o. Pavol D a n c á k, dekan

Chlieb, ktorý dáva život
Ježiš pozval apoštolov do samoty, aby si trocha
odpočinuli. Veď fudia stále prichádzali, že sa ne
mali kedy ani na jest (Mk 6,31). Za miesto odpočin
ku si vybral breh Genezaretského jazera.
Toto ústranie neušlo pozornosti tým, ktorí išli za
Ježišom, aby ho počúvali. Táto túžba priviedla ich
až na tento breh. Ježiš sa zľutoval nad nimi, lebo bo
li hladní a vyčerpaní. Rozmnožil chleby a nasýtil
ich. Tento zázrak ich natoľko uchvátil, že ho vy
hľadali aj na druhý deň. Tu ich Ježiš poučuje: „Ne
hľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto,
že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa“ (Jn 6,26).
Chlieb patrí medzi najzákladnejšie články nášho
každodenného života. V Otčenáši to aj vyznávame:
„Chlieb náš každodenný daj nám dnes. . . “ Táto
potreba si vyžaduje aj veľa obetavosti a trpezlivosti
ed našich poľnohospodárov. V čase, ked sa u nás
ladia venujú oddychu, poľnohospodári pracujú na
poliach. Bojujú s počasím a o každú chvíľku, aby
čím skôr a lepšie pozlrfžrali obilie. Ich opálené tvá
re, postriebrené potom, svedčia o veľkej námahe
pri práci. Ich odmenou sú slová Svätého písma:
„Kto zrába svoju z#h/ má chleba dosýta“ (Pr 28,
19). A nielen oni, aj my, všetci.

Práca s chlebom vždy vyžadovala námahu. V Pr
vej knihe Mojžišovej čítame: „V potu tváre svojej
jedávať budeš svoj chlieb“ (3,19). Od našich poľ
nohospodárov záleží, koľko budeme mať chleba. Na
túto ich prácu privolávame stále Božie požehnanie
slovami: „Daj nám priaznivé a dobré počasie, bla
hodarný dážď, aby naša zem vydala hojnú úrodu.
Celý rok nás sprevádzaj svojím požehnaním ' (Lit.
sv. Bažila Veľkého).
Spasiteľ nás však nabáda, aby sme popri chlebe,
ktorý potrebuje naše telo, hľadali aj chlieb večného
života, pokrm, ktorý ostáva pre večný život (Jn 6,
27).
Zázračné rozmnoženie chleba bolo len úvodom
pre ďalší pokrm, ktorým sa budú nasycovať všet
ci ľudia, čo budú prinášať obetu Nového zákona.

V rcholí zber nového chleba.
Pane, daj dosí chleba pre telo i pre dušu všetkým ľudom
celého sveta.

Chlieb — zázrak prírody — používa Ježiš pri Po
slednej večeri, aby sa stal naším pokrmom pre več
ný život. (Jn 6,51). Berie ho do svojich rúk a pre
mieňa ho na svoje telo: „Vezmite a jedzte: toto je
moje telo. . . toto je moja krv“ (Mt 26, 27—28). Tu
je reč o nebeskom chlebe, v ktorom sa nám dáva
sám Ježiš. Niekoľkokrát to zdôrazňuje, aby sme ne
prišli do pochybnosti: „Ja som chlieb života“ (Jn
6,48). „Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba' (Jn
6,41). „Chlieb, ktorý ja dám, je moje telo'1 (Jn 6,51).
Pozemský chlieb je Božím požehnaním, ktorý je
pre náš telesný život. Ak by sme mali nedostatok
chleba, nastala by smrť. Teda je len pre časnosť:
„Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli“ (Jn
6,50). Chlieb z neba to je Ježiš Kristus v Najsvätej
šej Eucharistii. Chlieb zeme povýšil na svoje telo,
„aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť* (Jn 6,50
-5 1 ).
Na brehu Genezaretského jazera Ježiš rozmnožil
chleby a nasýtil prítomných ľudí. Svojím ustanove
ním na Poslednej večeri nasycuje tých, čo túžia po
nebeskom pokrme. Ten pokrm neba, ktorý prijíma
me pod spôsobom chleba a vína, je opravdivé Telo
a Krv Pána. Ten nás spája s Kristom, aby sme s ním
spojení obsiahli večný život.
Prichádzajme často k pokrmu večného života. To
je naša kresťanská povinnosť. Túto povinnosť po
výšme na prejav lásky ku Kristovi. Prijímajme ho
čo najčastejšie, aby bol pre nás silou konať dobro
a chrániť sa od zlého.

10 * ^ Ž D KALENDÁR
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1. S Kozma a Damián, divotvorcovia
2. Š Uloženie rúcha presv. Bohorodičky vo Vlacherne
3. P Hyacint, mučeník. Prvý piatok
4. S Andrej Krétsky, arcibiskup
S. N 4. nedeľa po ZSD. — Hl. 3. Utr. ev. 4. Lit.
Rim 6, 18—23. Mt 8, 5— 13. Sv. Cyril a Metod,
slovanskí vierozvestovia
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Atanáz Athoský, ctihodný
Tomáš a Akácius, ctihodný
Prokop, mučeník
Pankrác, biskup; mučeník
Anton Pečerský, ctihodný
Eufímia, mučenica. Olga, apoštolom rovná

12. N S. nedeľa po ZSD. — Hl. 4. Utr. ev. 5. Lit. Rim
10, 1— 10. Mt 8, 28— 34; 9, 1. Proklus a Hilár,
mučeníci
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Zbor árch. Gabriela
Akvila, apoštol
Vladimír, apoštolom rovný
Atenogén a jeho 10 žiakov, mučeníci
Marína, mučenica
Hyacint a Emilián, mučeníci

19. N 6. nedeľa po ZSD. Hl. 5. Utr. ev. 6. Lit. Rim
12, 6—14. Mt 9, 1— 8. Makrina, ctihodná
20. P Eliáš, prorok. Lit. Jak 5, 10— 20. Lk 4, 23—30
21. U Simeon a Ján, ctihodní
22. S Mária Magdaléna, myronosička; apoštolom
rovná
23. Š Trofim a Teofil, mučeníci
24. P Boris a Gleb, mučeníci
25. S Zosnutie sv. Anny, matky presv. Bohorodičky
26. N 7. nedeľa po ZSD. — Hl. 6. Utr. ev. 7. Lit. Rim
15, 1—7. Mt 9, 27— 35. Hermolaj, mučeník
27.
28.
29.
30.
31.
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Pantaleon, mučeník
Prochor, Nikanor, Timon a Parmen, apoštoli
Kalinik, mučeník
Sílas, Siluán a i., apoštoli
Eudokin, spravodlivý

NEZABIJEŠ

Človek nie je darcom livota sebe ani inému, preto nemá
právo brat si ho, ani svojmu blíinemu. Z toho vysvitá, že na
život sa máme pozeraí ako na Boží dar — tak u iných, ako
af u seba. Preto aj zneje prikázanie: „NezabijeSt“
Priamy zmysel tohto prikázania fe, aby sme úmyselne ni
komu nesiahli na život, pretože Judský život je posvätný"
(Matpr et Magistra).
Tento zákaz na hore Sinaf nezaznel po prvýkrát. Pán Boh
bral na zodpovednosť už prvého vraha Kaina a hneď ho af
potrestal. Noemovi bolo povedané: „Kto preleje ľudskú krv,
skrze človeka nech je preliata jeho krv" (G n 9,6/. V tom is
tom verši je af dôvod: „Lebo na Boží obraz stvoril som člo
vekat.*
Stará legenda hovorí, že pod Kainom, kdekoľvek vkročil,
triasla sa zem. Neboia to zem, a\e bol to Kain, ktorý pod
výčitkami stále sa ozývajúceho svedomia sa chvel a jeho krok
bol neistý. Nemal nikde pokoja a odpočinku.
K vrahom boli veľmi prísni už pohania. Tak napr. O Cézarovi čítame, že nariadil pokutovať vrahov stratou celého ma
jetku.
Slávny 0 Connel, nosil až do smrti čiernu rukavicu na tej
ruke, ktorou zavraždil v súboji svojho súpera. To preto, aby
všetci vedeli, že je vrah.
To je pravda ojedinelý prípad, v ľudských dejinách. Koľko
máme však takých, čo pokojne sedia, spia a vôbec si neuve
domujú, že sú vrahmi. Mnohí si svoju vinu tmi neuvedomujú.
Známy je výrok nášho Spasiteľa v reči na hore pri vysvet
ľovaní tohto prikázania, podľa ktorého vrahom je tiež každý,
kto sa hnevá na svojho blížneho (M t 5, 22). Takto sa o tom
vyslovil aj sv. apoštol Ján: ,Jtaldý, kto nenávidí brata, je
vrah'
(1 Jn 3,15). A dodáva: trAni jeden vrah nemá v sebe
večný život‘ (3,15).
Človek sa môže stat vrahom aj nechtiac, z ľahkomyseľnosti,
alebo nemiestneho žartu. Vrahom je každý, kto zle zaobchádza
s človekom, manžel s manželkou, rodič s diefatom, diéta s
rodičmi. Tak isto vrahom je každý, kto mohol, druhého zachrá.
nit, a neurobil to. Toto prikázanie chráni aj zvieratá. Súcitný
človek nezabije zviera, ak nemusí. A kto musí, urobí to bez
zbytočného týrania.
Ťažkým hriechom je úmyselná samovražda. Základnou prí
činou je tu strata viery a strata- dôvery v Boha. Kto verí v Bo
ha, že Boh dá každému odplatu a kto dúfa, že Boh nikoho
na svete neopustí, ten pH zdravom rozume st nikdy nesiahne
na život.
Je hrdinským skutkom, kto z lásky k Bohu a blížnemu na- .
sadzu/e zdravie a žtvot: obrana vlasti, matka diefata, lekár
a ošetrovateľ nemocných, záchranca od smrti. O takýchto Spa
siteľ povedal: ,>Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho" (M t
10¿ 9 ).
Proti tomuto prikázaniu sa prehrešuje aj ten, kto si škodí
na zdraviu, kto sa oddáva nadmernému pitiu alkoholu a faj
čeniu. Kam nechodí striedmost, tam chodí lekár. Zvlášť nad
merné pitie alkoholu znižuje človeka „pod Boží obraz“, ničí
ho duševne i telesne, a jeho následky sa prenášajú na potom,
stvo a ohrozuje i feho večnú spásu.
Chráňme svoje zdravie! Život, zdravte a celé telo je veľký
Boží dar. Boh je Pánom nášho zdravia a života. Lebo „či teda
žijeme, alebo zomierame, Pánovi sme' (Rim 14,8).
Vidíme, aké opovážlivé je tvrdenie: Ja som nikdy ntkoho
nezabili

—íd -
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Život sa nezastavuje ani na chvíľku...!
■Akéže to bývali kedysi prázdniny! Na poliach bo
la žatva, deti si rátali na prštekoch, koľkokrát sa
ešte vyspia a bude škola. Pásli húsky u starej ma
my, ktorá bola rada, že má svoje vnúčatá doma as
poň cez prázdniny. Na do'volenky sa nechodilo, ale
bo aspoň do kúpeľov nie. To chodili len tí, čo na to
mali, lebo kúpele a rekreačné miesta patrili iba vy
voleným.
Keď sa nad tým tak rozmýšľam, vždy sa mi zdá,
že by sme mali hovoriť o tomto viacej svojim detom, ktorým sa už vidí samozrejmým, že pôjdu na
rekreáciu, do pionierskeho tábora . . .
Kde sme chodili my? Doslova iba k starým ma
mám, ktoré sa tešili, že sme prišli a mali aj starosti,
aby sa nám niečo nestalo, aby nás zdravých vrátili
rodičom.
U starej mamy sme sa kadečomu podučili, lebo
ona najlepšie vedela povedať nielen rozprávku pred
spaním, ale aj poradiť čo robiť, keď nás prebolel ža
lúdok, či hlava . . . Akéže len boli dobré recepty sta
rej mamy! Boli lepšie ako aspirín, liečili, pomáhali
— už jednoducho preto, že nám ich naordinovala
tá predobrá bytosť, preláskavá stará mať so zvráskovatelou tvárou a zrobenými rukami, stará ma
ma ..,/
To som začal a to som chcel povedať, že by sme
mali našim deťom často hovoriť o tom, ako sme žili
predtým. V čaše, keď nesvietili žiarovky, keď ne
prali práčky a nechladili chladničky a mrazničky,
keď nebolo rádioprijímačov a televízorov.
Úlohy sme si písali pri sliepňajúcich petrolejkách
a keď nás bolo — detí — v rodine viacej, ani každý
nemal svoje topánky, ale nosili sme jeden po dru
hom. Tým našim dnešným deťom, ktorým tak veľapreveľa doprajeme, že je to niekedy až neúnosné,
sa to bude zdať neuveriteľné. Ale tak to bolo.
Aj zdravotnícka starostlivosť nebola taká rozvet
vená ako dnes a mnohí umierali preto, že nemohli
zóhnaí lekára. Matky chodili s chorými dietkami
v batohoch až za tretí chotár, kde bol lekár.
Aj práce nebolo dosť a mnohí otcovia sa s boles
ťou pozerali na núdzu svojej rodiny, ale nevedeli
jej odpomôcť, lebo ich nikto nenajal. . . Skúste to
povedať dnes deťom, a budú sa diviť, čudovať, ako
to bola možné. Oni poznajú dnešok, keď čítajú
v mnohých podnikoch a obchodoch výzvy: Prijmeme
pracovníkov, prijmeme pracovné sily . . .

Chorý je tento svet. Ľudia, dokázali sme veľa. Vie
me sa odpútať od zeme, vieme chodiť po povrchu
Mesiaca, vieme kadečo, ale nedokázali sme nasýtiť
všetkých svojich bratov a sestry, nedokázali sme
dať chlieb všetkým deťom sveta. A to nás nesmie
nechať ľahostajných!
Miliardy sa vydávajú na zbrojenie, miliardy po
hlcuje vojnový moloch. Započúvajme sa do slov,
ktoré odzneli na Medzinárodnom miercŕvom fóre
v Moskve za svet bez jadrových zbraní, za prežitie
ľudstva. Účastníci — medzi nimi i do 200 nábožen
ských činiteľov — zhodne poukázali na to, že je
nevyhnutné urobiť všetko, aby nezanikol život na
Zemi, aby svet nestratil svoj zmysel.
Všetko bohatstvo, ktoré je na svete, musí byt da
né do služieb človeka, pre jeho blaho, a nie pre jeho
ohrozenie. Je potrebné, aby si štáty uvedomili svoju
morálnu zodpovednosť, ktorú v tejto súvislosti ma
jú pred všetkým ľudstvom, zdôraznili zástupcovia
cirkevných kruhov.
Na výnimočnosť tohto fóra čo do obsahu i zastú
penie poukázal v rozhovore so spravodajcom ČSTK
metropolita haličský a kyjevský Filaret. Povedal,
že hlavným obsahom diskusie náboženských činite
ľov za okrúhlym stolom bol predovšetkým bezpro
stredný a vecný dialóg predstaviteľov jednotlivých
cirkví o najzávažnejších problémoch, ktoré dnes
znepokojujú ľudstvo.
Vidíte, leto, prázdniny — a nijaká prestávka! Ži
vot beží míľovými krokmi ďalej a my si v srdciach
nesieme nádeje, že raz sa už naozaj náplní proroc
tvo starozákonného Izaiáša, ktorý videl nové ľud
stvo a novú zem. Ľudí, ktorí si prekujú kopije na
viničné nože a z mečov urobia radlice pluhov.
Je to krásna vízia! Verme, že sa čoskoro stane
skutkom. Pred budovou Organizácie Spojených ná
rodov v New Yorku je dielo ruského majstra Vučetiča, znázorňujúce realizáciu tohtd prorokovho
sna.
Kiež sa stane skutkom!
-ant-

A popravde treba povedať, že ešte ani dnes nie
je to tak v mnohých krajinách sveta, ktorý sa síce
chvasce tým, že u nich si môže každý robiť, čo
chce, ale nedá chlieb a prácu miliónom svojim ob
čanom. Milióny ľudí hladujú. Milipny detí umiera
jú preto, že ich nemá kto živiť. V Indii umiera kaž
dých 20 minút malé dieťa. V Afrike takisto.
U nás máme čo jest, ba niekde aj mrháme Božími
darmi. Škoda, že nám nad takým bohatým obedom
nepríde na um, že kdesi je rodina, ktorá hladuje,
deti, čo nemajú ani len chlieb.

Kúpelný dom o Bardejovských Kúpeľoch, v krásnej prírode
nášho východného Slovenska.

DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN

■

Štatistiky nám potvrdzujú smutnú skutočnosť, že
veľa škôd nám spôsobujú požiare. Raz je to nepo
zornosť, inokedy ľahkomyseľnosť a doplácame aj
na to, že nechávame voľný prístup k zápalkám de
ťom.
Škody, ktoré každoročne požiare spôsobujú, sú
miliardové. Ničia sa hodnoty, ktoré mohli slúžiť
všetkým. O takomto čase, keď je v plnom prúde
žatva, nie sú zriedkavé ani požiare obilia. Poľno
hospodári ho od jari starostlivo opatrovali, hnojili,
kultivovali, tešili sa na sľubnú úrodu — a požiar
urobil koniec všetkému.
Záleží na všetkých nás, či z ohňa bude dobrý
služobník, alebo sa — nedaj Bože! — stane zlým
pánom, ktorý zničí výsledky nášho úsilia, našej
práce. Spytujme si svedomie, či nie sme niekedy
príliš smelí, keď nedbáme, že deti sa dostanú k zá
palkám a môže dôjsť k tragédii. Dbajme o to, aby
sme nezabúdali vypínať spotrebiče, lebo požiar mô
že nastať aj ich prehriatím.
Urobme všetko, aby sme vo svojom prostredí, na
svojom pracovisku, urobili všetko pre to, aby sa
z dobrého služobníka nestal zlý pán!
—šek—

MIER
M ier! Ó, ako velebím to slovo,
čo žitie v radosí premieňa
a strachu zbavuje rozdúchaný, svet!
Akoby sa v krásnej hudbe zrodilo
a vytekalo z najčistejšieho prameňa,
z ktorého tok života m i plynie
a prináša lásku, nehu pre m ôj vek
i zázračný liek na boľavé rany.
ČI údel človeka nie je Bohom takto daný?
Ak! sa v láske zrodí mier,
život človeka bude bez hany.
To mi, moderný človeče, ver!
M ier! Ó, ako velebím to slovo,
ktoré ako čarovný prútik jarného leta
vytvára nesmierne toky riek
a v prívaloch ľudskej zloby sa metá,
aby zastavilo m ôj neľudský vek!
Veď m ier Je bratstvo, pokoj, láska,
ktorú keď úprimné ústa vyslovia,
bude sa ňou h ojiť každá vráska.
Ci nenávisť nie je pre lásku cudzí svet?

Tak zvestujú Boží poslovia.
Len z lásky vyrastie m ierový ker,
to mi, moderný človeče, ver!

Tomáš Klen

,
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VYROVNANOSŤ
Dožič mi, Bože, vyrovnanosť,
aby som prijím al to, čo* nemôžem zmenit,
odvahu,
aby som zmenil to, čo môžem zmeniť
a múdrosť,
aby som to vždy rozoznal.
(K. Vonnegut)

Vyrovnanosť, odvaha, múdrosť — tri vlastnosti,
ktoré z priemerného* človeka dokážu urobiť veliká
na, zo slabocha hrdinu, ktoré vracajú ludom slo
bodu, radosť a šťastie. Človek je šťastný, ked je vy
rovnaný sám so sebou. Ak túto duševnú rovnováhu
stratí, jeho šťastie je iba čiastkové a trvá iba do ča
su, kým si človek znovu neuvedomí svoj stav. Preto
sa musí ustavične kontrolovať a usilovať sa o do
siahnutie prirodzenej duševnej rovnováhy vo svo
jich skutkoch a myšlienkach. Niekedy však znovu
nadobudnutá rovnováha človeku neprináša šťastie,
ale skôr zármutok. Ale čo je chvíľka zármutku, ked
sa človek rozhodol pre Boha? Podstatou tohto smút
ku je nedokonalosť nášho duchovného života, no
stalgia za stratou predmetu alebo nádeje upnutej na
veci charakterizovanej nedokonalosťou tohto sveta.
A práve v súčasnosti si človek jasne uvedomuje
ostrý kontrast medzi vlastnou nedokonalosťou a do
konalosťou Boha. Poznanie tohto kontrastu ho pri
vádza do depresií. Pocit osamotenia, nedôvery a bez
mocnosti je ďalšou príčinou depresií. Pre kresťana
by však mal byť tento pocit cudzí. Vedomie, že kaž
dý kresťan je údom svätej cirkvi a má spoločného
nebeského Otca, vylučuje tento pocit. Sv. apoštol
Pavol svojím výkrikom dôvery to potvrdzuje: Ked
Boh s nami, kto proti nám!
Ale hriech a zotrvanie v ňom nám neumožňuje
plne pochopiť zmysel tejto pravdy. „Tragickým ná
sledkom hriechu je, že človek po páde nedovolí Bo
hu, aby mu pomohol konať to, čo je dobré a správ
ne. Lámeme sláčik, aby nemohol hrať na našich hus
liach, natiahnutými rukami ho držíme od seba, pre
tože nechceme byť milovaní. Topíme sa a nechceme
sa chytiť jeho pomocnej ruky, pretože sme vo svojej
pýche presvedčení, že sa tým musíme vyrovnať sa
mi“ (Fulton J. Sheen).
Ak k budovaniu pokoja a vyrovnanosti v duši
nepripustíme Boha, naše úsilie bude márne. Otvor
me preto srdcia v úplnej odovzdanosti, ako prázdne
nádoby, aby boli naplnené. „Hla, stojím pri dve
rách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dve
re, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so
mnoiu“ (Z jv 3, 20).
Boh chce k nám prísť. Záleží len na nás, či ho
pustíme. Je pravda, že nie je ťažké nájsť Boha, ale
že sa človek častejšie bojí, aby sám nebol nájdený.
Nechajme sa nájsť! Prijmime Boha do svojho vnú
tra. Prijmime jeho pokoj a lásku, ktorá nám pomô
že nájsť stratenú vyrovnanosť.
M. Keruľ—Kmec

a hneď nato sa nebo zatmie mračnami a spustil sa
hojný dážď. Ľudia jasali od radosti. Avšak na Boží
príkaz Eliáš dal pochytať a popraviť všetkých po
V
Starom zákone si Boh povolával zbožných mu hanských prorokov, aby znovu nezačali ľud odvá
žov — prorokov, aby viedli a poučovali vyvolený dzať od viery v pravého Boha. Ale Jezabel, rozzú
ľud, chránili ho pred pohanstvom a utvrdzovali ho rená týmto činom, vydáva rozkaz nájsť a zabiť Eliá
ša. No Boh ho zázračným spôsobom vzal do neba
vo viere v jediného Bolia.
(4 Kr 2,11).
Jedným z najväčších prakov bol Eliáš. Tento sme
Svätá Cirkev, najmä v našom východnom obrade
lý muž svojou horlivosťou a odvahou si získal nie
len srdcia izraelského rudu, ale aj úctu celého si veľmi uctieva sv. proroka Eliáša ako vzor horli
kresťanského sveta, ba uctievajú si ho aj mohame vosti pre Božiu slávu, svätej smelosti vo vyznávaní
viery a pevnej dôvery v Božiu všemohúcnosť. Tieto
dáni (Turci a Tatári) ako svojho patróna.
vzácne
vlastnosti chce Cirkev vypestovať aj v nás
Narodil sa v meste Tišbe, v Zajordánsku. Pochá
dzal z pokolenia Ärona, vychovával sa v kňazskom veriacich. Chce, aby sme boli pevní a neochvejní vo
viere. Viera v jediného a pravého Boha musí byť
prostredí, kde si zachoval neporušenú čistotu a bol
základným kameňom nášho duchovného života. Bez
predstaveným školy prorokov. Zil asi deväťsto ro
tejto pevnej viery nič nedokážeme a neobstojíme
kov pred príchodom Spasiteľa.
Keď izraelský kráľ Achab so svojou manželkou v ťažkých skúškach života.
o. Marián P o t á š
fezabel prekonal vo svojej zločinnosti všetkých
dovtedajších zlých kráľov Izraela, ťažko urážal Pá
na a pod vplyvom pohanskej fezabel zavrhol vieru
v jediného Boha, začal obetovať pohanskému Baalovi. K týmto bezbožným praktikám začal prinucovať
aj celý židovský ľud. Tu sa naplnil kalich jeho zlo
by. Pán Boh poslal k nemu proroka Eliáša so slo
vami: „Na živého Jahveho, Boha Izraela, ktorému
slúžim, v týchto rokoch nebude ani rosy ani dážďa,
ak len nie na môj rozkaz.“' Avšak ani kráľ ani ľud
neprejavil známky pokánia, ale ďalej urážali Boha.
Preto prišiel predpovedaný trest v podobe dlhodo
bého sucha, ktoré trvalo 3 roky a šesť mesiacov.
Rieky, potoky a studne vyschli, ľudia a zvieratá
hynuli od hladu a smädu. A vtedy Pán opäť posiela
proroka Eliáša ku kráľovi s odkazom: „Zvolaj celý
Izrael na horu Karmel, tiež aj Baalových prorokov
a štyristo mrzkých prorokov, čo jedávajú pri Jezabelinom stole.“
Keď sa všetci dostavili na horu Karmel, Eliáš
predstúpil pred ľud a silným hlasom zvolal: „Doke
dy budete pokrivkávať na dve strany? Ak je Jahve
Boh, nasledujete jeho, ak je to Baal, choďte za tým!“
A ľud iba mlčky stál a nevedel čo odpovedať.
Vtedy sa prorok rozhodol vyprosiť si u Boha pre
svoj ľud zjavný dôkaz pravdivosti viery v jediného
Boha. Prehovoril: „Nech teraz Baalovi proroci pri
pravia obetný oltár, drevo a obeť. Aj ja pripravím
svoj oltár, drevo a obeť, avšak oheň nezapálime.
Keď [ežiš videl velké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa
A každý budeme vzývať svojho Boha. Boh, ktorý od
posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. O tvoril ústa a učil
povie ohňom, je skutočný Boh.“ A od skorého rána
ich (M t 5, 1—2).
až.do večera vykrikovali Baalovi služobníci: „Vy
slyš nás, ó, Baal, vyslyš nás!“ No nebolo hláska ani
Na vrcholku Hory blahoslavenstiev, na severozápad od Kaodpovede.
farnaumai, je postavený chrám, ktorý nám pripomína túto reč
Vtedy prichystal svoj oltár Eliáš. Položil na neho
na Hore.
surové drevo a ešte aj tie prikázal poliať vodou
z mlák. A keď bol čas obete, prehovoril: „Jahve,
Boh Abrahámov, Izákov a Jakubov! Nech sa dnes
^W W W W V N W W V W VVW W W W W W W V W U W W A
ukáže, že ty sl Boh v Izraeli, že ja som tvoj sluha
a že som toto všetko urobil na tvoj rozkaz. Odpo
NÁJSŤ ZMYSEL ŽIVOTA
vedz ml, Pane, odpovedz mi, aby všetok tento ľud
vedel, že ty si Boh a že ty obrátiš ich srdce!“
Psychiater Viktor Frankl, «íiedenský profesor. Žid, nedávno
Vtom vzbĺkol oheň a strávil obetu a všetok ľud
prednášal pri otváraní vedeckého inštitútu v Koltne, Vyhlásil
začal kričať: „Jahve je Boh! Jahve je Boh!“
s dojímavou rozhodnosťou, že ako bývalý väzeň nacistických
A teraz Eliáš padol na zem, aby vyprosil u Boha
koncentračných táborov Osvienčim a Dachau a af zo svojej
ďalší znak, ktorý by posilnil slabú vieru ľudu, aby
lekárskej praxe nadobudol presvedčenie, že ani vôla prežiť,
zvolal túžobne očakávaný dážď, A prosil dovtedy, ani túžba po moci nie sfi rozhodujúcimi silami v človeku, ale
až sa na obzore objavil malý biely obláčik ako dlaň
výlučne vôľa a snaha nájsť v každej situácii gmysel života.

Svätý prorok Eliáš

p ozM Ä š

s v o ju

v ié ím f^

VYKÚPENIE
I.

K tomu ešte poznámka. Hovorili sme, že Božie
cesty sú nevyspytateľné. Nevieme, prečo Boh robí
toto tak a nie inak. Ale isto môžeme povedať, že
v tom hlavnú úlohu hrala láska. Kristovi nikto ne
berie život, ale on ho sám dáva. Nevedie ho pritom
nijaká zištnosť, ale len láska k ľuďom a samozrej
me k Bohu. A láska keď dáva, tak dáva všetko, inak
by to nebola opravdivá láska. Kristns nás miloval
a miluje najväčšou láskou, a preto rád dáva všetko
pre našu záchranu, svoj život, aby sme ho aj my
milovali nadovšetko.

Máme už istú predstavu o tom, kým a čím bol
Vykupiteľ, a tak sme pripravení, aby sme — na
koľko to my ľudia dokážeme — pochopili význam
vykúpenia.

Raz mi ktosi povedal: Prečo kresťania katolíci tak
veľmi uctievajú kríž. Veď to zloba ľudí ho pripra
vila Kristovi, je to znak ľudskej zloby, nelásky. Tre
ba ho radšej niekde ukryť.

Po páde prvého človeka, v dôsledku jeho hriechu
stratilo ľudstvo svoje spojenie s Bohom — nastal
rozkol medzi ním a Bohom. Boh a človek boli pred
tým spojení, teraz vznikla rozluka. Aby sa obnovila
jednota, bolo potrebné zadosťučinenie. Preto Boh
poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby ako
človek, pretože hriech spáchal človek, vykonal za
dosťučinenie a navrátil ľudstvo k jednote s Bohom.

Je to však pohľad len z jednej strany, z tej hor
šej. Práve na kríži sa najviac prejavila Kristova
láska k nám, je to vrchol jeho lásky, je to naša
záchrana, ako sa to spieva aj v jednej piesni: „Kríž
je znakom spásy.“ Lebo Kristus z lásky k nám prá
ve na kríži zomrel, aby nás zachránil.

Čin, ktorým nás Kristus vykúpil* bol ľudským či
nom. Život, ktorý obetoval, bol jeho ľudským živo
tom. Jeho duša a telo skutočne trpeli. Jeho smrť bo
la odlúčením duše a tela. Kristovo človečenstvo sa
dalo úplne, nezachovajúc si nič. Za neposlušnosť
Adama zadosťučinila úplná poslušnosť Ježiša Kris
ta, za vzburu a samovôľu onoho hriechu zadosťuči
nilo bezvýhradné odovzdanie vôli Boha, podvolenie
sa jej bez zvyšku. A všetko to sa odohralo v úplne
ľudskej prirodzenosti.
Avšak ten, kto tento skutok vykonal, bol Boh.
Ako sme totiž už skôr povedali, činnosti sa vyko
návajú v prirodzenosti, ale koná ich osoba. A oso
ba, ktorej patrila i patrí táto ľudská prirodzenosť,
bola a je Božím Synom. Pretože Kristus bol skutoč
ne človekom, jeho obeta bola naozaj ľudská, takže
mohla vyrovnať hriech človeka, ale pretože bol aj
Bohom, jeho skutok mal nekonečnú hodnotu, vďa
ka čo mu zotrel a prevážil všetky ľudské hriechy.
Každý Kristov čin mal nekonečnú hodnotu, pre
tože ten, kto ho konal, bol Bohom. Načo teda obe
toval svoj život a nie nejaký mý čin, napr. slzy vy
liate nad Jeruzalemom? Je veľmi nebezpečné mys
lieť si, že vieme, prečo Boh robí tak a nie ináč.
Božie cesty sú nevyspytateľné a nepreskúmateľné
a naše myšlienky nie sú jeho myšlienkami. Môžeme
povedať, že keby Kristus si bol vybral menšiu obe
tu než život, v človeku by pravdepodobne zostal po
cit nie úplného uspokojenia, že totiž Kristus nedal
všetko, neobetoval všetko, čo mal. A on rozhodol,
že jeho ľndská prirodzenosť má dať všetko, čo má
a božská osoba dá tomu nekonečnú hodnotu. O tom
skutočne rozhodol on, aka sme povedali, lebo nikto
mu nemohol vnútiť smrť proti jeho vôli. Kristus ho
vorí, že „dáva život“ za svoje ovce. „Nik mi ho ne
berie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho
a mám moc zasa si ho vziať“ (Jn 18, 10). Samozrej
me nerozhodol to, že ho ľudia majú zabiť. Súhlasil
však z lásky s tým, aby sa stal sám obetným da
rom: aby ho zabili a aby svoju smrť obetoval za
hriechy všetkých ľudí, dokonca i za hriechy svojich
vrahov.

Ježiš Kristus z vlastnej vôle vzal na seba hriech
ľudí, aby obeta, ktorú zo svojej vôle priniesol, bola
skutočnou náhradou za ich hriechy. Príhoda v Getsemanskej záhrade nám trochu objasňuje, čo to
vzatie hriechov na seba pre Ježiša Krista zname
nalo.
Kristus zobral na seba hriechy ľudí. Nemohol
však vziať na seba vinu hriechov, pretože vina leží
na samom hriešnikovi, ale vzal na seba ťarchu tých
hriechov, ich bremeno, predošetkým ťarchu žiaľu,
aký by v nás ľuďoch mali vzbudiť naše hriechy a
nevzbudili, a táto ťarcha bola taká strašná, že ho
skoro zabila.
Boh Otec, odpovedal na Kristovu modlitbu plnú
úzkosti, že poslal anjela, ktorý „ho posilňoval“ (Lk
22, 43).
(Podlá F. J. Sheeda pripravil M. M. j

PANE, ZMILUJ SA
Hľa, yzopom skrop nás, Pane,
Očist duše naše,
Srdcia čisté stvor v nás prajné,
Pozbav kaídej falše.
Obnov Ducha v nás pravého,
Daj pokoja žiadaného,
Isto veď nás k spáse;
Prosíme Ta, Trojjediný,
Odpust naSe kazy,
M ilostivo posväť činy,
Iskru zažni krásy,
Láskou svojou účinkuj v nás,
Uznajne náš vrúcny čuj Mas,
Jediný Boh spásy.

Andrej Stfifi.

Boh nás nestvoril, aby nás opnstil.
Michalangelo
Robme, čo môžeme robiť. A Boh prípoji to, 60 nám chýba.
Kto nemá £0 stratiť, je bohatý.

sv. Ján Boscq
Čínske príslovie

Panna Mária — Matka Spasiteľa — Bohorodička
(Mariánsky rok)

Začal sa Mariánsky rok. Aj my na stránkach náš
ho časopisu oslávime Pannu Máriu niekolkými úva
hami, ktoré by nám mali pomôcť hlbšie poznať Bo
horodičku, prehlbiť našu detinskú lásku k Matke
Spasiteľa a k našej nebeskej Matke.
Keď hovoríme o prečistej Panne Márii, máme ve
dieť, že aj ona, práve tak ako všetci ľudia, pochá
dzala od Adama a Evy, teda bola podobná všetkým
ľuďom. Bola takou ženou ako *všetky ostatné. Mala
tú istú prirodzenosť ako ostatní ľudia. Pannu Máriu
neuctievame ako Boha, ani ju neprirovnávame k Bo
hu. Nerobíme z nej akúsi „bohyňu“ . Ona bola že
nou, podľa prírody práve tak, ako iní ľudia, avšak
bola obdarená s nikým neporovnateľnou dôstojnos
ťou — porodiť očakávaného Mesiáša, Spasiteľa ľud
ského pokolenia. Toto všetko rozoberieme v ďal
ších riadkoch. Najprv sa pozrime na jej život, svet
sky povedané, na jej životopis.
Čo vieme o prečistej Panne Márii? Žena, ktorá
v dejinách spásy ľudského pokolenia nosila meno
Panna Mária spomína sa prvýkrát na prvých strán
kach Svätého písma Starého zákona v udalosti
o páde prvých ľudí do hriechu. Vtedy sám Pán Boh
predpovedá a sám vykresľuje osoby Panny Márie
ako hviezdu nádeje a vykúpenia spolu so svojím
Synom. Po páde našich prarodičov do hriechu Pán
Boh povedal hadovi: „Nepriateľstvo ustanovujem
medzi tebou a ž e n o u , medzi tvojím potomstvom
a jej potomstvom, o n o ti rozšliape hlavu a ty mu
zraníš pätu“ (Gn 3, 15). Tu je prorocky naznačená
postava ženy, matky Vykupiteľa. Proroci postupne
dokresľujú jej obraz, až kým sa nenarodí na tomto
svete. Tak prorok Izaiáš dáva o nej bližšie údaje:
„Hľa, Panna počne a porodí Syna a dá mu meno
Emanuel!“ (Iz 7, 14). Toto už je jasnejšia predpo
veď o prečistej Panne a toto potvrdzuje aj evanje
lista Matúš, keď píše: „Toto všetko sa stalo, aby sa
splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: ,Hľa, panna
počne a porodí syna a dajú mu meno Emanueľ, čo
v preklade znamená: Boh s nami“ (Mt 1, 22— 23).
Ďalšie údaje o Panne Márii máme z cirkevného
Podania — Tradície. Panna Mária (Miriam, zn.
pekná) — pochádzala z roku kráľa Dávida, ktorý
vládol pred 900 rokmi. Tento rod bol už veľmi chu
dobný. Rodičmi Panny Márie boli Joachim a Anna.
Malá Mária bola od detstva daná do jeruzalemské
ho chrámu, aby tam s inými pannami slúžila Bohu,
až kým nedospeje. Túto udalosť cirkev oslavuje
sviatkom Uvedenia prečistej Panny Márie do chrá
mu (21. novembra). Keď Panna Mária dospela, vrá
tila sa domov a bola zasnúbená s Jozefom, tesárom,
ktorý tiež pochádzal z rodu kráľa Dávida. Podľa
židovskej obyčaje ešte rok ostala u rodičov. Tam
jej anjel oznámil posolstvo od Boha, že sa stane
matkou Spasiteľa sveta. Avšak o tomto už hovorí
Sväté písmo Nového zákona, preto ďalšie údaje o ži
vote Panny Márie budeme uvádzať citátmi z Evan
jelia.
„V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do
gálilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne
zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jo
zefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej

a povedal: ,Zdravas’, m i l o s t i p l n á , Pán s te
bou’. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýš
ľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal:
.Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš
a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký
a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá
trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad
Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude kon
ca.’ Mária povedala anjelovi: ,Ako sa to stane, veď
ja muža nepoznám?’ Anjel jej odpovedal: ,Duch
Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni.
A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to
Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna
v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej,
že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.’
Mária povedala: ,HIa, služobnica Pána, nech sa mi
stane podľa tvojho slova.’ Anjel potom od nej odi
šiel“ [Lk 1, 26— 38). — Tu si zapamätajme, že an
jel z príkazu Pána privítal Pannu Máriu slovom
„milosti plná“ . Túto udalosť zvestovania cirkev os
lavuje sviatkom Zvestovania Panny Márie (25. mar
ca).
Ďalej evanjelium píše o návšteve Panny Márie
u Alžbety:
„V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a poná-

híala sa do istého judskéno mesta v nornatom
kraji. Vošla do Zachariášovno uomu a pozaravila
Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozarav, aieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch
Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: .Požehnaná si
medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichá
dza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mo
jich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom
lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa plní,
čo jej povedal Pán.’ Mária hovorila: .Velebí moja
duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasite
ľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
Hla, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky po
kolenia, lebo velké veci mi urobil ten, ktorý je moc
ný, a sväté je jeho meno“ (Lk 1, 39— 49).
Ďalej evanjelium hovorí o narodení Ježiša Kris
ta:
„S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho mat
ka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako
by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala
z Ducha Svätého. Jozef jej manžel, bol človek spra
vodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju za
mýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval,
zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef,
syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku,
lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Po
rodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí
svoj lud z hriechov.’ To všetko sa stalo, aby sa spl
nilo, čo Pán povedal ústami proroka: ,HIa, panna
počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel’, čo
v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef pre
budil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel“ (Mt 1,
18—24).
Evanjelium ďalej hovorí, že rímsky cisár vydal
nariadenie, aby sa vykonal súpis všetkého ľudu
ríše. Každý sa mal zapísať tam, odkial pochádzali
jeho rodičia. Preto Jozef a Mária odišli z Nazareta
do Betlehema a tam sa naplnil čas: Panna Mária
porodila Ježiša Krista, ktorý je Boh a súčasne aj
človek, predpovedaný Spasiteľ sveta. Udalosť Kris
tovho narodenia v evanjeliách je širšie opísaná.
Vtedy sa stalo viac zázračných vecí a „Mária za
chovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a pre
mýšľala o nich“ (Lk 2, 19). — Udalosť Kristovho
narodenia cirkev oslavuje sviatkom Narodenia Kris
tovho (25. decembra) a nasledujúceho dňa oslavuje
sviatkom presvätú Bohorodičku (Zbor presvätej Bo
horodičky 26. decembra).
Štyridsiateho dňa po narodení prečistá Panna
ako matka priniesla malého Ježiša do chrámu. Vte
dy bol v Jeruzaleme spravodlivý a bohabojný človek
menom Simeon. Tento vzal malého Ježiša na ruky,
velebil Boha a potom povedal Panne Márii toto:
„On je ustanovený na pád a na povstanie pre mno
hých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odpo
rovať, — a tvoju vlastnú dušu prenikne meč, — aby
vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc“ (Lk 2, 34—
35). — Túto udalosť cirkev oslavuje sviatkom Stret
nutia Pána (2. februára).
Ďalší život prečistej Panny Márie je spojený so
životom Ježiša Krista. My poukážeme len na dôle
žitejšie udalosti, ktoré sa týkajú Panny Márie. —
Keď dvanásťročného Ježiša prečistá Matka našla
v jeruzalemskom chráme, odpovedal: „Prečo ste ma
hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide
o môjho Otca?“ (Lk 2, 49). Avšak evanjelium po
znamenáva, že Panna Mária v tom momente jeho

odpoveď nepochopila. — .Prešli roky a prišla uda
losť v Káne Galilejskej, kde Panna Mária svojím
milosrdenstvom uprosila Ježiša, aby urobil zázrak.
Túto udalosť uvedieme:
„Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bo
la tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Je
žiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala
Ježišovi jeho matka: .Nemajú vína.’ Ježiš jej odpo
vedal: ,Co mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla
moja hodina.’ Jeho matka povedala obsluhujúcim:
.Urobte všetko, čo vám povie!’ . . . Ježiš im povedal:
.Naplňte nádoby vodou!’ A naplnili ich až po okraj.
Potom im povedal: .Teraz načrite a zaneste starejšiemuľ A oni zaniesli“ (Jn 2, 1— 8 ). Ježiš premenil
vodu na víno. Starejší keď víno ochutnal, povedal,
že je velmi dobré. To bol prvý zázrak, ktorý Ježiš
Kristus urobil, zázrak, urobený na prosbu Panny
Márie. — V našom obrade táto udalosť sa číta pri
obrade sobáša — uzavretia sviatosti manželstva.
Táto udalosť ukazuje na orodovanie, pomoc, milo
srdenstvo Panny Márie.
Raz, keď Ježiš kázal, „akási žena zo zástupu po
zdvihla svoj hlas a povedala mu: .Blahoslavený ži
vot, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.’ Ale
on povedal: ,Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú
Božie slovo a zachovávajú ho“ (Lk 11, 27—28).
A inokedy: „Tu prišla jeho matka a jeho bratia.
Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel
zástup. Povedali mu: ,Vonku ťa hľadá tvoja matka,
tvoji bratia a tvoje sestry.’ On im odvetil: ,Kto je
moja matka a moji bratia?’ Rozhliadol sa po tých,
čo sedeli okolo neho, a povedal: ,Hľa, moja matka
a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat
i moja sestra i matka“ (Mk 3, 31— 35). Bezpochyby
byť matkou Ježišovou, je to najväčšie čo u ľudí mô
že byť a Ježiš v obidvoch odpovediach hovorí: Moja
matka je naozaj blahoslavená, avšak blahoslavený
mi sú aj tí, ktorí počúvajú Božie slovo a zachová
vajú ho. Teda Ježiš Kristus vyvýšil Božie kráľovstvo
nad vzťahy rodinné, nad zväzky tela a krvi.
Prečistá Panna Mária bola so Synom až po jeho
ukrižovanie. Stála pod krížom: „Pri Ježišovom kríži
stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku
a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke:
,2ena, hľa, tvoj syn!’ Potom povedal učeníkovi: ,Hľa,
tvoja matka!’ A od tej hodiny si ju učeník vzal
k sebe“ (Jn 19, 25—27).
Po Kristovom nanebovstúpení Panna Mária ostá
va pri prvotnej cirkvi. Toto je zapísané v Skutkoch

Kle?. — dom, u ktorom p odlá podania H la Panna Mária

apoštolov: „Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na
modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou
Máriou . . ( Sk 1, 14). Je to posledný zápis o Panne
Márii vo Svätom písme.
Všetko ďalšie o prečistej Panne Márii sa dozve
dáme z Tradície — ústneho podania. Panna Mária
žila u apoštola Jána, najprv v Jeruzaleme, a keď
v Jeruzaleme nastalo prenasledovanie kresťanov,
prešla do Efezu. V Efeze aj teraz ukazujú dom,
v ktorom žila Panna Mária. Keď prišla hodina jej
smrti, jej duša bola vzatá do neba a apoštoli po
chovali jej telo. Z cirkevného Podania sa dozvedá
me, že apoštol Tomáš nebol na pohrebe a keď do
šiel na tretí deň po pohrebe, želal si vidieť jej telo.
Keď apoštoli otvorili hrob, jej telo nenašli. Boli
presvedčení, že Panna Mária bola oslávená a bola
vzatá aj s telom do neba. — Rok usnutia a nanebo
vzatia tela Panny Márie nie je presne známy. Cir
kevný historik Eusébius hovorí, že Panna Mária
ešte po nanebovstúpení Ježiša Krista žila 15 rokov,
takže pri usnutí mala 63 rokov. Tak usnula približ
ne v roku 49 po Kristu. Iní spisovatelia určujú dá
tum usnutia Panny Márie na rok 50., keď apoštoli
sa zišli do Jeruzalema na snem. — Či Panna Mária

usnula v Efeze alebo v Jeruzaleme, táto otázka znal
cami nie je vyriešená. Avšak viera v nanebovzatie
tela Panny Márie je v cirkvi všeobecnou už od V.
storočia.
Udalosť smrti — usnutia prečistej Panny Márie
cirkev oslavuje sviatkom Nanebovzatia prečistej
Panny Márie (15. augusta). Je to najväčší mariánsky
sviatok v našej cirkvi.
Je celkom prirodzené, že ľudská zvedavosť by
chcela vedieť aj tie najmenšie podrobnosti zo života
Panny Márie. K tomu vedie nielen zvedavosť, ale
i láska k prečistej Panne. Najviac o Panne Márii
zapísal vo svojom evanjeliu evanjelista Lukáš. Ná
božné podanie hovorí, že on aj namaľoval prvý ob
raz — ikónu Panny Márie (Lukáš bol maliar a le
kár). Existujú aj nábožné popisy výzoru Panny Má
rie, ba aj údaje o jej plášti — omofore, ktoré chrá
nili v Konštantinopolé. Toto všetko môže slúžiť
ako nábožné čítanie. Treba sa však držať zásady,
že to, čo je potrebné k našej spáse, to všetko je
uvedené v evanjeliách a toto má nás viesť na našej
ceste spásy.

MATKA NEKONEČNE! LÄSKY. . .

Miska hlboko klesla a prevážila dobré skutky. Zda
lo sa, že je stratený. V tú chvíľu pristúpila Božia
Matka a položila svoju ochrannú ruku na druhú
misku a stlačila dole. Vtom sa hriešnik prebudil.
Pochopil napomenutie, ktoré mu dal tento sen. Za
čal úprimné pokánie.

(Mariánsky rok)

Každý, kto chce v živote vykonať niečo veľkého,
potrebuje živý vzor, ideál, ktorý by sa snažil zo
všetkých síl nasledovať a napodobniť. To platí pre
dovšetkým v mravnej dokonalosti.
Ježiš Kristus, ktorý prišiel spasiť všetkých ľudí, je
našim príkladom vo všetkom. Len on mohol pove
dať: „Učte sa odo mňa . . . “ (Mt 11, 29).
Popri tomto veľkom vzore skvie sa Panna Mária
ako Kráľovná všetkých čností. Učí nás, ako máme
prakticky plniť zákon bratskej lásky, ktorý nám
dal Ježiš Kristus. „Táto Panna bola vo svojom ži
vote vzorom tej materinskej lásky, ktorou sa majú
preniknúť všetci, čo spolupracujú s Cirkvou na jej
apoštolskom poslaní pri preporodzovaní ľu d í. . . “
(Lum. gentium, 65).
Zo všetkých tých čností si treba všimnúť jej ma
terinskú lásku. Veď si len spomeňme, s akou úzkos
ťou a láskou hľadala celé tri dni strateného 12-ročného Ježiša. Aká to bola radosť, keď ho našla (Lk
2, 41— 52). A taká je jej láska k nám, keďže je
našou duchovnou, nebeskou Matkou.
Trónu zbaveného Napoleona opustili bratia i ses
try, králi, kráľovné, opustili ho najvernejší gene
ráli, žena i národy — len matka ho neopustila, mat
kino srdce sa vznášalo k nemu i nad oceánom.
„Stále som tam pri tebe, ak ma hľadáš,“ — písala
synovi.
„Keby na poslednom súde matky súdili, domnie
vam sa — hovorí L. Perlaky, — peklo by ostalo
prázdne.“
Sv. Anton o jednom hriešnikovi hovorí:
Kedysi mal sen. Zdalo sa mu, že stojí pred súd
nou Božou stolicou a zlý duch vypisoval všetky jeho
hriechy. Aby dodal svojim slovám dôraz, položil
jeho napísané zločiny na váhu Božej spravodlivosti.

(Pokračovanie v budúcom Čísle)

o. Štefan P a p p

Príhovor Božej Matky má dosť sily, aby zadržala
trestajúcu ruku spravodlivého Sudcu a vyprosila
nám odpustenie. „Panna Mária sa zjednotila s Kris
tom v bolestiach i vo vôli. Tak si zaslúžila stať sa
rozdávateľkou dobrodení, ktoré nám získal Ježiš
svojou krvou (Sv. Pius X.).
Preto uctiť si našu nebeskú Matku je jedným
z charakteristických znakov kresťana a kresťanov,
z podstatných znakov nášho zbožného života. Preto
neprestajne sa k nej obracajú v modlitbách tí, ktorí
potrebujú jej pomoc, útechu a upevnenie nádejí.
„Matka nekonečnej lásky, radnj sa a spas v teba
dúfajúcich“ (Moleben k presvätej Bohorodičke).
(o. F. Dancáfc — * cyklu Nádej všetkých)

HLAVNÉ PRAVDY NÁŠHO NÁBOŽENSTVA
1. Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri Osoby: Otec, Syn a Svätý
Duch.
3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vy
kúpil.
4. Boh je spravodlivý Sudca, ktorý dobrých
odmeňuje a zlých tresce.
5. Ľudská duša je nesmrtefná.
6. Božia milosť je na spasenie potrebná.

SVÄTÝ A N D R E J

KRÉTSKY, ARCIBISKUP

„Otkúdu načnú plákali, okajánnaho mojehó žitija dijánij? Kóje li položú načálo Christé, nýnišnemu rydániju? No jáko blahoutróben, dážď mi prehrišénij ostavlénije“ .
Takto sa začína velký kajúci kánon, obsahujúci
250 tropárov, ktorý vo východnom obrade odbavujeme v stredu večer pred piatou pôstnou nedeľou,
zvaný „Poklony“ . Ich autorom je sv. Andrej, arci
biskup na Kréte.

vrátil do Jeruzalema, kde sa venoval chudobným a
opusteným.
Po čase bol pozvaný do Carihradu a tu pri chrá
me sv. Sofie bol ustanovený za patróna sirôt. Za pa
novania cisára Justiniána II. (685—711) stal sa bis
kupom na Kréte. Tu sa jeho život zaskvel ako jasná
zornička. Začal písať svoje krásne piesne. A keď
Saracéni obliehali mesto Drumeos, na jeho modlit
by Boh ochránil mesto.
Okolo r. 713 sa vydal na cestu do Carihradu. Ces
tou však ochorel a predpovedal, že Krétu už viac
neuvidí. A naozaj zomrel uprostred modlitieb na
ostrove Eriso.
Co možno povedať o jeho kajúcom kánone?

Ak je niečo, čo môže až do hĺbky pohnúť zatvrdilú ľudskú dušu, prinútiť oči k slzám, ktoré nikdy
neplakali, tak potom jedine tento kánon. Všetka
zloba hriechu, všetka bieda duše, ktorá stratila Bo
žiu lásku, celá naša nevďačnosť voči nekonečne
dobrotivému Bohu — všetko to je v ňom vyjadrené.
A vidieť v ňom dobrodenie toho Boha, jeho neko-nečnú lásku, jeho spravodlivosť, i tresty, akými
trestá hriech. A uprostred toho svieti nám spasiteľ
ný kríž, naša nádej, prameň nevýslovnej lásky a
odpustenia. Ak môže ľudský rozum napísať niečo
krásneho, povznášajúceho, tak potom je to tento
kánon.
Pamiatku sv. Andreja Krétskeho si pripomíname
4. júla.
„Svätý Andrej, Kristovu Cirkev si svojím slovom
a piesňami nádherne povzniesol. Svojou bohoslo
veckou náukou si osvetlil slávu Najsvätejšej Troji
ci. Preto ta ako skrytého a múdreho bohoslovca ve
lebíme, a oslavujeme Krista, podivného vo svojich
svätých“ (Tropár).

Z DEKRÉTU SIEDMEHO CIRKEVNÉHO SNEMU
O OCTE OBRAZOV

Narodil sa v Damašku. Jeho rodičia boli veľmi
bohatí. Prvých sedem rokov bol úplne nemý. Keď
však prvýkrát pristúpil k sv. prijímaniu spolu s ro
dičmi, Boh mu zázračne otvoril ústa a začal osla
vovať svojho Spasiteľa. V 14. roku svojho života
vstúpil v Jeruzaleme do kláštora sv. Sávu. Svätým
životom upútal na seba pozornosť vtedajšieho pred
staveného jeruzalemskej cirkvi Teodora. Jeruzalem
bol vtedy v rukách mohamedánov a Teodor nemo
hol byť ustanovený za patriarchu. Počas konania
Šiesteho cirkevného smenú v Carihrade r. 680 sv.
Andrej bol už arcidiakonom a zástupcom Teodora
na sneme, na ktorom upútal na seba pozornosť
všetkých otcov snemu hlbokým poznaním Svätého
písma i teologickými vedomosťami. Po sneme sa

V
plne] istote a starostlivosti vyhlasujeme, že si treba uctif
tak podobu drahocenného a oživujúceho kríža, ako aj ctihodné
a svSté obrazy, či sú to maľby a mozaík;, alebo s inej látky
zhotovené obrazy, ktoré sa vhodne vystavujú vo svätých Bo
žích chrámoch, na posvätných nádobách a rúchach, na ste
nách a doskách, po domoch a na cestách. A to obrazy Pána,
Boha a Spasiteľa náiho JeStSa Krista, ako a] prečistej Panny
naše] Bohorodičky, ctihodných anjelov a zároveň svätých
a tiež vzneSených mužov. Lebo čím častejšie veriaci na obra
zy nazerajú, tým fahile si pripomínajú vyobrazené osoby, kto
ré predstavnjfi a tým viacej po nich tá lia ... Úcta nejakého
obrazu prechádza na vyobrazená osobn...
vybral: —fč—
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Buď dobrý ako palma. Tá ti dá datle aj vtedy, keď do nej
badfi kameň.
Egyptské príslovie
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(Rok Svätého písma]

Cirkev
Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cir
kev a pekelné brány ju nepremôžu (Mt 16, 18).
Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh
a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká
všetkých a je vo všetkých (E f 4, 5—6). Kristus mi
luje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju po
svätil očistným kúpelom vody a slovom, aby si sám
pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani
vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola svätá
a nepoškvrnená (E f 5, 25—27). Aj svoj život polo
žím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto
ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj
hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier (Jn 10,
15— 16). Ježiš mu povedal: Pas moje baránky (Jn
21,15).
Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom
vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli
Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou. Ja
viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví

vlci a nebudú šetriť stádo. Ba aj z vás samých po
vstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli
učeníkov za sebou (Sk 20, 28— 30). Horlím za vás
Božou horlivosťou. Zasnúbil som vás jednému mu
žovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pan
nu (2 Kor 11, 2).
Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si
naberie zadarmo vody života (Zjv 22, 17). Aj tomu
mestu hlásali evanjelium a získali mnoho učeníkov.
Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich,
aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva
máme vojsť cez mnohé súženia (Sk 14, 21— 22). Aby
Boh otvoril dvere nášmu slovu, aby sme mohli hlá
sať Kristovo tajomstvo (Kol 4,3). Usilujte sa vojsť
tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú
pokúšať vojsť, a nebudú môcť. Keď hospodár vstane
a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klo
pať na dvere a volať: Pane, otvor nám! A on vám
povie: Ja neviem, odkiaí ste (Lk 13, 24— 25).
Aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome,
ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy
(1 Tim 3, 15). Aby neochabla tvoja viera. A ty, až
sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov (Lk 22, 32).
Prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista
a pre lásku Ducha, zápaste spolu so mnou v mod
litbách za mňa u Boha (Rim 15, 30). Cirkev sa bez
prestania modlila k Bohu za neho (Sk 12, 5). Poslú«chajte svojich predstavených a podriaďujte sa im,
lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne
zodpovedať; aby to robili s radosťou, a nie so vzdy
chaním, lebo to by vám neosožilo (Hebr 13, 17).
V. P.
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DVE SRDCIA
Pápež Ján spojil dve pobožnosti v jednu: pobožnosť k Eucharistickému Srdcu Ježišovmu.
Je isté, že odtiaľ čerpal posilu,
aby sa stal dobrým pápežom, so
srdcom veľkým ako celý svet, v
ktorom nachádza svoje miesto celé ľudstvo.
Musíme ho napodobňovať, pretože aj naše srdce sa musí rozširiť podľa Ježišovho vzoru.
A potom musíme mat živú úctu
k Srdcu Panny Márie, druhé živé
srdce, čo tiež bije, a to pre každého z nás.
V týchto dvoch srdciach nájdeme opravdivú školu formácie, pec,
ktorá nás roztaví na obrazy Krista a Márie.
Gréckokatolícky pútnický chrám, v maďarskom Mária Póči,
vybudovaný o rokoch 1731—53, kam radi putovali aj naši
predkovia.

Chiara Lubich
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TAJOMSTVO UTRPENIA
V.
Bolesť a utrpenie nepochádza
jú od Boha, ale od ľudí. Stvorí
te! stvoril svet s určitým poriad
kom. Človek priniesol na zem
hriech a zapríčinil neporiadok
a napokon i utrpenie.
Hodiny alebo televízor nám slú
žia dobre, pokial rešpektujeme a
zachovávame návod konštrukté
ra. Ak však chceme všetko v tom
zmeniť podlá vlastného úsudku,
je z toho hned zmätok. Nič ne
funguje. Práve tak sme si počí
nali i my ludia, podlá vlastného
úsudku: používali sme svoje vlast
né telo, svoje srdce a svojho du
cha, neberúc do ohladu Otcov
plán. A tak podobne sme to ro
bili s ludmi a s vecami.
Mária trpí na nezvyčajnú cho
robu už vela rokov. Spočiatku jej
opuchla lavá ruka. Opuch na 30
—40 centimetrov. Po niekoľkých
rokoch to prešlo aj na pravú ru
ku. Nohy má zdravé, môže cho
diť. Bolesti cievne i nervové sú
strašné. Z jej listu uvádzam:
„Bolesti sa obnovili, som šťast
ná, že môžem trpieť a modlím
sa, aby mi to Pán neodňal. Ak
Pán chce, aby som trpela^ rada
mu budem naporúdzi a ponúknem
mu svoje •telo ako zmiernu obeť
za lu d í. . . Prosím ho: Pane, daj
mi ešte viac bolesti, daj mi i tú
najhroznejšiu chorobu. Velmi Ta
prosím, želám si to preto, lebo
mi je lúto tých ľudských trosiek,
ktoré sa ženú za bohatstvom tu
na zemi a pre tento pozemský
lesk nevidia poklady v nebi. Od
pusť im, Pane . . . Pozri na mňa.
Tu obráť svoj hnev, ja sa Ti po
núkam celá, bez výhrad. Daj mi
to, čo iní nechcú. . . Čo je bolesť
tela, ktorá zhnije za *pár rokov,
proti Tvojej nekonečnej láske,
ktorá trvá večnosť? Daj mi, Pane,
všetky útrapy tejto zeme, všetky
bôle ludí, ktorí ich nevládzu
zniesť, lebo sa spoliehajú na svo
je sily. Daj mi všetko, Pane, daj
mi k tomu silu a vieru
„Spasiteľ trpel za človeka — i
pre človeka. Každý človek má
účasť na vykúpení. Každý je po
volaný k účasti na tomto utrpení,
cez ktoré sa vykúpenie vykonalo.
Je povolaný k účasti na tomto
utrpení, cez ktoré sa každé ľud
ské utrpenie stalo vykúpeným.
Kristus uskutočniac vykúpenie cez
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VI.

LIEČBA

HORÚČKOU

A

ZVÝŠENOU

TEPLOTOU

Poznámka prekladateľa
V
oficiálne] publikácii Amerického úradu pre výskum rakoviny ]e liečba xvýSanon teplotou uvádzaná ako príklad prakťky, ktorá pOvodne patrila do neoficiálne]
medicíny, ale teraz )e regulárne používaná ako doplnok doterajšej liečby rakoviny
v mnohých amerických nemocniciach, pretože bolo objektívne dokázané, že zvý
šená teplota pomáha ústupu nádoru. Používa sa buď prehrievanie celtiho organizmu
tým, že si pacient oblečie izolačnú vložku z kozmonautického skafandra, alebo
sa lokálne ohr’eva priamo nádor, alebo, pokiaľ k nemu nie Je prfstnp, tepna a v ne]
krv, zásobujúca okolie nádoru (uvere)nené v r. 1980).
Eudské telo Je najkomplexnejšia a najdokonalejšia konštrukcia, aká kedy bola
stvorená. Jeho veľmi zložitý a efektívny, obranný, liečivý i obnovovad systém Je
schopný v y r o v n á ť sa so všetkými druhmi infekcie. Škodlivými praktikami a stres
mi, ktoré mOžu ohrozoval Jeho zdravie. Prvfi ochrannú liniu proti nepriateľovi
tvorf systém žliaz — lymfatické žľazy, mandle a žľazy š vnútornou sekréciou. Keď
zlyhá táto „Maginotova línia“ , je na rade 2. obranná línia, do ktorej patri horúčka.
Vysoká teplota napomáha aktivitu tela, urýchľuje metabolizmus a na druhej stra
ne bráni rastu vniknuvSich vírusov a baktérii a doslova spaľuje nepriateľa horúčavou.
Vytvára vhodné a výhodné podmienky pre boj s nimi. Experimenty dr. Lwoffa
a mnohých iných lekárov—biológov, ktorí používajú horúčku ako svojho spojenca,
môžu dokázať, že horúčka Je mohutný liek.
Horúčka nie Je veľmi účinný prostriedok len proti prechladnutiu alebo ľahkým
infekciám, ale i proti takým vážnym ochoreniam, ako sú rakovina a obrna. Na európ
skych klinikách Je s úspechom používaná proti reumatickým ochoreniam, chorobám
kože, nespavosti a svalovým bolestiam.
Pred 20 rokmi bola oblasť močiarov Pontine pri Ríme zamorená maláriou. V tých
časoch tam neexistovala rakovina, lebo časté horúčky sprevádzajúce maláriu sti
mulovali obranné s'ly tela tak, že sa nemohla vyvinúť. Po vysuSeni močiarov zmizla
malária, ale začala sa tam vyskytovať rakovina, ako kdekoľvek inde (opísal ne
mecký špecialista na rakovinu W. Zabel).
Niektorí starí ľudia trpia ťažkou infekčnou chorobou, zomrú na ňu bez toho,
aby dostali horúčku, ba niekedy dokonca majú teplotu pod normál. Títo ľudia sú
takí slabí a vysilení, že nedokážu mobilizovať obranné sily tela, inými slovami, sú
príliš slabí na to, aby dostali horúčku.

Schlenzovej kúpeľ proti nevyliečiteľným chorobám
‘ V r. 1932 opísala Rakúšanka Mária Schlenzová (ako neodborníčka) metódu liečby
zvýšenou teplotou v knihe „So heist man unhéilbar scheinende Kránkheiten“ (Tak
sar liečia zdanlivo nevyliečiteľné choroby). Po druhej svetovej vojne bola táto me
tóda vedecky skúmaná a rozšírila sa na mnohých, najmä európskych biologických
klinikách. Napr. prof. Zabel, popredný nemecký biologický lekár, ju používa na
svojej klinike v Berchtesgadene a potvrdzuje, že naozaj lieči nevyliečiteľné choroby.
Kúpeľ M. Schlenzovej spočíva v tom, že sa pacient ponorí celý do teplej vody
i s hlavou, takže mu z vody trčí len nos, oči a ústa. Tým nemá možnosť sa ochladiť
a logicky jeho teplota stúpne, až dosiahne teplotu vody, v ktorej je ponorený.
Pacient by nemal jesť aspoň 2 hodiny pred kúpeľom a mal by mať, pokiaľ možno,
prázdne črevá.
Pacient si ľahne do vane s vodou teploty tela. Do vane potom necháme pomaličky
pritekať horúcu vodn za neustáleho miešania tak, aby teplota stúpla počas 15 — 20
minút na 38 alebo 39 °C. Neskoršie môžeme teplotu zvýšiť až na 40 °C, prípadne
o máličko väčšiu, to záleží na stave pacienta. Dlžka liečby Je asi 1 hodina. Chorí
pacienti musia byť pri kflpeli pod dohľadom. Pulz by nemal prekročiť 130 až 140.
Teplota vody by mala byť priebežne kontrolovaná teplomerom.
Ak sa pacient cíti nepríjemne, zdvihneme ¡ho ®a chvíľu do sedu. Tiež sa odpo
rúča masírovať pacienta pri kúpeli kefou s tuhými štetinami. Tým sa prekrví koža
a odľahčí srdce od neprimeraného tlaku.

Fínska sauna
Zatiaľ čo medicína ešte len objavuje užitočnosť preBirievaceJ teploty, ľudia mno
hých krajín ju inštinktívne využívajú po tisícročia. Rimania používali horúce kúpele,
Japonci veľmi horúce a tvrdia o nich, že majú omladzovacl účinok. Rusi majú parné
kúpele, Turci horúce suché, ale najchýtrnejší parný kúpeľ pochádza z malej chlad
nej severskej krajiny drsných a statočných ľudí — z Fínska.

Vo Fínsku je sauna živou tradícou — je tam asi 700 tisíc sáun (5 mil. ludi —
1 s:una na 7 íudí). Každá farma má sannu, práve tak, ako väčšina rodinných do
mov v mestách, najlepšie na brehu rieky alebo jazera, v meste na dvorčeku; je
to väčšinou samostatná budova. Saune vďačia Fíni za tzv. SISU — svoju vitalitu.
Pobyt v saune začína sa s LOYLY — parou. Na horúce kamene sa naleje voda
a horúca para vyplní a zahreje miestnosť. Zvyčajná teplota je IM °C alebo vyššia.
Začiatočníkom možno odporúčať 82 — 88 °C. Pre zvýšenie úč'nku teploty a podporn
potenia používajú Fíni VIHTA — brezové metly, ktorými sa šľahajú po celom tele.
Zviaže sa niekoľko brezových vetiev i s listami do krátkeho zväzočku. V zime,
keď nie sú čerstvé, namočia sa usušené do horúcej vody. Očinok sauny je po
trebné vyskúšať a sami zistíte, aký je to neuveriteľný pôžitok sauna s „VIHTOU“ .
Po horúcej LOYLY a VŕHTE si Fíni skočia do potoka alebo jazera, v zime sa vy
váľajú v snehu.
Opísaný proces možno niekoľkokrát opakovať (3 — 4x). Nakoniec na seha vý
pustnú vedro studenej vody.
Po tejto procedúre je nevyhnutný odpočinok v teplej miestnosti, počas ktorého
sa umožní široko otvoreným pórom, aby sa zatvorili, aby sa zastavilo potenie a aby
sa telo vrátilo do normálnej teploty.
Ožitok sauny je nielen vo vysokej teplote, urýchľujúcej metabolizmus, potlačujúci
rast baktérií a stimulujúci dôležité orgány a žľazy, na zvýšenie funkcií, ale i v strie
daní teploty, ktoré stimuluje nadobličky a je prirovnávané k injekcii kortizónu.
O potení si ľudia myslia, že slúži na schudnutie, ale s potom odchádza i mnoho
jedov (analýza potu ukazuje, že má podobné zloženie ako moč) — koža je náš naj
väčší vylučovací orgán — „tretia oblička“ .

Ako môžeme sami využívať zvýšenú teplotu i bez sauny
a) Ak dostanete horúčku (napr. pri prechladnutí), nezrážajte jul Naopak, usilujte
sa ju udržať, zostaňte v teple v posteli! Neberte žiadne drogy na zrážanie ho
rúčky — ani acylpyrín. Postite sa, nejedzte nijaké jedlo, dokiaľ horúčka trvá.
Usilujte sa telu pomôcť k poteniu, pite veľa teplých nápojov, najmä šťavy z cit
rusov s teplou vodou a medom. Dr. Corminck (najväčší odborník na C vitamín)
odporúča užívať 500 až 1000 mg C vitamínu každú hodinu. Po užití C vitamínu
väčšinou horúčka klesne, ale nie preto, že by ju vitamín zrážal, ale preto, že
pomôže obrannému systému vyhrať bitku s baktériami, čím horúčka stratí zmysel.
b) Kúpeľ M. Schlenzovej si pokojne môžete dávať vo vlastnej kúpeľni, len dávajte
si pozor, aby ste nespôsobili potopu.
c) Spotiť sa môžete i ťažkou prácou alebo športom; keď to skombinujete s kúpeľom
v bazéne alebo v mori, máte to miesto sauny.
d) A keď nemáte ani sannu, ba dokonca ani vaňu, môžete si robiť sannu vo svojej
posteli: dajte na ňu igelit, aby ste ju nezmáčali, vypite pol fľaše teplej vody,
ľahnite si na posteľ a zabaľte sa do teplých prikrývok a elektrickej prikrývky,
ktorú dajte na maximum! Nechajte si len malú škárkn na dýchanie! Ostaňte tak,
dokiaľ sa potíte (pol hodiny alebo dlhšie). Svoju saunu ukončte studenou sprchou
alebo sa vydrhnite!
Napriek tomu, že horúčka je vítaný konštruktívny symptóm a pravdepodobne naj
lepšia „medicína“ , akú vaše telo môže mať (nemala by sa preto zrážať, ale pod
porovať — posilňovať), nechcel by som vo vás vzbudiť dojem, že horúčka by mala
byť jednoducho ignorovaná.
Horúčka je vážna vec, dobrá a užitočná, ale v každom prípade vážna. D malých
detí ešte nie je úplne vyvinutý tepelne regulačný systém a náhly vzrast teploty by
mohol spôsobiť kŕče. Niektorí lekári tvrdia, že náhly vzrast teploty nad 39,5 °C by
mal byť pozorne sledovaný, že by mohol byť nebezpečný. Iní zasa veria, že teplota
do 40 alebo 41 °C nie je Škodlivá sama osebe. Pravda, je múdre zavolať chápavého
lekára, aby dal pozor na možné nebezpečenstvo v priebehu choroby, keď má pacient
vysokú teplotu.
Použitá literatúra:
A. LWOFF AND M. LWOFF, Ann. Inst. Pasteur, September 1961
Dr. KARL-OTTO ALY, Cancer Defeated by Body’s Own Defenses, Tidskrlft Fôr Hälsa,
September 9, 1965
ALY, Cancer Defeated
ARNE TIMONEN It Is Cold That Heals, Tídskrift Fôr Hälsa, March, 1965
HARRY F. DIETRICH, M. D., Dallas Morning News, December 3, 1956

utrpenie, povýšil ľudské utrpenie
na úroveň vykúpenia. Preto sa
svojím ľudským utrpením môže

každý človek stať účastným výkupného utrpenia Pána.
Kristov kríž vrhá prenikavé

spásonosné svetlo na život člove
ka, zvlášť na jeho utrpenie, lebo
skrz vieru sa spája so zmŕtvych
vstaním: mystérium utrpenia je
súčasťou tajomstva vzkriesenia.
Pavol o tom píše: „Pre neho som
utratil toto všetko . . . len aby som
získal Krista a mohol žiť v ňom,
neprivlastňujúc si svoju spravod
livosť podľa Zákona, ale skrze
vieru v Krista. Pripodobňujem sa
mu v smrti, ale aby som dosiahol
vzkriesenie z mŕtvych.“
Spoluúčastníci Kristových múk
sú svojím vlastným utrpením tiež
k účasti na oslávení. Pavol to
zdôrazňuje na viacerých mies
tach. Rimanom píše: „Ak s ním tr
píme, tak s ním budeme aj oslá
vení. Súdim totiž, že utrpenia
tohto života sa nemôžu porovnať
so slávou, ktorá sa na nás uká
že.“ V Druhom liste Korinťanom
píše: „Terajšie dočasné a ľahké
bremeno súženia pôsobí v nás vá
hu večnej slávy nad všetku mie
ru. Veď my nehľadíme na to, čo
je viditeľné, ale na to, čo je nevi
diteľné.“ Apoštol Peter vyjadril
túto pravdu takto: „Radujte sa, že
máte účasť na Kristových utrpe
niach, aby ste sa radovali a ple
sali, aj keď sa zjaví vo svojej slá
ve.“
Na kríži Kristus dosiahol a
ukončil plnosť svojho poslania:
splniac vôľu otca naplnil zároveň
aj seba. V slabosti ukázal svoju
moc, v ponížení svoju mesiášsku
veľkosť. Nie sú vari svedectvom
tejto veľkosti slová na Golgote,
osobitne tie, ktoré sa vzťahovali
na vykonávateľov popravy: „Otče,
odpusť im, lebo nevedia, čo ro
bia!“ K účastníkom Kristových út
rap vravia tieto slová silou mo
hutného príkladu. Utrpenie je zá
roveň výzvou na prejavenie mo
rálnej veľkosti človeka, jeho du
chovnej zrelosti“ (Ján Pavol II.,
Salvifici doloris).
Otec nás nenechal úplne pad
núť. Nedopustil, aby sme utonuli
v našom nezmyselnom utrpení,
ktoré je dôsledkom hriechu. Pos
lal svojho Syna, ktorý pozbieral
bôle celého sveta, pridal k nim
svoje utrpenie a predniesol ich k
Otcovi ako pokánie za naše hrie
chy. Tak svojou milosťou a láskou
z utrpenia, ktoré je a zostane
zlom, urobil surovinu, z ktorej sa
stavia vykúpenie.
Spracoval: o. Miroslav Dancák

■j* 2 krefťanfkého fveta
Dňa 24. marca bolo v Synodálnej aule vo Vatiká
ne slávnostné zasadanie pod vedením Svätého Otca
Jána Pavla II., pri príležitosti 20. výročia vydania
encykliky pápeža Pavla VI. POPULORUM PROGRESSIO. Ján Pavol II. vyzdvihol význam encykliky pre
cirkev v čase jej vydania i jej aktuálnu platnosť po
dvadsiatich rokoch.'
Ján Pavol II. prijal litovského arcibiskupa, pred
sedu litovskej biskupskej konferencie, apoštolského
administrátora Kovna a Vilkaviskisu Mons. Liudasa
Povilonisa. Arcibiskup sa zúčastnil na zasadaní
Kongregácie pre katolícku výchovu. Tohto roku os
lávia na Litve a v Ríme 600. výročie christianizácie
Litvy.
XXXIII. zahraničná apoštolská cesta Svätého Otca
Jána Pavla II. bola už ôsmou cestou do Latinskej
Ameriky a najdlhšou cestou vôbec. Trvala od 31.
marca do 13. apríla — štrnásť dní. Svätý Otec nav
štívil Uruguaj, Chile a Argentínu. V hlavnom meste
Argentíny v Buenos Aires navštívil aj gréckokato
lícky katedrálny chrám, kde ho privítali chlebom
a solou.
Svätý Otec Ján Pavol II. pred svojou apoštolskou
cestou do Latinskej Ameriky vyhlásil nových päť
blahoslavených: tri karmelitánky, kardinála i jed
ného kňaza.
Kubánsky arcibiskup Jaime Ortega y Alamino vy
hlásil, že niet prekážok, aby mohol Ján Pavol II.
navštíviť túto krajinu v Karibskom mori.
Pápež Ján Pavol II. vymenoval dr.-Lászlo Paskaia,
pomocného biskupa kaločskej arcidiecézy, za arci
biskupa metropolitu ostrihomského. Nový arcibis
kup sa narodil 8. mája 1927. Nový arcibiskup bude
aj predsedom Biskupskej konferencie Maďarska.
V
dňoch 6.— 8. marca bolo v Dieburgu stretnutie
predsedov biskupských konferencií. Biskupi ho oz
načili za odpoveď na želanie pápeža Jána Pavla II.,
aby odpovedali s novou evanjelizáciou na kultúrne,
spoločenské a etické premeny sveta. Na stretnutí
bolo dvadsať predsedov európskych biskupských
konferencií.
Vo veku 88. rokov umrel senioršéf katolíckeho
nakladateľstva a vydavateľstva Herdjgr-Dornreich
Theofil Herder. Na čele tohto svetoznámeho vyda
vateľstva bol od roku 1962. Prácu po ňom prevzal
syn Hermann.
Tohtoročnú Templetonovu cenu udelili maďar
skému benediktínskemu profesorovi Szanisló Jákimu. Cenu založil v roku 1972 John Templeton a ur
čil ju pre tých, ktorí originálnym spôsobom priblí
žia súčasnému človekovi poznanie Boha a jeho lás
ky. Nositeľmi ceny sú viaceré významné osobnosti,
medzi nimi i kalkatská Matka Tereza, baptistický
kazateľ Billy Graham, brat Roger z Taizé.
Druhou diecézou cirkvi, ktorá má pomocného
biskupa pre otázky vedy a kultúry, je Viedeň. Prvý
krát došlo k menovaniu biskupa pre túto oblasť
v decembri roku 1982 v Ríme.
Pred troma rokmi v Kórei slávili dvojsté výročie
zrodu kresťanstva v ich republike a už teraz začí

najú prípravy osláv trojstého, ktoré bude v roku
2084. Kardinál Kim v meste Chonjinam položil zá
kladný kameň kostola, ktorý má byť dostavaný na
trojsté výročie. Podľa plánov bude najväčším kos
tolom na svete a má sa stavať 100 rokov. Bude po
stavený na ploche 23 tisíc metrov štvorcových, čo
je o 930 metrov štvorcových viac ako plocha bazili
ky sv. Petra. Súčasne plánujú stavbu múzea, jedné
ho kláštora a teologickú fakultu. To všetko bude fi
nancovať kórejské katolícke spoločenstvo.
Cenu NIWAMO udelili tohto roku Svetovému kon
gresu mohamedánov a to za ich ekumenické sna
ženia a spoluprácu s kresťanskými náboženstvami.
Na zasadaní Ekumenickej rady cirkví v Ženeve sa
hovorilo o zvola n í. Mierového koncilu. Išlo by
o stretnutie všetkých cirkví a náboženských spo
ločností, ktoré by sa konalo z iniciatívy tejto neka
tolíckej organizácie. Ako sa vyjadrili vo Vatikáne,
iniciatíva zo Ženevy je vítaná a katolícka cirkev
podá ochotne svoju pomocnú ruku.

ODKAZY REDAKCIE
— Vzhľadom k tomu, že z mutácie našich časopisov vyplý
va pre nás aj zabezpečenie prekladu do ukrajinčiny a even
tuálna úprava príspevku, uzávierka nášho časopisu je 3 me
siace pred vyjdením čísla.
— Redakcia všetky príspevky prepisuje na redakčné hárky.
Dva mesiace pred vyjdením čísla materiály odovzdávame do
tlače.
.
’’
.
•
— A j keď materiály prepisujeme na redakčné hárky, pro
síme prispievateľov, aby dbali na kultúru rukopisu. Píšte na
stroji — 60 klepov v riadku a 30 riadkov na jednu stranu (p í.
saí dvojkou). Posielajte vždy originál a nepíšte na prieklepovom papieri.
— Prosíme prispievateľov, aby vo svojich príspevkoch po
užívali nový preklad Svätého písma, ktorý vydal Spolok sv.
Vojtecha Trnava v roku 1986, ktorý je oficiálnym textom ur
čeným na litu rgické používanie a na pastoračné ciele.
— Príspevky k sviatkom, výročiam a presne termínovaným
udalostiam posielajte skôr. Dobre je, ak sa s redakciou o tom
dohodnete, z dôvodu, že niektoré príspevky máme vopred
objednané.
— Ak máte fotografie vášho chrámu, radi uverejníme. Fo
tografie však musia byt kvalitné, na lesklom papieri a dosta
točne veľké. Pre tlač sú najvhodnejšie o rozmeroch 13 x 18
centimetrov.
— Tých, ktorí nám zaslali rôzne druhy príspevkov s nalie
havou žiadosťou o uverejnenie alebo posúdenie, prosíme,
aby neurgovali lístvvé odpovede. Žiadame ich o pochopenie
aj v tom smere, že redakcia sa riadi schváleným ideovo-tematickým plánom, ktorý je pre nás záväzný.
— Prosíme všetkých, aby sa vo svojich príspevkoch zame
rali aj k oblastiam, ktoré dôstojne, presvedčivo a povzbudzu
jú co zvýraznia aj spoločensko-všeobecné problémy našej spo
ločnosti
— Anonymné príspevky neuverejňujeme.
— Pripomíname, že distribúciu našich časopisov — SLOVO
a BLAHOVISTNIK — robí Poštová novinová služba. Redakcii
objednávky neposielajte. Objednať možno na svojej pošte a u
svojho poštového doručovateľa. Náklad Slova je však rozo
bratý. Blahovistnik však objednať možno.
— Toto číslo bolo odovzdané do tlače 5. mája t. r.

i2 ď zmotá e^iiZ(4út
KRONIKA OTCA ORDINÁRA
Dňa 9. apríla 1987 ndp. ordinár Mons. Ján Hirka,
apošt. administrátor prešovský, zúčastnil sa na za
sadaní Výboru cirkevných a náboženských činitelov
v ČSSR, ktoré bolo v Paláci kultúry v Prahe. Výbor
sa zaoberal medzinárodnými aspektmi úsilia o udr
žanie mierového kozmu, aby naša Zem stala sa mi
lým domovom pre dalšie ľudské pokolenia. — Dňa
16. apríla 1987 na Veľký štvrtok v katedrálnom
chráme v Prešove koncelebroval s kňazmi našej
eparchie slávnostnú sv. liturgiu ako poďakovanie za
dar kňazstva a dar Eucharistie. — Dňa 17. apríla
1987 na Veľký piatok vykonal v katedrálnom chrá
me veľkopiatočné obrady — Dňa 18. apríla 1987 vy
konal pohrebné obrady za nebohého o. Jozefa Dandára, t. kanonika, na miestnom cintoríne v Novom
Ruskove. — Dňa 19. apríla 1987 na Veľkonočnú ne
deľu v katedrálnom chráme v Prešove viedol všet
ky bohoslužby. — Dňa 20. apríla 1987 viedol boho
služby v gr.-kat. chráme v Košiciach. — Dňa 26.
apríla 1987 navštívil farnosť Choňkovce pri príleži
tosti chrámového sviatku Zvestovania Panny Márie.
Zároveň pozdravil miestneho duchovného správcu
farnosti o. Valentína Tkáča, ktorý 1. apríla t. r. os
lávil 25. výročie kňazskej vysviacky. Pri tejto prí
ležitosti mu udelil titul dekana.
M. M.

MARIÁNSKY ROK
1987— 88
Svätý Otec Ján Pavol II. na sviatok Zoslania Svä
tého Ducha dňa 7. júna 1987 otvoril
Mariánsky
rok, ktorý potrvá až do sviatku Nanebovzatia Panny
Márie dňa 15. augusta 1988.
Tento Mariánsky rok oslávi každá diecéza s oso
bitnou vlastnou iniciatívou. Aby sa prehĺbila úcta
k Božej Matke a aby sa obnovila vernosť Božej vôli.
Túto svoju iniciatívu môžu diecézy zladiť s miest
nym liturgickým rokom a spojiť so zameraním na
mariánske svätyne.
V M A /W M M M M /V W M M V V U V V W M W V V V V U V V V V

AKO OSLAVOVAŤ BOHA
„Ja som ta oslávil na z*?mi tým, že som vykonal
dielo, ktoré si mi zveril“ (Jn 17, 4).
Je to obdivuhodné.
Teda aj my vieme teraz, ako „oslavovať Boha“ .
Vzdávaŕ Bohu slávu je našou božskou vášňou. A chá
peme aj, že žiť pre Božiu slávu neznamená natolko
a predovšetkým potlačoval našu slávu, keď sa pre
javí v pýche alebo v márnivosti, ale značí to, že
vykonáme dielo, ktoré nám Boh zveril, až kým si
nás nepovolá.
S každým z nás má Boh svoj plán. A treba ho vy
konať!
{Chiara Lubich)

NAŠI JUBILANTI
V
tomto mesiaci si svoje životné a kňazské jubi
leá pripomínajú títo vdp. duchovní otcovia:
Michal Majovský, správca farnosti Svetlice — 40
rokov od ordinácie ( 6. 7. 1947);
Viktor Skorodenský, správca farnosti Košice —
50 rokov od ordinácie (18. 7. 1937);
Ján Peja, n. o. v Trebišove — 80 rokov od narode
nia {18. 7. 1907);
Vladimír Petráško, správca farnosti Košický Klečenov — 75 rokov od narodenia (22. 7. 1912);
Eliái Baláž, správca farnosti Žakovce — 70 ro
kov od narodenia (22. 7. 1917);
Štefan Kmec, .správca farnosti Bačkov — 50 ro
kov od narodenia (29. 7. 1937).
Spomeňme si na jubilujúcich dušpastierov vo svo
jich modlitbách.
Mnohaja ľít, blahaja' fit!
' ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA JÚL
VSeobecný: Aby sa všade rešpektovali a bránili
ľudské práva.
Misijný: Aby sa v novej biskupskej konferencii
Indického očeána vzmáhal duch vzájomnej pomoci.
Srdce Ježišovo, daj našim biskupom stále viac
svetla, odvahy a apoštolskej horlivosti.

Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ O d p o čív aj v pokoji!
Naše hroby
Dňa 9. mája 1987 odovzdal svoju dušu Stvoriteľo
vi v 83. roku svojho života a 59. roku kňazstva
o. Jozef H a Fk o, t. kanonik, gr.-kat duchovný
na odpočinku v Bratislave.
Zosnulý sa narodil 24. januára 1904 v Hazleton,
Pa. Na kňaza bol vysvätený 12. júla 1928 a menova
ný na farnosť Vyšná Olšava. Roku 1934 bol meno
vaný do Bratislavy, kde pôsobil až do 26. novembra
1979. Jeho meno je spojené so založením a systematizáciou gr.-kat. farnosti v Bratislave, systematizáciou miesta správcu farnosti a kaplána, reprezentá
ciou gr.-kat. cirkvi v hlavnom meste Slovenska. Bol
prvým lektorom na CMBF v Bratislave, kde vyučo
val našich bohoslovcov východnú liturgiku.
V
Bratislave bola posledná rozlúčka s nebohým
dňa 11. mája 1987.
Pochoval ho ndp. Mons. Ján H i r k 9 , ordinár pre
šovský dňa 15. mája 1987 v Prešove.
Vičnaja jemu pamjať!

Kultúrne rozhľady
72. SVETO VÍ KONGRES ESPERANTISTOV bude v posledný
júlový týždeň toho roku vo Varšave pri príležitosti 100. vý
ročia vydania prvej učebnice medzinárodného jazyka espe
ranto. Autorom uéebnice bol poľský lekár Lazar Ludvik Zamenhof, ktorý použil pseudonym Doktoro Esperanto — doktor
dúfajúci. Narodil sa 15. decembra 1859 v Bialystoku, vo vte
dajšej ruskej časti Poľska. Od jeho smrti uplynulo v tom to
roku 60 rokov — zomrel 14. apríla 1917 vo Varšave. V súčas
nosti je vo svete asi desaí m iliónov užívateľov tohto jazyka.
Vyšlo v ňom doteraz asi 40 tisíc literárnych diel pôvodných
i preložených, vychádza v ňom niekoľko sto časopisov a vy
siela vyše tridsat rozhlasových a televíznych staníc. Sloven
ský esperantský zväz sídli v Poprade a má vyše dvetisíc
členov. Na tohtoročnom kongrese očakávajú rekordnú účast
esperantistov.
KNIŽNICA AMERICKÉHO KONGRESU VO WASHINGTONE
pln í funkciu národnej knižnice. Bola založená v roku 1800 a v
súčasnosti má 25 m iliónov knižných jednotiek v 470 jazykoch
sveta. V knižnici je veľa unikátov, medzi nim i aj Gutenbergova biblia z rokov 1452— 1455. Zvláštne oddelenie predsta
vujú knihy vytlačené Braillovým písmom pre nevidomých.
50-ZVÄZKOVE VYDANIE DIEL IV A N A FRANKA vydal k 130.
výročiu nanodenia tohto ukrajinského spisovateľa a vedca In 
štitútu literatúry Akadémie vied Ukrajinskej SSR s ďalšími
Inštitútm i a frankológm i ľoovskej univerzity I. Franka pod
redakciou známeho slavistu prof. J. P. Kyryľuka. Vydanie diel
vysoko zhodnotilo medzinárodné sympózium Ivana Franka
a svetová kultúra, ktoré sa konalo pod záštitou UNESCO vo
Ľvove. Na Slovensku doteraz vyšli vo vydavateľstve Tatran už
prvé tri zväzky päfzväzkového vydania jeho vybraných diel.
Bude obsahoval najcennejšie práce I. Franka, ktorý v časoch
našej poroby sa zastával spisovnej slovenčiny.
SLOVANSKÁ KNIŽNICA V PRAHE je strediskom vedeckých
inform ácií pre oblasí slavistiky. Bola založená v roku 1924
ako Ruská knižnica Ministerstva zahraničných vecí. Dnešný
názov nesie od roku 1928, keď rozšírila svoj profil na ostatné
slovanské literatúry. Knižnica zhromažďuje všetky publikácie,
ktoré slúžia na potreby štúdia života slovanských národov.
ORGANIZOVANÁ STAROSTLIVOSŤ O PAM IATKY NA SLO
VENSKU sa datuje od roku 1951, keď bol založený Pamiat
kový ústav — štátne vedecké a výskumné pracovisko na och 
ranu pamiatok na Slovensku, ale najmä od vydania zákona o
kultúrnych pamiatkach, ktorý prijala Slovenská národná rada
v roku 1958. Najväčší význam majú národné kultúrne pamiat
ky, ktorých v súčasnosti máme 60. Ďalej je to dvanást mest
ských pamiatkových rezervácií, devät rezervácií ľudovej ar
chitektúry, sedem skanzenov, z ktorých najstarší je v Barde
jovských Kúpeľoch a 13 213 hmotných kultúrnych pamiatok,
ktoré sú roztrúsené po celom Slovensku. V záujme zlepšenia
starostlivosti o kultúrne pamiatky Slovenská národná rada
prijala v apríli t. r. nový zákon o kultúrnych pamiatkach,
ktorý zvýrazňuje rozhodujúcu úlohu príslušných orgánov štát.
nej správy pri zabezpečovaní starostlivosti o kultúrne pamiat
ky a zároveň aj širšie chápanie starostlivosti štátu o túto sú
časť kultúrneho dedičstva.

ZVÄZ SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV na základe poverený
Ministerstva kultúry SSR založil Slovenskú hudobnú spoldčnosí (S H S ). Jej úlohou je zvyšovať hudobnú vzdelanosť oby
vateľov, aktivizovať záujemcov o hudobný život a rozvíjať
hudobné záujmy širokej verejnosti. SHS bude organizovať kon
ferencie, semináre, stretnutia, vydávať neperiodické publiká
cie a pod. Činnosť bude prebiehať v dvoch sekciách — sekcii
pre hudobnú výchovu a v sekcii pre záujmovú činnosť. Pred
sedom prípravného výboru je národný umelec Ján Cikker.
BARDEJOVSKÁ MESTSKÁ PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA vyhlásená v roku 1952 — má 237 objektov, z ktorých je 139
pamiatkové chránených. V súčasnosti prebiehajú renovačné
práce na národnej kultúrnej, pamiatke — goticko-renesančnej
radnici a pripravuje sa obnova gotického chrámu sv. Egídia.
Za príkladnú starostlivosť o pamiatky medzinárodné kurató
rium udelilo v minulom roku Bardejovu Európsku cenu, ktorú
doteraz dostali také mestá ako Leningrad, Tallin, Liibeekainé.
V OKRESE KOŠ1CE-VIDIEK je bohatý pamiatkový fond. V
štátnom zozname je zapísaných 107 nehnuteľných pamiatok.
Najvzácnejšou z n ich je kláštorný komplex Jasov, ktorý je
národnou kultúrnou pamiatkou. V súčasnosti v kláštornom
chráme prebieha reštaurácia nástenných malieb a pripravuje
sa návrh na komplexnú obnovu celého• kláštorného komplexu.
V SEČOVSKEJ POLIANKE NAŠLI PRED ŠTVRŤSTOROČÍM
spolu 376 kusov strieborných m incí, pochádzajúce z prvej po
lovice 17. stor. Nález je svedectvom čulého obchodného styku
obyvateľov východného Slovenska. Nájdpné mince sú dnes
exponátmi Východoslovenského múzea v Košiciach a Zem
plínskeho múzea v Michalovciach.
KRÁTKY SLOVNÍK SLOVENSKÉHO JAZYKA obsahuje 50 tisíc
najpoužívateľnejších slov slovnej zásoby slovenčiny. Je ná
hradou za šesťzväzkový Slovník slovenského jazyka, ktorý
bol skoncipovaný ešte v 50. rokoch. Je normatívnou príručkou
a má slúžiť všetkým, ktorí aktívne pracujú so spisovným ja
zykom. Do predaja sa dostane v treťom štvrťroku t. r. Vydáva
nakl. Veda, cena asi 200 Kčs.
LITERÁRNE PROFILY sú bibliografiou knižných diel 61 vý
chodoslovenských spisovateľov. P ri každom autorovi je krátky
profil so životopisnými údajmi a súpis knižných diel od ro
ku 1945 po súčasnosť. Zostavila Elena Kolivošková a Zuzana
lllešová. Vydala Krajská knižnica v Košiciach. Publikácia
je určená pre potreby verejných knižníc.
IVA N MACINSKÝ — kultúrno-osvetový pracovník a jeden
z predstaviteľov súčasnej ukrajinskej literatúry u nás, zomrel
14. marca t. r. vo veku 65 rokov.

— Oúfaf znamená veriť v dobrodružstvo lásky.
— My — kresťania — sme na strane nenásilia, í o však ne
znamená, že volíme slabosť a trpný postoj. Nenásilie zname
ná veriť v silu pravdy, spravodlivosti a lásky viac než v silu
vojny, zbrani a nenávisti.
(H elder Cama-ra, arcibiskup z Recife v Brazílii]
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