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

Vzkriesenie
SVIATOK VIERY, NÁDEJE A LÁSKY

Oslavujeme rôzne sviatky a právom. Oslava je 
čosi, ako zdôraznená pripomienka. Na Paschu osla
vujeme najväčší kresťanský sviatok — Kristovo 
vzkriesenie.

Pri vtelení — narodení Božieho Syna a pri jeho 
vzkriesení zasahuje Boh bezprostredne do ľudských 
dejín. Sú to mimoriadne udalosti, keď sa nebo do
týka zeme, preto účinkujú Boží poslovia — anjeli. 
Oni umožňujú tieto nepochopitelné skutočnosti chá
pať. To, čo hlásajú, je v totálnom kontraste s reali
tou, ktorá sa ponúka ľudským očiam. Tu chudoba 
dieťa a tam zasa hľadajú v láske mŕtveho.

Toto posolstvo dostane i na Vianoce i na Paschu 
len hŕstka ľudí, podľa vtedajších úsudkov, bezvý
znamných, sotva súcich pre také posolstvo. Pri na
rodení Spasiteľa sú to pastieri, ľudia bez práva, vte
dy zadelení do stavu „hriešnikov“. Pri Vzkriesení 
sa zasa posolstvo ohlasuje nie mocným a vplyvným, 
ale ženám, ktoré podľa vtedajšieho chápania patrili 
k nízkym a bezvýznamným.

Anjeli, ako poslovia, dosvedčujú, že posolstvo 
Vzkriesenia má božský pôvod. Neobsahuje nič, za 
čo by sa mohlo ďakovať ľuďom, na čom by boli 
ľudia spolupracovali, spolupôsobili. Naopak, Kris
tus žije napriek ľudskému odporu. Ani nevera ľudí, 
ani zapečatenie hrobu, ani ozbrojení strážcovia ne
mohli zabrániť Jeho zmŕtvychvstaniu. Je to mimo
riadny Boží čin, v zásade odlišný od každého ľud
ského činu.

Ľudia, ktorých zasiahlo posolstvo Vzkriesenia a 
uchvátilo ich, už nežijú len z ľudských síl súčas
nosti. Žijú zo síl budúceho sveta. Ponáhľajú sa k 
novému nebu a novej zemi.

Kristus vstal z mŕtvych, aby sme my boli blaho
slavení, ktorí sme nevideli, ale uverili. Naozaj ide
o našu vieru!

Ale ten život začína i pre nás tu a teraz a končí 
sa vo vzkriesení. Tak budeme premenení aj my. K 
našej viere sa teda druží i reálna nádej.

Ak chceme pochopiť Kristovo vzkriesenie, potom 
si musíme uvedomiť, že Boh ním zjavil svoju lásku 
ku človekovi.

Keď teda skutočne a kresťansky chceme oslavovať 
Paschu, potom tu ide o nový a trvalý vzťah k nášmu 
Spasiteľovi, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, ide o 
vzťaii viery, nádeje a lásky.

Ide potom aj o nový vzťah k človekovi. Vo svetle 
viery, v sile nádeje a v úprimnosti lásky sa musíme 
sami premeňovať a tak sa pripravovať na svoje 
vzkriesenie.

Musíme vo svetle viery, v sile nádeje a úprimnosti 
lásky premeňovať i svet a tak ho pripravovať na 
vzkriesenie.

Ale ak neuveríme vzkriesenému Spasiteľovi, zo
staneme bez nádeje a naša láska ponesie stopy 
ľudskej smrti.

Vzkriesený Spasiteľ, víťaz nad smrťou, prosíme 
Ťa za všetkých našich kňazov, bohoslovcov, sestrič
ky i všetkých veriacich, aby sme všetci prijali po
solstvo vzkriesenia, aby sme radostne uverili a po
máhali iným v Teba veriť tým, že budeme žiť z 
Tvojej milosrdnej a odpúšťajúcej lásky a tak sa bu
deme správať aj k svojim blížnym. Prosíme za deti, 
ale zvlášť za našich chorých, trpiacich a opuste
ných, aby Ťa vo svojich trápeniach neopúšťali, ale 
ešte viac sa k Tebe priblížili.

V tomto duchu želáme všetkým radostné a trvalé

C h r i s t o s  v o s k r e s e í



KALENDÁR I 
NA MESIAC

'

A P R Í L

1. S Mária Egyptská, ctihodná
2. S Títus, ctihodný; divotvorca
3. P Nikita vyznavač. Prvý piatok
4. S Jozef a Juraj, ctihodní

5. N S. pôstna. — Hl. 5. Utr. ev. 2. Lit. Žid 9, 11—
14; Mk 10, 32—45. Teodul a Agatopod, mu
čeníci

6. P Eutych, arcibiskup
7. U Juraj, biskup
8. S Irodion a i., apoštoli
9. S Eupsych, mučeník

10. P Terent a i., mučeníci
11. S Antip, biskup; mučeník. Lazárova sobota

12. N Kvetná nedeľa. — Utr. ev. Mt 21, 1—11; Lit. 
Fil 4, 4—19; Jn 12, 1—18. Bažil, biskup; vy
znávač

13. P Artemon, mučeník
14. U Martin, pápež; vyznávač
15. S Aristarch, Pudens a Trofim, apoštoli
16. Š Veľký štvrtok. Kňazský deň. Agápia, Irena a

Chionia, mučenice. S t r a s t i
17. P Veíký piatok. Več. 1 Kor 1, 18—31; 2, 1—2;

Mt 27, 1—62
18. S Veľká sobota. Ján, ctihodný

19. N PASCHA — VZKRIESENIE PÁNA. -  Lit. Sk
1, 1—8; Jn 1, 1—17. Več. Jn 20, 19—25. Ján, 
pustovník

20. P VEĽKONOČNÝ PONDELOK, -  Lit. Sk 1 12 —
17; 21—26; Jn 1, 18—28. Teodor Triclun, cti
hodný

21. U Veľkonočný utorok. — Lit. Sk 2, 14—21; Lk
24, 12—35. Január, biskup; mučeník

22. S Teodor Sykeot, ctihodný
23. Š Juraj, muceriík. Lit. Sk 12, 1—11; Jn 15, 17 —

27; 16, 1—2
24. P Sáva Stratilát, mučeník
25. S Marek, apoštol a evanjelista

2S. N Tomášova nedela. — Hl. 1. Utr. ev 1. Lit. Sk
5, 12—20; Jn 20, 19—31. Bažil, biskup; mu 
čeník

27. P Simeon, mučeník
28. U Jason a Sozipater, apoštoli
29. S Kyzickí mučeníci
30. S Jakub, apoštol

NEVEZMEŠ B02IE MENO NADARMO

Druhé Božie prikázan ie upravuje náš vzíah k  Bo
žiemu menu, k e ď  nás v podobe zákazu napomína, 
aby sm e ho neznevažovali a nadarm o nevyslovovali. 
Týmto má byt znemožnený hriech, ktorého sa člo
vek dopúšťa jazykom .

V tom to prikázan í je teda reč  o tom, aby sme Bo
žie m eno bez príčiny nevyslovovali. Dopúšťame sa 
ho vtedy, k eď  vo svojej reči použijem e ho len zo 
zvyku, kd e  sa nem yslí na to, čo  sa hovorí.

Už v Starom zákone čítam e: „Kto však bude zlo
rečiť menu Pánovmu, musí zom rieť: všetok ľud ho 
bez m ilosrdenstva ukam eňuje“ (Lv 24, 16). Keby sa 
tak  m alo stať aj dnes, naše rady by veru citeľne 
zriedil.

Keď je hriechom  už aj sam otné bezmyšlienkovité 
zneužívanie Božieho m ena, tým väčším hriechom  je 
zlom yseľné k lia tie  a  hrešen ie. Boh nám dal svoje 
m eno, svoju lásku a  svojho Syna na našu pomoc, 
na naše dobro a na našu spásu. Jeho svätou vôľou 
je, aby sme toto meno vzývali, ctili, chválili a  vele
bili.

Sv. Bernardín S iensky mal Božie m eno v takej 
ú cte , že si ho napísal na tabuľku zlatými písmena
mi. Keď kázal, k ládo l si ho pred oči i pred oči svo
jich poslucháčov a pripom ínal im nesm ierne Božie 
dobroden ie, k toré Boh Otec skrz svojho Syna pre
ukázal ľudstvu.

Ak nás Spasiteľ naučil m odliť sa Otče náš, naučil 
nás aj vyslovovať prosbu: „Posväť sa m eno tvoje ,. “ 
Mal tým na mysli, aby sm e neznevažovali sväté me
no Božie a  nebrali ho nadarmo.

Spom eňm e si len  na Boženu Némcovú, ktorá vo 
svojom rom áne B abička opisuje, a k o  stará babička 
prikazuje deťom  zdvihnúť zo zem e každý papier, 
aby sa azda n epošliapalo  Božie m eno na ňom napí
sané. Taká úcta k  Božiemu menu bola u našich 
predkov. \

„Svätý, Svätý, Svätý je  Pán zástupov, plná je ce
lá zem slávy jeho" (Iz 6, 3). Äno, veľký, vznešený 
a svätý je Boh a  sväté je  jeho m eno. Z úctou píše
me toto m eno a rovnako s úctou ho- vyslovujeme, 
k eď  sa m odlím e. Rovnako užívame i meno Ježiš 
Kristus. Tiež m eno Božej Matky Panny Márie, sv. Jo
zefa  a  ostatných svätých. Nikdy nevolám e bez po
treby a ľahkovážn e: „Ježiš, Mária, Jozef.“ Je však 
veľmi pekný zvyk hovoriť: „Pán Boh zap laťŕ -  
„Pán Boh pom áhaj!“ — „Sláva Isusu Christul“ — 
„Chvála Bohu!“ — „S Pánom Bohom!“ Zbožné a dô
verné vyslovenie Božieho m ena a svätých je naj
kratšia  m odlitba.

Sv. František Assiský pri pohľade na Ukrižova
ného p laka l. A veriaci kresťan  by mal slovo Ukri
žovaný užívať v hneve a lebo  pre zábavu?

Ak počujem e n iekoho  nadarmo vyslovovať Božie 
m eno, napom eňm e ho, pok ia ľ je to možné a vhodné. 
Pretože „v nikom  inom niet spásy, lebo ani niet 
pod nebom  iného m ena, daného ľuďom, v ktorom 
máme byť spasen í“ (S k  4, 12).

, f l e c h  je m eno Fánovo požehnané od teraz aí 
na v eky “ (zo  sv. liturgie; pozri Jób 1, 21).

„Posväť sa m eno tvojei* (Mt 6, 9).



P r i č i ň m e  s a  o l e p š í  svet
Život prináša udalosť za udalosťou, plynie naozaj

— ako to bol povedal staroveký  filozo f — ako  rie
ka, ako voda, do ktorej dvakrát nevstúpiš. S b ib lic
kou Piesňou piesní sa nám chce  povedať: Hľa, už je 
po zime, nadišiel kvetu čas  . . .

Zima nás preverila, ukázala nám, či sm e sa  na ňu 
dobre pripravili. Poučení jej vrtochmi a rozm armi 
urobili sme si dobré predsavzatie, že o rok  to musí 
byt inak, lepšie. Lebo nem ožno sa spoliahat ani na 
pranostiky a príslovia,, k toré  sú síce  zaujímavé, a le  
nemusia mať vždy pravdu. Ani sneh nenapadne  
vždy na Martina, hoci príslovie hovorí, že chod ieva  
m bielom koni.

Na ľahkovážnosť doplatili najm ä tí, čo sa dosta
točne nezásobili uhlím a nevystačili s ním až do  
príchodu teplejších dní i tí, čo  neurobili potrebné  
tesniace opatrenia v byte, v dom e, i tí, k torí hazar
dovali so zdravím a nevyplatilo sa  im to.

Zabudli na starootcovskú múdrosť, k torá  pam ätala  
m  všetko, na čo  sa pam ätať dá. Nie je dobre, k eď  
sme príliš sebavedom í a  m yslím e si, že už viem e 
všetko. Dajme si poradiť, vypočujm e múdre slová  
našich starčekov a staren iek, k toré  sú poznačené  
životnou múdrosťou.

Hovorí z nich kus skúsenosti, ktorú my ešte  ne
môžeme mat — a keby  sm e aj m ali — vždy sa sluší 
a patrí vážiť si múdre sta recké  slová a netvrdiť, že 
to boli iné časy, k eď  oni žili3 že dnes je  už svet 
inakší. Iste, boli to iné časy. Chodievali sm e aj do 
mesta pešo, aj ľudtď  nepoznali práčky  ani ch ladn ič
ky, nevedelo sa o televízoroch a  v ideorekordéroch ...

Dnes to máme, a preto sm e v nejednom  prípade  
spohodlneli. Pešo sa nám už n echce ani po ded in e

a  radšej čakám e, kým  príde autobus, aby nás tú jed 
nu zastávku odviezol. Iste, je to rýchlejšie, a le  nie 
vždy zdravé; pohod ln ejšie, a le  nie vždy dobré!

Ani pen iaze si už neviem e tak  vážiť ako  naši star
kí, k torí doslova najprv dvakrát m erali a len potom  
strihali; ktorí obrátili každú korunku v ruke viac
krát predtým , kým  ju vydali. Tá techn ika, čo nám 
spríjem ňuje život, je dobrá. Veď aj Pán 'Boh uložil 
človeku , aby vládol nad zemou, aby ju obrábal, aby 
pokračoval v stvoriteľskom  d ie le  . . .  To je v poriad
ku. Nebýva však vždy v poriadku to, že v niektorých  
dom ácnostiach  m ám e síce  všetko, čo si oči zažiada
jú, a le  nepanuje tam láska . Ani m anželská, ani lás
ka  detí k  rodičom . Co z toho, k eď  mám takpovediac  
všetko, a le  to podstatné, to h lavné nám chýba.

A nie sm e len  otcam i a  m atkam it nielen synmi a 
dcéram i, a le  sm e aj občanm i našej spoločnosti. Pri
znajm e si, že aj voči nej m ám e svoje podlžnosti. U 
jedného sú v z lej d och ád zke  do práce, u druhého  
v zlom vzťahu k  spoločném u m ajetku, u iného v laj
dáctve, akým  je poznačená odvedená práca.

Aj tak í sú, čo  si berú zo spoločn ého  ako  zo svojho 
a a n i . sa pri tom nečerveňajú. Akí len viem e byť 
citliví na to naše súkrom né a  ak o  v n iektorých prí
padoch  ľahostajn í k  tomu spoločném u . . .  I Ako by 
sm e ce lkom  boli zabudli, že v D esatore je aj priká
zanie N epokradneš, k toré  neplatí len  pre susedovho 
ch lapca , čo  k  nám chod ieva v lete  na čerešne, a le  
platí aj pre nás a  m ám e ho mať stá le  na mysli. 
Sú takí, čo  si z neho nerobia celkom  nič a obohacujú  
sa na úkor druhých a  spoločnosti.

Mier ¡e, k eď  sa deti hra/ú.



Svätopôstny čas  nás vyzval k  zm ene zm ýšľania, 
k  obnove srdca, k  dobre) svätéj spovedi, a k o  prípra
ve na veľkon očn é sviatky. Ci nie je  vhodné práve te 
raz zam yslieť sa nad tým, a k í sm e rodičia, a k é  deti, 
a k í občania a a k í kresťania? Zblúdilému auto možno 
ukázať správnu cestu, ba i raketu , vyslanú do ves
míru možno napraviť na správny sm er, urobiť k o 
rekciu  letu, aby sa nem inula cieľa . Len my by sm e  
ostali takí, a k í sm e boli? Len my by sm e sa uspoko
jovali s tým, že budem e m at síce  na sviatky na stole  
viac jedál, že pôjdem e na V eľkonočný pon delok  po 
ob lievačke  — a nič, pranič by sm e nezm enili na 
sebe? Len my by sm e neurobili nijakú korekciu  na
šej životnej cesty?

*

Žijeme vo svete, ktorý  je  eš te  stá le v nebezpečnom  
vare. Neplní sa vízia proroka  Izaiáša a zdá sa, že 
ešte  bude treba d lho čakať  na čas, k eď : Vlk bude 
bývať s baránkom , leopard  si ľahne vedľa kozliatka. 
T eliatko i lev budú žrať spolu a  ch la p ček  ich bude 
vodiť. Krava a  m edvedica sa budú spolu pást, ich  
m láďatá budú vedno odpočívať. Lev, sta vôl, sa bu
d e  kŕm iť slam ou, do jča  sa  bude hrať nad dierou ha
da, do skrýše vreten ice siahne rukou batoľa. Nik 
nebude škodiť, ani pustošiť na celom  m ojom  svätom  
vrchu (pozri Iz 1—10).

Ešte stá le sa neprekúvajú m eče na rad lice  pluhov 
a  kop ije  na viničné nože. Ale ľudstvo ch c e  m ier a  
hrozí sa pri pom yslení, že by m alo znova skúsiť k r
vavú vojnovú kataklizm u, k to rá  by  už tento raz m oh
la  by t naozaj posledná. Aby sa  tak  n estálo , vyvíjajú 
nesm ierne protivojnové úsilie n ielen  štátnici, a le  aj 
m ilióny ľudí, k torí dávajú rozličným i form am i na
javo, že s vojnou neslobodno ka lku lovať , že jed i
nou cestou  je mier.

Máme na mysli predovšetkým  v eľk é  m ierové ini
ciatívy socialistických  krajín , a le  a j podujatia m no
hých  m ierových organ izácií, k to ré  združujú ľudí 
dobrej vôle v úsilí za zachovanie svetového mieru. 
N em ôžem e nespom enúť v eľk é  m odlitbové stretnutie 
v Assisi, k to ré  sa  kon alo  vlani na sklonku  jesen e  
z iniciatívy hlavy našej cirkvi pápeža  Jána Pavla U., 
k eď  sa  popri s eb e  svorne m odlili za m ier predstavi
telia  rôznych svetových náboženstiev, a  k e ď  vydali 
naliehavú výzvu k  tým, k to r í zodpovedajú  za osudy 
sveta — i ku  všetkým  ľuďom dobrej vôle  — aby uro
b ili všetko za zachovanie posvätného daru života, 
za zachovanie mieru.

Aj tu si spytujem e svedom ie, čo  sm e urobili my. 
Mier sa  totiž začína v ľudskom  srdci. Ak tam  nesídli 
lá sk a  a  porozum enie, a k  šírim e vo svojom  prostredí 
nervozitu a vytváram e zlé m edziľudské vzťahy, ve
ruže neprispievam e k  vznešenej hodnote pokoja , 
mieru!

*

Je  toho ešte  dosť, nad čím  by sm e sa  m ohli a  mali 
zamyslieť. S - ovou jarou, ktorú sm e privítali, skúsm e  
a i w j  novými ľuďmi. Je  toho dosť v nás, v na
šom  správaní, čo  nás nectí a  čo  nám nesvedčí. Od
straňujm e chybu za chybou, neresť za neresťou. Ak 
sa  stanem e lepším i, aj svet bude lepší! A o to ide!

—ant—

MESIAC NÁM TO PRIPOMÍNA

Už tradične slávime v našich podmienkach apríl 
ako Mesiac lesov, Mesiac bezpečnosti v cestnej pre
mávke i ochrany živtrtného prostredia. 1. apríl je 
od roku 1906 Medzinárodným dňom vtáctva, keď 
bola podpísaná medzinárodná konvencia o ochrane 
užitočného vtáctva.

V našich podmienkach je to aj mesiac podnetných 
akcií Z, v ktorých sa už vykonalo veľa užitočného, 
a ktoré pozývajú nás všetkých, aby sme sa do nich 
ochotne zapojili.

Už sa veľa popísalo, ale nikdy nie je dosť, o bez
pečnosti na cestách. Neviňme vždy len vodičov, le
bo aj peší chodci už zavinili nejednu nepríjemnú ne
hodu. O takomto čase vychádza na cesty viac do
pravných vozidiel, ale aj viac bicyklistov a peších 
chodcov. Spoločnou disciplinovanosťou zamedzme 
zbytočným stratám na životoch a materiálnym ško
dám.

Ochotne pridajme svoje ruky k skrášľovaniu ži
votného prostredia pri našich obydliach, na sídlis
kách, všade tam, kde žijú ľudia. Aby sme sa cítili 
dobre, aby nám kvitli ruže pod oknami, a nepova- 
ľovali sa tam smeti a odpadky. . .

Deti veďme k disciplinovanosti a k ochrane vtác
tva. Veľa zla vedia napáchať vzduchovky, ktorými 
niektorí výrastkovia skúšajú presnosť svojej mušky
— bohužiaľ, nie na terčoch, ale na vtáctve. Kde 
len môžeme, zabráňme tomuto nešváru.

Je toho dosť, čo máme urobiť v tomto mesiaci. 
Urobme a bude nás blažiť vedomie, že sme dobre 
urobili.

—šek—

RADOSTNE A POŽEHNANE C H R I S T O S  V O S 
K R E Š E  všetkým našim čitateľom, prispievateľom 
a priaznivcom úprimne želá: REDAKCIA



Čaro vzkriesenia
Longin a Flavins podľa vojenského n d o a i  mali 

strážiť Kristov kríž. Pri pohltala n fcrtt, na ktovon 
BoM Syn zápasil so smrťou, Longín sa takto priho
vára svojmu priateľovi:

— Nemám pokoj, odkedy ten človek pozrel na 
mňa z križa. Keď som mu podal Špongiu nasiaknutú 
octom zmiešaným s myrhou namiesto osviežujúceho 
nápoja, pozrel sa na mňa takým nevinným, pokoj
ným a láskavým pohľadom, že nemôžem na tento 
pohľad zabudnúť. Mal som pritom pocit, že to bol 
pohľad plný výčitiek, lebo som sa chcel z neho po
smievať.

Po chvíľke mlčania hovoril ďalej:
— Človek, ktorý tak trpezlivo trpí, bez narieka

nia znáša kruté bolesti, klince'v rukách a nohách, 
surový posmech davu, musí byť nevinný. Videl som 
ho uprostred jeho najväčšieho utrpenia. Aj v týchto 
prejavoval dobrotu svojho srdca. Po toľkej zlomy
seľnosti svojich nepriateľov sa za nich ešte modlil: 
„Otče, odpusť im . . . “ Židia ho ukrižovali. Avšak aj 
my sme sa previnili, keď sme dovolili, aby ho v na
šom mene a s  naším súhlasom ukrižovali. Tieto je
ho oči, ktoré sú zrkadlom duše, tak nevinne poze
rali, až prezrádzali jeho vnútornú šľachetnú nevin
nosť.

Počul som od Židov, ako hovorili, že na tretí deň 
vstane z mŕtvych. Vtedy sa každý presvedči, že bol 
naozaj nevinný. Preto nemám pokoj. Aj mňa iste 
neobíde jeho hnev za moju zlomyseľnosť, ktorú som 
prejavil uprostred jeho najväčších múk.

Pokiaľ Longín takto rozprával svojmu priateľovi, 
Ukrižovaný sklonil hlavu a naposledy povedal: „Ot
če, do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha!“ (Lk 
23, 46). Keď to videl stotník, i vietko, čo sa stalo, 
zvolal: „Naozaj, tento človek bol spravodlivý!“ (Lk
23, 47).

Dokonané je vykúpenie ľudstva. JežiS zomrel za 
tých, ktorí ho milovali, ale aj za tých, ktorí ho ne
návideli. Jeho milujúce srdce odplatilo sa láskou 
za všetku nenávisť.

Medzi vojakmi sa rýchlo rozSírila správa o smrti 
ježiša Krista, ktorý podľa nich, so svojím oslabe
ným telom po toľkých mukách mal zomrieť oveľa 
skôr. Bolo im divné, že bez reptania trpel tak dlho. 
Pre nich, ktorí vo vojnách nemilosrdne zabíjali, 
smrť nebola strašná. Aviak smrť Ukrižovaného, kto
rý sa tak dlho trápil, vyvolala v nich súcit. Jeden 
z nich prebodol mu bok, aby sa takto presvedčil o 
skutočnej smrti.

Longín sa ani po troch dňoch nemohol upokojiť. 
Neupokojili ho ani jeho priatelia, ktorí mali stráž 
pri hrobe Nazaretského, že je mŕtvy, že sa už ne
treba báť. Ale Longín mal pocit, že sa aj z hrobu na 
neho pozerá. Co sa stane, ak naozaj vstane a opäť 
sa na neho pozrie týmto pohľadom? Ten pohľad ho 
stále nútil, aby ľutoval svoj čin. A táto ľútosť vni
kala do hĺbky jeho srdca.

V nedeľu pred svitaním pri hrobe nastalo veľké 
svetlo. Anjel pristúpil k hrolfu, odvalil kameň a z 
hrobu vystúpil Ukrižovaný Ježiš. Longín s úžasom 
pozeral na tento jav. Hľadal ten smutný, vyčítavý 
pohľad a čakal na pomstu. Lenže oči Vzkrieseného 
hovorili celkom o inom. Kristus pozeral povzbudzu

júco. Jeho pohľad už nebol vyčítavý, ale udeľujúci 
všetkým radosť a odpustenie. Akoby hovorili: „Ne
bo) sa, lebo ja som. trpel a) za teba, aby tvoja a l»  
myseľnosť nebola trestuhodná. Priniesol som láska 
a  odpustenie a  chcem , aby si 1 ty miloval a  o ^ U  
ťa l“

Longín pod dojmom tohto pohľadu sa stal kres
ťanom. A za tOy že sa stal kresťanom, bo) vďačný 
čara vzkriesenia, ktoré- zažil v tejto svBte) noci. 
Jeho pamiatku — sv. mučeníka Longína — si v na
šom východnom ohrade pripomíname 16. októbra.

Vplyv veľkonočnej udalosti na rímskych vojakov 
je vyjadrený v bohoslužobné) piesni spievane) v 
nedeľu na večierni druhého hlasu: „Kriste, na kríž 
pribitý, zmenil si zmýšľanie svojich tvorov. Pohanskí 
vojaci uverili v tvoje Božstvo, hoci ti kopijou pre
bodli rebrá.“

o. Vladimír P e t r á š k o
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Povinnosť bes lásky robf Človeka mrzutým. 
Zodpovednosť bes lásky robi človeka bexohľadným. 
Spravodlivosť bes lásky robi Človeka tvrdým. 
Pravda bes lásky robí človeka kritickým.
Múdrosť bes lásky roM Človeka prehnaným. 
Prívetivosť bes lásky robi Človeka pokryteckým. 
Poriadok bes lásky robi Človeka malicherným. 
Dôstojnosť bes lásky robi Človeka domýšľavým. 
Majetok bes lásky robi Človeka lakomým.
Viera bes lásky robi človeka fanatickým.
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KRISTUS — BOH A ČLOVEK

Pochopenie, kto ie Ježiš Kristus, pokiaľ sme ako 
ľudia takéhoto pochopenia vôbec schopní, je nevy
hnutne potrebné k porozumeniu toho, čo Kristus 
robí.

Kristus bol tesár. Bol jednoduchým človekom, na 
ktorého sa mohol hociktorý sused obrátiť, aby mu 
urobil pluh alebo dvere. Taký tesár bol na každej 
dedine Palestíny. Tesár z Nazaretu sa od nich líšil 
tým, že bol zároveň nekonečným Bohom, ktorý stvo
ril všetko z ničoho a ktorý osvecoval každého člo
veka, prichádzajúceho na tento svet. Toľko povedať 
znamená iba vyjadriť slovami tajomstvo. My sa po
kúsime pochopiť, čo to znamená.

Kľúčom k osvojeniu si povedaného, urobiť to v 
našich myšlienkach skutočným, je uvedomenie si 
rozdielu medzi osobou a prirodzenosťou. Zopakuje
me v krátkosti to, čo sme hovorili pri tajomstve 
Najsvätejšej Trojice.

Keď hovoríme o rôznych veciach, čím sú (ka
meň, strom, človek), poukazujeme na ich prirodze
nosť, prírodu, ako na žriedlo jednoliatej, vymedze
nej činnosti alebo zachovania danej veci. Keď teda 
určujeme, čím daná vec je (že je to strom, človek), 
hovoríme o jej prirodzenosti. Tak o Kristovi hovo
ríme, že je Bohom a človekom, čiže že má dve pri
rodzenosti, božskú a ľudskú.

Osobou voláme samostatnú rozumnú podstatu. Z 
toho vychádza, že konkrétny strom — jednotka, 
vlastniaca podstatu stromu — nie je osobou. Jed
notka ľudskej podstaty však je osobou. Činnosť ro
zumovej bytosti vyplýva z uvedomelosti a slobody 
a tiež zo zodpovednosti, ktorú nenachádzame vo 
svete nerozumných bytostí, v ktorých panuje nut
nosť, podriadenosť. Iba rozumné bytosti sú schopné 
samostatnej činnosti. Preto iba tieto menujeme oso
bami.

Na základe pozorovania nás samých sme náchyl
ní usudzovať, že každá osoba má jednu podstatu, 
prirodzenosť a každá rozumová bytosť je jednou 
osobou.

Ale už sme sa presvedčili, že takéto úsudky pre
nášané na Boha sú mylné. V Bohu je jedna podsta
ta, jedna prirodzenosť, ktorú majú v plnosti všetky 
tri rozdielne osoby. Avšak Kristus je naraz Bohom 
i človekom, ale je iba jednou osobou. Druhou oso
bou Najsvätejšej Trojice, Bohom Synom.

Pretože Ježiš Kristus — a výlučne on — mal dve 
prirodzenosti, mohol dať na otázku: „kto si?“ dve 
odpovede. Prirodzenosť totiž rozhoduje o tom, čim 
osoba je. Mal teda dva princípy, možno povedať dva 
„pramene“ činnosti. Jednou prirodzenosťou mohol 
konať všetko božské, napr. čítať v ľudských srd
ciach, vzkriesiť Lazára, druhou mohol robiť všetko 
ako človek: narodiť sa z matky, pociťovať hlad a 
smäd, trpieť i zomrieť.

Avšak či robil veci božské alebo ľudské, robil 
ich ako osoba. Skutky koná vždy osoba, a Kristus

bol iba jednou osobou, a to božskou. Teda všetko, 
čo robil, aj tie najposlednejšie skutky, boli skutky 
druhej božskej osoby Najsvätejšej Trojice. Jeho ľud
ská prirodzenosť bola v plnosti ľudskou, ale ten, 
čo v nej hovoril „ja“, bol Bohom.

Aby nám to bolo jasnejšie, zastavme sa pri dvoch 
kresťanských pravdách: Mária je matka Boha a 
Boh umrel na kríži.

Existuje námietka: „Ak Mária je matkou Boha, 
musela existovať pred Bohom“. Odpoveď na to: mat
ky musia žiť pred narodením svojich detí a Božia 
matka skutočne žila pred vtelením sa druhej osoby 
Najsvätejšej Trojice v ľudskej prirodzenosti. To, že 
Syn jestvoval už večne vo svojej božskej prirodze
nosti, nič nemení na skutočnosti, že sa ako človek 
počal v jej lone a z nej Sa narodil na svet. Jeho 
jestvovanie od vekov ako Syna nebeského Otca ne
zmenšuje ani kúsok to, čo mu dala Mária. Od nej 
dostal totiž všetko,' čo dostáva od matky každá 
ľudská bytosť.

Niektorí tvrdia o Panne Márii, že je matkou ľud
skej prirodzenosti Krista. Avšak, prirodzenosti ne
majú matky. Ten, ktorý sa narodil z Márie, bol Bo
hom, Božím Synom. Ona bola v plnosti jeho mat
kou, práve tak, ako tvoja matka je tvojou a moja 
mojou matkou.

Druhá pravda je to, že Boh umrel na kríži. Jest
vuje námietka: Ak Boh zomrel na kríži, čo sa dialo 
so svetom, keď bol Boh mŕtvy? Tí, čo to hovoria,

(Ir. k a l. chrám  u H unkoociach z r. 1936.



myslia, že na Kalvárii nezomrel Boh, ale človečen
stvo Krista. Ale pri smrti vždy zomiera ktosi, neja
ká osoba. A iba jedna osoba bola pribitá na kríž, a 
to bol Boh Syn v človečenstve, ktoré si prisvojil.

Na kríži teda zomrel Boh Syn. Pochopiteľne nie 
vo svojej božskej prirodzenosti, ktorá nemôže byť 
smrteľná, a ktorá udržuje v jestvovaní vesmír, ale 
v ľudskej prirodzenosti, ktorá bola tiež jeho priro
dzenosťou.

je dobré pamätať si, že smrť pre nikoho z nás 
neznamená úplné zničenie, zánik, ale rozluku tela 
a duše, ktorú ukonči posledný súd. Na Kalvárii sa 
telo, ktoré patrilo Bohu Synovi, oddelilo od duše, 
ktorá bola tiež jeho dušou, ale na tretí deň sa zno
vu spojili. Boh Syn vo svojej ľudskej prirodzenosti 
vstal zo smrti, ktorú podstúpil vo svojej ľudskej pri
rodzenosti.

Je veľmi dôležité pri čítaní Evanjelií neustále si 
uvedomovať, že každé slovo a čin Krista je slovom 
a skutkom Boha Syna. Medzi skutkami nájdeme aj 
také, ktoré budeme v pokušení nazývať „tvrdou re-

Sou*'. Jedna a tá istá osoba povedala ,.]a“ v božskej
i ľudskej prirodzenosti, v konečnej i nekonečnej 
prirodzenosti. Práve preto Ježiš Kristus mohol po
vedať: ,,Ja a Otec sme jedno" (}n 10, 30), a tiež: 
„Otec je väčší ako ja“ (jn  14, 24). Tá istá osoba 
hovorí totiž dve pravdy, tvka'úne sa dvo^h rôznych 
prirodzeností, tvrdiac súčasne, že každá z nich je  ̂
v plnosti jeho vlastnou.

Jedným z veľkých pôžitkov čítania Evanjelia je 
nové svetlo, do ktorého toto čítanie nám stavia sa
motného Boha.

Pri čítaní Evanjelia vidíme Boha ako jedného z 
nás, v ľudskej prirodzenosti, Boha pohybujúceho sa 
v našom svete, v situáciách, ktoré poznáme. Mimo 
kresťanstva nejestvuje nikde podobná dôverná zna
losť Boha. A táto znalosť je určená pre nás. Treba 
iba chcieť si ju privlastniť. ]e vznešenou vecou vi
dieť (ak tak možno povedať), že Boh je Bohom, ale 
je mimoriadne úchvatné vidieť, že Boh je člove
kom.

(Podľa F. ]. Sheeda pripravil M. M.)

s i o v a  m i w o v é h o  zákowľi
(Rok Svätého pisma)

Božie slovo. Živé je Božie slovo a účinné i ostrej
šie od každého dvojsečného meča (Zid 4, 12). Pá
novo slovo trvá na veky (1 Pt 1, 25). Nebo a zem sa 
pominú, ale moje slová sa nepominú (Mk 13, 31; 
Mt 24, 35; Lk 21, 31). Skôr sa stane, že sa nebo i zem 
pominú, než by vypadla čo l§n jediná čiarka zo Zá
kona (Lk 16, 17; Mt 5, 18), kým sa všetko nesplní. 
Kto by teda zrušil jediné najmenšie prikázanie a 
takto by vyučoval ľudí, ten bude najmenší v Nebes
kom kráľovstve. Ale kto ich zachová a tak bude aj 
vyučovať, ten bude najväčší v Nebeskom kráľovstve 
(Mt 5, 19).

Nielen samým chlebom živí sa človek, ale každým 
slovom, ktoré vychádza z Božích úst (Mt 4, 4; Lk 
4, 4). Preto každý, kto počúva tieto moje poučenia 
a plní ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si vy
budoval dom na skale (Mt 7, 24). Vezmite si aj pril
bu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo (Ef
6, 17). Neprestajne ďakujeme Bohu; že ste prijali 
našu zvesť o Bohu, a to nie ako ľudské slovo, ale 
ako Božie slovo, čím vpravde je. Ono pôsobí vo vás, 
ktorí veríte (1 Sol 2, 13). Pokorne prijmite vštepené 
slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše! Slovo však aj 
uskutočňujte a nepočúvajte ho len, klamúc seba sa
mých! (Jak 1, 21—22). Blaženejší sú tí, čo počúvajú 
Božie slovo a zachovávajú ho (Lk 11, 28). V deň 
súdu sa budú musieť ľudia zodpovedať z každého 
daromného slova, ktoré povedia (Mt 12, 36). Kto 
mnou pohŕda a neprijíma moje slová, už má svojho 
sudcu: Slová, ktoré som hlásal, budú ho súdiť v 
posledný deň (Jn 12, 48).

Idte teda a učte všetky národy. . .  naučte ich za
chovávať všetko, čo som vám prikázal! (Mt 28, 19). 
Idte do celého sveta a kážte evanjelium všetkému 
stvoreniu! Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; 
ale kto neuverí, bude odsúdený (Mk 16, 15). Kto by

vás neprijal, ani nevypočul vašu reč, pri svojom 
odchode z takého domu alebo mesta otrasie si 
prach z nôh! (Mt 10, 14).

Poznanie Boha. Je im predsa celkom zjavné, čo by 
mali o Bohu vedieť, lebo sám Boh im to zjavil. Jeho 
viditeľná bytosť dá sa totiž od stvorenia sveta vy
badať a spoznať zo stvorených vecí (Rim 1, 19— 
20). Jeho božská moc nám darovala všetko potreb
né pre život a nábožnosť, a to tým, že sme mohli 
poznať toho, ktorý nás povolal svojou slávou a si
lou (2 Pt 1, 3). Preto skláňam kolená pred Otcom, 
z ktorého má pôvod každá rodina na nebi aj na zemi 
(Ef 3, 14—15). Ked svet v prejavoch múdrosti Božej 
nepoznal Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich 
bláznovstvom blahozvesti (1 Kor 1, 21). Aj my teraz 
vidíme Boha len ako by v zrkadle, ako by v nejasnej 
hádanke, ale potom z tváre do tváre. Teraz ho po
znávam len sčiastky, ale potom ho poznám, ako on

- poznal mňa (1 Kor 13, 12). Toto je dobré a milé 
Bohu, nášmu Spasiteľovi, ktoorý chce všetkých ľudí 
spasiť a  priviesť k jasnému poznaniu pravdy (1 Tim
2, 3—4). Vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám dar 
umu, aby sme poznali toho pravého. Sme skutočne 
v tom pravom, v jeho Synovi Ježišoivi Kristovi (1 Jn 
5, 19—20).

Poznanie Krista. Ty si Kristus, Syn živého Boha 
(Mt 16, 16). Boh, ktorý povedal, aby z temnôt zažia
rilo svetlo, zažiaril v našich srdciach, žeby pozna
nie slávy Božej svietilo v tvári Ježiša Krista (2 Kor
4, 6). Aby poznali teba, jediného pravého Boha, a 
toho, ktorého si poslal — Ježiša Krista (Jn 17, 3). 
Poznám svoje, a moje poznajú mňa, ako mňa pozná 
Otec a ja poznám Otca (Jn 10, 15). Aby Kristus vie
rou prebýval vo vašich srdciach, aby ste vy, v láske 
zakorenení a založení, mohli so všetkými svätými 
porozumieť tú šírku a dĺžku, výšku a hĺbku, poznať



totiž lásku Kristovu, ktorá prevyšuje všetko pozna
nie (Ef 3, 17—19). Teraz všetko toto pokladám za 
stratu v porovnaní s nesmierne vzácnym poznaním 
o Kristu Ježišovi, Pánovi mojom (Flp 3, 8). Ak máte 
tieto čnosti a rozmáhajú sa, nebudete nečinní a ne
plodní ani v poznaní Pána nášho Ježiša Krista (2 Pt 
1, 8 ).

Dôvera v Boha. Nebuďte ustarostení o svoj život, 
čo budete jesť a  čo budete piť, ani o svoje telo, čím 
sa budete zaodievať. Ci život nie je viac ako jedlo 
a či telo nie je viac ako rúcho? . . .  A kto z vás by 
vedel svojimi starosťami predĺžiť svoju postavu čo 
Len o lakeť? (Mt 6, 25—27). Veď o to všetko sa usi
lujú pohania! Váš Otec totiž vie, že všetko toto po
trebujete (Mt 6, 32). Hladajte teda najprv Božie krá

ľovstvo a jeho spravodlivosť (Mt 6, 33). Predstupuj
me teda s dôverou pred trón milosti, aby sme do
siahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pra
vom čase (Zid 4, 16). Na neho preneste všetky svoje 
starosti a on sám sa bude o vás starať! t l  Pt 5, 7). 
Práve preto sa namáhame a boríme, lebo dúfame 
v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých Iudí, 
predovšetkým veriacich (1 Tim 4, 10). Viem, komu 
som uvaril, a som presvedčený, že on má moc až 
do toho dňa zachovať, čo mi zveril (2 Tim 1, 12).

Milovaní, ak nám svedomie nič nevyčíta, môžeme 
mať dôveru v Boha a dostaneme od neho, čokoľvek 
si budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania 
a robíme, čo je milé jemu (1 Jn 3, 21—22).

V. P.

SVÄTÁ MUČENICA T E O D 0  Z I A, PANNA

Stalo sa to za čias panovníka Maximiána. V pa
lestínskej Cézarei verní kresťania potajomky osla
vovali sviatok Kristovho vzkriesenia. A pred domom 
starostu mesta skupina kresťanov v okovách čaká 
na rozsudok. Ich jediná vina bola, že celým srdcom 
milovali Pána Boha a svojho blížneho. K tejto sku

pinke väzňov pristúpilo 18-ročné dievča Teodózia 
a pozdravilo ich:

— Pokoj vám! Kristus vstal z mŕtvych!
Oni ju dobre poznajú. Bola vzorom nebojácnosti, 

ktorá smelo vstúpila neraz do väzenia, aby potešo
vala mučeníkov, bozkávajúc ich okovy a nesúc im 
pomoc. Bála sa jedine Boha a nebolo sily, ktorá by 
ju od neho odlúčila. A teraz na samotný „sviatok 
sviatkov“ uchytili ju kati a viedli pred starostu.

— Kto si ty? — pýtal sa jej.
— Som služobnica Ježiša Krista, jediného pravého 

Boha a môjho Spasiteľa, — odpovedala svätá panna.
A začalo utrpenie. Kati bili je nevinné telo a pá

lili ohňom. Ale svätica ani nezastonala. Z jej úst 
bolo počuť iba pieseň vďaky tomu, ktorý „smrťou 
smrť premohol“. Nakoniec mučiteľ prikázal ju hodiť 
do mora, kde je j duša opustila telo a odletela do 
neba, aby oslavovala toho, ktorý „nám daroval večný 
život“. Vlny vyniesli je j telo na breh, ktoré zbožní 
kresťania s úctou pochovali. Jej ostatky boli neskor
šie prenesené do Carihradu.

Zomrela r. 308. Jej pamiatku si pripomíname 3. 
apríla.

„Obdivuhodný je Boh vo svojich svätých, Boh Iz
raela“ (Prokimen).

ÚCTA K SVÄTÉMU PlSMU

S úctou a láskou berme do rúk Sväté písmo! Veď 
je to Božie slovo. Hfadajme v ňom tú pravdu, ktorú 
do neho vložil sám Boh. Čítajme ho v takom duchu, 
v akom bolo napísané. „Pravdu hľadaj vo Svätých 
písmach, nie výrečnosť. Každú knihu Písma treba 
čítať s tým úmyslom, s akým bolo napísané.“ (Na- 
sled. Krista, I., hl. 5 ). — „Proroctvo nikdy nevznik
lo z ľudskej vôle, ale svätí mužovia hovorili nad
chnutí Duchom Svätým“ (2 Pt 1, 21). Preto „každé 
písmo vnuknuté od Boha je užitočné na poučova
nie, karhanie, naprávanie a vychovávanie v spra
vodlivosti, aby sa Boží človek stal dokonalým a 
schopným konať všetko dobré“ (2 Tim 3, 16).

(Mons. ThDr. S. Janega — KN 1987, 2)



Tajomstvo utrpenia
Toho, kto trpí, nesmie zarážať, že sa cíti oveľa 

bližšie k rúhaniu ako ku „staň sa“. No má však zo 
všetkých síl veriť, že Ježiš mu jedného dňa pomôže 
postaviť utrpenie do služby vlastnej spásy i spásy 
celého sveta.

Prečo je na svete bolest, 
ktorá nás ubíja, zotročuje, 
poburuje a lám e?
Prečo je tá obludná, ohyzdná bolest, k torá  bez  

vysvetľovania nás s lepo  napadá, 
nespravodlivo zasiahne dobrého  
a ušetrí zlého?
Zdanlivo ustúpi zasiahnutá vedou, 
no vráti sa s novou tvárou, 
mocnejšia a  prefíkan ejšia .
Nechápem, nerozumiem.
Bolest je odporná a  bojím  sa jej.
Prečo práve títo, Pane, a nie tí druhí?
Prečo práve títo, a  nie ja?

(M. Quolst: Nemocnica)

Ľudské rozumkovanie a Božia múdrosť stoja zavše 
v ostrom protiklade. Ľudia v mene svojej preziera
vosti neraz zavrhujú Božiu múdrosť. Boh však sa 
neteší, ba ani sa nemôže tešiť z nášho utrpenia. Tr
pí, keď vidí trpieť nás.

„Otázku o utrpení môže človek postaviť Bohu so 
zatrpknutým srdcom, keď jeho myseľ je plná tiesne 
a nepokoja. Boh však, ako to vidíme zo zjavenia v 
Starom zákone, túto otázku počúva a čaká ju. 

Najlepšie to vidieť v knihe Jób.
Príbeh tohto spravodlivého muža, ktorý bol skúša

ný bez svojej viny všelijakým utrpením, je známy. 
Stráca majetok, synov, dcéry a napokon je aj sám 
navštívený ťažkou chorobou. V tejto strašnej situácii 
sa objavujú v jeho dome traja starí známi, ktorí — 
každý inými slovami — sa usilujú presvedčiť ho, že ak 
ho postihlo také mnohoraké a hrozné nešťastie, iste sa 
musel dopustiť nejakej velkej viny. Veď utrpenie
— hovoria — prichádza na človeka ako trest za 
priestupok. . .  Možno povedať, že priatelia Jóba ne
chcú presvedčiť iba jeho o morálnom oprávnení zla, 
ale snažia sa aj pred sebou obrániť morálny zmy
sel utrpenia. Utrpenie v ich očiach môže mať zmy
sel iba ako trest za hriech, teda výlučne na základe 
Božej spravodlivosti, ktorá odpláca dobro dobrom 
a zlo zlom.

Takéto vysvetlovanie možno chápať v súvislosti 
s náukou, ktorá sa uvádza v iných knihách Starého 
zákona, ktoré predstavujú utrpenie ako trest zo stra
ny Boha za ľudské hriechy.

Jób však popiera správnosť zásady, ktorá stotož
ňuje utrpenie trestom za hriech a robí to na zákla
de svojej skúsenosti. Je si totiž vedomý, že si neza
slúžil taký trest; samozrejme uvádza dobré skutky, 
ktoré vykonal vo svojom živote. Nakoniec a j sám 
Boh napomína priateľov Jóba za ich obžalobu a uz
náva, že Jób si utrpenie nezaslúžil. Jeho utrpenie je 
utrpením nevinného; treba ho prijať ako tajomstvo, 
ktoré človek nie je schopný pochopiť svojím rozu
mom.“

(Ján Pavol II.: Salvífici doloris)

Zlo vo svete nie je z vôle Boha. Ľudia pre hriech 
pohrdli Božín plánom a tak privolali utrpenie. Člo
veku je odporné, že má trpieť pre nič. Ak chceš, 
aby tvoje utrpenie bolo využité, musíš sa pozerať 
na ukrižovanie Ježiša, stretnúť sa s ním, spojiť sa 
s ním.

Modlitba trpiaceho:

Môj svet sa zredukoval na túto nemocničnú izbu. 
Štyri biele steny a postel. Lekár a ošetrovateľky sú 
jediné osoby, s ktorými sa stretávam. A každé toto 
stretnutie sa obmedzí na ošetrenie môjho chorého 
tela. Biele steny často unikajú do prázdna. Visiaca 
lampa sa mi zdá iba tôňou. Ošetrovateľky sa strácajú 
v hmle, horúčka, smäd, voda, polospánok. Toto, čo 
je vonku, je ďaleko odo mňa. Ako rýchlo sa všetko 
zmení a mizne. Isteže vyzdraviem, mám toľko plá
nov! Koľko ľudí na mňa čaká, a potrebuje ma. Ale 
zároveň akým veľkým poučením sú pre mňa tieto 
dni. Toto spomalenie života, toto prerušenie rých
lej dráhy, táto pauza. To sú veľké skutočnosti. Táto 
choroba je však dôležitá pre život, plodné ako skú
senosti počas dní zdravia.

Život vonku ide ďalej aj bezo mňa. Pohyb zeme
gule sa ani na chvíľku nezastavil. Dokonca ani ško
la, v ktorej som-iba malým kolieskom, neprerušila 
svoju činnosť. Medzera, ktorú som spoločnosti za
nechal, tak rýchlo sa zaplnila, ako sa zavrie voda 
za hodeným kameňom.

Pane, Ty ma učíš odpútavať sa od tohto sveta. A 
mierou, akou sa od neho odpútavám, ponáram sa 
do Tvojho mlčania, do Tvojej blízkosti a do Tvojej 
prítomnosti.

(Spracoval o. Miroslav D a n c á k)

KTO VIDEL VIAC

V zkriesen ie!
Ján a  Peter idú k  prázdnem u hrobu a  nájdu p lach

ty na zem i a  šatku  stranou.
M agdaléna zastane pri hrobe, p lače  a  vidí dvoch  

an jelov ; jedn ého  na m ieste Ježišovej hlavy a  dru
hého na m ieste, k d e  m al nohy.

Hovorí s  an jelm i, potom  sa obráti a  uzrie Ježiša .
Apoštoli ho  neuzreli a  m edzi nimi bol ten, ktorého  

Ježiš zv láší m iloval p re jeho  nevinnosť.
Mária, hriešn ica, uzrie an jelov  a  Ježiša.
„Blažení čistého  srdca, lebo  oni budú vidieť Bo

ha“ (Mt 5 ,8 ) .
Kto videl viac pri tejto  príležitosti? M agdaléna.
Slzy, k to ré  jej t iek li z očú  bez  prestan ia, čakan ie  

vonku pred hrobom  — znak lásky , k torá  všetko ve
rí a  ch ce , potom  rozhovor s an jelm i a  s domnelým  
záhradníkom , akob y  Jež iš bol osobou, o ktorú sa  za
ujím ala ona sam a na svete, to všetko očistilo jej 
srdce azda viac než srdcia ostatných , takže  si zaslú
žila uvidieť n eb eské  bytosti a  vzkriesen ého Ježiša.

V tomtot viďm e význam vzkriesen ia.
Vykúpenie je  dokon an é. Smrť je  prem ožená.
H riech je  zmytý m ilosrdenstvom , k toré  sa  vylieva

v hojnosti zo stromu kríža.
Chiara Lubich



D i a l ó g y  z a  v o l a n t o m
V autobusoch sú nápisy: „N ehovorte s vodičom  

počas jazdy!“ Zaiste dô lež ité upozornenie. Ale v noci 
sa zase odporúča hovorit a  udržat vodiča v bdelosti, 
je  to individuálne, vo vyhláške nie je príkaz.

Rád zastavujem i ponúkam  zvezenie peším  chod 
com . Ak mám čas, vtedy začínam  a  rozvíjam  roz
hovory. Rozhovory sa začínajú obyčajne o počasí,
o povinnostiach ...'

— Vybavujem si dôchodok . Som rád, že ste zasta
vili a že budem skôr na ONV.

Muž po šesťd es ia tke ; znechutený, príliš zostarnu
tý.

— Nevyšlo mi to v živote. Žil som  v tieni svojho  
otca, znám eho m eštana. Bol som nevytrvalý, pro
tekc ia  nepom ohla, zan ikla rodinná sláva. N ikde som  
nedotiahol, predbehli ma iní, nahradia ma kva lifi
kovaní. Som nepotrebný, vyradený. Na dôchodku  
mal by byt p okoj, a le  ani to nebude. To je začiatok  
konca.

— Budete predsa s rodinou, dom a, — povzbudzu
jem ho.

— To áno, a le  ani s d efm i to nevyšlo. Nevenoval 
som sa im v m ladosti, nič som  im nedal. Teraz ma 
už nepočúvajú. Majú svoje zam estnan ie, a le  nie us
poriadaný život. Jed en  je rozvedený, druhý sa pre
náhlene oženil, d céra  žije v nevydarenom  m iešanom  
m anželstve. Málo nás navštevujú. Všetko sa zvrá
tilo, všetko sa rúti bez Božieho požehnania.

— Keby ste m ali začat znova, a k o  by ste to ro
zbili? Alebo, čo by ste radili iným? — pokračujem,
ďalej.

— Mat plány i veľa plánov. Aspoň n iečo sa z toho  
splní. Ale byt vytrvalý, až húževnato íst za cieľom . 
A venovat sa  detom . Zaujať a  udržat si ich dom a, 
aby cítili tep lo  dom ova. Aby cítili, že ich rodičia  
majú radi a venujú sa  im. Potom to vrátia aj späť 
rodičom .

— A hlavne, — dodal, — aby vychádzali z k r es 
ťanstva, poznali jeho  význam a žili s Cirkvou.

Stretli sm e sa  v knihárstve. Mladý bohoslovec dá
val si zaviazať zbierku príkladov. Na vidiek sm e ces
tovali spolu. Hneď zan ietene hovoril:

— Myslím dopredu. V šetko, čo  čítam , počujem , 
poznačím  si to, aby som  to m ohol použiť v príhod
nom čase. V pastorácii budem m at uľahčenú prácu, 
a aj iným pom ôžem . Mám vecný heslovitý  katalóg . 
Výpisky si zapisujem  pod vytvorené heslá . Každé  
heslo  má odkaz  na knihu či časopis, k d e  sa  nachá
dza, a lebo  od koh o  som  to p o č u l---- N ajlepšie sa c í
tim vo svojej k n ižn ic i. . .  Všetky časop isy  mám za- 
o ia z e n é . . .

Myslieť dopredu, predvídať čas, m at c ieľ, plány, 
n ádeje  i túžby.

A tie mu pom ohli k  životným úspechom .

Otec ordinár na slávnosti v Cernine povedal prí
k la d :

D ievčatko dostalo pod vianočný strom ček farebné 
kocky . Po hre ich neuložilo podľa farieb, a le  ich 
pom iešalo . Otec mu pom ohol, a le  nakon iec ich zasa 
pom iešalo. Prečo? Aby sa  m ilovali všetky farby.

Pripomenul som  to m atke, ktorá sa sťažovala na 
muža, na svokru, na susedov. Vraj všetci sú zlí, celý 
svet je zlý.

— Hoci tamtí sú takí, a le  my tu v zátiší, pod ho-1 
ram i, m ohli by sm e žiť šťastne a  v pokoji. Kocky 
d ievčatka  to výstižne pripomínajú.

— Duchovný o tec  bol chorý a  tak  povolal rím.- 
kat. kňaza pochovať Cigánča. Sam ozrejm e, že v svo
jom obrade, veď rozumejú, — upokojoval suseda.

Na kon ci obradu pri hrobe Cigán podáva duchov
nému lopatu. Kňaz ukazuje, že už môžu zahrabávať. 
Cigáni sa poobzerajú  a pam aly začnú.

Na druhý deň kosto ln ík  pochovávajúceho kňaza 
hovorí:

— N ezapečatili ste hrob. Cigáni povedali: „Váš pán
— veľký  pán, ani lopatu n echcel zobrať do ruky.“

— Vidíte, ani som  si to neuvedomil a  nikto mi 
to nepovedal. Rád by som to bol urobil.

Rozvíjali sm e ď a le j rozhovor o podstatnom  a ved
ľajšom  v našom  živote. Pre hlavné veci, aby nám 
neunikali drobnosti. Pre Cigána hlavné je „pokers- 
c ic  a  pochovac“. A pri týchto obradoch  sú pre nich 
veľm i dôležité hostiny, pri krste veľmi nákladné a 
trvajú i tri dni.

Predstav si, a k o  sa tí m oham edáni tlačia  do sve
ta, — pripojil sa  ku mne m ôj spolužiak. — Mešitu 
majú už vo Viedni, v Ríme a pokúšajú sa o to už aj 
v Prahe.

— ]e  to tak , — iba  prikyvujem .
Cestou do autoservisu pokračujem e.
— A nás kresťanov to má len  zahanbovať. Spo

ločne s nimi m ám e to, že verím e v najdokonalejšie
ho Ducha, v jedného Boha. Oni používajú meno Al- 
lah. N ezáleží na pom enovaní. M ohamed poznal po
hanstvo, židovstvo a  kresťanstvo a  z týchto zostavil 
nové náboženstvo. Obdivujeme ich vieru a  presved
čen ie. To im pom ohlo zjednotiť arabské národy a 
ovládnuť v eľké  priestory. Je  to i prísne náboženstvo. 
Päťkrát denne sú zvolávaní k  m odlitbe. Preto v mes
tách majú dosť husto m ešity a  vysoké veže — mina
rety. Ak verný m oham edán je  ď a leko , nosí pri sebe 
malý k o b e rč ek  a k ľakn e  si na neho smerom  k  Mek
k e  i na okra ji cesty. Päťkrát denne  — zdôrazňujem
— si pripom ínajú Boha.

A nám je  ťažko raz v nedeľu ísť do kostola!
—aja—
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BUĎME PRÍKLADOM

Pozemské svetlo rozptyľuje tmu a dáva rozpozná
vať jednotlivé predmety v našom okolí.

Svetlo nie je samo pre seba. Je na to, aby slúžilo. 
Má svoj zdroj. Aj my máme byť svetlom. Pre nás 
veriacich je zdrojom Ježiš Kristus a jeho sviatosti. 
Nemáme sa chváliť, ak konáme tak, ako žiada Kris
tus. Chceme oslavovať Boha, nie seba. Ak náš prí
klad bude naozaj kresťanský, bude vždy ukazovať 
na to, čo je nadprirodzené, bude upozorňovať, že 
myslíme, hovoríme a robíme podľa Božích noriem.

Stane sa, že niekedy dávame dobrý príklad, one
dlho sa všssk ten elán stratil. Jednoducho nás to* 
prestalo upútavať, a tak sme sa na čas do seba 
uzavreli. To ukazuje, že svietiť príkladom iným je 
čosi pozitívne, že človek vyvíja činnosť, pracuje, na
máha sa. To je poslanie kresťana. Keď žijeme s 
úmyslom šíriť Krista, nech nás nevyvádza z pre
svedčenia okolie. Sami musíme nabrať svetla z 
Krista, aby sme chápali kresťanský život, a potom 
sa ho iným snažili naznačiť. Máme ísť ďalej. Na
príklad aj „milenec, ktorý pozerá na suchý kvet, 
nalepený na rožku listu od milej, zájde mysľou ne
konečne ďalej, než je pár okvetných lístkov, pri
pevnených na papieri. Aj jeho pohľad siaha ďalej... 
Prostredníctvom tohto viditeľného znaku stretne člo
veka, lásku. Komunikuje s touto láskou“ (M. Quoist: 
Kristus večne živý). Tam, kde iní chápu len povrch 
vecí, udalostí, my to všetko máme vidieť „spolu s 
ich vnútorným druhým svetom. Ak kresťan vidí hlb
šie, je to preto, že má iný zrak, že má dvojitý po
hľad, akoby istý druh, šiesteho zmyslu. Dáva mu ho 
viera“ (M. Quoist: Kristus večne živý).

Teda viera je prameňom nášho nového kresťan
ského chápania života. Dáva nám svetlo, ktoré má
me zo seba ustavične vyžarovať.

Prosme Krista o svetlo viery, ale aj o silu, aby 
sme mohli v živote plniť to, čo od nási On žiada 
a očakáva.

bohoslovec Ján

„My všetci bez ohľadu na povolanie a zaradenie 
v spoločnosti môžeme sa modliť za jednotu, za to, 
aby Pán udelil svojim dietkam tú jednotu, za ktorú 
sa un sám modlil. Spomeňme si na Deň modlitby 
za pokoj, ktorý bol v Ajssisi. Toto stretnutie pred- 
staviteľov rozličných cirkví a náboženských spoloč
ností urobilo prvý veľký krok k jednote kresťanov 
v mene nášho Pána Ježiša Krista. Týždeň modlitieb 
za jednotu kresťanov pokračuje v tomto úsilí s pros
bou, aby Pán dal, aby sme nažívajúc v láske a svor
nosti dosiahli jednotu sŕdc a duší a skrze ňu zabez
pečili pokoj Kristov tu na zemi po všetky veky ve
kov,“ povedal Svätý Otec Ján Pavol II. pri príleži
tosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v ne
deľu 18. januára t. r. na námestí sv. Petra v Ríme.

ROZVOJ A SOLIDARITA — KĽÚČE K MIERU

K 1. januáru 1987 — XX. svetovému dňu mieru
— vydal Svätý Otec Ján Pavol II. posolstvo s hes
lom: „Rozvoj a solidarita — kľúče k mieru“. V zá
vere svojho posolstva Svätý Otec pripomína:

„Téma solidarity mi ukladá obrátiť sa na každého 
muža a na každú ženu v dnešnom svete. Adresujem 
toto vyhlásenie na každého z vás, aby ste zdvojná
sobili svoje úsilie o rozvoj jednotlivcov i celých 
národov, aby ste aj naďalej uvedomelo pracovali 
na vzäjomnbm porozumení a vzájomnej úcte a aby 
ste v bratskej solidarite s mladými nadväzovali mie 
rpvé zväzky, a tak rozširovali rady mierových síl 
na celom svete.

Obraciam sa na vás všetkých, kdekoľvek žijete, 
aby ste videli v každom svojho brata a sestru, lebo 
je oveľa viac toho, čo nás spája, ako toho, čo nás 
rozdeľuje. To je naše spoločné ľudstvo!

Mier je  vždy dar od Boha, ale závisí aj od nás. 
Kľúče mieru sú v dosahu našich rúk. Záleží len na 
nás, aby sme ich použili na to, aby sme mieru otvo
rili dvere dokorán!“

S oh ta  obdaril hojným i m ilosíam i. V iedol si bohabojný život. 
Prijal si odm enu  za sv o je  čnosti. V slzách  si rozsieval, s ra
dosťou Žneš. Za cenu  m u čen ícke j sm rti z ískal s i Krista. Pri
hováraj sa  za nás, svätý Juraj, aby  sa  Boh zm iloval nad nami. 
(K on dák sv. Juraja).



Pozvanie k stolu
„Poene# b s pri lám u ! chM u“ 

|Lk 24, 39)

Iste by sme nenažli ani najchu
dobnejšiu rodinu, kde by chýbal 
stôl. Takej rodiny niet. A chvála 
Bohu jesto dnes naň čo položiť. 
Sú stoly historické, nádherne vy
pracované, vykladané a vyzdobe
né, pri ktorých zasadali králi, 
kniežatá a iní hodnostári. Na nie
ktorých takých stoloch sa podpi
sovali mierové zmluvy a pokoj 
zbraní, a ktoré sa po čase odkla
dajú do múzeí. Ale sú aj stoly veľ
mi jednoduché, len prosto ohob- 
ľované a prikryté čistým obrusom, 
pri ktorých zasadajú upracovaní 
ľudia, aby na nich položili pripra* 
vený pokrm. Každý z nás má vo 
svojom dome či byte stôl, s kto
rým je spätý jeho život, jeho ra
dosti i smútky. . .

Aj Kristus mal svoj stôl, ktorý 
najviac miloval. Bol to rodinný 
stôl v Nazarete, pri ktorom sedá
val so svojou najsvätejšou Mat
kou a sv. Jozefom takmer celý 
svoj zemský život. Nie je ťažko 
si predstaviť, aké reči sa viedli 
pri stolovaní tejto Svätej rodiny, 
ako Bohu dakovali za pokrm, kto
rý pripravila Panna Mária.

Je zaujímavé, že koľkokrát chcel 
"Kristus Pán nadviazať srdečný roz
hovor s človekom a priblížiť sa 
k jeho srdcu, vždy zasadol k sto
lu. Pri ňom sa najlepšie beseduje 
a dôverne rozpráva. Pán Ježiš 
dobre rozumel'psychológii člove
ka a rešpektoval ju.

III. VODA
Dôležitou súčasťou zdravého spôsobu života je  obyčajná voda. Možno ja  použiť 

vnitorne, ako a j  zvonku. Menovite vonkajšie pôsobenie nie je  dosiaľ mnohokrát 
docen?né a správne využívané.

Pôsobnosť vody.
Minerály majú liečivú silu, pretože nedostatok minerálov či ich nevyváženosť 

je  pri koreni mnoho nemoci. Dr. Korenye, dr. Harkavy a dr. Whittier popisujú 
v článku „Effeet of a Freneh Minerál Water on Sernm cholesterol“, že dávali ako 
jediný liek pacientom s hladinou cholesterolu 240 (mg % ) 1 liter minerálky denne 
a po 30 dňoch im hladina cholesterolu klesla o 24 (mg »/»). Ma dar dr. Schnlhol 
vraví, že minerálky majú liečivá silu, sú absorbovatelné kožou, majú dobrý vplyv 
na tkrnivá a podporujú imunologické i liečivé sily tela.

Jeho kolegovia zistili, že kúpeľná liečba nahradí podávanie kortizónu. Pracovnici 
Akadémie vied ZSSR tvrdia, že pre prevenciu nemoci Je najlepšie stimulovať obran
né sily tela a k tomu, že najlepšie slúžia kúpele a odpočinok. Na Kaukaze boli 
nájdené pozostatky po použití horúcich prameňov jaskynným človekom. Mexickí 
Ind áni tiež už dávno používali horúce i studené minerálky na liečenie. Človek 
inštinktívne využíval liečivý efekt kúpeľov v horúcich i studených prameňoch, rie- 
kech, jazerách a oceánoch počas cele] svojej histórie.

Najvýznamnejší propagátori vodoliečby v našom období boli Vincenc Priessniti 
(1799—1851), roľnik, ktorého úspešná metóda studených kúpeľov v dnešnom Jese- 
níku (Gräfenbnrgu) a Šebastín Kneipp (1821—1907), farár vo Vorishofenu v Bavor
sku, ktorý okrem premysleného a osobne vyskúšaného spôsobu liečenia vodou 
usiloval i o zmenu celého životného štýlu pacienta.

Š. Kneipp: „Voda a riadny striedny život sú jedine k tomu, aby vrátili silu, svie
žosť a zdravie terajšiemu chúlostivému, zoslabenému, vyžitému, nervóznemu poko
leniu, ktorý odstoná každú zmenu počasia. Iba vtedy bude vyriešená sociálna otáz
ka, až budú všetci žiť Jednoducho a prosto.“ Súčasťou jeho systému liečenia bolo 
okrem polievania studenou vodou i naparovanie s prísadou bylín a masáž chodidiel 
formou chodenia bosými nohami po tráve.

Živá voda
Rastie presvedčenie, že slnkom prežiarená voda z rýchlo tečúcich bystrín a ja

zier, dopĺňaná dažďom a ožiarovaná slnkom má zvláštne liečivé vlastnosti, nech sa 
používa vnútorne alebo zvonku. Nech už je to preto, že slnko zničí choroboplodné 
zárodky a naopak, užitočné nie, alebo že obohacuje mnoho kyslíku životodfirnon 
slnečnou energiou alebo pre čokoľvek iného. Keď človek začal pif podzemnú vodu, 
stratil niečo zo svoje] zdedenej odolnosti proti nemociam, ktorú majú stále zvieratá, 
pijúce živú povrchovú vodu. Veľki lekári staroveku Hippokrates a Galén tiež verili 
v liečivú silu živej vody. Gréci sa liečili pitím vody z liečivých fontán v kláštoroch, 
kde bola prúdiaca voda vystavená vzduchu a slnku.

DRUHY VODNÝCH KÚPEĽOV

Sedacie kúpele.
H o r ú c e  (aby to bolo príjemné) proti bolestiam a zápalom — 1/4 h; 
S t u d e n é  (omladzovacie) 3—5 min, potom vydrhnúť suchým drsným ručníkom; 
S t r i e d a v é  (horúce 1/4 h, studené 1/2 min 3x až 4x po sebe) 2x až 3x týždenne 

pre vitalizácin.

Studená sprcha.
Najjednoduchší spôsob je  použitie studenej vody. Čo spôsobí iba studená sprcha:

— stimuluje cirkuláciu, zvyšuje tonus (napätie v organizme) a nervovú silu;
— stimuluje žľazy, zvlášť nadobličiek a zvyšuje produkciu hormónov;
— urýchľuje metabolizmus a upravuje trávenie;
— ovplyvňuje centrálnu nervovú sústavu — mozog;
— zvyšuje odolnosť proti nachladeniu a  infekciám;

Dr. Lindlahr zhrnul svoje skúsenosti s vodoliečbou takto: Neexistuje žiaden 
všeliek, ale keby ním niečo malo byť, potom by to bola studená sprcha, správne 
aplikovaná (začať od pravej nohy dole postupne hore a ukončiť na ľavej nohe 
dole).

Kúpe! v slanej vode.
Mohutnú liečivú silu má slaná morská voda. My všetci máme skúsenosti (nie 

však pri skleróze multiplex, kedy môže pôsobiť negatívne) s osviežujúcim pôsobe-
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ním pobytu pri mori. Dôvody sú naporúdzi. Vieme, že minerály sú absorbované 
kožou i dýchaním.

Morská voda je bohatá na užitočné minerály — môžeme Ju používať i k dopl- 
ňovan u minerálov — 1 až 2 lyžičky denne vnútorne. Prídavkom ku kúpeľu v prí
rodnej studenej vode si ešte doplníte zásobu minerálov. Usilujte o to, aby ste sa 
dostali počas dovolenky k moru. Doma si môžete robif kúpeľ v slanej vode tak, 
ie dáte 2 kg morskej soli do vany spolovice naplnenej chladnou vodou. Vydrhnite 
sa miesto plávania a usušte sa do tepla trenim hrubým uterákom.

Minerály z piesku a slanej vody.

V Mexiku som sa naučil spôsob, ako si urobiť zábal z piesku na morskom brehu. 
Indiáni si vykopali jamu blízko mora tak, aby na dno presiakala voda. Pacient si 
lahol do jamy a ostatní ho zasypali tak, že mu vyčnieval len obličaj. Piesok ešte 
kropili. Pacient tam zostal 1/4 až 1/2 hodiny. Na otázku, prečo to robia, odpovedali 
s nadšením, že tieto zábaly majú báječný liečivý účinok na mnoho nemoci a zvlášť 
na brušné ťažkosti, nervovú kondíciu a nemoci krve. Rozprávali o mnoho priamo 
zázračných vyliečeniach týmito zábalmi. ]e nesporné, že kombinácia osmotickej 
(bunkovou blanou prenikanej) absorbcie minerálov, studenej vody a horúceho pies
ku má silný liečivý účinok. Mimochodom, tí istí Indiáni si berú fľašu morskej vody 
so sebou do hôr a pijú ju, keď sú mrzutí. Na svete sú 2 helioterapeutické centrá, 
používajúce rovnaký spôsob — v Taliansku a na pláži Maspalemas, Gran Canaria. 
Pacient sa zahrabe do horúceho piesku, ktorý sa polieva morskou vodou.

Sírová kúpel

Používa sa na onemocnenie kože, nervov, reumy. 5 dkg sírniku draselného do 
60 1 vody.

Súhrn.
1. Moderná balneológia (náuka o minerálnych vodách a o kúpeľoch) potvrdila 

storočnú skúsenosť, že minerály liečia.
2. Prečo nevyskúšať kúpele?
3. Skéste sedacie kúpele — mnoho unavených mužov im vďačí za novú silu.
4. Využívajte chodenie bosými nohami v zarosenej tráve.
5. Skúste ä  doma kúpel v slanej a sírovej vode.
6. Využite možnosť dostať sa k moru. Morská voda má najlepšiu skladbu mine

rálov, akú je len možné si predstaviť. Berte si lyžičku čistej morskej vody ku 
každému jedlu. Morská voda a morský vzduch majú stimulačné a omladzovacie 
účinky.

7. Nakoniec, keď sa nenadchnete pre nič z predošlého, sprchujte sa aspoň stude
nou vodou. Nenechajte sa oklamať jednoduchosťou te jto  procedúry — mfi revi- 
tačný a omladzovaci účinok na celé  telo.

Tu máte ideálnu kombináciu stndenej sprchy s masážou pre rána i večery:
a) vykonávajte svoje obvyklé cvičenia, až sa zohrejete;
b) vykefujte celé telo s tvrdými štetinami;
c) sprchujte sa striedavo studenou a teplou vodou, ukončte studenou takou, akú len 

znesiete;
d) drhnite sa hrubým uterákom do sucha a  tepla.

Tento jednoduchý postup vám vybuduje odolnosť proti nachladeniu i  infekciám, 
ušetri vám peniaze i čas pri liečení, dodá vám dobrej mysle a rozmaru a bndete 
dlho mladí.

Použitá l i t e r a t ú r a :

Current Therapentic Research, March, 19S1.

Some New aspects of Spa Therapy in Rhenmatology, a  release form the Hungarian 
Legation in London, England.

T. Hartley—Hennessy, A. R. C. A., Healing by Water, C. W. Daniel Čo., England.

V Káne Galilejskej si zasadol k 
stolu svadobčanov, aby požehnal 
novomanželov. Preukázal im nie
len česť, ale pomohol im aj v nú
dzi. Vyplatilo sa ho pozvať na 
svadbu v každom ohlade.

V Betánii sedel pri stole Šimo
na Malomocného. Tu rozhrešil

^enu-hriešnicu, aby už nikdy ne
prestala konať pokánie. Zasadol 
si k stolu u mýtnika Léviho, kto
rý mu pripravil velkú hostinu. Fa
rizeji sa pohoršovali, že prijal po
zvanie, podľa ich mienky jedol s 
hriešnikmi. Ježiš im odpovedal: 
„Zdraví nepotrebujú lekára, ale

chorí. Neprišiel sem volať spra
vodlivých, ale hriešnikov, aby sa 
kajali“ (Lk 5, 31—32). Mýtnikovi 
Zachejovi, ktorý vyliezol na fi- 
govník, aby videl Ježiša, hovorí: 
„Zachej, chytro zostúp, lebo dnes 
v tvojom dome mám zostať!“ (Lk
19, 5). Zachaj prisľúbil štvorná
sobne vrátiť, čo nespravodlivo na
dobudol. Veríme, že to aj urobil 
a slovo dodržal.

Pán Ježiš si osobitne obľúbil 
rodinný stôl Márie, Marty a La
zára v Betánii, a keď pri ňom chý
bal Lazár, ide k jeho hrobu, krie
si ho z mŕtvych a privádza k sto
lu. Najväčší zázrak lásky vykonal 
Pán Ježiš pri stole vo Večeradle 
v spoločnosti svojich apoštolov. V 
katolíckych kostoloch je tiež ol
tárny stôl, pri ktorom sa obnovu
je ten istý zázrak ako pri stole 
vo Večeradle, a to v prítomnosti 
nášho zbožného ľudu a veriaci aj 
plnia jeho príkaz: „Jedzte“ a „Pi
te“, aby mali účasť na spoločen
stve s Ježišom.

Keď sa Pán Ježiš po zmŕtvych
vstaní pripojil ako pocestný k uče
níkom do Emauz, nepoznali ho, 
ale len čo si sadli v pohostinstve 
za stôl a začal s nimi stolovať, 
„otvorili sa im oči a poznali ho“ 
pri lámaní chleba.

Aj dnes Kristus chodí po svete 
a hľadá pohostinský stôl, chce 
zasadnúť aj k nášmu stolu v rodi
ne. Nie preto, že by bol hladný 
a smädný, ale aby si vypočul, aké 
to reči vedieme pri našom stolo
vaní. Nemusel by si dakedy uši 
zapchávať? Sú to vždy dôstojné 
reči? On hľadá srdcia, aby sa s 
nimi podelil s radostnou novinou: 
„Zomrel som, a hľa, som živý na 
veky vekov a mám kľúče smrti a 
podsvetia!“ (Zjv 1, 18J.

Na ktorýsi sviatok bol som po
zvaný k známej rodine k jej po
hostinskému stolu. Po krátkej 
modlitbe pred obedom a po prianí 
dobrej chuti, otec — hlava rodi
ny — pozval k obedu aj Pána 
Ježiša slovami: „Ježišu, bud na
ším hosťom!“ Potešilo ma to, že 
tento krásny zvyk sa pestuje a j v 
iných rodinách.

Dakedy pri stolovaní v našich 
rodinách vznikajú hádky, spory a 
rozbroje, ba i hnevy a nepriateľ
stvá často prei smiešne príčiny. 
Mohli by takéto nepekné prejavy 
ľudskej malichernosti vzniknúť 
vtedy, keby naším hosťom aspoň 
v nedeľu bol sám Pán Ježiš?

R. A. SLÁVIČKY



•j" Z krefťanfkého (veta

Pápež Ján Pavol II. pri prijatí členov rímskej kú
rie zdôraznil, že je úlohou všetkých, aby sa modlili 
za mier, ktorý je v súčasnosti tak velmi ohrozený.

Svätý Otec Ján Pavol II. je známy svojím vytrva
lým cestovaním. Po jeho poslednej — najdlhšej 
apoštolskej ceste — sa ho novinári položartovne 
opýtali, kam až mieni zájsť. Pohotový pápež sa vy
našiel a s úsmevom povedal: do Ríma!

Plánovaná pastierska cesta Svätého Otca Jána 
Pavla II. sa uskutoční — ako bolo oznámené — v 
dňoch 10. až 18. septembra t. r. Navštívi Miami, Co-» 
lumbiu v Južnej Karolíne, New Orleans, San Anto
nio, Phönix, Los Angeles, Monterey a San Francisco. 
Pápež vyslovil polutovanie, že nemôže prijať ďalšie 
pozvania.

Svätého Otca Jána Pavla II. po Svetovom dni mod
litieb. za miér dňa 27. októbra m. r. v Assisi pozvali 
japonskí náboženskí predstavitelia do Kjóta na po
dobné svetové zhromaždenie na hinduistickej po
svätnej hore Hiei 3. a 4. augusta 1987.

Po 436 rokoch umiestnili v chráme sv. Petra v Rí
me velký strieborný kríž, vernú kópiu kríža, ktorý 
Karol Velký daroval pápežovi Levovi III. na sviatok 
Božieho narodenia v r. 800 pri príležitosti svojej ko
runovácie.

Tlačový úrad Medzinárodnej cirkevnej podpornej 
organizácie oznámil, že Sväté písmo pre deti je do
teraz preložené už do 43 rečí a vyšlo v náklade 12 
miliónov.

Katolícka cirkev v Poľskej ľudovej republike má 
27 diecéz, 94 arcibiskupov a biskupov, z ktorých 
3 sú kardináli.

V hlavnom meste Ukrajiny, v Kyjeve, začali s re
konštrukciou slávneho Uspenského chrámu, ktorý 
patrí k najväčším architektonickým pamiatkam sta
rého Ruska.

Juhoslovanská biskupská konferencia ustanovila 
novú komisiu pre skúmanie udalostí v Medžugorí. 
Dekrét podpísal predseda biskupskej konferencie 
kardinál Franjo Kuhaŕič a mostarský biskup Pavao 
Žanič. Biskupi žiadajú veriacich, aby vyčkali na 
rozhodnutie cirkevnej vrchnosti a zatiaľ do Med- 
žurgoja neputovali.

Na medzinárodnom zasadaní Luterského zväzu 
hovorili na tému Kresťanská etika a ekológia. Za
sadanie prispelo k názoru, že cirkvi majú ekologic
ké programy teologicky zdôvodňovať a prakticky 
uskutočňovať.

Pápež Ján Pavol II. označil povinnosť chrániť ži
votné prostredie za etickú výzvu.

V západoberlínskej štvrti Steglitz je Ružencová 
bazilika, v ktorej sa družne stretávajú katolíci s 
evanjelikmi. Nedávnoi tu spoločne protestovali proti 
programu zbrojenia vo vesmíre.

Novým dekanom kardinálskeho kolégia sa stal 
kardinál Angeloj Rossi.

V Krakove založili Polskú Schweitzerovu spoloč
nosť a pri tej príležitosti usporiadali medzinárodné 
sympózium o živote a diele tohto veľkého dobrodin
ca ľudstva.

Anglikánsky prímas dr. Róbert Runcie povedal 
novinárom, ktorí boli na modlitbovom mierovom 
stretnutí vlani koncom októbra v Assisi, že prispe
lo aj k zblíženiu jednotlivých konfesií a dokázalo, 
že možno preklenúť staré priehrady a začať nový 
život. V tom zmysle ho možno nazvať stretnutím 
storočia, dodal prímas Runcie.

Na sviatok sv. Ondreja 30. novembra m. r. bola 
v Carihrade delegácia katolíckej cirkvi, vyslaná pá
pežom Jánom Pavlom II., aby sa zúčastnila na eku
menickom dialógu, ktorý bol hlavnou témou oficiál
nych Rozhovorov medzi kardinálom Johanesom Vil- 
lebrandsom zo strany katolíckej cirkvi a metropoli
tom Dimitriom zo strany pravoslávnej cirkvi. Ako 
vyhlásil na stránkach vatikánskeho denníka Osser- 
vatore Romano člen delegácie biskup Eleuterio For- 
tino, expert pre otázky katolícko-pravoslávneho dia
lógu, bol to bratský dialóg, stretnutie v modlitbách 
a spoločných úvahách na tému cesty vedúcej k 
jednote.

*  '*■ * '  "®‘ ■*'

Svätý Alfonz

DUŠA, CO VZDYCHÁ PO BOHU

Z hlboka srdce vzdychá, 
a  p rečo , neviem  sám .
Len láskou  horí, dý ch a :
N epovie p rečo  nám.

Nuž p rečo , srd ce m oje, 
p r e č o íe  vzdycháš tak?
— Po Bohu túžba to je ,
K ristovej lá sky  znak!

Len vzdychaj, vzdychal s vďakou  
a  n eu stá le  chvál!
V eď lá sk a  vždy ¡e  takou :
V eď Boh ta  m ilovali

Len vzdychaj za Ježišom ,
On láskou  Tvojou je :
Na stupni n a  najvyššom  
Mária s Ním sa  skvie!

Vzdychaj! Boh poranil ta  
u i šípom  lá sky  te j, 
č o  prúdom  zaplaví ta  
dôvery  vrcholnej.

Ó, vzdychy m oje, le tte , 
nájd ite Ježiša!
U jeh o  n ôh , tam  seď te, 
hre jte  sa  u Srdca!

P ovedzte, ž e  vás posla l 
ten, čo  Ho m iluje, 
čo  m ilost Jeh o  dosta l 
a  hriechy  ľutuje.

A pnosí len  o  lásku , 
by nezradil Ho snáď.
Veď Boh na takú  vsádzku  
n ič  n eod op r ie  d a f!

Prel. o. Ivan



KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa 17. januára 1987 ndp. ordinár Mons. Ján H i r-
k a, apošt. administrátor prešovský, zavítal do far
nosti Ďačov, kde pri príležitosti osláv 60. narode
nín vdp. Jána Gajdoša, tajomníka Gr.-kat. biskup
ského úradu v Prešove a správcu farnosti Ďačov, 
slúžil s jubilantom a kňazmi z okolia sv. liturgiu. Pri 
sv. liturgii otec ordinár pozdravil jubilanta, poďako
val sa mu za jeho obetavú prácu pre našu eparchiu 
a udelil mu hodnosť tit. arcidekana. — Dňa 21. ja
nuára 1987 bol prítomný na stretnutí duchovných 
všetkých cirkví v okrese Košice-vidiek.

NAŠI JUBILANTI

V tomto mesiaci si pripomína svoje 25. výročie 
kňazskej vysviacky vdp. Valentín T k á č  (1. 4. 1962), 
správca farnosti Choňkovce.

Milého jubilanta srdečne pozdravujeme a zo srd
ca privolávame: Mnoho rokov, šťastných rokov!

OMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITIEB NA APRlL

Všeobecný: Aby sa mladí ľudia vážnou formáciou 
pripravili na prijatie zodpovedných úloh v živote.

Všeobecný: Aby veriaci stále lepšie poznali a pod
porovali Pápežské dielo svätého apoštola Petra na 
výchovu kňazov pre misie.

Srdce Ježišovo, zachovaj vo svätosti všetkých bi
skupov, kňazov a diakonov.

Mirovanie
Na veľké sviatky je  v našom, obrade po sv. liturgii 

mirovanie. Tomu predchádza litijná bohoslužba, zv. 
litija. Názov tejto bohoslužby pochádza z gréckeho 
slova „litai“. Je to pobožnosť, pri ktorej sa požehná
va chlieb, pšenica, víno a olej. Kňaz sa pri tom mod
lí: „Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ty si požehnal 
päť chlebov a nasýtil si päť tisíc ľudí, preto aj teraz, 
Vládca, požehnaj tieto chleby, pšenicu, víno a olej 
a rozmnož ich v tejto dedine (meste) i po celom 
svete. Posväť veriacich, ktorí z nich budú požívať, 
lebo ty, Kriste, Bože náš, žehnáš a posväcuješ všet
kých ..

Požehnaný a na malé čiastky pokrájaný chlieb 
sa rozdáva po sv. liturgii do rúk veriacim na užitie. 
Pri mirovaní kňaz s posvätným olejom robí veria
cim na čele znamenie kríža, pri čom pozdravuje ve
riacich: „Christos posredi nas“, na čo veriaci odpo
vedajú: „I jest i budet“'.

Vo veľkonočnom čase: Christos voskrese! Veria
ci odpovedajú: Voistinu voskrese! Vo vianočnom ča
se: Christos raždajetsjal Veriaci odpovedajú: Slávite 
jeho!

Je dobre, aby veriaci poznali tieto naše pozdravy 
a vedeli na nich aj správne odpovedať.

Na snímke: otec ordinár Mons. Ján H 1 r k a, počas mirova- 
nia v Stebníku (15. 11. 1981).

VEZMI A ČÍTAJ

Dňa 24. apríla t. r. je tomu 1600 rokov, keď bol 
vo veľkonočnej noci pokrstený budúci génius kres
ťanstva — sv. Augustín.

Vtedy 33-ročný filozof Augustín dozrieval ku dňu 
svojho znovuzrodenia — krstu od onej podivnej 
udalosti, keď náhle počul opakujúci sa hlas: Vezmi 
a čítaj. Nikdy predtým nepočul Augustín takýto hlas 
a hneď ho považoval za Božiu výzvu.

I otvoril listy apoštola Pavla a oči mu padli na 
miesto, kde apoštol píše: Žime poctivo ako vo dne. 
a nie v hodovaniach a pijatikách, nie v smilstvách 
a nemravnostiach, nie vo sváre a nenávisti. Oblečte 
si Párna Ježiša Krista a nestarajte sa príliš o telo s 
jeho žiadosťami.

Augustín pokladal tieto slová za jasný Boží pokyn 
a za program svojho ďalšieho života. Skončil sa 
zápas s búrlivou minulosťou a nastalo obdobie hl
bokého duchovného prerodu.

Roku 391 — v chýre svätosti a učenosti — stal 
sa hiponským kňazom a o päť rokov neskôr aj bis
kupom. Napísal početné apologetické, vieroučné, 
mravoučné, pastoračné, ako aj biblické štúdie, exe- 
gézy na texty menej známych miest Svätého písma, 
čím sa zaradil medzi popredných znalcov Biblie.

KN 1987, 2

ŽIVOT BEZ LÁSKY STRÄCA ZMYSEL
Láska je  trpezlivá, láska je  dobrá, nezávidí, 
láska sa márnivo nevypína, ani nenadáva.
Nie je  dotieravá, nie je  sebecká, 
nerozčuľuje sa. nezmýšľa zle.
Neraduje sa z neprávosti, 
ale raduje sa z pravdy.

(1 Kor 13, 4—6)



Kultúrne rozhľady
VZÁCNU LITERÁRNU PAMIATKU — OSTROŽSK0 BIBLIU, 

ktorú vytlačil prvý ruský kn íh tlačiar Ivan Fedorov, objavili 
spolu  s ďalším i dvesto  starým i písom ným i pam iatkam i na  
Urale. Ivan Fedorov spočiatku  p ôsob il v M oskve, k d e  1. m ar
c a  1564 vyšla jeh o  prvá ruská datovan á kn iha A poštol. Potom  
založil kn íh tlačiareň  v Zabludove na Litve a  n eskôr vo Ľvo- 
ve, k d e  v roku  1583 zom rel. Z ačas p ôsob il a j v Ostrogu, kd e  
okrem  iných kn íh  vydal v ro k o ch  1580—81 spom ínanú Ostrož- 
skú  bibliu. Ľuovská kn íhtlačiareň  fungovala i po  sm rti svojho  
zak lad ateľa  a  n eskôr sa  u n ej tlačili a j kn ihy, k to ré  sa  d o 
stávali na naše územ ie a  používali ich  naši p redkov ia .

V OSTROWE PRI PRZEMYŠLl V POĽSKEJ ĽUDOVEJ REPUB
LIKE pracu je znám a zvon ole járska  rodina F elcyň ských . Rodin
n é  tajom stvo výroby zvonov p rechádza  z p oko len ia  n a  p o k o 
len ie  a  poznajú ho vždy len  najbližší č len ov ia  rodiny. Ich  
výroba pokrýva  70 % všetky  potreby  v P oľskej ľudovej repub
lik e  a  zvony z O strowa putujú d o  všetkých  svetadielov . S je d 
ným zvonom  sa m ožno stretnúť a j na znám om  Pom níku die- 
ta ta  v Sofii. Dva zvony z te jto  d ie ln e  podarovali Svätému  
Otcovi Jánovi Pavlovi II. p očas jeh o  návštevy v rodnom  Poľ
sku.

SLOVENSKÝ NÁRODOPISNÝ DOM V KISKÔROSI — MALOM 
KERESl na Dolnej zem i v M aďarskej ľudovej r ep u b lik e  bo l 
založený pred  d esiatim i rokm i. Jeh o  c ieľom  je  zachovať pre  
budúce g en erác ie  starý sa lašn ícky  spôsob  života doln ozem 
ský ch  S lovákov v B áčkištkunskej župe. V dom e sú predm ety  
m ateriá ln ej a  duchovnej ku ltúry tam ojších  S lovákov  — ro ľ
n ícky  n ábytok, k ro je , fo tog ra fie  a  d obová literatúra. Pôvodná  
osad a  Malý K ereš — rod isko  básn ika  Šándora P etô fiho  — 
bo la  za ložená na začiatku  18. storočia . Od roku  1972 m á toto  
d o ln ozem ské centrum  štatút m esta  a  ž ije  v  ňom  o k o lo  6 tisíc  
obyvateľov.

PAMIATKY NÁRODNEJ MINULOSTI je  názov  expoz ície , k t o 
rú pracovn íci N árodného m úzea v P rahe inštalovali tohto  r o 
ku  vo vzácnom  h istorickom  L obkov ickom  p a lá c i n a  P ražskom  
hrade, ktorý  bol zreštaurovaný v r o k o ch  1973—86. V 19 sá 
lach  toh to  barokov éh o  p a lá c a  um iestnili asi tis íc  exponátov
— arch eo log ický ch  nálezov , arch iválií, m áp , fo tog ra fií atď . 
C ieľom  expoz ície  je  p o d a í návštevn íkom  u celen ý  pohľad  na 
vyše tisícročn é dejiny  č e s k é h o  národa.

NAJSTARŠÍ VÝSKYT SLOVA „SLOVENSKÝ" bol doteraz  zná
my v Ž ilinskej kn ih e  z roku  1473 a  S p išsk e j kázn i z roku  
1480. V edecký  pracovn ík  O blastného archívu  o  P rešove PhDr. 
Ferdinand Uličný n ašie l to to  slovo  v n eskoršom  o d p is e  listiny  
p rep ošta  Ivanku v ro k u  1294. L istina je  u ložen á v štátn om  
oblastnom  arch ív e v Bytči. S lovo Je  dôkazom  jestvovan ia s lo 
v en skej r e č i a  národnosti už v 13. storočí.

ŠT.ÄTNA MINCOVŇA V KREMNICI vydá v tom to roku  štyri 
pam ätné m in ce roz ličn ej hodnoty . 100-korunovú m incu B anská  
akad ém ia  B anská Štiavnica pri p ríležitosti 225. výročia  je j  o tvo
ren ia, 500-korunovú striebornú mincu k  stém u výročiu n aro
den ia  Jo s e fa  Ladu, 100-korunovú m incu k  stém u výročiu  vý
stav poštových  zn ám ok  Praga a  50-korunovú striebornú  m in
cu P rzew alského  kôň .

ODDELENIE UKRAJINSKEJ LITERATÚRY SLOVENSKÉHO PE
DAGOGICKÉHO NAKLADATEĽSTVA V PREŠOVE vydalo  za  25 
rokov  svojho p ôsoben ia  v y še  800 titulov u m e lec k e j a  v ed ecko-

popu lárnej a  fo lk lo r is t ick e j literatúry. V. súčasnosti oddelenie 
vydáva 12 až 16 nových titulov a  priem erne 25 titulov učeb
níc a  inej p ed ag og icke j literatúry p re ško ly  s vyučovacím 
ukrajinským  jazykom . U krajinská literatúra v ČSSR sa od 
roku  1964 šíri a j zásluhou klubu priateľov  ukrajinskej litera
túry Družba. N ajnovšie sa  od d elen ie  snaží nadviazať ďalšie 
družobné kon takty  so  sovietskym i ukrajinským i vydavateľ
stvam i, najm ä s vydavateľstvom  Karpaty v Užhorode.

ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM NA SPIŠI, z k torého  za posled
né d esaťroč ie  zhrom aždili výsledky  pracovníci výskumnej 
exped íc ie  Spiš  — vysunutého pracov iska  A rcheologického 
ústavu SAV v S p išskej N ovej Vsi, potvrdzuje, ž e  podtatranská 
oblasť i vzhľadom  n a drsné k lim atické  podm ienky bola osíd
len á  už v m ladšej d o b e  kam enn ej. Od 5. stor. po Kr. je na 
celom  Spiši kontinu ita slovan ského  osídlen ia. Archeológovia 
objavili vyše sto  nových lo ka lít  s íd lisk  z veľkom oravského  
obdobia . K najvýznam nejším  patrí v eľkom oravské hradisko 
na č in g ov e  v S lovenskom  raji.

NA VYVÝŠENINE VÄRHEGY NEĎALEKO NIŽNEJ MYŠLE PRI 
KOŠICIACH za d esať rokov  a rch eo log ick éh o  výskum u odkryli 
zvyšky príbytkov, poh reb isko  i ča sti opevnen ia z obdobia oto- 
m an skej kultúry z kon ca  staršej a  p oč ia tkoch  strednej doby 
bronzovej. A rcheológovia preskúm ali 3.35 hrobov, n ašli 750 ná
dob  a  takm er sedem tisíc  rozličných  drobných predm etov. Ná
lez isko  je  hodn otn é a j  tým, že je  neporušené a  odborn íci mohli 
sledovať vývin osíd len ia  te jto  časti k o š ic k e j kotliny počas 
troch  storočí.

VO VÝCHODOSLOVENSKEJ GALÉRII V KOŠICIACH bola vý
stava návrhov anonym nej a rch itek ton ick e j urbanistickej súťa
že na novostavbu činohry d ivad la , ktorú  z poveren ia Minister
stva kultúry SSR vypísalo Štátne d ivadlo v  K ošiciach. Zo 44 
návrhov požiadavky  súťažných p odm ien ok  najviac rešpekto
val návrh ko lek tívu  bratislavských  inžinierov architektov  Voj
te ch a  N ovotného, S ergeja  Chomu a  M ilana Haviara.

VO VYDAVATEĽSTVE SAV V BRATISLAVE vychádza v tom
to roku  M alá en cy k lop éd ia  S lovenska. Táto jednozväzkooá 
pu blikácia  podáva kom plexnú  a  hodnotiacu  inform áciu o prí
rode , d ejin ách , p o litik e , hospodárstve a  kultúre o d  najstarších 
č ia s  po  súčasnosť. Cena 180 Kčs.

MEDZINÁRODNÝ ROK BEZPRÍSTRESNYCH

Z iniciatívy Organizácie Spojených národov je 
rok 1987 Medzinárodným rokom bezprístrešných. 
Odhaduje sa, že na svete je okolo 100 miliónov la
dí bez strechy nad hlavou, ktorí žijú na uliciach, 
v podchodoch, staniciach metra, v objektoch sociál
nej starostlivosti a v chatrných budovách. Pod pat
ronátom OSN sa robia prípravy na zriadenie 360 
projektov na zlepšenie tejto situácie, z toho 124 v 
Afrike, 96 v Ázii a Oceánii a 54 v Latinskej Ameri
ke. Veľkú iniciatívu v tejto veci vyvíja najmä gene
rálny tajomník OSN Javier Perez de Cuellar.

S L O V O  — mesačník gréckokatolíkov v ČSSR. V y d á v a  Spolok sv. Vojtecha Trnava v Cirkevnom nakladateľstve, Bra
tislava. Š é f r e d a k t o r :  František Dancák. R e d a k c i a :  08604 Krnžlov 76, C. t. 952 41. A d m i n i s t r á c i a :  
815 21 Bratislava, Kapitulská 20. Č. t. 331717 a 333 056.
T l a č i a :  Duklianske tlačiarne, n. p., Prešov, ofsetom. Uzávierka časopisu je  2 mesiace pred vydaním čisla. Rukopisy 
nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisu. R o z š i r u j e :  PNS, objednávky prijíma každá pošta 
a doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — Ostredná expedícia a dovoz tlače, 813 81 Bratislava, Gottwal- 
dovo nám. 6. Celoročné predplatné 24 Kčs, pre cudzinu plus poštovné. Cena jednotlivého výtlačku 2 Kčs. Indsxné 
číslo 49618.


