripraviť 
ich na pravdu, ktorá by pre nich bola veľkým otra
som, ak by na nich spadla neočakávane.

Preto im to Kristus nepovedal odrazu. Viedol ich 
vlastne k tomu, aby to oni sami povedali. Priviedol 
Petra k slovám: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“ 
(Mt 16, 16). Tomáša k slovám: „Pán môj a Boh 
m3j“ (Jn 20, 28). Okrem toho on sám občas hovo
ril veci, ktoré bolo možno chápaf iba ako osved
čenie, že je Bohom.

Už dosť zavčasu sa vyskytujú napr. slová: „Nikto 
nepozná Syna iba Otec, ani Otca nikto nepozná iba 
Syn“ (Mt 11, 27; Lk 10, 22). Je to vyznanie rovnosti. 
Potom sa objavujú čoraz častejšie iné vyznania toh

to druhu, napr. „Ja som skôr, ako povstal Abra
hám“ (Jn 8, 58) a tiež: „Ja a Otec sme jedno“ (Jn
10, 30).

Apoštoli počúvali tieto slová. Videli, ako Kristus 
odpúšťa hriechy, ako dopĺňa zákon, daný Bohom 
Mojžišovi, a to vždy ako ktosi, kto má v sebe plnosť 
autority. Videli zázraky, ktoré boli božskou zárukou 
poslania Krista. Ale ešte váhali.

Poznajúc pravdu, môžeme sa niekedy diviť ich po
malosti. Ale musíme si predstaviť, že — ako to často 
býva — nevedeli prísť na správnu odpoveď, keď si 
nesprávne stavali otázku. Pýtali sa sami seba: je 
človekom, či Bohom? A mali mnoho dôkazov pre 
oba alternatívy. Odkiaľ mali vedieť, že je jedným
i druhým? Komu by napadla taká možnosť, keby sa 
to skutočne nestalo? A čo to vôbec znamená, že jed
na osoba by mali byť aj človekom aj Bohúm? Musí
me sa zaoberať, aj my teológiou vtelenia, práve tým, 
čo to znamená, že Slovo sa stalo telom, aby sme to 
čo najviac pochopili. Nie je to veda iba pre špecia
listov, od nás príliš odtrhnutá. Kým sa nezahlbíme 
do teológie vtelenia, nemôžeme rozumieť nič z to
ho, čo hovoril a konal Kristus a nebudeme mať ani 
najzákladnejšiu tedomosť o svojom vlastnom vykú
pení.

(Podľa F. J. Sheeda pripravil M. M.)

►OOOOOOOO QQ<

Slovami Nového zákona
(ROK SVÄTÉHO PlSMA)

Boží trón. Tvoj trón, Bože, je na veky vekov (Žid 
1, 8). Pristupujme teda s dôverou pred trón milosti, 
aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosf a po
moc v pravom čase (Žid 4, 16). Milosť vám a pokoj 
od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, a j od 
siedmich duchov, ktorí sú pred jeho trónom (Zjv 1,
4). Kto zvíťazí, tomu dám sedieť so mnou na mojom 
tróne, ako aj ja som zvíťazil a  sedím soi svojím 
Otcom na jeho tróne (Zjv 3, 21).

Božie kráľovstvo. Moje Kráľovstvo nie je z tohto 
sveta (Jn 18, 36). Jeho Kráľovstvu nebude konca 
(Lk 1, 33). Ježiš chodil po celej Galilei, vyučoval v 
synagógach, hlásal evanjelium o Kráľovstve (Mt 4, 
23). Božie kráľovstvo nie je v pokrme, nápoji, ale 
v spravodlivosti, pokoji a radosti v Duchu Svätom 
(Rim 14, 17). Božie kráľovstvo nespočíva v reči, ale 
v moci (1 Kor 4, 20). Tak je to s Božím kráľovstvom, 
ako ked človek hodí zrno do zeme. Spáva a vstáva 
v noci a vo dne, a zrno klíči a vzrastá, a on ani 
nevie ako (Mk 4, 26). Comu pripodobníme Božie krá- 
lovstvo, alebo akým podobenstvom ho znázorníme? 
Je ako horčičné zrno. Keď ho sejú do zeme, je  men
šie od všetkých semien na zemi. Ale ked je  zasiate, 
vzrastie a býva väčšie ako všetky byliny (Mk 4, 
30-32).

Božie kráľovstvo nepríde pozorovateľne. . .  — le
bo Božie kráľovstvo je vo vás (Lk 17, 21). Hľadajte 
teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť 
(Mt 6, 33). Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane!“
— vojde do Nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto 
plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach (Mt.7, 
21). Aby ste žili dôstojne Boha, ktorý vás povolal

do svojho Kráľovstva slávy (1 Sol 2, 12). Cas sa 
naplnil, Božie kráľovstvo sa priblížilo. Kajajte sa 
a verte evanjeliu (Mk 1, 15). Nebojže sa, ty maličké 
stádo, lebo sa zapáčilo vášmu Otcovi dať vám Krá
ľovstvo (Lk 12, 32). On vás vytrhol z moci tmy a 
preniesol do Kráľovstva svojho milovaného Syna, 
v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov 
(Kol 1, 13—14). Vám je dané poznať tajomstvo Bo
žieho kráľovstva; tým však, čo sú mimo, podáva sa 
všetko v podobenstvách (Mk 4, 11). V tom sa uka
zuje spravodlivý Boží súd, že vás uznáva za hod
ných Božieho kráľovstva, za ktoré trpíte. Lebo to je 
podľa Božej spravodlivosti, že tým, čo vás sužujú, 
odplatí súžením (2 Sol 1, 5—6).

Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božie
ho kráľovstva? Nemýľte sa! Ani smilníci ani modlo- 
služobníci ani cudzoložníci. . . ,  ani zbojníci nebudú 
dedičmi Božieho kráľovstva (1 Kor 6, 9—10; Ef 5,
5). Tí, čo páchajú takéto veci, nestanú sa dedičmi 
Božieho kráľovstva (Gal 5, 21).

Božia všemohúcnosť. U Boha nijaká vec nie je 
nemožná (Lk 1, 36). Ľuďom je to nemožné, ale nie 
Bohu. Bohu je totiž možné všetko (Mk 10, 27; Mt 19, 
26). Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi (Mt
28, 19). Vskutku, Pane Bože vševládny, pravé a 
spravodlivé sú tvoje súdy! (Zjv 16, 7). Tomu však, 
ktorý svojou účinnou mocou v nás môže všetko uči
niť v miere oveľa väčšej, ako my môžeme prosiť: ale
bo porozumieť (Ef 3, 20). V mojom mene budú vy
háňať zlých duchov, novými jazykmi budú hovoriť, 
hady budú brať do rúk, a ak niečo smrtonosného 
vypijú, neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky, 
a tí budú uzdravení (Mk 16 ,17).



On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo 
všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všet
ko, čo je na nebesiach a čo je na zemi, viditeľné a 
neviditeľné, tróny a panstvá, kniežatstvá a mocnos
ti. Všetko je stvorené prostredníctvom neho a pre 
neho (Kol 1, 16). Skrze ktorého stvoril svety (Žid 
1, 2 ).

Božia vôla. Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na 
zemi (Mt 6, 10). Vôľa Toho, ktorý ma poslal je, aby 
som nič nestratil z toho, čo mi dal, ale aby som 
všetko vzkriesil v posledný deň (Jn 6, 39). Lebo 
+c je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a
l,erí v neho, mal večný život (Jn 6, 40). Práve tak 
nechce váš Otec, ktorý je na nebesiach, aby zahynul 
čo len jediný z týchto maličkých. (Mt 18, 14). Mojím

pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a tak 
vykonať jeho dielo (Jn 4, 34).

Vieme, že Boh hriešnikov nevyslyší, ale vyslyší 
toho, kto je bohabojný a koná jeho vôľu (Jn 9, 31— 
32). Kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebe
siach, ten mi je bratom, sestrou a matkou (Mt 12, 
50; Mk 3, 35). Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale 
premeňte sa a obnovte si myseľ, aby ste vybadali, 
čo je Božia vôľa, čo je dobré, bohumilé a dokonalé 
(Rim 12, 2). Hľadajte teda, čo je milé Pánovi! Ne
majte účasť na prázdnych skutkoch tmy (Ef 5, 10— 
11). Aby vás naplnilo poznanie jeho vôle a všetka 
duchovná múdrosť a rozumnosť (Kol 1, 9). Toho 
sluhu, čo poznal vôľu svojho pána, ale nič nepri
pravil, ani nerobil podľa jeho vôle, veľmi zbijú (Lk
12, 47). V. P.

« OBaBatagMaewBaBeMnaaBĽ-

SVÄTÝ G E R A Z I M,  PUSTOVNÍK

Za čias panovania Teodora Mladšieho sa v púšti 
za Jordánom usídlil mladýi pustovník Gerazim. Po
chádzal z Lýcie. Najprv žil v Egypte, neskoršie pri
šiel k Jordánu, kde okolo seba zhromaždil okolo 70 
pustovníkov.

Život v kláštore sv. Gerazima bol veľmi prísny.

Gez -týždeň žili mnísi v samote. Tu sa modlili a 
plietli košíky. Ich pokrmom bol chlieb a ovocie. 
Každý z nich mali len jeden odev a jednu nádobu 
na vodu. V sobotu sa schádzali do kláštora, spoloč
ne odbavovali cirkevné pravidlo, spovedali sa a pri
stupovali k sv. prijímaniu. V nedeľu dostali teplý 
pokrm a potom 9a znovu vracali do samoty.

Gerazim im bol sám vzorom. Cez veľký pôst nič 
nejedol a jeho jediným pokrmom bolo sv. prijímanie. 
Boh ho odmenil mimoriadnymi milosťami. Napr. zja
vil mu smrť jeho učiteľa sv. Eutyma. Videl, ako an
jeli odnášajú jeho dušu do neba. Preto sa hneď vy
bral na jeho pohreb.

O sw. Gerazimovi hovorí legenda, že raz išiel oko
lo Jordána a uvidel leva, ktorý bolestne reval a ne
mohol stúpiť na jednu nohu. V nohe mal tŕň. Starec 
mu tŕň z nohy vytiahol a chcel ísť ďalej. Avšak 
vidiac v ňom svojho dobrodincu, stále ho nasledo
val, kdekoľvek išiel, ako verný pes.

Keď r. 475 Gerazim zomrel a bol pochovaný, lev 
sa nepohol od jeho hrobu. Neprijal žiaden pokrm, 
až konečne skonal.

Toľko legenda, ktorá je napísaná na naše pouče
nie, aby sme boli vždy vďační za preukázané dobro
denie.

Sv. Gerazim zomrel 5. marca 475 a za svätý život, 
ktorý viedol, Boh ho obdaril odmenou, ktorú nebes
ký Otec pripravil tým, ktorí ho milujú.

Jeho pamiatku si pripomíname 4. marca.
„Vzplanula tvrdosť jordánskej púšte, k eď  si svätý 

o tče  Gerasim zanechal všetky svetské radovánky a 
dal si prednosť tu pustovníckem u životu. Preto aj 
lev z vďačnosti ti slúžil až do tvojej smrti. Žalostne 
a  verne skon čilo  zviera na tvojom hrobe a  tak uká
zalo tvoju veľkosť u Boha. Toho pros za nás a spo
mína} si na nás, o tč e  Gerazim.“ (Kondak).

AJ MALÝ HRIECH
A] malý hriech dokáže otráviť iiv o t Spisovateľ Ignác Hn- 

man eíte t o  svoje] starobe spomínal na s t o ]  malý hriech 
% detstva.

Keď nás teda Cirkev varnje pred hriechom, robf to s lásky 
k nám a praje nám trvalú radosť, radosť, ktorá by n ia  
nikto nemohol vxiaf.

Syn m6j, takto hovor pri každej veci: Pane, ak sa tebe KU, 
nech bode tak. ct. Tomáš Kempenský



Podľa príkladu 
presv. Bohorodičky

Boh si zvolil za ľudskú matku svojho Syna skrom
né nazaretské dievča — Pannu Máriu. Prekvapená 
Mária pri tomto oznámení sa pýta anjela: „Ako sa 
to stane?“ (Lk 1, 34). Anjel jej vysvetľuje, že sa to 
stane mocou Svätého Ducha, mocou Najvyššieho, u 
ktorého „nijaká vec nie je nemožná“ (Lk 1, 37).

Panna Mária vie z Izaiášových predpovedí, že Me
siáš bude mužom bolestí. A kvôli nemu bude musief 
vyjsť z nazaretského domčeka, trápiť sa preňho a 
s ním. Vie, že toto povýšenie bude veľkým, ale pri
tom bolestným. No keď si to žiada Boh, bez váhania 
vypovie svoj súhlas. Som Pánovi k službám: „Hľa, 
služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slo
va“ (L k l, 38).

Aké dôležité a významné sú tieto slová Panny Má
rie!

Večným úradom Božej vôle bolo vykúpenie ľud
ského pokolenia z hriechu. Pre tento svoj úmysel 
vyvolil si Boh izraelský národ, z ktorého mal vyjsť 
Vykupiteľ. Posielal k nim prorokov, aby vo vyvo
lenom národe budili vieru v príchod Mesiáša, ktorý 
mal prísť „na osvietenie pohanov a slávu Izraela, 
svojho ľudu“ (Lk 2, 32). A keď nadišla plnosť času, 
poslal Boh anjela Gabriela k Márii, aby jej zvesto
val vtelenie Vykupiteľa sveta. A Panna Mária kladie 
do popredia správny postoj tvora: Som služobnica 
Pána, staň sa podľa tvojho slova!

Staň sa, nech to bude podľa tvojho slova!
Tieto jej slová, vyslovené v tichom nazaretskom 

domčeku, boli plnením Božej vôle po celý život. 
Verná svojmu slovu prijme bez výhrady nielen kaž
dý zjavný prejav Božej vôle, ale aj všetky okolnosti, 
ktoré Boh dopustí. Od narodenia Spasiteľa — až po 
kríž na Kalvárii. Pán jej zveril úlohu a preto jej 
dal aj silu a schopnosti, koľko na to potrebovala. 
Preto ústami anjela vyslovuje ubezpečenie: „Neboj 
sa, Mária. . .  Pán s tebou!“

Káždý z nás má svoje perspektívy, svoje plány a 
sny. Ale má aj svoje zvestovanie, ktorými' Boh z 
času na čas siahne do nášho života a núti nás pri
spôsobiť sa jeho zámeru. Neužíva k tomu svojho 
anjela. Je to často naše svedomie, kniha, priateľ, 
nejaká udalosť. Oznámi a čaká. Môžeme sa rozhod
núť. Môžeme aj odmietnuť. Pán Boh si pre splnenie 
svojho zámeru nájde iného človeka, ale my si pre 
svoju spásu nenájdeme iného Boha . . .  A. preto v pl
není Božej vôle je nám Panna Mária veľkým príkla
dom.

V starých čítankách bola zaznamenaná stará le
genda o tom, ako Boh chcel pomôcť človeku, ktorý 
sa živil z lovu a preto často hladoval. Nasypal mu 
z neba pšenicu. Ale prv než človek mohol pochopiť 
Boží dar, vrhol sa na to diabol. Zúrivo rozomlel zrno 
medzi kameňmi a čo nerozdrvil, zahrabal do zeme 
a všetka polial vodou. Nech sa to zničí a v zemi 
zhnije. Lenže človek začal sušiť bielu masu — cesto
— na horúcom kameni a tak upiekol prvý chlieb. 
Zahrabaná pšenica vzišla a človek sa naučil siať a 
žať. A tak diabol, ktorý chcel Boží dar zničiť, Bo
žiemu zámeru pomohol.

Legenda vyjadruje, čo chýba dnešným ľuďom a

V šiestom, m esiac i p os la l Boh an je la  G abriela do g a lile jsk éh o  
m esta, k to r é  sa  vo lá  N azaret, k  panne zasnúbenej mužovi 
z rodu  Dávidovho, m enom  Jozefov i. A m eno panny bo lo  Má
r i a . . .  (L k  1, 26—27).

čo vedeli naši predkovia: vieru v Božiu prozreteľ
nosť. Nikto nezničí alebo neprekazí Božie zámery.

Staň sa mi podľa tvojho slova!
To je sila, odvaha, ktorá vnáša pokoj do nášho 

života a v každom našom rozhodovaní. Najmä vte
dy, ak zámery Božej vôle nie sú nám hneď jasné 
a zrozumiteľné. Ak si však uvedomíme, že Boh je 
vždy s nami a pri nás, že je neviditeľným, ale účin
ným pomocníkom pri každej úlohe, ku ktorej nás 
volá poslušnosťou, potom naše rozhodnutie bude 
ľahké. A aby sme nestrácali odvahu, kňaz nám pri 
každej sv. liturgii pripomína túto Pánovu blízkosť 
slovami: „Pán s vami!“ —fd—

NAŠI JUBILANTI

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

Jozef Čverčko, CSsR, správca farnosti Stropkov — 
65 rokov od narodenia (2. 3. 1922);

Štefan Papp, n. o. v Košiciach — 70 rokov od na
rodenia {11. 3. 1917).

Milých jubilantov srdečne pozdravujeme a zo srd
ca im privolávame: Mnoho rokov, šťastných rokov!



Tajomstvo utrpenia
II.

Utrpenie je tajomstvo. Pochopiť ho môžeme len vo 
svetle viery.

Bolesť ma desí, Pane, gniavi ma.
N echápem , prečo  ju dopúšťaš.
Prečo, Pane?
P rečo už ce lý  týždeň narieka  to nevinné d iéta , 
tak  hrozne spálené?
Prečo tri dni a  tri noci um iera ten m ladík, čo  si 
m atku vzýva?
Prečo žena s rakovinou za jediný m esiac ostarla  
o celých  d esa í rokov?
Prečo robotník, čo  spadol z lešen ia , 
lež í ak o  dolám aná bábka  už skoro  dvadsat rokov?  
Prečo ten cudzinec  — jedna hnisajúca rana  — 
lež í tu úbohý s ía  zabudnutý vrak?
>Prečo dievčina sadrou prikovaná k  d o ske  
trpí už tridsať rokov?
Prečo, Pane? N echápem .

(M. Quoist: Nemocnica)

Boh utrpenie nechcel, nie je jeho dielom. Ľudia 
pre hriech .pohrdli Božím plánom, narušili rovno
váhu medzi Bohom a človekom, a tak privolali utr
penie. Kristus prišiel, aby odstránil tento narušený 
vzťah. I z nepatrného utrpenia urobil predmet spá
sy a vykúpenia.

„V hĺbke každého človeka, skúšaného osobným 
utrpením a preciťujúceho utrpenia celého sveta sa 
nevyhnutne vynára otázka: „prečo?“. Je toi otázka 
o príčine, zmysle a zároveň o cieli utrpenia — ale 
v podstate ide vždy o otázku jeho zmyslu.

Bolesť, zvlášť fyzická, je hojne rozšírená v ríši 
zvierat. Avšak iba človek, ked trpí, vie, že trpí a 
spytuje sa „prečo“ — a ludsky trpí, ak nedostáva 
na túto otázku odpoveď. Ak nenachádza uspokojivú 
odpoveď. Je to otázka ťažká — tak ako i je j podobná 
iná otázka — otázka zla. Prečo je zlo? Prečo je zlo 
vo svete?

Jedna i druhá otázka je ťažká, ak ju kladie člo
vek človekovi, ludia Iuďom, ale i človek Bohu. Člo
vek sa totiž nepýta sveta, napriek tomu, že utrpe
nie mnohokrát dolieha na neho práve zo strany sve
ta, ale kladie otázku Bohu Stvoriteľovi a Pánovi 
sveta. A je dobre známe, že na základe tejto otázky 
dochádza nielen ku mnohým konfliktom vo vzťahu 
človeka k Bohu, ale stáva sa, že dochádza k úplné
mu popieraniu Boha. Ak totiž existencia sveta otvá
ra pohľad ľudskej duše na existenciu Boha, jeho 
múdrosť a vznešenosť, tak zlo a utrpenie tento ob
raz zahmlievajú, často veľmi radikálne, zvlášť, keď 
je človek postavený zoči-voči dennodennej dráme 
mnohých netrestaných vín. Tieto okolnosti pouka
zujú na to, aká je dôležitá otázka o zmysle utrpenia 
a s akým citom treba posudzovať jednak samú otáz
ku, ale aj možné odpovede na ňu“ (Ján Pavol II., 
Salvifici doloris).

Istý učenec povedal svojmu vladárovi pred smr
ťou: „Jasnosť, nezomriete bez toho, žeby ste nepo
znali základné dejiny ľudstva.“ A priblížiac sa k 
vladárovi, pomaly, slovo za slovom, takto prehovo
ril: „Ľudia sa rodia, trpia a zomierajú.“

Po príchode Ježiša Krista, Božieho Syna, medzi 
nás, ľudské dejiny sa viac nekončia smrťou, pokra
čujú dejinami spásy. Ľudia sa rodia — sú včlenení 
do vykupiteľského plánu spásy krstom, žijú s Kris
tom, skladajú v Ňom svoju nádej a rozvíjajú svoju 
lásku k Nemu. Ich utrpenie dostáva zmysel, lebo 
sa ním pripodobňujú trpiacemu Kristovi a smrťou 
sa defenitívne pripodobňujú zomierajúcemu Ježišovi 
na kríži a tak sú povolaní k večnému životu.

o. Miroslav D a n c á k
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Ked sa postíš...
Ide tu o charakter. A na charakter sa treba vy

pracovať — silou vôle, zapieraním, sebadisciplínou.
Prostredím nášho ducha, nášho charakteru je te

lo. A telo má byť zdravé, čisté, vhodné pre rozvoj 
tvorivých síl ducha, pre jeho vzrast.

Je naše telo zdravé, čisté? Cirkuluje v ňom zdravá 
a čistá krv? To závisí od toho, čo dýchame, čo je
me, čo pijeme, ako sa oňho staráme. A teda a] od 
toho, či sa postíme.

Pôst je zdržanlivosť od mäsa, od alkoholu, od faj
čenia, a potom aj od zlých myšlienok, túžob, skut
kov. Pôst je totálne ovládanie sa.

Ovládame sa?
Už naši prarodičia Adam a Eva zhrešili práve 

nezdržanlivosťou. Jedli totiž to, čo im bolo zakáza
né.

Pred potopou ľudia jedli a pili. To znamená, že 
veľa jedli a pili.

Židia na púšti sa pažravo vrhli na prepelice — 
a pochoreli.

V tom je veľká, možno povedať, hlavná slabosť 
človekai a aj nešťastie pre telo a pre ducha.

Učme sa od proroka Daniela a jeho druhov, ktorí 
svojimi rodičmi boli vychovávaní k prísnej zdržan
livosti a zdržanlivo si počínali aj v zajatí na kráľov
skom dvore. Tam totiž odmietli kráľovskú stravu a 
víno, ktoré pil kráľ. A práve preto im dal Pán 
„učenlivosť a chápavosť“, čím desaťnásobne prevy
šovali ostatných mladíkov. A boli aj krajší ako os
tatní.

Ked sa postíš, robíš niečo výnimočne účinné pre 
seba, pre svoje telo a pre svoju dušu.

Aj náš Pán, sa postil.
Aj my sme vyzvaní k pôstu. Najmä teraz v období 

Veľkého pôstu.
Ked 9a budeme postiť, osvedčíme silu vôle, silu 

charakteru, poslušnosť.
Ale hlavne — zo svojho tela urobíme najvhodnej

šie, zdravé a čisté prostredie pre život ducha, pre 
rozvoj všetkých tvorivých schopností a síl, kým ne
dospejeme „v dospelého muža, k miere plného Kris
tovho vzrastu“. o. Mikuláš P a v 1 í k

OMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITIEB NA MAREC
Všeobecný: Aby sa všetci tí, ktorým je to možné, 

starali o bezprístrešných.
Misijný: Aby sa hromadné, komunikačné prostried

ky účinne uplatnili na poli evanjelizácie.
Srdce Ježišovo, požehnávaj vedeckú a duchovnú 

formáciu mladíkov, čo sa pripravujú na kňazský 
stav.



VEĽKOPOSTNE ZAMYSLENIE

Ticho, sam ota, akoby  stvoren é na rozjím anie. K eď  n oc p o 
kročila, viečka o faž e ll, tichý  sen  ich  p r iv r e l . . .

Noc. Mesačná jarná noc. Zdá sa , ž e  v ôko l je  v šade p oko j. 
Na návrší záhrada. V údolí m esto , pon oren é v spánku. M esiac 
podchvíľou vykukol zpoza r ied ky ch  m rakov  a  vtedy a k o  by 
z tieňa vystúpili obrysy olivovn íkov. O bďaleč zopár štíh lych  
cyprusov. Tu, h la , c e lk o m  b lízko  hustý fig o v n tk . . .

Vtom moju pozornost upútali tlm en é ľu dské hlasy . M esiac 
jasnejšie zasvietil a  tu som  zbadal zdola  od  m esta  prichádzať  
muža, odetého v bielom . Za ním ď alší, zo  t r a ja . . .  M imovoľne 
som sa uchýlil za  figovn ík  a  č a k a l , č o  bude ď a le j. Zastali. 
Ten prvý sa  obrátil a  tichým  h lasom  n iečo  prikazoval tým, 
čo ho sprevádzali. Sám  sa  od  nich vzdialil. P od išiel ku ska le , 
to 'neďaleko vyčnievala zo zem e. je h o  spo ločn íc i si m edzitým  
posadali. Pri s k a le  si m ladý vodca sku p in ky  p o k ľa k o l akoby  
k modlitbe. Po chvíli vstal, š ie l k  svojim  spo ločn íkom , k to 
rých medzitým prem ohli driem oty. Zobudil ich. Znova sa  vrá
til ku skale a  m odlil sa. M esiac zasvietil ja sn ejš ie  a  tu sa  
jeho pekné vysoké č e lo  z a lesk lo  — potom . C elé jeh o  sp rá
vanie naznačovalo, ž e  prežíva tažký  vnútorný zápas. Jeh o  p re
potený odev sa  mu lep il na te lo . Priblížila sa  k  nem u iná po
štám a zo správania sa  da lo  usúdil, ž e  ho c h c e  povzbudiť, 
potešil.

Vtom však z in ej strany sa  blížili tlm en é M asy, k to ré  s il
neli. A už je  ich  a j v id ie l; jed en , d v a j a . . .  o  chvíľu sa  ich  
vynoril ce lý  zástup. Vpredu bo lo  v id ie l postavu muža, zah a
lenú v plášti. Ešte a j tvár m al zahalenú. V idel som , a k o  zá
stup zastal, v idel som  zradný bozk, v idel som , a k o  zástup  
cúvol, ako jed en  z m alej skupinky m ečom  sa  pokú šal brán il 
svojho Majstra, a k o  sa  naňho vrhli, a k o  ho  p o v ia z a li. . .  a k o  
spoločníkov opustila sm elos l, k eď  videli svojho  vodcu, v k to 
rého verili — poviazaného v putách.

Iba postava, zahalen á  v p lášti, sa  zrazu zastav ila  a  p ood 
halila svoju tvár. V bledom  m esačnom  svetle  som  sp o z n a l. . .

Betáňia. Dnešný vchod  d o  Lazárovej h robky , urobený na zad
nej časti. Z te jto  hrobky  Jež iš vyvolal k  životu priateľa  La
zára, mŕtveho už štyri dni.

Z m eravel som . Ó hrôza! Veď v črtách  te jto  p ood h a len ej tváre 
som  jasn e spozn al črty vlastnej tváre.

C hcel som  u jsl z toho  m iesta. No nohy mi o laž e li a  n em o
hol som  sa  pohnúť. Musel som  sled ov a l, čo  sa  d ia lo  ď alej. 
Videl som  svoju  tvár m edzi tým i, č o  vykrikovali „Ukrižuj, 
ukrižuj h o !“ Videl som  svoju tvár, a k o  tvár toho , č o  vyriekol 
ten  ukrutný ortieľ, v idel som  ju m edzi tými, č o  za ja tého  b ičo 
vali, tŕňovú korunu mu na hlavu vrazili, opľúvali ho, áno, aj 
a k o  toho , čo  ho  z a p r e l . . .  Tu odsúdený pozrel n a mňa. Naše 
pohľady  sa  s t r e t l i . . .  Nie, ten to pocit op ísa l, ani vyjadril 
n em ožn o . . .

Dráma p okračov a la  ď a lej. Svoju tvár som  videl m edzi tým i, 
čo  sa  mu posm ievali, k eď  n ieso l tažký  kríž, m edzi tými, čo  
z n eh o  n eh an ebn e strhávali zvyšky aj ta k  skrom n ého odevu, 
čo  brali do rúk k lin ce  a  k lad ivo, aby  zavŕšili to to  hrozné di
vadlo. Do k o n c a  som  m usel s led ov a l toto  v še tko , v eď  som  
patril m edzi jeh o  pôvodcov.

Aj k eď  som  precito l zo  sna, n aď alej mi osta l p red  dušev
ným  zrakom  ten utrápený, pritom  však  n ekon ečn e láskavý  
pohľad  s  nevypovedanou  výčitkou , a k o  by m a ch ce l vyzývať 
k  zam ysleniu sa  nad sebou , n ad  svojím  ž iv o to m ...

—Pavol—

Svätý Alfonz

SVÄTÝ JOZEF HOVORÍ K JEŽIŠOVI
K eď že Ty ch c e š  d n es nazývať m a otcom , 
d ovoľ a j m ne Ta Synom  nazývať:
Môj Synu, B ože m ôj, ó , m ám  Ta rád.
M ilujem Ťa a budem  milovať!

Ja k  svojm u Bohu s úctou sa  Tí klan iam  
a  a k o  Syna s láskou  objím am .
Daj, n ech  Ta navždy v h ĺb k e  srdca  chovám  
pripútaného putom  lá sky  večn ej.

A k eď ž e  sám  si ráč il m ňa si zvolil 
za o tca , strážcu svojho života:
Nuž, m oja  L áska , b ož ská  Dobrota, 
povedz m i, čo  ch c e š  od o  m ňa, č o  robil?

Ja  v šetko , č o  som  a  č o  mám , Ti dávam , 
ja  celú  lásku  T ebe zasvätím :
T ak svojím  srdcom  s e b e  nepatrím  
a  život m ôj už n ie  je  žitím mojím .

P retože c h c e l  si n a  p ozem skej púti 
byt spo ločn íkom  v m ojom  živote:
Ja  dú jam : V n eb i v  sv o je j dobrote  
dovo líš  by t mi sp o ločn íkom  Tvojím.

Prel. o. Ivan

ZOMREL ZA NÄS
Z evanjelia poznáme, že t o  Veľký piatok, keď sa spýtal 

Pilát židovského ľudn, koho chcfi, aby im prepustil — Bara- 
báša, alebo Krista, poCnl hlasy: „Nie toho, a le  Barabáša nám 
prepošt!“ A tak sa a j s ta la  Ježiš bol ukrižovaný, kým Bara- 
báš, zlodej a  zbojnik, bol prepustený na slobodu. Keď potom 
Barabáš pozrel na Kalváriu, kde visel na kríži Ježiš, pomyslel 
si: „Zomrel za mňa!“

Táto myšlienka sa ozýva v duši každého kresťana pri po- 
hlade na križ: Zomrel za m ň a. . .
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Ľudské smútky

Bola a je medzi ľuďmi veľa 
■smútku, bolesti a utrpenia. Azda 
o nijakej stránke ľudského života 
sa tolko nenahovorilo a nenapísa
lo, ako práve o bolesti. Celé kniž
nice. O nej písali filozofi, psycho
lógovia, sociológovia, velkí kaza
telia, spisovatelia, básnici a o ľud
skom smútku hovoria aj prostí ľu
dia doma i na ulici. Mohlo by sa 
povedať, že dejiny ľudstva sú z 
veľkej časti dejinami bolesti a 
utrpenia.

Iste, je to filozofická otázka. 
Filozofia si o. i. kladie za úlohu 
hľadať etický, mravnostný zmy
sel bolesti v ľudskom živote. No 
doteraz nám tento zmysel neod
halila a neposkytla ani uspokoju
júce prostriedky proti nej. Aj psy
chologické, lekárske i sociologic
ké vedy hľadajú príčiny týchto 
tragických javov v duševnej, te
lesnej a spoločenskej oblasti. Ve
ľa sa už vysvetlilo, ale bolesť a 
utrpenis nezmizli zo života člo
veka a ľudskej spoločnosti. A iste 
ani nezmiznú.

Aj náboženstvo chce prispieť k 
.objasneniu týchto otázok, ale na 
rozdiel od uvedených vedných 
disciplín veľmi triezvo a reálne 
súdi o bolesti. Váži si najmä le
kárske vedy, ktoré priniesli ľud
stvu veľa dobrého v podobe veľ
mi účinných liečiv a liečebných 
metód. V zmysle kresťanského 
učenia o bolesti a utrpení pre nás 
veriacich sú ony nevyhnutnou 
zložkou nášho života; ak nie je 
možné ich odstrániť (staroba, ťaž
ké choroby a i.), treba ich prijať 
tak, aby sme z nich vyťažili čo 
najviac duchovných hodnôt. Aj 
bolesť, aj utrpenie majú hlboký 
mravný a výchovný význam. Pat
ria k životu tak, ako búrky, sne
hové fujavice, zemetrasenia a iné 
prírodné živly. Veď Kristus ako 
Boh v ľudskej podobe tiež niesol 
ťarchu bolesti a neuveriteľného 
utrpenia. TX'rn nielen život vôbec, 
ale aj bolesť a ľudský smútok 
posvätil, vykúpil aj našu bolesť a 
slzy. Neprišiel na svet preto, aby 
zmenil ľudskú prírodu, ale aby 
nás naučil žiť aj s bolesťou a utr
pením, aby sme mali aj z týchto 
sprievodných javov ľudského ži
vota plný duchovný úžitok. Keď 
teda trpíme spolu s Ním, netrpí
me nadarmo a nezmyselne. Koľká

U. E N Z Ý M Y
Mladý švajčiarsky lekár mal v liečení dievča, ktoré bolo na pokraji smrti hladom, 

pretože nebolo schopné stráviť žiadne jedlo. N’jaké diéty nezabrali. Lekár sa zdô
veril o obave smrti pacientky svojmu priateľovi, ktorý študoval starovekú literatúru. 
Ten si spomenul, že Pythagoras napísal 500 r. pred n. 1., že ľudom s totálnou ne
schopnosťou trávenia jedál pomáha na jemno rozomleté surové ovocie zmiešané 
s  prírodným medom a kozím mliekom a rad’l, aby lekár predpis vyskúšal.

Lekár sa toho desil. Bolo to proti všetkým dietetickým pravidlám. Pacientka 
však umierala. Nebolo čo stratiť, nemocná prevzala zodpovednosť za pokus. Pa
cientka podané jedlo úplne strávila a cítila sa lepšie. Na počudovanie všetkých. 
Ked je j lekár dával presne to isté jedlo, ale prevarené, nestrávila ho. Ako č e r s t v é  
však áno.

Lekár preto pokračoval vo vyživovaní pacientky surovým ovocím, medom a ko
sím mliekom. Je j tráviaca sústava začínala postupne normálne fungovať a vracala -  
sa je j sila. Je j diéta bola postupne rozširovaná o ďalšie jedlá, väčšinou surové, ai 
dosiahla dokonalé uzdravenie.

Mladý lekár, ktorý zachránil život umierajúcej pacientke pomocou surového 
jedla, bol Švajčiar Mas Bircher-Benner, neskoršie známy ako klas'k dietetiky. Po
čas 40 rokov praktických aplikácií a experimentov na svojej klinike v ZUrichu 
neskôr dokázal svojim skeptickým a konzervatívnym kolegom, že čerstvá suroví 
strava obsahuje silné liečivé faktory.

V dobe, ked ešte neboli objavené vitamíny a  enzýmy, dr. Birchner-Benner znovu 
objavil, že surové jedlo obsahuje mnoho výživnej energie a liečivú silu, ktorá sa 
ináč stráca ďalším varením.

Enzýmy — životná sila v surovom jedle
Dr. Birchner-Benner sám nedokázal vysvetliť, čo spôsobuje, že surová strava 

má tak podivuhodné liečivé vlastnosti. V posledných 20 rokoch sme sa o výžive 
naučili viac, než za posledných 20 storočí. Dnes vieme, že surové jedlo obsahuje 
vitamíny a enzýmy, ktoré sa ničia varením, vädnutím a priemyselným spracovaním. 
Bez enzýmov by naše telo zomrelo hladom i keby sme mali nadbytok jedla, pre
tože by ho nemohlo spracovať. Hovoríme hodne o vitamínoch, bielkovinách a mi
neráloch, ale vitamíny môžu pracovať len za prítomnosti enzýmov.

Jedlo, ktoré jeme, musí byť chemicky rozložené a premenené na stavebné látky 
tela. To je doprevádzané magickou prácou enzýmov.

Čo sú to enzýmy a ako pracujú
Predstavte si, že sa rozhodnete dať si na desiatu chlieb so syrom a mlieko.

V tomto okamihu sa začina komplikovaný proces trávenia. 2ľazy v ústach a žalú
dku začnú produkovať enzýmy, ktorých bude skoro treba pri žuvaní, hltaní 
a trávení. Enzýmy sú katalyzátory, ktoré spôsobujú chemické zmeny v jedle a pri
pravujú ich na trávenie.

Začnete jesť desiatu a slinné žľazy okamžite uvoľňujú enzýmy, ktoré rozkladajú 
potravu ešte skôr, než príde do žalúdka.

Ptyalín, ktorý v slinách rozkladá škroby, cukry z chleba na meltózu. V žalúdku 
spôsobí enzým RENIN zrazenie mlieka a premenu Jeho bielkoviny kazeínu na 
aminokyseliny, ktoré je  telo schopné vstrebať. RENlN tiež uspôsobuje minerály 
v mlieku (Ca, P, Mg, K) na vstrebanie do krvi. Potam sa stávajú časťami vašich 
kosti, zubov, nervov atď. PEPSlN štiepi bielkoviny. LIPÄZA štiepi tuky mlieka a sy
rov pre výživu buniek. K y s e l i n a  c h l o r o v o d í k o v á  je  ad  najdôležitejší 
žalúdočný enzým. Štiepi bielkoviny a  celulózu a svojou kyslosťou ničí baktérie, 
prichádzajúce - s jedlom. Zúčastňuje sa i na vyrovnávaní acidibazickej rovnováhy 
a na vstrebávaní Fe. V črevách spôsobia enzýmy konečný rozklad jedla, ktoré 
prechádzajú cez črevné steny do krvi, ktorej prúd roznáša živiny k orgánom 
a bnnkám, kde sú potrebné. Žlč emulguje tuky a zúčastňuje sa na peristaltickfch 
pohyboch čreva. Pankreatická LIPÄZA mení tuky na mastné kyseliny. Mastná ky
seliny potom vyživujú kožu, sliznice, nervy a  mozog a hrajú životodarnú úlohu 
v liečebnom procese. Pankreatická LIPÄZA tiež pomáha pri asimilácii v tuku roz
pustených vitamínov A, D, E. TRYPStN je  ďalší pankreatický enzým, ktorý dokon
čuje rozklad bielkovín mlieka a syra po PEPSlNE a  RENÍNE. AMYLÄZA dokončuj? 
trávenie škrobov a chleba. LAKTÄZA rozkladá mliečny cukor. STEAPSfN pomáha 
pri asimilácii tukov z mlieka a syra. AMYLÄZA zase škrobu. Za pomoci ďalších 
enzýmov Je vaša desiata (chlieb so syrom a mlieko) za niekoľko hodín premenená 
v živé tkanivá vašich orgánov, kože, kostí a i.

Poznáme vyše 600 druhov enzýmov, ktoré sú zodpovedné za prakticky všetky 
vitálne pochody v tele. Enzýmy sú prítomné v každej bunke vášho tela a toto 1 
je  tvorené miliardami buniek. Vitamíny, minerály a stopové prvky môžu byt po
užité iba za účasti zložitého enzymatického systému. Enzýmy sú zodpovedné za
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životodarný proces autolýzy nemocných a podradných buniek a ich nfihradu bun
kami novými pri pôste. Bez enzýmov nie je  možné hojenie rán.

Vieme, že bielkoviny sú v tele v tzv. dynamickom stave, že sa neustále rozkla
dajú a resyntézujú (opätovne zlučujú) z aminokyselín krvnej plazmy — vďaka 
enzýmom. Keď k tomu pripočítame, že nás chránia pred zápalmi, podporujú lie
čenie, rozpúšťajú zrazeniny a nádory, vyhladzujú jazvy, rušia nepriaznivé účinky 
drog, pomáhajú pri (armovaní a vylučovaní močoviny, pri zrážaní krvi, okysličo
vaní krvi a tkanív, angažujú sa v sexuálnom libide, sú priamo zodpovedné za náš 
celkový zdravotný stav, potom si uvedomíme, akú zázračnú silu majú tieto jemné 
substancie.

Enzýmy sú zodpovedné za normálne zdravé fungovanie všetkých procesov v tele, 
za naše mentálne a fyzické zdravie. Majú schopnosť omladiť alebo naopak, spôsobiť 
predčasná zostarnutie a smrť človeka.

Odkiaľ enzýmy pochádzajú
Máme enzýmy endogénne, ktoré si vyrába telo, a exogénne, obsiahnuté v jedle. 

Oba majú podobné vlastnosti a čím viacej enzýmov je  obs'ahnutých v jedle, tým 
ľahšie a účinnejšie vykonáva telo životná procesy. Pri onemocnení tráviacej sús
tavy môžu enzýmy obsiahnuté v jedle nahradiť enzýmy endogénne a zabezpečiť 
trávenie a vstrebávanie živín % jedla, v ktorom boli obsiahnuté. Keď enzýmy skon
čia svoju prácu, sú rozložené a nabudúce sú potrebné zasa nové. Keď jete surovú 
Si krátko povarenú stravu, tráviaca sústava je  zásobovaná enzýmami v jedle ob
siahnutými a tie pomáhajú enzýmom endogénnym.

Varením, konzervovaním, pasterizovaním, upravovaním sú enzýmy n ičené. Teraz 
vidíte, prečo dievča, o ktorom sa na začiatku kapitoly písalo, zachránilo surové 
jedlo, je j enzymatický systém nebol v poriadku a varené jedlo, ktoré'dostávalo, 
neobsahovalo nijaké enzýmy. Keď dostalo surové ovocie, surový med a surové ko
zie mlieko, bolo toto jedlo de facto schopné rozložiť samo seba. Obsahovalo všetky 
enzýmy nevyhnutné pre svoje vlastné strávenie. Med a ovocie vlastne ani tráviť 
nepotrebujú — vďaka svojej natrávenej forme prechádzajú priamo do krvi a kozie 
mlieko je známe ako veľký zdroj enzýmov.

1. jedzte čisté surové jedlo (možno až 2/3).
2. jedzte jedlo čo najčerstvejšie, čo najskôr po zbere.
3. V zime miesto čerstvého je  najlepšie mrazené, a to hneď po rozmrazení.
4. Keď musíte zeleninu či ovocie variť, varte ju čo najkratší čas (čínske varenie, 

ktoré necháva zeleninu chrumkavú a spolovice surovú, ničí len časť enzýmov).
5. Každé sústo dobre prežujte — enzymatické trávenie sa začína už v ústach.
S. (Užívajte surové mlieko — špeciálne) kozie mlieko obsahuje veľa enzýmov.

7. Jedzte čo najviac fermentovaných jedál (fermenty je  starší názov pre enzýmy), 
a to domácu kapustu, domáce kyslé mlieko, domáci jogurt, domáci kefír, do
máci tvaroh, domácu nakladanú zeleninu.

8. Surové obilie a iné semienka, dobre naklíčené, B-B Mušli.
9. Kúpte si strojček na extrakciu šťavy a pite čerstvé šťavy — z mrkvy, červenej 

repy, kelu, zeleru, rajčín, jablk, hrušiek, broskýň, hrozna. . .  Nemiešajte ovocie 
so zeleninou. Šťavy pite medzi jedlami alebo pred nimi, ale hlavne ihneď po 
ich vytlačení.

10. Obohaťte svoju stravu o tieto jedlá špeciálne bohaté na enzýmy — pivovarské 
droždie (enzýmy, B-vitamíny, bielkoviny); med surový, neohrievaný, ani do 
horúceho čaju (enzýmy, vitamíny, peľ); papaya (obsahuje enzým PAPAtN); šípky 
(enzýmy, vitamíny C a P ); morské chaluhy (minerály, vitamíny, enzýmy, jód). 
Všetky tieto jedlá obsahujú okrem enzýmov tiež vitamíny a minerály, čo  sú 
k o e n z ý m y  — t. j. pomáhajú enzýmom v ich práci.

P o u ž i t á  l i t e r a t ú r a :

Ruth Bircher: Eating Your Way to Health, Faber and Faber, London.

Desať bodov pre dostatok enzýmov

útecha1 je v tejto kresťanskej prav
de!

Lenže nie všetky smútky sú rov
naké, nie všetky majú v kresťan
skom zmysle rovnakú mravnú 
hodnotu, pretože nie všetky ná
reky a slzy majú rovnako hodnot
nú motiváciu, čiže príčinu a dô
vod.

Daktorí Iudia plačú a smútia 
zo zlosti, zo žiarlivosti, často pre

hlúpe a malicherné príčiny; Iudia 
smútia zo sklamanej ambície, že 
iní dosiahli vyššie postavenie, ho
ci sami mali na to lepšie pred
poklady. Je smútok z pýchy, z la
komstva, zo samolásky, zo závisti, 
že druhi majú viac, že sa im 
všetko darí a oni akosi zostávajú 
na chvoste. Smúti sa ešte pre iné 
veľmi prízemné veci. Utrpenia po 
čase pichádzajú aj na opilcov, na

hazardérov s vlastným životom, z 
neusporiadanosti života, rozpusti- 
losti a rozkošníctva. Tu by sa da
li vymenovať ešte ďalšie príčiny 
velmi často zbytočnej bolesti a 
zármutku, ktoré pochádzajú zo 
skazenosti a tuposti ľudských 
sŕdc. Pán Ježiš nie takým plačú
cim prisľúbil potešenie a nie ta
kých trpiacich nazýva blahosla
venými.

Sú však aj utrpenia a smútky 
spravodlivých ludí, ich slzy sú 
čisté, spásonosné a vykupujúce. 
Plačú rodičia pre stratu svojich 
detí; ich srdce je plné bolesti nad 
tým, že napr. nastúpili hriešnu a 
mravne nezodpovednú cestu, že 
za cenu klamných a dočasných 
výhod sa zriekli najvyšších hod
nôt a blúdia. Plačú siroty nad 
stratou svojich rodičov, plačú vy
hnanci zo svojich rodných domo
vov, ľudia prenasledovaní pre ra
sové a náboženské dôvody, plačú 
hladujúci pre nespravodlivý so
ciálny poriadok, plačú vykorisťo
vaní, vyčerpaní námahou bez riad
neho obydlia a zaslúženej mzdy; 
plač sa ozýva pri rakvách nám 
najdrahších bytostí, ktoré nás na
vždy opustili. Kristus takto plačú
cim prisľúbil potechu.

Kristus prisľúbil takto plačú
cim potešenie: „Váš smútok sa 
obráti na radosť“; každá slza, kto
rá vypadla pre takéto dôvody z 
ľudského oka, sa premieňa v Bo
žích očiach na drahocennú du
chovnú perlu. A príde čas, že 
„Boh zotrie každú slzu . .

Je smútok a plač, ktorý je da
rom Božej milosti a kresťanskej 
múdrosti. Je to smútok a žiaľ pri 
spomienke, že sme hriechom ura
zili milého Pána Boha. Je to dob
rý, potrebný a svätý smútok. Ta
ké slzy vykupujú. Tak plakala 
Mária z Magdaly a počula: „Od
púšťa sa je j veľa hriechov . .  
Takto plakal Peter, plakal v ná
deji na odpustenie a Božie milo
srdenstvo. Plakal, pravdaže, aj Ju
dáš, ale zo zúfalstva a beznáde
je na odpustenie, hoci mohol dú
fať aj on v Božiu lásku a milosr
denstvo. Tento plač nemal cenu 
pred Bohom.

Naše smútky, bolesti a utrpe
nia, spojené s Ježišovými, prejdú 
s nami do večného života a tam 
sa premenia na radosť a naše os
lávenie. To je predsa Kristov prí
sľub. Ved On je nielen Cesta a 
Život, ale aj P R A V D A.

R. A. SLÁVIČKY



K 70. VÝROČIU NARODENIA 

o. ŠTEFANA P A P P A

S radosťou a vďačnosťou spomíname na významné 
jubileum nášho o. Štefana P a p p a, ktorého sa do
žíva 11. marca t. r. Naši čitatelia ho velmi dobre 
poznajú, pretože dlhé roky bol šéfredaktorom na
šich časopisov Slovo a Blahovistnik a zodpovedným 
redaktorom gréckokatolíckej tlače.

Náš jubilant sa narodil 11. marca 1917 v Berezo- 
vom. Po maturite na gymnáziu v Chuste nastúpil 
roku 1936 na teologické štúdiá v Užhorode. Po ukon
čení prijal kňazskú vysviacku 5. októbra 1941. Jeho 
prvou farnosťou boli Bilky. Od apríla roku 1944 pô
sobil vo farnosti Veíké Slamence. Dňa 1. januára 
1948 bol menovaný za správcu farnosti Nižná Ryb- 
nica. Od roku 1972 pôsobil vo farnosti Vyšné Ne
mecké. V týchto rokoch už redigoval kalendár Bla- 
hovistnika. Od roku 1973 redigoval Blahovistnik, ne
skoršie aj Slovo. V roku 1979 sa stal hlavným re
daktorom našich gr.-kat. časopisov až do augusta 
1984.

Okrem týchto mesačníkov Slovo a Blahovistnik 
vydal:

Krížová cesta (v troch vydaniach); Sviatosť po
kánia (v slov. a ukraj. reči); Christos moja sila — 
modlitebník (latinkou a azbukou, v troch vyda
niach); Panychída, pohreb; Biblický katechizmus (v 
slov. a ukraj. reči); Veľký zborník; Duchovné pies
ne; Irmologion; Liturgika; Sobášne a pohrebné prí
hovory; 11 kalendárov Slova a Blahovistnika.

Z jeho pera vyšlo mnoho náboženských, poučných 
a  historických článkov.

Jeho najväčšou prácou je Život svätých v 5 čas
tiach.

Okrem toho spolu s o. N. Petrašovičom zozbieral 
45 duchovných piesní, ktoré už takmer zanikli me
dzi naším ľudom. Vydal gramoplatne s cirkevným 
spevom, ktoré naspieval náš najväčší hudobný od
borník cirkevného spevu o. Nikefor Petrašovič.

Venoval sa štúdiu dejín našej eparchie, o čom ne
raz písal v našej gr.-kat. tlači. Osobitne sa venoval 
cyrilometodskej otázke.

Treba ešte spomenúť, že napísal 6 historických 
drám, z ktorých svetlo sveta uzrela Dráma o živote 
o. Alexandra Duchnoviča.

Majúc pred sebou veľké záslužné dielo o. Štefa
na Pappa, ktoré vykonal pre našu eparchiu a pre 
náš ľud, sme mu hlboko vďační za jeho prácu. Pri 
príležitosti jeho významného životného jubilea že
láme mu mnoho Božích milostí, aby aj naďalej pra
coval a  obohacoval nás pri pevnom zdraví a v du
ševnej pohode. Pán všetkého dobra nech ho sprevá
dza svojou stálou priazňou.

Na mnohaja i blahaja lita!
o. Marián P o t á š

•j* Z krefťanfkého fveta

Svätý Otec Ján Pavol II. navštívil kultúrno-histo- 
rickú výstavu Tri slovanské abecedy, ktorá je otvo
rená v Sixtovej sieni Vatikánskej apoštolskej kniž
nice pri príležitosti cyrilometodských osláv už od 
roku 1985.

Za pomocného biskupa apoštolského administrá
tora v Kovne vymenoval Svätý Otec Ján Pavol II. 
profesoía kňazského seminára Vladasa Michelevi- 
ciusa.

Ján Pavol II. pripomenul, že úcta k prírode je dô
ležitým príspevkom k podpore mieru a k vzájomnej 
úcte medzi ľuďmi.

Na tohtoročnej Svetovej biskupskej synode, ktorá

sa zíde na jeseň v Ríme, sa zúčastnia aj manželské 
páry.

Ruský katolícky kláštor v Ríme nosí meno Zosnu- 
tia Panny Márie. Pápež Ján XXIII. mu udelil pápež
ské práva.

Vo Vatikáne zverejnili list pápeža Jána Pavla II., 
adresovaný mládeži pri príležitosti Svetového dňa 
mládeže r. 1987, ktorý sa bude konať v hlavnom 
meste Argentíny na Kvetnú nedeľu. Svätý Otec sa 
teší na stretnutie s mládežou nielen argentínskou, 
ale aj s mládežou celej Latinskej Ameriky.

Odteraz nebude v Taliansku 325, ale iba 228 die
céz. Kongregácia pre biskupov schválila rozhodnutie 
talianskej biskupskej konferencie, ktorým sa 97 ma
lých diecéz včleňuje do väčších.

Na rímsky Anjelský hrad sa po rekonštrukcii vrá
tila tri tony ťažká a päť metrov vysoká socha anje
la, ktorú opäť umiestnili na pôvodné miesto v tri
dsaťmetrovej výške.
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KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa 2. decembra 1986 ndp. ordinár Mons. Ján 
H i r k a, apošt. administrátor prešovský, zúčastnil 
sa na dekanskej porade v Trebišove. — Dňa 9. de
cembra 1986 bol na zasadaní Zboru ordinárov Slo
venska v Bratislave. — Dňa 22. decembra 1986 v 
katedrálnom chráme v Prešove vykonal pohrebné 
obrady za zosnulého PhDr. Mikuláša Bobáka. — 
Dňa 26. decembra 1986 bol prítomný na oslavách 
100. výročia postavenia gr.-kat. chrámu v Košiciach, 
kde slúžil slávnostnú sv. liturgiu a kázal Božie 
slovo.

M. M.
KOŠICE

Na sviatok Zboru presvätej Bohorodičky 26. de
cembra 1986 vyvrcholili oslavy 100. výročia posvä
tenia gr.-kat. chrámu v Košiciach. V tento deň pred 
sto rokmi bol chrám slávnostne posvätený a daný 
do užívania, čím boli zavŕšené vyše tridsať rokov tr
vajúce snaženia a túžby košických gréckokatolíkov. 
Smelé myšlienky a plány sa podarilo za cenu vel- 
kých obetí realizovať v pomerne krátkom časovom 
období rokov 1882—1886, keď bol vybudovaný dô
stojný Boží príbytok.

Súčasná gr.-kat. farská pospolitosť nezaostáva za 
svojimi predchodcami. V ostatnom čase dostal 
chrám nové zastrešenie z medeného plechu a bol 
dôkladne obnovený celý vonkajšok chrámu. Teraz 
príde kompletná vnútorná obnova.

Okrem týchto pominuteľných, hmotných investí
cií, ktoré si vyžiadali nemalé finančné obete farní
kov, badať obnovu a nový šat v tej najkrajšej, živej 
časti chrámu — u zbožných veriacich.

Systematická, cieľavedomá, každodenná pasto
račná práca košických duchovných otcov pod múd
rym vedením o. kanonika Viktora Skorodenského 
a horlivého o. Vojtecha Boháča, prináša svoje du
chovné ovocie. Jednotný, pekný liturgický spev i 
účasť veriacich na bohoslužbách je toho skvelým 
dôkazom. Netreba pritom zabúdať aj na prácu du
chovných otcov, ktorí trávia v Košiciach chvíle za
slúženého odpočinku, obetavo pomáhajú pri každej 
príležitosti. Takto gr.-kat. farnosť v metropole vý
chodného Slovenska, najväčšia farnosť prešovskej 
eparchie, zaujíma popredné miesto.

Slávnostná koncelebrovaná liturgia sv. Jána Zlato
ústeho v živom slovenskom jazyku bola umocnená 
prítomnosťou najdôst. otca ordinára Mons. Jána 
H i r k u, apošt. administrátora prešovskej eparchie, 
okresných otcov dekanov i ďalších duchovných ot
cov a bohoslovcov. Sv. liturgii predchádzala sláv
nostná akadémia.

Po privítaní otca ordinára na pôde jubilujúceho 
chirámu a príležitostnej básni o. kanonik V. Skoro- 
denský stručne opísal dejiny farnosti i gr.-kat. chrá
mu v Košiciach. Jubilujúce farské spoločenstvo po

tom pozdravil o. Michal Vasií st., správca farnosti 
Zdoba, od ktorej sa pred vyše 100 rokmi dnešná 
košická farnosť odčlenila.

Celá slávnostná akadémia i sv. liturgia boli citli
vo a krásne doplňované spevom košického gr.-kat. 
chrámového zboru, ktorý pod vedením o. V. Boháča 
za pomerne krátky čas dvoch rokov úspešne zvlá
dol náročné zborové partitúry.

V slávnostnej homílii najdôst. otec ordinár Mons. 
Ján Hirka konštatoval skutočnosť, že v celej his
tórii gr.-kat. farnosti je j predstavitelia, duchovní 
otcovia i veriaci ľud neochvejne bránili a rozneco
vali krehký plameň Kristovej viery, nádeje a lásky; 
svojimi slovami posilnil súčasníkov, aby hrdo túto 
pochodeň ďalej roznecovali a s Božou pomocou 
niesli do ďalších rokov, odovzdávali ďalším generá
ciám.

Oslavy boli ukončené slávnostným „mnoholitstvi- 
jem“ Svätému Otcovi a poďakovaním všetkým, ktorí 
svojou aktívnou účasťou, svojou pomocou v pred
chádzajúcom prípravnom období prispeli k nádher
nému vyvrcholeniu jubilejných osláv.

„Pane, navždy upevní tento chrám  (vm)

Dňa 18. decembra 1986 po dlhej chorobe odovzdal 
svoju šľachetnú dušu Stvoriteľovi vo veku 80 rokov

o. prof. PhDr. Mons. Mikuláš B o b á k, gr.-kat. du
chovný na odpočinku.

Nebohý sa narodil 4. apríla 1906 v kňazskej ro
dine vo Viszló (MĽR). Základnú školu ukončil v 
rodnej obci, gymnázium v Prešove, teologické štúdiá 
na Vysokej bohosloveckej škole v Prešpve. Na kňa
za bol vysvätený 26. júla 1931. Po vysviacke bol me
novaný za kaplána v Košiciach, neskôr v Ruskej 
Novej Vsi a potom za profesora na učiteľskom ús
tave. V roku 1934 na bratislavskej univerzite získal 
diplom profesora gymnázia p re  odbor dejín a geo
grafie. V roku 1936, keď bolo v Prešove zriadené 
gr.-kat. gymnázium, bol menovaný za jeho prvého 
riaditeľa. V roku 1939 na univerzite v Bratislave 
bol promovaný za doktora filozofie. O rok neskoršie 
sa stal diecéznym inšpektorom pedagogických in
štitúcií a členom diecezálnej disciplinárnej komi
sie. V roku 1945 bol menovaný za generálneho in
špektora. Dňa 18. januára 1946 bol menovaný a 24. 
februára 1946 inštalovaný za tit. kanonika. Svätá 
Stolica ho v r. 1947 vymenovala za páp. komorníka.
V roku 1948 sa stal profesorom na Vysokej boho
sloveckej škole v Prešove. V roku 1968 bol ustano
vený za správcu farnosti Hlinné. Od roku 1970 žil 
na odpočinku v Prešove.

Zosnulý bohato naplnil svoj život službou svojmu 
ľudu ako horlivý kňaz a úspešný teológ. Pán nech 
mu pripraví bohatú odmenu dobrého a verného slu
žobníka.

Pochoval ho ndp. ordinár Mons. Ján H i r k a ,  
apošt. administrátor prešovský dňa 22. decembra 
1986 v Prešove.

Vičnaja jemu pamjať!



Kultúrne rozhľady
KULTÚRNY ZVÄZ UKRAJINSKÝCH PRACUJÚCICH V ČESKO

SLOVENSKU za 35 rokov  svo je j činnosti vydal vyše 160 titu
lov  predn ášok , 175 kn íh  a  ka len dárov , 116 č ís ie l m etod ický ch  
zborníkov, 12 titulov v ed ecký ch  zápisov , v  k torý ch  sú uve
re jn en é v ed eck é  a  v edecko-popu lárn e p ráce  z h istórie  vývoja  
jazyka , literatúry a  zo  íiv o ta  U krajincov v Č eskosloven sku . 
Zväz vydáva týždenník N ove žytta, ku lt ú rno-spoločen ský  ilus
trovaný časop is  Družno vpered  a  literárn o-u m elecký  a  publi
c is t ick ý  časop is  Dukla. V rám ci zväzu p racu je o k o lo  160 sú
borov  záujm ovej u m elecke j činnosti v p očte  vyše tritisíc č l e 
nov.

PRI REKONŠTRUKCII HAŠTALSKEJ FARY V PRAHp odkry li 
n a  neprístupnom  m ieste vzácnu nástennú m älbu, p ochádza
júcu asi z prvej p o lov ice  14. stor. po  Kr. J e  to  m aľba svätice  
s kn'hou. P ravdepodobne id e  o sv. Agnesu Rímsku, k torá  bola  
u n ás uctievaná z podnetu  A nežky Prem yslovny. Maľba bo la  
reštaurovaná akad . m aliarom  M artinom Pavalom  a  odovzdaná  
do zb ierok  Múzea h lavn ého m esta  Prahy.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK SLOVENSKO, ktorý  
vydáva M atica slov en ská  v M artine, vstúpil v tom to roku  do  
svojho druhého d esaťroč ia . Od roku  1983 m á a j prílohu  pre  
našich  krajanov v zahraničí.

DO AREÁLU VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠI
CIACH prem iestn ili p red  60 rokm i — v roku  1927 — drevený  
chrám  presv. B ohorod ičky  z K ožuchoviec v o k r e s e  Bardejov. 
Táto vzácna stav iteľská  p am iatka  z roku  1741 patrí do  sku 
piny d reven ých  chrám ov h a ličsko -ka rp a tsk e j ob lasti. In teriér  
chrám u  m á ľudovú m aľbu z roku  1785. Po reštau rácii, k torá  
p reb ieh a  v súčasnosti, bude sprístupnený verejnosti.

GYMNÁZIUM S VYUČOVACÍM JAZYKOM UKRAJINSKÝM
V PREšOVE — jed in é  svojho druhu v ČSSR — zača lo  p ísa l 
o  tom to ško lskom  roku  svoju  druhú polstoročn icu . B olo otvo
ren é  v šk . roku  1936/37 .p od  názvom  ru ské gym názium  a  jeh o  
prvým riad iteľom  bol m enovaný M ikuláš B obák. Gymnázium  
doteraz  ukon čilo  1449 abso lven tov , z k torých  takm er 80 °/o 
z íska lo  v y so k o šk o lsk é  vzdelan ie. Súčasťou gym názia je  aj zá 
k ladn á  ško la .

V HUMENSKOM OKRESE evidujú 232 nehnu teľných  a  167 
hnuteľných kultúrnych pam iatok . Ich  údržbe a  op rave venujú 
najm ä v poslednom  obdob í zvýšenú starostlivosť. V n ajb liž
šom  obdob í v tom to o k re se  pristúpia o k rem  iných prác aj 
k  von ka jšej kon zervácii a  reštaurácii národných kultúrnych  
p am ia tok  — dreven ých  chrám ov v K alnej R oztoke, v Topoli 
a  v U ličskom  Krivom.

MÚZEUM ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRA V BARDEJOVSKÝCH 
KÚPEiPOCH založili p red  55 rokm i, k e ď  do  je h o  areálu  p re 
n iesli prvý ob jek t z n eď a lek e j M ikulášovej — drevený  chrám  
z prvej po lov ice  18. stor. K rozvoju m úzea d oš lo  všo.k až po  
roku  1960 a  dnes m á ten to skan zen  28 o b jek to v  ľudovej arch i
tektúry  horn ého  Šariša.

ORIGINÁLNU HUDOBNÚ ĽUDOVÚ SPEVOHRU NA ZEMPLÍNE 
skom ponoval zasl. u m elec T ibor A ndrašovan n a libreto  dr. Ing. 
Ju raja  K rálika. Autor v n ej využil jed in ečn ý  fo lk ló rn y  m ate
riá l, o  ktorom  sa  vyjadril, ž e  nachádza  v ňom  koren e  staro
s lov ien skej hudby, kus cy rilom etod skéh o  odkazu  n aše j dávnej 
minulosti. P rem iéra spevohry  v zem plínčine bo la  v Štátnom  
d ivad le v K ošiciach .

V PRAŽSKOM VYDAVATEĽSTVE VYŠEHRAD vydali známy 
h istorický  rom án nositeľa  N obelovej cen y  H enryka Sienkie- 
w icza Quo vadis. Román zobrazuje an tický  Rím v období pre
n asledovan ia krestan ov  za vlády cisára  Neróna. Z poľského 
originálu  d o  češtin y  preložil E rich Sojka. 656 strán, cena 
33 Kčs.

VO VYDAVATEĽSTVE MLADÉ LETÁ V BRATISLAVE vyUa 
kn iha S lovo o  pluku Igorovom . D ielo patrí ku klenotom  rus
k e j literatúry a  ovplyvn ilo a j tvorcov najstarších staroruských 
h istorických  povestí. P reložila a  doslov  n ap ísa la  H elena Kri- 
žanová-Brindzová, ilustroval Vincent H ložník. Strán 112, cena 
32 Kčs.

VÝCHODOSLOVENSKÉ VYDAVATEĽSTVO V KOŠICIACH vy
d a lo  účelovú publikáciu  K ošice-K rásna s podtitulkom  K stre
dovekým  dejinám  K rásnej nad H ornádom. Autor archeológ 
dr. É elo  Polia, CSc., v te jto  m onografii zhrnul výsledky svojho 
h is torickéh o  a  a rch eo lo g ick éh o  výskumu ben ed iktín skeho  kláš
tora, k torý  vzn ikol v prvej polov ici 12. stor. p o  Kr. Je  zaují
m avé, že v a reá li k lá š to ra  bo lo  z isten é o síd len ie  z čias Veľ
k e j  Moravy a  to  s  chrám om , ktorý  bol súčasťou opevneného 
zem ep an skéh o  dvorca. Strán 376.

Na Jasnej hore v PĽR bola slávnostná posviacka 
zreštaurovaného oltára v kaplnke Božej Matky.

Stálym pozorovatelom Svätej Stolice pri Organizá
cii Spojených národov sa stal arcibiskup Renato 
Raffaele Martino.

V talianskej farnosti San Basillo, kde Ján XXIII. 
ohlásil svetu svoju encykliku Pacem in terris, po
stavili tomuto obľúbenému pápežovi pomník.

Z Westminsterskéhc vyznania (1647) odstránili 
ustanovenie, že anglikánom sa zakazuje sobáš „s 
neveriacimi a tými, čo uznávajú pápeža“. Ekumenic
kí pracovníci to označujú za znamenie zmieru s 
rímskokatolíckou cirkvou.

V súkromnej kaplnke paláca Grimaldi pokrstil 
arcibiskup Joseph Sadou dcéru monackého kniežaťa 
Rajnera Grimaldiho na meno Sarlota.

Francúzsky časopis La vie sa obrátil na vyše 
šesťsto kňazov so zaujímavými anketovými otázka
mi. Pre všetkých bol najdôležitejšou udalosťou Dru
hý vatikánsky koncil. Za jedno z jeho ovocí ozna
čili bratskejšie vzťahy medzi biskupmi a kňazmi. 
Väčšina je za to, aby ich veriaci oslovovali ako ot
cov, napríklad: otec Ján.

Japonskí budhisti — nasledujúc príklad modlitbo
vého stretnutia v Assisi, ktoré sa konalo z iniciatívy 
Jána Pavla II. — pozývajú na podobné stretnutie 
do japonského Kyota, ktoré bude v lete tohto roku.

Patrónom životného prostredia je sv. František 
z Assisi. Mnohé cirkevné organizácie poukazujú na 
súčasný stav ohrozenia životného prostredia a za
kladajú zdravotné skupiny sv. Františka, ktorých 
úlohou je vo svojom prostredí dbať na čistotu a zo- 
chovávaníe hygienických predpisov.
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