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R O Č N ÍK  X IX .

ODIŠLI, ALE ŽIJÚ
Na cintorínoch po tieto dni zažíhame sviečky. A 

všetci myslíme na hroby svojich drahých. Kto len 
môže, ide zapáliť sviečku a pomodliť sa, aby im 
svietilo večné svetlo. A kto nemôže, aspoň v duchu 
zalieta na cintorín rodnej dedinky: Tu starý otec, 
tam stará matka, tu azda aj otec, tam mamička, 
bratia, sestry, iní príbuzní. Možno aj deti. A ruka 
ukradomky stiera slzu, čo vyšla z oka a steká po 
líci.

Spomíname na hroby tých, čo nás od vlaňajších 
Dušičiek zanechali: o kofko sa zvýšil počet hrobov 
na našom cintoríne? Mladí, starí, ba aj deti. MyseF 
nalieta k tým, čo zomreli nenazdajky, pri neho
dách. A  je nám nevdojak akosi smutno okolo srdca.

Či sa však máme nechať uniesť týmto pocitom 
smútku? Ci nemožno hľadieť na našich zosnulých 
aj pod iným zorným uhlom?

Je dosť málo známe, že Karel Čapek bol veriaci. 
Jeho otec-lekár bol neveriaci. Raz pri jednom roz
hovore povedal Čapek otcovi: „Počkaj, ako ti bude, 
keď po smrti zrazu zistíš, že si furt.“ A to je krásne 
vyjadrenie podstaty viery vo večný život. Lebo na
ozaj, budeme vždy, nikdy nezanikneme, nikdy sa 
s vlastným „ja“ nerozlúčime.

Novembrová spomienka na zosnulých vytvára at
mosféru smrti. Myslíme na tých, čo zomreli a ťažko 
sa môžeme ubrániť myšlienke na vlastnú smrť. Nech 
teda i tieto myšlienky vychádzajú z hlbokého pre
svedčenia, že večný život nie je spánok alebo ne
jaká nirvána, že je to osobný vedomý život nave
ky.

Je to iste pekný zvyk zdobiť hroby. Aspoň raz za 
rok sa zastaviť, pospomínať, kvetmi a sviečkami do
kumentovať to, že sme nezabudli. Ale to všetko by 
bolo málo. Aspoň pre veriacich. Lebo toto robia aj 
tí, pre ktorých sa smrťou všetko končí. Ktorým ostá
va z ich mŕtvych len hrob. Nám však ostáva isto
ta ďalšej existencie. Dokonca možnosť styku formou 
modlitby. A práve preto je zdobenie kvetmi málo. 
Pre veriaceho musí to zdobenie byť len vonkajším 
prejavom toho vnútorného styku, tej pomoci. A nie
len v jeden deň, vždy.

Opustený hrob pôsobí smutným dojmom, najmä 
po tieto dni medzi ostatnými vyzdobenými a vysvie
tenými hrobmi. Ale to je len vonkajšok. Lebo veď 
čože ešte ostalo z toho človeka v hrobe? Nepatrný 
zvyšok tej hmoty, ktorá tvorila kedysi jeho telo. 
Omnoho smutnejšie je však to, ak sa na niektorého 
mŕtveho zabudne tak, že sa už nik zaňho nemodlí, 
á  je to tak, aj najväčší žiaľ časom vyprchá. „Zíde 
i  očí, zíde z mysle“, ako hovorí príslovie. V  zhone a 
starostiach života človek rýchlo zabúda. Účelom 
spomienky na zosnulých po tieto dni je pripome
núť, Že tí, čo odišli, sa nestratili, neprestali jestvo-
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vať. Sú to naďalej naši rodičia, bratia, deti, priate
lia, aj to sú naši blížni, všetci bez ohľadu na to, či 
sme ich poznali. Príbuzenský, priateľský, ľudský 
vzťah ostáva. A  dokumentovať ho môžeme ešte lep
šie ako kvetmi či sviečkami, modlitbou.

Náš život teda nie je ohraničený len dátumom 
narodenia a smrti, rodným a smrtným listom. Nie. 
„Vila mutatur, non tollitur —  život sa neodníma, 
iba mení.“

Preto ak po tieto dni pôjdeme na cintorín a po
chodíme hroby všetkých svojich príbuzných, pria
teľov a známych, zastavme sa na chvíľku. Zapáľme 
pri veľkom kríži ešte jednu sviečku a pomodlime 
sa ešte jeden Otčenáš: nm tých, na ktorých nikto 
nepamätá, za tých, na ktorých si nikto nespomína, za 
tých, Čo zomreli zabudnutí, opustení. Vedomie stret
nutia sa vo večnosti, vedomie spoločenstva v ofocu 
vanie svätých, vedomie konečného Kristovho ví
ťazstva nás poteší a povzbudí. V. H.



KALENDÁR 
NA MESIAC

N O V E M B ER

1. N 21. nedeľa po ZSD. —  Hl. 4. Utr. ev. 10. Lit.
Gal 2, 16— 20; Lk 8, 5— 15. Kozma a Damlán, 
nezištní (bezsrebren íci)

2. P Acedín, mučeník
3. U Acepsim, biskup, mučeník
4. S Joanik Velký, ctihodný
5. S Galaktion a Epistímia, mučeníci
6. P Pavol, arcibiskup. Prvý piatok
7. S Jeron, mučeník. (VOSR 1917)

8. N 22. nedeľa po ZSD. — Hl. 5. Utr. ev. 11. Lit.
Gal 6, 11— 18; Lk 16, 19— 31.
Zbor sv. árch. Michala. Lit. Zid 2, 2— 10; Lk 
10, 16— 21

9. P Onisifor a Porfýr, mučeníci
10. U Erast a i., apoštoli
11. S Mina, Viktor a Vincent, mučeníci
12. Š Jozafét, arcibiskup, mučeník. Ján Almužník,

patriarcha
13. P Ján Zlatoústy, arcibiskup
14. S Filip, apoštol

15. N 23. nedeľa po ZSD. — Hl. 6. Utr. ev. 1. Lit.
Ef 2U4— 10; Lk 8, 26— 39. Gur, Samson a Aviv, 
mučeníci

16. P Matúš, apoštol
17. U Gregor, biskup
18. S Platón a Roman, mučeníci
19. Š Abdiáš, prorok
20. P Gregor Dekapolita, ctihodný
21. S Uvedenie do chrámu presv. Bohorodičky. —

Lit. Zid 9, 1— 7; Lk 10, 38— 42; 11, 27— 28

22. N 24. nedeľa po ZSD. — Hl. 7. Utr. ev. 2 Lit.
Eť 2, 14— 22; Lk 8, 41— 56. Filemon, apoštol 
(K rista Kráľa. —  Lit. Kol 1, 12— 20; Jn 18, 33 
— 37)

23. P Am filoch a Gregor, biskupi
24. U Katarína, mučenica
25. S Klement, pápež; mučeník. Oddanie sviatku

Uvedenia
26. Š Alipias stípnik, ctihodný
27. P Jakub Perzský, mučeník
28. S Štefan Nový, mučeník /

29. N 25. nedeľa po ZSD. — Hl. 8. Utr. ev. 3 Lit.
Ef 4, 1— 7; Lk 10, 25— 37. Paramon a Filu- 
men, mučeníci

30. P Ondrej, apoštol

NEPOŽIADAŠ MANŽELKU SVOJHO BLÍŽNEHO

Manželstvo je v podstate zmluva, čiže dané slovo dvoch 
tudí — mula a ženy. V kresťanstve je táto zmluva povýšená 
na sviatosť, ktorá udeľuje manželom potrebné milosti, aby 
dané slovo dodržali.

Vernosí v manželstve je základom Slastného života. Ne
jedna manželská láska je opradená povestami. Tak napr. na 
Krásnej Hôrke návštevníci neraz môžu počuť precítené slová
o neobyčajnej šľachetnosti a posmrtnej vernosti Žofii Se- 
rédyovej, ktorá údajne až z onoho sveta zdvihnutím ruky sa 
snažila zachrániť svojho manžela pred hroziacim nebezpe
čenstvom.

Už pohania si boli toho vedomí, že ideálne manželstvo je 
prežívané vo vernosti. Hrdina Odysseus, o ktorom píše bás
nik Hómer, blúdi svetom celé roky a letí za dobrodružstvami, 
jeho manželka Penelope žije doma v paláci a spomína na 
vzdialeného manžela. Je krásna a nemá. preto núdzu o py- 
tačov, ale pevne odoláva až do návratu svojho manžela. Ten 
v prestrojení za žobráka sa presvedčuje o jej vernosti, dáva 
sa poznať, dotieravých pytačov zabíja a nachádza sa v objatí 
vernej manželky. /’

V Starom zákone starý Tobiáš takto napomínal svojho mla
dého syna: „Syn môj, varuj sa všetkého smilstva, a okrem 
svojej manželky nikdy netrp, aby si poznal čokoľvek hrieš
neho'’ (Tob. 4, 13).

O kráľovi Dávidovi čítame, že zahorel túžbou po Betsabé, 
manželke svojho vojaka Uriáša. Táto vášeň ho priviedla k to
mu, že v boji dal postaviť vojaka Uriáša do prvej línie, aby 
padol. Potom si zobral Betsabé za svoju manželku. Sväté 
písmo o tom píše, že „to, čo Dávid urobil, neľúbilo sa Páno
vi“ (2  Sam 11, 27). Onedlho prišiel trest.

Z týchto slov je vidieť, že vnášanie nepokoja do manžel
stva nášho blížneho sa Bohu nepáči a že za to prísne trestá 
A že na počiatku rozpadu nejedného manželstva je onen dá- 
vidovský pohľad a chtivosť po tom, čo patrí inému. Práve 
preto na ochranu tohto manželského zväzku ustanovil Boh 
prikázanie: „Nepožiadaš manželku svojho b l í ž n e h o Ä  toto 
prikázanie rovnako zaväzuje muža i ženu.

Trvalosť manželskej lásky nespočíva na čisto telesnej ná
klonnosti, na telesných pôvaboch. Tie rýchlo pominú. Trva
losť lásky spočíva na vzťahu duší k sebe. Telo je prislabý 
základ pre trvácnosť manželstva. Manželstvo je viac záleži
tosť duší ako tiel. Život varuje, že kto hľadá opak toho, lás
ka sa môže zmenif na nenávisť.

Walter A. Trobisch, známy svojimi rozhovormi o láske a 
manželstve, istej mladej íene, ktorá pracovala v telefónnej 
centrále, keď sa mu v telefóne sťažovala ria nedorozumenie 
v ich manželstve a bola celá zúfalá, poradil jej, aby si vy 
točila číslo: štyrt, trinásť. Keď to nemohla pochopiť, pove
dal jej. že, sa to slová so. apoštola Pavla z listu k Fllipanom, 
hlava 4, verš 13, ktorý znie: „Všetko môžem v tom, ktorý 
ma posilňuje."

V  mariánskej dedine v Santo Domingu, počas 3. marián
skeho kongresu bol na námestí veľký transparent s nápisom: 
„Rodina ostane spolu, ak sa spolu modlí.“ Je to slogan P. 
Peytona, známeho apoštola ruženca v rodine.

Na silu modlitby poukázal už náš Spasiteľ: „Bdejte a modli
te sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ (M t  26, 41). Nad každú 
pochybnosť platia tieto slová aj pre manželov, aby si naveky 
ostali verní. — fd —
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Mesiac podnetných myšlienok
Je tu november, mesiac, k torý  naznačuje, že sa 

blížime ku koncu roka. Novem ber so svojim i tra
dičným i atribútm i, s novembrovým počasím , ktoré  
už v našich podmienkach  — isteže nie vždy — 
predzvestuje príchod zimy.

Novem ber — to sú cin toríny  rozžiarené m nož
stvom sviečočiek, k toré  hovoria o našej láske 
k tým našim drahým, k to rí nás predišli na več
nosť.

Novem ber — to je aj mesiac zberu posledných 
poľných plodín, k toré  ešte — pre oneskorenú ve
getáciu  — ostali na po li až do toh to času . . .

Tohtoročný november sa nemôže zaobísť bez spo
mienky na nesm ierne úsilie ľudstva o zachovanie 
hodnoty najvzácnejšej svetového mieru. Nadovšet
ko preto, že veľká časť tohto m ierum ilovného ľud
stva si pripom ína veľké sedemdesiate výročie Ok
tóbra, k toré  znamenalo novú etapu v ľudských de
jinách.

Október sa ozýva práve z tohto volania po zacho
vaní svetového m ieru! Október nám i dnes pripo 
mína, ako nemožno bezstarostne d riem ot, lež dbat, 
aby sme nepremeškali čas, k torý  je taký naliehavý 
a pozýva nás k činom .

Máme na m ysli vlaňajšiu výzvu z Prahy kresťa
nom celého sveta. Pozvali nás: Volám e vás v K ris
tovom mene, radujte sa s nami. Veď  práve teraz si 
znova uvedomujeme veľkolepý dar života, k torý  je 
taký krehký a zraniteľný a ktorý  je dnes taký ohro
zený.

Nad nami stále visí stále rastúce nebezpečenstvo 
nukleárnej zim y, úplného vykynoženia a stúpajúce 
nebezpečenstvo nezmyselného a finančne náklad
ného pretekania sa v zbrojení.

Volám e vás t) Kristovom mene: pod ieľa jte sa

'v mesiaci novembri si viac ako inokedy pripomíname pria
teľstvo so Sovietskym zväzom. Na našej snímke bratislavský 
Slovnaft, do ktorého denne prúdi ropovodom zo Sovietskeho 

zväzu ropa, krv nášho priemyslu.

ľn  70. výroči VOSR oči pracujúcich celého svetu sa upiera/ú 
na priestor t/ netkej, mocnej a bohatej krajiny Sovietskeho 
zväzu a ich srdcia a mysle sa vnárajú do historickej podstaty 
a odkazu mierumilovnému a štastie hľadajúcemu ľudstvu. Vý
ročie tejto svetodejinnej udalosti pripomíname si a) snímkou 

— pohľadom na centrum Moskvy — Červené námestie.

s nami na obavách o budúcnosť sveta. Ž ivo t nebol 
nikdy taký ohrozený ako práve teraz.

#

Sedemdesiate výročie  Októbra si pripom ínam e  
v atm osfére, keď  viem e, že zahrnutie kozmu do 
pretekov v zbrojen í by znamenalo nesmierny rast 
nestability a ohrozenie i rast nákladov, k toré z to 
ho plynú. Všetky  — nielen  vedecké a spoločenské, 
ale aj rhorálne a hlavne duchovné pohľady nás 
vedú k presvedčeniu, že tzv. hviezdne vojny by mo
hli znamenať doslova skazu celého ľudstva.

dŕ

Zam yslim e sa, m ilí č ita te lia , nad tým , akým hroz
ným hazardom je  prípadná tretia  svetová vojna. 
Rozprával som sa s účastníkom VI. valného zhro
maždenia Svetovej rady c irk v í, k toré  bolo vo Van- 
couveri pred štyrm i rokm i a povedal m i, s koľkým  
odsúdením h ovo rili jeho účastníci o výrobe a roz
m iestňovaní jadrových zbraní. O tam, že ich po
užitie značí z ločin  p roti ľudstvu.

V súčasnej situácii sa c ítim e  byť solidárni so 
všetkými mužm i a ženami, k to rí zasvätili svoje 
snaženie zachovaniu svetového m ieru. Evanjelium  
nás predsa povzbudzuje k  službe blížnemu, k po
skytovaniu pom oci a podpory každému, ktorý  je 
vystavený útlaku a nespravodlivosti, ktorého život 
ohrozujú roz ličné  form y nedostatku a chudoby.

U silu jem e sa — pod vedením  Svätého Ducha —
o spojenie svojej lásky k blížnemu so zápasom
o uznanie jeho ľudskej dôstojnosti. Vyznávame, že 
Kristus je náš pokoj a práve preto chcem e slúžiť 
všetkému, čo  osoží m ieru. S Božou pomocou chce
me urobiť ten to  m ier skutočnosťou vo svojom vlast
nom vnútre i v našich vzťahoch k ostatným.

Mame na pamäti, že m ier nie je iba neprítom nosť 
vojny. N ie t m ieru bez spravodlivosti. Obzrime sa do 
súčasného sveta a zistíme, že veľká časť ľudstva



žije v chudobe a hlade a nemajú základné životné 
podmienky. U rob if všetko, aby svet ozdravel, aby 
sa stal dobrým domovom  pre všetkých, aby sa tu 
každý c ít il  dobre, je úlohou, ktorá stojí pred dneš
ným ľudstvom. Je to úloha a sú to  m yšlienky V eľ
kého októbra, k toré  — prem enené na činy  — rea li
zujú tie to  základné požiadavky človeka.

#

Novem ber — to  sú aj tie  naše každodenné ľud
ské starosti, k torých pribúda so stupňujúcou sa 
zimou. Nezabúdajme, že v duchu a podľa odkazu 
našich starých o tcov , máme byt dobrým i hospo
dármi a neplytvať ani svetelnou ani tepelnou ener
giou. Pomôžem e tým aj nášmu národnému hospo
dárstvu a tak vlastne pom ôžem e nielen sebe, ale 
všetkým.

*

To všetko sa odohráva v neustávajúcom zápase 
m ierum ilovného ľudstva za zachovanie svetového 
mieru. Do toh to  veľkého m ierového prúdu sa z lie 
vajú aj hlasy veriacich  ľud í celého sveta, k to rí od
sudzujú všetko, čo  by m ohlo viest k  vojne a usilujú  
sa o vytvorenie takých podm ienok, v k torých  bude 
trvalé a nezvratne zabezpečený m ier.

Evanjelium nás povzbudzuje k službe blížnemu a 
k  poskytovaniu pom oci i podpory každému, kto je 
na ňu odkázaný. Vtedy bude naše kresťanstvo 
opravdivé a naša láska nebude iba v slovách, ale 
v skutkoch!

Prosme Všemohúceho, aby požehnal všetky po
dujatia, k toré  smerujú k  zachovaniu hodnoty naj
vzácnejšej, svetového m ieru. Nech dá, aby sa už 
čoskoro naplnila skutkom vízia starozákonného 
proroka o časoch, keď  ľudstvo prekuje kop ije  na 
vin ičné nože a meče na rad lice pluhov.

Nech Boží pokoj kraľu je  v našich rodinách, v na
šich dedinách a mestách, nech vládne na celom  
svetet — ant—

V DUCHU A V  MODLITBÁCH
November patrí už tradične našim zosnulým. Aj 

keď na nich nezabúdame po celý rok, teraz sú nám 
ešte bližší.

V duchu sa nám vynárajú ich postavy, Ich dob
rácke tváre, počujeme ich láskavé slová —  a Túto 
je nám, že je to už len sen. Oni sú už na pokoji — 
ako hovorí liturgia —  veď si to svojimi skutkami za
slúžili.

Nezabudnime ani na hroby tých, čo bojovali za 
našu slobodu a tu, v našej oslobodenej zemi — 
spia svoj sen.

Nezabúdajme na hroby, pri ktorých nikto nepo 
stojí na Otčenáš. Na opustené' hroby otcov a ma
tiek, ktorých synovia odišli alebo aj zabudli, že sa 
patrí prísť.

Nezabudnime na hroby matiek, tie si zviášf za
slúžia, aby sme sa pri nich pomodlili!

Prosme vo svojich modlitbách za duše v očistci, 
tak ako nás k tomu vedie matka cirkev. Odvďačia 
sa nám, keď pretrpia svoje muky a odídu do prí
stavu večného pokoja. Odvďačia sa nám svojou po
mocou, svojím príhovorom u dobrotivého nebeské
ho t)tca. -šek

Počúvať a zachovávať
Podobenstvo o boháčovi a o žobrákovi Lazárovi, 

ktoré čítame na 22. nedeľu po Zoslaní Svätého Du
cha, nás v prvom rade napomína, že bohatstvo veľ
mi ľahko vedie k takému stvrdnutiu srdca, k takej 
duchovnej hluchote, že človek sa stáva neschop 
ným prijať Božie slovo a kajať sa. V rozhovore, 
ktorý sa v podobenstve rozpriada medzi boháčom 
z pekla a Abrahámom, odsúdenec prosí patriarchu, 
aby poslal Lazára na zem upozorniť jeho bratov, že 
aj im hrozí večná záhuba. Abrahám odpovedá: „M a
jú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú“ (Lk 16, 
29). No boháč odvráva: „N ie , otec Abrahám. Ak 
príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť poká
n ie“ (16, 30). A nato Abrahám: „Ak  nepočúvajú 
Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z 
mŕtvych vstal“ (16, 31).

N ie je táto odpoveď starozákonného patriarchu 
veľm i časová i dnes? Čoho sme aj za našich Čias 
častými svedkami? Keď sa niekde začne hovoriť
0 nejakom mimoriadnom skutku, hladina verejnej 
mienky sa ihneď rozviní. Nové zjavenie, nejaký zá
zrak, akákoľvek mimoriadna udalosť — to všetko 
vyvoláva okamžitú pozornosť, hovorí sa o veci, ľu
dia sa tam húfne hrnú, každý hľadá niečo mimo
riadneho, nejaký osobitný zážitok. — Aký je však

< účinok? Aká je trvácnosť takejto udalosti? To sa 
len časom ukážé.

Najväčších protivníkov majú takéto zjavenia, zá 
zraky obyčajne v tých, čo by vari mali mať z toho 
najväčšiu radosť: príslušné cirkevné vrchnosti, 
kňazi, biskupi. Je známy postoj lurdského farára 
voči Bernadette. Fatimské deti mali podobné ťaž
kosti. Najväčšia ťarcha zodpovednosti tu padá na 
plecia miestneho biskupa, ako pastiera Božieho ľu
du, ktorý musí vyniesť rozsudok o pravdivosti ale
bo nepravdivosti prípadných zjavení a zázračných 
udalostí. On sám by bol určite najradšej, keby ten 
rozsudok mohol potvrdiť správnosť, opodstatnenosť, 
pravdivosť všetkého, ale dobro duši a pravda mu
sia vždy prevládnuť, i nad osobnými túžbami.

A le  čo to má spoločného s Abrahámovým výro
kom? Veľa. „A k  nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, 
neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vsta l“ . Inými 
slovami by sme m ohli povedať: „K to nepočúva riad
ne hlásanie Božieho slova, kto nehľadá správnu 
cestu v evanjeliu , neúVerí, neobráti sa, ani keď 
bude vid ieť m imoriadne zjavenie.“  Nemožno po
prieť, že Pán Boh, Panna Mária, svätí anjeli sa môžu
1 dnes zjaviť. Na miestach zjavení, čo sme spome
nuli — Lurdy a Fatima, aj inde — vidno naozaj 
Božiu stopu. Lenže aj tieto zjavenia boli iba pripo
menutím toho, čo sme už dávno vedeli alebo malí 
vedieť. Lurdské i fatimské posolstvo je výzvou k 
pokániu a modlitbe, ako to čítame takmer na kaž
dej strane Svätého písma. Môžeme si teda>tu pri
pomenúť tvrdé slová svätého apoštola Pavla Gala- 
ťanom: „A k  by vám niekto hlásal iné evanjelium 
ako to, ktoré ste prijali, nech je prek liaty !“ (1, 8).

Zjavenia, zázraky, divy sa teda i dnes stávajú. 
Pán Boh má určite s nimi svoje plány a prejavuje 
aj ich prostredníctvom svoju dobrotu a lásku k 
nám. A le to nie je podstatné. Kde nie je dobrá vô
ľa, kde nie je ochota počúvať evanjelium, to každo 
denné hlásanie evanjelia, tam aj zjavenia ťažko po 
môžu. - o. D.



Panna Mária — Matka Spasiteľa — Bohorodička
Mariánsky rok

(Dokončenie)

Náuka sektárov o prečistej Panne Márii

Všetky sekty učia: a ) Úplne odmietame uctieva
nie Panny Márie. Tí, ktorí uctievajú Pannu Máriu, 
sú ako pohania, pretože aj tí kadili svoje bohyne 
(Jer 44,17). — b] Ježiš tiež neuctieval Pannu Má
riu, pretože keď niekto z prítomného ludu obrátil 
jeho pozornosť na jeho matku, odpovedal: „K to je 
moja matka?“ (M t 12, 46— 50). ježiš ju nazýva 
obyčajnou „ženou“ : „Čo mňa a teba do toho, že 
na?“ (Jn 2,4). — c ) Panna Mária mala okrem Je
žiša viac detí, pretože Sväté písmo spomína bratov 
a sestry Ježiša: „Vari to nie je tesárov syn? Nevolá 
sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozeť, 
Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry?“ 
(M t 13, 55— 56). — d j Panna Mária bola hriešna. 
Ona nám pomáhať nemôže.

Náuka sŕ odpovetf Cirkvi: Najprv poznamenáva
me, že námietky, uvádzané sektármi nie sú len ich, 
lebo už v IV. storočí Helvedius, Jovinian a iní hlá 
sali tie bludy a sektári tie ich bludy len obnovili. 
Už v ÍV. storočí cirkevní Učitelia tie bludy zavrhli 
a ukázali, že sektári mylne vysvetľujú Sväté písmo. 
Náuku o prečistej Panne sme uviedli v predošlých 
Častiach, preto tu len krátko odpovieme na sektár 
mi vznesené námietky:

a ) V uvedenej 44. hlave knihy proroka Jeremiá 
ša starozákonný prorok Jeremíáš (ž il 650 rokov 
pred Kristom ) varuje Izraelitov pred modlárstvom, 
vyčíta im, že sa klaňajú pohanskej bohyni Astarte, 
a toto nemá nič spoločného s prečistou Pannou 
Máriou, ktorá prišla na svet 650 rokov po tejto uda
losti uvedenej prorokom Jeremiášom. Prečistá Pan
na Mária v Cirkvi nie je „bohyňou“ , je len svätou, 
jej neprejavujeme božskú úctu, len úctu k svätej. 
Božskú poctu kresťania vzdávajú len Bohu.

b ) N ie je pravda, že Ježiš Kristus prečistú Pannu 
Máriu si nevážil. Ježiš ako dieťa bol veľm i posluš
ný: „Potom sa s nimi vrá til do Nazareta a hol im 
poslušný“ (Xk 2,51). Tu sa hovorí o prečistej Panne 
Márii a Ježišovi v Nazarete. Slovami „K to je moja 
matka?“ Ježíš Kristus neponižuje prečistú Pannu 
Máriu, ale svojim poslucháčom dáva vedieť, že v 
prvej miere on dbá nie o rodinu, nie o matku a bra
tov, ale o svoju pastvu, o ľudské duše. Ježiš tu vy 
zdvihol Božie kráíovstvo nad rodinné zväzky, nad 
zväzky tela a krvi. Názov prečistej Panny Márie 
„ženou“ nie je ponižujúci. Sektári nepoznajú vte
dajšie okolnosti, vtedajšie pojmy slov, veď oni život 
tých čias neštudovali. Slovo „žena“ v časoch Ježiša 
Krista bolo úctivé oslovenie, ako napr. teraz „ctená 
pani“ , ešte aj kráľovnú oslovovali titulom „žen a “ . 
Sväté písmo na viacerých miestach prejavuje úctu 
k prečistej Panne Márii ako Ježišovej matke, ako 
Matke Pánovej, Bohorodičke: „Čím som si zaslúžila, 
že m a t k a m Ô j h o P á n a  prichádza ku mne? “ 
(Lk 1,43). Pannu Máriu uctievajú anjeli z Pánovho 
príkazu takými velebnými slovami: „Zdravas*, m i-
1 o s t i p l n á .  Pán s tebou ..  Duch Svätý zostúpi 
na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj 
dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn"' (Lk 
1,28—-37). — ježiš, ukrižovaný na kríži stará sa o

ikona preso. Bohorodičky na ikoaQstuxe ijf.-kai. chrúmu v ľ '  
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svoju matku, ba čo viac, dáva nám ju za matku 
a jej nás za synov, aby nás zastávala, chránila, z n 
nás orodovala. „P r i Ježišovom kríži stála jeho mat
ka, sestra jeho matky, Mária Kieoíášová, a Mária 
Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učení
ka, ktorého m iloval, povedal matke: ,2ena, hľa, 
tvoj syn.’ Potom povedal učeníkovi: ,HTa, tvoja mat
ka!“ (Jn 19, 25— 27), Preto aj my uctievame prečis
tú Pannu Máriu, lebo je  našou nebeskou Matkou, 
danou nám Ježišom Kristom.

c ) Sväté písmo nikde nehovorí, že prečistá Panna 
Mária mala viacero detí, synov a dcéry. Avšak je 
pravda, že Sväté písmo spomína „bratov a sestry“ 
Ježiša. T í bratia a sestry — nie sú deti prečistej 
Panny Márie, len bratanci, sesternice alebo vôbec 
ďalší príbuzní. Hebrejská reč pre týchto príbuzných 
nemá zvláštne meno, ako ho máme my. Napríklad 
Abrahám a Lot boli len bratancami, deťmi dvoch 
bratov a Sväté písmo Starého zákona nazýva Ich 
bratmi. „Raz povedal Abram Lotovi: „Nech  nieto 
rozbroja medzi mnou a tebou, medzi mojimi pastier
mi a tvojim i pastiermi. Sme predsa bratia!“ (Gn 
13,8). Slovom „bra tia “ vo Svätom písme Starého 
zákona volajú sa i cudzí ľudia, ked uzavrú medzi 
sebou priateľstvo, napríklad Dávid a Jonatán. „Brat



m i“ sa nazývajú aj členovia toho istého národa, 
spoluobčania, spoluobyvatelia dediny. Mojžiš pri
kázal členom svojho ľudu: „Nad svojím  bratom, 
nad Izraelitom , nesmiete jeden nad druhým pano
vať s tvrdosťou“ (L v  25,46). Á  Ježiš Kristus slovom 
„brat“ označil všetkých ľudí, detí jedného Boha: 
„Vy sa nedávajte vo lať Rabbi, lebo len jeden je váš 
Učiteľ, vy všetci ste bratia“ {M t 23,8) — Teda vid í
me, že v hebrejskej a aramejskej reč i slovo „b ra t“ 
označuje nielen blízkych a ďalších príbuzných, ale 
aj všetkých nasledovníkov Krista: „Vystre l ruku nad 
svojich učeníkov a povedal: ,HIa, moja matka a 
moji bratia. Lebo každý, kto plní vôlu  môjho Otca, 
ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i mat
ka“ (M t 12, 49— 50). —  A na záver, keby tí spome
nutí „bratia  Ježišovi“ boli skutočnými Ježišovými 
bratmi, vtedy na kríži umierajúci ich brat Ježiš 
iste bol by svoju matku zveril jednému zo svojich 
bratov alebo jednej zo svojich sestier, — avšak Je
žiš, ako jediné dieťa prečistej Panny Márie, umiera
júc, zveru je svoju matku apoštolovi Jánovi, aby ju 
opatroval. — Vedci potvrdzujú, že spomínaní „b ra 
tia Ježišovi“ mohli byť synmi Márie A lfe jove j, b líz
kej príbuznej prečistej Panny Márie.

d ) Sektári nazývajú prečistú Pannu Máriu hrieš
nou, avšak na toto tvrdenie neuvádzajú ani jediné 
miesto zo Svätého písma. Už náš rozum nám hovo
rí, že keď Pán Boh vybral prečistú Pannu Máriu za 
Matku jednorodeného Božieho Syna, iste vybral 
najspravodlivejšiu, najsvätejšiu zo žien, bezhriešnu. 
To už možno nazvať len zlobou sektárov, keď pre
čistú Pannu Máriu nazývajú hriešnou (a  seba na
zývajú svätým i). Sväté písmo prečistú Pannu Máriu 
nazýva „ m i l o s t i  p l n o  u“ , „požehnanou medzi 
ženam i“ „m  a t k o u  P á n a “ , k t o r ú  b u d ú  b l a 
h o s l a v i ť  v š e t k y  p o k o l e n i a  (Lk 1, 26— 
49). Pravda je to, čo hovorí Sväté písmo. —  N ie Je 
tiež pravdivé tvrdenie sektárov, že  prečistá Panna 
Mária nám nemôže pomáhať. Naopak, vo Svätom 
písme vidíme, že Ježiš Kristus vždy splnil želan ie 
prečistej svojej Matky. Napríklad na je j prosbu 
urobil zázrak v  Káne Galilejskej, aby pomohol chu-

„Dnes Bohorodička, živý chrám Boží, vchádza do Pánovho 
chrámu. Zachariás ju víta a svätyňa svätých plesá, anjelský 
zbor sa raduje. A j my jasajme spolu s nimi a s Gabrielom 
spievajme: Požehnaná si, milosti plná, Pán s tebou“ (Na  litifi

sviatku j.
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dobným manželom (Jn 2, 1— 10), z kríža ju určil za 
našu nebeskú Matku a tým za Zástankyňu a Po- 
mocnicu, za našu Orodovnicu. Veía  zázrakov pre
čistej Panny Márie, ktoré sa stali na všetkých stra
nách sveta, ukazuje, že prečistá Panna Mária môže 
nám pomáhať, chce nám pomáhať a skutočne svoj
mu kresťanskému stádu aj pomáha.

Veď nie kresťania vym ysleli úctu k prečistej Pan
ne Márii. Bola a je  to Božia vôía. Túto úctu pred
povedala sama Panna Mária: „H la , od tejto chvíle 
blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo velké 
veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho 
meno“  (Lk  1, 4W—  49). Keď velebím e prečistú Pannu 
Máriu, velebím e Pána Boha. '

Vidíme, že sektári vedú boj proti prečistej Panne 
Márii. Kto sa borí proti prečistej Panne Márii, boju
je proti Ježišovi Kristovi, bojuje proti viere v Boha.

o. Štefan P a p p

DÔVERA

Dôvera! Ak je „z lorečený  č lovek , čo  skladá dô
veru v človeka“ (Jer 17, 5 ), je požehnaný človek , 
čo dôveruje v Boha.

Treba rásť v dôvere. To  znamená um ŕtvovať v nás 
zbytočné rozhovory so sebou samými a začať roz
hovor stále hlbší a dôvernejší s Bohom, ktorém u  
zverujeme všetko, čo  sme a čo  máme.

Potrebujem e, aby dôvera v nás vzrastala zo dňa 
na deň. Veď čo  je  rozum nejšie, než dôverovať v Bo
ha?

Máme však slobodu, ktorú  nám dal Boh. A táto 
sloboda nás stavia pred voľbou veriť alebo neveriť 
v Lásku — v Boha.

Pre veriaceho je to čosi absurdné. Pretože ak Boh 
jestvuje a ak jeho bytie je Láska, úplná dôvera  
v neho je jasným log ickým  dôsledkom.

Chiara Lubich

Svätý A lfonz

TRPIEŤ A  ZOMRIEŤ S JEZlSOM A MÁRIOU

Krásne je trptet, trpief pre Boha, 
krásne je zomrieť, zomrief v Pdnul 
Vrhám sa, Pane, v Tvoju ranu, 
aby som zomrel v Tvojom objatí.

Nebude smrt to, ale odpočinok 
pre teba, duša, smrti hodina, 
keď nad tebou bdleí bude Mária 
a výdych posledný prijme JežiSI

Prel.: o. Ivan

Napokon možno dúfaŕ, že India, ale sa budú stretávať «  

spolu diskutovať, lepšie objavia aj putá, ktoré ich sp&jajú 

a ktoré sú spoločné všetkým fucíuro.

Ján XXIII., pápež



p o z w Ä š  s v o j u  v ié R tr/ -

CIRKEV JE KATOLÍCKA A  APOŠTOLSKÁ

Ježiš Kristus ustanovil, že jeho vykupiteľské die
lo má pokračovať až do konca sveta, prirodzene 
prostredníctvom neho samého, ale v ľudskej spo
ločnosti, ako sľúbil Petrovi, že na ňom vybuduje 
Cirkev (Mt 16,18).

V Starom zákone Božím ľudom bol len jeden ná
rod: Izrael. A aj keď Boh chce spasiť všetkých ľudí 
(1 Tim 2,4), v Starom zákone uzavrel zmluvu len 
s izraelským ľudom. Príchodom Spasiteľa a Vyku
piteľa sa však jeho kráľovstvo rozšírilo do tej mie
ry, že zahrňovalo celý svet. Zmluva, ktorú uzavrel 
Boh prostredníctvom Kristovej krvi na kríži, bola ' 
uzavretá s celým ľudským pokolením;, Tajomné 
Kristovo telo — Cirkev sa neobmedzuje len na jed
nu rasu, jeden národ, jednu spoločenskú triedu ľu
dí. Ježiš zomrel za všetkých. Všetci sa majú spojiť 
v jeho telo — Cirkev. Cirkev je preto katolícka, 
všeobecná.

V priebehu vekov, ktoré uplynuli od chvíle zalo
ženia Cirkvi, táto hlásala celú náuku Kristovu 
množstvu národov. Avšak vo svojej vnútornej sku
točnosti nie je dnes ani o trochu viac či menej vše
obecná ako v okamihu svojho vzniku.

Keď Kristus založil Cirkev, mala niekoľko sto čle
nov z radov Židov. Nemala za sebou dlhé časy vy
učovania, nemala vlastne žiadnu históriu: jej uči
teľská misia sa ešte nezačala. A predsa už vtedy 
bola Cirkev katolícka. Bola totiž ustanovená uni
verzálnym (všeobecným) darcom života a učite
ľom všetkých ľudí.

Znak všeobecnosti býval v istých časoch zreteľ
nejší než v Iných. Boli časy, keď celé národy vstu
povali do Cirkvi, ale aj také, keď ju celé národy 
opúšťali. Je však stále tou istou Cirkvou, prostred
níctvom ktorej Kristus dáva ľuďom plnosť pravdy.

Na otázku, ako sa prejavuje všeobecnosť Cirkvi 
dnes u nás, v našich podmienkach, môžeme odpo
vedať takto: Laickí členovia Cirkvi sa snažia vnášať 
ducha evanjelia do každodenného života ľudí, ako 
si to praje pápež a biskupi (pozri Dekrét o laickom 
apoštoláte Druhého vatikánskeho koncilu: Aposto- 
licam actuositatem). Úlohou Cirkvi je vytvárať v 
dušiach jednotlivcov náležité mravné svedomie tak, 
aby každý z nich potom vnášal Kristove zásady do 
výchovy, do manželstva, do zákonodarstva, do ob
chodnej činnosti atď. Laik žije akoby v dvojakom 
svete: jeden je duchovný (s  za ten je zodpovedná 
Cirkev) a druhý je časný (a  za ten sú zodpovední 
sami laici). Do záležitosti tohto druhého sveta Cir
kev zasahuje len udávaním smerníc, zásad a po
vzbudením, ale neorganizuje ho ani nekontroluje. 
Katolícki laici sa činne zúčastňujú na poslaní Cir
kvi. Nie sú len trpenými členmi Cirkvi. Tým, že sú 
údmi Tajomného tela, podieľajú sa na apoštoláte 
Cirkvi. Ich úlohu v Cirkvi nemôže zastať nikto iný.

Apoštolskosť ako znak možno chápať najrôznej
ším spôsobom, ale najmä trojako: Po prvé, dnešná 
Cirkev sa odvodzuje neprerušenou reťazou priama

z Cirkvi, ktorá začala účinkovať na našej zemi po 
zoslaní Svätého Ducha. Každý biskup a kňaz vlože
ním rúk bol zapojený na apoštolov. Po druhé, Cir
kev, takisto ako apoštoli, učí a vždy učila všetko, 
čo učil Kristus. Samozrejme, učenie sa vyvíjalo, 
avšak bol to vždy rýdzi rozvoj toho, čo on už raz 
dal. Napokon — po tretie — Cirkev vyučuje tak, 
ako vyučovali apoštoli, to znamená s plnosťou auto
rity, v každom veku hovorí tak ako apoštoli na 
sneme v Jeruzaleme: „Svätý Duch a my sme usúdili“ 
(Sk 15, 28).

V súvislosti so znakom všeobecnosti treba ešte 
podtrhnúť dve veci: Do Cirkvi vstupovali najrôz
nejšie rasy a národy, a všetky sa tam cítili ako do
ma. Boli v nej vždy rozdielni ľudia, ktorí v nej žili, 
milovali ju. Neexistuje vôbec nijaký „katolícky 
typ“. Medzi dobami a civilizáciami, národmi a jed
notlivcami sú obrovské rozdiely, a predsa Cirkev 
dokáže siahnuť hlbšie než na rozdiely, do toho, čo 
je ľudské vo všetkých ľuďoch. A je to samozrejmé, 
veď bola ustanovená Bohom, ktorý stvoril všetkých 
ľudí!

[Podľa F. J. Sheeda pripravil M. M.)

„ Andrej, vlastný brat suätétio Petra, teba pruéhv povolal Pún 
do zboru apoštolov. Pros vrúcne nášho Vládcu, aby daroval 
svetu mier a našim dušiam preukázal svoje veľké milosr

denstvo" (Tropár svätého).



Svetlá Východu

SVÄTÝ MUČENÍK p  L A t  O N

Svätý Platón pochádzal z galatskej Ancyry. Už 
v  mladosti rozdal celý svoj majetok chudobným 
a sám sa rozhodol slúžiť jedine Bohu.

Pre svoju vieru bol postavený pred súd pred mu
čiteľa Agrippu. Ked aj tu verejne sa prih lásil ku 
Kristovi, dvanásť katov nemilosrdne bilo kyjakmi 
jeho telo. Po siedmich dňoch väzenia znovu bol po
stavený pred súd. Po ložili ho na rozpálený rošt 
a žeravým  železom  pá lili jeho telo. Nožom  rezali 
mu telo. A  potom znovu po ôsmich dňoch oznámili 
mu na súde odsúdenie na smrť. Sv. Platón upro
stred modlitby a duševnej radosti bol sťatý mečom
18. novembra roku 306. Jeho telo  kresťania s úctou 
pochovali.

Na 7. všeobecnom sneme v N icei roku 787 boli 
vyhlásené zázraky na orodovanie sv. Platóna, zvlášť 
zázrak, ktorý spomína sv. N il, učeník sv. Jána Zla 
toôsteho, ktorý opisuje, ako na orodovanie sv. Pla 
tóna bol oslobodený jeden mních z pohanského 
otroctva. Cisár Anastázius 1 (491— 518) na pamiat 
ku sv. Platóna dal postaviť chrám, ktorý neskoršie 
obnovil cisár Justinián.

Pamiatku sv. Platóna si pripomíname 18. novem 
bra.

Modlime sa ruženec
(Pokračovanie z min. č ís la )

Ružencový mesiac trvá vlastne nie 31, ale 33 dní. 
Z ustanovenia ružencového pápeža Leva XIII., r. 
1883 bol pripojený k ružencovému mesiacu 1. a 2. 
november. A  síce preto, že Svätý Otec chcel, aby 
ružencový mesiac bol zakončený oslavou nebešťa
nov a svätých v nebi, a aby sa vrúcnou modlitbou 
svätého ruženca dosiahlo čo najviac útechy a uľah
čenia dušiam v očistcových mukách. K tomu Svätý 
Otec chcel, aby číslom 33 dní bol symbolicky na
značený 33-ročný pozemský život Pána Ježiša Kris
ta. Lebo v pätnástich desiatkoch svätého ruženca 
rozvíja  sa pred nami —  povedal by som v miniatú
re — ce lé vykupiteľské dielo Spasiteľa sveta a jeho 
Matky Panny Márie — od vtelenia Božieho Syna až 
do oslavy jeho i Panny Márie v nebi.

Modlitba svätého ruženca zaujíma prvé miesto 
medzi všetkými modlitbami a pobožnosťami, ktorý
mi ctí a oslavuje ľud Pannu Máriu. Zrodila sa v 
ťažkých časoch náboženských zmätkov a bludov al- 
bigenských. Touto modlitbou sv. Dominik utvrdzo
va l a posilňoval veriacich vo svätej viere, získaval 
tisíce bludárov pre pravú vieru. Srdce veriaceho 
ľudu veľm i rých le vycítilo, že nemožno lepšie a 
stručnejšie vyjadriť a pripom ínať si významné uda
losti zo života Pána Ježiša a Panny Márie, že ne
možno nájsť ľahšieho prostriedku k nasledovaniu 
Krista a Panny Márie, cv ič iť sa v čnostiach, preja
vovať vrelejšie svoju vieru, nádej a lásku ako mod
litbou svätého ruženca. Preto tak rýchlo sa rozší
rila  po celom svete a stala sa najobľúbenejšou mod
litbou Cirkvi a veriacich ku cti Božej Matky, Panny 
Márie.

Celý Kristov život a jeho Matky leží tu pred na
mi. Život, v ktorom sa preplieta radosť s bolesťou, 
práca s obeťou, ktorá vrcholí obeťou na Golgote. 
A potom? Potom odmena večnej slávy.

Celý náš život predstavuje nám svätý ruženec, i 
v našom živote sa striedajú radosť s bolesťou, prá
ca s obeťou až sa zakončí poslednou obeťou na 
smrteľnom lôžku. A potom? Potom príde i naša od
mena. Ten, ktorý sľubuje odmenu i za pohár vody, 
ktorý podáme blížnemu, nezabudne ani na jedinú 
našu modlitbu, obeť, utrpenie, bolesť, ktoré sme 
v živote znášali a obetovali. Preto ruženec vidíme 
nielen v  rukách stareniek a žien, ale i v rukách 
mládeže, mestského i dedinského ľudu, prostých
i učených, v  rukách katolíkov každého stavu, kaž
dého povolania, katolíkov, ktorí patrili a patria 
medzi najgeniálnejších duchov ľudstva a nositeľov 
svetovej kultúry. Boli to osobnosti, ktorí hlbokým 
štúdiom a skúmaním sa prepracovali k nábožen
skému presvedčeniu. Ťažko by bolo vypočítavať ce
lý ten neprehľadný rad, spomínam len niekoľkých:

Alessandro Volta, ob javiteľ elektrického prúdu, 
génius, denne sa m odlil ruženec.

André Marie Ampère, matematik, fyzik, ktorého 
objavy v elektrom agnetike sú epochálne. Prebíja 
sa k viere tvrdým, hlbokým štúdiom. O ňom píše 
advokát Ozanam: „V ide l som ho kľačať v kostole 
vedľa chudobnej vdovy, malých detí, ako sa modlí 
ruženec.“

Leonhard Euler, švajčiarsky matematik a fy



zik, ako 20-ročný profesor na akadémii v Petrohra- 
de, denne sa m odlil ruženec.

Svetoznámy m aliar Fiihrich s rodinou sa denne 
modlil ruženec.

Daniel O’Connel, osloboditeľ írska, pred obran
nými rečami sa m odlil ruženec.

Velm i by sa m ýlil, • kto by sa domnieval, že je 
dobrým veriacim, keď nosí pri sebe ruženec a n ie
kedy sa ho i pomodlí. Ružencové tajomstvá, ktoré 
pri modlitbe rozjíma, musia sa odrážať i v  jeho ži
vote.

Modlitba svätého ruženca je chlebom duchovné
ho života. Chlebom získavame kalórie, posilu pre 
telo. Touto modlitbou získavame kalórie, duchovné 
devízy pre večný život. Slovom ruženec potrebuje

me ako chlieb, ako vodu, ako vzduch pre duchovný 
život. Návrat k ružencu je  návrat na srdce Matky. 
Na tomto srdci je dobre malému i velkému, starému
i mladému. Po tomto návrate bude svet krajší, lebo 
v ňom bude viac lásky a pravého pokoja, ktorý 
nám svojím  všemohúcim príhovorom vyprosí Panna 
Mária u svojho Syna, Pôvodcu pokoja.

Panna Mária, tvo ja  láska nech nás všetkých ob jí
ma a tvoj mocný príhovor nech nás všetkých posil
ňuje a prináša víťazstvo nad každým nepriateľom 
našej spásy a tvo j svätý ruženec nech nás všetkých 
spojí v jednu rodinu tu i vo večnom živote.

Panna Mária, Pomocnica kresťanov, vypros nám 
pokoj!

o. Mikuláš Mariánsky

PANNA NAD SERAFlNOV SLÁVNEJŠIA . . .

(Mariánsky rok )

„Kaja duchovnyja pinija ny- 
ni prinesem Tebi, Vsesvjata- 
j a . . . “ . spievame o Panne Má
rii na sviatok jej Zosnutia. 
Áno, akými len piesňami a slo
vami, mali by sme vyjadriť jej 
dôstojnosť a slávu, tej, ktorá 
je m ilosti plná a požehnaná 

medzi ženami (Lk 1,28— 42).
„Ty si sláva Jeruzalema, ty radosť Izraelova, ty 

chlúba nášho ľ udu. . Tieto slová, ktorým i staro
zákonný kňaz ospevoval neohrozenú víťazku nad 
nepriateľom v  Betulii (Jud 15, 10), používa cirkev
o presvätej Bohorodičke. „V eď  je to Matka večného 
Slova. Ona ľudstvu sprostredkovala spásu. My na 
ňu nemôžeme pozerať, ani primeranú úctu jej vzdá
vať. Boh ju vyvýšil nad všetko pomyslenie . . . “ , spie
vame na veľkej večierni sviatku jej Zosnutia.

A  predsa nijaké stvorenie sa natoľko neponížilo 
a nepokorilo ako ona. Cím viac ju Boh povyšuje, 
ona sa tým viac skláňa vo svojej poníženosti. An jel 
ju pozdravuje „Zdravas’, m ilosti p lná“ a ona sa 
„zarazila “ (Lk 1,28— 29). „Zarazila  sa, lebo vo svo
jej hlbokej poníženosti sa hrozila každej chvály a 
túžila, aby jedine Boh bol chválený“ (sv. A lfon z ).

Práve pre túto jej poníženosť vyvo lil si ju Boh 
k tak vznešenému poslaniu —  byť matkou Božieho 
Syna. Mocný Í5oh v nej naozaj vykonal „ve ľk é  vec i“ 
(Lk 1, 49). Preto o nej spievame: „Dôstojne zve le 
bujme Bohorodičku, preblahoslavenú a bez dedič
ného hriechu počatú Matku nášho Boha. Čestnejšia 
si ako cherubíni, neporovnateľne slávnejšia ako se- 
rafíni, bez poškvrnenia si porodila Boha Slovo. Ako 
presvätú Bohorodičku ťa oslavujeme.“

Sv. Sofrón, biskup, preto o nej napísal: „K tože 
môže spievať tvoju slávu, ó najsvätejšia Panna, 
kto sa opováži opísať tvoju veľkosť, kto tvo je ve li
čenstvo? Ty si ozdobou človečenstva, ty si prevýšila 
anjelské chóry. Ty si zatemnila svetlo archanjelov, 
ty si nad tróny vyššia.“

O tomto vznešenom postavení Božej Matky, René 
Laurentin, francúzsky spisovateľ a m ariológ, napí
sal toto: „V  množstve vykúpených, sporiadaných od
teraz podľa svojho spojenia s Kristom, a nie už 
podľa svojej funkcie, Kristova Matka zaujíma prvé

miesto, bez spoločnej m iery s ostatnými. Zjavuje 
sa v  čistej pravde postavenia, kam ju Boh postavil, 
na úrovni m ilosti a slávy vyššej, než akú majú 
druhí: m edzi Vykupiteľom, ktorý nad ňu vyniká 
nekonečnosťou svojho Božstva, a medzi druhými 
vykúpenými, ktoré' zahŕňa materskou láskou, jasá 
v radosti zjednotenia. Tu sa dokonáva jej Magnifi- 
kat“ (Stručný výklad o Panne M árii).

Je pravda, ze Panna Mária je nedostižná vo svo
jich vznešených výsadách, ktoré ozdobujú jej ma
terstvo. Preto je správne uvažovať o jej prednos
tiach, obdivovať ich, chváliť je j veľkosť a tak ju 
nasledovať v čnostiach, ako to hovorí koncil: „V e 
riac i nech pamätajú, že opravdivá nábožnosť ne
spočíva v  ja lových  a nestálych citoch ani v akejsi 
márnej ľahkovernosti, a le že vychádza z pravej v ie 
ry, ktorá nás privádza k uznaniu vznešenosti Božej 
Rodičky a pobáda nás k synovskej láske voči našej 
Matke a k nasledovaniu je j čnosti“ (Lum. gent., 
67). Teda môžeme povedať, že najlepšia úcta k Pan
ne M árii je ž ivo t podľa je j svätého príkladu.

Mária Teresa Quevedo, dievča našej doby, španiel
ska študentka, ktorá m ilovala šport, rada si zatan
covala, zaplávala a šla do kina, dbala vždy o to, aby 
vždy bola mravná a čistá. 7ej meradlom bola Panna 
Mária, ku ktorej sa m odlila: „Panna Mária, daj, aby 
všetci, ktorí sa na mňa pozerajú, v ideli vo mne te
ba.“ Naozaj, najlepšia úcta a nasledovanie.

„Panna nad serafínov slávnejšia, raduj sa a spas 
v  Teba dúfajúcich“  (M oleben k presvätej Bohoro
d ičke). o. F. Dancák

Čím je Človek lepší, tým viac dobra zbadá u iných ľudí.
B. Pascaí

Úplne oceniť človeka môžu len tf, ktori sa n o  vyrovnajú, 
alebo tí, ktorí stoja vyššie ako on.

Marcus Aureltus



K E Ď  SÍ T Y  K R Ä Ľ . . .
Všetkým je nám známa scéna z ukrižovania náš- 

Jio Spasiteľa na Kalvárii: „Keď  si ty kráľ, zachráň 
:sa!“ Takto vo la li na Ježiša svedkovia, a čin itelia  
jeho ukrižovania. Tieto slová boli vypovedané so 
zlým  úmyslom a nebolo v  nich ani štipku opravdi
vého ľudského citu a súcitu. Bol to prejav nevery 
alebo aj výsmechu. Možno niektorí z  nich si chceli 
zahlušiť svoje vlastné pochybnosti, či tento človek 
bol spravodlivo odsúdený a potrestaný. In l chceli 
zakryť vlastný nepokoj a utíšiť z lé  svedomie, že ho, 
takého absolútne nevinného vydali na krutú a po
tupnú smrť.

Aj medzi veriac i kresťanmi je dosť pochybova
čov, ktorí nevedia dať do súladu Ježiša Krista s je 
ho kráľovskou hodnosťou a tým menej s jeho krá
ľovstvom. Lebo ak je on král, tak nad čím panuje, 
kde je jeho kráľovstvo? Predsa každé kráľovstvo 
má dajakú geografickú podobu, má svoje vojsko
i hranice, ktoré strážia ozbrojenci a pod, Je teda ' 
Kristovo kráľovstvo výlučne nat druhom svete, za
tiaľ čo všetci ľudia žijú  a trpia na tomto svete?
S takými otázkami a pochybnosťami sa často stre
távame.

Je preto potrebné si veci okolo Ježiša Krista dô
kladnejšie prem yslieť a správne pochopiť povahu 
jeho kráľovstva, ktoré „n ie  je z tohoto sveta“ , ale 
je pre tento svet, pre ľudí všetkých vekov a náro
dov.

Musíme si totiž uvedomiť, že reálne sily, čo ria
dia, formujú a spravujú tento svet, náš ľudský svet
— to sú politické sily, ktoré pre svoju službu a zá
mery používajú patričnú propagandu a dakedy aj 
násilie. Noviny, rádio, te lev ízia  sú plné správ o 
tejto problematike, hovorí sa a veľa  píše na tému, 
ako organizovať sociálny, spoločenský, kultúrny a 
hospodársky poriadok a život. Kde tu potom hovoriť
0 Ježišovom kráľovstve?

Takýto je obraz sveta, to je pravda a ani nie je 
potrebné to širšie rozvádzať a zdôvodňovať.

Je však potrebné, aby sme m ali stále pred očami 
všetko, čo sa deje okolo nás a musíme sa stále vra
cať k Ježišovi Kristovi, m yslieť na jeho ľudský osud 
a dávať si otázku o jeho vp lyve na náš svet a na náš 
život. Totiž či Ježišova dobrá zvesť o Bohu, ktorý 
je naším Otcom, o ľuďoch, ktorí majú byť a sú brat
mi, nemala a nemá dajaký vp lyv na ľudské osudy 
vôbec a na životný beh jednotlivých ľudí. Krutá a 
potupná Ježišova smrť, „k torý  nič zlého neurobil“ , 
nepresvedčila a nepoučila mnohých o zmysle ž ivo
ta, utrpenia i samej smrti? Či Kristova pravda ne
umožňuje znášať mnoho zlého a znášať dôstojne
1 nezavinené utrpenie, ktoré na nás doliehajú? Či 
na náš život nemá vp lyv fakt Kristovho zm ŕtvych
vstania a viera v mnohé iné závažné evan jeliové 
pravdy? Neotvára nám ona perspektívy, ktoré sa 
naraz o tvorili pred „dobrým  lotrom “ , keď prosil: 
„Ježišu, spomnL si na mňa, keď prídeš do svojho 
kráľovstva?“ Či táto viera a prísľub blahoslavenej 
večnosti, vyslovený absolútne pravdivou a božsky 
spoľahlivou autoritou neprikazuje nám novým spô
sobom sa pozrieť na všetko, s čím sa stretávame 
v našom živote?

Uvážme, že nie Kajfáš, ktorý prispel k Ježišovmu 
odsúdeniu, ani nie Pilát, ktorý vyslovil nad ním

rozsudok smrti, vp lýva li na osudy a beh sveta. Ten 
šiel pomimo nich a im podobných. Spomínajú sa 
dnes jedine vzhľadom na vieru v Toho, ktorého 
smrť zapríčin ili zo strachu o svoje postavenie 
a moc. O koľko väčšiu rolu v ľudskej histórii — ak 
je to história najhlbšieho autentického oslobode
nia človeka — odohrali apoštoli Peter a Pavol než 
cisár Nero, na ktorého rozkaz boli popravení. 0 
koľko väčšiu úlohu odohrali tí všetci, známi i ne
známi vyznavači a hrdinovia Kristovej dobrej zvesti 
v priebehu dvadsiatich storočí, ktorých predstavi
teľm i a symbolmi sú sv. Maximilián Kolbe a bl. Edi
ta Steinová, než všetci žalárnici pred nimi a po nich 
a tvorcovia  koncentračných táborov! A nejde tu ibe
o jednotlivcov. Veci a hodnoty, ktoré reprezentujú 
a za ktoré priniesli nespočítateľné záátupy obeť 
svojho života, či obeť tichého nekrvavého muče
níctva a sebazrieknutia, stávajú sa teraz, v dneš
nom svete dosť zrejm é, takmer viditeľné a načrtá
vajú celkom  zreteľne poslednú a príťažlivú podobu 
Kristovho kráľovstva tu na zem i bez geografickej 
polohy, bez hraníc a ozbrojených strážcov.

Treba však dbať, aby s Kristovým kráľovstvom 
sa nestotožňovala .realizácia túžob a ambícií, ktoré 
v evanjeliu  nemajú vzor a zdôvodnenie.

V Ježišovom kraľovaní, v jeho reálnom vplyve 
na osudy nášho sveta, na naše celkové i osobné 
dejiny niet a nemá mať miesto nič nápadného, 
okázalého, oslňujúceho, v čom je tiež naším vzo
rom Ježiš Kristus: Poprední mužovia sa mu však 
posmievali a vraveli: „Zachráň sa, ak si židovský 
kráľ!“ (Lk  23, 37). Ježiš však nezostúpil z kríža, 
ale ani na začiatku svojho vykupiteľského poslania 
neuposlúchol výzvu pokušiteľa, aby zostúpil na 
údiv zástupu z vysokej chrámovej hradby priamo 
na jeruzalemské ulice. Nebude nijakého okázalého 
víťazstva Dobra pred posledným koncom a prícho
dom Pána v sláve. N ie je to rezignácia a pesimis
tické výhľady o Kristovom kráľovstve do budúc
nosti? Pravdaže nie. Ani netreba chcieť, aby Ježiš 
alebo jeho vyznavači či Kristova dobrá zvesť víťa
z ili tou istou zbraňou, aké používajú politické sily 
tohoto sveta.

Musíme si byť stále vedom í toho, že Kristovým 
trónom bol a zostane vždy — kríž a jeho zbraňou
— láska. Zaostávanie v  pravde, nádeji i v  láske až 
do konca n ielenže vedie do Kristovho kráľovstva 
na tamtom svete, ale je aj budovaním tohoto krá
ľovstva vo svete ľudskej histórie. A to je potešujúca 
pravda a radostné vyhliadky aj pre každého úprim
ne veriaceho kresťana. R. A. SLÁVIČKY

NEZOMRIEŤ V SMRTEĽNOM HRIECHU

Keď skonávai veľký cirkevný učiteľ sv. Tomáä Akvlnaký, 
obstúpili jeho posteľ rehoľní bratia, *  ktorých jeden sa oxval: 
„Otče, vy ste veľa Študovali. . .  Povedxte nám, čo vás naj
viac prekvapilo v živote?“ Umierajúci svätec povedal: „Čo 
som nikdy nevedel pochopiť, je to, ako môže Človek usnúť 
so smrteľným hriechom!“

Sú to pozoruhodné slová. Pripomínajú, že nemáme n - 
bádať nikdy pred uložením sa na spánok pomodliť sa a vzbu
diť dokonalú ľútosť. Smrť nás môže kedykoľvek prekvapiť.



Rajmund Kiračev

Žalm Božieho dieťaťa
1. Buď požehnaný okamih, v ktorom  na križovatke žitia  

Vystrel si ku mne, Bože, svoju mocnú ruku;
Z tvo je j dlane vy c ítil som horúčosť tvojho poznania,
A j keď  z nej tŕ č i ostrie  M inca  
Ale takto ostáva tvoja krása nezmenená.

2. Chvála tebe, Páne, že som po celý  život 
Napredoval smelo za hudby tvo jich  veršov,
A tak sa do m oje j duše v lieva li potôčiky  básni m udrcov,
A j keď sa m i páčili skôr drsné skäly —
N o takto ostáva tvoja  krása nezmenená.

3. Chvála ti, Pane, za belosť chleba, 
ktorým  zdobíš m oje ruky,
Za kráľovský ornát vyvoleného dieťaťa Božieho,
L igota júci sa zábleskmi zlata —
A tak tvoja krása ostáva nezmenená.

4. Ďakujem ti, láskavý Bože,
Za všetko, čo  bolo 
Za všetko, čo  bude 
Za všetko, čo  je
Iba o to ta prosím , ô Bože, Otče m ôj,

.Nevypusti ma zo svoje j m ilu júce j ruky,
Lebo tvoja  krása, O tče, ostáva nezmenená 
A ja som už pripravený na všetky utrpenia a muky.

Preložil o. M, Potáä

Najcennejšia
odmena

Staroby sa ľudia boja. Len čo 
nám zíde na um, myslíme na 
slabnutie, opustenosť. Vynoria sa 
nám náreky mnohých starých na 
nevďačnosť mladých, ich nevší
mavosť voči ním a veľa iného, 
v  čom niet nič príjemného.

Tak sa jej bála i Milka, bez
detná vdova. Manžel je j zom rel 
už pred Etfekolkými rokmi. N e
chal jej dbm na konci dediny i 
záhradu ífyisadenú stromami, o 
ktoré sa vzorne staral. Vedel že 
onedlho zomrie. Pred manželkou 
to však tajil, aby jej nespôsobil 
žial.

— Naplače sa, až zomriem, na
čo by som Jfej robil bolesť už od
teraz, — hovorieval si Ferko, jej 
manžel.

Chcel jej spôsobiť radosť na
koľko mohol. Preto sa usiloval 
zanechať všetko po sebe v  naj
väčšom poriadku. Snažil sa uro
biť čo sa dalo, aby jeho m anžel
ka mala čo najmenej starosti po 
jeho smrti.

Milka to zbadala. Preto aj ona 
chcela mu byť vďačná. Kupovala 
mu všetko potrebné. Ferko to

zbadal, ale nič je j nepovedal, aby 
sa neprezradil.

Keď jeho stav bol stále horší, 
nebolo možné zatajiť, že ide o ra
kovinu. Milka zalom ila rukami a 
plakala, kde ju manžel nevidel. 
Zomrel. S bolesťou ho vypreva
dila na cintorín. Potom jej dom, 
dvor i záhrada pripadali prázd
nymi. Zmocnila sa jej opustenosť. 
Šťastie, že pracovala v továrni 
v neďalekom meste. Tam v  práci 
a rozhovore so spolupracovníč
kami pomaly sa tratil je j žiaľ
i pocit opustenosti.

Teraz však prichádzal dôcho
dok. Pracovať ale neprestala. B lí
ž il sa šesťdesiaty rok a vedúci jej 
povedal, že na je j m iesto čaká 
mladšia. Vedela, že musí odísť a 
začala sa obávať pocitu opuste
nosti.

— Čo sa bojíš — posmeľovala 
ju spolupracovníčka Žofka. — 
Máš peknú záhradu. Dosť sa v  nej 
napracuješ.

— Isteže, práca v záhrade je

krásna — odpovedala Milka, —■ 
rozvíja júce sa stromy akoby k 
nám hovorili potešujúcimi slova
mi. Len ľudia mi budú chýbať.

— To sa ti len tak vidí, lebo 
záhrada je pre človeka príliš ma
lá, — namietala iná spolupracov
níčka, Zuzka. — Keby si zašla na 
Morské oko za Remetskými Ham- 
rami, uprostred krásnych lesov. 
To ti je  ako v rozprávke. Ten po
hľad na čisté vlny, svieži vzduch, 
to ticho, obraz okolitých lesov, 
ktorý je iný v zime, iný v jari, 
v lete a v jeseni. A to nie je je 
diný čarovný kút nášho kraja. 
Môže si zájsť na Vinianske jaze
ro, Izru, na Sninský kameň a ve
ľa iných miest, kde sa ti duša 
opojí krásami.

— Áno, všetko je to pekné, ale 
len zájsť tam, nadchnúť sa krá
sami prírody a vrátiť sa do prázd
neho domu, — odpovedala Milka.

Prišla šesťdesiatka. Jej spolu
pracovníčky pripravili jej milú 
slávnosť. Dali kyticu kvetov a 
M ilka sa rozlúčila s továrňou. Vrá
tila  sa domov a jej tušenie sa 
splnilo. Dom ju prija l mučivou



prázdnotou. Usilovala sa ju pre
môcť prácou.

Na druhé ráno sa pobrala po 
m lieko do obchodu. Len čo vyšla 
na ulicu, ozve sa mladá susedka, 
Evička:

— A č i by ste nepriniesli aj 
moje m lieko? Ťažko je mi odísť 
od troch detí a m lieko im treba 
na raňajky.

— Ochotne, — súhlasila Milka 
a tešila sa, že jej môže pomôcť.

Na u lici stretla Renátku, ktorá 
išla pre mlieko. Na rukách mala 
v  silnom vetre dieťa, lebo ho ne
mala s kým nechať.

— Vráť sa, — povedala jej, 
prinesiem i tebe.

Prvý deň priniesla m lieko pre 
troch, na druhý už pre šiestich 
a na tretí už pre desiatich. Mala 
plné dve tašky s mliekom. Roz 
dávala ich po domoch na konci 
ulice. V každom dome sa zasta
vila  pri deťoch. Prihovorila  sa 
k nim, pohladkala a tešila sa, že 
im môže takto pomôcť. B lažilo ju 
vedomie, že aj ona má účasť na 
tejto ich radosti. To robilo jej 
život bohatším, plnším, zaháňa
lo jej strach zo samoty a opuste
nosti.

Raz k nej pribehla susedka 
Julka, zalom ila rukami a začala 
bedákať:

— Ach, chuderka Erika. Vždy 
sa to len na tom najtenšom utrh
ne. Či je j nebolo dosť, že ju muž 
nechal s dvoma deťmi a sám odi
šiel s akousi až kdesi na západné 
Slovensko. Haliera jej nepošle, 
na deti sa neobzrie. A  ona sa pre 
neho hanbí a trápi sa s deťmi. 
A  teraz ešte toto.

— A čože? — spýtala sa zve 
davo Milka. -

— Ty nevieš? Ochorela, musí 
ísť na operáciu. A le  ona nechce. 
Hovorí, že radšej zom rie akoby 
nechala deti samé na seba. Prí
buzných tu nemá, veď je zďa le
ka a od jeho príbuzných nemôže 
čakať pomoc. Tí sa jej stránia.

— Ľahká pomoc, — povedala 
pokojne Milka —  vezmem ich a 
budem sa o ne starať, kým sa 
Erika vráti z nemocnice.

Julka na ňu nedôverčivo, po
zrela. Jej ochota ju zarazila.

— Poďme, — napomenula ju 
Milka — nenechajme sa Eriku 
trápiť.

Keď Erika zbadala Milku v  svo
jom domčeku, opanovala ju ne
istá nádej. Verila, že je j dajako 
pomôže, azda penlay™4, azda 
dobrou radou.

rm  4  n n  à i  a k í

X. R O Z T R Ú S E N Á  S K L E R Ó Z A

Roztrúsení skleróza je organické ochorenie tukového obalu nervov, väčšinou na
zývané RS (M S ). Keďže nervový systém reguluje funkcie celého tela, RS pustošf 
ce lý  organizmus a postihuje všetky životne dôležité orgány. Zatína sa obyčajne 
nenápadnou určitou slabosťou a necitlivosťou v  končatinách, poruchami zmyslu 
pre rovnováh « a  závratom. Ak choroba postupuje, stáva sa neistejšla shSdza, je 
postihnutá myseľ a vyskytujú sa emocionálne zmeny. Často sa zhoršuje zrak, cho
roba sa postupne rozširuje d0 mozgu, kostnej drene a  ostatných životne ddležltých 
orgánov a rastúcim ochrnutím celého tela. Smrť nastáva zvyčajne, keď sú napad
nuté pľúca a srdcový sval.

Čo spôsobuje RS

RS je najrozšírenejšia V takzvaných civilizovaných (chem izovaných) krajinách. 
Nevyskytuje sa u Eskimákov, Juhoameričanov a Talianov. Ak však tfto konzumujú 
naše jed li, vyskytuje sa a j u nich rovnako ako u nás. Zdá sa, že je  spôsobovaná 
nedostatkom v itam ín »« a iných nenahraditeľných látok, ktoré sú obsiahnuté hlavne 
v  surovej, neporušenej strave..

Najdôležitejší je asi n e d o s t a t o k  v i t a m í n u  F —  n e n a s ý t e n ý c h  
m a s t n ý c h  k y s e l í n ,  ktoré sú obsiahnuté v rastlinných olejoch *a studená 
lisovaných. (Pozri výskumy dánskeho biochemika dr. J. Clanseaa, ktorý zistil, že 
keď zvieratám  chýba vitamín F, nevytvorí sa im  dostatočne mygllnové puzdro okolo 
nervov a nedostatočne chránené nervy omnoho ľahšie napadá Infekcia RS, Zistil 
tiež geografickú závislosť medzi výskytom RS a nedostatkom vitamínu F,) Roz
siahly prieskum v  Anglicku tiež dokázal, že  w krvi chorých RS Je nedostatok vi
tamínu F.

Materské m lieko má väčší obsah vitamínu F než kravské. Tiež bol® potvrdené, 
že  deti kŕmené x fľaše majú čnstejsie RS než deti dojčené. (

Na druhej strane škodí prebytok chemikálii, spôsobujúcich zmätok v metabolizme 
tukov, prebytok živočíšnych t * h w  a mlieka (diétu s, nízkym obsahom tuku »ká la li 
proti RS s úspechom ma univerzite v Montreale j a prebytok cukru (dr. Eckei a dr. 
lu tz  lie č ili 2 roky 39 pacientov diétou, ktorej jediným pravidlom bola totálna e li
minácia cukru a v  12  prípadoch zaznamenali úplné alebo skoro úplné uzdravenie].

Najškodlivejšou sbeiíu M iíon  «  RS je  asi i’h —  olovo, (Zdá sa, m  je  príčinou RS.
V  Anglicku zaznamenali vysoký výskyt RS v oblastiach baní — ťažby na Pb; taktiež 
v  zuboch chorých RS zistili väčší obsah Pb než .u zdravých. Fín M. Salto i tvrdí, 
Me íi i m ďalej na sever, tým viacej Pb obsahuje pAda, a tým viacej fndl má RS. Oiaco 
obsahujúce m inerály distribuoval do hliny severských krajín glaciálny ľadovec.)

Najväčšie úspechy «  liečbe RS majú dva diétne systémy, rozsiahle používané v Eu
rópe, na jm t v Nemecku — Eversova a  W aerlandova .terapia.

Eversova terapia

Dr. Joseph Evers je  zakladateľom  jedinej k lin iky na svete, špecializovanej na lie
čenie RS. L ieč il vyše 1000 chorých a v  mnohých prípadoch úspešne. Prirodzene 
pokročilým  prípadom nemožno pomôcť, to  je v  prípadoch, keď RS zničili veľkú 
fo s ť  nervového systému a boli napadnuté životne d íiležlté orgány, Vt> svojich knihách 
„The Changed Aspects o f Diseases a Directions fo r  Treatment o f Multiple Sclerosis“ 
zdôrazňuje, že RS Je metabolickou chorobou, spôsobenou nesprávnou výživou. Človek 
jedol po tisícročia neznečistenú, prirodzenú stravu bez jedov a otravných chemiká
lii. Dnes obsahuje naša strava —  vďaka nesprávnym agrotechnlckým metódam, 
úprave a prísadám —  vyše 200«  látok, na ktoré človek nie je  adaptovaný. Dr. Evers 
tvrdí, že najhorším útokom »a  prirodzenú stravu je  náhrada celozrnného kysnutého, 
chleba odvitalizovaným  bielym a surového m lieka pasterizovaným. Základom jeho 
diéty je surová a ferm entovaaá potrava. Touto diétou lieč i 1 ostatné metabolické 
choroby (leukémiu, artritídu attf.).

Pri liečbe najprv vyrad ím « vS«tky továrenský spracované, sladené, upravované, 
rafinované, mrazené, denaturovaná jed li, Zslášť je  zakázané všetka z b ie lej múk; 
a b ieleho rafinovaného cukru, ďalej káva, čaj, kakao, soľ, cukor, horčica, nové 
korenie, ocot. Diéta pozostáva so surového ovocia, surovej zeleniny, surového mlieka, 
•árových vajec, surových ovsených vločiek, medu a vody, ďalej % naklíčených «¡- 
v ie n o k  & surovýeh (ermsntovanýeh jedál, ako kyslej domácej kapusty, fermenta- 
vane) pšenice a lerm entqvaných mliefinýoh výrobkov. výnimočných prípadoch 
(n  starších alebo sdravotne zlepšujúcich sa pacientov) surové masa (surová šunka 
a surová slanina J. Príležitostne |e dovolené vypiť pohár člátého irína.
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Waerlandova terapia

Ebb» Waeriandori dokonal« p im ifv *  terapiu svojho maf.it pri liečen í mnohých cho- 
¡r#l>, Vo svojich knihách „Naturläkekonstens Bcsk“ e „Health I*  You*- B irthright" p o  
pisiije, ako použív»la túio diétu pri l i e t a l  MS na klinikách >o Švédsku ■ v  Ne. 
meektt.

Waerland m I v e r s  sa úplne shodugft r tom, So spôsobuje RS D m aturovan i strava, 
ktorej chýbajú dôležité živ ný, spfisobuj« neporiadok v  metabolizme a otravu j« 
targ&nismus. Ich diétne prostriedky stí taktiež rovnaké.

Pri liečbe najprv vynmhňmn wšatke rafinované u odvlta lisovan i Jedlo, cukor, ta. 
ba k, alkohol, soľ, kávu, čaj koren ie . . .  Liečba sa začína krátkym pôstom — do 5 dni 
— so xeleninovými a ovocnými šťavami. Vo pflste je  predpisani prísne sftsaditi dié
ta. Táto sa skladá m jedného jedle xa surovej zeleniny a *  jedného jedla za surového 
ovocia. Doplnkom je naklíčená pšenica, jeden okruštek celozrnného chleba a surové 
m lieko. Miesta masla * »  studená lisované rastlinné aleje. Prídavok tvorí pivovarské 
droždie. Zo syrov sú dovolené iba syrčeky a domáci tvaroh. Doplnkom diéty i t  /• 
ostatné biologické prostriedky na prečistenie organizmu —  evifienie, masáže, vodo
liečba.

Poznámka prekladateľa

Profesor Kopedek % Brna vra j ukladá pacientov do magnetického pola tak, že 
pri nohách tnafti severný pól a p ri hlave južný. Pomáha to  pri všetkých chorobách
I pri RS. Človek by t ie l  nemal spať na „prameni“  a naprieč cez siločiary zemského 
magnetického pola.
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— Neplač, moja zlatá — po
vedala jej Milka — ja sa o deti 
postarám. Ty len choď pokojne 
na operáciu.

Erika zostala ako premenená, 
nechcelo sa jej veriť vlastným 
ušiam a nezmohla sa na slovo.

— Dobre si porozumela, — 
uisťovala ju Milka.

— A le čo ja vára dám, keď ja 
nič nemám, —■ povedala Erika a 
pustila sa do plaču.

— ja od teba nečakám peniaze 
ani nič takého. Zaplatíš mi ra
dosťou, ktorú budeš mať ty í tvo
je dŕ'íi, keď sa zdravá vrátiš do
mov. To bude pre mňa najcennej
šia odmena, ktorou všetci ‘/bo
hatneme a nikto neschudobnie.

Erika pokojne , odišla do ne
mocnice, aby sa podrobila ope
rácii. Velm i sa bála, ale tento 
strach sa miešal s pocitom šťas
tia, ktorú jej spôsobila Milka.

Milka sa žatia í vzorne starala 
o jej deti, Branka a Amálku. De 
ti si skoro zvykli, bavili sa, äan

tili, dom sa naplnil detským šte
botom. M ilka po prvý raz v ž ivo
te cítila  sa vo svojom  dome v e l
mi šťastná. To chýbalo v je j do
me, aj keď bol pekne zariadený. 
Teraz ož ili zvláštnym čarom ste
ny, obrazy, nábytok. Všetko dý
chalo prívetivosťou. Večer, keď 
ich ukládala spať, pomodlila sa 
s nimi a zavše pripojila  i mod
litbu za mamičku, aby skoro vy 
zdravela. Ťažko jéj bolo odtrhnúť 
od nich oči. H rialo ju šťastie z 
radosti, ktorú urobila týmto ne
vinným deťom.

V nedeľu chcela navštíviť ich 
mamičku. Poprosila suseda Jož
ka, ktorý mal auto, aby ich za
viezol, že  mu zaplatí, čo bude 
žiadať,

— Ešte čo? —  zvola l Jožko — 
vy a platiť? Keď robíte Erike 
tolké dobrodenie, ja je j nemôžem 
pomôcť aspoň jednou jazdou? 
Samozrejmé, že vás povezietn, 
ale o platení ani reči.

Milka len teraz zbadala, že jej

dobrodenie voči Erike vyvoláva 
ozvenu u suseda. M ilo ju to pre
kvapilo a dojalo.

V  nedeíu popoludní nasadla 
M ilka s deťm i do auta a Jožko 
ich zaviezol do nemocnice. To 
bolo prekvapenie, keď deti be
ža li k mamičke v  nových šatách, 
ktoré im kúpila teta Milka. N e
vede li sa im natešiť. Ukazovali 
mamičke, aké sú v nich pekné.

Mamička sa nezdržala. Vyob
jím ala svoje detičky, vybozkala 
a pustila sa do plaču,

M ilka sa zíakla. Žeby s ňou 
to bolo horšie? Začala ju tešiť:

— Neplač, vyliečiš sa, vrátiš sa 
k deťom a bude všetko dobre.

Erika nemohla prehovoriť. Hlas 
sa je j dusil. Len kývala hlavou, 
že nie preto plače. Trvalo chví
ľu, kým mohla prísť k slovu.

—  Nie preto plačem, — pove
dala. — Stav sa mi zlepšuje. Le
kári ma uisťujú, 2e onedlho opus
tím nemocnicu. A le keď som uvi
dela deti v nových šatách, pre
kvapilo ma to a dojalo. A le i ja 
vás niečim  prekvapím, —  pokra
čovala Erika. Dobrí India, čo pri
chádzajú k svojim  príbuzným, 
darovali mi niekoľko íliaš  zavá
ranín. Vezm ite si ich.

M ilka bola presvedčená, že to 
je j láska k Erikiným deťom vy
volala súcit u týchto darovate- 
lov. Potešilo ju to a nežne jej 
povedala:

—  Zlatá moja, prečo si to ne
zjedla, A č i ja mám málo zavá 
ranín? Nechaj si to a zjedz.

Ešte niekoľkokrát ju navštívila 
s deťmi. N ikdy neprišla s prázd
nymi rukami. Konečne sanitka 
Eriku priv iezla  domov. Keď sa to 
deti dozvedeli, bežali k nej, ako 
len vládali. Keď ich mamička 
pritú lila k sebe, jej radosť i ra
dosť detí nemala konca-kraja. 
M ilka sa na nich pozerala a tá 
radosť bola je j najcennejšou od
menou za všetko, čo preukázala 
Erike* a je j deťom.

Radoäť, ktorú spôsobíme núdz 
Dym, nech je  sám  najcennejším 
odmenou. Pritom  nezabúdajme, 
že  náš dobrý skutok vyvoláva 
ozvenu u drnllých a vedie ich 
k tomu, aby nás nasledovali po
dobnými činmi. dr. Ján B u b á n



"j* Z  krefťanfkého í  veta

Svätý Otec Ján Pavol II, ~  podlá správy fran
cúzskej tlačovej kancelárie AFP — vydal do svo
jich 67. narodenín 6 encyklík, podnikol 34 zahra
ničných ciest do 67 štátov a 64 pastierskych ciest 
po Taliansku, pripravil tri zasadania Biskupskej 
synody a nadviazal diplom atické styky s ďalším i 
29 krajinami.

Pápež Ján Pavol II. poslal pri príležitosti výročia 
príchodu kresťanstva do Litvy pozdravný list litov
ským biskupom. Sídlo litovskej m etropolie je v Kau- 
nase.

Predstavitelia Japonských cirkví a náboženských 
spoločnosti sa obrátili s prosbou na Svätého Otca 
Jána Pavla II., aby vyslal svojho osobného delegáta 
na modlitbové stretnutie v Kiote, ktoré je považova
né za pokračovanie m odlitbového stretnutia v  Assi- 
si. Ján Pavol II. ochotne vyhovel ich prosbe a na 
stretnutie, ktoré bolo 4. augusta t. r., vys la l delegá
ciu z pápežského Sekretariátu pre nekresťanov, 
ktorú viedol jeho predseda kuriálny kardinál Fran- 
cis Arinze.

Rok 1988 bude desiatym rokom pontifikátu Jána 
Pavla II. V tomto roku podnikne Svätý Otec n iekol 
ko zahraničných ciest. Podlá predbežného oznáme
nia Tlačového úradu vo Vatikáne cieľom  týchto 
návštev bude A frika, Južná Amerika i niektoré eu
rópske krajiny.

Ján Pavol II. vyzval zdravotníkov, aby nenachá
dzali s pacientami ako s anonymnými osobami, ale 
venovali im viac srdca a lásky. Láska k blížnemu, 
prikázanie, bez ktorého zachovávania sa nem ôže
me nazývať kresťanmi, nás má povzbudzovať k čo
raz väčšej starostlivosti o  trpiacich.

Svätý Otec Ján Pavel II. opätovne žiadal pracovní
kov dorozum ievacích prostriedkov, aby slúžili prav
de. Na svete je ve ía  hladu a biedy, o čom nemožno 
mlčať. Treba poukazovať na príčiny týchto prie
pastných rozdielov, aby sme pomohli našim hla 
dujúcim bratom a sestrám k dôstojnejšiemu životu.

Piate kolo katolícko-pravoslávnych rozhovorov, 
ktoré boli v Bari, sa skončilo prijatím  spoločného 
dokumentu Viera, sviatosti a jednota Cirkvi. Účast
níci sa dohodli, že ďalšie zasadanie teologických 
komisií bude v  dňoch 19.— 27. júna 1988 — teda 
o rok — a na pozvanie pravoslávnej cirkvi usku
toční sa vo fínskom kláštore v New  Valamo.

Na deň sv. Andreja, apoštola, brata Petrovho, 
odputuje posolstvo rímskeho Apoštolského Stolca 
do strediska carihradského patriarchátu na Fanare 
pri Istanbule.

Generálny tajomník OSN Javier Pérez de Cuellar 
patril medzi vzácnych hostí tohtoročnej záhrebskej 
Univerziády. Zavítal aj do záhrebskej katedrály, kde 
si prezrel vzácne pamätihodnosti. Jeho pozornosť 
upútal g lagolský nápis v  južnej lod i katedrály. 
Rád som to všetko videl, veď som katolík, napísal 
do knihy návštev.

Už tradične doplňujú Švajčiarsku gardu, ktorá 
má svoje poslanie vo Vatikáne, na sviatok sv. Ba- 
tnaza. Tohto roku prija li znova nováčikov pápežskej 
gardy v rámci koncelebrovanej omše, ktorej predse

dal sám Svätý Otec Ján Pavol II. Švajčiarska garda 
slúži vo Vatikáne od roku 1506, keď si ju povolal 
pápež Július U. na ochranu pápežského paláca.

Dvaja ch ilskí horolezci u ložili Sväté písmo v strie
bornej schránke na končiar Čo Oju (8021 m ) v ne
pálskych Himalájach pri tibetských hraniciach Čí
ny.

Najväčšou rehoľnou spoločnosťou sú podlá po 
sledných štatistík vincentky, ktoré majú centrum 
v Paríži. Je ich vyše tridsaťtisíc. Na druhom mieste 
sú saleziánky, na treťom  klarisky, na štvrtom kar- 
melitánky.

Na mníchovskej univerzite zriad ili katedru Ro
mana Guardiniho pre filozo fiu  náboženstva a kul
túrnu teóriu.

S dátumom 10. augusta vyšlo vo  Vatikáne 1000. 
číslo novín Osservatore Romano v anglickej verzii.

Vatikánske mesto vydalo oficiálnu zlatú, strie
bornú a bronzovú medailu s portrétom Svätého Ot
ca Jána Pavla II. Na rube je — na pamiatku modlit
bového stretnutia v Assisi — postava sv. Františka 
a nápis: Pax, donum Del (M ier je Boží dar). Každá 
medaila nesie číslovanie.

Svetová zdravotnícka organizácia pre boj s AIDS 
začala t. r. v m áji celosvetovú kampaň a vydala 
plagát s nápisom: AIDS — spoločným úsilím ho 
zastavíme! V osvetových prednáškach sa volá po 
náprave osobného života a k dodržiavaniu VI. a IX. 
Božieho prikázania: Nezosm ilníš a Nepožiadaš man 
želku svojho blížneho. Zdôrazňuje sa, že  odvrátenie 
tohto moru XX. storočia vyžaduje dobrú výchovu 
mladej populácie k m orálnej Čistote a ovládanie 
pohlavného pudu v duchu večne platných Božích 
prikázaní.

Kardinál John O' Connor, newyorský arcibiskup 
sa na určitý čas zaviazal pomáhať pri ošetrovaní 
chorých postihnutých chorobou AIDS. Kardinál by 
tým chcel viac poznať chorobu a stav pacientov, 
aby cirkev dokázala čo najviac pomôcť. Je členom 
Komisie pre výskum choroby AIDS, skladajúca sa 
z 13 osôb.

Centu pú štou  2 fn m z a íem a  d o  Jer tch a , p ro s tr ed ie , d o  k to r é  
h o  fe í iS  »lonu 'svnje p o d o b en s tv o  o  m ilo srd n om  Sam aritánovi 

i f,k  10, 2 5 - 3 7 ) .
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KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa 2. augusta 1987 ndp. ordinár Mons. Ján H i r- 
k a, apošt. administrátor prešovský zúčastnil sa na 
odpustovej slávnosti v Dargove (farnosť Bačkov), 
pri príležitosti chrámového sviatku Panny Márie

Matky ustavičnej pomoci. {N a  sním ke). Pri tejto 
príležitosti pozdravil miestneho duchovného správ
cu o. Štefana Kmeca, t. dekana, ktorý 29. jú la t. r. 
oslávil 50. výročie svojho narodenia. Podakoval sa 
mu za doterajšiu pastoračnú prácu a poprial mu 
vela  Božích milostí do dalšej práce. — Dna 9. au
gusta 1987 zavítal do obce Šášová (farnosť Ortu
ťová ), kde pri príležitosti odpustovej slávnosti sviat
ku Uspenia presv. Bohorodičky slúžil sv. liturgiu, 
kázal Božie slovo a posvätil obnovenú kaplnku pr! 
prameni za hojnej účasti veriacich  oboch katolíc
kych obradov. — Dňa 11. augusta 1987 vykonal po
hrebné obrady v košickom gr.-kat. chráme za ne
bohého o. Jána Fazekaša, t. arcidefcana. — Dňa 15. 
augusta 1987 bol prítomný na odpustovej slávnosti 
pri príležitosti chrámového sviatku Uspenia presv. 
Bohorodičky v Drienove, kde slúžil sv. liturgiu  a 
prihovoril sa k veriacim. — Dňa 16. augusta 1987 
sa zúčastnil na tradičnej odpustovej slávnosti v 
Klokočové, okr. M ichalovce. Slúžil sv. liturgiu a ká
zal Božie slovo. — Dňa 22. a 23. augusta 1987 sa 
zúčastnil na tradičnom odpuste v Ľutine. Slúžil 
slávnostnú sv. liturgiu a kázal Božie slovo k velké- 
mu zástupu veriacich, ktorý sa tu zišli v m imoriad
nom Mariánskom roku z celého východného Slo
venska. — Dňa 30. augusta 1987 bol prítomný na 
odpustovej slávnosti v Čirči, okr. Stará Ľubovňa. A j 
tu slúžil sv. liturgiu a kázal Božie slovo.

M. M.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA NOVEMBER

Všeobecný: Aby tí, čo zom reli v spojení s Kris
tom, dosiahli večný pokoj v nebi, a vyprosovali u 
Boha pokoj na zemi.

Misijný: Aby veriac i v  Krista pamätali na všet
kých kresťanov žijúcich v ťažkých podmienkach v 
Číne.

Srdce Ježišovo, prijmi do svojej slávy všetkých 
zosnulých kňazov a rehoľníkov.

] v pokoji!
N a š e  h r o b y ^ ^ *  _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dňa 9. augusta 1987 po dlhej a ťažkej chorobe 
odovzdal svoju dušu Stvoritelovi v  73. roku svojho 
života a 46. roku M azstva  

o. Ján F a z e k a š, t. arcidekan.
Zosnulý sa narodil 11. februára 1914 v Novosade. 

Na kňaza bol vysvätený 10. júla 1941. Pôsobil vo 
farnosti Banské, Novosad, Pusté Čemerné, Koromía 
a znovu Banské.

Pochoval ho ndp. Mons. Ján H i r k a, ordinár 
prešovský, dňa 11. augusta 1987 v  Košiciach. 

Vičnaja jemu pamjaf!

Dňa 21. júla 1987 po dlhej a ťažkej chorobe od i
šla do večnosti vo veku 49 rokov sestra Z u z a n a  
O u F o v á, rod. Zimovčáková, manželka nášho kňa
za o. Juraja Guľu.

Pohrebné obrady a zádušnú sv. liturgiu vykonal 
vdp. Jozef K n i e ž o, okr. dekan z Vysokej nad 
Uhom dňa 23. júla 1987 v Michalovciach.

Vičnaja je j pam jaf!

Gr.-kat. chrám sv. archanjela Michala v Ladomirovej z r. 1742.
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PÁN BOH SI NÁS POVOLÁVA

Ľudia nemajú radi tohe, kto ich nejako prevyšuje. Túto 
pravdu na sebe pocítila af sv. Tereaka feiišava, ktorá saiila 
dosť tefto nevraživosti od spolnsestier. Keď ju ut nevylieči
teľná a smrtiaca tuberkulóza zložila na postef, jedna sestra 
jej povedala: „Veď počkaj, o í skoro si po tebe príde smrť!“ 
Tereska jej odpovedala: „Sestrička, nie smrť, po mne s! 
pride sám Pán Boh!“
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Kultúrne rozhľady
V MOSKVE otvorili výstavu starých ruských kníh, ktoré 

boli vytlačené alebo napísané rukou pred žačiatkom 18. stor. 
Na výstave je zhromaždených vySe 400 knižných umeleckých 
diel z rozličných archívov Sovietskeho zväzu. Sú to knihy, 
ktoré vyšli spod tlačiarenských strojov prvého ruského kníh
tlačiam Ivana Fiodorova, rukopisná roľnícka literatúra ná
boženského obsahu, spevácke rukopisy a ďalšie literárne 
pamiatky.

V SVETOZNÁMEJ MOSKOVSKEJ TREŤJAKOVSKEJ GALÉRII 
prebiehajú rekonštrukčné práce. Galériu okrem iného rozší
ria o mnohé ďalšie siene. Vytvoria sa samostatné siene kla
sických maliarov — Iľju Repina, Alexandra Ivanova, Nikolaja 
Ge, Vasilija Perova, Isaaka Levitana, Vasilija Surikova a 
ďalších. V zrekonštruovanej galérii budú vystavovať v šies
tich sieňach staré ruské majstrovské diela — ikony. Ku ga
lérii budú patrif aj známe moskovské pamätné múzea — 
Sergeja Konenkova, Anny Golubkinovej, Pavla Korina a pri
pravované múzeum sochára Nikolaja Tomského.

200. VÝROČIE UZÁKONENIA BERNOLÄČTINY — prvého 
slovenského spisovného jazyka — sa stalo podnetom pre 
dalšie zhodnotenie tohto významného činu i celého diela 
priekopníka slovenského národného obrodenia Antona Ber: 
noláka. V súvise s Antonom Bernolákom zaznamenávame, íe  
na tento rok pripadá aj 200. výročie Jeho vysvätenia za kňa
za, 195. výročie od ním založeného Slovenského učeného tu 
varišstva i 190. výročie jeho príchodu do Nových Zámkov, 
kde pôsobil až do smrti roku 1813 ako rím.-kat. dekan-farär 
a správca hlavnej mestskej školy.

XI. KONFERENCIA KULTÚRNEHO ZVÄZU UKRAJINSKÝCH 
PRACUJÚCICH (K Z U P ) sa uskutočni o dňoch 13.-14. novem 
bra t. r. Zhodnotí prácu takmer 11 tisíc svojich členov za 
uplynulé tri roky. Okrem iného schváli nové stanový zväzu 
u súvislosti s jeho začlenením do Národného frontu.

NAHRÁVKA GIíAGOLSKEJ OMŠE od Leoša Janáčka pod tak
tovkou Charlesa Mackerrasa a za spolupráce Českej filhar
mónie a Pražského filharmonického zboru bola vyznamenaná 
Veľkou cenou britského odborného časopisu Gramophone.

VO VALAŠSKOM MEZlRlČl sú gobelinové a kobercové diel
ne Ústredia umeleckých remesiel. Mnohé vytvorené diela 
z týchto dielni sa dnes nachádzajú v reprezentačných miest
nostiach po celom svete. Jednou z ich ďalších prác bude 
opona Svätoplukova družina od akad. maliara Mariana Preš- 

. najdra, určená pre nové divadlo Andreja Bagara v Nitre.
NA ÚZEMÍ STAROBYLEJ NITRY je 60 objektov zapísaných 

do štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok. Najvýznamnejšou 
z nich je Nitriansky hrad, svedok skorých dejín Slovákov
i prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov na našom úze
mí — Veľkej Moravy. V súčasnosti prebieha jeho generálna 
oprava.

NA 20. ROČNÍKU SOCHY PIEŠŤANSKÝCH PARKOV bolo 
vystavovaných 34 sôch z rozličného materiálu od 28 autorov. 
Najvyššie ocenenie — Cenu mesta Piešfan — získala monu
mentálna plastika Hudba od akad. sochára Petra Gáspára. 
Cieľom tohto podujatia je približovať súčasnú výtvarnú tvor
bu a pozitívne ovplyvňoval názory návštevníkov na výtvarné 
umenie.

y  k . z><</ •'ll/ j
OD SMRTI JOZEFA BRANECKÉHO — kňaza-piaristu a ^ ‘ 

sovateľa — uplynie 14. novembra t. r. 25 rokov. Narodil sa 
v roku 1882 v Skalici a zomrel v Pezinku. Do povedomia či
tateľskej verejnosti 'k í .í -k IoI najmä románom z obdobia pro- 
titureckých bojov na s i ^  nsku Fráter Johannes (1929f, sú
borom historických črt Kwt rumy ožijú (1931), ľudovými po
vesťami Z tisícročia (1943) a ďalšími dielami. V svojej lite
rárnej tvorbe popularizoval slovenské dejiny a tým získal 
osobitné miestov tvorbe ľudovej literatúry medzivojnového 
obdobia.

TLAČIAREŇ SLOVENSKÉHO ZVÄZU NEVIDIACICH V LE
VOČI vydáva od roku 1949 tieto časopisy pre nevidiacich na
šich spoluobčanov: Naše ráno — pre malé deti, Za svetlom — 
pre väčšie deti, Impulz — pre mládež a Nový život — pre 
dospelých. Prvou knihou, ktorú vytlačili v tejto tlačiarni, bola 
kniha Prvé krôčky v roku 1948. Spočiatku v tlačiarni tlačili 
iba ručne, v roku 1976 dostala tlačiareň nové moderné stro
je, ktoré umožnili zvýšiť produkciu kníh na 30 titulov ročne.

MÚZEUM ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY V STAREJ ĽUBOVNI 
bude mat po dokončení v roku 1990 na rozlohe takmer piatich 
hektárov 35 typických zamagurských objektov — ľudových 
obydlí, hospodárskych stavieb, oplotení a pod. Interiéry oži
via ukážky goralských krojov a exponáty drotárskeho re
mesla. Jednou z dominánt skanzenu pod ľubovnianskym hra
dom je drevený gr.-kat. chrám z Matysovej, pochádzajúci 
z roku 1833.

VO VÝCHODOSLOVENSKEJ GALÉRII V  KOŠICIACH počas 
leta sprístupnili výstavu súborného diela významného kraji
nára z konca storočia Ľudovíta Čordäka ¡1864— 1937). Vý
stavu okrem krajiniek obohatili af ukážkami z jeho portrét
nej tvorby.

V GALÉRII NÁRODNÉHO UMELCA DEZIDERA M1LLYH0, 
ktorá bola založená pri Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svid
níku v roku 1983r usporiadali výstavu pod názvom Z tvorby 
žiakov Dezidera Millyho. Vystavoval Michal Čabala, Tibor 
Gäll, Július Hegyes, Andrej Gaj, Štefan Hapák, Juraj Kreslia, 
Dušan Srvátka, Ivan Šafranko a Andrej Sučka.

KATEDRÁLA SV. VÍTA je názov reprezentačnej publikácie, 
ktorá fundovane hodnotí vynikajúcu pražskú dominantu. Ob
sahuje aj 110 celostránkových farebných fotografií. Už po 
štvrtýkrát vydáva české Nakladateľstvo krásnej literatúry a 
umenia. Strán 164, 130 Kčs.

MATICA SLOVENSKÁ V MARTINE vydala pri príležitosti 
200. výročia smrti autora knihy Valaská škola — mravov 
stodola publikáciu pod názvom Hugolín Gavlovič 1712—1787, 
ktorá je súborom 17 pohľadníc a s úvodným slovom dr. Mi
chala Eliáša, CSc. Cena 5 Kčs.

S l O V O  — mesačník gréckokatolíkov v  ČSSR. V y d á v a  Spolok sv. Vojtecha Trnava v  Cirkevnom oaklsdatelstve, Bra
tislava. Š é f r e d a k t o r  s František Dsncák. R e d a k c i a . :  08B04 KruSlov 7 i, č. t. 95241. 4 d m i n i s t r á c i a ;  
819 21 Bratislava, Kapitu lsk í 20. C. t. 331717 a 333 OSÍ.
T l a č i a :  Duklianske tlačiarne, n. p., P re iov, ofsetom. Uzávierka časopisu je  2 m esiac« pred vydaním čísla. Rukopisy 
nevraciame. Redakcia si vyhradsu je právo úpravy rukopi su. R o s i » t  u j e  : PNS, obfednfivky prijím a každá poita 
a doručovatel. Objednávky do zahraničia wybasnje PNS — Ústredn i expedfeta a dovoz tlače, 813 SI Bratislava, Gottwal- 
diivo n im . i .  Celoročné predplatné 24 Kčs, pre cudzinu plus poStovné. Cena jednotlivého výtlačku Z Kčs, Indexni 
číslo 49S1S.


