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o. Mikuláš Mariánsky

Uctime si našu Matku
Medzi ľuďmi si najviac úcty zaslúži matka. Matka 

je bytosť, ktorá prináša najviac obetí. Je pravda, že 
ženy a matky nenapísali žiadnu Uiadu, ani Stratený 
raj, ani Mesiáša, ani Hamleta, žiadne symfónie, ani 
opery, neboli umelcami výtvarného umenia, ani ve
dy, ale mnoho viacej urobili pre nás a spoločnosť: 
na svojich kolenách vychovali veľkých, učených a 
výborných mužov, velikášov ducha a železných cha
rakterov, ktorí sa stali dobrodincami ľudstva!

Kresťanský svet pozná ženu, nenápadnú, pokornú 
a poníženú, ale pred Bohom je to veľké Božie veľ
dielo. Je to Nepoškvrnená, bez dedičného hriechu 
počatá, matka nášho Spasiteľa, dcéra Boha Otca a 
matka Boha Syna a snúbenica Svätého Ducha — 
preblahoslavená Panna Mária. Preto nebo i zem 
spieva jej na slávu!

Boh Otec si ju uctí, keď posiela anjela, aby ju 
pozdravil: Zdravas’, milosti plná! Úctu jej vzdáva 
aj Boh Syn, keď vstúpil do jej lona a bol jej po
slušný po celý svoj pozemský život! Uctí si ju Svätý 
Duch, keď si ju vyvolil za snúbenicu a mocou Svä
tého Ducha stáva sa Božou Matkou!

Veľkú úctu požíva aj u svätých apoštolov, najmä 
u sv. Jána, evanjelistu, keď si ju na Kristov príkaz 
vzal k sebe. Jeho žiak sv. Ignác volá k svojim ve
riacim: „Kde je pravý kresťan, ktorý miluje našu 
vieru, aby netúžil tiež pozdraviť aj Pannu Máriu, 
ktorá sa stala Matkou nášho Vykupiteľa?“

Po apoštoloch prichádzajú na javisko mariánskej 
úcty velikáši posvätnej teológie, ako sv. Justín, sv. 
Irenej, sv. Chryzostom, Origen a iní, ktorí vzdávali 
ten najväčší hold Panne Márii, ako Matke nášho 
Boha. K nim sa pridružuje celý vtedajší svet a sú
hlasne volajú: Zdravas’, milosti plná!

Benátski dóžovia sa dávajú maľovať, ako kľačia 
pred obrazom Nepoškvrnenej. Slávny Descartes a 
Montaigne sa dávajú vypodobňovať, ako kľačia a 
modlia sa ruženec. Na kolenách maľujú anjelské 
pozťiuävenie veľkí umelci, ako Rafael Šanti, Murillo, 
Michelangelo a i. Veľký hudobný skladateľ Haydn 
sa napred modlí ruženec a až potom skladá svoje 
najlepšie hudobné diela. Veľkí spisovatelia a umel
ci zasväcujú Nepoškvrnenej svoje životy i svoje 
práce.

Naozaj — byť katolíkom a nectiť si Pannu Máriu, 
je to disharmonizačné poňatie kresťanstva a úcty 
¡Božej Matky. Mariánska úcta je jedným z najkraj
ších znakov kresťanstva.

Na slávu prečistej Panny Márie by bolo veľa čo 
povedať, spievať a písať. Na podnietenie pravej úcty

V elebím e ta , slávna Panna, a  uctievam e tvo] presvätý  plá'št. 
T eba v zjaven í v idel ctihodn ý Andrej, a k o  za nás prosíš Krista 

(V e leb en ie  na sv ia tok  O chrany)
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aspoň toľko: „Keby nebo a zem ju chválili, nikdy 
by ju dosť neuctili!“

Pri tom všetko však máme mať na zreteli slová, 
ktoré vyjadril Druhý vatikánsky koncil: „Veriaci 
nech pamätajú, že opravdivá nábožnosť nespočíva 
v jalových a nestálych citoch, ani v akejsi márnej 
ľahkovernosti, ale že vychádza z pravej viery, kto
rá nás privádza k uznaniu vznešenosti Božej Rodič
ky a pobáda nás k synovskej láske voči našej Mat
ke a k nasledovaniu jej čnosti“ (Lum. gentium, 67).

0  presvätá Božia Matka, ty si naša sprievodkyňa 
životom, sila v slabosti, liek v chorobe a potecha 
v smútku, nádej našej spásy. Vyslyš nás a žehnaj 
nás dnes i v každý čas!



KALENDAR 
NA MESIAC

OKTÓBER
Mesiac svätého ruženca

1. Š Ochrana (Pokrov) presv. Bohorodičky
Lit. Žid 9, 1—8; Lk 10, 38—42; 27—28

2. P Cyprián, mučeník. Prvý piatok
3. S Dionýz Areopag, mučeník

4. N 17. nedeľa po ZSD — Hl. 8. Utr. ev. 6 Lit. 2
Kor 6, 16—18; 7, 1—2; Mt 15, 21—28. Jerotej 

_____ biskup____________________________

5. P Charitina, mučenica
6. U Tomáš, apoštol
7. S Sergej a Bakchus, mučeníci
8. Š Pelágia a Taisia, ctihodné
9. P Jakub Alfejov, apoštol

10. S Eulamp a Eulampia, mučeníci

11. N 18. nedeľa po ZSD. — Hl. 1. Utr. ev. 7. Lit. 2
Kor 9, 6—11; Lk 5, 1—11. Filip, apoštol 
Pamiatka Svätých Otcov 7. všeobec. snemu

12. P Probus, Tarach a Andronik, mučeníci
13. U Karp, biskup, mučeník
14. S Paraskeva, ctihodná
15. Š Eutým Nový, ctihodný
16. P Longín, stotník, mučeník
17. S Ozeáš, prorok

18. N 19. nedeľa po ZSD. — Hl. 2. Utr. ev. 8. Lit. 2
Kor 11, 31—33; 12, 1—9; Lk 6, 31—36. Lukáš, 
apoštol a evanjelista

19. P Joel, prorok
20. U Artem, mučeník
21. S Hilár Veľký, ctihodný
22 Š Averkiáš, biskup, apoštolom rovný
23. P Jakufc, apoštol
24. S Aret a druhovia, mučeníci

25. N 20. nedeľa po ZSD. — Hl. 3. Utr. ev. 9. Lit.
Gal 1, 11—19; Lk 7, 11—16. Marcián a Martýr, 
mučeníci (Krista Kráľa. Lit. Kol 1,—12—20; 
Jn 18, 33—37)

26. P Demeter, mučeník
27. U Nestor, mučeník
28. S Paraskeva, mučenica

Vyhlásenie samostatnosti ČSR 1918. Deň zná
rodnenia a čs. federácie

29. Š Anastázia Rímska, mučenica
30. P Zenób a Zenóbia,'mučeníci
31. S Stách, Amplias, Urván a Narkis, apoštoli

NEPRERIEKNES KRIVÉHO SVEDECTVA, PROTI 
SVOJMU BLÍŽNEMU

Česť a  dobré  m eno sú vlastnosti d obrého  a  spravodlivého 
člov eka . Preto už sv. Augustín hovorieval: Dve veci musím 
mať na tom to sv e te : č is té  svedom ie a  dobré meno. Čisté sve
dom ie p red  B ohom  a  dobré m eno p red  Tudmi.

Osme B ožie p rikázan ie dan é p re všetky  veky, má toto 
chrán ii. Aby sm e na svojho b lížneho fa lo šn e  nesvedčili, ne
ohovárali a  n erobili o  ňom zlý chýr. Lož, zrada, ohováranie, 
zlý chýr  — sú a k o  č iern e  škvrny v našich  medziľudských  
vzťahoch a  p reto  nem ajú v nich' m iesta.

A ké ď a lek o s ia h le  n ásled ky  má prestupovan ie tohto priká
zania, ukazujú b ib lick é  príbehy  i každoden n ý život. Lož Puti- 
fá rov ej ženy (Gn 39) m ala za n á sled ok  uväznenie Jozeja . Lož 
Jezab el a  A chaba (3 Kr 21) u kam eňovan ie iz rae lsk éh o  Nabotas. 
A tie  nám hovoria, že Boh n en echáva bez trestu tých, ktorv  
fa lo šn e  sv edčia  proti svojmu blížnem u. A často  už tu. na 
zem i, p re tože  „lož m á k rá tk e  nohy.“

Z utrpenia nášho Pána sa  nás h lb oko  dotýka  zrada, ktorej 
sa dopustil na svojom  M ajstrovi u čen ík  Judáš. A ako  Pán 
bezod k lad n e  tr esc e  h r iech  lži, ukazu je nám udalost zo života 
prvých kresťanov v Jeru zalem e v p rípade Ananiáša a Zafíry 
(S k  5, 1—11). A n ie div, že „veľký  strach  sa  zm ocnil celej 
cirkv i i v šetkých , č o  o  tom  p oču li“ (S k  1, 11).

V ž ivotop ise k ra k o v sk éh o  biskupa sv. Stanislava sa dozve
dám e o zaujím avom  príbehu. Od is téh o  Petra si kúpil poze
m ok. Po sm rti Petra bezbožný kráľ .B oleslav  obvinil sv. bisku
pa, že si pozem ok  prisvojil bezprávne. B iskup p ísom né sve
dectvo  nem al a  sv ed kov ia  sa  báli kráľa  a  neopovážili sa podľa 
pravdy svedčiť. V tedy sv. Stanislav sľúbil kráľovi, že o  tri dni 
dov ed ie  svedčiť sam éh o  m ŕtveho. Kráľ a  jeh o  dvorania vy
sm iali biskupa. Ale na tretí deň  mŕtvy vstal z hrobu a  sku
točn e  priš ie l pred  kráľa  svedčiť :

Aj ten to príbeh  svedčí, že k to  krivo svedčí, je  nenávidený  
ta k  u B oha a k o  a j u ľudí (P rís 6, 19). Preto i sv. ap. Pavol 
napom ína, aby  sm e odhod ili lož  a  hovorili so  svojím  blížnym, 
iba pravdu (E j 4 25). S pravdou zá jdem e n ajď alej, pretože  
pravda víťazí. Spom eňm e si na s lová  z Jánovho evanjelia, 
k to ré  p ov ed a l Spasiteľ o N atanaelov i: „Toto je  pravý Izraeli
ta, v ktorom  niet le s t i“ (Jn  1, 47). K iež by sa  ta k  m ohol Spa
siteľ  vyjadriť o  každom  z nás.

A lexander S eren elli, vrah  sv. M árie Goretti, k eď  oľutoval 
svoj čin a  obrátil sa, vo svojom  duchovnom  testam ente dňa 
5. m ája 1961 napísal to to : „V šetci, č o  budú čítať tento môj 
list, n ech  vyčítajú z n eh o  šťastné pou čen ie : n ech  sa  vyhý
bajú zlém u a  sledujú ¡vždy to, č o  je  dobré!“

V tom to oh ľad e všetci sa  m ám e chrániť od  zlých  slov a  skut
kov, aby sm e n eboli krivým i svedkam i proti svojmu blížnemu. 
K oľkokrát s\i s  nedodržaním  tohto prikázan ia  stretnem e na 
našich  ded in ách , najm ä v m inulosti. K oľko hriechu  a neprá
vosti sa  n ap ách a lo  pri súdnych sp oroch  o  m ajetok . Proti 
Kristovi postav ili p red  P iláta fa lošn ý ch  svedkov  (L k  23, 2), 
p od obn e a j proti sv. Š tefanovi (S k  6, 13). N ebolí sm e a j my 
k  tom u n iek ed y  použití?

Krivo svedčiť a  hovoriť lož  n ie je  dôsto jn é pre kresťana. 
Veď klam ať b lížneho a  krivdiť mu, znam ená klam ať samého 
Krista, le b o  v Kristovi sm e všetci jedn o (Jn 15, 4—5). Pamä
ta jm e p reto  na múdre slová  žalm istu: ,Chráň jazyk svoj od 
z lého  a  pery  sv o je  od  reči ú lisnej!“ (Ž 33, 14).

- f d -

Dirša nebude môcť robiť pravý pokrok v duchovnom živote, 
ak sa nebude modliť rnženec.

Otec Fabe'ľ



So staľostlíri/ iti pohFadotn
Nie je toho málo, čo nás teší, a le  rovnako nie je  

toho málo, čo nás trápi. Tešia nás udalosti, k toré  
značia rast životnej úrovne a  blahobytu, nové síd
liská, nové školy, do ktorých už m esiac chod ia  naše  
po prázdninách oddýchnuté deti.

Tešia nás uznanlivé slová starčekov  a  staren iek , 
ktorí hovoria, že majú dobrých synov a  dobré d cé 
ry, že sa o nich starajú, a  ani v tej najvyššej starobe  
im nedávajú pocítif, že by im boli na ťarchu.

Tešia nás dobré deti, dobre vychované dobrým i 
rodičmi, ktoré sa netúlajú, a le  zo ško ly  sa ponáhľa
jú porobiť si svoje úlohy a prípadne ešte  a j pom ôcť  
rodičom. Však je toho dosť na pom áhanie, najm ä  
ak sú obaja rodičia zamestnaní.

Tešia nás pekné sídliská, záhony kvetov, zástavy  
plienok na nich, ktoré hlásajú, že tam rastú tí, čo  
po nás raz prevezmú do rúk opraty tohto života.

Tešia nás dobrí susedia, ktorí sa znášajú navzá
jom, ktorí nechodia von zo dverí chrbtom , aby ne
videli na susedove dvere, a le  n aopak  — p ekn e  sa  
pozdravia, popýtafU, porozprávajú . . .

Tešia nás usporiadané rodiny, k d e  nieto kriku  — 
a ak aj, tak len pre deti, lebo tie  zavše čosi vypa
ratia! Ale kde si m anželia rozumejú, k d e  sú prík lad 
nými rodičmi a kd e  sa deťom dobre, pokojn e žije . . .

Smutno je nám však, keď  vidíme túlajúce sa deti, 
ktorých výzor hovorí o nestarostlivosti rodičov. 
Smutno je človeku, keď  vidí, ako  deti, prípadne  
i matka, musia vyčkávať pred  pohostinstvom  otca, 
ktorý tam nechal kus výplaty.

Smutno je nám, keď  počúvam e rozprávať staren
ku, ako deti na ňu zabudli, a ko  si prídu iba občas  
po zeleninu, ovocie, a le  inak dom ov n e tra fia . . .  Aj 
tohto leta cestovali po svete, a le  u m atky sa  ne
zastavili . . .  Čakala, tešila  sa, že sa pohrá s vnú
čatami, že si vypočuje uznanlivé slová syna, nevesty, 
ale čakala m árn e . . .

Je mnoho vecí, k toré č lov eka  tešia , a le  m noho aj 
takých, čo skľučujú srdce. Pripom ínam e si to v m e
siaci, ktorý je už tradičným m esiacom  zberu p lo
dov zeme a práce ľudských rúk, a  pre oba naše ná
rody aj mesiacom, v ktorom  si pripom ínam e zrod 
nášho spoločného štátu, výročie znárodnenia a  vy
hlásenie federácie.

Sú to míľniky, pri ktorých  nem ožno prejsť bez  
mlčania. Sú to udalosti, k toré poznačili život našej 
spoločnosti zásadným spôsobom .

Teraz si ich pripom ínam e v ovzduší zintenzívne- 
ho boja za zachovanie svetového mieru. V tom to du
chu hovoril aj prvý predstaviteľ krajiny socializm u  
a mieru M. Gorbačov, k eď  v apríli zavítal k  nám. Po- 
vedcl: V duchu nového m yslenia sm e prišli s ideou  
celoeurópskeho domu.

Táto významná m yšlienka vyjadruje skutočnosť, 
že na riešení naliehavých problém ov súčasných m e
dzinárodných vzťahov, na tvorbe m ierovej budúc
nosti sa musia podieľať všetky štáty a národy.

Európe pripadá pre celý  rad príčin  — h istoric
kých, politických, ekon om ických  a  kultúrnych  — 
veľ mi významné miesto. Výbuch ak e jk o ľv ek  vojny 
by mal práve v Európe katastrofálne následky . Je  
to hrozba, ktoré sa týka všetkých európskych  štá

tov, bez  ohľadu na ich  spoločen sko-ekon om ické  
zriadenie a  bez  ohľadu na ich rozlohur

V kom en tároch  k  prejavu M. Gorbačova sa pri
pom ínalo, že m nohé otázky  ľudí n ielen  rozdeľujú, 
a le  a j spájajú. Spájajú nás m nohé hospodárske  
zväzky, zväzky kultúrne i ek o lo g ic k é  a  spoločná  
zodpovednosť za to, a k á  bude budúcnosť sveta.

Ak sa  nem á náš kontinent prem eniť na n u kleár
ny cintorín, musí sa  dosiahnuť zníženie vojenského  
napätia. Kľúčom k  tomu je  práve úsilie o obm edze
nie zbrojenia. Návrhy S ovietskeho zväzu, ako  o d 
zneli pre vec zachovan ia mieru v Prahe, predsta
vujú významné nové a  reáln e podnety pre p okra
čovanie h elsin ského  procesu  vo všetkých ob las
tiach.

M ierová Európa je životným záujmom všetkých.

*

Ľud našej vlasti, ktorý  si v tom to m esiaci pripo
m enie trojité výročie svojej histórie, si rovnako  
vrúcne želá , aby nastal čas  pokojn ého  budovania, 
aby sa defin itívne odstránila hrozba vojny.

Ž elám e si to v spoločnom 'zväzku dvoch bratských  
národov Čechov a  Slovákov. Už pred jedenástim i 
storočiam i si tvorili vo V eľkom oravskej ríši pevnú 
štátnu a  spoločen skú  jednotu. Storočné bo je  proti 
cudzej nadvláde si vyžiadali veľké obete  našich ná
rodov  — v priebehu dejín  násilne od seba oddeľo
vaných.

Ani tisícročné od lú čen ie neoddelilo  naše národy, 
a le  n aopak : poučilo nás o potrebe pevnej súdrž
nosti.

Prvý štát Cechov a  S lovákov, ktorý  vznikol po pr
vej svetovej vojne sa stal novou nádejou. Nie všetko  
však bolo  v poriadku a  bolo  treba ešte  veľa zápa
sov i bojov, aby m al každý  u nás, čo  mu patrí, aby 
n ebola  hŕstka boháčov  a  zástupy nezam estnaných.

Tieto otázky, i spravodlivé spolunažívanie Čechov  
a  S lovákov sa  vyriešili po druhej svetovej vojne.

Na nás teraz záleží, a k o  budem e žiť ďalej. Ako 
bude rásť náš národný d ôch od ok , a k o  životná úro
veň. Záleží na našej práci. Aby bola  statočná, sve
dom itá. Lebo naozaj, a k o  budem e pracovať, tak  bu
dem e a j žiť! —ant—

D nešné K ošice  sa  sta li m etropolou  východu n ašej vlasti



PRE BUDÚCU ÚRODU r

Na jar sme si robili záväzok, predsavzatie, že 
lepšie ako prv obrobíme naše záhradky, aby nija
ká zem neležala úhorom, aby sa urodilo čo možno 
najviac. Radosť je pozrieť sa teraz na naše záhrad
ky! Už síce zelenina pomaly putuje z nich do piv
níc, ale červenejú sa peknými jabĺčkami, tešia nás 
pohľadom na dozrievajúce strapce hrozna . . .

Ale so záhradkou je to tak, že už v jeseni treba 
pamätať na budúcu úrodu. Treba opustené záhony 
prihnojiť, pokopať, vyčistiť od buriny, aby sa všetko 
skvelo v plnej kráse.

Sami sa tešíme pohľadom na pekne udržiavanú 
záhradku a teší nás, keď k nám prídu susedia, zná
mi a povedia, že to máme ako v ra ji . . .

Taká pochvala blaží, teší.
Nuž aj tejto jesene urobme všetko, aby sme pri

pravili dobrú budúcu úrodu. Priúčajme láske k prá
cam v záhradke svoje deti. Od mala si treba privy
kať na lásku k prírode, ale i na to, čo všetko treba 
urobiť, aby sme mali na stole svoju zeleninu, svoje 
ovocie, svoju úrodu__ —šek—

K alendár význam ných výročí pripom ína 16. o k tó b er  Svetový  
deň výživy. K tom uto dňu sa  pripom ína význam výživy pre  
život jednotlivcov  a  národov. Svetové šta tis tiky  ukazujú veľkú  
nerovnosť v o tázkach  výživy. Mier je  p red p ok lad om  na od 
stránen ie b iedy  a  hladu  v m nohých kra jin ách  Äzie, A friky  

a  L atinskej A m eriky

SVÄTÝ MAXIMILIÄN KOLBE

Nový svätý našich čias, Maximilián Kolbe, je  zosobnením 
hrdinskej lásky. Učí nás, že láska k Panne Márii sa má stať 
kritériom dokonalosti a účinným prostriedkom apoštolátu.

Otec Kolbe napísal: „Aké kritérium bude mať náša dokona
losť: — Robiť to, čo by robila Panna Mária na našom mieste, 
a predovšetkým milovať Boba, ako ho ona m ilu je . . .  Chcel by 
snin sa úplne odovzdať Nepoškvrnenej a odísť z tohto sveta 
bez toho, že by som zanechal po sebe stopy.“ To je  reč bez
hraničnej lásky.

Otec Kolbe pochopil požiadavky lásky, ktorou horí srdce 
Panny Márie, Pánovej služobnice. Boh ho postavil do víru 
fudskej nenávisti. On však opakoval: „Voči nikomu neprecho
vávam nenávisť.“ Umrel v bunkri hladu 2 lásky k neznámemu 
spoluväzňovi, v ktorom videl Krista.

(Matkino s/dce)

MODLITBA SVÄTÉHO OTCA 
NA MARIÁNSKY ROK

1. Matka Vykupiteľa, v tomto roku, ktorý je 
zasvätený tebe, radostne hlásame, že si bla
hoslavená. Boh Otec ťa vyvolil ešte pred stvo
rením sveta, aby mohol uskutočniť svoj pro- 
zreteľnostný plán spásy. Ty si uverila jeho 
láske a poslúchla jeho slovo. Boh si teba vy
bral za Matku, keď sa stal človekom, aby spa
sil človeka. A ty si ho prijala s pohotovou 
poslušnosťou a nerozdeleným srdcom. Duch 
Svätý ťa miloval ako svoju tajomnú nevestu 
a zahrnul ťa jedinečnými darmi. A ty si sa 
nechala formovať jeho skrytým a mocným 
pôsobením.

2. V predvečer tretieho tisícročia kresťan
stva zverujeme ti cirkev, ktorá ťa uznáva a 
vzýva ako svoju Matku. Ty, čo si ju na zemi 
predišla v putovaní vo viere, posilňovala v ťaž
kostiach a skúškach, urob, aby bola vo svete 
čoraz účinnejším znamením a nástrojom vnú
torného spojenia s Bohom a jednoty celej ľud
skej rodiny.

3. Tebé, Matka všetkých kresťanov, zveruje
me zvláštnym spôsobom tie národy, ktoré 
v tomto mariánskom roku slávia šieste storo
čie a tisícročie prijatia evanjelia. Ich dejiny 
sú poznačené hlbokou úctou k tebe. Obráť 
k nim svoje milosrdné oči a daj silu všetkým, 
čo trpia.

4. Tebe, Matka všetkých ľudí a národov, 
s dôverou zverujeme celé ľudstvo s jeho oba
vami a nádejami. Nedovoľ, aby ľuďom chýbalo 
svetlo pravej múdrosti. Veď ich v hľadaní slo
body a spravodlivosti pre všetkých. Riaď ich 
kroky na ceste pokoja. Daj, aby všetci stretli 
Krista, ktorý je cestou, pravdou a životom. 
Podporuj, preblahoslavená Panna Mária, našu 
cestu viery a vypros nám milosť večnej spásy. 
Ty milostivá a nad všetky pobožná, presladká 
Panna, Matka Božia a Matka naša, Mária.

Ruženec je  strom života, do kriesi mŕtvych, ^uzdravuje cho
rých a udržuje pri sile zdravých.

M ik u lá š IV., pápež



Panna Mária — Matka Spasiteľa — Bohorodička
Mariánsky rok

(Pokračovanie)

Články viery (dogmy) o presvätej Bohorodičke.
Ďalším článkom viery o presvätej Bohorodičke je 

jej s v ä t o s ť .  Zo zvláštnej Božej milosti Panna Má
ria bola v priebehu celého života bez žiadneho 
osobného hriechu. Milosťou prevyšuje anjelov a svä
tých. Vynikala dokonalou svätosťou, akú stvorenie 
vôbec len môže mať. Dôkazy tohto máme vo Svä
tom písme. Tam čítame slová evanjelského pozdra
venia: „Zdravas’, m i l o s t i  p l n á ,  Pán s tebou“ 
(Lk 1,28).

S otázkou svätosti, bezhriešnosti, nepoškvrnenosti 
Panny Márie treba objasniť aj článok viery o Ne
poškvrnenom počatí prečistej Panny Márie. Pojem 

Nepoškvrnené počatie“ väčšiqp ludí chápe nespráv
ne. Myslia si, že nepoškvrnené počatie sa vzťahuje 
na Ježiša Krista a znamená to, že Ježiš Kristus sa 
narodil z panny. V skutočnosti tu nejde o počatie 
Ježiša Krista v lone Božej Matky, ale o počatie pre
čistej Panny Márie v lone jej matky Anny. Prečistá 
Panna Mária mala otca aj matku, Joachima a Annu. 
Nesprávne chápanie „Nepoškvrneného počatia“ 
možno ja aj nie z veľmi priliehavého názvu. Vo vý
chodnom obrade tento názov sviatku Nepoškvrne
ného počatia je jasnejší: „Počatie svätej Anny, keď 
počala presvätú Bohorodičku“. Teda termín „Nepo
škvrnené počatie“ znamená: keď sv. Anna, matka 
prečistej Panny Márie, počala prečistú Pannu Má
riu. Prečistá Panna Mária od  p r v e j  c h v í l e  
s v o j h o  p o č a t i a  n e m a l a  p r v o r o d e n é h o  
h r i e c h u .

Toto potrebuje krátke objasnenie:
Po páde našich prarodičov Adama a Evy do hrie

chu, ktorý nazývame prvorodným — dedičným 
hriechom, každý potomok ľudského rodu sa narodil 
a sa rodí s pečaťou dedičného (prvorodného) hrie
chu (Rim 5,12). Či aj prečistá Panna Mária, ako Bo
hom vyvolená za Matku Božieho Syna, Ježiša Krista, 
sa narodila tak ako i ostatní ľudia s dedičným (pľ- 
vorodným) hriechom?

Na túto otázku cirkev odpovedá vyhlásením člán
ku viery: „Prečistá Panna Mária, jediná z osobitnej 
milosti pre zásluhy Ježiša Krista, bola u c h r á n e n á  
od dedičného (prvorodného) hriechu, lebo bola vy
volená za Božiu Matku.“ Teda termín „Nepoškvr
nené počatie“ znamená: Prečistá Panna Mária, ako 
Božia Matka, bola počatá bez dedičného hriechu a 
narodila sa bez dedičného hriechu. Počatie každého 
z nás nastáva vtedy, kedt Boh stvorí dušu a spojí ju 
s telesným elementom, sformovaným v materskom 
lone. Tak to bolo i v prípade Panny Márie. Avšak 
zvláštny dar Boha spôsobil, že keď bola stvorená jej 
duša, tá duša mala od prvej chvíľky nielen priro
dzený ale i nadprirodzený život. To znamená, že tá, 
ktorú Boh vyvolil za svoju Matku, od prvej chvíľfty 
svojho jestvovania mala posväcujúcu milosť. Toto 
učenie cirkev vyhlásil^ 8. decembra 1854 za článok 
viery ako Bohom zjavený. Avšak kresťania už od 
prvopočiatku považovali to za nepochybný článok 
viery. Nebolo ani myšlienky, aby Boží Syn mohol 
dopustiť, aby jeho Matka, hoci na chvíľku žila bez 
posväcujúcej milosti. Prečistá Panna Mária bola ih-

K azan ská  ik on a  B ože] M atky
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neď vtedy, keď bola počatá, keď do tela bola vdých
nutá duša, bola uchránená od dedičného (prvorod
ného) hriechu. Teda je j duša už vtedy mala posvä
cujúcu milosť. Prečistá Panna Mária stala sa výnim
kou zo všeobecného Božieho zákona, na základe kto
rého hriech Adama prechádza na všetkých jeho po
tomkov. Toto privilégium Panna Mária nedostala za 
svoje zásluhy, ale za zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa 
ľudského pokolenia. Od prvorodného (dedičného) 
hriechu Panna Mária bola uchránená. Pretože Ježiš 
Kristus bol Boh, mohol svoju Matku obdarovať nie
len skôr, ako sa z nej narodil, ale aj skôr ako sa 
ona narodila. V tomto je aj podstata Nepoškvrnené
ho počatia: Prečistá Panna Mária, Bohom vyvolená 
za Matku Božieho Syna, zvláštnou milosťou Boha 
bola uchránená od dedičného hriechu pri počatí a 
narodila sa bez dedičného hriechu.

Dôkazy uvedeného cirkev berie zo Svätého písma. 
Už v Starom zákone Pán Boh, keď prisľúbil Spasite
ľa, povedal hadovi: „Nepriateľstvo ustanovujem me
dzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej po
tomstvom“ (Gn 3,15). Postaviť sa do boja so sataná- 
šom nemôže tá, ktorá má dedičný hriech a násled
kom toho je pod vládou satanáša. Pretože prečistá 
Panna Mária mala byť Bohorodičkou, nemohla byť



ani na chvílku pod vládou hriechu a satanáša. Bola 
teda počatá nepoškvrnene, bez dedičného hriechu.
— Anjel Gabriel z Božieho príkazu takto privítal 
Pannu Máriu: „Zdravas’, milosti plná. Pán s tebou“ 
(Lk 1,28). Ako by mohol anjel nazvať Pannu Máriu 
„m i l o s t i  p l n o  u“, keby bola v dedičnom hrie
chu, ktorý by ju vzdialoval od Boha? — Alžbeta ve
lebí Pannu Máriu ako „požehnanú medzi ženami“ 
(Lk 1,42). Požehnanou by nemohla byť, keby mala 
dedičný hriech. — Náš rozum tiež nám hovorí, že 
Panna Mária musela byť najčistejšia, bez akéhokoľ
vek hriechu, aby mohla porodiť Najčistejšieho. Tie
to dva pojmy: Bohorodička a dedičný hriech nemô
žu sa zlúčiť v jednej osobe.

V roku 1950 bol vyhlásený článok viery — dogma 
o Nanebovzatí prečistej Panny Márie. Slovo „nane
bovzatie“ znamená vzatie do neba s dušou a telom.

Viera, že Panna Mária bola vzatá po smrti s du
šou a telom do neba je od prvopočiatkov kresťan
stva. Vzatie do neba Panny Márie je účasťou na 
Kristovom víťazstve nad smrťou. Smrť odsudzuje 
všetkých ludí na čakanie do dňa všeobecného 
vzkriesenia, aby sa znova obnovil prerušený zväzok 
duše a tela. Avšak Matka Spasiteľa bola vzatá do 
neba s dušou a telom ihneď po skončení dočasného 
života. Panna Mária zomrela dočasnou smrťou, av
šak nemohla byť spútaná smrťou, pretože porodila 
Božieho Syna. Dôstojnosť Božej Matky žiadala, aby 
je j telo nepodľahlo zotleniu. Preto aj smrť Panny 
Márie nazýva sa usnutím. Hoci tento článok viery 
bol vyhlásený až v roku 1950, kresťania Východu 
v túto pravdu verili od prvopočiatku a tú ich vieru 
hlása tropár sviatku Uspenia — Usnutia — Nane
bovzatia Panny Márie: „Odišla si do večnej blaže
nosti, lebo si Matka Života.“ A kondák sviatku ho
vorí: „Ani hrob, ani smrť nezabránili Bohorodičke, 
aby sa za nás ustavične modlila. Stala sa našou pev
nou nádejou. Darca života ju uviedol do večnej bla
ženosti, lebo v je j panenskom lone prijal telo.“ Člá
nok viery o nanebovzatí Panny Márie bol vyhlásený 
nie ako nové učenie cirkvi, len potvrdil stále pre
svedčenie a učenie cirkvi.

Mohli by sme uviesť veľa dôkazov na všetky člán
ky viery o Panne Márii z diel Svätých Otcov prvotnej 
Cirkvi a z bohoslužobných textov. Uvedieme len vše
obecne známu modlitbu z liturgie sv. Jána Zlato
ústeho: „Dôstojné je zvelebovať ťa, B o h o r o d i č 
ku,  v ž d y  b l a h o s l a v e n ú  a n e p o š k v r n e 
n ú  i M a t k u  B o h a  n á š h o . . . “ Naše bohoslu
žobné texty na každej stránke oslavujú Bohorodičku 
a nazývajú ju: Mária — Bohorodička, presvätá, pre
čistá, prečistý chrám Spasiteľov, Kráľovná, Matka, 
Svätá svätých, chrám Pánov, čistá, oltár Cherubínov, 
Bohommilovaná, vždy blahoslavená, nepoškvrnená, 
milostiplná, atď.

Svätí zvlášť poukazujú na to, že Panna Mária je 
n a š a  M a t k a ,  K r á ľ o v n á  s v ä t ý c h ,  naša Zá
stankyňa, Orodovnica, Pomocnica a my ju zvlášť 
uctievame. — Prečistá Panna Mária je našou Mat
kou. Za našu Matku ju určil Ježiš Kristus na Kalvá
rii, keď jej dal apoštola Jána za syna slovami: „Hľa, 
tvoja matka!“ (Jn 19, 27). Ježiš Kristus tými slovami 
nemyslel len na to, aby ju apoštol Ján opatroval, 
pretože to mohol povedať apoštolovi Jánovi skôr, 
než aby s tým čakal až do ukrižovania. Kalvária bo
la žertvou za vykúpenie ľudí. S tým je spojené 
všetko, čo Kristus na kríži robil a povedal a s tým

D etail z tu rínskeho obrazu Panny M árie P om ocn ice kresťanov, 
k to r e j úctu rozširoval svätý Ján  B osko
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sú spojené i jeho slová k Panne Márii a apoštolovi 
Jánovi osobne, ale všetkým ľudom, pretože apoštol 
Ján bol predstaviteľom na Kalvárii všetkých nás.

Panna Mária je Kráľovnou všetkých svätých. Je 
najväčšou svätou. V cirkvi je jej zasvätený mesiac 
máj. Vtedy sa konajú bohoslužby: molebeny, pa- 
raklis, akafist, ale aj mesiac október — vtedy vele
bíme Bohorodičku modlitbou svätého ruženca.

Panna Mária je Zástankyňou, Orodovnicou, Pomoc
níčkou všetkých kresťanov, ktorí sa k nej obracajú 
svojimi modlitbami. Panna Mária bola pri Kristovi 
od jeho detstva až po Kalváriu, stála pri ňom naj
bližšie. Už toto ukazuje, že môže nám veľa pomôcť. 
Na je j pomoc a milosrdenstvo ukazuje udalosť na 
svadbe v Káne Galilejskej, kde na jej prosbu, že 
chudobní mladí manželia nemajú čím pohostiť hos
ťov, Ježiš Kristus urobil zázrak. Nezabúdajme na 
túto udalosť. Cirkev ju číta pri sobáši s cieľom, aby 
ukázala sobášeným a vôbec ľuďom na veľkú Pomoc
níčku v našich potrebách. Panna Mária pomáha z 
Božej štedrosti a milosrdenstva. V tropári sviatku 
Nanebovzatia spievame: „Pri smrti svet si neopusti
la .“ .Panna Mária nám pomáha aj preto, že je našou 
Matkou. Každá Matka pomáha svojmu dieťaťu. Ježiš 
Kristus, keď ju nazval našou Matkou, určil je j aj 
materskú úlohu — pomáhať ľuďom v spáse. Preto 
cirkev nazýva Pannu Máriu Zástankyňou, Orodovni
cou, Pomocnicou.

Prečo my uctievame Pannu Máriu? Preto, lebo ju 
vyvolil a uctil sám Boh. Panna Mária sama predpo
vedala: „Od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky 
pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je 
mocný“ (Lk 1, 48—49). Teda nie ľudia povýšili 
Pannu Máriu ale sám Boh. My velebíme presvätú 
Bohorodičku, modlime sa k nej, to znamená prosíme 
ju, aby sa ona modlila — prosila Boha za nás, vy
prosovala nám všetko dobré a hlavne milosť. Avšak 
my sa neklaniame Panne Márii ako božskému bytiu, 
klaniame sa len Bohu. Cirkev nestavia Pannu Máriu 
na úroveň Krista. Jej postavenie je medzi Kristom 
a ľuďmi, ona je cestou ku Kristovi, je Matkou, ktorá 
ukazuje svetu svojho Syna. Jej život je spojený s 
Kristovým. Jej veľkosť možno pochopiť len pri Kris
tovi. Preto aj naše ikony ju zobrazujú vždy s Kris
tom na rukách. A v porovnaní s ľuďmi ona je nad 
všetkými ľuďmi, ba i nad všetkými svätými. Panna



Mária predovšetkým vynikala vierou, pokorou, po
slušnosťou, dobrotou, odovzdaním sa do Bože] vôle, 
láskou k Bohu a blížnym, čistotou, spravodlivosťou, 
zbožnosťou. Skutočná zbožnosť k Panne Márii je nie 
v sentimentálnych citoch, ale vychádza zo skutočne] 
viery, ktorá nás vedie k synovské] láske k naše] 
Matke a k nasledovaniu je j čností. Celý svoj život 
Panna Mária zasvätila Bohu a volá nás, aby sme ju 
nasledovali, volá nás k modlitbe, meditácii, poká
niu, spravodlivosti, nasledovaniu Krista.

Ešte treba povedať o mene Panny Márie. Nie je 
správne, keď niekedy i v kázni počujeme jednodu
chý názov „Mária“. Nie, nie je to obyčajná Míiria, 
je j meno je: Presväté Bohorodička, prečistá Panna 
Mária, Panna Mária.

V každej našej bohoslužbe sú tzv. „bohorodičné“.

To sú stichiry, tropáre a kondáky na česť Bože] Mat
ky. Sú súčasťou všetkých každodenných bohoslu
žieb: večierne, utierne, velkého povečeria, polunošč- 
nice, časov a liturgie.

Velebme prečistý Pannu Máriu modlitbou Bohoro
dička Panna, ktorá sa skladá zo slov anjela k prečis
tej Panne a zo slov svätej Alžbety, matky Jána Krs
titeľa, ktorými ona vítala prečistú Pannu Máriu. 
Možno najdávnejšou modlitbou k Panne Márii je 
modlitba, ktorú aj my sa pomodlíme každý deň: 
„Pod tvoju ochranu sa utiekame, Bohorodička Pan
na. Prosbami našimi nepohŕdaj v našich potrebách, 
ale vysloboď nás z nebezpečenstva, ty jediná čistá 
a požehnaná“.

(Pokračovanie v budúcom čísle)
o. Štefan P a p p

a Q a s e e e e e e g e g e g e g g s e e e s s e B s e f l O B e a o g p p g e a a e g o g g g o a o p o o o o o B o

PANNA NAD CHERUBÍNOV UCTIEVANEJŠIA . . .

(Mariánsky rok)

Zvestovanie Panny Márie od
krýva pred nami hlbokú poko
ru presvätej Bohorodičky. Keď 
jej anjel oznámil, že sa stane 
Božou Matkou, že bude prvou 
a požehnanou medzi ženami, 
nechcela prijať slová chvály, 
ale v pokore svojho srdca po
vedala: „Nech sa mi stane po

dlá tvojho slova“ (Lk 1, 38).
V tejto chvíli sa začína uskutočňovať to, čo ľud

stvo po tisícročia očakávalo. Chvíľa, keď ľudstvo 
dostáva nádej, že sa vyslobodí z kliatby dedičného 
hriechu. Chvíľa, keď boli vypočuté modlitby pa
triarchov a prorokov. Panna Mária poznala tieto 
modlitby a slzy. Vedela, že na jej privolenie čakal 
praotec Adam so svojimi z raja vyhnanými dietka- 
mi. O to prosil Abrahám, Dávid a všetci otcovia. 
A preto aj privolila: Nech sa stane!

Táto pokora sa zapáčila Pánu Bohu. Preto si ju 
vyvolil za Matku nášho Vykupiteľa. Pán zhliadol 
na poníženosť svojej služobnice a z tejto príčiny 
budú ju oslavovať všetky pokolenia.

A predsa, čím viac ju Boh povyšuje, ona sa tým 
viac skláňa a ponižuje. Anjel ju pozdravil a nazval 
„milosti plnou“ a ona sa „nad jeho slovami zarazi
la“ (Lk 1, 28—29). Sv. Alfonz to vysvetľuje takto: 
„Zarazila sa, lebo vo svojej hlbokej poníženosti sa 
hrozila každej chvály a túžila, aby jedine Boh bol 
chválený.“

Práve pre toto poníženie našla milosť u Boha, 
stala sa vyvolenou, stala sa Matkou Spasiteľa sveta. 
A po svojom zosnutí sedí po pravici svojho Syna, 
kde nám vyprošuje hojné milosti. Bola povýšená 
nad všetkých anjelov a svätých. Tak o nej aj spie
vame: „Vzdajme jej dôstojnú chválu, lebo zo všet
kých ľudí Boh ju najviac vyznam enal...“ (Svetilen 
na sviatok jej narodenia). Alebo: „Radujsja Svjata- 
ja Svjatych boľša ja . . . “ A z tejto príčiny je aj „nad 
cherubínov uctievanejšia.“

V Ain Karim pri Nazarete, na mieste, kde Panna 
Mária povedala slová Velebí moja duša Pána, sú 
tabuľky s textom tohto hymnu v mnohých jazykoch.

Bronzovú sochu Panny Márie Pomocnice kresťa
nov, ktorú Svätý Otec požehnal pri všeobecnej 
audiencii roku 1979, dopravili vrtuľníkom na vrchol 
Monte Tiberio n*a ostrove Capri. Socha je štyri a 
pol metra vysoká a váži 11 metrákov.

V Nagasaki, blízko miesta, kde 9. augusta 1945 
dopadla atómová bomba a zničila toto japonské 
mesto, odclonili 9. augusta 1980 takmer tri metre 
vysokú sochu Madony s dieťaťom, ktorá je dielom 
nemeckej sochárky Yrse von Leistnerovej.

Zbožné kresťanské srdce nachádza rôzne spôso
by, ako si uctiť tú, ktorá je vyššia od cherubínov. 
Máme mnoho modlitieb, piesní, ktoré sa modlíme 
a spievame pri rôznych príležitostiach v našich ro
dinách, chrámoch a na odpustoch. Nech budú na
ďalej naším predsavzatím, ktoré už pred rokmi po
vedal sv. Ambróz: „Nech je v každom z nás duša 
Márie, aby sme zvelebovali Boha a nech je v každom 
z nás je j duch, aby sme plesali v Bohu.“

„Panna nad cherubínov uctievanejšia,' raduj sa a 
spas v teba dúfajúcich“ (Moleben k presvätej Bo
horodičke ). o. F. Dancák

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA OKTÓBER

Všeobecný: Aby biskupská synoda, ktorá sa ko
ná v tomto mesiaci, dala laikom nové podnety 
k apoštolátu.

Misijný: Aby si v tomto mesiaci, venovanom mi
siám, všetci veriaci lepšie uvedomili povinnosť spo
lupracovať na misijnom diele Cirkvi.

Srdce Ježišovo, posilňuj misionárov a požehnávaj 
ich apoštolát.

RUŽENEC MUČENICE

Je ním ruženec Márie Gorettiovej, mučenice kresťanskej 
čistoty. Keď ju vrah napadol a viackrát dopichal nožom, tak 
silno zvierala v rukách ruženec, že ho roztrhala na kusy. 
Našli ju na zemi, v kaluži krvi. V ruke zvierala roztrhaný 
ruženec, akoby nepremožiteľnú zbraň, ktorá je j dodávala 
nadprirodzenú silu. (Matkino srdce)



P O Z M Ä Š  S V O JU  V Í e R U /

VIDITEĽNÁ CIRKEV 
— jej organizácia

Prostredníctvom apoštolov sa Kristovo učenie a 
život mali hlásaf svetu po všetky časy. Mal byť 
s nimi, čo znamená najmä dve veci: že v spojení 
s nimi sme vlastne spojení s ním, a potom, že on 
sám ručí za ich učenie, ktoré nám hlásajú a život, 
ktorý nám udeľujú.

Toto je tá Cirkev, ktorú sľúbil vybudovať na Pe
trovi. Cirkev, na ktorú zostúpil Svätý Duch v po
dobe ohnivých jazykov desať dní po nanebovstú
pení Apoštolov bolo dvanásť a jeden z nich — Peter
— mal byť pastierom, zastupujúcim na zemi Ježiša 
Krista. Učeníkov bolo asi stodvadsať. „Učeník“ zna
mená toho, kto sa učí. „Apoštol“ zasa toho, kto je 
poslaný, aby niesol dary pravdy, života a jednoty.

Taká bola Cirkev v prvý deň Turíc. Jej organizá
cia sa mala rozvíjať, ako rastúci počet učeníkov 
vyžadoval komplikovanejšiu administráciu. Základ
né organizačné rysy sú však ustanovené raz navždy: 
kolégium biskupov (s ich pomocníkmi) ako rozdá
vačov pravdy a života, a na ich čele v jednote s ni
mi jeden, ktorý sprítomňuje Krista, Pastiera stáda. 
(Pozri aj dogmatickú konštitúciu Druhého vatikán
skeho koncilu Lumen gentium.)

Na všetkých stupňoch sa bude ľudský prvok me
niť, tak ako ľudia budú zomierať a budú nahradzo
vaní inými. Ale ten istý Kristus bude stále účinko
vať. Cirkev v jednote s ním koná jeho mocou to 
isté, čo on sám konal pre ľudí vo svojom zemskom 
tele a tak ako on chce, aby sa to konalo teraž v jeho 
mystickom — tajomnom tele. Ten istý Svätý Duch, 
ktorý prebýval v ňom, prebýva v jeho Cirkvi.

Ako si to Kristus predstavoval uvidíme, ak si 
všimneme, čo urobil z Petra. Najprv je tu zmena 
jeho mena zo Šimona na Petra. Slovo Peter je z gréč
tiny a znamená skalu (aramejsky: Kéfaz). Zmysel 
zmeny je vysvetlený u sv. Matúša: „Ty si Peter a na 
tejto skale postavím svoju Cirkev“ (Mt 16, 18). Bolo 
by dobre prečítať si celú stať a tiež aj to, čo po
vedal Kristus pri Poslednej večeri (Lk 22, 28—32). 
Sústreďme sa tu však na slová, ktorými Kristus robí 
Petra pastierom stáda (Jn 21, 15—18). Spasiteľ opa
kuje Petrovi trikrát, že práve on má pásť jeho ba
ránky a ovce. V tom je záväzok pre celé stádo,, aby 
sa dalo živiť Petrovi. Ale akým pokrmom?

V Evanjeliu nájdeme tri výroky Krista o pokrme. 
Keď odpovedá diablovi, ktorý ho pokúša, cituje 5. 
knihu Mojžišovu (8, 3 ): „Nielen z chleba žije člo
vek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích 
úst“ (Mt 4, 4). Teda to, čo hovorí Boh, je pokrmom.

Učeníkom, ktorí ho žiadali, aby jedol, hovorí: 
„Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma po
slal“ (Jn 4, 34). Pokrmom je teda tiež Boží zákon.

A zástupom, ktoré nasýtil piatimi chlebmi a dvo
ma rybami, povedal: „Kto je moje telo a pije moju 
krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný

deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je 
pravý nápoj“ (Jn 6, 54—55). Teda aj jeho telo a krv 
sú pokrmom.

Peter nás má teda živiť pravdou, zákonom a svia
tosťou — Peter a tí, ktorí jeden za druhým budú je
ho nástupcami ako pastieri až do konca času.

Ale nebudú nás živiť z vlastnej moci. Peter sa 
stal svätým. Takisto mnoho jeho nástupcov bolo 
vyhlásených za svätých. U iných nás zase prekva
puje nedostatok svätosti. A rovnako je to aj s bis
kupmi a kňazmi. Teší nás zreteľná svätosť jedných 
a druhí nás zase zarmucujú. Ale moc, v ktorej a kto
rou žijeme, nie je ich mocou, je vždy mocou Krista. 
Keď vstupujeme do Cirkvi, spájame sa s Kristom a 
nie s ľuďmi, ktorí ju v danom čase spravujú na ze
mi. Dary dostávame prostredníctvom tých ľudí, ale 
pochádzajú vždy od neho.

O aké dary ide si pozrime to, čo sme už odporú
čali, vieroučnú konštitúciu o Cirkvi: Lumen gen
tium, 42, kde sa spomína jeden ten najlepší dar: 
„Prvým a najpotrebnejším darom je láska, ktorou 
milujeme Boha nadovšetko a blížneho kvôli nemu. 
Aby láska naozaj rástla v duši ako dobré semeno 
a prinášala ovocie, každý veriaci má rád počúvať 
Božie slovo a pomocou Božej milosti uskutočňovať 
Božiu vôľu, často pristupovať k sviatostiam, najmä 
k svätému prijímaniu, a zúčastňovať sa na posvät
ných úkonoch, ako aj vytrvalo sa venovať modlitbe, 
sebazapieraniu, činnej bratskej službe a cvičeniu 
sa vo všetkých čnostiach.“

(Podlá F. J. Sheeda pripravil M. M.)

Gr.-kat. chrám  sv. P araskevy  v Stebníku  z r. 1838 — jarnost
Chm eľová



Svetlá Východu

CTIHODNÁ MATKA P A R A S K E V A

Biskup Eutym (okolo r. 1384], ktorý napísal ži
votopis ctihodnej Paraskevy, píše takto:

„Zákon lásky je už taký, že nám dáva prebúdzať 
v našej pamäti cesty osôb nám drahých, aby sme 
vždy mali pred sebou ich obraz a počuli ich slová. 
Tým viac je pre nás spomienka na Božích služob
níkov. Pretože tak ako v lete rastie všetko pod bla
hodarnými lúčmi slnka, tak aj duchovné rozpráva
nie o živote Božích služobníkov nasycuje našu 
dušu a posilňuje nás k lepšiemu životu. Veď napr. 
po celej Mýzii, Trácii a Dalmácii sa uctieva meno 
sv. Paraskevy“.

Sv. Paraskeva a jej brat Eutym boli srbského pô
vodu. Ich rodičia žili v mestečku Epivatos (Pivat], 
turecky Bajados, na pobreží neďaleko Carihradu. 
Obidvaja už vo svojej mladosti žili vo velkej zbož
nosti. Eutym vstúpil do kláštora a po čase sa stal 
biskupnm. Paraskeva žila v rodičovskom dome osa
melým životom, v modlitbách a pôste. Keď jej ro
dičia zomreli, majetok rozdala chudobným a odišla 
do Carihradu, kde pri chráme Panny Márie-Ochran- 
kyne na Iraklijskom pobreží prežila päť rokov. Po 
piatich rokoch navštívila všetky sväté miesta v Je
ruzaleme a potom sa utiahla do Jordánskej púšte, 
kde v pokušení, modlitbách a pôste dožila sa hlbo
kej staroby.

Ale nie tu, v púšti, mala ukončiť svoj svätý život. 
Boh je j zjavil, aby sa vrátila do svojej rodnej vlasti, 
pretože čas je j smrti sa priblížil. Vrátila sa teda do 
mesta Epivatos a tu, kde ju nikto nepoznal, pri 
chráme sv. Apoštolov, žila ešte dva roky a umrela. 
Nikto ju nepoznal, nikto nevedel, že je to obyvateľ
ka tohto mesta. Pochovali ju ako biednu ženu a jej 
hrob nikto nepoznal. Stalo sa to v jedenástom sto
ročí.

Roky plynuli. Stalo sa však, že raz more vyhodilo 
na breh mŕtvolu utopeného človeka. A keďže nikto 
sa neponáhľal mŕtvolu pochovať, rozhodol sa to 
urobiť istý mních stlpnik, ktorý sa na štípe staral 
o spásu svojej duše. Keď kopali hrob, našli telo 
akejsi ženy, ktoré bolo čerstvé a neporušené. Ne
pozerajúc sa na túto okolnosť, položili mŕtvolu do 
tohto hrobu. No ešte v tejto noci niekoľko osôb vi
delo v sne nevestu, okolo ktorej bolo neobyčajné 
svetlo a plno anjelov, z ktorých jeden povedal:

— Prečo ste zneuctili telo sv. Paraskevy, narode
nej v tomto meste? Ponáhľajte sa ju vybrať z vo
ňavého hrobu a uctite si ju, pretože sám Boh ju 
chce osláviť na zemi.

Celý národ s duchovenstvom vybrali telo svätice 
a slávnostne ho pochovali v chráme sv. Apoštolov 
a Pán oslávil je j ostatky mnohými zázrakmi. Keď 
Carihrad na čas padol do rúk križiakom, vtedy bul
harský kráľ Ján dal preniesť jej ostatky do bulhar
ského mesta Trnovo, kde ich prijali s veľkou úctou 
a uložil do chrámu postaveného na tento účel 
(r. 1238).

Keď Trnovo obliehal turecký sultán Bajazet a 
zničil všetky chrámy, ostatky ct. Paraskevy boli pre
nesené do Belehradu (r. 1396). V r. 1521 boli odkú
pené a prenesené do Carihradu. Od r. 1641 sa uctie
vajú v rumunskom mestečku Jasy (Iasi), kde ich 
dal preniesť vtedajší moldavský panovník Vasil a 
uložil v chráme Troch svätiteľov.

Pamiatku ctihodnej matky Paraskevy si pripomí
name 14. októbra.

„Obľúbila si si bezúhonný a  pustovnícky život, od
hod lan e si k ráča la  v šľapajach  Krista, svojho Žení
cha. Už vo svojej m ladosti si prijala  jeho  príjem né 
jarm o. Znamením kríža  si sa  ozbrojila  proti duchov
ným nepriateľom . Cnosťami pustovníkov, modlitbou, 
pôstom , a le  i slzam i uhasila si p lam ene svojho utr
penia. Slávna P araskal Teraz stojíš spolu s múdry
mi pannam i pred  Kristom  v nebeskom  príbytku. 
Modli sa  za nás, k eď  si pripom ínam e tvoju čestnú  
pam iatku“ (Ťropár).

„Svätú orodovnicu za tých, čo  sú v b iede, srdeč
ne oslávm e, Parasku najčestnejšiu . Veď sa vzdala 
pom inuteľného života a  tým prijala  život nevädnúci 
na veky. Podľa Božieho rozhodnutia dosiahla slávu 
a  m ilosť konať zázraky“ (Kondák).



Modlime sa ruženec
Prvým a najdôležitejším prostriedkom spásy a 

kresťanskej dokonalosti je modlitba.
O modlitbe sa vela napísalo, aj píše a predsa 

človek stále ešte cíti určité nedostatky, ktoré ho 
nútia modlitbu skvalitniť. Hovorí sa: „Kto chce dob
re učiť, musí vec dobre ujasniť!“ Mnohí si myslia, 
že modlitba je mechanické odriekávanie zbožných 
pekne formulovaných myšlienok, ktoré sa naučili 
v detstve, alebo si sami poskladali podlá rôznych 
predlôh, či vypočutých modlitbičiek. Taká modlitba 
nikomu nič nedáva a nie je  ani atraktívna, nikoho 
nepriťahuje. Považujú ju za záťaž a skoro ju človek 
zanechá.

Modlitba nie je ani prázne a bezduché čítanie 
pobožnosti, ani recitovanie krásnych a nič hovo
riacich myšlienok. Oči čítajú slová, ústa ich me
chanicky vyslovujú a myseí je kdesi v neznámu, 
ďaleko v éteru. Modlitba je úctivá a zbožná myš
lienka na Boha. A ruženec je takouto myšlienkou, 
ktorá obohacuje myseľ človeka, dvíha ho vyššie od 
zeme, otvára mu priestor nový, metafyzický. Dotý
kajúc sa zeme, prechádza sa v metafyzických dia
ľavách. Pri tom si zachováva všetky vlastnosti dob
rej modlitby. Je pokorná, úctivá, dôverná, odovzda
ná a vytrvalá. Nové a nové poznania človeka obo
hacujú a vytvárajú ďalšiu vlastnosť modlitby — 
vytrvalosť.

Takouto modlitbou je, alebo má byť modlitba svä
tého ruženca. Ruženec je modlitba plná nežnej poé
zie, radosti, bolesti i nádeje, ktorá prežiajuje oso
bitným spôsobom v celom ruženci. Panna Mária ho 
sama odporúčala v Lurdoch, vo Fatime a v Ban- 
neux. Francúzsky spisovateľ Riviére sa raz pýtal 
Paula Claudela, slávneho básnika, diplomata a kon
vertitu, čo má človek robiť, aby sa obrátil. Paul 
Claudel sa zamyslel a povedal mu: „Vezmi si do 
ruky ruženec, prežehnaj sa a začni sa m odliť. .  .1“

Ruženec je drahá pamiatka našej nebeskej Matky. 
Táto pamiatka je nám drahá nie tak pre hodnotu 
samej veci, ako skôr pre hodnotu lásky Matky, 
s akou ju zanechala nám všetkým starým i starším, 
mladým i mladším. Túto pamiatku stačí zovrieť do 
dlane — a cítime tlkot matkinho srdca!

Je pravda, že nezostrojila nám ho sama, nena- 
vliekla nám na retiazku päťdesiat perál ani dreve
ných, ani zlatých, ani strieborných. Napriek tomu 
ruženec má väčšiu cenu ako zlato, ako striebro, či 
diamanty sveta. Panna Mária zjavovala ho svätým 
dušiam, keď prichádzala z neba na zem. Vždy ho 
drží vo svojich rukách s majestátnou úctou. Pri kaž
dej návšteve prosí nevinné dietky: Modlite sa ruže
nec (La Salette, Lourdes, Fatima).

Mariánski ctitelia z radov duchovenstva i laikov 
brali ruženec vo svojom živote vždy vážne a kládli 
ho na prvé miesto po sv. liturgii. Sám pápež Ján 
XXIII. vyslovil túto mienku: „Kňaz po breviári, laik 
po sv. liturgii má mať v rukách svätý ruženec a 
zbožne sa ho modliť.“ Sám dal príklad, keď sa mod
lieval denne celý pätnásťdesiatkový ruženec a to 
aj na pápežskej katedre, kde musel s časom eko
nomicky hospodáriť. Odkiaľ bral na to čas? Láska 
k Matke sa nepýta na čas, dáva všetko, čo môže. 
Kedy čaká na úradné voľno?! Láska nepozná hra
níc!

O vážnosti a sile tejto modlitby často hovoril pá
pež Pavol VI. pri svojich prejavoch, najmä keď ho
voril o Panne Márii, o Matke Cirkvi. Osobitne to 
zdôraznil 23. apríla 1965 pri korunovácii pompej- 
skej Madony, keď povedal, že týmto sa obnovuje 
kult, ktorý patrí Panne Márii osobitne modlitbou 
svätého ruženca: „Ona sama nám vloží do ruky ru
ženec, jednoduchú a bohatú modlitbu, ktorá nás 
naučí klásť Krista na začiatok a koniec nielen ma
riánskej úcty, ale celého nášho duchovného života.“ 

Ruženec sa skladá z Otčenášov, Bohorodička Pan
na (Zdravasov) a Sláva Otcu. Otčenáš je najkrajšia 
modlitba, naučil nás ju sám Kristus Pán. Sv. Ján 
Chryzostom vyhlásil, že je v ňom povedané všetko, 
čo máme. vysloviť nebeskému Otcovi. Po Otčenáši 
ponúkame Panne Márii desať ruží a pripomíname 
si je j najväčšiu výsadu — božské Materstvo. Prvá 
časť tejto modlitby je vzatá z pozdravu anjela a sv. 
Alžbety. Druhá časť dostala dnešnú podobu v 15. 
storočí v Taliansku. Roku 1568 Pius V. ju schválil. 
Po Otčenáši je najstaršou a najkrajšou modlitbou. 
Jej pôvodcom je Svätý Duch, ktorý pozdravil Pannu 
Máriu skrz anjela.

V modlitbe ruženca nám Panna Mária pripomína 
celé dejiny spásy. Radostným ružencom chce nám 
zdôrazniť lásku nebeského Otca. Praje si, aby sme 
si túto lásku často pripomínali. Otec nám poslal 
svojho Syna. Otec prijíma Synovo vykupiteľské die
lo a obetu na kríži. Mária túto obetu predkladá so 
Synom nebeskému Otcovi, aby ho zmierila za hrie
chy sveta, i za naše nové poklesky. Nakláňa nám 
vždy znova a znova Otcovu spravodlivosť, ktorá ve
die od trestu k milosrdenstvu. Preto my tento prí
hovor Panny Márie sprevádzame radostným pozdra
vom: Bohorodička Panna (Zdravas, Mária).

Bolestným ružencom si pripomíname obeť nášho 
vykúpenia, je to krvavá obeť je j Syna — Syna Bo
žieho! Súčasne je to pripomienka na náš duchovný 
zrod, keď nás ona sama zrodila pod krížom na Kal
várii. Tu si máme všetci uvedomiť, čo je hriech a 
aké sú jeho následky. Tu je náš medzník: alebo som 
Kristov, alebo som satanov! Od bolestného ruženca 
nemôžem vstať a milovať zlo, ktoré zapríčinilo smrť 
Božieho Syna, a to smrť na kríži. Každý hriech má
i dnes za následok smrť pre státisíce nevinných ľu
dí, smrť nášho ja — našej duše. Hriech je viac ako 
neutrónové žiarenie, ako žiarenie atómovej bomby. 
Kde prenikne, tam usmrcuje všetko. Preto, kto sa 
modlí ruženec „v duchu a pravde“ môže od neho 
vstať iba pripravený „radšej zomrieť ako zhrešiť“.

Slávnostný ruženec sa modlí každý úprimne ve
riaci človek sa pohľadom k večnému cieľu: spojiť 
sa s Bohom vo večnom živote. Modlime sa preto



s kresťanskou nádejou: „Ved toto porušitelné si 
musí obliecť neporušitelnosť a smrteľné si musí ob
liecť nesmrteľnosť. A keď si toto porušitelné oble
čie neporušitelnosť a to smrteľné si oblečie nesmr
teľnosť, vtedy sa splní, čo je  napísané: „Smrť pohl
tilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, 
kdeže je tvoj osteň?“ (1 Kor 15, 53—54). V tomto 
duchu dokáže kresťan s istotou vkročiť do každo
denného boja a statočne zdolávať prekážky všed
ného dňa. Nezľakne sa zronenia, neľaká sa ani smr
ti. V duši ho dvíha vzkriesený Spasiteľ, ovieva ho 
radosť veľkonočného rána a ku svojej Matke — 
Panne Márii sa vinie s dôverou a láskou. Vie, že 
táto Matka je Pomocnica veľkého Kráľa neba i zeme
— Ježiša Krista, nášho Vykupiteľa.

Také je tajomstvo ruženca. Taký je dar našej 
Matky. Ruženec nie je jednoduchá reťaz perál. Ru
ženec je: reťaz, ktorá zakaždým priťahuje pevnej
šie nebo k nám a nás k nebu. Je reťaz, ktorú za
každým pevnejšie sputnáva satana a zakaždým ho 
robí bezmocnejším proti nám. Je reťaz, ktorá nám

Sekundy života...
Šesťdesiat krát šesťdesiat, krát dvadsaťštyri, krát  

tristo Šesťdesiat päť . . .  N ezvyčajný úvod . . .  N edaj
me sa mýliť nezvyčajným úvodom. Pokračujm e ďa
lej. Sekundy krát minúty, krát hodiny, k rát d n i . . .  
Koľko to vlastne vychádza? Za rok  je  t o . . .  Ano, 
tridsať jeden  a pol m ilióna sekúnd. N aozaj, č lov ek  
by ani nepom yslel, že do roka  je to až toľko. Poď
me však ď a le j . . .  Ak uvážime, že č lo v ek  jednu tre
tinu života spí, ď alej, odrátajm e d etsk é  roky, keď  
človek  ešte  nevie náležíte usudzovať, aspoň  šesť 
rokov. Ak teraz od  priem erného veku sedem desiat  
rokov odpočítam e tú tretinu a  šesť rokov, ostane  
nám zhruba štyridsať r o k o v . . .  Ak oných tridsať 
jeden  a  pol m ilióna násobím e š ty r id s ia t im iv y jd e  
nám vyše jeden  a  štvrť m iliardy s ek ú n d . . .  Áno, je  
to tak. Zdánlivo suché č ís lo : Jeden  a  štvrť m iliardy  
sek ú n d . . .  No a  čo? Čo my s tým m á m e . . .?  Nie, 
že nás sa to netýka. Práve naopak. K aždého jedného  
sa to týka. Sú to sekundy nášho aktívneho života. 
Dané iba m n e . . .  tie  m o je . . .  Ale iba r a z  v živo
te. Raz. Jediný raz. Už nikdy viac . . .  Nikomu . . .

Len na mne záleží, ako  tú jednu a štvrť m iliardy 
sekúnd využijem . . .  A práve tu je  dôvod na zam ys
lenie, a  viacerým i sm erm i. . .

Sekundy tvoria čas. Č a s . . .  je hodnota, ktorú ne
možno vyjadriť, ani zaplatiť peniazm i, či zlatom. 
Nikde ho nepredávajú. N ikde neexistuje obchod, 
kd e by bolo možno kúpiť čo  i len  jedinú sekundu  
ž iv o ta . . .  A tu hľa, n ekon ečn e štedrý Darca, ktorý  
ti da l k  dispozícii jednu a  štvrť m iliardy . . .  N ieko
mu pravda viacej, iným aj m enej. Za_ čo  a  na čo, 
taký nekonečný dar? Ľudský život. Život, zložený  
z tohoto n ekonečného radu s ek ú n d . . .  Ak si uve
domíme, že a j jediná sekunda, jediný záblesk  m ysle  
môže zrodiť spásonosnú m yšlienku, spásonosný po
ryv. Za celý  ľudský život je  teda tých m ožností na
ozaj preveľa. Sekundy ľú tosti. . . ,  obrátenia.

Akýsi bohatý č lov ek  ponúkal na smrteľnom lôž
ku tisíc dolárov za každú sekundu ž iv o ta . . .  Prav-

dodáva silu Svätého Ducha, ktorý posilňoval mlá
dencov v ohnivej peci, posilňoval vyznavačov a 
mučeníkov všetkých čias. Kedže je  toto všetko os
vedčenou pravdou, ako je  možné, že toľkí — aj tzv. 
lepší kresťania nevenujú ružencu patričnú pozor
nosť? Potom je  to známka, že sme ako deti, ktoré 
strhla ulica a ktoré zabudli, že ich matka pre nich 
do úmoru pracuje a túži po ich spokojnosti a život
nom šťastí. A ked pridú domov, zabúda na všetko 
nepríjemné a každého z nich objíma a pozdravuje 
materským bozkom. Kto úprimne medituje ruženec, 
kto sa ho často modlí, ten musí byť ohromený ta
jomstvom lásky nášho Spasiteľa a našej Matky, ten 
musí vniknúť do ohromujúceho tajomstva našej spá
sy, do trojnásobnej lásky všemohúceho Boha — 
ktorý nás stvoril pre seba — ktorý nás vykúpil 
z nadvlády satana a ktorý nás posväcuje pre našu 
večnú blaženosť!

(Pokračovanie v budúcom čísle)

o. Mikuláš Mariánsky

da, n ikto mu ho  nevedel predĺžiť. Nám sa tohoto  
neocen iteľného daru dostáva tak  nesm ierne bohato. 
A predsa, k o ľk í z nás sa  zam yslím e, za čo  a  na čo  
tento nesm ierny d a r .... .Dar, ktorý  dostávam e iba  
jediný- raz a  ak ok o ľv ek  je  veľký, od  nášho zrodu, 
každou sekundou z neho nezadržateľné ubúda . . .
V m ladosti si to neuvedom ujem e, a lebo  m nohí ne
chcem e uvedomovať. Po čase , a k  prekročím e zenit 
svojho života, chtiac-nechtiac, začnem e si uvedo
movať, k o ľk á  časť tohoto . daru už uplynula do ne
kon ečn ého  m ora času a  nikdy sa už nenavráti. Ni
kto  na svete nevie obrátiť tok  času. Tok života. Naj
väčší m ocnári, pred  ktorým i sa triasli národy, pred  
Č a s o m  boli tak  nesm ierne bezm ocní a  bezvý
znamní. Bezvýznam nejší, než hociktorý  „obyčajný  
sm rteľník“.

Tu n iekde  by sm e sa m ali zam yslieť a j nad tým, 
a k o  sm e náš n ekon ečn ý  dar využívali do dnešného  
dňa, a  a k o  ho  m ienim e využívať v nasledujúcich  
dňoch, k to ré  nám eš te  o stáv a jú . . .  až do poslednej 
sek u n d y . . .  Lebo iné, než tie „naše“ sekundy ne
budem e m ôcť od  n ikoho dostať, tak , ak o  so svojimi 
sa podeliť s iným.

Načim si uvedomiť, že a k  nám bolo  zverené hos
podáriť s toľkým i m iliónm i nezaplatiteľných sekúnd, 
teda  s obrovskou hodnotou, že je  to a j nesm ierna  
zodpovednosť a  že raz príde čas, k eď  bude treba  
skladať účty, a k o  sm e s touto hodnotou nakladali. 
Tak, a k o  nám nikto nem ohol tento dar zväčšiť, tak  
nebude m ôcť niesť spoluzodpovednosť za naše hos
podáren ie. Každý z nás bude s á m  skladať účty 
z hospodáren ia  s časom . Hľaďme, aby táto bilancia  
bola  pre nás, pre našu večnosť aktívna. Lebo toto 
vyúčtovanie, pre každ éh o  z nás m ôže byť iba jediný 
raz. A tu sa rozhodne o našej v ečn o s t i. . .

—Pavol—



Biblia vo svete
Pre kresťanov táto svätá kniha, 

všeobecne pokladaná aj za veľ
dielo svetovej literatúry, i na- 
dalej zostáva najčastejšie pre
kladanou knihou na svete, ktorej 
popularitu ťažko porovnávať s 
akýmkoľvek iným knižným titu
lom.

Podľa údajov z posledných ro
kov, ako ich uvádza Svetový zväz 
biblických spoločností, je  Sväté 
písmo doteraz preložené do 1829 
jazykov a nárečí z asi 3 tisíc dnes 
používaných jazykov na svete. 
Každý rok sa objavujú preklady 
biblie v niekoľkých desiatkach 
nových jazykov. Sám Nový zákon 
vyšiel najnovšie v 572 jazykoch, 
celé Sväté písmo alebo jeho jed
notlivé časti sa preložili do 221 
ázijských jazykov, do 167 latin
skoamerických a 450 afrických, 
z toho do 350 afrických jazykov 
po prvý raz.

Sväté písmo je aj stále najroz
šírenejšou knihou na svete a jeho 
náklady neprestajne rastú. Napr. 
v r. 1984 sa predalo alebo aj bez
platne rozšírilo 12,1 mil. exem
plárov biblie (t. j. o 7 % viac 
ako v predchádzajúcom roku). 
Ako zvyčajne najviac biblií (1,95 
mil. ex.) a Nového zákona (3,23 
mil. ex.) sa predalo v Spojených 
štátoch amerických, kým v Eu
rópe prvé miesto zaujíma NSR 
(550 tis. ex. biblie) a druhé mies
to Veľká Británia.

Svätový zväz biblických spo
ločností združuje 100 špecializo
vaných vydavateľstiev v rozlič
ných krajinách a jeho hlavným 
sídlom je Stuttgart v NSR.

Sväté písmo je dnes predme
tom mnohých porovnávacích li
terárnych a historických výsku
mov. Napr. Jeruzalemská biblic
ká škola zhromaždila doteraz
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IX. V Y S O KÝ T L A K  A AKO HO Z N Í Ž I Ť  B E Z  DROG

Vysoký krvný tlak (hypertenzia) Je moderný neduh, ktorý sa katastrofálna roz
širuje. Hoci to nie Je „choroba“ sama osebe, je priamou prič ňou krvácania do 
mozgu, mŕtvice, infarktov, chorôb obličiek atď. P r i e m e r n ý  krvný tlak, meraný 
tonomerom, ja 120—130 mm, keď |e srdce v akcii (tlak systol'cký), a o 30—40 mm 
ni2ii, keď je srdce v pokoji (tlak diastolický).

C o j e  n o r m á l n y  krvný tlak, v tom sa autority rozchádzajú. Predtým sa tlak 
považoval sa normálny 1 0 1 -{-vek. Terás sa pripočítava iba polovica veku. Tlak 110 
sa považuje za nadmerný. Biologickí lekári majú iný názor. Cítia, že aj keď 
je bežné, že tlak s vekom stúpa, je to vždy prejavom nejakej poruchy v organizme: 
buďto už cievy stratili pružnosť, alebo sú také zanesené, že nimi preteká krv s veľ
kým odporom, alebo je v tele nejaká choroba, proti ktorej telo bojuje okrem iného 
aj zvýšením tlaku. Kedf sa Človek udržuje v dobrom stave, mOže mať i vo vysokom 
veku rovnaký tlak ako v mladosti, napr. dr. H. Kellog z Battle Creek Sanatória mal 
v 72 rokoch tlak 110/00.

Biologická liečba vysokého tlaku
Vysoký tlak by sa nemal liečiť požívaním liekov, zrážajúcich tlak, ale odstránením 

príčin, ktoré viedli k jeho vzniku. Keď odstránime príčiny, vysoký tlak sa nám 
upraví. Zrážať vysoký tlak drogami je rovnako nerozumné ako zrážať zvýšenú tep
lotu. Oba sú vysoko užitočné symptómy, vybudované obranným systémom tela. Po
zornosť by mala byť obrátená na odstránenie skutočných pôvodcov zvýšeného tlaku
— celková toxém'a, narušené obličky, poruchy sekrécie žliaz, tvrdnutie tepien a pod.
— na celkovú obnovu zdravia pacienta. Toto sa toči okolo pOstov a dietetických zá
kazov.

Pôsty
Dr. Buchinger z k úpelo v Pyrmond tvrdí, že vysoký tlak je ochorenie, u ktorého 

pOst má najlepšie výsledky, prakticky nikdy nezlyháva a  dosahuje kompletné uzdra
venie. Ebba Waeriandová viedla stovky liečebných pSstov £  má s nimi také akúM- 
nostl, že vysoký tlak je liečený automaticky počas pôstu a Waerlandovej terapie.

POst je nevyhnutné robiť podfa určitých pravidiel, ináč dokonca hrozí, že uškodí 
(pozri kap. I. — dôležité sú hlavné pokyny o ukončení pôstu). Ja odporúčam skSr 
pOst doplňovaný surovými šťavami a zeleninovými vývarmi oproti pdstu iba o vode 
alebo dokonca absolútny, jeho dlžka by mala byť 7 — 14 dni, a to podľa kondície 
pacienta a podlá výšky jeho tlaku.

V prípade nemocného srdca alebo poškodených obličiek malo by byť pitie vody 
obmedzené na minimum.

Mentálny postoj k pAstu má ohromný význam. N a jv ä č š í  rozdiel medzi hladovaafm 
a liečebným pôstom je v tom, že hladovanie je sprevádzané strachom a neistotou,
Co má neblahý vplyv na telesná funkcie, zatíaf čo lieCebný pôst je chcený stav, 
sprevádzaný kompletnou dSverou v Jeho užitočnosť a lieCebný efekt. Takáto pozi
tívna nálada stimuluje a povzbudzuje čistiace a liečivé pochody v tele. Preto prv, 
ako začnete s pôstom, musíte byť presvedčení o Jeho s k v e lo m  a  užitočnom ičinkn.
To Je tiež jedným z dôvodov, prečo je dobré, keď podstupujete pSst na klinike, ob
klopení ostatnými postiacimi sa pacientmi, ktorí sa navzájom povzbudzujú, alebo 
pod dohľadom skúseného lekára alebo niekoho, kto už má s pôstom skúsenosti a kto 
vám môže vysvetliť rozličné symptómy a  reakcia pri pôste a povzbudiť vás. Pôst 
je možné po Case opakovať.

Diéta
Pokiaľ sa postite 1 — 2 týždne (podľa inštrukcii z kap. I.), váš krvný tlak u  

počas tohto pôstu s najväčšou pravdepodobnosťou vráti do normálu.
Po skončení pôstu je veľmi dOležité, aby ste si osvojili inteligentné spôsoby 

stravovania sa, ak nechcete, aby sa vám tlak opäť zdvihol.
Vaša strava by mala byť zložená z najväčšej Časti s plnohodnotných obilnín (t. j. 

celozrnných, neobrúsených a  neponičených, včítane celozrnného chleba), turovej 
zeleniny a ovocia, surových orechov, strukovín a- semienok. Konzumáciu mlieka 
by ste mali znížiť tiež na minimum, ale umiernené užívanie jogurtu a tvarohu (naj
lepšie domáceho) je dovolené. Eliminujte mäso (najmä mastné), biely cukor, biely 
chlieb, všetky sladkosti, soľ, kávu, alkohol, silné korenie, horčicu, limonády, eoly. 
všetky rafinované a ináč „vylepšované“ potraviny, tiež všetky mrazené a mastné.

Britský lekár dr. B. P. Aliinson, ktorý má veľké skúsenosti s liečením vysokého 
tlaku, vraví o tejto diéte: „Moje závery založené na sériách prípadov potvrdzujú, ia 
dietetická liečba lakto-vegetariánskeho lypu {s  malým dftrazom na lakto-) redukuje 
vysoký tlak, odstraňuje symptómy choroby vo väčšine prípadov a zamedzuje vsniks 
osudných komplikácii na dlhý čas.“ 1



Doplnky stravy
VITAMÍN E — každý deft berte 1 — 2 lyžičky oleja s pšeničných klíčkov! Pridajte 

ku svojej diéte surová pšeničné klíčky! Berte vitamín E 300 — 600 m. f. denne! 
POZOR! Kedže vitamín E zvyšuje silu srdcového tepu, môže niekedy spôsobiť 
dočasné zvýšenie krvného tlaku. V prípade ťažkej hypertenzie preto začínajte so 
100 m. j. a  postupne zvyšujte na G00 m. j. denne. (Vitamín E pomáha okysličovať 
krv a znižuje nároky organizmu na kyslík, čo má mimoriadny význam pre cho
rých s vysokým tlakom. Tiež rozširuje tepny. Vstrebáva sa iba sa prítomnosti 
tuku, a  to po vylúčení žlče do čreva.)

CESNAK — berte pred každým jedlom tabletky z cesnaku a petržlenu (alebo len 
cesnak)! V lekárskej literatúre je publikované mnoho prác, potvrdzujticich, že 
cesnak znižuje vysoký tlak a rozširuje cievy. Dr. F. 6 . Piotrowski zo ženevskej 
univerzity použil cesnak u 100 pacientov s  abnormálne vysokým tlakom s výbor
nými výsledkami.

CHOLlN — berte 2 lyžice Iecitínu denne! Pridajte k svojej strave pivovarské droždie, 
bohaté na B vitamíny! Deficit oholínu je jedným z pôvodcov vysokého tlaku. Bolo 
zaznamenaných mnoho prípadov, ked sa vysoký tlak po podaní cholínu upravil. 

DRASLÍK — jedzte veľa zelenej listovej i ostatnej zeleniny! Vyhnite sa soli! MAžete 
sa dokonca poradiť so svojím lekárom o prípadnom užívaní draslíkovej soli v tab
letách. Tiež v morských riasach (kelp) Je draslík. Na pokusoch so zvieratami 
bolo dokázané, že deficit draslíka spôsobuje vysoký tlak.

VITAMÍN C a P — berte denne prášok zo Šípok alebo iný zdroj prírodného C vita
mínu! Denne 1000 — 1500 mg vitamínu C (tofko sa dá doplniť iba v pilulkách) 
a  20 — 100 mg citinu alebo zmietaných bioflavonoidov či vitamínu P (to  všetko sa 
v prírode vyskytuje vždy spoločne s vitamínom C). Sovietsky lekár dr. Ď. E. 
Dzheime-Levl dokázal, že bioflavonoidy — P vitamín má liečebný efekt na vysoký 
tlak.

Pravidelný pohyb s hlbokým dýchaním a prechádzky
Najlepšie prechádzky sú v prírode — dávajte si pritom pozor na dýchanie — 

dýchajte zhlboka a pravidelne, napr. 3 kroky nádych, G krokov výdych. Keď ste 
unavení, odpočiňte si! Prechádzku môžete každý deň predlžovať, až nakoniec po
kojne chodíte 2 — 3 hodiny každý defi (dýchacie cvičenia, napr. pár minút niekoľko
krát počas prechádzky). Tieto prechádzky vám posilnia srdce a  urýchlia vylučo
vanie toxínov z tela. Toto všetko bude mať za následok pokles krvného, tlaku.

Masáž suchou kefou ráno a večer
Koža je dôležitý vylučovací orgán, je to náš najväčší orgán. Pokiaf má zapchaté 

péry a je potiahnntá miliónmi odumretých buniek, nemaže plniť svoju funkciu. 
Preto je dobré kožu poriadne prekefovať — najlepšie hneď po prebudení a predtým, 
než ideme do postele. Najlepšia je prírodná kefa (štetiny z umelej hmoty mSžu 
kožu poškodiť) na tyči, aby sme všade dočiahli. Za tým účelom si tiež meníme 
ruky. Začíname od hlavy, krúživým pohybom kefujeme celý povrch tela 5 až 10 
minút, až je koža prehriata. Potom sa Osprchujeme studenou vodou (začať od pravej 
nohy dole, postupne hore a ukončiť pri lavej nohe dole).

Neprejedajte sa!
Udržujte sa štíhly, jedzte málo a dôkladne jedlo prežnjte! Aspoň raz do mesiaca 

si dajte pSst iba s ovocím alebo snrovými ovocnými alebo zeleninovými šťavami 
(nemiešať navzájom ovocné a zeleninové šťavy), najlepšie však je dať si každý 
týždeň jeden defi iba s ovocím (alebo zeleninou, či zeleninovou šťavou). To umožní 
vášmu srdcu, aby si občas odpočinulo, čo ä  naozaj zaslúži.

Eliminujte možné emocionálne príčiny ochorenia!
Pokiaf vyššie popísané biologické spôsoby liečby nepomáhajú, je -dobré pozrieť 

sa po možných emocionálnych príčinách zvýšenia tlaku. Experimentálne bolo do
kázané, že všetky druhy psychického stresu majú sa následok zvýšenie tlaku.

Všetky tieto vpredu popísané metódy sú neškodné a  bezpečné. MSžete ich použí
vať sami doma, pokiaľ nemáte príliš vysoký tlak — v takomto prípade by bolo 
múdre ukázať túto kapitolu vášmu ošetrujúcemu lekárovi a  požiadať ho, aby vám 
poradil, ako tieto metódy využiť.
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vyše osemdesiat tisíc zväzkov kníh 
venovaných biblickej tematike a 
v Palestíne, aj mimo hraníc dneš
ného Izraela v súčasnom období 
pracuje vyše 200 archeoló
gov, ktorí konajú rozličné výs
kumy a vykopávky na podklade 
biblických údajov; nimi sa neus
tále potvrdzuje pravdivosť biblic
kých udalostí a správ.

Biblia ďalej velmi výdatne po
máha v boji proti analfabetizmu. 
Svetový zväz vydal už v 300 jazy
koch zošity s biblickými textami, 
na základe ktorých sa koná vy
učovanie čítania a písania. Použí
vaný didaktický materiál je roz
delený na 5 stupňov, od najľah
ších textov po náročnejšie, v nie
ktorých jazykoch sa vydali ka
zety s nahranými textami, umož
ňujúcimi aj analfabetom obozná
miť sa s Božím slovom. Takéto 
texty, pripravené Zväzom, vyšli 
už v 205 ázijských jazykoch. 
Napr. v Nepále, kde iba asi 14 °/o 
obyvateľov vie čítať a písať, re
alizuje sa osvetový program na 
základe biblických statí. Tu pri 
odstraňovaní analfabetizmu sa 
dosahujú prekvapujúce výsledky.

Podstatné miesto v programe 
katechizácie zaujíma biblia pre 
deti, vydávaná spoločne Sv ne
meckou kat. organizáciou „Cirkev 
v potrebe“ v spolupráci s pápež
skou misijnou akciou pre deti. 
Pre tento cieľ zostavená kniha 
doteraz vyšla v náklade 11 mil. 
exemplárov, a to v 38 jazykoch, 
o i. aj v čínskom a v afrických 
jazykoch kikongo a makus.

V budúcnosti sa Božie slovo bu
de dostávať k ľuďom nielen na 
papieri, ale aj na obrazovke kom- 
puterového monitora. V NSR sa 
už vyskúšalo a s úspechom ove
rilo použitie evanjelia sv. Matúša 
v „komputerovej verzii“. Tento 
smer vyučovania sa ďalej rozvíja.
V NSR už asi v 150 farnostiach 
sa takto vyučuje náboženstvo a 
ostatné náboženské pravdy.

Táto svätá kniha tak ako v mi
nulosti, aj (Jnes ukazuje ľudstvu 
správny životný smer, zušľachťu
je  človeka, jeho mravy a učí za
ujímať správne postoje k všeľud
ským hodnotám, učí ho čestne a 
svedomito pracovať, aby život na 
zemi bol stále krajší, plnší a dô
stojný pre človeka. Súčasne mu 
však pripomína aj jeho večný 
cieľ, že jestvuje aj absolútna spra
vodlivosť a zodpovednosť za všet
ky ľudské činy i za spáchané zlo, 
ktoré ľudská spravodlivosť nebo-



la schopná postihnúť a zlo po
trestať.

Ďalej biblia nám hovorí, že aj 
íudská bolesť a utrpenie majú svoj 
hlboký mravný a zošlachťujúci 
význam a že nikto netrpí nadar
mo, ak svoje žiale a bolesti po
sväcuje príkladom Kristovho utr

penia a privlastňovaním si jeho 
sviatostného dedičstva, ktorým sú 
jeho sviatosti. Preto milujme túto 
svätú knihu, radi obracajme je j 
listy na potechu i na povzbude
nie vlastnej duše.

Ako predtým, tak aj teraz je 
biblia inšpirátorkou mnohostran

nej umeleckej tvorby, či už je to 
maliarske, sochárske, či hudobné 
umenie alebo sakrálna architek
túra. Jej inšpiračný zdroj nestra
til ani v dnešnom modernom a 
technickom svete na svojej sile 
a tvorivom impulze.

R. A. SLAVICKÝ

"j* Z kresťanského sveta

V nedeľu 28. júna t. r. v bazilike sv. Petra pri prí
ležitosti šesťstého výročia christianizácie Litvy vy
hlásil Svätý Otec Ján Pavol II. za blahoslaveného 
arcibiskupa Jurgisa Matulatisa (Jerzego Matulewi- 
cza), ordinára vilnianskeho v r. 1918—1925.

V nedávnych dňoch bol na dušpastierskej náv
števe v Poľsku arcibiskup Miroslav S. Marusyn, sek
retár Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi, 
Navštívil viaceré mestá, v Lubline vysvätil diakonov 
a vo Vratislavi posvätil ikonostas v chráme sv. Bar
tolomeja. Navštívil a j kardinála J. Glempa, prímasa 
Poľska.

V prvom čísle informačného bulletinu Cirkvi a 
náboženské spoločnosti v ZSSR uverejnili state z ju
bilujúcej encykliky pápeža Pavla VI. Populorum 
progressio.

Prvýkrát od čias reformácie kázal v evanjelickom 
chráme v Brémach, v dóme sv. Petra, katolícky bis
kup Ludwig Averkamp. Stalo sa tak pri príležitosti 
1200. výročia mesta.

Komisia pre pokračovanie teologického dialógu
medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou zasadala 
v talianskom Bari. Členovia komisie sa zaoberali 
dokumentárni o viere, sviatostiach a jednote cirkvi. 
Dialóg má pokračovať v najbližšom čase.

Podľa posledných štatistických údajov je  v Poľ
sku 27 arcibiskupstiev a biskupstiev. Kardinálov, 
arcibiskupov a biskupov je 89.

Na ostrove Skyros (v súostroví Kyklad) objavili 
po 350 rokoch doteraz neznámy obraz Nanebovza
tia Panny Márie, ktorého autorom je  slávny E1 Gre- 
co (Dominikos Treotokopulos). Na obraz prišli pri 
inventarizácii chrámových predmetov.

Kardinál štátny tajomník Agostino Casaroli po
vedal novinárom, ktorí ho navštívili pri jeho zlatom 
kňazskom jubileu, že svet potrebuje atmosféru po
rozumenia, aby ľudia nežili v strachu o zajtrajšok. 
Cirkev si nič neželá viac, ako to, aby ustalo horúč
kovité zbrojenie, ktoré pohlcuje miliardy, kým mi
lióny ľudí hladuje.

Komentátori sa ešte stále vracajú k ceste Jána 
Pavla II. do Nemeckej spolkovej republiky, pri kto
rej sa pápež stretol aj s nekatolíckymi spoločen
stvami, s protestantmi a zástupcami židovských ná
boženských obcí. Veľmi pohotovo reagovalo na náv

števu vydavateľstvo vo Frankfurte nad Mohanom, 
kde už na druhý deň po odchode apoštolského pút
nika vyšla knižka o jeho ceste.

V rodisku, vo farnosti Stomaža, oslávil v kruhu 
svojej rodiny a rodákov 25. výročie svojej kňazskej 
vysviacky šéfredaktor katolíckeho týždenníka Dru
žina, vychádzajúceho v Ľubľani, Mons. ThDr. Drago 
Klemenčič.

Naim v Galitei. M iesto, k d e  k ed y si stá la  brána, v k torej vzkrie
sil Je iiS  vdovinho syna. Tento chrám  bol postavený na pamiat

ku  toh to  zázraku  (ev . 20. n ed e le  po  ZSD — Lk  7, 11—161

MOJA KNIŽNICA

Tak nazýval ruženec veľký ľudový kazateľ svätý Klement 
Mária Hoffbaner (zomrel r. 1820), redemptorista. Z neho čer
pal vždy nové a  nové témy pre svoje kázne. Modlil sa ho 
skoro nepretržite, najmä keď išiel ulicami Viedne navštíviť 
chorých. Hovoril zo skúseností: „Kedykoľvek som modlitbon 
ruženca prosil o obrátenie nejakého hriešnika, Pán Ježiš a 
Panna Mária ma vždy vyslyšali.“

Vytrvalou modlitbon ruženca dosiahol veľmi mnoho obráte
ní. Po každý raz radostne konštatoval: „Pán zachránil ďalšia 
dušu hriešnika, za ktorá som obetoval modlitbu ruženca."

(Matkino srdce)
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KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa 5. júla 1987 ndp. ordinár Mons Ján H i r k a, 
apošt. administrátor prešovský sa zúčastnil na od
pustových slávnostiach sv. slovanských apoštolov 
Cyrila a Metoda v Stropkove. Na tomto tradičnom 
odpuste slúžil sv. liturgiu a kázal Božie slovo. Pri 
tejto príležitosti o. Bohumil Čelustka, asesor, správ
ca farnosti Bukovce, oslávil 50. výročie kňazskej 
vysviacky. Jeho zásluhou a za pomoci veriacich zo 
Stropkova a okolia bol postavený chrám sv. Cyrila 
a Metoda v Stropkove (1948). Takisto aj o. Jozef 
čverčko, správca farnosti Stropkov, slávil 40. výro
čie kňazskej vysviacky. Obidvom jubilantom o. ordi
nár blahoželal a poprial im vela úspechov v pasto
račnej práci i osobnom živote. — Dňa 12. júla 1987 
posvätil obnovený chrám v Períne-Chýme (farnosť 
Cestice, okr. Košice-vidiek). — Dňa 19. júla 1987 
zúčastnil sa v Košiciach na oslavách 50. výročia 
kňazskej vysviacky o. Viktora Skorodenského, t. ar- 
cidekana, správcu farnosti Košice a okresného de
kana. — Dňa 26. júla 1987 posvätil novú farskú bu
dovu vo Vojčiciach, okr. Trebišov, ktorá bola posta
vená pod vedením o. Pavla Dancáka, okr. dekana z 
Nového Ruskova. M. M.

NAŠI JUBILANTI

V tomto mesiaci si pripomína svoje 50. výročie 
narodenia vdp. Pavol Stanko (21. 10. 1937), správ
ca farnosti Topoľa.

Spomeňme si na jubilujúceho duchovného otca 
vo svojich modlitbách,

Mnohaja ľit, blahaja ľit!
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NAŠE HROBY

Dňa 27. júla 1987 zomrela po dlhej a ťažkej cho
robe, zaopatrená sviatosťami, vo veku 85 rokov

Dorota H i r k o v á, mamička nášho ndp. Mons. 
Jána Hirku, ordinára prešovského.

Rozlúčka s drahou zosnulou bola dňa ,28. júla 
v Celovciach, okr. Trebišov, kde nebohá žila po
sledné dva roky a kde aj zomrela. Sv. liturgiu a 
pohrebné obrady vykonal vdp. Pavol D a n c á k, 
okr. dekan z Nového Ruskova. Jej telesné pozostat
ky boli potom prevezené do rodnej obce Abranovce 
pri Prešove. Posledná rozlúčka s nebohou tu bola 
dňa 29. júla 1987. Sv. liturgiu a pohrebné obrady 
vykonal vdp. Ján H r i c, archivár Gr.-kat. biskup
ského úradu v Prešove, za vefkej účasti kňazov, 
bohoslovcov, rehoľných sestier a veriacich. Jej te
lesné pozostatky boli uložené na miestnom cinto
ríne.

VEČNÚ PAMIATKU ZACHOVAJ JEJ, PANE, V SVO
JOM SVÄTOM POKOJI.

VÝZNAM KADIDLA

Starozákonný íud videl v používaní kadidla 
zvláštny druh obete. V Druhej knihe Mojžišovej o 
tom čítame: „Vyhotov aj oltár na pálenie kadidla! 
Äron bude na ňom spaľovať voňavé kadidlo. Každé 
rán o . . .  I v podvečer. . .  To bude vaša pravidelná 
kadidlová obeta pred Pánom z pokolenia na poko
lenie“ (30, 1—8*). Aký význam malo kadidlo, číta
me aj v evanjeliu sv. Matúša. Traja mudrci sa prišli 
pokloniť novonarodenému Ježišovi a dali mu dary: 
zlato, kadidlo a myrhu (2, 11).

Čo hovorí o kadidle literatúra? Kadidlo — kovo
vá nádobka na retiazkach — má grécky názov ty- 
miastirion. Tymian (ladan) by mal byť z voňavého 
prírodného materiálu, rastlinného pôvodu. Starším 
typom kadidelnice bola tzv. kacea. Bola to malá 
nádobka, nie na retiazkach, ale s rúčkou. Používala 
sa ešte nedávno v malých kaplnkách a domoch. 
Pripomeňme však, že na ikonografických pamiat
kach z 10.—11. storočia (napríklad na freskách 
v rímskej bazilike sv. Klementa, zobrazujúcich prí
chod sv. Cyrila a Metoda do Ríma s ostatkami sv. 
Klementa), vidíme kadidelnice dnešného typu — na 
retiazkach.
v Kadidlo je  vyjadrením a symbolom úcty, ktorá 
patrí Bohu, ale aj jeho telu, t. j. cirkvi a členom 
cirkvi — Božiemu ľudu. Kadidlový dym je znakom 
spoločnej modlitby k jednote. Žalmista o tom píše 
takto: „Nech modlitba moja vznáša sa k tebe ako 
k a d id lo ...“ (140, 2).

Používanie kadidla je súčasťou nášho východné
ho obradu. Jeho dôstojné vysluhovanie upozorňuje 
na vznešenosť, veľkosť a dôležitosť diana pri oltári 
a napomáha hlbšie vniknúť a duchovne viac prežiť 
sv. liturgiu, či iný liturgický obrad. Náš východný 
obrad je veľmi bohatý na nádherné, hodnotnými 
myšlienkami pretkávané liturgické texty a na hĺbku 
používanej symboliky. Neužívanie kadidla je ochu
dobnenie obradu. Veľkosť a nádhera tohto dedičstva 
našich otcov nás nesmie oprávňovať k plytvaniu, 
týmto zdedeným bohatstvom. kmk

Gr.-kat. chrám  sv. D em etra v Obručnom z r. 1892 — farn osf
Čtrč

Sním ka: o. J. Č verčko



Kultúrne rozhľady
0STRED1E ĽUDOVEJ UMELECKEJ VÝROBY zabezp eču je  ľu

dovú. um eleckú  výrobu v Č echách  a j  na S lovensku . Svoju p ro 
dukciu  z dreva, k o le ,  tkan ín , a  ď a lších  m ateriálov  rea lizu je  
prostredníctvom  vlastn ej ob ch od n ej s ie te  v P rahe, Brne, Bra
tislave, T atran skej Lom nici a  v ď a lš ích  m estách  t p rostred 
níctvom česko s lov en ský ch  kultúrnych stred ísk  v zahran ičí. V 
súčasnosti produkciu  ľudovej u m e leck e j výroby exportu jem e  
d o  vyše 30 štátov  c e lé h o  sveta . Na je j  p ropagáciu  s lú ii č a so 
p is Uméní a  rem esla . Ú stredie ľudovej u m e leck e j výroby sp o 
lupracu je s  vývoznými spoločn osťam i so c ia lis tický ch  kra jín  i 
so  Svetovou radou  rem es ie l — W orld C rafts Council (WCC).

V REKONŠTRUOVANOM LOBKOVICKOM PALÁCI NA PRAŽ
SKOM HRADE otvorili stálu  h istorickú  expozíciu  N árodného  
m úzea P am iatky n árodn ej m inulosti. V ýstava zachytáva vývin 
č esk éh o  n ároda  od  začiatku  osíd len ia  Č iech  a  Moravy až do  
roku  1848. V 19 sa lá ch  toh to  p a lá ca , k to rý  bo l postaven ý  v 
druhej po lov ici 16. stor. na rom án skych  zák lad och  v ren esan č
nom slohu  a  v ro k o ch  1651—1677 prestavaný  v slohu  baroka , 
je  um iestnených do  dvetisíc  exponátov.

37. ROČNÍK CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE O VZORNÚ ĽUDOVÚ 
KNIŽNICU skon č il vyhlásen ím  výsledkov  v Nitre. Do ústred
ného k o la  sa  p rih lásilo  na S lovensku  36 kn ižn íc, z n ich  ten to  
titul z íska lo  16. Na východnom  Slovensku  sú to  tie to  kn ižn ice : 
v Batizovciach , v Č ečejovciach , v Osturni, v Šuiíave, v Úbreži 
a  v Zborové.

VO VÝCHODOSLOVENSKOM KRAJI v m inulom ško lsk o m  ro 
ku sa  u čilo  v 277 tr ied ach  44 zák ladn ých  šk ô l s  vyučovacím  
jazykom  m aď arským  6548 ž iakov  a  v 93 tr ied ach  19 zá k la d 
ných šk ô l s  vyučovacím  jazykom  ukrajinským  1415 žiakov. V 
28 tr iedach  gym názií s  vyučovacím  jazykom  m aď arským  štu
dovalo 478 ž iakov  a  v 18 tr ied ach  gym názií s  vyučovacím  
jazykom  ukrajinským  265 ž iakov . V stredn ých  odborn ých  š k o 
lách  v m aď arskom  jazyku  študovalo  1538 ž iakov , v ukrajin 
skom  jazyku 717 žiakov. Žiaci m aď arske j národnosti využili 
a j m ožnost štúdia v odborn ých  u čilištiach  s  trojročným i i 
dvojročným i študijným i odborm i, v k to rý ch  študovalo  238 ž ia
kov. E xistencia n árodn ostn ého ško lstv a  vyplýva z Ú stavného 
zákon a č. 144/1968 Zb. o  postaven í n árodností v ČSSR, v k to 
rom sa  hovorí o  p ráve príslušn íkov n árodností vzdelávať sa  o 
m aterinskom  jazyku.

NA MEDZINÁRODNEJ VÝSTAVE POŠTOVÝCH ZNÁMOK 
MLADÝCH FILATELISTOV za m ier a  priateľstvo m edzi národm i, 
znam ení h es la  F ilateliou  za m ier a  priateľstvo m edzi národm i, 
sa  predstav ili m ladí fila te lis ti z ôsm ich  so c ia lis tický ch  štá
tov.

ŠTÁTNE DIVADLO V KOŠICIACH od oh ra lo  kon com  júna t. 
r. p osled n é p redstaven ie v 88-ročnej budove Š tátneho d ivadla.
V priebehu  nasledu júcich  p ia tich  rokov  usku točn ia  v d ivad le  
tri etapy  rekon štru kcie  a  m odern izác ie toh to  p am iatkového  
areálu . P očas rekon štru kc ie  Štátne d ivad lo  hráva v n áhrad
ných priestoroch .

NA 15. ROČNÍKU VÝTVARNÉHO SALÓNA v G alérii výtvar
n ého um enia v P rešove sa  p redstav ila  súčasn á s lov en ská  maľ
ba. Vystavovali 74 autori z c e léh o  S loven ska . O becenstvo p r e 
javilo o výtvarný sa lón  zvýšený záujem .

NA MEDZINÁRODNOM SOCHÁRSKOM SYMPÓZIU VO VYŠ
NÝCH RUŽBACHOCH p očas  toh toročn ého  le ta  tlm očili d o  ruž-

b a šsk éh o  travertínu svo je tvorivé zám ery p iati um elci zo so
c ia lis tický ch  krajín .

V LOKALITE KAMENCOV ATÉ V CHOTÁRI OBCE ZEMPLÍN
SKE HRADIŠTE, okr . Trebišov, odkry li p red  dvom a rokm i pri 
výstavbe štvrtej vetvy tranzitného plynovodu zo Sovietskeho  
zväzu pravekú  osadu  i n eskorš ie  slovan ské síd lo  — pôdorysy  
obytných stav ieb , ohn iská , nádoby a  pod. Záchranný výskum  
potvrdil, ž e  o sad a  bo la  súčastou  zázem ia hrad iska, k to ré  sa 
rozp restiera lo  na územ ní dn ešn ého  Z em plínskeho Hradišia. 
Nález j e  jedným  z ď alších  sv edectiev , ž e  územ ie východného  
S loven ska  b o lo  o s íd len é  už v d obe  kam en n ej i v ď alších  ob
d ob iach  a  ž e  v obdob í V eľke j Moravy bo lo  je j súčasťou.

ĽUDOVÁ ŠKOLA UMENIA V HUMENNOM vstúpila v tomto 
ško lskom  roku  do  štvrtého d esaťročia  svojho jestvovania. Žiaci 
z toh to  m esta  i o k o lia  majú m ožnost študovať v jednom  zo 
štyroch  odborov. Hlavnou ú lohou a j te jto  ľudovej ško ly  ume
nia je  výchova aktívn ych  am atérov, návštevníkov koncertov, 
výstav, d ivadeln ých  predstaven í a  propagátorov  a  organizá
torov kultúrneho života v m iestnom  prostredí.

DRAHÍ CHORl, POČÚVAJTE
(Z listov J

Mám 26 rokov a už od svoje] ranne] mladosti som pripúta
ná na lôžko (po úraze chrbtice) a neschopná pohybu, ba ani 
písania. Ešte šťastie, že môžem čítať. Odoberám časopis Slovo 
a pravidelne hio čítam. Dlho som nemala odvahu Vás obťa
žovať, až napokon teraz som sa rozhodla Vám poslať niektoré 
zo svojich básní, a to prostredníctvom jedného z tých mno
hých dobrých Iudí, ktorí ma obklopujú. Som bezvládna, trpím 
cukrovkou, al© nevzdychám, nezúfam a som šťastná, že môžem 
trpieť — lebo mám Pána Boha. Chcela by som týmito svojimi 
básňami povzbudiť k láske k Bohu tak zdravých, ako aj po
dobne chorých ako ja.

VŠETKO BEZ SLOVA
Som rada, ž e  m ôžem  žiť, 
že vôľu Tvoju m ôžem  plniť.
H oci a j ch orá  som , 
nevrhám  sa  k  ponosám .

To, že ch orá  som ,
je  dar od  n eb esk éh o  Spasiteľa,
je  to  jeh o  svätá  vôľa.

Aj na vozíčku  —
vždy vzývam n ebeskú  M atičku.
Som rada, že ž ijem :
Ľúbim Ta, Bože, milujem.
Prijímam všetko , bez slova, 
som  c e lá  Tvoja, Tvoja.

(Marta)

S L O V O  — mexačnik gréckokatolíkov v ČSSR. V y d á v a  Spolok «f. Vojtecha tm a  ta  v Cirkevnom nakladatefstve, Bra
tislava. Š é f r e d a k t o r :  Frantifek Dancák. R e d a k c i a :  * 8 * * 4  Krošlov 7S, & t  95241. A d m i n i s t r á c i a :  
SIS 21 Bratislava, Kapitulské 2S. d. t. 331717 a 333ISS.
T l a č i a :  Dnklianske tlačiarne, n. p., Preiov, ofsetom. Ifeáwierka časopisu |b 2 mestaee pred vydaniu Slsla. Rukopisy 
nevraciame. Redakcia s i výhradní je  právo fipravy rnkopisn. R o z š i r u j e :  PNS, objednávky prijíma katdá poita 
a domCov atef. Objednávky do sahranlSia vybavuje PNS — Ostrednfi expedícia a dovos tlače, 813 81 Bratislava, Sottwal- 
dovo nim . S. C i l O f M  predplatné 24 KIs, pre cudzinu plaš psitoTni. Cena jednotlivého výttafiku 2 K6s. Indini 
Mslo 48113.


