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o. Michal Č i n t a 1a, dekan

Musíme sa prem eniť
Premenenie Pána je jedným z radostných sviat
kov, ktorý nám pripomína pamiatku veľkej udalos
ti zo života nášho Spasiteľa, keď sa premenil pred
zrakmi svojich učeníkov na hore Tábor. Premenenie
nášho Pána nemá však byť len pamiatkou, ale aj
poučením a povzbudením. Preto, ak chceme byt
šťastní a blažení ako apoštoli na hore Tábor, musí
me sa premeniť, musíme sa stať lepšími, aby sme si
šťastie neba zaslúžili.
Ked sa približoval čas smrti nášho Spasiteľa, vzal
„so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyvie
dol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi
premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu
zbelel ako svetlo'* (Mt 17, 1—2). Apoštoli s nevý
slovnou blaženosťou prežívali tento Kristov zjav,
takže Peter nadchnutý obrazom nebeskej slávy, ho
vorí: „Pane, dobre je nám tu“ (Mt 17, 4).
Prečo títo traja apoštoli mohli povedať, že je im
dobre? Preto, lebo pri Pánovom premenení uvideli
kások neba. Nuž, a ako sa cítili, keď po niekoľ
kých rokoch uvideli celé nebo? A toto nebo čaká na
každého z nás. Len vtedy budeme skutočne šťastní,
ked sa tam dostaneme. Podmienkou však je, aby
sme sa a) my premenili. Musíme mat tvár ako sln
ko, naša duša musí byť biela ako sneh, lebo do ne
ba, do večnej blaženosti nič nečistého sa nedostane.
Musíme zmenií svoj vzťah k Bohu a svojmu blíž
nemu.
Môžeme sa premeniť? Änp, môžeme, je to možné.
Treba len chcieť. Koľkí iní sa už zmenili. Spomeňme
si na sv. apoštola Petra, ktorý zaprel svojho Pána,
ale skoro sa zmenil, oľutoval svoj hriech a tak sa
stal prvým z apoštolov. Žó zanieteného prenasledo
vateľa Ježiša Krista a jeho stúpencov Pavla, stal sa
veľký apoštol národov. Tam je Mária Magdaléna,
veľká hriešnica. A ako sa zmenila! Premenil sa aj
sv. Augustín, sv. Ignác z Loyoly. Obrátil sa aj már
notratný syn z podobenstva, hoci ďaleko odišiel z ot
covho domu. A mnoho iných dokazuje, že možno sa
zmeniť. Keď to mohli urobiť iní, prečo aj nie ty, —
povedal už kedysi sv. Augustín. Ak chceme byť
šťastní tu na zemi, ale hlavne vo večnom živote,
neostáva nám nič iné, len zmeniť sa, stať sa lepší
mi, všade a na každom mieste, kde nás Boh posta
vil.
Ak chceme byť šťastní už tu na zemi a potom
raz vo večnosti, musíme sa premeniť, musíme sa stať
lepšími, dokonalejšími. Poďme preto v duchu za
našim Spasiteľom na horu Tábor, aby sa aj naša
duša premenila a osviežila. Tam vidíme iba záblesk
neba a apoštoli sa cítili veľmi šťastní. A čo, až sa
aaplní to. čo sv. apoštol Pavol napísal Korinťanom:

Ikona Spasiteľa, dielo akad. maliara Mikuláša Klimčáka.
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„Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľud
ského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, kto
rí ho milujú“ (1 Kor 2, 9).
Spasiteľ volá každého na horu premenenia. Volá
mestá i dediny,,mocných i slabých, zdravých i chorých.
Kiežby ná* v tento radostný sviatok Premenenia
Pána prenikla silná túžba po dosiahnutí oslávenia
vo večnom živote. Túto túžbu mdže nám splniť jedi
ne zmŕtvychvstalý Kristus.
Pane, daj aby sme vo svojom pozemskom živote
mali nebo často pred sebou, ako tvoji apoštoli.
Daj, aby sme pochopili, že nebo je našou pravou
a konečnou vlasťou.
Oaj, aby sme s radosťou a hrdosťou vyznávali, že
život s Bohom je krásny nielen tým, čo nám dáva,
ale najmä tým, čo nám sľubuje.
Poďte a okúste, aký dobrý je Pán!

KALENDÁR
NA MESIAC

NEZGSMfLMÍS

Po piatom prikázaní, ktoré chráni telesný život,
nasleduje prikázanie, ktoré chráni cennejšie hodj
noty, než je život. Touto hodnotou je ľudská mrav
nosť, česf, dobré meno, poctivosť, čistota duše a te
la. Je to prikázanie: „NezosmilnlsI
Toto pnicázaníe upravuje mravný život človeka.
AUGUST
Dáoa mu pevné hran’ce, čo môže a čo nie. Hovorí
človeku, ab\i sa ondel ovládut a nebral si tudskú
1. S Nájdenie sv. Kríža. Makabejských mučeníkov
dôstojnosť. Týmto príkazom sa zc’k-tzujč akákoľvek
2 N 8. nedeľa po ZSD. — Hl. 7. Utr. ev. 8. Lit. 1 hanebnosť a myšlienky o smilstva, : .xiosti, storna
skutky. Preto aj sv. apoštol Pavol hovorí: „Smilstvo
Kor 1, 10— 18; Mt 14, 14— 22. Prvomučeník
Štefan — prenesenie ostatkov
a akákoľvek nemravnosť, nech sa ani len nespome
nú medzi vami“ (E f 5,3; Mt 5,27—28j.
3. P Izakiáš, Dalmat a Faust, ctihodní
Šieste Božie prikázanie zakazuje nám už opováž
4. U Sedem efezských mučeníkov
livé pohľady, čím nás chráni od hriechu. Boh robí
5. S Eusignius, mučeník
ako dobrý otec, ktorý zakazuje svojmu dieťaťu čo
6 . Š Premenenie Pána. Lit. 2 Pt 1, 10— 19; Mť 17,
i len dotknúť sa noža. Krát Dávid nebol by musel
1— 9
vyroniť toľko sĺz, keby bol strážil svoje očí. Poklad
7. P Dometíus, mučeník. Prvý piatok
môže urobiť mnoho zla. Spomeňme si len na zve
8 . S Emilián, biskup; vyznavač
davosť Lotovej ženy (Gn 19, 26).
Najhoršími trestami Boh prenasledoval ľudí prá
9. N 9. nedeľa po ZSD. — HL 8 — Utr. ev. 9. Lit. 1 ve pre smilstvo. Viďme Sodomu
Gomoru, potopu
Kor 3, 9— 17; Mi 14, 22—34. Matúš, apoštol'
sveta, náhla smrť Onanova, a i. Preto aj starý Tobiáš napomínal svojho syna: „Chráň sa, s*; m môj,
10. P Vavrinoe, icueoník
všetkého smilstva a mimo manželky svo^j nikdy
11. U Euplr rri'ačfíí)fk
nedopúšťaj sa poznať hriechu ‘ (Toh 4,13 j.
12. S Fotej íi Anekita, mučeníci
Sv. Alfonz Liguori, učiteľ kresťanského života,
13. Š Maxim, vyznavač. O d íí a u i e PmueaerUa Pá
svoju úvahu o šiestom Božom prikázaní začal takto:
na
/
„Veľmi nerád a s akýmsi vnútorným odporom pri
14. P Micheáš, prorok
v
stupujem k tomuto predmetu. Čitateľ nech mi od
15. S Zosnutie presv. Bohorodičky. Lit. Fip 2, 5— 11,
pusti, ~e sa miestami rozširujem. Povedzte však, nie
Lk 10, 38—42; 11, 27—28 je to najrozšírenejší hriech? <!i nie pre tento hriech
väčšina ľudí prichádza do zatratenia'ŕ
16. N 10. nedeľa po ZSD. — Hl. 1. Utr. ev. 10. Lit.
Dnes sa veľmi hovorí o problémoch novej, záker
1 Kor 4, 9— 16; Mt 17, 14—23. Prenesenie ob
nej choroby, ktorá je známa pod menom AIDS. „Je
razu Spasiteľa. Diomid, mučeník
to ochorenie v neobyčajne vysokom percente smr
teľné, lebo ho nevieme ani liečď, dní zabrzdiť, pre17. P Mirón, mučeník
tože nemáme k dispozícii očkovaciu látku“ (Ztimme
18. U Flór a Laur, mučeníci *
'
1986,8). A pretože je to chorou::, ktorá je najčas
19. S Andrej Stratilát a spol., mučeníci
tejšie spájaná s nedisciplinovaný ľn ..lebo nenormál
20. Š Samuel, prorok
nym sexuálnym životom, mnoho kresťanov na svete
21. P Tadeáš, apoštol
ju zjednodušene nazvalo „ Boží tre s ť.
22. S Agatonik, mučeník
Svätá cirkev proti hriechu nečistoty varuje;älebo
23. N 11. nedeľa t*o ZS U. — Hi. 2. Utr. ev. 11. Lit,
práve tento hriech privádza najviac ľudí do pekla.
i Kor Ü, 2—12; (vít 18, 23— 35. Luppas, m uče
Tým sa stará o naše duše, o naše dobro, o našu spá
ník
K.
su.
Spomeňme si na Jozefa egyptského, ktorý bol
O d d a n i f! ľosnutia presv. Bohorodičky
zvádzaný Putifarovou ženou. Povedal si: „Ako by
24. P 'Ľútych, mučeník
som sa mohol dopustiť tak veľkej krivdy a proti
25. U Bartoloifii’j Títus, apoštoli
Bohu prehrešiť“ (Gn 39,9). Podobne hovorila Zuza
26. S Adrián a Natália, mučeníci
na, manželka Joakima, ktorá bola zvádzaná na
27. Š Pimen, ctihodný
hriech: „Je pre mňa lepšie bez činu upadnúť do va
28. P Mojžiš Murín, ctihodný; Augustín, biskup
šich rúk, než zhrešiť pred tvárou Pánovou“ (Dan
29. S Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa Lit. Sk 13, 25—
13,23).
32; Mk t>, 14— 30. Pôstny deň
Aj my pamätajme, že Boh je všade, že sa na nás
Slovenské národné povstanie (1944 J
pozerá. „Lebo vedzte a uvedomili s/, že ani smilník,
ani iný nemravnik . . ., nemajú prúho. na dedičstvo
30. N 12. nedeľa po ZSD. — HL 3. Utr. ev. 1. Lit. 1 v Kráľovstve Kristovom a Božom* í ti f 5,5).
Kor 15, 1—11; Mt 19, 16— 26. Alexander, Ján
Mravná čistota dáva človeku pravú k n :<n, siiu,
a Pavol, patriarchovia
radosť a nadšenie pre všetko dobré a krá$,<". /e m:
lá nielen ľudom, ale zvlášť Bohu. „ Blažení •Sí31. P Položenie pásu presv. Bohorodičky
srdca, lebo tí uzrú Boruŕ, povädol Spasiteľ* (l
■tít o‘-7- í}ľ s* .■o
*c■
h(: í;U^I- ‘nné sio.'.t /
Tohtoročný odpust v rutine bude v nedeľu 23.
u í tu ¡¡-'i r.eml a zvk'rď po smrti: o nebi.
gusta.

.

V meniaci slávnej epopeje
Aký rôznorodý je náš život! Jedni pracujú pri zbe
re chleba, iní trávia zaslúženú dovolenku; ¡edni si
plnia svoje povinnosti na svojich pracoviskách, iní
sa chystajú na nový školský rok, ktorý sa onedlho
začne. Deti užívajú krás Božej prírody, ale už cítia,
že čoskoro príde čas, keď sa budú vracaf do škol
ských lavíc, keď zaznie opäť školský zvonec.
Ale všetkých nás — tých, čo sme ešte len pred
dovolenkou, i tých, čo práve teraz trávia jej pekné
dní, i tých, čo už z nej prišli — spája jedna myš
lienka, ktorá leží na srdci každému človeku dobrej
vôle: aby bol zachovaný svetový mier.
Povinnosťou nás všetkých je robit všetko pre je
ho zachovanie. V našich podmienkach to znamená
statočnú prácu, ktorou vytvárame mohutnú mate
riálnu základňu a budujeme našu spoločnosť. Keby
sme pracovali zle, keby nám nezáležalo na tom, aké
výrobky vychádzajú spod našich rúk, škodili by sme
nielen sebe, ale celej našej spoločnosti.
Vojna je najväčším ohrozením života. Nesmieme
dovolit v nijakom prípade opakovanie hroznej voj
novej kataklizmy, ktorá by tentoraz znamenala ko
niec všetkého života. Ľudstvo chce žit, otcovia a mat
ky chcú dávat život novým detom, chcú sa tešií
i hier a chcú, aby z nich vyrástli zdraví ľudia.
Mier sa však nedosiahne sám a nikdy nie je ho
dost. Oň treba zápasiť znova a znova a vynakladať
všetku energiu na jeho zachovanie.
Nás k takejto práci povzbudzujú encykliky, listy
i slová hlavy cirkvi. Len si spomeňme na pápeža
Pavla VI., ako vehementne volal v Organizácii Spo
jených národov, aby sa urobilo všetko pre zacho
vanie svetového mieru. Známa je jeho iniciatíva,
ktorej ovocím je každoročné slávenie 1. januára ako
Svetového dňa mieru, pričom rovnako on začal ur
čovať heslá k tomuto dňu a k celému roku.
V
jeho šľapajach kráčajú nástupcovia, ktorí po
kračujú vo vzácnej iniciatíve a apelujú na svedo
mie veriacich, aby urobili všetko pre vzácnu myš
lienku pokoja. Pokoj sa začína v ľudskom srdci.
Príde do neho cestou Božej milosti a trvá dotiaľ, kým
sa človek nedá na chodníčky zla a nerestí.
Dôležitý je pokoj v rodinách, vzácny a prepo
trebný, ako základ, fundament šťastného života ro
diny, vzájomnej lásky rodičov a detí. Pokoj ako
prepotrebný znak dobrých medziľudských vzťahov,
ktoré majú vládnuť medzi susedmi, na pracoviskách
a potom aj vo veľkom meradle medzi národmi, štát
mi.
To sú korene toho mieru, po ktorom túžime, ktorý
je základňou podmienkou pokojného života na ze
mi. V tom zmysle hovoril aj pri svojej návšteve
v Prahe a Bratislave Michail Gorbačov, keď pripo
menul, že mier je ako základný kameň, bez ktoré
ho nemožno budovať dom.
Tieto skutočnosti si uvedomujeme o to viac, že
sme v mesiaci, v ktorom si pripomíname výročie
Slovenského národného povstania, epochálnej uda
losti v dejinách našich národov, ktoré nebolo iba
našou záležitosťou, ale svojím významom ďaleko
presahuje rámec Banskej Bystrice, Stredoslovenské
ho kraja, ale aj Slovenskej socialistickej republiky
a má veľký celoštátny i medzinárodný význam.
Impulz k tomuto veľkému hnutiu odporu proti ne

návideným okupantom vyšiel z Banskej Bystrice,
známej jej veľkým biskupom Moysesom, z maleb
ného mesta pri ústí riečky Bystrice do Hrona, v ob
jatí hôr. Z Bystrice, ktorej obraz rámujú Nízke Tatryj
Veľká Fatra a Slovenské Rudohorie. Za živa v Bys
trici — po smrti v nebi, hovorieva sa, lebo taký je
naozaj krásny ten kraj.
#
Je v mierových silách ľudstva možnosť zabrániť
ničivej nukleárnej vojne a zmeniť medzinárodnú si
tuáciu k lepšiemu. V tomto veľkom ťažení ľudstva
za zachovanie posvätného daru života zohrávajú
svoju významnú úlohu veriaci, ako sme to videli
na významných mierových akciách, konkrétne na
tohtoročnom Moskovskom mierovom fóre, kde dô
ležitú zložku tvorili práve predstavitelia cirkví a ná
boženských spoločností.
*
Hlava katolíckej cirkvi pápež Ján Pavol II. nevy
nechá ani jednu príležitosť a Ustavične vyzýva k
práci a modlitbám za mier. Tak sme tomu boli sved
kami aj pri jeho tohtoročných jarných apoštolských
cestách, pri ktorých apeloval na svedomie tých, čo
od nich závisia osudy sveta, aby urobili všetko pre
zachovanie Božieho daru pokoja.
-ant

ľamutnik SNP u Zlatej Bani - Otek z horiacej obce — po
stavený na večnú pamiatku obetiam Slovenského národného
povstania.
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ZBORU ORDINÁROV SLOVENSKA K MIMORIADNEMU MARIÁNSKEMU ROKU
Dňa 1. januára t. r. na Slávnosť Bohorodičky
Panny Márie vyhlásil Svätý Otec Ján Pavol II.
v chráme sv. Petra mimoriadny Mariánsky rok, kto
rý sa začal 7. júna na sviatok Svätého Ducha a
skončí 15. augusta 1988 na sviatok Nanebovzatia
Panny Márie. K tomuto roku Svätý Otec najprv
ohlásil a 25. marca t. r. zverejnil encykliku o preblahoslavenej Panny Márii v živote putujúcej Cir
kvi so začiatočnými slovami Matka Vykupiteľa. Keď
kardinál Ratzinger na tlačovej konferencii obozna
moval novinárov s týmto 70 stránovým dokumen
tom zdôraznil, že nastávajúci Mariánsky rok nie je
iba vyjadrením oddanej lásky voči Panne Márii, Bo
žej Matke, ale je výzvou pre všetkých, aby nasle
dovali jej životnú cestu a tak naše pokolenie aby
spoznalo svoju úlohu v tejto dejinnej chvíli a upro
stred mnohých fažkostí napredovalo správnou ces
tou. Každá biskupská konferenc’a má vypracovať
na tento rok program, ktorý bude mať svoj oso
bitný a historický význam.
Blíži sa začiatok tretieho tisícročia narodenia Je
žiša Krista. Je to chvíľa, o ktorej napísal sv. Pavol:
„Ked pr šia plnosť času. Boh poslal svojho Syna,
narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom,,
aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme
dostali adoptívne synovstvo“ (Gal 4, 4— 5). Sú to
slová, ktoré spolu oslavujú lásku Otcovu, úlohu Sy
na, dar Svätého Ducha a ženu, z ktorej sa narodil
Vykupiteľ. „Plnosť času“ označuje obdobie, v kto
rom „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“
(Jn 1, 14). Je to čas, v ktorom Svätý Duch začal
svoje dielo v milostiplnej dievčine z Nazaretu, ked
jeho zatienením sa v jej lone začala formovať ľud
ská prirodzenosť Božieho Syna, Ježiša Krista. V tej
chvíli Boží Syn vstúpil do ľudských dejín, aby
v nich uskutočnil dielo spásy. Katolícka náuka vidí
začiatok tohoto spásneho diela už v Nepoškvrne
nom počatí Panny Márie, ktoré pokračuje v jej sú
hlase: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk
1, 38). Tak začína obdobie Nového zákona: zvesto
vaním, vtelením a narodením Ježiša Krista. Od tých
čias začínajú nové dejiny sveta, obnoveného a vy
kúpeného.
Svätá Cirkev posilnená prítomnosťou Ježiša Kris
ta prechádza vekami až ku zavŕšeniu časov, idúc
mu naproti, ako aj „Panna Mária napredovala na
ceste viery a verne zotrvala v jednote so Synom až
po kríž, pri ktorom stála“ (LG 58). Takto ukázala,
ako má kráčať životom veriaci kresťan, ked chce
ísť v šľapajach jej Syna. Každému dala k tomu
príklad a preto nie bez dôvodu ustavične sa ku
nej obracajú oči veriacich v Krista. Je to cesta ti
chá, pokojná, dôsledná, naplnená láskou k Bohu
i k ľudom.
Osobitný dôvod pre Mariánsky rok dáva blížiace
sa druhé millénium narodenia Ježiša Krista. Vtedy
budú oči všetkých veriacich obrátené na jeho
osobnosť. Je prirodzené, že skôr ako sa narodil Je
žiš Kristus, narodila sa žena, z ktorej prijal ľud
skú prirodzenosť, ktorá ho počala, zrodila a stara
la sa o neho materinskou läskou. Z viacerých strán
sa podľa Svätého Otca ozvali hlasy, aby tomuto ju

bileu predchádzalo obdobie hlbokej, účinnej a
účenlivej spomienky na jeho Matku, Pannu Máriu.
Veď v jej osobe sa vytvoril kulminačný bod Adven
tu Starého zákona a už jej zrodenie prinieslo svetu
zorničku, ktorá predpovedala Ježiša Krista. Jej prí
chodom sa tak celkom priblížilo nairodenie Vyku
piteľa. Advent očakávania Starého zákona pripo
míname si každoročne adventným obdobím pred
vianočnými sviatkami, v ktorom sa tak často spo
mína osobnosť Panny Márie a na mnohých mies
tach sa konajú tzv. rorátne sv. liturgie na úsvite
nového dňa. Liturgia tak už niekoľko storočí ide
ruka v ruke s dejinami spásy. Každoročne si temer
cez štyri týždne spomíname s Pannou Máriou na
narodenie Ježiša Krista. O čo viac a dôslednejšie
máme tak robiť pred príchodom takého nevšedné
ho, vzácneho jubilea! Ona, ktorá končila historic
ký advent, jeho noc, ako „Hviezda ranná“ teraz
chce tiež pomôcť človeku t svetu.
spomienkou

na ňu sa meč nne si spomenieme i na toho, ktorý
bol „očakávaním národov“ . Ak chceme zostaf verní
viere, nemôžeme bez vrúcne] spomienky obisf jej
osobnosť.
Už Druhý vatikánsky koncil akoby pripravoval
cestu tomuto Mariánskemu roku ôsmou k pitolou
vieroučnej konštitúcie o Cirkvi pod názvonr blaho
slavená Bohorodička Panna Mária v tajomstv Kris
ta a Cirkvi. Kristovo Tajomné Telo pripomín i oso
bitné spojenie s Kristovou Matkou. Pravda
tele
nie zotrváva v tajomstve Cirkvi — Tela Kristu ho,
aj keď Tajomného. Už skutočnosť, že každú nedeľu
a pri slávnostných bohoslužbách hovoríme vo vie
rovyznaní: „A mocou Svätého Ducha vzal si telo
z Panny Márie a stal sa človekom“ alebo v kratšej
forme: „Počal sa z Ducha Svätého, narodil sa z Má
rie Panny“ (z Vierovyznaní) pripomína, že Pannu
Máriu viažu dvojité puto s našou vierou: je Matkou
Ježiša Krista a zároveň uznávanou Matkou jeho
diela, svätej Cirkvi.
Pod jej materinskou ochranou putujeme do „za
sľúbenej zeme“ , čím jej postavenie a úcta dostáva
jú eschatologický ráz, lebo nám pripomínajú „po
sledné veci“ . Preto veriaci „upierajú svoje oči k Má
rii, ktorá žiari celej vospolnosti vyvolených, ako
vzor čností (LG 65). „Z tohoto dôvodu Cirkev i pri
svojej apoštolskej činnosti právom hľadí na tú, ČO'
porodila K rista..., aby sa skrze Cirkev narodil a
rástol aj v srdciach ver iacich“ (LG 65). Cesta, ktoirú musíme prekonať, aby sme videli Boha „z tváre
do t v á r e (1 Kor 13, 12) podobá sa búrlivej ceste
po mori, na ktorej je Panna Mária podľa sv. Ber
narda „Hviezdou morskou“ . Ukazuje správny smer,
aby lodičky nášho života nepoblúdili a nestroskotali. Kto na ňu úpiera svoj pohľad, upiera svoj zrak
aj na „Syna, ktorého Boh určil za prvorodeného
medzi bratmi“ (Rim 8, 29), totiž medzi veriacimi,
na ktorých zrode a výchove Mária spolupracuje
s materinskou láskou“ (LG 63).
, Náš veriaci ľud od vekov cítil tieto hlboké prav
dy, aj ked? ich nevedel vhodne vyjadriť. Svedčia
0 tom naše mnohé miesta rozsiate po celom Slo
vensku, kde sa vždy veriaci dostávali bližšie „cez
Máriu k Ježišovi“ . Tieto svätyne nespustli a cesty
do nich nezarástli burinou. Niekdajšie tradičné
sprievody vystriedali moderné komunikačné pro
striedky, ale ničím sa nenahradil vrúcny vzťah ve
riaceho ľudu k Božej Matke. Najmä v tomto Ma
riánskom roku budú z našich úst sústredenejšie
a častejšie odznievať pozdravné modlitby, litánie,
ružence a mariánske bohoslužby slova. Túto úctu
1 poznatky o Panne Márii, o jej postavení a poslaní
v Cirkvi chceme v tomto roku prehlbovať, očisťo
vať a zdokonaľovať. Popri modlitbách, bohosluž
bách a púťach budeme sa vám, milí veriaci priho
várať na každý väčší mariánsky sviatok osobitným
pastierskym listom. Sme pevne presvedčení, že túž
ba Svätého Otca i naša prinesie bohaté ovocie na
poli nášho duchovného života, na rozkvete Cirkvi,
pre blaho spoločnosti, v ktorej žijeme a ku klad
nému usporiadaniu všetkých problémov, s ktorými
zápasí dnešný svet. Už teraz voláme s Cirkvou na
celom svete: „Slávna Matka Spasiteľa — hviezda
morská putujúcich — brána nebies otvorená —
bud pomocou padajúcich“ (LH I. 1018).
Tento náš príhovor končíme prosbou, ktorá za
znieva po každej pobožnosti k Panne Márii: „So
svojím milým Synom, nech nás požehná Panna Má

ria!“ V tomto duchu ia s osobitným arcipastierskym
požehnaním začíname i v našich diecézach mimo-riadny Mariánsky rok.
VAŠI BISKUPI A SPRÁVCOVIA DIECÉZ
SLOVENSKA.
Dané na Slávnosť Svätého Ducha, 7. júna 1987.

Ikonostas v gr.-kat. chráme v Ľutine, obnovený o roku 1985.

Svätý Alfonz
NAŠEJ DRAHEJ MATKE
čo sa dnes stala Královnon Raja

Bud chvála Tomu, čo Ta, Panna stvoril,
Ty, Veľká Pani sveta celého!
Tvoj Velký Král, Plod lona čistého,
dnes právom v nebi, Matka, sa Ti dvoril.
A márne dnes sa proti Tebe boril
zarytý Satan z ohňa večného —
nečistý, pyšný, ducha zlobného.
Pohliadni naňho, aby sa Ti korili
A nado mnou sa zmiluj tohto rána,
ved hriešnik som, čo z hriechov už sa kaja.
0, pomôž mi, Ty sladká nebies Brána!
Urobme zmluvu: Odpusf, čo sa stalo,
a nabudúce veď ma k brehom Raja
po ceste Srdca, čo hriech nepoznalo!
Prel.: o. Ivan
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VYKÚPENIE
II.
V modlitbách pri sv. liturgii sú slová, ktorých ob
sah môže ujsť našej pozornosti, ak si len neuvedo
mujeme, že ani jedno slovo sa v liturgii nepoužíva
zbytočne. Po premenení kňaz hovorí: „Keď si pri
pomíname . . . všetko, čo sa pre nás stalo: kríž, hrob,
zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie, oslávenie po Ot
covej pravi ci . . Teda nielen umučenie, ale aj
zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie boli vykonané,
stali sa pre nás. V našom vykúpení majú vedľa Kal
várie špeciálny význam. Zmŕtvychvstanie i nanebo
vstúpenie patria k úplnosti obety, ktorou sa znovu
obnovilo spojeqie nášho pokolenia s Bohom a zno
va sa nebo otvorilo pre členov ľudského rodu.
Táto Kristova obeta je pre nás najväčším zo všet
kých jeho skutkov, pretože ňou sa vykúpilo ľud
stvo. Od nepamäti, hoci ľudia ešte nevedeli, ako sa
uskutoční toto obetné dielo, považovali obetu za
najvyšší náboženský akt — skutok. Bol to vždy ve
rejný, obradový skutok, ktorý vykonával jeden člo
vek v mene ľudu, a vždy sa obetovalo niečo z osob
ného majetku človeka, dávajúc najavo takýmto
spôsobom, že všetko čo ľudia majú, patrí Bohu.
To, že človek prinesie obetu, prirodzene, nie je
ešte všetko. Kým ju Boh neuzná a neprijme, nemá
ceny. Zo Starého zákona vieme, že Boh dával občas
verejne najavo, že obetu prijal, napr. poslal na ňu
oheň z neba (pozri Lv 9, 24). Avšak iba v prípade
najdokonalejšej obety nášho vykypenia Boh uká
zal celkom verejne a plne, že ju uznal a prijal. Vi
diteľné znamenie, že veľkňaz, ktorý priniesol ako
obetu svoje vlastné telo a krv, mu bol dokonale
milý, dal vo zmŕtvychvstaní. V nanebovstúpení vi
diteľne dal najavo, že k sebe skutočne prijíma to,
čo mu bolo obetované.
Pri Poslednej večeri náš Pán Ježiš Kristus pove
dal apoštolom, že musí odísť, lebo ak neodíde, ne
príde Svätý Duch (Jn 16, 7). Preňho bolo toto naj
dôležitejšie. Poriadok, zničený hriechom Adama, bol
obnovený, alebo skôr — nastolený lepši poriadok.
Lebo keď Druhá osoba Najsv. Trojice skončila svoje
dielo, nadišiel čas na taký hojný prúd darov, aký
ľudia ešte nepoznali. Dary sú ovocím lásky, sú teda
pripisované Tretej osobe, ktorá je v lone Najsv. Tro
jice prejavom lásky Prvej a Druhej osoby.
Pri nanebovstúpení Ježiš povedal apoštolom, aby
v Jeruzaleme očakávali Svätého Ducha. A Svätý
Duch zostúpil na nich o desať dní, na sviatok Turíc.
Všimnime si ešte jednu vec. S približovaním sa
času utrpenia Kristus si je ustavične vedomý ne
priateľa, čoraz častejšie hovorí o diablovi. A tento
si bol vedomý prítomnosti Krista. Je hlboká irónia
v tejto skutočnosti, že totiž diabol si sám privedie
svoju porážku: predsa to on sám, ako hovorí Lukáš
(22, 3) a Ján (13, 27), priviedol Judáša k tomu, aby
vydal Krista do rúk katov.
Privlastnenie vykúpenia.
V priebehu Poslednej večere Kristus povedal slo

vá: „Ja som cesta, pravda a živ o t Nik nepríde k Ot
covi, iba cezo mňa (Jn 14, 6). Kristus je cestou,
ak sme ho raz našli, našli sme všetko. Prečo ďalšie
slová? Laišie slová sú pre nás výzvou. Spása sa
nám totiž nepodlá na tácke. Kristus koná za ľudí to,
čo nemôžu spraviť sami, ale nie to, čo sami dokážu.
To, čo urobiť môžu, urobiť i musia. Preto aj nájsť
cestu, to nie je koniec, to je iba začiatok. Z tejto
cesty môžeme zísť ako z každej inej cesty: buď ju
opustíme omylom, alebo zo slabosti. Na ochranu
pred nebezpečenstvom zablúdiť z cesty potrebujeme
pravdu. Aby sme na ceste nepadli od únavy, potre
bujeme plný život. Kristus prišiel, aby sme mali ži
vot, a mali ho hojnejšie (Jn 10, 10). Co však tu
Kristus myslí, keď sa sám nazýva cestou? Na túto
otázku odpovedá on sám: Nik nepríde k Otcovi, iba
cezo mňa. Spojením, jednotou s Kristom, a to vý
lučne takto, môžu ľudia dosiahnuť večné spojenie
s Bohom, ktoré je ich cieľom.
Spása je teda vecou pravdy, života, spojenia s Bohočlovekom. A Kristus pred svojím nanebovstúpe
ním povedal, ako to všetko máme dosiahnuť. „Choď
te teda, učte všetky národy a krstite ich v mene
Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zacho
vávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som
s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt
28, 19—20).
Ide tu predovšetkým o pravdu. Majú učiť a učif
všetko. Svätý Duch ich naučí všetkej pravde ()n
16, 13).
Potom o život. Majú krstiť a krst je znovuzrodenie
z vody a Svätého Ducha (Jn 3, 5). Narodiť sa zna
mená vstúpiť do života tohto sveta. Obrodiť sa, znovuzrodiť sa znamená vojsť do vyššieho života. K rozhojňovaniu tohto života dal Kristus apoštolom moc
odpúšťať hriechy, premieňať chlieb na jeho telo
a víno na jeho krv, lebo inak nebudeme mať v sebe
večný život (Jn 6,53).
Nakoniec spojenie s Kristom. Aby sme to pocho
pili, pozorne si všimnime slová: „Ja som s vami po
všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,20).
Teda prostredníctvom apoštolov — a pretože to
má trvať až do skončenia sveta, prostredníctvom
ich nástupcov — máme nachádzať pravdu, život a
jednotu, ktorými dôjdeme k spáse.
(Podlá F. J. Sheeda pripravil M. M.)

PANNA MÄRIA NÁS VEDIE KU KRISTOVI
Na Drahom vatikánskom koncile citovali aj Martina Luthera — s citátom priiiel kardinál Gawlin — ktorý vo svojom
komentári' k Magnificat píše, že Panna Mária nás nevedie k
sebe, ale ku Kristovi. Kardinál zožal potlesk a protestantskí
tlač s porozumením kvitovala tento počin.
(KN 1984,41)
.Raduj sa, prečistá Panna, Raduj sa, drahocenné žezlo Kris
ta Kráfa. Raduj sa. Rodička tajomného Viniča. Raduj sa, brá
na nebeská a Ker nespáliteľný. Raduj sa, svetlo celého svet
la. Raduj sa, radosť všetkých. Raduj sa, spasenie veriacich.
Raduj sa, Vládkyňa orodovnica a útočište všetkých kresťa
nov.
(Moleben k presvätej Bohorodičke)

Panna Mária — Matka Spasiteľa — Bohorodička
Mariánsky rok
(Pokračovanie)

Na základe života presvätej Bohorodičky cirkev
ustanovila bohorodičné sviatky. Cez ne hovorí
k nám presvätá Bohorodička. Aspoň v krátkosti
sa pozrime na podstatu jednotlivých sviatkov Bo
horodičky:
Narodenie prečistej Panny Márie. — V našich
bohoslužobných knihách názov tohto sviatku je
tento: „Narodenie presvätej vládkyne našej Boho
rodičky a vždy Panny Márie“ . Už tento názov uka
zuje, že jeho podstatou je Božie materstvo prečis
tej Panny Márie. Tento sviatok v našej cirkvi patrí
medzi velmi dávne bohorodičné sviatky. Z východ
nej cirkvi tento sviatok prijali i v západnom obra
de, najprv v 7. storočí v Ríme a z Ríma sa sviatok
rozšíril v celej západnej c'rkvi. Tento sviatok je
8. novembra. — 0 udalosti narodenia prečistej Pan
ny Márie vieme zo svätého Podania. Je to radostný
sviatok, pretože je to deň narodenia Božej Matky.
Sviatok kladie pred naše oči veľkú pravdu viery
(článok viery) o Božom materstve prečistej Panny
Márie. Je to počiatok našej spásy. V tento sviatok
cirkev spieva: „Tvoje prečisté narodenie, presvätá
a čistá Panna, množstvo anjelov na nebi a íudský
rod na zemi oslavuje, lebo si sa stala Matkou Spa
siteľa, Krista Boha. Jeho prosiac, neprestávaj oro
dovať za nás, ktorí, po Bohu, v teba skladáme svoju
nádej, Bohorodička, velebená a nepoškvrnená.“
Uvedenie do chrámu prečistej Panny Márie. —
Tento sviatok je 21. novembra. Základ má v svä
tom Podaní — Tradícii Cirkvi, podlá ktorého ro
dičia Panny Márie Joactňm a Anna odviedli malú
Máriu do jeruzalemského chrámu na službu Bohu
a ona tam prebývala až do dospelosti. Prvé správy
o slávení tohto sviatku v našej cirkvi sú z 5. sto
ročia, avšak všeobecne rozšíreným a ustanoveným
sa stal tento sviatok až v 8. storočí. Bohoslužobné
texty tohto sviatku ospevujú udalosť uvedenia pre
čistej Panny do chrámu a oslavujú dôstojnosť Božej
Matky, ospevujú jej Božie materstvo, panenstvo',
svätosť a orodovanie. Tento sviatok taktiež nám
zvestuje Kristov príchod: „Poďte, všetci veriaci,
oslávme jedinú, nepoškvrnenú. O nej už proroci
predpovedali. Teraz uviedli do chrámu tú, čo už
pred vekmi bola vyvolená za Božiu Matku. V pl
nosti časov sa skutočne stala Bohorodičkou. Na
jej príhovor, Pane, udeľ nám svoj pokoj i hojné mi
losrdenstvo.“
Zvestovanie Panny Márie., — Základom tohto
sviatku je radostná zvesť, o ktorej sme hovorili,
keď sme citovali evanjelium o zvestovaní anjelom
Panne Márii, že ona je milosti plná a stane sa Mat
kou Božieho Syna. Tropár sviiatku túto udalosť na
zýva počiatkom našej spásy: „Dnes je začiatok na
šej spásy. Dnes sa uskutočňuje večné tajomstvo.
Boží Syn sa stáva Synom Panny, Gabriel zvestuje
Božiu milosť. Preto aj my spolu s ním privolávaj
me Bohorodičke: Raduj sa, milosti plná, Pán s te
bou.“ — Slávenie tohto sviatku sa začalo vo vý
chodnej cirkvi na konci 4. storočia a od 7. storočia
ho slávime vždy 25. marca. — Tajomstvom zvestoi
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vania začína sa Nový zákon, začína sa naša spása.
V tento deň sa uskutočnil Boží síub — poslať Spa
siteľa, daný ešte prarodičom. V tento deň „Slovo
sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ (Jn 1, 14).
Tento sviatok zvelebuje Božie materstvo a panen
skosť prečistej Panny Márie. Cirkev spieva: „Dnes
sa otvárajú dvere raja a íudský rod vierou v Krista
a dobrými skutkami s radosťou znovu vchádza do
raja.“ Keby aj pre nás tento sviatok bol radostným
vchodom do raja.
Slávnosť (zb or) presvätej Bohorodičky. — V na
šom obrade vždy po veľkom sviatku v nasledujúci
deň oslavuje sa pamiatka tých osôb, ktorí v uda
losti sviatku vykonávali hlavnú úlohu. V Kristovom
narodení túto hlavnú úlohu vykonala presvätá Pan
na Mária. Ona sa stala Bohorodičkou a v tento deň
sa už aj nazýva Bohorodičkou. Oslava Bohorodičky
nasledujúceho dňa po Kristovom narodení je z pr
vých vekov kresťanstva. Vtedy sa veriaci vo veľ
kom počte schádzali v ' chrámoch, aby oslávili Bo
horodičku. Názov „Zbor“ znamená spoločné oslá
venie, zborné oslávenie, zbor veriacich pre spoloč
né oslávenie. Východná cirkev majúc na zreteli

dôstojnosť Božieho materstva určila druhý deň po
Kristovom narodení na osobtnú oslavu dôstojnosti
presvätej Bohorodičky. Hymny tohto sviatku zve
lebujú prečistú Pannu Máriu ako Bohorodičku,
Matku Spasitela, ktorá i, po Kristovom narodení
ostala Pannou a to oslavou a prosbou: „Pros z teba
zrodeného za našu spásu.“ (Sviatok sv. Jozefa v na
šom obrade je v nedelu po Kristovom narodení).
Stretnutie Pána. — 2. februára (Štyridsiateho dňa
po Kristovom narcdení) oslavujeme sviatok Stret
nutia Pána. V tento -deň, ako predpisoval Starý
zákon, prečistá Panna Mária priniesla malého Je
žiša do jeruzalemského chrámu, aby ho obetovala
v chráme Bohu. Vtedy Ježiš a jeho prečistá Matka
sa stretli v chráme so spravodlivým a bohaboj
ným Simeonom, a od toho stretnutia sviatok v na
šom obrade dostal názov Stretnúť e Pána. Túto
udalosť pekne zapísal vo svojom evanjeliu ev. Lu
káš a my sme časť z toho citovali. Sviatok Stret
nutia prvýkrát začali oslavovať v'Jeruzaleme, a to
skoro po tom, keď sa c'rkev stála slobodnou —
v prvej polovici 4. storočia. Z Jeruzalema sa svia
tok rozšíril po celom Východe a prešiel i na Západ.
Bohoslužobné texty tohto sviatku zvelebujú Kristo
vo božstvo a vzdávajú česť prečistej Panne Márii
ako Božej Matke: „Raduj sa, milosti plná Bohoro
dička a Panna, lebo z teba vzišlo Slnko pravdy,
Kristus, Boh náš. On je svetlo tých, čo prebývajú
v temnotách. . . “ Matka prineseného do chrámu
Dieťaťa je presvätá Bohorodička, naša nádej a naša
Zástankyňa. V tento deň sa s cirkvou modlíme:
„Bohorodička, Panna, nádej kresťanov, priviň, za
chráň a spas v teba dúfajúcich.“
Usnutie — Nanebovzatie prečistej Panny Márie.
— Je to sviatok na oslavu nanebovzatia presvätej
Bohorodičky s telom a dušou. Usnutie — je deň
smrti Panny Márie a nazýva sa usnutím preto, lebo
jej telo nebolo ponechané zotleniu, ale spolu s du
šou bolo vzaté do neba. Podanie, že telo prečistej
Panny Márie bolo vzaté do neba, je z apoštolských
čias. Sviatok Usnutia presvätej Bohorodičky začali
ako prví oslavovať v Jeruzaleme skoro po Vše
obecnom koncile v Efeze (r. 431) a potom sa svia
tok rozšíril po celom Východe. Sviatok sa slávil
15. augusta a časom sa rozšíril aj na Západe. Bo
hoslužobné texty sviatku podávajú nám vieru v na
nebovzatie presvätej Bohorodičky. Tak aj tropár
sviatku: „Pri pôrode si panenstvo zachovala, Bo
horodička, pri smrti svet si neopustila. Odišla si
do večnej blaženosti, lebo si Matka Života a svo
jimi modlitbami zbavuješ smrti naše duše.“ Bo
hoslužobné texty tohto sviatku nás učia, že usnu
tím presvätej Bohorodičky sme získali v nebi velkú
orodovnicu. Tropár a kondak tohto sviatku podá
vajú všetky články viery — dogmy o presvätej Bo
horodičke. O tom v ďalšej časti. 1
Pokrov — Ochrana Panny Márie. — Tento svia
tok, podľa mienky jedných sa začal sláviť od 5. sto
ročia, podlá druhých od 10. storočia na pamiatku
záchrany Konštantinopola od nepriatelov plášťom —
omoforom Panny Márie. Avšak tento sviatok bol
ustanovený na oslavu všeobecnej ochrany presvä
tej Bohorodičky. Toto vyjadrujú všetky texty boho
služby sviatku. „Vezmi nás pod svoj ochranný
plášť, zbav nás všetkého zlého. Pros nášho Boha,
svojho Syna, Krista, aby spasil naše duše.“ Toto je

podstata sviatku Pokrova presvätej Bohorodičky.
Tento sviatok slávime 1. októbra.
Sviatok Počatia svätej Anny, kedy počala prečistú
Pannu Máriu, — teraz má názov Nepoškvrnené
Počatie Panny Márie. Na Východe sa spomína už
v 5. storočí, avšak rozšíril sa až v 8. storočí a na
Západe sa sviatok stal prikázaným od doby vyhlá
senia článku viery o Nepoškvrnenom Počatí (r.
1854). Bohoslužobné texty tohto sviatku v našej
cirkvi oslavujú svätosť prečistej Panny Márie.
(Viac o tomto sviatku bude v nasledujúcej časti:
Články viery o presvätej Bohorodičke.)
Treba poznamenať, že z uvedených sviatkov v na
šom obrade sú teraz prikázanými sviatkami len
Zvestovanie a Usnutie presvätej Bohorodičky.
Ešte treba dodať, že náš národ od prvopočiatku
kresťanstva u- nás mal velkú úctu k presvätej Bo
horodičke ako svojej Ochrankyni a Orodovnici. Na
toto poukazuje vela piesní zložených na časť Panny
Márie samými veriacimi. V chudobných chyžkách
našich predkov vždy bola ikona Bohorodičky. Ma
riánske sviatky boli u našich predkov dňami veľ
kých osláv a velebenia ochrany a pomoci presvätej
Bohorodičky, avšak aj dňami veľkého prejavu lásky
k nebeskej Matke. Presvätá Bohorodička veľa ráz
prehovorila k našim veriacim zázrakmi. Tak sa to
stalo so zázračnou ikonou v Klokočové (r. 1670),
zázračnou ikonou v Povči (teraz Mária-Póč, prvé
slzenie r. 1696, druhé r. 1715), zázračnou ikonou
v našej farnosti Mikola v r. 1699 (teraz táto far
nosť je v Rumunsku), ikonou v Pavlove v r. 1717
(teraz tento chrám je v Maďarsku). Tiež nemôže
me nespomenúť Ľutinu.
(Pokračovanie v budúcom čísle)

o. Štefan P a p p

VERNE PLNIL SVOJE POVINNOSTI
Sv. Hieronym Emiliän (1484—1537), patxón sirôt a opuste
nej mládeže, všade, kde mu pripadlo žiť a pracovať, osved
čil sa ako vzorný a čestný človek a verný kresťan. Eadia ho
dôverne poznali a vraveli o ňom: „Zdá sa, že má vo svojich
rukách čosi z ra)a. Vždy doslova opojil láskou ku Kristovi
každého, na koho 9a len pozrel.“
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BYŤ PRIPRAVENÝ NA SMRŤ
Za horúceho letného dňa pracoval kamenár na cintoríne.
Zrazu sa prihnala náhla bárka. Bola taká prudká, že sa ka
menár musel poobzerať po nejakej streche. Našiel úkryt v
rozostavanej hrobke. Tu sa cítil celkom bezpečný. Zrazu liak
udrelo neďaleko hrobky a kamenár bol na mieste mŕtvy.
Nevieme, kedy a kde aás stihne amrť. Vieme len to, že rai
určite príde. Preto sa Nestarajme, „ako“ zomrieme, ale skir
o to, aby nás smrť naila jpcipravených.
Ht 25,13.

kou nad bludmi, novou Helenou“ . Pričinila sia
o prevezenie časti ostatkov sv. prvomučeníka Šte
fana do Carihradu a na jeho česť dala postaviť
chrám. K úcte presv. Bohorodičky dala postaviť tri
chrámy: Vlachernský, Odigitriu a Chalkopratijský.
Vtedajší letopisec o nej napísal: „Nemožno ani
opísať, s akou horlivosťou vykonávala skutky mi
SVÄTÁ P U L C H E R I A , CISÁROVNÁ
Svätá Pulcheria bola dcérou cisára Arkáda a je
ho . manželky Eudoxie, sestrou od seba štyri rcky
mladšieho Téodora. Keď im otec r. 408 zomrel, Pul
cheria vtedy mala dvanásť a Teodor osem rokov.
V 16. roku svojho života začala spravovať svoju
krajinu spolu s Teodorom, ktorý bol človekom sla
bej vôle. Vedel iba pekne písať a nič viac. V r. 421
ho oženila s Eudoxiou, dcérou istého filozofa, veľml peknou; ale tiež velmi zlou ženou.
Pulcheria bola múdrou cisárovnou, no tiež aj
dobrou kresťankou. Spolu so svojimi sestrami Arkádiou a Marínou zložila sľub čistoty. A ak za pa
novania Teodora udialo sa niečo dobrého, možno
ďakovať sv. Pulcherii. Najviac sa pričinila o zvo
lanie snemu v Efeze r. 431 proti Nestorovi. Jej pri
činením boli tiež prenesené ostatky sv. Jána Zlato
ústeho do Carihradu a uložené v chráme sv. apoš
tolov.
Na cisárskom dvore sa však našli ľudia, ktorí
slabého cisára poštvali proti nej. A najviac zloby
narobila jeho manželka Eudoxia, ktorá ju prinútila,
že r. 447 opustila palác a viedla hlboko zbožný ži
vot v samote.
Teraz sa ujal panovania sám Teodor. Avšak svo
jou nerozvážnosťou sa priklonil na stranu heretika
Eutycha. A keďže nedorozumenie neprestalo, ľud
sa začal búriť. Sv. Pulcheria sa vrátila otvorila
Teodorovi oči. Na jeho prosbu vzala panovanie
znovu do svojich rúk. Prvé, čo urobila, postarala
sa o urovnanie sporov.
R. 450 cisár Teodor zomrel. Pulcheria nechcela
prijať na seba zodpovednosť za osudy krajiny. Na
radu významných osobností vydala sa za veľmi
zbožného dôstojníka Markiána, ktorý zasadol na
panovnícky stolec ako cisár. Pulcheria mala vtedy
54 rokov a vydala sa pod podmienkou, že bude
môcť až do svojej smrti žiť v čistote, ku ktorej sa
zaviazala ešte vo svojej mladostiV
r. 451 na jej podnet bol zvolaný Chalcedonský
snem proti heretikovi Eutychovi. Otcovia snemu za
jej horlivú ochranu svätej Cirkvi nazvali ju „och
rankyňou svätej viery, zastankyňou pokoja, víťaz

losrdenstva, koľko chrámov dala postaviť, koľko
útulkov pre chudobných, biednych a pocestných,
koľko kláštorov, pre ktoré sa postarala aj o ich
budúce zabezpečenie.“
Našla ostatky 40 sebastských mučeníkov. A pri
tom celý jej život bol dokonalý, plný modlitby,
pôstu a sebazaprenia. Takto naplniac v dokona
losti svoj život, prenechajúc celý svoj majetok bied
nym, zomrela (r. 453, v 57. roku sivojho života. A ešte
za cisára Leva Veľkého (457— 473) bola pripočí
taná k počtu svätých.
Jej pamiatku si pripomíname 7. augusta.
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NEZABUDNIME NA NICH!
Žalovala sa mi starenka, že deti si síce spomenú
kartičkou od mora či odinakiaľ, ale zabndnú cez
prázdniny prísf. Aj taki synovia a aj také dcéry sú.
A starenky a starčekovia trpezlivo vyčkáva jú, vyru
ší ich každý hlas auta, lebo si predstavujú, že to už
idú ich deti. . .
Viete, pokračovala starenka, prídu Iba vtedy, keď
tuSia, že budú môcť niečo odviezť. Nedbajú, že sta
renku zabolí takýto prístup. A ako by boli — tie na
še starenky a starčekovia — radi, keby mladí pri
behli cez prázdniny. Keby doniesli maličkú pozor

nosť, hoci len šatku na striebrom pokrytú blavu,
keby jjovedali: mama, otec, nezabúdame na vás,
vďační sme vám za všetko, za výchovu, za to, že ste
nás postavili na nohy, do života . . .
Ale ako to musí bolieť, keď sa starenky nevedia
dočkať, keď ich mrzí, že u susedov sú mladí, že sú
tam vnúčatá, že sa dobre cítia okolo starej mamy
— a ony sú tak samy.
Pamätajme si, že nevďačnosť patrí k najhorším
vlastnostiam človeka a ak by sme sa pri nej prichy
tili, napravme to. Veď je ešte čas, ešte môžeme, ba
musíme prísť!
(šek-

- r PISU UflH BOHOSLOVCI
ODVAHA
Dožič mi, Bože, vyrovnanosť,
aby som prijím al to, čo nemôžem zmenií,
odvahu,
aby som zmenil to, čo môžem zmenií
a múdrosí,
?
aby som to vždy rozoznal.
(K. Vonnegut)

Odvaha umožňuje človeku uskutočňovať jeho
myšlienky. Odvaha robí človeka charakterným, ro
bí z ludí velikánov. Odvaha v súlade so životom
podlá Evanjelia dokáže velké veci. Často však z ma
lej miery umlčujeme odvahu kompromisamy. Často
náš život popiera pravdy, ktoré nám dal Boh. Prav
dy a normy života, ktoré však existujú iba v našich
slovách. Naše skutočné životné postoje sú riadené
inými normami. Normami ľudského egoizmu a cham
tivosti.
Všetci vieme, čo je správne a čestné. Len nedo
statok odvahy nám zabraňuje konať podľa svojho
svedomia. Bojíme sa, aby nás ostatní nevyhlásili za
nerozumných. Musíme žiť tak ako rozmýšľame, ak
nechceme dospieť k tomu, že budeme rozmýšľať tak
ako žijeme. Vidíme nedostatky okolo seba: klam
stvá, krádeže, podvody. A nedokážeme na ne po
ukázať. Ba niektoré z nich už považujeme za celkom

MATKA BOŽEJ M ILOSTI. . .
(Mariánsky rok)

prirodzené a vôbec nepotrebujeme potrebu všetko
vrátiť jia správnu cestu. Stali sme sa súčasťou, jed
ným z ozubených kolies obrovského súkolia kom
promisov, pretože nemáme odvahu povedať pravdu.
Zo súcitu alebp strachu? Dostať sa von z tohto sú
kolia je ťažké, ale nutné.
Vo Svätom písme sa často opakujú slová: Neboj
te sa! Na začiatku Božieho života v Betleheme anje
li upokojujú pastierov: „Nebojte s a ľ‘ Ježiš Kristus
v čase svojho verejného účinkovania musel povedať
naľakaným apoštolom: „Nebojte sa!“ A po svojom
vzkriesení nastoľuje pokoj svojím jemným: „Neboj
te sa!“
Aj nám adresujte tieto slová. Pôsobia na nás ako
liek a dávajú odvahu k vernej a pevnej viere.
Kresťanstvo je dnes aktuálnejšie ako kedysi. Pre
to čoraz dokonalejšie musí ukázať svoju tvár. Musí
sa opäť stať podstatným, logickým a hrdinským
{kardiniál Bevillacqua).
A práve kresťania si v súčasnej dobe musia uve
domiť, že sú soľou zeme, horiacou sviecou, ktorá
má svietiť druhým. „Vari je lampa na to, aby ju po
stavili pod mericu alebo pod posteľ? A nie na to,
aby ju postavili na svietnik?“ (Mk 4, 21).
Dnešnému kresťanstvu chýba odvaha vyznať vieru
a lásku k Bohu svojimi skutkami, chýba odvaha
zmeniť svoj život v súlade s evanjeliom s Božími
skutkami. Bráni tomu slabá viera, zbabelosť alebo
pohodlnosť? Prestaňme robiť kompromisy. « Svoje
myšlienky najprv prehodnoťme vo svetle Božích zá
konov a potom ich s odvahou vložme do slov a či
nov. Len tak sa staneme veľkými v očiach Boha
i ľudí.
* M. Kerul — Kmec

čiatku pozdvihnutá ¡k tomuto vysokému stavu“, ho
vorí ^v. Ján z Kríža.

Jedna poľská povesť hovorí:
Onemocnela matka a ležala v bezvedomí. Jej syn
René Laurentin, francúzsky mariológ, vo svojom
zavolal niekoľko lekárov. Jeden hovoril, že ju bude
Stručnom výklade o Panne Márii píše, že už „od
liečiť takou metódou, druhý hiou, tretí povedal, že
IV. storočia vzývali mučeníkov ako orodujúcich
jej niet pomoci. Syn, ktorý matku mal veľmi rád,
alebo sprostredkujúcich, nie však vedľa orodova
nemohol sa zdržať a v hlbokom žiali svojej duše
nia a sprostredkovateľa Kristovho, ale vnútri Kris
vykríkol: „Och, matko, matko!“ Pri tomto zvolaní
tovho tajomstva. Objavujú, že Mária zaujíma prvé
sa matka prebudila z bezvedomia a pozdravila sy
miesto v tomto poriadku“ ,
na. .
Po Spasiteľovi je teda Panna Mária skutočne
Toto je moc syna na matku, ktorá neúnavne pra
Matkou Božej milosti. Môže nám vyprosiť od Syna
cuje pre svoje dieťa. Žiadna bytosť nie je tak tesne
čo potrebujeme, lebo je mocná svojou materinskou
spojená, ako matka so svojím dieťaťom. A toto puto
láskou. Naozaj, „veľkolepá je tvoja sláva. Boh ťa
neprestáva, aspoň od matky nie, aj keď sa dieťa
zahrnul úžasnými di vmi . . spievame na veľkej
nevydarí, keď sa dostane na šikmú plochu.
večierni sviatku jej Zosnutia.
V
nemčine existuje jedna balada, v ktorej sa ho
V
Starom zákone čítame, že faraón ustanovil Jo vorí o mladíkovi, ktorý spáchal zločin a preto bol
zefa za správcu svojho majetku a pokladov. Pove zámockým pánom odsúdený na smrť. Jeho stará
dal mu. „Ty sára budeš nad mojím domom a celý
matka prišla za neho prosiť. Pán ale nechcel trest
môj národ bude závisieť od tvojich rozkazov a ja
zmeniť, ale potom sa predsa dal uprosiť, ale pod
sám budem len o trón vyššie od teba“ (Gn 41, 40).
jednou podmienkou: ak do večera budú skosené
A posielal k nemu svojich poddaných, ktorí prosili
tri obrovské lány obilia, syn dostane milosť. Pri
o chlieb v čase sucha.
rodzene vedel, že je nad ľudské sily niečo takého
urobiť. Aké však bolo jeho prekvapenie, keď večer
Divil by sa niekto, že sa mu preukázala ta'ká
úcta? Veď sa o ňu zaslúžil! A čo Božia Matka?
našiel všetky tri lány skosené. Na medzi posledné
Opravdu po Kristovi nad ňu nemáme. Kráľovná ne ho ležala matka ešte s kosou v ruke — mŕtva.
bies, Orodovnica. . . „Mária bola od samého za
Každé materinské srdce je nesmiernou vyhňou

dobroty a zhovievavosti. A aké je srdce našej ne
beskej Matky? Sv. Germán o nej napísal: „Kristova
Matka je naplnená materskou starostlivosťou o nás
a dopriava nám svoju blahosklonnosť a svoju och
ranu v nebezpečenstvách
Aký šťastný je kresťan, ktorý v životnom utrpe
ní, úzkosti a opustenosti môže sa obrátiť na svoju
nebeskú Matku. A ona s láskou prijíma naše prosby
a milosťou svojho Syna nás zachraňuje. Tak o nej
spievame: „Ty nás čuješ, vypočuješ, našim pros
bám vždy vyhovieš!“ {Modlitby a piesne, 90). Kto
s vierou prosí, toho modlitba dôjde vypočutia a do
stane sa mu hojnej milosti.
„Matka Bože] milosti, raduj sa a spas v teba
dúfajúcich“ (Moleben k presvätej Bohorodičke).
(o. F. Dancák — z cyklu Nádej všetkých)

Na Lu.unt.Kei hore ozýua sa hlas. . .
Snímka: o. J. Cverčko

Chválu ticha n samoty
Keď apoštoli splnili úlohy, kto
ré im Pán uložil pri ich rozoslaní
medzi izraelský ľud a opäť sa
poschádzali, povedal im: „Poďte
vy sami do ústrania na pusté
miesto a trochu si odpočiňte“
(M k 6,31). A tak odišli loďou na
pusté miesto do samoty.
Všetci potrebujeme ticho. Po
trebujú ho lekári i pacienti, pra
covník v knižnici i v lekárni, ve
dec, profesor i študent, spisovateľ
t hudobný skladateľ, herec i di
vák, kňaz i veriaci človek, ľudia
všetkých povolaní a profesií.
Túžba po tichu a samote po
chádza zo samej ľudskej priro
dzenosti, je to všeľudský zjav,
ako nás o tom poučujú dejiny.
Vo všetkých náboženstvách bolo
vždy dost ľudí, ktorí sa kratší či
dlhší čas utiahli do samoty z hlu
ku svojho okolia. U brahmanov
to bola inštitúcia v a n a p r a s t a,
u budhistov b h i k š u, Peržania
mali zasvätencov Mythridatových
mystérií, Egypťania
Serapidových služobníkov, Židia nazirejcov a esenov, Gréci pythagorejcov a novoplatonikov, Rimania
vestálky. Zmyslom tohoto odcho
du o. i. bolo v tichu sa zamyslieť
nad svojím životom a skúmať sa.
Aj v kresťanstve sa vždy pre
javovali podobné snahy, nenad
väzovali na spomenuté inštitúcie
iných náboženstiev, ale mali svoj
pôvod a zdroj v náuke Ježiša
Krista. Takéto snahy nie sú kres
ťanstvu cudzie, lebo nepopierajú
túto zložku ľudskej prirodzenosti,
ale ju zošľachtufú a povznášajú.

Náš život je poznačený náhle
ním a najmä hlukom, ktorý nás
prenasleduje na každom kroku.
Je to hluk osobných áut i náklad
ných ťažkých automobilov i au
tobusov, v mestách hluk elektri
čiek, vlakov, lietadiel. Hluk z me
gafónov na športových štadió
noch, na nádražiach a pád. V nie
ktorých domácnostiach sa najmä
v dňoch odpočinku ozýva ohlušu
júca reprodukovaná hudba s ešte
väčším stupňom decibelov ako je
z hluku dopravných prostriedkov
a z hukotu továrenských strojov.
Členovia rodiny sa dakedy ani
nemôžu navzájom dorozum ieť. . .
O škodlivosti hluku pre telesné
t duševné zdravie nám hovoria
výskumy a dočítame sa o tom v
odborných časopisoch a štúdiách.
Apoštoli tiež prežili rušné dni
na svojich cestách po izraelskej
krajine a preto bolo celkom pri
rodzené, že ich Ježiš pozval do
ústrania. Sám pred svojím verej
ným účinkovaním prežil nejaký
čas na púšti a takisto aj sv. Ján
Krstiteľ.
Je veľa príkladov odchodu vý
znamných ľudí do samoty, ktorí
sa tam vážne pripravovali na svo
je povolanie. Vedeli, že samota je
miesto, kde v tichu a sústredení
dozrieva duch. Sv. Pavol po svo
jom obrátení celé tri roky žil na
púšti v Arábii. V osamotení do
zrievali sv. Gregor Naziansky i
sv. Bažil, sv. Hieroným i sv. Fran
tišek Assiský, sv. Ignác i sv. Fran
tišek Sáleský, v samote napísal
svoju zlatú knižku o Nasledovaní

Krista Tomáš Kempenský a vložil
do nej celé hymny o samote a ml
čaní. V samote prežili kratší či
dlhší čas aj moderní vzdelanci,
napr. Renanov vnuk E. Psíchari,
na Sahare žil Ch. de Foucauld i
C. Caretto, známy svojimi Listami
z púšte.
Aj my často hľadáme oázy ti
cha, ktoré je stále ťažšie nájsť.
Preto ten útek z miest do hôr
a k tichým potokom a riekam.
Bohužiaľ, dakedy nás aj tu pre
padáva hluk z tranzistorov. Na
priek tomu sa nazdávame, že sa
predsa dakomu podarilo aj cez
toto leto obdivovať pokoj jazernej
hladiny alebo tichý tok rieky či
žblnkot potoka a prežiť v tichosti
krásu horských dolín a blízkosť
Boha na horských štítoch. Boh je
priateľom ticha a v tichu sa pri
hovára k svojim verným. Nájdeme
ho na návštevách kaplnky či Bo
žieho chrámu, kde M lčiaci Prí
tomný čaká na dialóg so svojimi
synmi a dcérami. Vo svite večnej
lampy možno prežiť opravdivé
chvíle vnútorného šťastia, výreč
ného mlčania a hlbokého ponoru
do tajomstva Emanuela — Boha
s nami. Chvíľa zamyslenia pri prícestnej kaplnke či kríži ( na to sú
tam f, môže tiež byt príležitosťou
na stretnutie s naším Pánom.
Pápež Pavol VI. pri navštívení
baziliky Zvestovania Pána v Nazarete upozornil na lekciu mlča
nia, ktorú dáva Nazaret.
Neudivuje nás, že býv. gen. ta
jomník OSN, Dag Hammaskjôld,
zriadil v budove OSN osobitnú sá-

lu pre meditácie, určenú pracov
níkom a vyslancom OSN rozlič
ných vyznaní a náboženského
presvedčenia, aby tam hľadali
správne a spravodlivé riešenie
svetových problémov. Výrečný je
aj fakt, že na výstave Expo 70 v
Osake v Japonsku postavili pa
vilón t i c h a .
Slávny hudobný skladateľ Jozef
Haydn na otázku svojich priate
ľov, odkiaľ berie toľkú silu pre
svoju veľkolepú tvorbu, vyznal,
že vo svojom bývaní má malú ka
plnku a tam sa uchyľuje pred
hlukom svojho okolia a tam na
chádza inšpiráciu.
Hľadáme vonkajšie ticho, ale
od neho je dôležitejšie v n ú t o r n é sústredenie, ktoré tiež nestrpí
lomoz a hurhaj. Potrebujeme ti
cho v nás samých. Aby sme do
siahli tohoto vnútorného mlčania,
treba umlčovať vnútorný hluk vy
volávaný spomienkami, zvedavos
ťou a strachom, treba sa zbavovať
vnútorných rozporných diskusií
a bojovať proti vnútorným dotie
ravým myšlienkam a zbavovať sa
prílišnej starostlivosti o seba sa
mého. Jednu i druhú formu ticha
mal asi na zreteli pápež Pavol
VI., keď hovoril v Nazarete:
„Nech sa v nás obrodí úcta a
vážnosť k mlčaniu, tejto spanilej,
potrebnej a nezastupiteľnej du
chovnej prestávky v našej~ von
kajšej činnosti, potrebujeme ju,
lebo na našu precitlivenosť útočí
toľko hluku, zmätku a kriku v
našom živote, že sa skoro nedá
sústrediť a vážne sa zamyslieť
nad sebou. O, mlčanie Nazaretu:
Nauč nás skoncentrovať sa, vojsť
do seba, nastaviť uši na počúva
nie dobrých vnuknutí a na slová
pravdivých majstrov . . . “
Nehorlíme za odchod do púšte
a trvalej samoty, ale všetci po
trebujeme chvíľku ticha každý
deň. Naše miesto je tu, v kaž
dodennej svedomitej práci. Túto
chvíľku ticha potrebujeme pre
to, aby sme sa naučili i v dneš-

'i

VII.

ARTRITÍDA

Zatiaľ to oficiálna medicína nie je tchopná liečiť artritídu (išpal ihjkM ), bio
logickí lekári tvrdla, ie to nie Je lokálne ochorenie určitého kĺbu, ale celého or
ganizmu, spôsobené pohltením a poškodením vylučovacích obranných a liečivých
systémov e následným poškodením Jeho metabolizmu a patologickými (chorobnými)
zmenami t telesných tkanivách, naJmS v kolagéne (v jednoduchej bielkovine), a ie
sa dá liečiť tým, ie odstránime prlč'ny vzniku tohto stavu. Najprv zastavíme prísun
škodlivín — to sft všetky drogy (nl len Jednoduchý acylpyrín mfiže narušiť obsanný
systém a chemická a hormonálnu rovnováhu), mäso, biely cukín, biela múka (a
všetky výrobky s nich), limonády, káva, čaj, alkohol, tabak, chlebové tmavé kOrky,
dia konzervy, nedozreté čl prezreté ovocie, farbené potravinárske výrobky, chemizované ovocie a podobné potraviny. Vlastná liečba začína sa pdstom, ktorý má
prečistiť organizmus, rozpustiť a vylúčil Škodliviny už usadené a posilniť obranné
sily tela. (Pozri kap. I.).
Denný program pri liečbe artritídy (3 — 40 dni). Prvý deň pSstu iba klystír.
Hodinu predtým vypite pohár vody so šťavou z 1/2 citróna a dvoma lyžicami ricinového oleja.
Ďa l š i e dni:
7410 ranný nápoj — zeleninový vývar (recepty pozri kap. XIV.);
7.10 masáž suchou kefou, 7.30 masáž horúcou a studenou vodou — sprchou
(S min horúca, 1 min studená a zohriať sa masážou);
8.00 klystír, 9.00 pohár itavy z mrkvy alebo zo zriedenej ovocne] šťavy;
10 00 — 11.00 kúpele — sedací striedavý (15 min v teplej 38 “C, 1/2 min v stu
denej 18 °C), Kuhnov (12 — 18 °C), SchlenzoveJ (prehrievaci), horúce pies
kové, sanna, podvodové masáže, vírivé a pod.;
11.00 iálka bylinkového Cajn (šípkový, mStový, z myšieho chvosta á pod.);
12.00 masáž, cvičenie, prechádzka, 13.00 klystír;
13.20 pohár šťavy z mrkvy alebo zeleninového vývaru;
13.30 — 15.30 odpočinok; 15.30 špeciálne kúpele;
17.00 pohár ovocnej šťavy (Jablká, citrusy) alebo zeleninovej (mrkva, kel, zeler,
cvikla);
19.00 šálka bylinkového čaju; 20.30 klystír; 21.00 spánok.

Diéta medzi pôstmi
P o p r e b u d e n í — Excelsior (recepty pozri kap. XIV.);
r a ň a j k y — čerstvé zdravé ovocie (jablká, hrozno, bobulsviny, hrušky; citrusy
maz. 2z týždenne), surové orechy, slnečnicové a lanové semienka, naklíčené
obilie a iné semená;
m e d z i J e d l a m i — pohár mrkvovej alebo zelerovej a cviklovej itavy;
o b e d — obilná kaša alebo domáca zeleninová polievka bez soli a korenia —
iba ak s nejakou bylinkou alebo morskou riasou;
v e č e r a — miska šalátu z Čerstvej zeleniny (mrfcía, cvikla, zeler, clbufa, žltá
kváka (Brassica napus napobrasslca), kel, petriien, šalát, pažítka a pod.) a ze
miaky varené alebo pečené i so šupkou (šupky olúpať).
M e d z i J e d l a m i a pred spaním je možné piť šťavu zo surovej zeleniny a by
linkové Saje sladené medom.
D o p l n o k liečebnej diéty (pridávať k jedlu, lepšie sa zužitkuje):
vitamíny
C — prirodzený zo šípok, papriky a pod., ktorý obsahuje Uoflavonoidy (vitamín
P, ktorý umožfinje pôsobenie vitamínu C) 1,5 až 3 g denne;
B12 — 10 až 25 mikrogramov denne;
E — 300 až S00 mj. denne;
m i n e r á l y — 10 tabliet kostnej múčky;
10 tabliet morskej riasy denne;
p i v o v a r s k é d r o ž d i e — 3 polievkové lyžice denne;
r y b i t u k — 1 lyžica denne;
s u r o v é p š e n i č n é k l í č k y — 2 až 3 lyžice, olej z pšeničných klíčkov —
2 lyžice denne;
l e c i t i n — 1 lyžica denne;
prírodné
j e d l á — srvátka, med, sójové bôby, slnečnicové a sezamové se
mienka, surové orechy, Jognrt, čierna melasa, za studená lisované rastlinné oleje.
Pôsty môžeme opakovať, a to tak, že sa napr. jeden týždeň postime, potom Jeden
týždeň držíme diétu medzi pôstmi, potom *a 2 týždne postíme a 2 týždne držíme
diétu atď. Zvyčajná dĺžka pôstu na Bnchingerovej klinike je 2 až 3 týždne, max.
S týždňov. Mesiac po poslednom pôste môžeme k diéte pridať samožitný celozrnný
kysnutý chlieb.
Použitá literatúra:
Dr. L. E. ESSEN, Vldi Nova, ífc 1, 1964—83, p. 22. The more extensive the chemical
treatment — the less possibility for recovery.
ADELLE DAV1S, L eťs Gel Well, Harcourt, Brače & World, New York, 1965.
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nom hlučnom živote nájsť spô
sob a metódu posväcoval našu
prácu, aby ona bola celý deň i ce
lý život modlitbou a oslavou Pá
na. V tom spočíva význam i po
treba, chvála i sláva ticha a sa
moty.
R. A. Slavický

Významné výročie
Cirkev svoje problémy vždy riešila na svojich
všeobecnýeh snemoch. Osobitne vtedy, ak sa dotý
kali poriadku a disciplíny v celej Cirkvi. Na VII.
všeobecnom sneme v NiceL — ktorého 1200. výro
čie si v tomto roku pripomíname — sa riešila otáz
ka uctievania obrazov. Aj keď sa na prvý pohľad
zdá, že išlo o menej významnú záležitosť, pravdou
je, že tento spor dlhé desaťročia otriasal cirkevnými
pomermi.
V počiatkoch Cirkvi obrazy nehrali nijakú úlohu.
Cirkev, pochádzajúca zo synagógy sa pridržiavala
Mojžišovho zákona, ktorý bol tak veľmi dôležitý
pre starozákonný Boží ľud: „Neurobíš si modlu,
ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, alebo
dolu na zemi, alebo vo vode pod zemou!“ (Ex 20,
4).
Novozákonný Boží ľud v slobode Kristovho evan
jelia však čoskoro do svojej zbožnosti a jej pre
javov zapojil aj úctu obrazov. Obrazy, ako pred
mety, však nikdy neboli predmetom úcty. Predme
tom úcty bol vždy ten, koho obraz predstavoval.
Výtvarné znázornenie bolo pomôckou, ktorá mala
napomáhať k hlbšiemu prežívaniu modlitby, či iné
mu prejavu zbožnosti. Octa obrazov sa zásluhou
mníchov veľmi rozšírila zvlášť v 6.—7. storočí.
Hnutie proti obrazom začal ako prvý východorímsky cisár .Lev III. V roku 726 vydal edikt, v kto
rom prikázal odstrániť z kresťanských chrámov
obrazy svätých, mučeníkov a anjelov. Toto naria
denie podnietilo vznik strašnej búrky medzi kres
ťanmi. Niektorí biskupi síce poslušne splnili cisá
rovo želanie, ale vo väčšine kresťanských spolo
čenstvách toto nariadenie narazilo na trvalý odpor.
Na obranu úcty obrazov sa postavili aj tri silné
osobnosti vtedajšieho kresťanstva: pápež Gregor II.,
sv. Ján Damascénsky a sv. Germán.
Boj proti obrazom pokračoval aj za Levovho ná
stupcu Konštantína V. On zvolal r. 754 synodu do
Carihradu. Aby vzbudil zdanie, že ide o všeobecný
koncil, zhromaždil na nej 338 biskupov. Týchto do
nútil podpísať vyhlásenie, v ktorom písomne potvr
dili svoj súhlas s cisárskym nariadením.
V tom čase sa do Rúna uchýlilo veľa umelcov,
prevažne mníchov, ktorých domovskou vlasťou bo
la Východorímska ríša. Svojím umením skrášľovali
prastaré rímske baziliky. Pre východnú cirkev tak
vznikla veľká škoda. Prišla nielen o množstvo ume
leckých diel, ktoré sa zničili za zúrenia obrazoborcov, ale aj o množstvo nových diel, ktoré sa navždy
stali súčasťou Ríma. Treba tu poukázať aj na to, že
títo. mnísi okrem svojho umenia odovzdali západ
nej cirkvi aj krásu teologickej náuky, ktorá v tom

čase bola na Východe na vrchole svojho vývoja.
Obrazoborecké hnutie naštrbilo vo veľkej miere aj
vzťahy medzi dvoma sestrami: východnou a západ
nou cirkvou.
Našťastie, tento blud, ktorý mohol mať veľmi
vážne následky pre celú Cirkev, mal svoje trvanie
len do roku 787. Vdova po východorímskom cisá
rovi Levovi- IV., cisárovná Irena, v zastúpení svoj
ho syna Konštantína IV., chcela znova zaviesť úctu
obrazov a tým zastaviť obrazoborecký rozkol. Ca
rihradský patriarcha Pavol, podporovateľ obrazoborcov, vážne ochorel. Jeho nástupca sv. Taras si
dal pred nástupom do úrad podmienku, že nastúpi
iba vtedy, ak sa zvolá všeobecný cirkevný snem,
aby sa Odstránil rozkol, ktorý odlúčil byzantskú
cirkev od ostatného kresťanstva. Tento snem sa zi
šiel v Nicei r. 787. Na siedmich zasadaniach sa
zhromaždilo 360 biskupov na čele s pápežskými
legátmi a carihradským patriarchom. Spoločne sa
dohodli na vyhlásení: „Ktokoľvek si ctí nejaký ob
raz, ctí si tú osobu, ktorá obraz znázorňuje.“
Na pamiatku tohto snemu bola zasvätená aj pr
vá pôstna nedeľa, ktorá sa odvtedy nazýva aj Ne
deľou pravej viery.
o. František Č i t b a j
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kupectvách Českej katolíckej Charity, alebo objed
nať v predajni Charity, Na Perštýné 14, 110 00 Pra
ha 1. Cena 12 Kčs.

REDEMPTORIS MATER — MATKA VYKUPITEĽA
Svätý Otec Ján Pavol II. prijal pozvanie biskupskej
konferencie afrického Lesotha k návšteve tejto kra
Túto encykliku zasvätil pápež nazaretskej Panne,
jiny. Podlá kalendárneho plánu má sa tak stať na
ktorú kresťanská tradícia na základe jej zvláštneho
budúci rok. Z takmer dvoch miliónov obyvateľov
vzťahu k Najsv. Trojici pokladá za vyvolenú dcé
Lesotha je 40 percent katolíkov.
ru Otca, za nepoškvrnenú matku Syna, za svätý
Ján Pavol II. navštívi počas svojej druhé] apoš chrám Svätého Ducha. Encyklika sa skladá z pred
tolskej návštevy Spojených štátov aj OSN, kde pred slovu a troch statí: 1. Mária v Kristovom mystériu;
nesie svoj prejav. Prvým pápežom, ktorý prehovoril
2. Matka Božia — stredobod putujúcej cirkvi; 3. Jej
na pôde OSN, bol Pavol VI. v roku 1965. Terajší
úloha sprostredkovateľky a z krátkeho doslovu.
Svätý Otec by tak prehovoril z tribúny OSN už dru
V úvode" Svätý Otec naznačil pohnútky k vyhlá
hýkrát.
seniu Mariánskeho roku a k napísaniu encykliky
Pápež Ján Pavol íl. navštívil pracoviská Vatikán o preblahoslavenej Panne Márii. Blížiaci sa 2000 rok
skej pošty a poďakoval sa ich pracovníkom za pro od Kristovho narodenia obracia pozornosť aj na je
pagáciu dobra a krásy — ako sám povedal — na
ho Matku. Lebo v Božom pláne spásy narodenie
vatikánskych známkach.
Márie z Nazaretu predchádzalo Kristovmu narode
Mariánsky rok 1987—1988 kordinuje osobitná ko niu. Tak ako i každoročne v liturgii advent predchá
misia, za ktorej predsedu vymenoval Ján Pavol II.
dza Vianoce. Práve tak je načase, aby mariánske
velkého penitenciára cirkvi kardinála Luigiho Dajubileum predišlo a pripravilo kristologické jubile
dagliu. Jeho zástupcom je sekretár pre východné
um v roku 2000.
cirkvi arcibiskup Miroslav Marusyn. Druhým sekre
V prvej časti: Mária v Kristovom mystériu analy
tárom sa stal Pierre Duprey zo Sekretariátu pre jed zuje Svätý Otec tri biblické výroky. Epitetom milosnotu kresťanov.
tiplná, ktorým anjei Gabriel nazaretskú Pannu oslo
Ján Pavol II. poveril svojím zastupovaním — vo
vil. Encyklika to vysvetľuje veršom z listu sv. Pavla
funkcii pápežského legáta — kardinála štátneho
Efezanom: „Nech je zvelebený Otec nášho Pána Je
sekretára Agostina Casaroliho na slávnostiach v
žiša Krista, ktoFý nás v Kristovi požehnal každým
Pompejách, ktoré boli; pri príležitosti stého výročia
nebeským požehnaním.“ — Druhým biblickým výro
korunovania obrazu Ŕužencovej Panny Márie.
kom je Alžbetino pozdravenie, keď k nej prišla
Filatelisti si pochutia na katalógu, ktorý vydala
Mária na návštevu: „Blahoslavená, ktorá si uverila.“
Vatikánska pošta. Je v ňom všetka vatikánska pro
K tomu výrazu sa encyklika častejšie vracia. Zdô
dukcia za minulý rok (ceniny, aerogramy, listy)
razňuje, že celý život Ježišovej Matky bol vlastne
a reprodukcia všetkých príležitostných poštových
putovaním vo viere. — Tretí biblický citát tvoria
slová umierajúceho Ježiša, ktoré adresoval obľúbe
pečiatok.
Nemecká Charitas ošetruje na psychoterapeutic nému učeníkovi Jánovi: „Hľa, tvoja Matka!“ Tieto
kých pracoviskách viac ako 600 osôb postihnutých
slová sú z hľadiska cirkvi vznešeným testamentom.
syndrómom získanej straty imunity (AIDS). 44 per
Pri ich výklade cituje encyklika aj dalšie Ježišove
cent z nich sú ženy.
slová k Matke, z ktorých sa črtá osobnosť Panny
Bývalý viedenský arcibiskup kardinál König, pred Márie ako starostlivej Matky, veľkodušnej pomocniseda mierového hnutia Pax Christi, je za nový a úp ce v diele spásy aj ako vernej učeníčky.
rimný dialóg medzi Východom a Západom. Pripome
Druhá časť encykliky Matka Božia — stredobod
nul, že úlohu mierového hnutia je zriadenie medzi putujúcej cirkvi, predstavuje Pannu Máriu ako vzor
národného mierového poriadku, zákaz vojny a ná pre Boží ľud v rámci každého národa a ako jeho
silia a zabezpečenie rešpektu voči každému.
vernú vodkyňu. Symbol putovania je vhodný na to,
Dve slávne blahorečenia — to bol hlavný ciel
aby ukázal Máriinu prítomnosť v živote cirkvi. Mat
XXXIV. apoštolskej césty Svätého Otca Jána Pavla
ka Pána ide vpredu — na čele a poskytuje pomoc.
II. mimo Talianska, jeho druhej pastoračnej náv Je vodkyňou i tešitelkou putujúceho Božieho ľudu.
števy NSR. Bola to sestra Terézia Benedikta od Krí
V druhej polovici sa encyklika zaoberá mimóriadža, občianskym menoiji Edith Steinová a o. Rupert ne aktuálnou problematikou zjednotenia kresťanov.
Obšírne sa tam píše o veľkej mariánskej úcte vo
Mayer.
V
nedelu 10. mája 1987 na Svätopeterskom ná východných cirkvách, o XII. storočí Nicejského cir
mestí v Ríme Svätý Otec Ján Pavol II. vyhlásil za
kevného snemu aj o X. storočí pokresťančenia ná
blahoslavených dvoch Talianov, jedného Kanaďana
rodov Ruska. Ďalšia kapitola analyzuje Magnificat.
a jedného Francúza. Boli to: kardinál Andrea Carlo
V súvislosti s tým upozorňuje na pálčivé problémy
Ferrari, zakladateľka dobročinných spoločenstiev
našich čias, najmä na lásku k chudobným.
Benedetta Cambagio Frasinello, kanadský biskup
Tretia časť mariánskej encykliky sa zaoberá Má
Louis-Zepherin Moreau a francúzsky kňaz Pierre
riinou sprostredkujúcou úlohou, pokračujúc v myš
Francois Jamet.
lienkach encykliky Lumen gentium. V podstate ide
o Máriino orodovanie.
Vo vydavateľstve Česká katolícka Charita vyšla
drobná publikácia, ktorá chce byť príspevkom
V závere pápež zdôraznil význam Mariánskeho
k oslave Mariánskeho roku. Jej cielom je roznietiť^ raka a odporúča opätovne preštudvať texty Druhé
úctu k Panne Márii. Je to súbor pohladníc vlože ho vatikánskeho koncilu.
ných do obálky. Možno ju kúpiť vo všetkých kníh(MAH - KN 1987, 18)

NAŠI JUBILANTI

Úžô- zm&txL (LpimdúA
KRONIKA ÓTCA ORDINÁRA
Dňa 3. mája 1987 ndp. ordinár Mons. Ján H i r k a,
apošt. administrátor prešovský posvätil interiér gr.kat. chrámu v Michalovciach. —Dňa 4. mája 1987
v katedrálnom chráme v Prešove vykonal pohreb
né obrady za nebohého o. Jozefa Halku, bývalého
správcu farnosti v Bratislave, lektora CMBF, t. ka
nonika. — Dňa 7. mája 1987 sa zúčastnil na de
kanskej porade v Údolí, okr. Stará Ľubovňa, dňa
12. mája 1987 na dekanskej porade v Humennom
a dňa 14. mája 1987 na dekanskej porade v Chmefovej, okr. Bardejov. — .V dňoch od 18. do 22. mája
1987 spolu s kňazmi našej diecézy sa zúčastnil na
exercíciáeh v Chariínom domove v Dolnom Smo-ŕ
kovci. — Dňa 31. mája 1987 navštívil farnosť Kyjov,
okr. Stará Ľubovňa, kde posvätil sakristiu a nové
vnútorné zariadenie.
M. M.

V
tomto mesiaci si svoje životné a kňazské ju
bileá pripomínajú títo duchovní otcovia:
Ján Jurko, správca farnosti Sobrance — 40 rokov
od ordinácie (10. 8. 1947);
Ján Valko, správca farnosti Petkovce — 40 rokov
od ordinácie (10. 8. 1947);
Pavol Cilli, správca farnosti Velaty — 40 rokov
od ordinácie (10. 8. 1947);
Gabriel Németh, správca farnosti Trhovište — 40
rokov od ordinácie (10. 8. 1947);
Ján Valko, správca farnosti Petkovce — 65 rokov
od narodenia (19. 8. 1922);
Jozei Ľachovič, n. o. v Košiciach — 75 rokov od
narodenia (28. 8. 1912).
Spomeňme si na jubilujúcich dušpastierov v mod
litbách.
Mnohaja ľit, blahaja fit!
ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA AUGUST
Všeobecný: Aby sa rodinný život riadil požiadav
kami zdravých zásad a kresťanskej viery.
Misijný: Aby Cirkev v Japonsku rástla počtom
a napomáhala evanjelizáciu iných národov.
Srdce Ježišovo, daj kňazom v duchovnej správe
všetky potrebné milosti.
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B iid t v o ja vôľa

Hlavný oltár o gr.-kut. chráme U¡¡penia presvätej liohorodičky
u Dvoriankach z roku 0)37, obnovený v roku 1986. V auguste
t. r. si pripomenú SO rakov od jeho posvätenia.

Tieto slová, ak si ich uvedomuješ, hovoríš s báz
ňou a možno aj so strachom.
Vieš, čo znamenajú?
Mal by si vedieť, že je to rozhodnutie na všetko.
— na obyčajný život i na smrť, čo prichádza nenazdajky,
— na zdravie i na dlhú chorobu,
— na úspech i na porážku, ktorú ťažko zniesť,
— na námahu, ktorá nemusí mat konca,
— na zneuznanie a zabudnutie,
— na prácu bez odplaty,
— na malé i veľké nepríjemnosti,
— na život, v ktorom smrť by bola luxusom,
na úplné zrieknutie seba.
BUĎ TVOJA VOLA: je to skok akoby do prázdna,
— kde všetko je neznáme,
—- kde však viera znamená slobodu Božích detí,
— kde nádej znamená istotu,
— kde láska znamená obeť,
— kde dávať znamená mat málo alebo skoro nič,
- kde isť znamená aj čakať,^
- kde zanechať všetky batožiny znamená získať
všetko.
BUĎ TVOJA VÔĽA!
Nie si prvý, čo vyslovuje tieto slová: prvý bol Kris
tus. A potom ucľmi mnoho, nekonečne mnoho
iných . . .
Buď tvoja vôľa — opakuj pozorne tieto slová. Ne
boj sa ich. V nich je obsiahnutá tvoja sloboda i
mier tvojej duše.
Lebo vôľa, o ktorej je reč, je vôľa Otca, ktorý je
LÁSKA.
í. P. — T. M. R.
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Kultúrne rozhľady
p ^ H V )^

V STREDISKU STARÝCH T L A d V V NOVOSlBlRSKO zhro
maždili do dvetisíc vzácnych kníh a rukopisov. K veľmi cen
ným exponátom patrí aj Stepennaja kniga — rukopis z druhej
polovice 17. stor., v ktorom autor zachytil významné udalosti
ruských dejín do roku 1630.
V DVORANE KLÁŠTORA SANTA MARIA DELLE GRAZ1E V
MILANE pokračujú reštauračné práce svetoznámej jresky Po
sledná večera. Leonardo da Vinei ju vytvoril v rokoch 1495
—97. Reštauračné práce na tomto vzácnom diele potrvajú eš
te niekoľko rokov.
JÁNOVE PAŠIE OD HERBERTA COLLUMA boli po 35 rokoch
opäí uvedené v dräíďanskej Kreuzkirche. Strhujúce dielo na
študovala drážďanská Singakadémia, tamojšia filharmónia
a miestni sólisti pod vedením Christiána Hauschilda.
MAĎARSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA — pomenovaná po me
cénovi Ferencovt Széchényim, ktorý venoval Maďarsku svoju
zbierku 13 tisíc kníh, 1200 rukopisov a niekoľko stovák máp
a rytín — je umiestnená v komplexe budov budapeštianskeho
hradu. V knižnici, ktorá má v súčasnosti šesť miliónov kníh,
sa uchovávajú a} najcennejšie pamiatky maďarského písom
níctva, okrem iných prvý písaný text v ugrojínskych jazykoch
z 12. stor. po Kr., prvý po maďarsky písaný verš z 13. stor.,
najstaršia mapa zeme z roku 1528 a ďalšie. Knižnica spolu
pracuje aj s mnohými knižnicami v našej republike.
V CESKEj SOCIALISTICKEJ REPUBLIKE je o súčasnom ob
dobí približne. 200 múzeí, 80 pamätníkov a sto samostatných
pobočiek múzeí. K najväčším patrí Národné múzeum v Prahe,
založené v roku 1818 a Moravské rkúzeum v Brne, ktoré je
v ČSSR najstarším. Formálne bolo založené o roku 1818, ale
svoju činnost začalo už v roku 1804. Na Slovensku začali vzni
kal múzeá v druhej polovici 19. storočia. Prvým bolo národné
múzeum, ktoré tvorilo súčasť Matice slovenskej, ale v roku
1875 zaniklo. V 'roku 1893 bola založená Slovenská múzeálna
spoločnosť a precl 80 rokmi — v roku 1907 — bola postavená
budova pre Slovenské národné múzeum. Dnes na Slovensku
evidujeme viac ako 200 múzeí, pamätných domov a pamät
ných izieb.
42. ROČNÍK PRAŽSKEJ HUDOBNEJ JARI otvorili tradične 12.
mája t. r. cyklom symfonických básní B. Smetanu Moja vlasí
v podaní českej filharmónie pod taktovkou juhoslovanského
dirigenta Oskara Danona. Na týchto hudobných slávnostiach
odznelo takmer 70 koncertov, na ktorých vystúpilo 59 zahra
ničných a 41 domácich sólistoo a 18 symfonických a komor
ných telies z cudziny a 45 od nás.
PRI REKONŠTRUKCII MESTSKEJ VEŽE Z 13. STOROČIA
V CHOMUTOVE, ktorá je vysoká 62 metrov, objavili dve me
dené schránky z roku jej renovácie 1714 a ďalšej renovácie
z roku 1873 s dobovými dokumentmi, mincami, novinami, fo
tografiami a rôznymi drobnými predmetmi. Po jej obnovení
bude v nej umiestnená stála expozícia histórie a vývoja mes
ta Chomutova. K nájdeným schránkam pribudne ďalšia s
dokumentmi našej doby.
VO VYDAVATEĽSTVE TATRAN V BRATISLAVE si v septem
bri t. r. pripomenú 40. výročie edičnej činnosti. Za 40 rokov
vydali takmer 4500 titulov kníh v celkooom náklade 40 m ilió
nov výtlačkov. V súčasnosti vydáva Tatran v 35 edíciách
okolo 120 titulov ročne. Vychádza v ňom aj najstaršia na

Slovensku — Hviezdoslavova knižnica. Prííažlivé sú aj ďalšie
edície.
NA 32. KOŠICKEJ HUDOBNEJ JARI, ktorá sa konala pod
záštitou Ministerstva kultúry SSR odznelo spolu 11 koncertov.
Okrem Štátnej filharmónie Košice, ktorá vystúpila pod tak
tovkou šéfdirigenta Richarda Zimmera, do Košíc zavítal aj
Slovenský komorný orchester pod vedením národného umel
ca Bohdana Warchala a mnohí zahraniční umelci i celé hu
dobné telesá — Litovský symfonický orchester, Komorný or
chester hudobnej mládeže z Talianska atď. Súčasťou Košic
kej hudobnej jari bol 17. ročník Medzinárodného organového
festivalu, v rámci ktorého odznelo šesí koncertov, z toho dva
v dóme sv. Alžbety. Jarné hudobné slávnosti boli tiež v ďal
ších mestách východného Slovenska, po prvýkrát aj v Medzi
laborciach.
VO VÝSTAVNEJ SIENI ZVÄZU SLOVENSKÝCH VÝTVAR
NÝCH UMELCOV V KOŠIClACň vystavoval zakarpatský ume
lec Vasilij Juljevič Skakandij. Narodil sa v roku 1941 o dedi
ne Sredneje v Zakarpatskej oblasti a patrí k čelným predsta
viteľom zakarpatskej organizácie Zväzu umelcov USSR.
V
ROZHANOVCIACH PRI KOŠICIACH usporiadali výstavu
fotodokumentácie z postupu prác na reštaurovaní najvýznam
nejších pamiatkových objektov mestskej pamiatkovej rezer
vácie Košíc, okresu Košice—vidiek, najmä dómu sv. Alžbety
v Košiciach a bývalého kláštora premonštrátov v Jasove.
MXJZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY — založené v roku 1956
— je od roku 1964 definitívne umiestnené vo Svidníku. Jeho
súčasťou je skanzen ľudovej architektúry, expozícia diela ná
rodného umelca Dezidera Mlllyho a pamätná izba Alexandra
Duchnoviča v Topoli, okr. Humenné.
VO FRANCÚZSKOM NAKLADATEĽSTVE MESSIDOR vydali
antológiu českej a slovenskej poézie od čias Jána Kollára po
súčasnosť. Výbor prebásnili vyše tridsiati francúzski básnici.
Vydanie, patrí k reprezentatívnym dielam UNESCO.
ZASLÚŽILÝ UMELEC JOZEF GREŠÁK, rodák z Bardejova,
autor prvej slovenskej symfónie (1923) a ďalších hudobných
diel, napr Panychídy (1978) — oratória na slová J. Wolkra
a starosloviensky text, zomrel 19. apríla t., r. vo veku nedo
žitých 80 rokov.

Kofko rozumu a energie vynakladá sa na to, aby sa Indom
ukázalo, akt sú zlí! A predstavte si, žg by sa všetka tá ener
gia využila na to, aby sa ľuďom okázalo, čo )e v nich dobré.
M. Gorkij
Endia sa £ašto ako klasy najprv dvíhajú a vyvyšujú, ala
keď dozrejú, začná sa pokorne skláňať.
M. Montaigne
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