P íl D
KD

L
o.

Ján

1

•>

1987
Ld

ROČNÍK X IX .

Ba b j á k

A vstúpil do neba...
Historická skutočnosť Pánovho odchodu s oslá
veným telom do neba je nám dobre známa. Píše
o tom sv. Lukáš v evanjeliu (Lk 24, 50— 53) i
v Skutkoch apoštolov (Sk 1, 1— 11) ale i sv.
Marek (Mk 16, 19— 20) a sv. Ján (Jn 14, 1— 3).
Na prvý pohľad by sa teda zdalo, že Ježiš Kristus
je nám vzdialený, veď vstúpil do neba a my sme
ešte tu na zemi. Nedajme sa však pomýlif. Ježiš
Kristus po vyplnení svojho poslania odišiel s osláve
ným telom do neba k Otcovi a vráti sa s osláveným
telom ešte raz na konci sveta na túto zem (Jn 14,
3). Lenže náš Pán nás všetkých uistil: „Ja som s va
mi po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,
20). Prislúbil nám svoju stálu prítomnosť medzi
nami a tiež prisľúbené splnil. Zostal medzi nami
prítomný:
v najsvätejšej Eucharistii,
v Božom slove,
v našich blížnych.
Jedným slovom môžeme povedať, že zostal vo svo
jej Cirkvi, ktorú založil pre našu spásu.
Nanebovstúpenie Pána je pre nás vlastne výzva
svedomito plniť Božiu vôľu, aby sme po tejto život-'
nej púti mohli vstúpiť do neba podl'ar príkladu náš
ho Pána. Pri každodennom plnení Božej vôle nám
sám Ježiš Kristus žijúci medzi nami chce pomáhať.
Pravda, ak stojíme o neho, ak ho prijímame do
svojho života sviatostné, najmä v najsvätejšej Eucharistii, ak ho počúvame v Božom slove, ak mu
slúžime v našich blížnych. Áno, za týchto okolností
nám bude Ježiš denne pomáhať a budeme živo po
ciťovať jeho blízkosť, ba budeme s ním vytvárať
jednota.
Christos posredi nas! Jest i budet!
Tieto slová nemajú byť len naším krásnym po
zdravom, ale majú sa stať vystihujúcou skutočnos
ťou. Kristus je uprostred nás, Kristus je medzi na
mi. Je a stále bude až do konca sveta.
My, veriaci, z tejto pravdy čerpáme životnú silu.
Náš Pán je s nami vždy a stále a to je naša radosť,
veľkosť a istota. S Kristom spojení dokážeme každý
na svojom mieste dobre plniť Božiu vôľu. Božia vô
ľa to nie sú len mimoriadne veľké skutky. Božia
vôľa to je náš každodenný život počnúc od tých
najmenších prác až po tie najväčšie a najzodpoved
nejšie. Božia vôľa to je naša každodenná modlitba
a práca.
Každý z veriacich chce byť spasený, chce prísť
do neba. 0 spáse rozhoduje každý sám práve plne-

Spas nás, Synu Boží, čo' si slávne vstúpil na nebesia. My ti
spievame: Aleluja ( Antifóna sviatku).
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ním Božej vôle. Nestačí len chcieť byť spasený,
prísť do neba. Naša vôľa musí vyústiť v konkrétne
dobré skutky, čiže máme si verne plniť svoje kaž
dodenné povinnosti, prijať radosť i bolesť, premáhať
svoje slabosti a vytrvalo kráčať za Kristom.
Na nanebovstúpenie nášho Pána máme často pa
mätať. Veď pamätať na nebo znamená dvíhať svoje
myšlienky a túžby k nemu. A čím viacej budeme na
neho myslieť, tým krajší bude náš život na zemi,
a tým šťastnejší bude náš večný život v nebi.
Svojím nanebovstúpením Ježiš nás všetkých po
učuje, že máme splniť Božiu vôľu, aby sme mohli
zaujať miesto v Nebeskom kráľovstve, ktoré je nám
pripravené od stvorenia sveta (Mt 25, 34). Na zemi
sme len krátky čas. Náš domov je v nebi, u Otca.
Plňme svedomito Božiu vôľu každý deň a túžme po
nebi. Ježiš Kristus našu túžbu splní a šťastlivo nás
prevedie úskaliami tohto života do večného života,
do neba k Otcovi.

Dobrovoľne si prišiel na svet. Padla vlastnej vôle
si sa zja vil lucfom. Trpel si v ľudskom tele, Bože
náš. Vstal si z mŕtvych ako víťaz nad smrťou. A keď
si na zemi všetko splnil, slávne si vstúpil na nebe
sia. Poslal si nám Svätého Ducha, aby sme ospevo
vali tvoje Božstvo.
(Veršové slohy)

KALENDÁR
NA MESIAC
MÁJ
1. P Sviatok práce. Jeremiáš, prorok. Prvý piatok
2. S Atanáz Veľký, patriarcha
3. N Nedeľa myronosičiek. — Hl. 2. Utr. ev. 3. Lit.
Sk 6, 1— 7; Mk 15, 43— ; 16, 1— 8. Teodor
. Pečerský, ctihodný
4.
5.
6.
7.
8.
9.

P
U
S
Š
P
S

Pelágila, mučenica
Irena, mučenica
Jób Trpiteľ
Pamiatka na zjavenie sv. kríža v Jeruzaleme
Ján, apoštol a evanjelista
Deň oslobodenia. Prenesenie ostatkov sv. M i
kuláša

10. N Nedeľa ochrnutého. — Hl. 3. Utr. ev. 4. Lit.
Sk 9, 32— 42; Jn 5, 1— 15. Šimon Zelót, apoš
tol
11. P Cyril a Metod, apoštoli Slovanov
12. U Epifán, biskup. Germán, patriarcha
13. S Glycéria, mučenica. P o l o v i c a
P ä ť d es i a t n i c e ( P rep oloven ije}
14. Š Izidor, mučeník
15. P Pachom Veľký, ctihodný
16. S Teodor Osvietený, ctihodný
17. N Nedeľa Samaritánky. — Hl. 4. Utr. ev. 7. Lit.
Sk 11, 19— 26; 29— 30. Andronik, apoštol
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Teodot, mučeník
Patrik, biskup a mučeník
Talalej, mučemík
Konštantín a Helena, apoštolom rovní
Bazilisk, mučeník
Michal, biskup a vyznavač

24. N Nedeľa slepého. — Hl. 5, Utr. ev. 8. Lit. Sk
16, 16— 34; Jn 9, 1— 38. Šimon, ctihodný

SPOMNI, ABY SI DEŇ SVIATOČNÝ SVÄTIL
Tretím B oíím prikázaním nám Boh prikazuje, aby sme za
svätili sviatočný deň. V Novom zákone svätíme sviatočný deň
tým, že sa zúčastňujeme na Službe B oiej a nevykonávame
nepotrebné práce.
Už v Starom zákone bol Bohu zasvätený jeden deň. Bola
to sobota. V Novom zákone už od prvých apoštolských čias
je nedeľa, pretože v nedelu Pán Ježiš vstal z mŕtvych a u
nedeľu zoslal Svätého Ducha.
Rovnako ako nedeľu sväťm e aj prikázané sviatky. To nám
prikazuje aj prvé cirkevné prikázanie. Štátne sviatky a pa
mätné dni ustanovil svetský zákon a tiež predpísal, ako sa
majú zachovávať.
U Židov sa svätenie sobotného dňa bralo veľmi vážne a
prísne. Nem ali ani ohňa rozkladní (E x 35, 3 ), ani varif. Toho,
kto znesvätil sobotný deň, trestali smríou (N m 15, 32—36j.
„Lebo za šesí dní utvoril Pán nebo a zem, more a všetko,
čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto Pán po
žehnal a zasvätil ho“ (E x 20, 11).
O známom anglickom spisovateľovi W alterovi Scottovi sa
hovorí, že veľmi rád jazdieval a každý deň urobil na koni
vychádzku, obyčajne cez hory. Ale v nedeľu by nebol jazdil
za žiadnu cenu. Hovorieval: „V sviatočný deň i môj koník
musí mat odpočinok!“
Objaviteľ Ameriky Krištof Kolumbus počas svojej plavby
vždy s námorníkmi svätil každú nedeľu. A Boh korunoval
jeho cestu objavením nového kontinentu.
Sviatočný a nedeľný d e ň . je pre človeka Božím darom
k odpočinku a k načerpaniu nových duševných i telesných
síl. Pre veriaceho človeka sú tu povzbudzujúce slová žal
mistu: „Pôjdeme do domu Pánovho!“ (Z 121, 1). Svätá cirkev
nám preto prikazuje, že v nedeľu a prikázaný sviatok máme
byt nábožne prítom ní na Službe Božej. To preto, že sviatoč
ný deň náleží Bohu.
Qčasf na Službe Božej je predpísaná pod íažkým hriechom
a zaväzuje veriacich počínajúc siedmym rokom až do staroby,
dokiaľ je veriaci schopný chodif na svojich nohách.
Svätá cirkev sa dnes snaží, aby v nedele a sviatky boli v
našich chrámoch sv. liturgie čo najčastejšie, ráno i večer.
Každý duchovný otec vie o potrebách svojich veriacich a
preto zabezpečuje pre nich konanie Služby Božej v čase pre
nich najvhodnejšom.
Často sa stretávame s nutnosťou konaí niektoré práce v
záujme spoločnosti. Sú to práce spojené s udržovaním ve
rejného blaha a poriadku. Tiež naliehavé poľné práce v čase
nepohody, pomáhal pri nešťastí a konať práce, ktoré nemož
no prerušiť bez značnej škody.

Nájdenie hlavy sv. Jána Krstiteľa
Karp, apoštol
Terapont, mučeník. O d d a n i e P a s c h y
Nanebovstúpenie Pána. Lit. Sk 1, 1— 12; Lk
24, 36— 53. Nikita, biskup
29. P Teodózia, panna a mučenica
30. S Izák, ctihodný

P ri tom všetkom máme pamätať, že Boh ako náš dobrý ne
beský Otec chce, aby si človek čas od času odpočinul a ne
vyčerpal predčasne svoje sily. Zároveň chce, aby každý mal
dosť času starať sa o spásu svojej duše. „Veď čože osoží člo
vekovi, keby aj celý svet získal, ale duši svojej by uškodil?“
(M t 16, 26). Sviatočný deň je tiež dôležitý aj pre utužovanie
rodinného a spoločenského súžitia a na konanie dobrých skut

31. N Nedeľa Svätých Otcov 1. nie. snemu — Hl.
6. Utr. ev. 10. Lit. Sk 20, 16— 18; 28— 36. Jn
17, 1— 13. Hermas, apoštol.

kov.
Aký je tvoj deň nedeľný, taký aj deň posledný. Svätá ne
deľa, svätá smrť. Nedeľa bez Služby Božej — celý týždeň bez
Božieho požehnania. Preto ani jedna'nedeľa bez Služby Božejl
-fd-

25.
26.
27.
28.

P
U
S
Š

llIlllllllllllilllP
Radšej zomrieť než ochabnúť! Nikdy ma neomrzí slúžiť,
nikdy ma neunaví byť užitočným.
(Leonardo da Vinei)

I mesiaci vzácnych výročí
Znova je tu máj, znova sa opakuje ten nezabudnu
teľný obraz prvomájových sprievodov — deti s mávadlami v rukách na pleciach svojich otcov. T ie deti
ešte nevedia akú cenu má práca, ale bez nej by ne
boli také usmiate a štastné, bez nej by nem ali všet
ko to, čoho sa im dnes dostáva.
Iste mnohí z nás sa p ri Prvom m áji zamyslia nad
tým, čo znamená pre človeka práca. Čo znamená
práca pre kresťana. Veď prvý príkaz, ktorý dal Boh
človekovi po páde do hriechu, bol príkaz práce, k to 
rou si zaistí živobytie, ale si aj nadobudne *to, čo
potrebuje pre život.
Cirkev poukazuje na hodnotu ľudskej práce. Na
povinnost človeka pracovať. Pracovať statočne. Už
Pius X. sa v encyklike Quadragesimo anno pýta:
„Či nevidíme sami, že nesmierne statky, z ktorých
pozostáva ľudské bohatstvo, vychádzajú z rúk robot
níkov?“
Okrem fyzickej práce je aj práca duševná. Obidve
sú rovnako hodnotné a rovnako potrebné. Duševná
predpokladá iba ducha, telesná aj hmotu, s k to 
rou sa pracuje. Cirkev je za spravodlivé rozdelenie
hmotných statkov a preto ústami svojich predstavi
teľov — ako sme toha denne svedkami najmä v kra
jinách tzv. tretieho sveta — apeluje na tých, čo
majú moc a žiada spravodlivosť pre tých, čo nema
jú. nič a žijú v biede a nedostatku.
Ani u nás nebolo ináč. Dlho-predlho trvalo, kým sa
pre pracujúceho človeka našla nejaká robota. Naša
najmladšia generácia si ani nedokáže predstaviť,
ako to bolo, keď človek ch cel robiť, ale nikto ho
nenajal. Ako to bolo, keď bolo veľa hladných krkov,
ale iba málo poživne . . . K eď nebolo z čoho zaplatiť
daň a nikto sa nad človekom nezľutoval, ale poslal
exekútora, aby zabavil a dal na dražbu ešte aj to
najnutnejšie. . .
Práve pred sto rokm i došlo vo vtedajšom Uhorsku
k takzvanému vyrovnaniu. Rakúska ústava z decem 
bra 1867 poskytla niektoré dem okratické slobody.
Pohotovo ich využila pre svoje vystúpenie aj rob ot
nícka trieda. Pre organizovanie robotníckeho hnutia
vo vtedajšom Rakúsku boli dôležité zákony z no
vembra 1867 o zhromažďovacam a spolkovom práve.
Rakúska vláda začala však po roku 1878 prena
sledovať robotnícke hnutie. Tu treba povedať, že slo
venské robotnícke hnutie sa začalo vyvíjať v úzkej
súvislosti s celouhorským robotníckym hnutím. Tak
vznikol v roku 1868 Všeobecný robotnícky spolok
v Budapešti.
A hneď sa prihlásila o slovo naša m etropola na
Dunaji, hlavné mesto Slovenskej socia listickej re
publiky, Bratislava. V období po spomínanom vy
rovnaní mala do 47 000 obyvateľov pestrého národ
nostného zloženia. Slovenskí, nem eckí a aj maďar
skí robotníci si založil v Bratislave v roku 1869 Ro
botnícky vzdelávací spolok.
Význam Bratislavy ako dôležitého strediska robot
níckeho hnutia potvrdila ešte iná udalosť. V novem 
bri sa tu zišli zástupcovia robotníckych strán a na
kongres prišli z Paríža, Londýna, Belgicka i N em ec
ka. Máme sa teda čím pýšiť.
Máj 1945 znamenal aj veľkú udalosť v dejinách
bratov Cechov, k torí v máji povstali p roti nenávi
deným okupantom a ich prisluhovačom. N o nado

všetko si 9. mája pripom ínam e oslobodenie našej
vlasti, k toré znamenalo kon iec strašnej druhef svetavej vojny a príchod nových čias.
P riv íta li sme ho s naším veľkým básnikom, ktorý
o n ich zaspieval:
„M yslím , že čistý, celkom čistý vzduch, po. stud
niach pitná voda pre kone, pre hoviadka tak ako
pre ľudí, živá zem, dýchajúca v krtkoch, pandravách
a zrne, v stráviteľnosti chlebovín a plodov Zelovocu
— a v rade neposlednom pre p okoj prachu jeho, nás
a kadekoho vôbec . . .
A keby tak sa zdalo, že je toh o málo, čo je však
klam a mýlka mylná p ri kradmom pom yslení na
zborené mesto, na mesto popri meste v zbore po
horených m ie s t. . . ale i dole nadol, ako vyvrženie
a rozpor rozdielov, čo spoznal kedy človek, alebo
líška, vlk a vtáctvo nebeské, keby sa predsa komu
zdalo také zdanie, že voda, vzduch a zem je ma
ličkosť a m álo, tak teda ešte niečo . . .
Napríklad fuksie, fuksie v obloku, čo nepovädnú
zrazu; nekrsteného m lieka nadostač, noviny bez
strachu a n oci v starostiach len o to, či sa chalan
z kina vráti pred polnocou, veď zasa — mamľas
jeden — nechal doma kľú če: búrlivé navečery . . .
To som teda za navečer búrlivý to ť na Tehelnom
poli, keď ide o našich a body ligové, kus reči s Vie
denčanm i stratil, čo nového u nich, č i sa im zvidelo
čo u nás na v ík e n d e . . . " ( L. Novom eský: Myslím,
že je to m ie r).

Bratislava — mesto mieru — sa v máji raduje zo svojej slo
body.

Nadovšetko však si každý rok v m áji pripom ína
me oslobodenie našej našej vlasti. Pražskí povstalci
bránili v máji svoje mesto na barikádach p roti úto
kom delostrelectva a tankov. Na rozhlasové volanie
o pom oc p rišli p om ôct pražským povstalcom tan
kové vojská I. ukrajinského frontu, k toré s obdivu
hodnou rýchlosťou dorazili do Prahy 9. mája pria
mo z Berlínskej operácie.
Pripom eňm e si, že M ájové povstanie českého ľu 
du v Prahe malo pozoruhodný m orálno-p olitický
význam. Stalo sa výraznou ozbrojenou demonštrá
ciou lásky českého ľudu k slobode.

To všetko si pripom ínam e v máji, v mesiaci, kto
rý vonia rozkvitnutým i orgovánm i a prvom ájovým i
sprievodmi. V tom to mesiaci si pripom ínam e a os
lavujem e našu nebeskú Matku, Pannu Máriu. Pred
je j májové oltáre kladieme svoje prosby za to, aby
bol zachovaný m ier, aby b ol zachovaný posvätný
dar života. K tým to modlitbám nás pozýva aj jubilu
júca encyklika bl. pamäti pápeža Pavla V I. i m iero
vá výzva k 1. januáru a celém u roku 1987 terajšej
hlavy cirk vi Jána Pavla II.: Rozvoj a solidarita sú
kľúče k mieru.
Prosm e Kráľovnú pokoja, aby nám u svojho Synáčka vyprosila prepotrebný dar mieru, pokoja.
— ant—

AKO BUDEME PRACOVAŤ ..
Bol to prekrásny máj, ten v roku 1945. Prekrásny
pre rozkvitnuté jablone a orgovány. Prekrásny pre
to, že nám priniesol slobodu!
Kto by si bol vtedy čo len pomyslel, že sa pTo toľ
kých rokoch krviprelievania nájdu takí, čo neváha
jú znova hazardovať s osudom ľudstva. Takí, čo ne
dbajú na trápenie a nešťastie miliónov, ktoré by
nová vojna vyvolala. Nedbajú o to, že je tu vlastne
hrozba zničenia celého ľudstva, veď je nahromade
né také množstvo jadrových zbraní, ktoré sú schop
né viacnásobne zničiť celú našu planétu.
Prevažná väčšina ľudstva však robí všetko, aby
zabránila takejto katastrofe. Solidárne s nimi kres
ťania vynakladajú veľké úsilie o zachovanie mieru
a posvätného daru života.
Máme tu na mysli mierové iniciatívy hlavy cir
kvi, ktorý nevynechá nijakú príležitosť á vehement
ne sa zasadzuje za zachovanie mieru.
Sú tu — povedia ostatných — aj kresťanské mie
rové organizácie. Za všetky spomeňme Berlínsku
konferenciu katolíkov európskych krajín a Kres
ťanskú mierovú konferenciu.
Naším príspevkom k zachovaniu mieru je statoč
ná práca každého jedného z nás. Pripomenul nám
la na začiatku roka aj prvý občan nášho štátu pre
zident Gustáv Husák, keď zdôraznil, že ako budeme
pracovať, tak budeme aj žiť.
— šek—
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PISU IlRtl BOHOSLOVCI

PRIK AZAN IA
Slová — prikázanie, príkaz, nariadenie — člo
vek nemá rád. N ie sú mu akosi po chuti, pretože
obpiedzujú jeho slobodu, vynucujú konanie. V škole
sa napr. prikazuje povinné čítanie literárneho diela
a zap'ísanie jeho obsahu do zošita. Málo je tých,
ktorí tento príkaz dodržujú. Číta sa radšej to, čô
nie je prikázané. V závodoch sa nariaďuje kvalitná
práca. A predsa hromžíme nad nepodarkami. Hla,
ako príkaz, prikázanie nie je v oblube a človek
často prikázanie odmieta, alebo si ho zamieňa za
svojské, čo mu vyhovuje.
Aj vo sv. evanjeliu často počujeme slovo priká
zanie. Napr. „Prikázanie moje je, aby ste sa navzá
jom m ilo v a li.. . “ [Jn 15,12). Ako chápeme tieto
Kristove slová? Čo ak ich budeme chápať ako ná
vod? Veď kto by si neprečítal návod ku kúpenej
veci, ak chce, aby sa mu pračka nepokazila, kuchyňský robot nerozsypal, farba dobre uschla . ..
Takže návod človek priam vyžaduje pre svoje kaž
dodenné stretnutie sa a narábanie s cudzími pred
metmi. A kto by odm ietol návod na dobré, pokojné
a priateľské spolunažívanie s inými ľuďmi? A hľa,
takýto návod nám podáva Ježiš Kristus: Mojím ná
vodom pre šťastný život je l á s k a . Mojím návo
dom pre priateľstvo je láska. Milujte sa navzájom!
Hľa, ak sa budeme milovať, budeme šťastní. A kto
by odm ietol šťastie? Kto by odm ietol priateľstvo?
Čo sa tu žiada? L á s k a !
„Toto vám osobitne prikazujem, aby ste sa na
vzájom m ilovali“ (Jn 15, 17J.
Láska nepotrebuje dlhé školenie a niet viacej
druhov lásky. M ilovať vždy znamená zrieknuť sa
seba samého a ísť v ústrety iným. Je ťažko takto
milovať? Isteže! Ale dá sa to dosiahnuť po dlhých
úsiliach modlitbou a hlavne úzkym spojením s Kris
tom.
„Ostaňte v tejto mojej láske!“ [Jn 15, 9). Tu je
tajomstvo kresťanskej lásky. Ovocím takejto lásky
je radosť. A radosť nie hocijaká. „M oja radosť“ (Jn
15, 11). Teda Ježišova radosť. Ježiš teda zaručuje
opravdivú radosť tým, ktorí zostávajú s ním úzko
spojení a usilujú sa m ilovať druhých až k sebažertve. A takýchto volá svojimi priateľm i (Jn 15,
14— 15).
Bohoslovci C—P

Aké priepasti oddeľujú človeka od človeka. Vzdialenosti
^medzi jednotlivými svetadielmi nie sú proti tomu nič.
(G. Flaubert]

Nás Dobrý pastier
,,Dobrý pastier aj život dá
za svoje ovce“ (Jn 10, 11]

Každý z nás pozná z obrazov a obrázkov premilú
postavu Dobrého pastiera, ako kráča na čele ove
čiek na podhorskom pastvisku, alebo ako nesie
ovečku na svojich pleciach. Aj my sme doma mali
na stene zavesený pekný, zasklený obraz Dobrého
pastiera s dlhými vlasmi, so zakrivenou lieskovicou
v pravej ruke a na ľavom pleci si pridržiaval spo
kojne odpočívajúcu ovečku. Za pastierom cupkalo
množstvo ovečiek. Skutočne dojímavý obraz. Často
som sa naň pozeral, hoci nadpis pod ním v nemeckej
reči: „Der gute Hirt“ som ešte vtedy nerozumel, až
keď som sa v škole začal učiť po nemecky. Z hodín
vyučovania náboženstva som už vedel, že obraz
môže predstavovať len Pána Ježiša, Dobrého pastie
ra.
V
rímskych katakombách sa nachádzajú obrazy
pastiera hrajúceho na píšťalke, ktorý jej zvukmi
zhromažďuje ovečky okolo seba. Kristus používal
prirovnania z každodenného života, aby ho jeho
poslucháči dobre rozumeli. Naším Dobrým pastie
rom je Ježiš Kristus, ako to sám o sebe povedal.
Koľko ráz ho strácame a mizne nám z dohľadu
ten Dobrý pastier a preto aj veľmi často blúdime
v labyrinte križovatiek dnešného sveta a dakedy
radšej počúvame volanie falošných a nájomných
pastierov a učiteľov. Nášho Dobrého pastiera mu
síme hľadať a ho isto nájdemte v evanjeliu a v Eucharistii.
Nevieme, ako Kristus vyzeral. Ak nám tzv. Turín
ske plátno ukazuje jeho pravú tvár, tak to bola
najušľachtilejšia a najdôstojnejšia ľudská tvár na
svete. Isto vieme, že žil na tejto zemi a že mal srdce
naplnené veľkou láskou
k ľuďom. Nevieme, ako
sa obliekal. Akiste tak, ako je}io rovesníci. Ale v je
ho osobe i postave bolo čosi, čo priťahovalo, že
množstvo ľudí za ním chodilo. Vyžarovala z neho
láska. Musel byť akýsi preveľmi pekný, postavou
i celkovými výzorom, prečudesne dobrotivý, sálalo
z neho čaro a podivuhodný, neodolateľný pôvab,
lebo ľudia zabúdali na všetko, zanechávali svoje
príbytky a šli za ním aj na púšť. Kráčali za ním
úbožiaci, kaliky, chorí, nešťastní ľudia, hriešnici,
matky s deťmi na rukách, bez jedla, lebo jeho veľ
ká láska ako magnet priťahovala všetkých.
K zástupu ovečiek, zahľadených do Dobrého pas
tiera, pripojili sme sa aj my. Povedali sme si, že
sa nevyplatí a je celkom zbytočné čakať na nie
koho iného, lepší pastier, učiteľ a lekár už nemôže
prísť a ani nepríde na túto zem. Nie sme prví na
tejto ceste za ním, pred nami šli tisíce a milióny
ľudských bytostí a stále idú noví ľudia. I napriek
tomu, že cesta za ním je úzka a posiata bodľačím
a tŕním.
Lebo keď ideme za Kristom, nemôžeme obísť ani
Kalváriu. Všetky cesty a chodníky Pána Ježiša po
Palestíne ho viedli na túto horu vykúpenia, tam
bol najvyšší zmysel jeho príchodu k nám1
. Musíme
sa aj my odvážne postaviť pod kríž, s úprimnou
ľútosťou a bolesťou nad sebou, ale predovšetkým
s veľkou a nezištnou láskou. Tak ako jeho Matka,
sv. Ján i zbožné ženy On si tak zamiloval svoje

ovečky, že život dal za Ich záchranu. Napokon, keď
odchádzal od nás, Petra, skalu cirkvi, nazval „pas
tierom“ a zveril mu svoje ovečky slovami: „Pas
moje ovečky".
Odvtedy všetci tí, čo stoja na čele Božieho stáda
v Cirkvi, nosia čestný titul '„pastiera“. Ich úlohou
a lahodnou povinnosťou nie je „královať“, ani „pa
novať“, ale „pastierovať“, to znamená ísť vpredu,
učiť, čo je dobré a správne, dávať príklad a priťa
hovať všetkých, aby šli za Ježišom.
RV A. SLÁVIČKY

RÁD PÍSAL O BOŽEJ MATKE
Istého dňa roka 1577 sv. Peter Kanízius sedel v izbe a ča
kal na rehoľného brata, ktorému diktoval knihu o Božej
Matke a ktorý na chvíľa niekde odišiel. Kým naňho čakal,
dlaňami si zakryl oči a rozmýšľal. Ako sedel a rozmýšľal,
dvere sa otvorili a vošiel k nemu vojvodca Vilhelm. Kanízius
sa naňho ani nepozrel, — myslel si, že sa to vracia rehoľný
brat, aby pokračoval v písaní.
— Akosi rezko si sa zvrtol. Treba ta pochváliť. Teraz si
sadni a píš.
Vojvodca mlčal. S radosťou sa dal do písania. Asi o hodi
nu prišiel brat. Na veľké prekvapenie našiel tam svojho zá
stupcu — vojvodcu.
— Ej páter, nože otvorte oči a pozrite, kto vám píše!
Kanízius sa zahanbil a prosil vojvodcu a odpustenie.
— Nemám čo odpúšťať, — povedal vojvodca. — Pri takom
to diele zo srdca irád by som bol vaším pisárom.
Ano, srdce každého kresťana naplní sa radosťou, keď si
pomyslí na Božiu Matku.

Keďže bez Boha sme úplne bezmocní, a keďže bez jeho
osobitnej milosti, ako nám hovorí Apoštol, nemôžeme mať
ani len jednu dobrú myšlienku, alebo vypovedať jeho sväté
meno, je celkom jasné, že to sme nie my, čo sa modlíme,
ale Boh, ktorý sa modlí v nás.
(Miriam Terézia Demjanovičcvá)

POZW ÄŠ

SV O JU v ié H U /

ČLOVEČENSTVO KRISTA
Vieme, že druhá Osoba Najsv. Trojice sa stala
človekom. Boží Syn sa nepriodel do ľudskej priro
dzenosti ako do masky. Ani sa neskryl do podoby
človeka ako anjel, ktorý sprevádzal Tobiáša. Jeho
človečenstvo nebolo ako šaty, ktoré mohol nosiť,
alebo nástroj, ktorý mohol používať. Tu nešlo iba
o to, že mal vykonať isté veci, ktoré vyžadovali, aby
mal ľudské telo a ľudskú dušu. V takomto prípade
by zmysel vlastnenia takéhoto tela a duše končil
vo chvíli vykonania vecí, ktoré boli jeho úlohou.
Stal sa človekom. Jedna vec nám môže položiť
otázku, či bol celým človekom. Bol bez hriechu, veď
on šánt hovorí svojim protivníkom: „Kto z vás ma
usvedčí z hriechu?“ (Jn 8, 46) a sv. Pavol v liste
Hebrejom hovorí, že máme veľkňaza, ktorý „bol
podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu“ (4,
15). Teda bol či nebol celým človekom? Hriech,
to nie je „byť človekom“, to je zneužívanie člove
čenstva. A my toto človečenstvo zneužívame až
príliš často. Kristus svoje človečenstvo nezneužil
nikdy. Bol človekom — ak tak možno povedať —
viac ako my, v celej plnosti.
Práve to, že Kristus bol celým človekom, spôso
bilo mnohým kresťanom veľké ťažkosti. Mysleli si
niektorí, že hodnosť Boha by bola zachránená, ke
by človečenstvo Krista nebolo celkom úplné. A tak
už dávno d o k é t i učili, že Kristovo telo bolo iba
zdanlivé (grécky dokein, pozdávať sa), hoci sv. Pe
ter povedal, že on „sám vyniesol naše hriechy na
svojom tele na drevo kríža“ (1 Pt 2, 24). Základom
tohto učenia bol názor, že hmota je zlá a preto
Boží Syn nemohol vziať na seba hmotné telo. Dokéti, to boli iba začiatky. To, čo sa stalo žriedlom
bludu za bludom, bola snaha uniknúť nie od Kris
tovho tela, ale od jeho duše.
>
Boli aj takí, čo tvrdili, že nemal ľudskú dušu, ale
že úlohu duše v jeho tele, ktorým nás vykúpil, vy
konávalo jeho božstvo. Pamätáme sa však na jeho
slová z Getsemanskej záhrady: „Moja duša je smut
ná až na smrť“ (Mt 26, 38). Ešte viac bolo takých
ľudí, čo prijímali síce učenie, že Vykupiteľ mal
ľudskú dušu, ale popierali, že táto duša mala ľud
skú vôľu a rozum. Rozumom človek poznáva, vô
ľou sa rozhoduje. Ľudský rozum Krista preberal
poznatky, ktoré mu získali zmysly, ako je to i u
nás. Osoba, ktorá v jednej zo svojich prirodzenos
tí vedela všetko, vo svojej druhej prirodzenosti
„rástla v múdrosti“, ako hovorí sv. Lukáš.
V
5.'storočí začali učiť m o n o t e l é t i , že Kristus
má skutočne ľudskú dušu i rozum, ale nemal ľud
skú vôľu. Kristus však pri modlitbe hovoril Otcovi:
„Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane! “ (Lk 22,
42). Pritom však medzi jeho konečnou (ľudskou)
a nekonečnou (božskou) vôľou nebolo protirečenia.
Najhroznejšou stránkou bludu manotelitizmu,
s ktorou si nevedeli rady ani jeho vyznavači, bolo,
že nepripúšťali u Krista možnosť ľudskej lásky. Lás
ka je totiž aktom vôle. To, že Kristus miloval ľudí

aj Boha ako človek, dokazujú evanjeliá. Nie z jeho
slov sa ľudia dozvedeli o jeho láske, ale predovšet
kým z jeho činov.
Z Evanjelií poznáme nadšenú oddanosť Krista
Otcovi na nebi. Napr. prvé jeho slová: „Nevedeli
ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ (Lk
2, 49). A posledné jeho slová: „Otče, do tvojich rúk
porúčam svojho ducha“ (Lk 23, 46). Medzitým stále
a stále sa prejavuje jeho láska k Otcovi. Neustále
čítame, že odišiel od apoštolov modliť sa.
Kristus zvlášť miloval jedného zo svojich učení
kov a nejako mu musel preukázať tú lásku, keď
o tom sám v evanjeliu aj píše. Bol to sv. Ján. Z
Písma viemes, že Kristus miloval zvlášť rodinu v
Betánii: Lazára, Martu a Máriu.
V
Evanjeliách máme možnosť vidieť Krista ako
plače a tiež ako sa dáva uniesť hnevom. Neobchá
dzajú ho pokušenia, avšak hriech nemá k nemu
prístup. Majú však k nemu prístup hriešnici, ktorí
akoby mimovoľne idú za ním, pociťujúc v ňom
žriedlo svätosti, po ktorej túžia.
Ak Je každý človek schopný prijať od Boha mi
losť a vliate čnosti, ktoré mu dávajú život Božieho
dieťaťa, tak človečenstvo Krista bolo pre tieto dary
najviac otvorené: „A my sme uvideli jeho slávu,
slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný mi
losti a pravdy“ (Jn 1, 14). Každý človek môže z ne
ho načerpať milosti: „Z jeho plnosti sme my všetci
dostali milosť za milosťou (Jn 1, 16). Všetci ľudia
totiž sa do tej miery môžu stať Božími deťmi, a aj
sa stávajú, do akej miery sa stávajú podobnými a
totožnými s jednorodeným Božím synoim v ktorom
má Otec zaľúbenie.
Vráťme sa ešte k jednej veci. Hovorili sme, že Kris
tus sa modlil. Ako sa môže modliť osoba, ktorá je
sama Bohom? Je to tajomstvo, ale skúsme si ho
trocha poodhaliť. Osoba má povinnosť vyjadrovať
svoju prirodzenosť. Boh Syn, ktorý prijal ľudskú
prirodzenosť za svoju, musí ju vyjadrovať, a to
vo vďakyvzdaní, poklone a pokornej prosbe. Kristo
va modlitba bola skutočne ľudská modlitba, ale
nemohla byť taká istá ako modlitba ľudí, ktorí sú
iba ľuďmá.
(Podľa F. J. Sheeda pripravil M. M.)

DESAŤ BOŽÍCH PRIKÁZANÍ
1. Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných
bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
3. Spomni, aby si sviatočný deň svätil.
4. Cti svojho otca i svoju matku.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nepreriekneš krivého svedectva proti
svojmu blížnemu.
9. Nepožiadaš manželku svojho blížneho.
10. Nepožiadaš majetku svojho blížneho, ani
ničoho, čo je jeho.

slovam i wového zztkowz*
(R ok Svätého písma)

SVÄTÉ PÍSMO
Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na
poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na vý
chovu v spravodlivosti (2 Tim 3, 16). Kto je múdry,
tu má vysvetlenie {Z jv 17, 9). Vtedy im otvoril my
seľ, aby porozumeli Físmu (Lk 24, 45),
Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo
v Písme nepripúšťa súkromný výklad. Lebo proroc
tvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale pod vedením
Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha
(2 Pt 1, 20—21). Niektoré miesta v nich sú ťažko
zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich pre
krúcajú, ako aj ostatné Písma, na svoju vlastnú zá
hubu“ (2 Pt 3, 16).
Apoštoli
Povolanie. V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvo
ma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo,
povedal: „Hľa, Boží Baránok“ . Tí dvaja učeníci po
čuli, čo hovorí, a išli za Ježišom (Jn 1, 35— 37). Je
den z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledo
vali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď
vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „N ašli
sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus.
A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel
a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa
volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter (Jn 1,
40—42). Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do
Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: „Poď za
mnou!“ (Jn 1, 43). Videl Jakuba Zebedejovho á jeho
brata Jána — aj oni boli na lodi a opravovali siete
— a hneď ich povolal (M k 1, 19— 20; Mt 4, 18— 22).
Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť A lfejovh o
syna Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On
vstal a išiel za ním (M k 2, 13— 14; Mt 9, 9; Lk 5,
27-28).
Zavolal si učeníkov a vyvo lil si z nich Dvanás
tich, ktorých nazval apoštolmi: Šimona, ktorému
dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána,
Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba A lfe 
jovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zrad
com (Lk 6, 13— 16; Mk 3, 14— 19; Mt 10, 2— 4).
A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli
za ním (Lk 5, 11).
Poslanie. Ježiš povedal Šimonovi: „N eboj sa, od
teraz budeš loviť už ľudí'1 (Lk 5, 10). Vtedy usta
novil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal
kázať s mocou vyháňať zlých duchov (M k 3, 14—
15). Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im
moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali
a uzdravovali každý neduh a každú chorobu (Mt
10, 1; Mk 3, 15). Zvolal Dvanástich a začal ich po
sielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi
a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu
nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska,
ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje
šiat. A povedal im: „K eď kdekoľvek vojdete do do
mu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale
keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevy

počuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na
svedectvo proti nim.“ (M k 6, 7— 11; Mt 10, 10— 15;
Lk 9, 1).
Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium
všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bu
de spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých,
čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v m o
jom mene budú vyháňať zlých duchov, budú ho
voriť novým i jazykmi, hady budú brať do rúk a ak
niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých
budú vkladať ruky a tí ozdravejú (Mk 16, 15— 18).
Choďte a hlásajte: „P rib lížilo sa nebeské kráľov
stvo.“ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malo
mocných očisťujte,. zlých duchov vyháňajte. Zadar
mo ste dostali, zadarmo dávajte (M t 10, 7— 8). Oni
šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium
a uzdravovali (Lk 9, 6J.
N ie vy ste si Yyv° lili mňa, ale ja som si vyvolil
vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali
ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal
všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto
vám prikazujem: Aby ste sa navzájom m ilovali (Jn
15, 16— 17). Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť,
čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von,
aby ju ľudia pošliapali (Mt 5, 13). Vy ste,- svetlo
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sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť.
Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale
na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome.
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli
vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý
je na nebesiach (M t 5, 13— 16).
Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou
od začiatku (Jn 15, 27). A prikázal nám, aby sme
ludu hlásali a dosvedčovali, že to jeho Boh usta
novil za sudcu živých i mŕtvych (Sk 10, 42). Aj my
sme smrteľní ľudia ako vy. Hlásame vám evanje
lium, aby ste sa od týchto márností obrátili k ži
vému Bohu, ktorý stvoril nebo a zem i more a všet
ko, čo je v nich (Sk 14, 15). V jeho mene sa bude
všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať
pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho sved
kami (Lk 24, 47— 48). Vám neprislúcha poznať časy
alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale
keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a bu
dete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj
v Samárii a až po samý kraj zeme (Sk 1, 7— 8).
Splnomocnenie. Daná mi je všetka moc na nebi
i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krsti
te ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a na
učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal
(M t 28, 18— 20). Ako mňa poslal Otec, aj ja posie
lam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril
im: „Prijm ite Ducha Svätého. Komu odpustíte hrie
chy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú
zadržané“ . (Jn 20, 21— 23). Potom vzal chlieb a
vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „T o 
to je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte
na moju pamiatku.“ Podobne po večeri vzal kalich
a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej
krvi, ktorá sa vylieva za vás.“ (Lk 22, 19— 20; 1 Kor
11, 25). Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na
moju pamiatku (1 Kor 11, 25).
Rozpory. Vznikol medzi nimi aj spor, kto z nich
je asi najväčší. Povedal im: „K ráli národov panujú
nad nimi, a tí, čo majú nad nimi moc, volajú sa
dobrodincami. Ale vy nie tak! Kto je medzi vami
najväčší, nech je ako najmenší a vodca ako slu
žobník. (Lk 22, 24— 26). Cestou sa medzi sebou há
dali, kto z nich je väčší. Sadol si, zavolal Dvanás
tich a povedal im: „K to chce byť p r v ý , nech je po
sledný zo všetkých a služobník všetkých.“ (M k 9,
34— 35).
Odmena. Kto vás prijíma, roňa prijíma. A kto
prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto
prijme proroka ako proroka, dostane odmenu pro
roka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého,
dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť
jednému z týchto m aličkých čo len za pohár stude
nej vedy ako učeníkovi, veru, hovorím vám: N eprí
de o svoju odmenu.“ (M t 10, 40— 42). Kto vás po
čúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda.
Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma po
slal (Lk 10, 16). Veru, veru, hovorím vám: Kto pri
jíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto pri
jíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal (Jn 13, 20).
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať
a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo
hpvoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú od
menu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí
boli pred vami (M t 5, 11— 12).
A ja vám dávam kráľovstvo, ako ho môj Otec dal

mne, aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom
kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili dvanásť kme
ňov Izraela (Lk 22, 29— 30), Veru, hovorím vám:
Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na
trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasad
nete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kme
ňov Izraela (M t 19, 28).
Osud. Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov.
Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako ho
lubice. Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom,
budú vás bičovať vo svojich synagógach (M t 10,
16— 17). Vy sa majte na pozore. Vydajú vás súdom,
budú vás biť v synagógach a pre mňa budete stáť
pred vladárm i a kráľmi, aby ste im vydali sve
dectvo (Mk 13, 9; Mt 10, 18). A le ani vlas sa vám
z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život
(Lk 21, 18— 19). Kto vytrvá do konca, bude spasený
(M k 13, 13).
Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, a potom už ne
majú čo urobiť! Ukážem vám, koho sa máte báť.
Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť
V. P.
do pekla! (Lk 12, 4— 5).

Kána v Galilei, dedina na sever od Nazaretu, kde Ježiš vy
konal svoj prvý zázrak. Tento chrám bol postavený na pa
miatku vetkej udalosti — ¡n 2, 1—14.

ABY SA TO PÁČILO PANNE MÁRII
Svätá Terézia z Lisieux, začínajúc písaf Dejiny duše, po
znamenáva:
—
Prv. než som vzala pero do raky, pokfakla som pred
sochou Panny Márie, vrúcne som ju prosila, aby viedla moju
ruku tak, aby som nenapísala ani jediný riadok, ktorý by
sa jej nepáčil.. .
Kiež by to tak bolo aj v našom živote.

SVÄTÁ

HELENA,

CISÁROVNÁ

Svätej Helene dávame titul cisárovná, lebo bola
matkou cisára Konštantína Veľkého a jeho spolu
pracovníčkou pri pozdvihnutí kresťanstva z obdobia
prenasledovaní do éry slobodného rozvoja.
Táto vzácna žena však nepochádzala z cisárske
ho ani zo šľachtického rodu, ale z jednoduchého
Iudu. Narodila sa okolo r. 255, a to pravdepodobne
v maloázijskej Bytýnii, v meste Drepanum, ktoré
neskôr Konštantín V eíký premenoval podľa mena
svojej matky na Helenopolis.
Možno oprávnene predpokladať, že Helena bola
pôvabná a mala aj iné cenné vlastnosti, takže upú
tala vysokého rímskeho dôstojníka Konštancia
Chlora, ktorý si ju aj napriek nízkemu pôvodu vzal
za ženu. Asi v r. 280 sa im narodil syn Konštantín
v meste Naissus (terajší Niš v Juhoslávii) na Bal
káne, kde vtedy Konštancius zastával vysokú štátnu
funkciu.
Helenino rodinné šťastie netrvalo dlho. Cisár Maximián Herculeus ponúkol Konštanciovi najvyššie
úrady v rímskej ríši. Konštancius prijal cisárove
ponuky. Podlá vtedajších rímskych zvykov prepustil
Helenu a za ženu si vzal cisárovu nevlastnú dcéru
Teodoru. Neviem e nič o jej osudoch v rokoch, ktoré
nasledovali po jej pokorení. Jej neverný muž sa stal
r. 293 spoluvladárom a r. 305 cisárom rímskej ríše.
Kvôli spravodlivosti treba však dodať, že hoci
sa Konštancius pod cisárovým nátlakom zachoval
voči Helene nespravodlivo, predsa nebol zlý človek.
Ked cisárovi Dioklecián a Maximián rozpútali kr
vavé prenasledovanie, ktorému padlo za obeť ne
spočítateľné množstvo kresťanov, na území západ
nej Európy, kde vládol Konštancius Chlorus, kres
ťania okrem niekoľkých zrúcaných chrámov neutr
peli nijakú škodu.
Po odstúpení cisárov Diokleciána a Maximiána r.
305 sa stal cisárom na východe Galerius, kým na
západe Konštancius Chlorus, ktorý bol vtedy s v e ľ
kou rímskou armádou v Británii. Mal pri sebe syna
Konštantína, ktorý napriek mladému veku prejavo
val veľké vojenské a vladárske schopnosti a bol
obľúbený medzi vojakmi. Keď Konštancius r. 306
zomrel, legionári bez váhania vyhlásili jeho syna za
nového cisára. Tým sa Konštatínovi otvorila cesta
k vláde nad celou rímskou ríšou.
Jednou z pekných Konštantínových vlastností bo
la láska k matke. Len čo mu to bolo možné, vzal si
ju na vladársky dvor a udelil jej cisársky titul „A u 
gusta“ . Tak sa Helena po približne dvadsaťročnom
smutnom uponížení dožila vysokého uznania.
Po vyhlásení Milánskeho ediktu r. 313, ktorým sa
priznávala kresťanom úplná sloboda, nastala v He
leninom živote nová éra. Keďže syn jej d ovolil tak
mer neobmedzený prístup k cisárskej pokladnici,
veľkodušná a nábožná Helena sa s ním takmer pre
tekala v budovaní kresťanských svätýň. V Ríme sa
zaslúžila o postavenie chrámu sv. Kríža a v Cari

hrade chrámu zasväteného apoštolom. Niekedy
v rokoch 324— 326 si vykonala púť do Svätej zeme,
kde dala postaviť v Betleheme baziliku Nanebo
vstúpenia. Stará kresťanská tradícia, ktorú spomí
na už sv. Am bróz na konci 4. stor., pripisuje cisá
rovnej Helene nájdenie sv. Kríža a nástrojov Kris
tovho umučenia na Golgote.
Cisárovná Helena vynikala aj v dobročinnosti.
Hlboko spolucítila so všetkými, ktorí trpeli. Chu
dobným rozdávala šaty a peniaze. Neraz ich po
zvala k svojmu stolu, pričom ich sama obsluhovala.
Nebol jej ľahostajný ani osud odsúdencov. Zaslúži
la sa o prepustenie mnohých väzňov, vyhnancov
a odsúdených na nútené práce.
Cisárovná Helena zomrela na rukách svojho syna
Konštantína okolo roku 328. Pochovali ju v Ríme pri
ceste Via Labicana, v peknom mauzóleu, ktorého
zvyšky sa zachovali dodnes pod menom „Torpignattara“ . Sarkofág z jej hrobu sa uchováva vo va
tikánskych múzeách. No jej telesné ostatky sa ne
zachovali na pôvodnom mieste. Po istom čase ich
údajne Konštantín Veľký dal preniesť do Carihradu,
do mauzólea, ktoré dal postaviť pre seba. Odtiaľ sa
potom dostali relikvie do rozličných krajín.
Cirkev uctievala cisárovnú Helenu ako svätú hneď
po jej smrti a táto úcta je dodnes rozšírená tak na
kresťanskom východe ako aj na západe.
Východná cirkev si jej pamiatku pripomína 21.
mája, západná 18. augusta.

„Konštantín objavil so svojou matkou Helenou
drahocenné drevo kríža, ktorý bol hanbou Židov,
zbraňou však pre kresťanov a cisárov. Konštantín
o tom to znamení zvíťazil nad M axenciom a pre nás
je toto znamenie najsilnejšou zbraňou duchovnou
medzi zbraniami.“ (K ondák).

SP O M IE N K A NA OTCA B ISK U P A
Bolo to v nedeľu 18. júla 1976,
keď sme spolu vyšli z chrámu
v Davidove, na miesto, kde ne
bohý otec biskup veľm i rád p ri
chádzal. Cestičkou sa zrazu za
stavil a vážnym, od dojatia sa
trasúcim hlasom povedal: „Počuj,
drahý Jurko, tak sa mi zdá, že
každým dňom slabnem a myslím,
že už dlho nebudem na zemi. Keď
sa stane Božia vôľa, že má Pán
života a smrti povolá k sebe, pro
sím ťa, splň túto moju prosbu:
daj vedieť do Hrabského, kde som
sa narodil a kde spočíva môj ne
bohý otec, do Oľšavice, kde som
prežíval svoje mladé študentské
roky u strýka Demetra Petrenka
a tiež do Blažova, kde som rád
prichádzal ako mladý bohoslovec,
tam, kde sa konali aj moje prim í
cie a popros ich, aby mi zazvoni
li; nech mi dlho zvonia, aby všet
ci vedeli, že biskup Vasil už zo
m rel a nikomu už nebude na ťar
chu.“
Nevedel
som, čo odpovedať,
pretože žiaľ mi stískal hrdlo. Ale
na tieto slová nemôžem a ne
smiem zabudnúť a aspoň takto
by som chcel odovzdať jeho pros
tý odkaz.
Dňa 11. mája t. r. uplynie 40
rokov od biskupskej konsekrácie
zosnulého biskupa-svätiteľa Mons.
Vasila H o p k á . Prešovská krypta
gréckokatolíckej katedrály už de
sať rokov uchováva telesné os
tatky tohto nezabudnuteľného arcipastiera,
oddaného
veľkňaza
Cirkvi a verného syna svojho ľu
du, z ktorého vyšiel a bol jeho
veľkým buditeľom.
Otec biskup ThOr. Vasil H o p k o narodil sa v Hrabskom dňa
21. apríla 1904 v roľníckej rodi
ne. Veľmi zavčasu zakúsil biedu
vtedajších čias, z čoho vyplynulo
aj jeho celoživotné sociálne cí
tenie. V rodnej obci navštevuje
ľudovú školu, nižšie gymnázium
absolvuje v Bardejove, s vyzna
menaním končí aj vyššie gym ná
zium v Prešove.
Začiatky na Gréckokatolíckej
akadémii v Prešove korunoval
doktorátom z teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte
v Bratislave a vysvätenie za kňa
za v Prešove dňa 3. februára 1929.
ThDr. Vasil Hopko už ako mla
dý bohoslovec hlboko cítil s pra
cujúcim človekom, učil ho svojím

ThDr. Mons. VASILA H O P K Á
pri príležitosti 40. výročia jeho
biskupskej vysviacky.

osobným príkladom nielen mravnéníu postoju k životu v zmysle
vierouky, ale aj pestovaniu a
rozvíjaniu rusínskej ľudovej kul
túry, hlavne v oblasti duchovnej
i svetskej piesne. Ako mladý kňaz
v Prahe aktívne pôsobil na vyso
koškolskú študujúcu mládež zo
Slovenska a spolu so svojím kap
lánom ThDr. Mirónom Podhájeckým z vlastných prostriedkov fi
nančne podporoval chudobnejších
študentov a robotníkov, ktorí sem
prichádzali za prácou z vtedaj
šej Podkarpatskej Rusi. Je známe,
že na Vianoce a veľkonočné
sviatky usporiadal pre nich malé
pohostenie, rôzne kultúrne ve
čierky, posedenia, ktorých výťa-~
žok bol vždy venovaný podpore
tým najchudobnejším. Okrem Slo
venska precestoval Čechy, M ora
vu, všade vyhľadával svojich ve
riacich a zo všetkých síl im vše
možne pomáhal. Jeho obetavosť,
tvorivý zápal pre všestranné po
vznesenie prostých veriacich spô
sobili, že vo veľm i krátkom čase
stal sa jedným z najobľúbenejších
gréckokatolíckych
duchovných
nielen na Slovensku, ale aj v čes
kých krajoch.
Po svojom účinkovaní v Prahe,
kde zorganizoval gréckokatolícku
farnosť a bohoslužby vykonával
v chráme sv. Klementa, odchádza
do Prešova za špirituála v tam oj
šom seminári, neskôr sa stáva
profesorom teológie. Právom mož

no tvrdiť, že prešiel všetkými
stupňami cirkevnej administratí
vy a dňa 11. mája 1947 bolo konsekrovaný za biskupa, keď ako
pomocný prešovský biskup ponavštevoval takmer všetky far
nosti diecézy. Na tieto návštevy
nikdy nezabúdal a s láskou na ne
spomínal, najmä na udeľovanie
sviatosti sv. birmovania v šariš
ských farnostiach.
Otec biskup Vasil životom mod
litby a pracovitosti stal sa prí
kladom pre kňazstvo, keď ne
zlomnou silou vôle premáhal útra
py a strasti svojho života aj v po
žehnanom veku. K jeho dennému
režimu patrili bohostánok a pí
sací stôl. Z jeho izby sa denno
denne ozývalo klepanie na písa
com stroji. Pripravoval meditá
cie pre bohoslovcov a zostatok
času venoval modlitbe. Modli sa
a pracuj, — to bolo jeho heslo.
Redaktorská práca v časopise
Blahovistnik a od neustáleho po
užívania ošúchaný časoslov zo
stávajú dodnes výrečným svedec
tvom jeho ľudského, charaktero
vo výnimočného profilu kňaza,
vzdelanca a humanistu, ktorý aj
v spovednici dokázal prosto a
s láskavou nehou riešiť duševné
problémy svojich veriacich, ne
zabúdajúc na spätosť životných
ťažkostí so sociálnymi podmien
kami, ktoré ich nastoľovali.
Nežil
na povrchu duše, ale
v sústredenosti aj v takých chví
ľach, ktoré človeka rozptyľujú.
Riadil sa slovami sv. ap. Pavla:
„K to sa spája s Pánom, je s ním
jeden Duch'1 (1 Kor 6, 17], Žil
v plnom spojení s Bohom a bol
nesporne mužom svätého života.
S veľkým odhodlaním a trpezli
vosťou premáhal útrapy svojho
života, s nevšednou láskou praco
val na mravnom povznesení gréc
kokatolíckeho ľudu. Jeho spôsob
života bol skromný, sám k sebe
bol nesmierne prísny.
Otec biskup ThDr. Vasil Hopko
usnul dňa 23. júla 1976. Grécko
katolícki kňazi a všetok veriaci
ľud si na neho s láskou a hlbo
kou úctou spomínajú. Jeho nehy
núca pamiatka ostáva nám všet
kým žiarivým príkladom činoro
dého, obetavého, čistého a zbož
ného života prostého a pritom
veľkého človeka našej doby.
ThDr. Juraj B u j ň á k

Tajomstvo utrpenia
0 IV.
Utrpenie samo osebe nemá cenu. Jedine láska
môže darovať život.
Náš Boh je milujúci Otec, ktorý tak velm i miluje
svoje dieťa, že riskuje aj hriech aj následky hrie
chu. Otec, ktorý miluje až do krajnosti, že nikdy
neponechá človeka samého v jeho utrpení.
Drahý m ôj, ja, tvoj Boh,
som nijakú bolesť nechcel.
Ľudia si ju p rivola li sami.
Voviedli ju do sveta,
keď doň voviedli hriech,
pretože hriech, to je zmätok,
a zmätok spôsobuje bolesť.
Každý hriech vyvolá niekde vo svete
a v niektorom čase svoj dôsledok — bolesť.
Cím je viac hriechov, tým je viac bolestí.
Ja som prišiel,
aby som prijal vaše bolesti i hriechy.
]a som ich p rija l a pretrpel,
skôr ako ste ich spáchali.
Prem enil som ich, a tak vám ich vraciam,
Urobil som z nich poklad.
Sú síce stále zlom,
no zlom, k toré vám slúži,
lebo z vašich bolestí som urobil Vykúpenie.

ním a smrťou v plnom vedomí poslania, ktoré má
splniť práve takto. Práve utrpením má zachrániť
človeka, „aby nezahynul, ale mal večný život.“
Kristus ide za svojím utrpením, vedomý si jeho
spásonosnej moci, ide poslušný Otcovi, ale predo
všetkým zjednotený s Otcom v tej láske, ktorou si
zaľúbil svet a človeka v ňom. A preto sv. Pavol na
píše o Kristovi: „Zam iloval si ma a seba samého
obetoval za mňa.“
(Ján Pavol II.: Salvifici doloris)

Nem ôžem e pripustiť, že by Boh — Láska mučil
človeka, aby ho prinútil stať sa lepším. Trest za
svoj hriech si nanucuje človek sám. Tým, že roz
vracia poriadok vo stvorení, spôsobuje sám sebe
a svojim blížnym kruté muky. Boh k nim nemusí nič
pridávať. Človek musí bojovať, aby sa svet stal do
konalým. N ie sám, to je nemožné, ale s Kristom,
pretože Boh sa nevzdáva pred utrpením. Najväčším
dôkazom toho je, že Ježiš sa celý angažoval v boji
proti utrpeniu a smrti. Mimo neho je iba zúfalstvo,
kým s ním je nádej a víťazstvo.
o. Miroslav D a n c á k

(M. Quoist: Nemocnica)

Na ulici sa malé dieťa vytrhlo otcovi z rúk, roz
behlo sa, spadlo a udrelo sa. Otec ho dohonil a zbil.
Toto utrpenie naviac je pre dieťa zbytočné. Stačí,
že si poranilo koleno. To je preňho dostačujúci
trest. Otec sa rozčúlil, dal sa unášať hnevom. To je
nedokonalosť. Boh nebije svojho márnotratného sy
na, nedá sa uniesť hnevom. Naopak, namiesto toho,
aby ho potrestal, pomáha mu niesť utrpenie.
„Ked chceme vedieť správnu odpoveď na otázku,
prečo existuje utrpenie, musíme obrátiť svoj zrak
na zjavenie božej lásky, prameň zmyslu všetkého,
čo jestvuje. Láska je najplnším žriedlom zmyslu
utrpenia, ktoré zostane navždy tajomstvom; uvedo
mujeme si, že všetky naše výklady budú nedosta
točné. Kristus nám do tej miery dovoľuje pochopiť
toto mystérium o odhaliť, prečo je utrpenie, do
akej miery sme schopní pochopiť vznešenosť božej
lásky.
Láska je teda najplnším žriedlom odpovede na
otázku o zmysle utrpenia. Túto odpoveď dal Boh
každému človekovi v kríži Ježiša Krista.
Kristus sa priblížil k ľudskému utrpeniu najviac
tým, že ho sám vzal na seba. Počas svojej verejnej
činnosti poznal iba námahu, nemal strechu nad hla
vou, skusoval nepochopenie aj zo strany najbližších.
No najviac ho udúšalo nepriateľstvo a čoraz váž
nejšie prípravy zniesť ho zo sveta. Kristus si toho
bol vedomý a často hovoril učeníkom o utrpení
a smrti, ktoré naňho čakali: „Hľa, vystupujeme do
Jeruzalema, tam Syna človeka vydajú veľkňazom
a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú poha
nom. I budú sa mu posmievať, pľuvať naňho, budú
ho bičovať a zabijú ho; ale na tretí deň vstane zmŕtvych.“ Kristus ide na stretnutie so svojím umuče

Ikona

presvätej

Bohorodičky v gréckokatolíckom
Grottaferrata neďaleko Ríma

kláštore

Svätí robili iba jedno — plnili Božiu vôľu. Ale robili to
celou svojou silou. Aj my máme robiť to isté, a podta stupňa
horlivosti, ktorou sa budeme o to usilovaf, bude napredovaf
aj naše posväcovanie.
(Miriam Terézia Demjanovičová)

B lah . A n e žk a Česká
KRÁĽOVSKÁ DCÉRA V HÁBITU SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
Blah. Anežka Česká
M otto: „Blah. Anežka náleží k nejoznëSenëjSim postavám naši histórie.“
(Univ. proí. dr. Jozef Pekár)

Pravdu má prof. J. Pekaŕ. A le
je také nejzanedbanšjší svätici.
Dávno mêla být svatoŕečena! Bla
horečená byla teprve až Piem IX.
v listopadu 1874. Pfedtím se o to
pokoušela márne Eliška i Karel
IV. Letos má být konečne prohlášená za svätou. Jan Pavel II. již
v roce 1982 pochopil její velikost,
když 2. února napsal dopis biskupúm o dústojnosti Anežky, protože 2. bŕezna 1982 český národ
a s ním celá Evropa oslavovali
700. výročí její blažené smrti.
Nenadsazuji, když uvádím, že
ji múžeme klidnë zaŕadit po bok
sv. Brigity, která varovala papeže Urbana V., aby se nevracel
zpët do Avignonu r. 1370, je ji
možno postavit i vedie dom ini
kánky sv. Kateriny Sienské, která
■definitívn!ë plrfvedla papeže doj
ftíma, i když se o to pokoušel i
Petrarca i Karel IV. I bl. Anežka
píše papežúm do Ríma, dosud
je z nich zachováno 22 dopisü.
Bl. Anežka se narodila 20. 1.
1206 jako dcéra českého krále
Pŕemysla Otakara I. v Praze. By
la vychována v klášteŕích: Tŕebnice u Vratislavi ve Slezsku sv
Hedvikou, v Doksanech
v
Če
chách. Pak žila na královském
dvore ve Vídni. Na kŕtu dostala
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jméno po Anežce Rímske. Odmítla anglického krále jindficha
111., nemeckého císafe Bedricha
11., protože již pŕedtím se mys
ticky zasnoubila s Kristem. Žila
asketicky, prísne, ač zdánlivé za
chovávala všechna pravidla královského dvora v Prahe.
V je jí dobe svet m luvil o chudáčkevi Božím, „druhém Kristu“ ,
o sv. Františkovi z AssisL Jeho
výročí bylo rovne v. 1982 slaveno. Anežka jej následovala dúkladnë. Založila hospic pro ne
mocné, o které se staral rád
který rovnež ona založila. Staví
„kŕížovníkú s červenou hvezdou“ ,
kostely ze
svého
královského
vëna. Vystavëla i klášter klarisek
v Praze, kam sama v roce 1234
v den sv. Martina vstoupila. Sv.
Martin, púvodem Slovan z Panó
nie, byl jí rovnež vzorem. Zríká
se titulu abatyše a pokorné slouží nemocným a chudým. Vykonává ty nejnižší práce.
Ačkoliv žila v tomto klášterním zátiší, mêla současné Boží
dar, aby blahodárne a ve pros
pech svého náreda i celého sveta
mohla se vënovat — jako všichni
mystikové — i tomuto svëtu a
mêla v liv na verejné události. Je
jí bratr, Václav I., i Pŕemysl Otakar II. chodí k ní s prosbou o ra 
du, aby jim poradila v jejich záležitostech. Z papežu si jí velice
vážil Rehoŕ IX.
Zmĺnéné listy papežúm dokazují je jí velkou péči o svúj ná
rod. Po roce 1278, kdy zuŕil mor
a byla v'elká bída, živorila sama
v nejvätší bídé. Byla již starou,
vetchou starenkou, ba dokonce
nemocnou, presto však neprestá
vala se s velkou péči starat o své
drahé nemocné a chudé. Činila
tak až do vyčerpání. Umírá 2.
bŕezna roku 1282.
V téžkých dobách její klášter
zpustl, její hrob se ztraiil. Pres
všechnu starost kíard. gašpara
nebyl nalezen. Úcta k ní však ž i
la dále, vážil si jí celý kresťanský
svët.
Anežka byla jasnovidnou. Pŕedpovëdëla smrt
svého
synovce
Pŕemysla Otakara II. Když její
plroroctví se uskutečnilo. slama
velm i trpela. Učinila podie vyprávéní mnoho zázrakú.
Anežčina sestra dánska královna Dagmar, manželka dánské-

ho krále Valdemara, je rovnež
cténa celým dánskym náradem.
Ďalší sestra Anna Polská je vzpomínaná v dobrém.
Je nutno vzpomenout zde i
pražského biskupa Ondŕeje, rádce otce Anežky, Pŕemysla Otaka
ra I., príznivce Velehradu, který
zem ŕel v povesti svätosti ve vyhnanství v Ríme. Pred svou smrtí
poručil, aby jeho telo bylo pŕevezeno na Velehrad a hlava do
Prahy. Když u jeho hlavy se stávaly zázraky, byl cten jako bla
hoslavený. Karel IV. dal jeho hla
vu uložit do zdi kapie svatovítské, kde byla v nrnulém století
pri opravách skutečné nalezena.
Zachovalý se také dopisy, kte
ré psala sv. Klára blah. Anežce.
Není to nie divného, protože byly obe svetice ve styku.
Pri studiu života bí. Anežky
jsem narazil na jednu pro všechny ŕeckokatolíky východního ob
radu potešující zprávu. Sv. Fran
tišek z Assisi pôsobil určitou do
bu — jako východní jáhen — pri
liturgii východní. O tom jiste vädéla jak sv. Klára, tak
i bl.
Anežka. V její dobé ješté doznívaly vzpomínky na východní ob
rad i v Praze. Proto svatoŕečení
bl. Anežky bude jisté velmi
ví
tané i východním kŕesťanum. Bu
de jim pobídkou, aby nezapomínali na svúj starobylý slovanský
obrad, když takový svetec pobý
val ve východním ŕeckém klášteŕe v Itálii.
Z dlouhé rady českých „svä
tých “ žen — sv. Ľudmila, Doubravka, Pŕibyslava, Mlada, bl.
Zdislava, Anička Maria Zelíková
z Napajedel, Anička Tomanová
z Čech, Františka Slavatová aj. —
bude druhá prohlášená za svätou.
Ct. karmelitánka Márie Elekta
z Prahy též volá! Za blahoslave
nou bude prohlášená i Edita Steinová, obeť II. svet. války. Určitou
dobu žila
jako
ošetŕovatelka
v Hranlcích na Morave. Filozof
ka, karmelitánka, židovská konvertitka.
Český národ čeká svatoŕečení
otce Stojana, bl. Zdislavy, bl. Ja
na Sarkandra. Bl. Zdislava je vel
mi aktuálni — jako vzorná domi
nikánka, manželka a matka —
pro dnešní manželé. Mládež Anič
ku Zelíkovú! Ottu! Anička Zelí
ková, karmelitánka, jako Edita

IV. W A E R L A N D O V

SYSTÉM

Dr. A. E. Waertand berie Človeka ako celok. Tvrdf, že nemáme So robiť s cho
robami, iba s chybami v našom spôsobe života; odstráňme chyby a choroba sa
sama stratí. Jeho systém obsahuje tieto faktory: prírodné, zdravé jedlo; vzduch
a slnko; fyzická práca a cvičenie; čisté telo, kttpele a drhnutie; dobré vylučovanie
vďaka strave; Acta k životu.

Denný program
Po prebudení šálku Excelsioru. Ranná prax: začíname masážou hlavy — krúživé
pohyby prstov od šije a spánkov k temenu — privádzajú viacej krvi do hlavy;
potom studená sprcha alebo studená masáž hubou a trenie uterákom a suchou
kefou; cvičenie alebo svižná prechádzka;
r a ň a j k y — nevefké, aby nezaťažovali trávenie a prečistili tráviacu sústavu —
domáce kyslé mlieko, jogurt alebo smotana a ovocie, prípadne i sušené ovocie,
sušená a pomletá pŕhfava, lucerna a šípky, pšeničné otruby a klíčky alebo mies
to ovocia cibuľa;
me d z i j e d l a m i (nie je potrebné) — surové ovocie, bylinkový čaj sladený
medom, napr. z jabloňových či malinových listov, z čiernych ríbezlí, brezy, ja
hôd či šípkový;
o b e d — misa krusky z 5 druhov obilia alebo nevarená „Quick kruska“, pripadne
mlieko (nepasterizované), ovocie, kompót alebo namočené sušené ovocie, vdomáca jablčná kaša, celozrnný chlieb s maslom a cibuľou, domáci tvaroh,
v e č e r a — misa čerstvého zeleninového šalátu s dôrazom na listové zeleniny
(strúhaná surová mrkva, červená repa a cibuľa, kapusta, pažítka, šalát, kel,
kôpor, reďkovka, petržlen, cesnak atď.). Na večeru sa môžeme dojesť samožitným
chlebom s maslom, tvarohom a cibuľou, kyslým mliekom či jogurtom (sladké
mlieko nie je dovolené). Výnimočne varené ovocie ako dezert
Pozor! Na šalát žiaden ocot ani cukor, hrozienka, citrón alebo ovocie (výnimka
len pre ľudí s nedostatkom žalúdočnej soľnej kyseliny — povolené trochu citró
novej šťavy).

Čo Waerlandov systém zakazuje:
—
—
—
—
—
—

soľ, ocot, čierne korenie, horčicu a iné ostré veci;
kávu, čaj, tabak, alkohol;
biely cukor (a všetko, čo ho obsahuje);
biely chlieb (a všetko, čo obsahuje bielu múku);
upravované, rafinované, sladené, farbené. . . jedlo;
mäso, ryby, vajíčka.

Steinová, zem ŕela v povästi svä
tosti, stejnä jako Otto Schimek,
který byl jako némecký voják zastŕelen, protože nechtél stŕílet do
Polákä. Aničce bylo 17 let, když
skonala jako dobrovolná obéť za
duše, Ottovi 19 let, který dôsled
né zachoval až k heroismu V.
prikázání: „N ezabiješ!“ proti svému svédomí. Byl chycen na Moravé! Blahoslavená Anežka Česká
žila určitou dobu ve Vídni, Otto
Schimek pocházel z Vídnä, matka
Aničky Zelíkové pocházela rovnäž
z Vídné, Edita Steinová byla urči
tou dobu také ve Vídni, takže na
jejich oslavu sa teší nejen Slované, Židé, ale i Rakušané.
V
duchu ekumenismu budou se
radovat ze svatoŕečení Anežky
České všechny národy, jak tomu
b ylo u hrobu sv. Františka z Assisi v minulém roku. Zároveň je to
dokladem krásne jednoty východ
ní i západní Církve, jak se vy
jadril sv. Otec Jan Pavel II., že
všeobecná Cirkev má jedny plíce
se dvämi stranami. Musí dýchat
obämi. Reckokatolíci se budou
hrdé hlásit k bl. Anežce stejné
jako rímskokatolíci.
prof. 'dr. Josef M a n a

U iik M iin Á i

Prechod na Waerlandov systém
Treba vyčistiť telo — klystírmi, pôst, pobyt na zdravom vzduchu. Klystír —
najlepšia poloha na kolenách s hlavou dolu; nádobka 1/2 až 1 m vysoko, v hadici
nesmie byť vzduch; na zavedenie možno použiť vazelínu, jeden klystír predstavuje
1/2 litra vlažnej vody s niekoľkými kvapkami z citróna, dva klystíry, jeden liter
vlažnej vody. Klystíry aplikovať len na prechodný čas — nesmie sa stať zvykom.

Príklady liečenia Waerlandovým systémom
Bol pôvodne vytvorený na prevencia dhorôb. Pôsobí aj ako liečebná metóda,
pretože, ak posilňuje zdravie, pôsobi i proti chorobe. Vo Švédsku vyšla celá kniha
s konkrétnymi prípadmi vyliečenia chorôb od lupienky po rakovinu — Waerland
Diet Saved Our Lives — M. Ferlag. Vo švédskom časopise Tidskrift for Halsa sú
tiež popisované stovky pripadov úspešnej liečby pomocou Waerlandovho systému.
P r í k l a d y : — Pani O. Olsenová, Hoor (Švédsko) trpela nevyliečiteľnou astmou
a sústavnými migrénami. Živila sa opekanou údeninou a čiernou kávou. Po
troch mesiacoch liečby W. S. s pôstmi a prísnou diétou sa zbavila oboch neduhov.
— Pani E. Ericksenová (Štockholm) mala rakovinu prsníkov. Po S týždňoch pôstu
o surových šťavách a vode začala s diétou so surovým jedlom. V tomto čase
bola pozvaná na predoperačné vyšetrenie do Karolínskeiho inštitútu. Tam zis
tili, že nádory z oboch prsníkov zmizli a že niet čo operovať. Prirodzene, na
ďalej dodržuje diétu, ktorá ju zachránila a po ďalších 16 rokoch je zdravá.
Použitá literatúra:
ARE AND EBBA WAERLAND, Health Is Your Birhright, Humata Publishers, Bern,
Switzerland
•
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Z krefťanfkého fveta

Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval členov Hlav
ného výboru pre Mariánsky rok, ktorý bude od 7.
júna t. r., od Zoslania Svätého Ducha do 15. au
gusta 1988, do Nanebovzatia Panny Márie. Vo vý
bore je 1 kardinál, 7 biskupov, 3 kňazi, 1 rehoľník,
2 rehoínice a 3 laici.
Vo Vatikáne potvrdili, že so zasadaním Biskup
skej synody sa ráta v dňoch 1.— 30. októbra. Bis
kupská synoda bude klásť dôraz na úlohu Božieho
ludu v súčasnom svete.
Jánovi Pavlovi II. udelili cenu stredotaľanskeho
mesta Liviana za výber z jeho poézie, ktorý zredi
goval F. Zagati.
V
Ríme oznámili, že z rozhodnutia hlavy cirkvi
Jána Pavla II. bude sa v katolíckej cirkvi svätiť
Svetový deň mládeže vždy na Kvetnú nedeľu.
Opravy fasády Svätopeterskej baziliky vo Vati
káne prebiehajú už takmer rok. Reštaurátori pod
robujú dôkladnej kontrole najmä tivolský traver
tín, ktorý je hlavným stavebným materiálom bazi
liky. ,
Ján Pavol II. odpovedal na list židovského teoló
ga Pinchasa Lapideho, ktorý sa poďakoval Apoštol
skému Stolcu za obetavú záchranu vyše 700 000
Židov za druhej svetovej vojny. Pápež v odpovedi
napísal, že cirkev si váži každého človeka a vždy
robila a robí všetko pre jeho dobro.
Hlavný rumunský rabín Mases Rosen vyhlásil po
návrate z audiencie u pápeža Jána Pavla II., že sa
osobne presvedčil o tom, že ako veľmi záleží hla
ve katolíckej cirkvi na zachovaní svetového mie
ru.
Tajomník pápežských majetkov Lorenzo /Antor
netti oznámil, že v rámci Roku bezprístrešných, za
aký vyhlásila rok 1987 Organizácia Spojených ná
rodov, rozhodol sa Ján Pavol II. vybudovať útulok
pre bezdomovcov, ktorí bývajú v provizóriách za
Beminiho kolonádou na Via delia Conciliazione.
Pod predsedníctvom kardinála Rogera Etchegaraya zasadala pápežská rada Cor unum, ktorá má
na starosti koordináciu všetkých pomocných hu
mánnych akcií. Zasadanie sa nieslo v znamení hes
la Láska k biednym — situácia a výzvy Evanje
lia.
Komentáre svetovej tlače sa ešte stále vracajú k
hodnoteniu vlaňajšieho roka pápeža Jána Pavla II.
Za jednu z najvýznamnejších udalostí zhodne ozna
čujú jeho iniciatívu a zvolenie modlitbového dňa
do Assisi — 27. októbra 1986.
Dž štyridsať rokov stojí na čele maďarského ka
tolíckeho týždenníka Oj ember Ferenc Magyar. Za
maďarský biskupský zbor pozdravil jubilanta bis
kup József Kacziba.
Arcibiskup Foggie Salvadore de Giorgi oznámil,
že v dňoch 23.— 24. mája t r. zavíta do tohto mes
ta, známeho najmä od čias stigmatizovaného pátra
Pia, Ján Pavol II. Dňa 25. mája bude totiž sté vý
ročie narodenia tohto omilosteného Božieho slu
žobníka.
*

Po siedmich rokoch mravčej práce skončili so
vietski odborníci obnovu vyše 800 rokov sta
rej ikony Znamenije, patriacej medzi najcennejšie
klenoty staroruského výtvarného umenia. Zreštau
rované dielo neznámeho majstra zaujalo opäť dô
stojné miesto v Novgorodskom múzeu.
V
chráme sv. Margity v Uttendorfe objavili pri
reštaurátorských prácach vzácnu fresku s výjavmi
z legendy o sv. Margite.
Ján Pavol II. pripomenul vo svojej homílii na
sviatok Zjavenia Pána, že súčasťou mierového úsi
lia je aj zápas za zachovanie ľudskej dôstojnosti.
Milióny našich bratov žijú v biede a nemajú ani
najzákladnejšie ľudské práva.

----------- Svätý Alfonz ----------------------------

K MATKE MILOSRDENSTVA
Zo svojho nebies trónu,
Mária, skloň sa k nám
a milosrdné oči
na našu biedu spriaml
Ak sa T i srdce pritom
súcitom nezachvie,
nuž, nepozeraj na násl
Sme biedni oddane!
No predsa na nás pozri:
Sme vinní pred Pánom,
pred jeho Srdcom krásnym
vinní sme nevďakoml
Ak Ty Ho uzm ierit chceš.
Tvoj pokyn jediný
postačí, krásna Mati:
a zhladí previny.
0 , d ra h á n a ša M a ti,
ak T y c h c e š s p a s ií nás.
p o v e d z : s m e T v o je d e ti

—

—a zľutuj sa zas.
Je pravda, nie sme hodní
byt Tebe dietkami:
N o Ty si predsa Matkou,
bdieš s láskou nad nami.
Pozhrnl pláší svoj krásny
a s láskou prijm i nás:
Tam bez obáv a šťastní
budeme s Tebou zas.
0 , Mati sladká, drahá,
vypočuj syna hlas,
čo s láskou nádej spriaha:
Mária, syna spas!
(Prel. o. Ivan]

NÁVŠTEVA APOŠTOLSKÉHO NUNCIA
k id ô ta

z f b C L t e h lt

KRONIKA OTCA ORDINÁRA
Dňa 3. februára 1987 ndp. ordinár Mons. Ján H i rka, apošt. administrátor prešovský, zúčastnil sa na
kňazskej porade v Trebišove a v M ichalovciach. —
Dňa 23. februára 1987 bol prítomný na stretnutí
Výboru cirkevných a náboženských činiteľov ČSSR
v Paláci kultúry v Prahe, kde priami účastníci Me
dzinárodného m ierového fóra, ktoré bolo v Moskve
v dňoch 15.— 17. februára t. r., inform ovali prítom 
ných o jeho výsledkoch. — Dňa 24. februára 1987
bol na prijatí_ zástupcov cirkví a náboženských spo
ločností v ČSSR na Úrade predsedníctva vlády
ČSSR. — Dňa 26. februára 1987 v Prešove mal jed
nanie so zástupcami CN vo veci vydavateľskej čin
nosti. — Dňa 28. februára 1987 vykonal vizitáciu
farnosti Litmanová, okr. Stará Ľubovňa.
M. M.

V
dňoch 19.— 26. januára t. r. navštívil našu vlasť
arcibiskup Francesco Colasuonno, apoštolský nun
cius s osobitným poslaním.
Nový predstaviteľ Apoštolského Stolca vykonal vo
svojej funkcii prvú návštevu Československa. Stre
tol sa a zhováral s predstavitefmi štátnych orgánov,
s predstaviteľmi rímskokatolíckej cirkvi, bohosloveckých fakúlt v Bratislave a v Litomeŕiciach i
s ďalšími cirkevnými činiteľmi.

NAŠI JUBILANTI
V tomto mesiaci si svoje životné jubileá pripom í
najú títo vdp. duchovní otcovia:
Jaroslav Palovčík, n. o. v Zálužiciach — 50 rokov
od narodenia (2. 5. 1937);
Konštantín Kádár, správca farnosti Porostov —
Ndp. ordinár pri posviacke obnoveného chrámu v Kvačanoch
75 rokov od narodenia (12. 5. 1912).
(12. októbra 1986}
Spomeňme si na jubilujúcich dušpastierov v mod
litbách.
Mnohaja fit, blahaja fit!
ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MÄJ
Všeobecný: Aby sme sa na príhovor Panny Má
rie, Matky Cirkvi, pričiňovali o uvádzanie koncilu
do života.
Misijný: Aby Cirkev v Kambodži a Laose vydáva
la svedectvo o Kristovi aj uprostred veľkých ťaž
kostí.
Srdce Ježišovo, zachovaj vo svätosti všetkých
biskupov, kňazov a diakonov.

Dňa 8. marca 1987 odovzdal svoju dušu Stvorite
ľovi v 68. roku svojho života iai v 41. roku kňazstva
o. Andrej T i m k o v i č , t. dekan.

Zosnulý sa narodil 13. ¡decembra 1919 v Lazoch.
Na kňaza bol vysvätený 28. augusta 1946. Pôsobil
V dňoch 15.— 17. februára t. r. bolo v Moskve M e vo farnosti Starina, Jasenovo a Kráľovce.
dzinárodné mierové fórum za svet bez jadrových
Pochoval ho nidp. Mons. Ján H i r k a, ordinár
zbraní, za prežitie ľudstva. Zo zahraničia prišlo na
prešovský dňa 13. marca 1987 v Košiciach.
toto podujatie vyše 900 významných vedcov, spolo
čenských a náboženských činiteľov, a umelcov z v y 
Vičnaja jemu pamjať!
še 80 krajín. Práca fóra prebiehala v siedmich sa
mostatných diskusných skupinách.
Hlavnú náplň zasadania do 200 náboženských či
niteľov tvorili p re ja v y členov iniciatívnej skupiny
všetkých šiestich svetových cirkví, ktoré boli zastú
pené na fóre. Ich predstavitelia zdôraznili najmä
otázky morálne a etické. Účastníci rokovania zhod
ne poukázali na to, že je nevyhnutné urobiť všetko,
aby nezanikol život na Zemi a aby svet nestratil
svoj zmysel.
UROBIŤ VŠETKO, ABY NEZANIKOL ŽIVOT N A ZEMI

Ĺ O '"

Kultúrne rozhľady
200. VÝROČIE SMRTI HUGOLlNA GAVLOVIČA, ktoré p ri
padá na tohoročný 4. jún, zaradilo do svojho zoznamu jubileí
veľkých osobností a významných historických udalostí na rok
1987 UNESCO — Organizácia spojených národov pre výchovu,
vedu a kultúru. Hugolín Gavlovič sa narodil pred 275 rokm i
— 11. novembra 1712 — v poľskom Czarnom Dunajci. Ako
26-ročný vstúpil do františkánskej rehole a po piatich ro 
koch štúdia bol vysvätený na kňaza. Pôsobil na viacerých
miestach a je pochovaný v mieste svojho najdlhšieho účinko
vania — v Pruskom, okr. Pov. Bystrica. Jeho dielo predsta
vuje 25 prác teologického, filozofického, kazateľského a mra
voučného obsahu a niekoľko prekladov z latinčiny. Z jeho
prác bola vydaná iba veršovaná skladba Valaská škola mra
vov stodola v rokoch 1835—36, ktorú napísal v slovenčiacef
češtine na salašoch na Chrástkovej a pod Vršatcom, kde sa
lie čil na pľúca. Menej známa je jeho skladba Škola kresťan
ská (1758), v ktorej sa venuje štyrom eschatologickým náme
tom : smrt,
posledný súd, peklo, nebo. 200. výročie smrti
tohto významného predstaviteľa literatúry 18. storočia je
vhodnou príležitosťou k hlbšiemu poznaniu jeho diela a k je
ho dôkladnému zhodnoteniu.
NÁVŠTEVNÍCI MOSKOVSKÉHO MÚZEA K NIH Y majú mož
nosť zoznámiť sa s vývojom m ateriálov na písanie i s autor
mi textov, počítajúc hlineným i tabuľkami zo 4. až 2. tisícročia
pred Kr. až po súčasnosť. V tom to unikátnom archíve je vyše
osemsto vzácnych kníh, okrem iných aj prvá ruská tlačená
kniha Apoštol, ktorú vydal ruský prvotlačiar Ivan Fedorov v
roku 1564 v Moskve a prvé ruské noviny Vedomosti, ktoré
založil cár Peter Veľký.
V TOMTO ROKU S I PRIPO M ÍNAM E STÉ VÝROČIE vydania
prvej slovenskej knihy v Spojených štátoch amerických. Bol
to Americký tľumač, ktorý v Pittsburgu — v šarištine — vy
dal Janko Slovenský, ktorý rok predtým bol spoluzakladate
ľom Amerikánsko>-slovenských nottín. Janko Slovenský sa
narodil v roku 1856 v Krompachoch. Po skončení učiteľského
ústavu v Kláštore pod Znievom odišiel do USA, kde sa stal
novinárom a podnikateľom. Zom rel v roku 1900 v Los Angelos v USA.
UPĽÝVA 125 ROKOV OD ÚM RTIA autorky aj u nás dobre
známej a čítanej Babičky, Boženy Ném covej. Babička je po
važovaná za je j vrcholné dielo. Keď pred 125 rokm i umrela,
pohreb sa konal z kostola sv. JindUcha. Celá Praha vypre
vádzala vzácnu ženu na Vyšehradský cintorín.
VO VÝCHODOSLOVENSKOM KRAJI je 390 predajných jed
n otiek PoStovej novinovej služby, z toho 367 stánkov a 23
predajní PNS v obchodných miestnostiach. Ich sieť je po
merne hustá, na jeden stánok pripadá 2669 obyvateľov. Poš
tová novinová služba rozširuje takmer 380 titulov tuzemskej
tlače.
V LETOHRÁDKU DARDANELY v Markušovciach, okr. Sp.
Nová Ves — postavenom v druhej pol. 18. stor. W olfgangom
Mariássym — Vlastivedné múzeum Spiša zriadilo po rekon
štrukcii, ktorá prebiehala v rokoch 1974—83, stálu expozíciu
klávesových hudobných nástrojov, jedinú svojho druhu na
Slovensku. Ťažisko výstavy tvoria nástroje, ktoré boli vyro-

bené na Spiši. Doplnkom expozície je výstavka organologic-Zf
kého diela hudobného vedca dr. Alexandra Buchnera. Leto
hrádok slúži aj na koncerty, o ktoré postupne rastie záujem.
VÝCHODNE SLOVENSKO NA PRAHU DOBY BRONZOVEJ
je názov výstavy, ktorú v spolupráci s Archeologickým ústa
vom SAV v N itre pripravilo v svojich priestoroch na ploche
250 štvorcových m etrov Východoslovenské múzeum v Koši
ciach. Výstava
prezentuje výsledky archeologických výsku
mov na území východného Slovenska z obdobia počiatkov
doby bronzovej. Sú to pamiatky po ľude otomanskej kultúry,
ktorá na východnom Slovensku dominovala v období od roku
1750 do roku 1450 pred Kr. Najviac exponátov je z výšku*
mov opevnených osád v Košictach-Barci, Rozhanovciach, Niž
nej Myšli a Spišskom Štvrtku. Výstava poputuje aj do ďalších
miest našej vlasti.
XI. VÝSTAVA UMELECKEJ FOTOGRAFIE V KOŠICIACH bola výberom 80 prác všetkých žánrov a všetkých oblastí nášho
života. Medzi autormi prác — členm i Zväzu slovenských fo
tografov — boli zastúpení aj poprední východoslovenskí fo
tografi — Ing. Alexander Jiroušek, Ing. Peter Purtz, Teodor
Andreas, Kornel Lovay a F ilip Harčarík.
U M ENIE 19. a 20. STOROČIA N A VÝCHODNOM SLOVENSKU
je jednou zo stálych expozícií Východoslovenskej galérie v
Košiciach. Diela tohto obdobia prezentujú vývoj výtvarného
umenia na východnom Slovensku. V expozícii sú inštalované
diela známych um elcov — Jána Rombauera, Vojtecha Klimkovlča, Ladislava Medňanského, Ľudovíta Čordáka, Antona
Jasuscha, Mikuláša Jordána, Teodora Jozefa Moussona a ďal
ších a je rozšírená o diela súčasných autorov, ktorí žijú a
tvoria na východnom Slovensku.
V
BLÍZKOSTI DOMINIKÁNSKEHO KOSTOLA V KOŠICIACH,
kde bolo pôvodné najstaršie jadro mesta, pod nánosom asi
päťmetrovej sute odhalili neskororománsku stavbu. Podľa
doterajšieho hodnotenia ide o kláštor. Vo výskume tejto lo
kality sa pokračuje.
JEDINEČNÝM DIELOM SVETOVEJ LITERATÚRY je Božská
komédia Dante Alighieriho, ktorý žil v rokoch 1256—1321.
Jeho tri časti vydalo postupne nakladateľstvo Tatran o Bra
tislave, Peklo v roku 1964, Očistec v roku 1982 a v súčasnosti
vyšla tretia časť — Nebo. Na vydaní sa podieľal iniciátor
Jozef Felix, prekladateľ a autor štúdie a komentárov Viliam
Turčány a ilustrátor Vincent Hložník. Vydanie tohto diela
je svedectvom našej kultúrnej vyspelosti.

Každá milosť, ktorá nám je daná, všetky milosti, ktoré
potrebujeme pre plný rozvioj svojho duchovného života, mô
žeme nájsť v Kristovi, v prameni milostí. Kristns prišiel na
zem, aby viedol ľndf k Otcovi. . . On je cesta, po ktorej mu
síte kráčať, pravda, ktorej mnsíte veriť, život, ktorý musíte
mať v sebe.
(Miriam Terézia Demjanovičová)
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