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Rok, ktorý je pred nami
nového roku si každý z nás kladie 
bude tento rok? V šetci pochopiteľ- 
bol pre nás čo najlepší a najšťast- 
z telegramov, pohľadníc, telefoná- 
želaní. Je to najviac používané že-

Pri vstupa do 
otázku, aký len 
ne chcenie, aby 
nejší. Vidieť to 
tov i osobných 
lanie.

Nezabúdajme, že k novoročnej radosti sme sa pre
niesli vianočnou udalosťou. To, čo zaznielo na bat- 
lehemských poliach: „Sláva Bohu na výsostiach 
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“ (Lk 2, 14) — 
je pre nás impulzom aj v tieto dni nového roku. 
Betlehemské slová to nie sú len dejinnou udalos
ťou, ale majú sa stať našou dennou aplikáciou. Tak 
nám vinšovali koledníci: „Šťastie, zdravie, pokoj 
všeikým, vinšujeme vám . .

Každý začiatok roku i dňa je  pre nás príležitos
ťou, aby sme dôkladnejšia vstúpili do svojho vnút
ra. Pozreli sa okolo seba. Je to príležitosť nazrieť 
do svojej minulosti a zhodnotiť ju. Nachádzame 
tam množstvo ľudskej tvorivej práce, väčšie i drob
né udalosti, radostné i neradostné chvíle.

Šťastie, radosť a pokoj — to n ezá lež í len na jed
notlivcovi. Nám všetkým by malo záležať na tom, 
aby sme nový rok, ktorý ¡e pred nami — pokiaľ to 
záleží od nás — naplnili dobrým spôsobom života. 
Dobre je tu pripomenúť staré rímska príslovie: „Čo
koľvek konáš, konaj rozumne a hľaď na cieľ!“

Zaiste sme neraz videli pretekárov na štartova
cej dráhe. Títo tesne pred štartom  si vyhľadávajú 
čo nailenšie pozície, abv im nič nem-pMía tj, ' ? 
nového roku vstúpme a j my dobre pripravení, lebo 
dobrý štart je  polovica cesty.

Každý kresťan má dvojaký ciaľ. Žiť, pracovať 
a tešiť sa z vykonanej práce a v týchto podmien
kach dosiahnuť večný život. Náš Spasiteľ nás na ía  
upozorňuje slovami: „Hľadajte teda najprv Božie 
kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko do
stanete navyše“ (Mt 6, 33).

Kresťan neprestáva byť človekom ani vtedy, keď 
doliehajú na neho nástrahy a pokušenia. Je stálym 
cestovateľom, kde sa musí sám rozhodnúť, čo chce 
dosiahnuť. Pôjda nielen peknou, úhľadnou cestou, 
ale aj kamenistou, úzkou a strmou. Budú na nej aj 
hmlisté úseky i križovatky bez dopravných znače
ní. Ale naša pomoc je  v mene Pánovom! Preto ho 
začínanie v mane Otca i Syna i Svätého Ducha. Tvm- 
to znamením je  poznačený každý začiatok, každý 
počin veriaceho kresťana — a teda i tohto nového 
roku.

Aby sme i v tomto roku prešli ďalšiu cestu živo
ta, potrebu’eme padla sv. apoštola Pavla veľa pa- 
koiy, trpezlivosti, znášanlivosti a odpúšťania (Tít 2, 
12). To sú sprievodné znaky, ktoré určujú smer

V m ene Utca ¡ óynu i iiudté/iu Duchu . . .
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i spôsob našej životnej cesty. Prekážky rôzneho 
druhu treba prekonávať, lebo každý sa môže potk
núť. Aj ten najvytrvalejší bežec môže mať svo^& 
krízové chvíle a pády na dráhe. Tomu sa tiež nevy- 
varuje ani kresťan. Ľahostajnosť a pohodlnosť ta> 
sú n ajiste jšie  sklony k hriechu. V nich ubúda silá 
i predsavzatie.

Ak chceme, aby nový rok bol pre nás lepší aka> 
ten starý, musíma priniesť nový vklad do nášho ži
vota, niečo dokonalejšie a lepšie. Ak to nedokáže
me, ak na to nemáme odvahy, potom rok, do kto* 
rého vstupujeme, nebude pre nás nový, ale len je 
den í  ďalších úsekov nášho života.

Zachovajme teda na počiatku nového roku dob
rú zásadu rímskeho básnika Ovídia: „Bráň sa v za
čiatkoch — naskoro je  pripravovať liek, keď zlo na
dlho zmohutnelo.“

o. Pavol D a n c á k. riaditeľ biskupského úradu
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1. M Občiansky nový rok
Pomenovanie Pána. — Sv. Bažil Veľký 
Nedeľa pred Zjavením Pána. — Hl. 7. Utr. 
ev. 10

2. P P r í p r a v a  na sviatok Zjavenia Pána.
Silvester, pápež

3. U Malachiáš, prorok
4. S Zbor sedemdesiatich apoštolov
5. S Tsotempt a Teóna, mučeníci. Pôstny deň
6. P Zjavenie Pána
7. S Zbor sv. Jána Krsti tela, patróna prešov

skej diecézy

8. N Zachefova nedeľa a po Zjavení Pána. — Hl.
8. Utr. sv. 11. Juraj Chozevita a Ján, vyzná
vači

9. P Polyeukt, mučeník
10. U Gregor Nisský, biskup
11. S Teodoz Veľký, ctihodný
12. S Tatiana, mučenica
13. P Hermil a Stratonik, mučeníci
14. S Z a k o n č e n i e  sviatku Zjavenia Pána. Si-

najskí mučeníci

15. N Nedeľa mýtnika a farizeja — Hl. 1. Utr.
ev. 1. Pavol a Ján, ctihodní

16. P Peter, apoštol; úcta k okovám
17. U Anton Veľký, ctihodný
18. S Atanáz a Cyril, arcibiskupi
19. S Makar Egyptský a Makar Alexandrijský,

ctihodní
20. P Eutým Veľký, ctihodný
21. S Maxim, vyznávač

22. N Nedeľa márnotratného syna. — Hl. 2. Utr.
ev. 2. Timotej, apoštol

23. P Klement, biskup a mučeník
24. U Xénia, ctihodná
25. S Gregor Bohoslovec, arcibiskup
26. S Xeuoíón a spoločníci, ctihodní
27. P Prenesenie ostatkov sv. Jána Zlaioúst ťn:.
28. S Zádušná sobota. Eírém  Sýrsky, ¿tiliOfi.iiý

29. N Mäsopôstna nedeľa.-— III- 3. Utr av. 3. ?r«;- j
nesanis ostatkov sv. Ignáca Bon^noscíi s

30. P Troch svätitel'oy — B a ž ila  Veľkého, Gio *
gora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho

31. U Cyrus a Ján, nezištní pomocníci

„Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť 
bola na tom  (Lk 2, 40).

Výrok dievčaťa o spolužiakovi, ktorý rástol v dobrej kato
líckej rodine a sám je veriaci; ,,Je ako každý iný, má dlhé 
vlasy, hraje na gitare, tancuje, je veselý, ale pritom je  iný, 
než ostatní.“

Pre všetkých je ideálny život Krista v rodine Jozefa a Pan
ny Márie. Aj dnes je každá rodina, v ktorej nebol porušený 
poriadok, nedobytná pevnosť. Vzdorujo všetkým moderným 
nezdravým vplyvom a do spoločnosti vysiela výborných čle
nov.

„Ty si môj milovaný Syn, t  tebe mám zatúbenie“ (Mk 1,
U ) .

Dňa 27. novembra 1983 na madridskom letisku havarovalo 
pri pristávaní kolumbijské lietadlo so 139 cestujúcimi. Medzi 
12 cestujúcich, ktorí sa zachránili, patril aj francúzsky poli
ca jt Patrick Neger so svojou dcérkou Kathy. Vo chvílach, keď 
prežil doslova peklo a iba zázrakom sa zachránil, si zaumie
nil, že sa dá pokrstiť. A naozaj, z vďačnosti, že sa zachrá
nili. stali sa kresťanmi a na vianočné sviatky roku 1983 sa 
dali v Madride pokrstiť. Pokrstil ich taliansky kňaz Carlo 
Giaccmuzzi, ktorý sám prežil haváriu dvoch lietadiel.

Boli zachránení a preto považovali za potrebné byť vďační. 
Túto vďačnosť prejavili tým, že sa dali pokrstiť a stali sa 
kresťanmi. A že celý život bude poznamenaný touto udalos
ťou. Budú Bohu vďační, budú žiť tak, ako hovorí len , komu 
uverili. Aby v nich naozaj mal Boh svoje zaľúbenie.

,,Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby ta  
kajali“ (Lk 5, 32).

K biskupovi Albino Lucianimu prišli raz s ponosou, že kto
rýsi z tých, čo ich on berte pod ochranu, nežije dobrým ži
votom. Radili mu, aby sa s ním viac nestretol, aby hi; igno
roval a nechal ho napospas osudu. Toho dňa si však náš .ne
skorí’ pápeí lán Pavol I. napísal do svojho denníka: „Cí nie 
chorí potrebujú lekarar Či nsprišiei Pán volat hriešnikov, 
a nie sp ravod livých ...?!“ A nedal sa odradiť, ale pokračotil 
vo svojej m ilo srd n ej láske, až že jeho zverenci s»
dali aj s,« cfr .tu čnostného a iíokonaléh-- života.

„A sa rozmnoží neprávosť, v zanotých vychladne
láska" ¡Mt 24, 12).

Svet vstupuje do nového obdobia svojich A.jín. iiudiká 
da cťkrýva rti>vé a nové tajomstvá, fiulsM S'-chr-i?:  ̂ a&i, ob- 
kluí>U:'_ novými vymožeností;mi a-otvŕca nňí'- >’■ cssty,, no
vé obzory a diaľky. Ale básnik v úzkosti ........jenom
lásky zretelné ubývalo“ (J. Zahradniček).

A odtiaľ pramení tá bezmenná úzkosť, ktorá má tlačí a do
lieha aj na tých ostatných, aj na,neveriacich.

„Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj a p tiským i, a lásky 
by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuni.iei 
cim bal.... ničím by som n e b o l.. .  f ič  by mi to neosožilo" 
(1 Kor 13. 1—3). ( fd*



Rok nový, pokojný šťastlivý a hojný
I is tu p u jem e  do n ov éh o  roku . D eje sa  ta k  v č a s e ,
v  k e ď  sa  stupňuje b o j m ieru m ilovn ého ľudstva  

za zach ov an ie n a jcen n e jš e j p o z em sk e j h o d n o 
ty  — posu ätn ého daru  života, m ieru . V novom  roku  
n ašej sú časn ej p ä ťro čn ic e  p ô jd e  o to , aby  sm e a j  
v z'ožitých m edzin árodn ých  p od m ien kach  — p o k r a 
čovali na c e s te  zv eľaď ov an ia  n ášho  n árod n éh o  h o s 
podárstva, zvyšovan ia p rosp erity , životnej úrovne, 
stali sa e š te  lep ším i hosp od árm i na sv o jich  p ra c o 
v iskách , a k o  nám to u kladajú  S m ern iqe h o sp o d á r 
sk eh o  a  so c iá ln eh o  rozvoja  na rok y  1985— 1990 a  
a k o  k resťan ia  a j statočným i ľuďm i, d obrým i o tcam i 
a  m atkam i, poslušným i synm i a  d céra m i a k o  nám  
to u k lad á  štvrté B ožie p r ikáz an ie , k to r é  upravuje' 
vzťah d etí k  rod ičom  a  rod ičov  k  d eťom .

V yhliadky na šťastie , k to r é  si v n ov oročn ý ch  
d ň och  v šetc i ta k  srd ečn e  ž e lám e, zac loň u je  v šak  
sku točn ý  stav d n ešn éh o  n erov n om ern e a  n esp ra v od 
livo ro z d e len éh o  sveta . Svet je  v y k o ľa jen ý : dávajú  
sa  v ňom  na jed n e j stran e stavať n ajlu xu sn ejšie  p a r 
n íky  s prepychovým  vybaven ím  p re  psov  — a  v tom  
istom  č a s e  v B om baji spáva každ ú  n oc ta km er  štvrť 
m ilión a b ezp rístrešn ý ch  na u lic ia ch  . . .

Našou ú lohou je  pričin iť sa  o vybu dovan ie sp ra 
v od liv ejšieh o  sveta , k d e  n ebu de  — b ib lic ky  p o v ed a 
né  — b oh áčov  a  Lazárov , — a le  k d e  sa  každ ém u  
d ostan e to, čo  mu pátri.

O

Pred 20 rokm i — 1. januára 1969 — b o la  v y h láse
ná S lov en ská  so c ia lis t ic k á  rep u blika , čo  zn am en a
lo  p rebu dovan ie n ašej rep u bliky  na fed eratív n y  štč  
Pred 160 rokm i — 6. januára 1829 — um rel J o : 
D obrovský, č e sk ý  ja zy k ov ed ec , z a k la d a te ľ  m od ern ej 
slav istiky , literárn y  h is tor ik  a  n árodn ý  buditeľ.

K význam ným  výročiam  patrí štyridsať rokov  Ra
dy vzájom nej h o sp o d á r sk e j p om oci, k to rá  b o ’a  za 
ložen á  24. januára 1949. V januári — 3. 1. 1924 — 
p red  65 rokm i — um rel j i f í  W olker  a  6. 1. 1884 — 
pred  105 rokm i — p ov o la l si k  s eb e  Pán starobrn ian - 
sk eh o  op á ta , z a k la d a te ľa  g en etiky  G regora Men- 
d eia .

jubilu je a j n áš Č eskos lov en ský  Č ervený kríž , k t o 
rý vzn ikol pred  70 rokm i 1. feb ru ára  1919. P red 110 
rokm i — 14. m arca  1879 — sa  narodil autor teó r ie  
relativ ity  A lbert E instein . P red  75 rokm i — 28. 6. 
1914 — aten tá t v S ara jev s  bo l zám ien kou  na rozpú
tan ie  prvej svetovej vojny.

jubilujú a j naši obran cov ia  m ieru , leb o  p red  40 
rokm i — 7. jú la 1949 — za lož ili v P rahe Č esk o s lo 
ven ský  výbor obran cov  m ieru. — 16. júla 1969 — 
pred  dvadsiatim i rokm i — pristál č lo v e k  prvý raz 
na M esiaci (A pollo  11). — 6. augusta 1799 — pred  
190 rokm i — sa  n arod il Ján  A n d rašeík , s lov en ský  
ľudovýchovný sp isov ateľ a  bo jov n ík  proti a lk o h o 
lizmu.

Dňa 21. augusta  — p red  45 rokm i — o b sa d ila  Ve- 
ličkov a  partizán ska  sku p in a  S klabiň u , k d e  v y h lá 
sili obn oven ie Č esk o s lo v en sk e j repu bliky . — Pred  
45 rokm i — 29. augusta 1944 —■ zača lo  sa S lov en 
s k é  národn é povstan ie. Dňa I. sep tem bra  1939 — 
pred  50 rokm i — sa za ča la  druhá svetová vojna.

Aj naša Dukla jubilu je, v eď  13. sep tem bra  1944 —

p red  45 rok m i — v o jská  1. č e s k o s lo v e n s k é h o  arm ád 
n eh o  zboru p re lom ili pri D ukle n ep ria teľskú  obra
nu a  21. sep tem b ra  o s lo b o d ila  so v ie tsk a  arm ád a  pr
vú d ed in ku  na S loven sku  K alinov  pri M edzilábor  
ciach .

Dňa 19. n ovem bra 1819 — p red  170 rokm i —  otv o
rili v S p iš sk e j K ap itu le prvý u čiteľský  ústav v h ab 
sb u rskej m on arch ii. Dňa 28. n ovem bra 1959 — p red  
tridsiatim i rok m i  — otv orili v K oš ic iach  univerzitu  
P avla Jo z e fa  Š a fa r ika .

A is te  n em ô žem e ob ísť  an i tú veľavýznam nú sku 
točn osť, že  p red  d vadsiatim i rokm i zača l v y ch ád zať  
a j n áš m esa čn ík  SLOVO a  jeh o  m utácia  Blahovist- 
nik . Ju b ilu je a j náš a rc ip a s tie r  Mons. Ján  H irka, k t o 
rý  p red  40 ro k m i prija l kň azksú  vysviacku  a  p red  
20 rok m i prevza l úrad h lavy  n aše j ep a rch ie .

Č asto sa  k  nám  p rih ov ára  na strán kach  našich  
ča sop isov . Na začia tku  r o k a  bo l raz n ap ísa l: „Ve
rím , ž e  Boh bu de s nam i i v tom to roku . K to ch c e  
ísť sp o ločn ou  cestou , m usí v šak  m at lásku  k  nemu  
a  veľkú  trpezlivosť. S m e tu na to, aby  s m e  si n a
vzájom  p om áh a li. N ech  B oh  žehn á n aše  ú silie  a  d á 
va nám  silu  i zdrav ie, aby  sm e m oh li sved om ite  a 
zod p ov ed n e  p ín ií n aše  pov in nosti p re  ď a lš í rozkvet 
v šeo b ecn eh o  b la h a  a  p re  za ch ov an ie  p o k o ja  na c e 
lom  svete . S d ôv erou  v B oha a  s jeh o  požehnaním  
v y kro čm e na sp o lo č n e j c e s t e  do  n ového roku .“

O
A p o ž e la jm e  si sp o lo č n e  po  s ta ro o tcov sky : Rok 

nový, p ok o jn ý , šťastlivý  a  hojn ý , p re  te lo , p re  dušu, 
d a j P ane Ježišu . —ant—



CIRKVI A NÁBOŽENSKÉ SPOLOČNOSTI K 70. VÝROČIU VZNIKU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

V duchu vzájom nej dôvery a úcty
Sú udalosti, ktoré svojím významom pre 

život spoločenstva majú veľký, takmer his
torický význam. Ide o udalosti, ktoré zna
menajú koniec utrpenia a začiatok nového 
života, ktorý sa rozvíja v rozličných oblas
tiach. Jednou z takýchto udalostí je vznik 
samostatnej Československej Republiky, kto
rého 70. výročie si pripomenul náš ľud 28. 

októbra 1988 — a s ním aj všetky cirkvi a náboženské spo
ločnosti žijúce na území ČSSR.

Vyše 200 činiteľov a predstavenýfch všetkých cirkví a ná
boženských spoločností v ČSSR sa dňa 9. a 10. novembra 
1988 zišlo v Prahe na slávnostné zasadanie, aby si pripome
nuli vznik štátnej samostatnosti českého a slovenského ná
roda V' spoločnom štáte pred 70 rokmi.

Slávnostnému zasadaniu predchádzal kultúrny program ve
čer 9. novembra 1988 v hoteli Fórum. V kultúrnom program?, 
ktorý uvádzala Zdena Vaŕechová, poprední českí a slovenskí 
umelci poukázali na veľké kultúrne hodnoty, ktoré majú oba 
naše národy.

Na druhý deň 10. novembra 1988 bola ekumenická v ho- 
služba za vlasť v chráme sv. MikuU>a na Staromestskou ci- 
mestí.BoIo dojemné počúvať, ako predstavitelia všetkých cirk
ví a náboženských spoločností pôsobiacich na území ČSSR
— v jazyku hebrejskom, latinskom, staroslovienskom, čsskom 
a slovenskom — spoločne ďakovali Bohu za všetko dobré, čo 
sme od neho dostali a súčasne prosili za dobrú budúcnosť 
našej vlasti a našich národov.

O 10.45 h v Mánesovom sále Anežského kláštora sa začalo 
slávnostné zasadanie, ktoré viedli moderátori Výboru cirkev
ných a náboženských činiteľov prof. IhDr. Karol Gábriš, de
kan Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulty v Brati- 
slove a kanonik rím.-kat. cirkvi ThDr. Zdenšk Adler.

Po krátkom duchovnom slove pražského rím.-kat. biskupa 
Msgre Jana Lebedu, vystúpil predseda vlády ČSSR Ladislav 
Adamec, ktorý vo svojom prejave zdôraznil úsilie nášho štá
tu a federálnej vlády o čo najlepšie vzťahy s cirkvami a ve
riacimi. Budeme ich upevňovať v duchu vzájomnej dôvery a 
spoločných záuxnov, povedal a vyjadril presvedčenie, že sa 
veriaci budú aktívne podieľať na budovaní našej vlasti. O. i. 
povedal:

„História našej krajiny dokázala oprávnenosť princípov ná
boženskej slobody. Pokrokové sily našich národov dosahovali 
áspechy vtedy, keď postupovali spoločne, bez ohľadu na ná
boženské presvedčenie. Myšlienka konfesionálno-tolerantného 
štátu v časoch dobrých i zlých, napomáhala posilňovanie na
šej štátnosti. Zjednocovala myšlienky, túžby a činy našich ná
rodov na prospech spoločných záujmov. Naopak, náboženská 
neznášanlivosť, útlak a diskriminácia ľudí iného vyznania vec 
národa vždy poškodzovali.

Nadväzujeme na všetko pozitívne vo vzťahoch medzi štátom 
a cirkvami. Oceňujeme váš nemalý podiel na vytvorení tradí- 
rcií dobrej spolupráce. Vieme, že po nás prídu ďalšie generácie, 
'itaré budú hodnotiť naše úmysly i skutky. Chcel by som vy
jadriť presvedčen'. že sa nám spoločne podarí vytvoriť oboj
stranne úprimné a užitočné vzťahy. Také, ktoré pred neúpros
ným súdom času obstoja.“

Poprední cirkevní a náboženskí činitelia, generálny tajom
ník Kresťanskej mierovej konferencia ThDr. Ľubomír Mirejov- 
ský, dekan Cyrilomatodskej bohosloveckej fakulty v Bratislavo 
IhDr. Štefan Janega a dekan Husovej bohosloveckej fakul
ty v Prahe ThDr. Milan Saiaikä, vo svojich príhovoroch vy

jadrili plnú podporu cirkví a  veriacich programu ďalšieho roz
voja našej vlasti.

Na záver zasadania prijali jeho účastníci vyhlásenie, v kto
rom sa o. i. uvádza:

„Vyjadrujeme svoju bytostnú a úprimnú spätosť s úsilím 
Československého ľudu o prestavbu a  ďalší rozvoj v oblasti 
hospodárskej, spoločenskej a duchovnej. Vyžaduje to od nás 
nové odhodlanie, nové myslenie a nový životný štýl. Do toho 
ía  spoločne povzbudzujeme na tomto našom slávnostnom zhro
maždení.

Obraciame sa v tomto duchu k veriacim, aby sa na tieto 
ciele upriamili tak vo svojich modlitbách, ako a j na svojich 
pracoviskách a v našom spoločnom náboženskom a cirkevnom 
živote.“

Na zasadaní bol prítomný aj námestník ministra, riaditeľ 
Sekretariátu pre veci cirkevné Ing. Vladimír Jankä, DrSc. a 
námestníci ministra, riaditelia Sekretariátu pre veci cirkevné 
ČSR a SSR so svojimi zástucami.

Za gréckokatolícku cirkev sa na tomto zasadaní zúčastnili: 
Mons. Ján Hirka, ordinár, apošt. administrátor prešovský, ria
diteľ Gr.-kat. biskupského úradu v Prešove o. Pavol Dancák, 
okresný dekan zo Šarišského Štiavnika o. Andrej Dujčák a 
za gréckokatolícku tlač je j vedúci redaktor o. František Dan
cák.

O

V popoludňajších hodinách predstavitelia výboru informovali 
prezidenta ČSSR Gustáva Husáka o priebehu a záveroch roz
šíreného slávnostného zasadania k 70. výročiu vzniku Česko
slovenska a odovzdali mu vyhlžsenie, ktoré cirkevní a ná
boženskí činitelia na: tomto zasadaní prijali. Ubezpečili Gustá
va Husáka, že cirkvi a veriaci budú napomáhať úsilie o za
chovanie mieru vo svete a prispievať k ďalšiemu rozvoju na
šej vlasti.

Prezident republiky v priebehu prijatia vysoko ocenil čin
nosť výboru, aktívne postoje predstaviteľov cirkví a veriacich 
k mierovému úsiliu nášho štátu a ich odhodlanie plne sa zú
častniť na riešení úloh našej spoločnosti. Na záver zaželal 
výboru veľa úspsechov v Jeho ďalšej činnosti.

—fd—

Ďakujeme ti, Hospodine, Pane náš, za oslobodenie Čechov 
a Slovákov. Tebe buď sláva, Hospodine.

Ďakujeme ti za náš spoločný samostatný štát. Tebe buď, 
sláva, Hospodine.

Ďakujeme ti za našu vlasť, za je j hory, rieky, dediny a mes
tá. Tebe buď sláva, Hospodine.

Ďakujeme ti za kultúrne bohatstvá a vzácne tradície, ktoré 
náš ľud zhromaždil. Tebe buď sláva, Hospodine.

(Z ekumenickej bohoslužby, 10. novembra 1988)



Krst nášho Pána
Kresťanom vždy bolo ťažko porozumieť Ježišov 

krst. Sám sv. Ján Krstite! sa zdráhal Ježiša pokrstiť. 
Zaiste preto, lebo veril, že Ježiš bol prisľúbeným 
Mesiášom a ako taký nepotreboval jeho krst poká
nia.

Je však viac dôvodov Ježišovho krstu, ktoré my 
teraz, po odstupe času, vidíme lepšie ako kedysi 
prví kresťania.

1. Ježiš za 30 rokov čakal v Nazarete na svoje 
verejné vystúpenie. Jeho čakanie však nebolo ne
činné, ale vyplnené verným konaním svojich do
mácich a stavovských povinností. Keď sa pri Jor
dáne ob'avila veľká postava sv. Jána Krstiteľa, pri
ťahujúca poslucháčov z celého okolia, Ježiš vedel, 
že už odbila hodina jeho verejnej činnosti.

2. Keď sa sv. Ján zdráhal Ježiša pokrstiť a keď 
mu povedal: „Ja by som sa mal dať pokrstiť tebe, 
a ty prichádzaš ku mne?“, vtedy mu Ježiš odpove
dal: „Len neváhaj, veď sa sluší, aby sa splnilo všet
ko. čo je spravodlivé.4'

Židia sa nikdy vo svo'ich dejinách nedávali po
krstiť. Krst bol len pre takzvaných prozelytov, t. j. 
pre ľudí z pohanstva alebo z inej viery, ktorí sa 
obrátili na židovstvo. Židovi bolo čosi celkom pri
rodzené, že nečistý prozelyta musel sa najprv du
chovne očistiť a lan tak vstúpiť medzi vyvolený ľud. 
On sám, ako člen vyvaleného národa a Abrahámov 
syn, mal zaručenú spásu a nepotreboval nijaké krst
né očisťovanie. Krst bol pre hriešnikov, a nijaký Žid 
sa necítil hriešnikom, oddeleným od Boha. Teraz 
po prvý raz v národných dejinách Židia si pri, po
čúvaní kázní sv. Jána Krstiteľa živo uvedomovali 
svoju hriešnosť a potrebu Boha. Nikdy predtým 
túžba po očiste a hľadanie Boha neboli také silné 
ako v Čase vystúpenia sv. Jána Krstiteľa.

Na túto chvíľu čakal Ježiš. V svojom krste sa sto
tožnil s hriešnymi ľuďmi, ktorých prišiel vykúpiť, 
a to práva vo chvíli, v ktorej vyvrcholilo u ľudí ve
domie hriešnosti a potreba spásy.

Hlas, ktorý počul Ježiš pri krste, bol veľmi dôle
žitý pre neho i pre Jánových učeníkov. „Toto je môj 
milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ Sú to dva 
citáty zo Starého zákona. „Toto je môj milovaný 
Syn“ je citát z druhého žalmu a siedmeho verša, 
v ktorom všetci Židia videli opis Mesiáša, mocného 
Božieho kráľa, ktorého očakávali. Slová: „V ňom 
mám zaľúbeaie“ sú vzatá zo 42. hlavy Izaiášových 
proroctiev, v ktorých sa opisuje utrpenie Jahvaho 
služobníka, vyvrchoľujúce v 53. hlave.

Pri Ježišovom krste zjavujú sa nám dve pravdy. 
Prvá je: že Ježiš bol naozaj Boží vyvolený, Boží Syn. 
A druliá pravda: že nastupoval na cestu, ktorá bo
la bolestná, krížová cesta smerujúca ku Kalvárii. 
Aid pretože bol Boží Syn, jeho cesta sa neskončí Kal
váriou, ale zmŕtvychvstaním a víťazstvom. Cesta 
k víťazstvu však viedla cez utrpenia lásky.

Pcsolstvo čítania o Ježišovom krste môžeme aj 
my, kresťania, vidieť v tej istej skutočnosti, ktorú 
prežívali Židia v dobe vystúpenia sv. Jána Krstiteľa 
a začatia Ježišovej verejnej činnosti: v zážitku svo
jej hriešností a potreby Boha.

„Kto verí, že je hriešny, a sa aj cíti hriešny — na
písal francúzsky spisovateľ Francois Mauriac — je 
už pri bráne Božieho kráľovstva. V minulosti ne

boli ľudia menej hriešni ako dnes, ale uznávali, že 
sú hriešni. . .  Dnes ľudia blúdia, ale nevedia, že 
blúdia.“ — „Najväčším hriechom našej generácie 
je — povedal pápež Pius XII. — že stratila zmyset 
hriechu.“

Znova objaviť, nájsť a prežiť skutočnosť hriechu 
je jediná cesta záchrany pre tento náš svet, ktorý 
sa bez Boha začína rútiť do istej záhuby. Jeho zá
huba však nie je neodvratná. Môžeme ju odvrátiť 
my, kresťania, ak sa zavčasu spamätáme a od se
ba začneme uskutočňovať zmiernenie s Bohom 
a s ľuďmi. S. S

„K eď videl ľ r ed c h u a c a , l e  i/rišiel Kristus, nusc svetlu, ktoré  
osv ecu je  každ éh o  č lo v ek a , aby  sa  dal pokrstit , radostne za 
p lesa l. Chvejúcou sa  rukou na n eho  u kázal a  zhrom aždeném u  
ľudu zvestoval: To je  Spása I z r a e l a . . . “ (N a večiern i sviatku  
Zjavenia Pána).

KRST DETI
V katolícke] cirkvi zostal stále krst deti — presne nemlnv- 

niat. I keď v prvokresťanských časoch bol krst adelovanf 
predovšetkým dospelým, nebolo to bez výnimiek. Malé deti 
boli krstené i v začiatkoch cirkvi. V krajinách, kde |e kres
ťanstvo tradíciou, sú dnes väčšinou krstené práve malé deti. 
Ak však základnou podmienkou k prijatiu krstu Je obrátení«! 
a stotožnenie sa s Kristovým učením, pýtame sa, ako i*  to
mu v prípade nemluvniat. Opravdu, ich rozhodnutie ]e treba 
určitým spôsobom nahradil Dieťa svojím telesným zrodení» 
vstúpi do určitého sociálneho, národného a jazykového pro
stredia. Samo o tom nevie, je  však vecóu jeho okolia, aby hu 
náležíte viedlo a vychovávalo. Podobne Je to a j v duchov
nom zmysle slova. Tiež náboženské spoločenstvo a predo
všetkým rodičia sú zodpovední za duchovný rozvoj dieťaťa. 
A tak teda preberajú zárnku za to, či sa dieťa bode rozvíjať 
správnym smerom. Preto Je nutné, aby o krst požiadali obi
dvaja rodičia a aby sa im obidvom dostalo poučenia o po
vinnostiach rodičov pred Bohom. (LP — KNCJ



Starostlivosť o kultúrne pamiatky vo vlastníctve cirkvi
Olohou a cieľom našej spoločnosti a socialistickej kultúry 

je ochrana, dobrý stav a primerané využívanie kultúrnych pa
miatok. Dôležitým predpokladom starostlivosti o naše historic
ké a kultúrne dedičstvo je jeho právna ochrana stanovená 
všeobecne-záväznými právnymi normami a predpismi. Popri 
obecných ustanoveniach zakotvených v Ústave ČSSR sú to 
predovšetkým príslušný zákon a naň nadväzujúce vykonáva
cie predpisy.

Po skoro tridsaťročnej platnosti zákona SNR č. 7/1958 Zb. 
SNR o kultúrnych pamiatkach prijala SNR v r. 1987 zák. či 27/1987 
Zb. o štát. pamiatkovej starostlivosti, ktorý nadobudol účinnosť 
1. januárom 1988. Ministerstvo kultúry SSR s účinnosťou od
1. marca 1988 vyxlalo vyhlášku č. 21/1988 Zb„ ktorou sa vy
konávajú niektoré ustanovenia uvedeného zákona. Podľa tých
to nových právnych noriem zabezpečuje sa a vykonáva starost
livosť o všetky kultúrne pamiatky v SSR, t. j. aj o kultúrne 
pamiatky vo vlastníctve cirkvi. Je preto odôvodnené obozná
miť sa so základnými črtami nového zákona a vyhlášky.

Podľa zákona sú kultúrnymi pamiatkami len tie veci (súbo
ry vecí, objekty, areály), ktoré za kultúrne pamiatky vyhlási 
Ministerstvo kultúry SSR. Kultúrne pamiatky zapísané do kon
ca roku 1987 v štátnych zoznamoch kultúrnych pamiatok po
dľa predošlých predpisov sa stali kultúrnymi pamiatkami po
dľa nového zákona. Podnet na vyhlásenie veci za kultúrnu pa
miatku môžu podávať inštitúcie, podniky, organizácie 1 obča
nia na príslušnom ONV, KNV alebo priamo na Ministerstve 
kultúry SSR. Po vyhlásení sa kultúrne pamiatky zapisujú do 
Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SSR, ktorý vedie 
Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti v Bratislave, Krajské 
národné výbory a okresné národné výbory vedú zoznamy pa
miatok svojich územných obvodov podľa výpisov z Ústredného, 
zoznamu.

Vláda SSR môže najhodnotnejšie kultúrne pamiatky vyhlásiť 
za národnú kultúrne pamiatky a územia s významnými súbor
mi pamiatok za pamiatkové rezervácie. Okrem všeobecných 
ustanovení v zákone bude starostlivosť o národné kultúrne 
pamiatky a pamiatkové rezervácie upravená nariadeniami vlá
dy SSR, ktoré sa pripravujú s účinnosťou od 1. januára 1989.

Záchrana, obnova a primerané užívanie kultúrnych pamia
tok je povinnosťou ich vlastníkov, správcov a užívateľov, v 
prípade cirkevných pamiatok povinnosťou cirkvi. Kultúrnu 
pamiatku je možné užívať len spôsobom, ktorý zodpovedá jej 
kultúrnemu významu, pamiatkovej hodnote a technickému 
stavu. Každé ohrozenie alebo poškodenie pamiatky je vlastník 
povinný bez zbytočného odkladu oznámiť okresnému národné
mu výboru, ak ide o stavbu tiež príslušnému stavebnému úra
du.

Ak zamýšľa vlastník vykonať obnovu (údržbu, opravu, re
konštrukciu, reštaurovanie alebo inú úpravu) pamiatky, je po
vinný si vopred vyžiadať záväzné stanovisko okresného ná
rodného výboru, v prípade národnej kultúrnej pamiatky zá
väzné stanovisko KNV. Vlastník si vyžiada stanovisko aj k 
nehnuteľnosti, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou, ak sa táto 
nachádza na území pamiatkovej rezerváci, pamiatkovej zóny 
alebo na území ochranného pásma. Okresný národný výbo:’ 
vydáva záväzné stanovisko po vyjadrení krajskej organizácie 
pamiatkovej starostlivosti (v Bratislave Mestskej správy pa
miatkovej starostlivosti a ochrany prírody), v prípade ná
rodnej kultúrnej pamiatky vydáva záväzné stanovisko krajský 
národný výbor po vyjadrení Štátneho ústavu pamiatkovej sta
rostlivosti. Prípravnú a projektovú dokumentáciu obnovy pa
miatky prerokúva vlastník alebo projektant v piiebehu je j 
spracovania s príslušnou organizáciou pamiatkovej starostli
vosti.

Vlastnú realizáciu obnovy (stavebné práce) vykonáva vlast

ník svojpomocne alebo dodávateľsky prostredníctvom prísluš
ných stave,bných organizácií, ktoré majú pre tieto práce vy
tvorené odborné a kapacitné predpoklady. Reštaurovanie pa
miatok výtvarného umenia alebo umeleckého remesla môžu 
vykonávať iba odborné organizácie na tento účel zriadené 
alebo oprávnené Ministerstvom kultúry SSR. Sú to predovšet
kým Štátne reštaurátorské ateliéry, Ústredie umeleckých reme
siel, Drustav Bratislava a niektoré ďalšie.

V prípade neplnenia povinností vlastníka, správcu, užívateľa 
môže príslušný okresný národný výbor nariadiť vykonanie po
trebných opatrení v záujme ochrany a vhodného užívania kul
túrnej pamiatky. Môže tiež nariadiť zverenie hnuteľnej pa
miatky do úschovy odbornej organizácie (múzea, galérie), u 
nehnuteľnosti môže začať konanie o vyvlastnení kultúrnej pa
miatky podľa príslušných predpisov. V odôvodnených prípa
doch môže ONV na žiadosť vlastníka poskytnúť príspevok na 
zachovanie a obnovu pamiatky. Na záchranu a obnovu národ
nej kultúrnej pamiatky môže poskytnúť príspevok Ministerstvo 
kultúry SSR z centrálnych zdrojov.

V prípade porušení povinností vyplývajúcich zo zákona.

môže okresný národný výbor uložiť pokarhanie alebo pokutu 
jednotlivcovi do výšky 5000 Kčs a pokutu organizácií až do 
výšky 500 000 Kčs podľa závažnosti priestupku a doby trvania 
protiprávneho konania. Prihliada sa tiež na kultúrny a his
torický význam pamiatky a na rozsah hroziacej alebo spôso
benej škody.

Ja samozrejmé, že rozsah takéhoto príspevku nedovolí uvá
dzať všetky podrobnosti vyplývajúce zo zákona a vykonáva
cej vyhlášky. Príslušné národné výbory a odborné organizácie 
budú” postupne oboznamovať všetkých vlastníkov a správcov 
pamiatok, a teda aj cirkev s ich právami a povinnosťami tý
kajúcimi sa ochrany a užívania kultúrnych pamiatok v ich 
majetku a správe. Malo by tiež byť v záujme príslušných cir
kevných činiteľov, správcov farností atd., aby sa oboznámili 
s uvedenými právnymi predpismi na príslušnom okresnom 
národnom výbore alebo krajskom ústave štátnej pamiatkovej 
starostlivosti, a to najmä vtedy, ak zamýšľajú vykonať údržbu, 
obnovu alebo iné zmeny kultúrnej pamiatky. J. Liptay

Ak vieme nájsť radosť a Božia vôľu af v biedach tohto sve
ta, sfi rovnako milé ako ra j (sv. František Saieský).

Je prirodzené, že skrývame svoje chyby. Keď je  však tomu 
tak, prečo sa tešíme, keď nám dakto rozpráva o chybách cu
dzích (sv. František Saieský).



pozKiáš svoju  vierm /

M ravné čnosti
Boh spolu s posväcujúcou milosťou dáva duši člo

veka božské čnosti, o ktorých sme minule hovorili, 
a tiež Cnosti mravné, o ktorých si teraz povieme.

Mravné čnosti súvisia s naším vzťahom ku všet
kému, čo je mimo Boha. Čnosť rozvahy usmerňuje 
rozum človeka; čnosti spravodlivosť, striedmosť a 
zmužilosť usmerňujú vôľu človeka.

Najprv niečo o rozvahe. Rozum, podporovaný vie
rou, môže poznať pravdu o Bohu, ale jednako sa 
nemusí vyznať vo všetkých zákrutách cesty, ktorou 
sa dostávame k Bohu. a nemusí vedieť, ako sa tou 
cestou ide. Rozvaha je čnosť, pomocou ktorej duša 
podporovaná milosťou vidí svet taký, aký v skutoč
nosti je, a náš vzťah k nemu je taký, akým má byť. 
Bohužiaľ, v bežnom používaní slovo „rozvážnosť“ 
nadobudlo význam, ktorý je opakom samej pod
staty tejto čnosti. Máme sklon chápať ju ako druh 
nesmelosti, zaisťovania sa na všetky strany, unika
nie pred rizikom, pričom riziko znamená to, čo 
ohrozuje nejaké časné dobro, napr. mučeníctvo.
V skutočnosti bývajú však situácie, v ktorých pod
stúpenie mučeníctva je jedinou rozvážnou vecou

„Svojimi ústami si vyžaroval m ilost tak , a k o  oheň  svetlo. 
Osvietila ce lý  svet a  ozrejm ila  mu hodnotu nezištnosti. U ká
zala  nám van ešen osí poníženosti. Poučuj nás svojim i slovaitii, 
o tč e  Ján Zlatoústy a  pros S lovo, K rista B oha, aby  spasil n aše  
duše."
Na sn ím ke: sv. Ján Zlatoústy od  a k a d . mal. M ikuláša Klim- 
čáka .

a únik pred ním je krajnou nerozvážnosťou. Unik
nutie pred mučeníctvom za cenu straty vlastnej du
še na celú večnosť totiž nie je nijakým ziskom. Slo
vá Svätého písma: „Kto stratí svoj život pre mňa 
a pre evanjelium, zachráni si ho“ (Mk 8, 35), tvo
ria najvlastnejšie motto, čiže heslo rozvážnosti (nie
kde sa táto čnosť nazýva aj opatrnosť).

Rozvaha je teda čnosť, ktorá uspôsobuje rozum, 
aby z rôznych možností vybral to, čo treba robiť 
a ako to robiť. Ostatné tri čnosti napomáhajú vôli 
robiť to, čo uznal za správne rozum. Spravodlivosť 
sa týka nášho postupu voči iným. Je to rozhodná 
vôľa, aby mali všetko, čo im patrí. Nejde teda iba 
a to, aby sme sa zdržali od privlastňovania si toho, 
na čo nemáme právo: to samo v sebe by mohla byť 
len duchovná slabosť. V skutočnosti spravodlivosť 
je hlboký záujem o to, aby sa iným dostalo, čo im 
právom patrí, záujem, ktorý nás núti vykonať niečo 
v tejto veci.

Striedmosť a zmužilosť sa týkajú postupu voči 
nám samým. Vo svete sú veci — a často bývame 
v situácii, keď sa nám zdá, že celý svet je plný 
týchto vecí — ktoré nás neodbytne vábia, hoci vie
me, že ich nesmieme užívať alebo nemôžeme máť 
bez ujmy na svojej duši. A sú i také veci, ktoré nás 
desia, pred ktorými by sme chceli uniknúť za kaž
dú cenu, a predsa povinnosť káže postaviť sa k nim 
zoči-voči. Striedmosť učí odvracať sa od vecí vábi
vých a príťažlivých, ktorých sa máme vystríhať. 
Zmužilosť pomáha vôli postaviť sa Čelom voči to
mu, o čom nám inštinkt vraví, aby sma pred ním 
utekali. Striedmosť nás usmerňuje. Zmužilosť nás 
nabáda.

Ak človek má už vieru, nádej, lásku a štyri mrav
né čnosti, mohlo by sa zdať, že už má všetku pomoc, 
potrebnú na dosiahnutie nadprirodzeného cieľa. 
A predsa ešte dostáva, ako uvidíme, ešte aj inú po
moc.

(Podlá F. J. Sheeda pripravil M. M.j

BEDLITE
B ed lite  . . .  E vanjelium  k á ž e  b e d lit  s p repásan ým i 

bed ram i a  rozžatou  lam pou . S lu žobn íkovi, k torý  bu
d e  b ed lit  sľubu je, ž e  pán  sa  o p á š e  a  h o  obslúži, k e ď  
s a  vráti.

Iba  lá s k a  bed lí. J e  to  je j v lastnosťou . K eď  n iek o 
h o  m ilu jem e, s rd c e  nám  u stav ičn e b ed lí a  o ča k á v a  
ho. K aždá  m inúta, č o  sa  m íňa bez  m ilovan ého , patrí 
jem u a  p rež ív am e ju v bed livosti.

V iem e, že Jež iš  ž iad a  lásku . A p reto  ch c e , aby  
sm e bed lili.

B ed lí a j ten , č o  sa  bojí. V skutku  , Jež iš  hovorí
o z lo d e jo ch  . . .

B ed lím e, bo sa  b o jím e. A b o jím e sa , bo  m ilu jem e  
d a k o h o , k o h o  n ech c em e  stratiť.

Jež iš  p ožad u je  lásku . A k e ď ž e  a j on  m ilu je, vzbu
d zu je s trach , len  abi/ n ás zachrán il. Robí a k o  m a
m a, k to rá  sľubu je d eťom  odm en u  i trest, p od ľa  to 
h o  a k o  sa  budú správať.

Jež iš  n ep ožad u je  od  n ás iba  čistú  lásku , k to rá  
dáva  a  n em y slí v ôb ec  na odm enu.

U kazuje nám  odm en u  i trest, len  aby  n ás spasil..
Čhiara Lubich



V čakaní na úsvit
Kráčal som z Efräimu údolím Dujak do Jeruza- 

lama. Chcel som obísť Jericho, mesto balzamových 
stromov a hlučných zástupov ludí. Neznášal som 
ľudské davy. Teraz sa tu nahrom adilo nad očaká
vanie veíké množstvo pútnikov. Keď som sa spý
tal človeka v škvrnité i tunike a s vreckom na jedlo 
uviazaným okolo pásu, čo to má znamenať, vysvet
lil mi vyčítavo:

— Ako to, že nevieš?! Cestou do Svätého mesta 
ca má tu zdržať U čitel z Nazareta. Veíký muž v slo
ve a čine.

Učiteľ z Nazareta? — pomyslel som si. — Počul 
som ho iba raz hovoriť. Vtedy veľmi ostro karhal 
boháčov, postavil sa na stranu chudobných. Šiel 
som vtedy z Tiberiady do Kafarnauma a pamätám 
sa, ako na jednom pahorku volal: „Blahoslavení 
ste vy, chudobní, lebo vám patrí Božie kráľovstvo.“ 
Pozeral som vtedy na poslucháčov zahľadených 
naňho. Všetci boli chudobno oblečení, daktorí aj 
v poplátaných šatách. Vtedy mi rozprávali jeho po
dobenstvo o chudobnom Lazárovi a odsúdenom bo
háčovi. Podobenstvo sa končilo takisto ako pred
tým: blahoslavení chudobní, beda boháčom!

Aj ja  som chudobný. Na nohách som mal sandále, 
čo sa už rozpadávali a denár vo vrecku, ktorý som 
zarobil vo vinici pri Efraim e. Preto sa mi páčila 
Učiteľova reč. Dobre tým boháčom, že ich odsudzu
je  na každom kroku — pomyslel som si so zadosť
učinením. — Keby tak vedel zapôsobiť a j na ich 
srdce a cit, aby sa podelili so svojím bohatstvom 
s  chudobnými!

Sám Učitel, ako mi hovorili, bol veľmi chudobný. 
Napokon som sám videl jeho od slnka a dažďa vy
blednuté rúcho. Ale všimol som si nielen šaty a ošu
melé sandále. Zapamätal som si najm ä jeho tvár 
a ruky. Boli prečudesne, akoby slnkom presvietené.
V tvári sa odráža duša, v rukách — srdce. Nech by 
som čokoľvek povedal o tomto Človekovi, určite 
bol spanilej duše a veľkého srdca.

Teraz som myslel, že počujem  čosi viac. Iste zno
vu bude odsudzovať boháčov a sľubovať vykúpenie 
chudobným. Postavil som sa pod košatý figovník, 
aby som si odpočinul v tieni pred ďalšou cestou. 
A neviem, ako sa to stalo, keď naraz ma unášala 
ľudská rieka a dostal som sa až do stredu mesta.

O chvíľu som ho zazrel a hneď poznal. Šiel so 
svojimi učeníkmi, tiež takými chudobnými, ako On 
a s takou istou prežiarenou-tvárou. Ruky som nevi
del, ale možno a j ony boli plné slnka. Rozhliadol 
sa po zástupoch, ako by dakoho hľadal. V tom sa 
stočil mojím smerom. Viclel som mu tvár zblízka, 
že som zazrel jeho oči. Možno a j „pozrel na mňa. 
Ale celkom určite pozrel na figovník, ktorý rástol 
vedľa cesty. Sedel na ňom akýsi malý, pochudnutý, 
možno a j chorý človek, oblečený do drahého batis- 
tového plášťa. Počul som Učiteľov hlas:

— Zachej, pod rýchlo dolu, lebo dnes musím zo
stať v tvojom dome.

Kaď ten človek, osmelený čudnou výzvou, schá
dzal nemotorne zo stromu, pýtal som sa sám seba: 
„Kto je  to? Možno dajaký chudobný človek! Ale 
predsa chudobný človek sa neoblieka do batistu . . . “

— Kto je to? — opýtal som sa starého vedľa sto
jaceho kupca.

— Nevieš, kto je to? Akože to nevieš, kto je  to?

— Po týchto slovách si starec odpľul s odporom. — 
Je to hlavný mýtnik, najväčší boháč v meste.

Okolo mňa už hustla pohoršujúca vrava a úžas.
— K hriešnikovi pošiel, na hostinu! K boháčovi!
K hriešnikovi, k mýtnikovi, k boháčovi. . .  — opa

kujem v chaose myšlienok, ktoré mi vírili v hlave.
— Nič nechápem. Zdalo sa mi, že ho poznám, že 
poznám jeho učenie, ale teraz sa ukazuje, že ho 
vôbec nepoznám, že ničomu nerozumiem. Prečo 
šiel k boháčovi, namiesto že by ho odsúdil? A k to
mu vyberačovi cla, kolaborantovi a konfidentovi 
Rimanov, tých prekliatych Rimanov! Co to robí a 
prečo? Prečo ničí vo mne teraz obraz, čo som si
0 ňom vytvoril? Prečo . . . ?

Pretlačil som sa cez zástup ako bez zmyslov, aby 
som sa dačo dozvedel a  dačomu porozumel. Poda
rilo  sa mi pretisnúť tak blízko, že som počul Za- 
chejove slová:

— Pane, polovicu svojho majetku dám chudob
ným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásob
ne.

Neveril som vlastným ušiam. Ako sa ten rímsky 
pes — pomyslel som si zrazu — tak zmenil? Alebo 
to len predstiera a klame? Dav Sa pohol k pahorku 
úzkou cestou, kde býval boháč. V bráne domu, ob- 
rastenej brečtanom, stála celá Zachejova rodina. 
Zrejme už oznámili, kto príde na hostinu.

Stále som čakal na dajaké vysvetľujúce slová 
a pretoi som sa zdržiaval blízko Učiteľa. Prečo si 
takto počínal? 2e by zmenil mienku o boháčoch? 
Že by sa jeho učenie už zmenilo? Nevidel som jeho 
tvár, lebo kráčal, bol ku mne obrátený chrbtom. Za
stal v bráne domu, obrátil sa a všetci stíchli. Potom 
prehovoril:

— Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď ai on je 
Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľa
dať a zachrániť, čo sa stratilo.

Keď to hovoril, akoby sa pozrel na mňa. Akoby 
bol nahliadol do môjho srdca. Dušu mi premkol 
čudesný pocit. Neviem to presne vyjadriť, ale cítil 
som to tak, ako keby sa mi rozšírilo srdce a rozjas
nila myseľ. Akési svetlo vniklo mi do duše. Kdesi 
tam v hlbinách, z temnoty môjho vnútra sa rodilo 
mocné, prečudesné svetlo. „Lebo Syn človeka pri
šiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo . . . “ — opako
val som si v mysli. — Teda v jeho Kráľovstve kaž
dý má šance! Niet odsúdených a vyvolených. Ba
1 najväčší hriešnik, i nečestný mýtnik, i najbohatší 
človek má otvorené dvere ku spáse. Všetkým otvo
ril nebeské brány. On, Boh a Mesiáš, Vykupiteľ a náš 
P á n . . .  A ja  som ich odsúdil už vopred na večné 
zatratenie a nedal som im nijakú šancu. A zdalo 
sa mi, že som už pochopil Učiteľovo učenie, že ho 
už teraz dobre poznávam.

Pokýval som hlavou v ľútosti nad sebou samým 
a rozhodol som sa neodchádzať z mesta. Čakal som, 
kým Učiteľ vyjde zo Zachejovho domu. Chcel som 
ho ešte vidieť a  možno sa pridať k jeho učeníkom. 
Lebo len Boh môže tak hovoriť a konať — pomys
lel som si, kráčajúc po tmavých uličkách mesta 
v čakaní na úsvit.

(R. E. Rogowski — sprac. R. A. Slavický)



k i z u š e  s v e t l á

SVÄTÄ A G N E S A  RÍMSKA, PANNA A MUČENICA
Podobne ako sv. Sebastián i svätá Agnesa Rímska 

patrila medzi veími obľúbených a uctievaných Svä
tých. Jej úcta sa už v prvej polovici 4. storočia roz
šírila na Západe a čoskoro prenikla a j na Východ. 
Západná cirkev zaradila je j meno medzi význam
ných svätých uvádzaných v kánone [eu charistic
kej modlitbe) svätej omše.

Napriek veľkej obľube a úcte sa však nezachova
lo vaía historických údajov o živote tejto  svätice; 
Sčasti sa to dá rozumieť preto, že Agnesa zomrela 
veľmi mladá, asi dvanásťročná. Život dvanásťroč
ného dievčaťa nemohol ešte vzbudiť väčšiu pozor
nosť medzi súčastníkmi. Pozornosť vyvolala až zá
verečná epizóda jei krátkeho života — je j hrdin
ská smrť. Okrem toho v období prenasledovaní, keď 
kresťania často zápasili o holú existenciu, neboli 
podmienky na vypracovanie a uchovávanie histo
rických -dokumentov. Významnejšie udalosti sa 
uchovávali v ústnom podaní; písomne sa zachytili 
až neskôr, v období pokoja. Pravda, treba pripus
tiť, že pri ústnom podávaní správ sa do nich pri
miešali rozličné fantastické doplnky, ktoré bolo 
niekedy ťažké odlíšiť od historickej skutočnosti.

Kedy žila a zomrela sv. Agnesa?
Po uvážení všetkých údajov, ktoré sú k disptízí- 

cii. mučeníctvo sv. Agnesy bolo niekedy v rokoch 
258—59, v prenasledovaní za cisára Valeriána. Pod
ľa tradície zachytenej v n ajstarších  životopisoch 
Agnesa bola veľmi pôvabná. V je j dospievajúcom 
veku sa o ňu začali zaujímať mnohí mládenci, no 
ona ich odmietala. Pravdepodobne chcela žiť v Bohu 
zasvätenom panenstve. Istého pohanského mladíka 
je j odmietnutie tak urazilo, že udal mladistvú Ag
nesu cisárskemu súdu ako kresťanku. Agnesa však 
bola ešte mladá na to, aby mohla byť podľa rím 
skych zákonov súdená. Preto sudca jednoducho na
riadil, aby ju dali do nevestinca, kde mali toto 
ušľachtilé dievča morálne zlomiť. Ale Agnesa tak 
statočne bránila svoje panenstvo, že ju napokon 
sudca dal sťať.

Mravná sila tohto pekného dievčaťa a jeho ne
ochvejnosť pri vyznávaní viery veľmi zapôsobili na 
ľudí, takže mladá mučenica sa čoskoro stala pred
metom živej úcty v ľude i v cirkevnej liturgii. Oko
lí) je j hrobu pri rím skej ceste Via Nomentana vznik
li katakomby a po ukončení prenasledovaní í veľ
kolepá bazilika, ktorú dal postaviť cisár Konštan
tín Veľký na žiadosť svojej dcéry Konštantíny. Pá
pež Honorius I. (625—638) prebudoval baziliku na 
dnešnú podobu. Neskôr vznikol v Ríme ďalší kostol 
zasvätený sv. Agnese, a tó na terajšom  námestí 
Piazza Navona, na mieste niekdajšieho Domiciánov- 
ho štadióna, kde údajne sv. Agnesa podstúpila mu
čenícku smrť. Pôvodný kostol bol obnovený v 12. 
storočí. Dnešnú podobu mu dali slávni stavitelia 
Rainaldi a Borromini 17. stor.

Sv. Agnesa Rímska sa dodnes uctieva ako vzor 
hrdinskej nevinnosti a ako ochrankyňa ženskej m lá
deže.

V bazilike sv. Agnesy na rím skej Via Nomentana 
sa každoročne na sviatok sv. Agnesy, t. j. 21. janu
ára, pri slávnostných bohoslužbách požehnávajú

dva baránky, ktoré sa potom darujú pápežovi. Z vlny 
týchto baránkov sa tkajú zvláštne pásy, páliá, ktoré 
Svätý Otec odovzdáva novým arcibiskupom ako 
odznak ich úradu. Požehnanie mladých baránkov 
v bazilike sv. Agnesy súvisí pravdepodobne s ich 
latinským pomenovaním (baránok sa latinsky na
zýva „agnus“ ) ako aj s ich symbolikou i symbolom 
Božieho Baránka — Ježiša Krista. Preto je veľmi 
vhodný na vyjadrenie Agnesinej nevinnosti zasväte
nej Ježišovi Kristovi. —r —

Boh nás vždy očakáva
Márnotratný syn z evanjelia bol na tom dobre, 

lebo ešte pri všetkej svojej úbohosti nezabudol, ako 
mu bolo doma. A svedomie mu ešte žilo. A práve 
v tomto bode prestáva byť obrazom moderného 
hriešnika.

Zato však otec z tohoto podobenstva ostáva stále 
obrazom Boha. Celý príbeh nestráca nič na svojej 
aktuálnosti, pretože Božie milosrdenstvo je stále 
rovnako veľké. Rovnako pripravené všetko odpus
tiť, všetko zabudnúť a vystrojiť veľkú hostinu na 
privítanie. Nech by to premárnené dedičstvo bolo 
akékoľvek veľké, niet takého veľkého a strašného 
zločinu, aby Božie milosrdenstvo nebolo ešte väč
šie. Aj toho najväčšieho hriešnika čaká otvorená 
náruč a hostina, ak sa vráti. Boh je síce spravodli
vý a treba sa nám, triasť pred jeho trestajúcou ru
kou. Ale nie na to poslal na svet svojho Syna, aby 
nás mohol trestať. Ža to nevycsdil Kristus ani je 
dinú kvapku potu. Ale všetku svoju krv vylial za 
to, aby nám Boh mohol odpustiť (Scheeben).

Ešte aj tretia  osoba z tohoto podobenstva je dô
ležitá. Starší brat. Dobrý, poslušný, ktorý sa nikdy 
z otcovského domu nevzdialil. Druhý brat je obra
zom slušného, dobrého veriaceho, ktorý si vždy 
presne plní svoje povinnosti. N!et naňho ponosy. 
A predsa v tomto podobenstve vystupuje v akomsi 
nadobrom svetle. Otec nie je  s ním spokojný.

Ako sa mal správne tento syn zachovať? Keby bol 
miloval svojho mladšieho brata, bol by trpel jeho 
odchodom z domu a jeho zlým životom. Bol by zba
dal, ako to otca bolí. A preto by sa bol snažil pri
viesť ho späť. Mal ho ísť hľadať. Alebo aspoň mal 
byť prvý, ktorý ho zbadá pri návrate. On mal be
žať k otcovi s radostnou správou, on sa mal priho
voriť zaňho a mal sa tešiť na privítacej oslave.

Toto azda nepotrebuje vysvetlenie. Uvažujme
o vlastnom vzťahu k tým, ktorí zablúdili. Považuje
me ich ešte za bratov, pokúšame sa priviesť ich  
späť, prosíme za nich, tešili by sme sa ich  návratu? 
Úprimne, bez výnimky? Tak ako je  otcovský dom, 
Bož'a náruč otvorená pre všetkých bez výnimky?

V. H.



Bolo to na jednej z m ojich bý-' 
valých farností. Na filiálke som 
mal pekný útulný kostol, dobrých 
veriacich a  zlatých miništrantov. 
Tých som mal najradšej. Keď som 
vstúpil do sakristie, už boli oble
čení. Úctivo ma pozdravili a milo 
sa správali. Samí mi vynašli mies
ta, z ktorých sa čítalo v príslušný 
deň.

— Výborne, — povedal som a 
dodal — ste šikovní chlapci. Mô
žete odniesť knihy na oltár.

Najviac zo všetkých vynikal 
Miško. Bol to počierny úctivý chla
pec, ktorý sa snažil splniť každé 
moje želanie prv, naž som ho vy
slovil. Mal radosť, keď sa mu to 
podarilo. Videl som, ako ho pote
šil môj úsmev. Mal som ho veľmi 
rád.

A nielen preto. Dozvedel som sa, 
Ž3 jeho otec e pijan a doma vy
číňa. Keď sa vráti domov opitý, 
rodina sa trasie. Zúril, trieskal, 
bil toho, kto sa mu dostal pod ru
ky. Matka by bola svoje štyri deti 
najradšej chránila vlastným telom
i životom, ale detí kričali:

— Mamička, nadajte sa zabiť, 
koho potom budeme mať!

Otec sa zlostil. Bol by najrad
šej svoju zlosť vylial na svojej že
ne a deťoch. Všetko mu bolo v 
opilosti zlé, s ničím nebol spokoj
ný. Terčom jeho zlosti bol n a j
častejšie Miško, ktorý bol n a jstar
ší z detí.

Na Miška sa valilo nešťastie. 
Ochorela mu mamička a musela 
do nemocnice. Starosť o troch 
mladších súrodencov zostala je 
mu. Sám bol ešta chlapec, chodil 
do školy. Bolo sa mu treba učiť
i dbať o svojich mladších súro
dencov. Keď len mohol, navštívil 
mamičku a triasol sa pred otcom.

A nielen sa triasol. Azda ten 
strach by bol ľahšie zniesol ako 
hanbu. Vedel, čo sa hovorí v ob
ci o otcovej pijatike. Bál sa ľudí, 
aby niekto nezačal pred ním o 
tom rozprávať, lebo by ho to ra
nilo hlboko v duši. Preto sa ľu
ďom začal vyhýbať.

Vedel som o tom všetkom, c í
til som s ním. Snažil som sa mu 
nahradiť nedostatok otcovskej lás
ky milým slovom, občasnou po
chvalou. Miško vybadal môj úmy
sel a snažil sa mi to odplatiť tým, 
že mi vo všetkom vychádza v ús
trety.

Bol hmlistý jesenný deň, ne
príjemný a chladný. Bolo to ne
klamné znamenie, že zima sa ne
úprosne blíži. Len vtedy si človek 
spomenie, čo ešte potrebuje na

ZLÍ PRIATELIA

zimu. To pripomenulo i mne na- 
vludné jesenné ráno. Sadol som 
na autobus a pobral sa do okres
ného mesta. Tam som sa presved
čil, že som nebol jediný, ktorému 
zišla zima na um. Obchody sa len 
hemžili ľuďmi. Predsa však som 
nakúpil, čo som potreboval a s 
niekoľkými balíkmi ponáhľal 
som sa na autobusovú stanicu. 
Vonku fúkal severný vietor, nuž 
bol som rád, keď som vošiel do 
novej priestrannej čakárne. Sadol 
som si a lan čo sem si trochu od
dýchol, «astal predo mnou chlap 
s usmievavou tvárou. Nepoznal 
som ho. Ale zdvorilo som sa na 
neho usmial, vstal a podal mu ru
ku.

— Nepoznáte ma? — spýtal sa 
ma d i vene — nože sa pozrite lep
šie.

Pozrel som a riekol:
— Akýsi ste mi známy i tvárou

i hlasom, jednako neviem s kým 
hovorím.

— Som Miškov otec, — pove 
dal mi uveličene.

— Zlatý chlapec, — odpovedal 
som, pri čom som sa usiloval vy
strúhať čo najprívetivejšiu tvár, 
hoci sa mi hneď vybavilo všetko, 
čo som o ňom počul. To sa zjav
ne prejavilo i na mojom pohľade, 
lebo jemu úsmev na tvári zamr
zol. Oči sklopil a prévinilo sa oz
val:

— Ja viem, ja  viem, — pozrel 
na mňa akoby nevedel kam z ko- 
nopí a pokračoval neistým hla
som:

— Nesprávam sa k nemu ani k 
cele j rodine tak, ako by som sa 
mal. Vy to iste viete. Vám ľudia 
povedia všetko a možno aj viac, 
ako je  pravda. Ale priznávam sa, 
veď to ani nemôžem poprieť, lebo

o tom vie každý. Len rád by som 
vám to vysvetlil. Ja nie som zlý 
človek. Ja som ešte pred nedáv
nom bol veľmi dobrý manžel i 
otec svojich detí. Aj teraz, kaď 
som triezvy, mám ich rád a som 
hrdý na svojho Miška, že ho kaž
dý chváli. Ale keď sa napijem, 
nič nepopieram, tak je to, ako si 
to o mne myslíte. Hanbím sa za 
to. Ale nie ja som tomu príčina.

— A ktože? — spýtal som sa 
prekvapene.

— Moji kamaráti. Ja za to ne
môžem, že som sa dostal do takej 
partie. Oni nie sú zlí, nikdy mi 
naublížili. Ba keď potrebujem, aj 
ma zastúpia v práci, ako a j ja ich. 
Ale pijú.

— To neznačí, že musíte piť aj 
vy, — namietal som.

— Vidieť, že ste v takej spoloč
nosti nikdy nepracovali, — odpo
roval mi. — Skončíme prácu a 
niektorý povie:

— Ideme si vypiť.
A všetci ideme.
— A čo, keby ste vy nešli s ni

mi. ale domov? — položil som 
mu otázku.

— Považovali by ma za čudá
ka, možno a j za zradcu. Vysmiali 
by ma, ža sa bojím ženy. Neverili 
by ste, akú moc majú nado mnou, 
že ja  im už neviem odolať. Neod
vážim sa im odporovať. Idem s ni
mi takou nutnosťou, ako keď mag
net tiahne železo.

— A na to nemyslíte, za čo vás 
považuje manželka, deti, všetci 
statoční ľudia? — spýtal som sa 
s karhavým pohľadom.

— Máte pravdu, na to by som 
mal myslieť. Ale sľubujem, že od- 
taraz budem.

A zaligotali sa mu slzy v očiach.
— Pam ätajte si, — pokračoval 

som jemným tónom, — vám mu
sí byť prvá vaša rodina. Je j máte 
žiť, na ňu pracovať, je j doniesť 
zarobené peniaze, aby s radosťou 
čakala váš návrat. Aký je  to ra 
dostný pohľad pre otca, keď vidí 
ako sa dietky k nemu vinú, všetky 
sa uchádzajú o jeho lásku. Man
želkin pohľad kvitne šťastím, keď 
vidí radosť svojich dietok. To je 
pravé rodinné šťastie, pre ktoré 
ste vstupovali do manželstva, a 
ktoré má blažiť vás i vašu rodin
ku po celý žovot.

— Sľubujem vám, že už to tak 
bude, — ubezpečoval ma Miškov 
otec, — nepodľahnem viac rečiam 
pijanov.

Bol som taký zaujatý naším 
rozhovorom, že som si nevšímal 
cestujúcich v čakárni. Len teraz
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som zbadal, že sme stredom ich 
pozornosti. Bol som rád, že prá
ve pristavili náš autobus, a tak 
sme sa obaja ponáhľali. Miškov 
otec mi pomohol odniesť jeden 
balík. Keď sme sa dostali dnu, 
autobus už bol skoro plný.

Autobus zastal v našej obci 
pred budovou, v kŕorej bol ob
chod i krčma. Dvere autobusu sa

otvorili, Miškov otec mi podal ba
lík a chlap, čo vedia neho stál, 
mu povedal:

— Poďme si vypiť do krčmy. 
Miškov otec zrejm e súhlasil.

Vtom som naňho prísne pozrel a 
povedal mu:

— Čo ste mi sľúbili?
Miškov otec sa zapýril, spustil 

zrak, nepozrel na mňa, ale zostal

v autobuse. Jeho priateľ vystúpil 
a zam ieril do krčmy.

Priatelia od pohárika majú ozaj 
veľkú moc nad človekom, ktoré
ho si získali. Preto pozor mláden
ci a chlapi, aby ste sa nedostali 
pod ich moc. Lebo je ťažké, pre 
fažké vymanif sa z nej.

dr. Ján B u b á n

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV V ČSSR
Gréckokatolícka cirkev je  časťou všeobecnej, t. j. katolíc

kej cirkvi. Je s ňou, vieroučne jednotná, uznáva autoritu rírn- 
sk'3ho pápeža a líši sa od nej iba obradom, t. j. vonkajším 
usporiadanom bohoslužieb. Niekedy sa nazýva aj katolíckou 
cirkvou byzantského obradu.

Jej počiatky u nás siahajú do doby Veľkomoravskej ríše 
a je j pokresťančenia solúnskymi bratmi východným obradom. 
Jeho existenciu v rámci katolíckej cirkvi môžeme sledovať 
i po páde Veľkej Moravy v Čechách i Hornom Uhorsku. Na 
našom území sa potom formovala behom 16. a 17. storočia 
a oficiálne sa proklamovala Užhorodskou úniou r. 1646.

Gréckokatolícka cirkev v ČSSR je jednou z 18 cirkví a ná
boženských spoločností uznávaných štátom. Má jednu diecé
zu so sídlom v Prešove, ktorej územie je na celej ČSSR. Bis
kupstvo podlieha priamo Svätej Stolici i v novom zriadení 
slovenskej cirkevnej provincie.

Biskupstvo má t. č. 201 farností, 218 duchovných, vrátane 
dôchodcov a okolo 500 000 veriacich v SSR a okolo 40 000 
v CsR. Delí sa administratívne na dekanáty, ktoré sú zhodné 
s okrosmi krajov Východoslovenského a jedného okresu Stre
doslovenského a s farnosťami v Bratislave a v Prahe. Naši 
bohoslovci študujú bohoslovie na CMBF v Bratislave. Na čele 
biskupstva je Mons. Ján Hirka, pápežský prelát, ordinár a apoš
tolský administrátor s právom sídelného biskupa.

Naše biskupstvo oslávilo v roku 1988 v mesiaci septembri 
170. výročie svojho založenia.

Mukačevská diecéza, do ktorej patrili gréckokatolíci Rakús- 
ko-uhorskej monarchie, bola veľkým telesom a jeho ľahšia 
administrácia si žiadala rozdelenie na menšie časti. Bola naj
prv rozdelená na 3 vikariáty, medzi nimi aj na prešovský. 
Tým bol daný základ pre budúce prešovské biskupstvo.

Cisár František I. na základe svojho patronátneho práva 
zriadil 3. novembra 1815 novú eparchiu Prešov. Za prvého 
biskupa dezignoval kanonika Gregora larkoviča, ktorý bol 

10 od r. 1813 gen. vikárom v Prešove. Gregor Tarkovič prijal 
menovanie až potom, ked! s tým súhlasila Svätá Stolica. Pre
šovské gr.-kat. biskupstvo bolo potom kanonicky erigované 
bulou pápeža Pia VII. Relata semper dňa 22. 9. 1818. Ozemie 
biskupstva sa rozprestieralo v 7 župách: Abovská, Novohrad
ská, Boršodská, Gemerská, Spišská, Šarišská a Zemplínska 
(severná časť). Biskupstvo malo vtedy 194 farností a okolo 
152 000 veriacich.

Nominovaný biskup Gregor Tarkovič odcestoval do Viedne 
zaistiť najpotrebnejšie náležitosti pre biskupstvo.

Správu biskupstva viedli doteraz títo sídelní biskupi: Gre
gor Tarkovič (1818—1841), Jozef Gaganec (1843—1875), dr. Mi
kuláš Tóth (1876—1882), dr. Ján Vályi (1883—1911), dr. Šte
fan Novák (1914—1918), dr. Dionýs Nyáradi (1922—1927) 
a Pavol Gojdič (1927—1960). Od smrti svätiaceho biskupa 
dr. Vasila Hopku r. 1976 biskupstvo nemá biskupa.

Naši veriaci sa v priebehu 18.—19. storočia vysťahovali do

Juhoslávie, USA a Kanady, kde si zachovali svoju národnú
i náboženskú identitu a všade tam majú svoje biskupstvá.

Chválou nášho biskupstva sú nielen pracovití a verní ve
riaci občania, ale aj kultúrne pamiatky, ktoré po sebe zane
chali. K nim patria predovšetkým krásne drevené kostoly v 
okresoch Bardejov, Humenné, Prešov a Svidník, ktoré sú 
vyhlásené za národné kultúrne pamiatky. Sú ozdobou ľudo
vej sakrálnej architektúry a vyhľadávaným predmetom obdi
vu mnohých domácich i zahraničných návštevníkov. V nich sa  
nachádzajú vzácne ikonostazy so súbormi cenných ikon — 
malieb na dreve. Mnohé z nich získali veľké ocenenie na sve
tových výstavách v Ósake a Montreale. Väčšina z nich je teraz. 
majetkom Šarišského múzea v Bardejove a Národnej galérie 
v Bratislave.

Skláňame sa v úcte k dedičstvu našich predkov, k ich sta
točnej práci v ťažkých podmienkach, k ich hlbokej viere, kto
rú stelesnil v cirkevných objektoch a ich jedinečných inte
riéroch a obdivujeme ich vernosť východnému obradu v ich 
ďalekých nových domovoch a chceme zostať verní ich od
kazu.

(Čs. rozhlas v programe Hlas veriacich z Československa,

ilINílllM
KTO M0ŽE PORADIŤ

Dvaja pocestní, ktorí si išli čosi vybaviť, stretli sa na ceste 
s havranom, ktorému chýbalo jedno oko.. Obaja sa naňho 
pozreli a pretože Jeden z cestujúcich videl v tomto stretnutt 
určité znamenie, presvedčoval toho druhého, že by sa mali 
vrátiť. No tento hovori: „Ako nám môže tento vták predpo
vedať, čo nás čaká, ked nevedel predvídať, že raz sám pride
o oko, lebo inak by si bol dal pozor?“

Tak a j ti, čo si nevedia rady sami so sebou, ťažko mflžn 
dávať rady iným. Ezopské bájky

Ach, tie prízemné povahy! Aj tá ich láska podobá sa ne
návisti (F. M. Dostojevskij).

Len ten, kto chce dobro pre všetkých, zaslúži si ho sám 
(J. Čapek).
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P1SU UHH BOHOSLOVCI

ABY VŠETCI JEDNO BOLI. . .

Ekumenizmus sa začal v pokoncilovom období 
skloňovať vo všetkých pádoch. Teológovia, kňazi
i laici hovoria o zjednotení, konferuje, schôdzuje 
sa a snemuje. Zjednotenie chcú všetci, ale zaplatiť 
cenu, ktorú táto  jednota stojí, tých je  málo.

Zatiaí, čo sa schôdzovalo, zišlo sa vo Francúz
sku niekoľko ¡mladých ľudí, ktorí skúsili dôjsť k jed
note, ak to nie je  tak ľahké cestou ľudského rozu
mu, cestou lásky a činu. Tak začalo rásť to, čo  dnes 
svet pozná pod menom E ku m en ick é  bratstv o  v T aizš.

Kardinál J. Trochta popísal v kniha Zít dnešek 
s Bohém podstatu tohto diela takto: „Namiesto ne
konečných rečí a stohov popísaných papierov o zjed
notení kresťanov, mladí išli a skúsili žiť ako už 
zjednotení kresťania. Chceli sa spoločne učiť ako 
pochopiť a ako mať v úcte kresťana, ktorý rozu
mie Kristovi trochu inak.

s a  tW

ABY VŠETCI JEDNO BOLI,
AKO TY OTČE, SI VO MNE 

A JA SOM V TEBE, ABY AJ ONI 
V NÁS JEDNO BOLI, ABY SVET 
UVERIL, 2E TY SI MA POSLAL

Postavili si kostol a pred vchod dali nápis: Vy, 
ktorí tu vstupujete, zm ierte sa — otec so synom, 
manžel so ženou, veriaci s  neveriacim , kresťan so 
svojím inak veriacim  bratom.

Veľkým prekvapením bolo, akú príťažlivosť začalo 
mať toto miesto pre mladých ľudí. Najprv po stov
kách, dnes už po stotisícoch ich ročne prichádza 
do Taizé, aby videli a  zažili, ako môžu žiť spolu 
a v láska veriaci rôznych cirkví.“

Takto pochopili ekumenizmus mladí ľudia v Taizé 
vo Francúzsku. A ako sme ekumenizmus pochopili

my? Žiaľ, môžeme sa dosť často stretnúť s prípad
mi pohŕdania, podceňovania, ba a j nepriateľstva 
prejavovaného medzi veriacim i rôznych cirkví. 
A nielen veriacimi. Často sa stránime, ako sa Židia 
stránili Samaritánov a pritom si neuvedomujeme, 
že porušujeme nielen zmysel ekumenického hnutia, 
ale a j prikázania lásky k blížnemu. Ježiš Kristus 
poukazuje na dôležitosť jednoty kresťanov a j vo svo
je j veľkňazskej modlitbe: „Aby všetci boli jedno ako 
ty, Otče, vo mne a ja  v tebe, aby aj oni boli v nás, 
aby svet veril, že si ma ty poslal“ (Jn 17, 21).

Za jednotu prosíme Boha pri každej svätej boho
službe. A tým naša snaha často končí. Nesnažíme 
sa vniesť podstatu našej prosby do praktického ži
vota. Vyjdeme z chrámu a znova delíme kresťanov 
podľa príslušnosti k te j-ktorej cirkvi. Každý z nás 
má svoju pravdu a snaží sa vyvýšiť nad druhým. 
Práve ľuďom s touto vlastnosťou W. Shakespeare 
adresoval slová: „Ó, bláznivý človeče! Nafúkaný 
troškou autority, hráš pred nebom tak smiešnu ko
médiu, že by si rozplakal anjelov.“

Takýto ľahostajný prístup k otázkam jednoty kres
ťanov je svedectvom slabej viery, ktorá bráni ho
voriť ako Kristus, konať ako Kristus, žiť ako Kristus. 
Bráni splynúť s Kristom. A to má byť naším cieľom. 
Zbavme sa preto záťaže pýchy a povýšenosti, ktorá 
bráni nájsť cestu k rovnosti medzi kresťanmi a ces
tu, ktorá vedie k stretnutiu s Kristom.

M. Kerul-Kmec

BUDEM SA STARAT O MALOMOCNÝCH

Hocikde nás môže zastihnúf Božie volanie. Raoui Follereau, 
veľký apoštol malomocných, začul Baží hlas k svojmu jedi
nečnému povolaniu pri príležitosti, ktorú sám opisuje.

— Bol som novinárom. Raz ma redakcia dôležitých novín 
poslala na Saharu, aby som hľadal a interviewoval svedkov, 
čo poznali Charlesa de Foucaulta. Po skončení reportáže mo
ja  mladá žena a ja  sme sa rozhodli, že miesto toho, aby sme 
sa vrátili do Alžíra, zostúpime k rieke Niger. Raz v nedeľu 
ráno chladič nášho auta zostal bez vody. Našťastie, celkom 
blízko bolo rameno rieky. Zatiaľ čo sme naplňali radiátor, 
obkľúčili nás ľudia s hrozne znetvorenými tvárami. Pýtam 
sa sprievodcu:

— Čo sú to za ludia?
— Malomocní.
— A kde bývajú?
— Tu v blízkej húštine!
— Chodia a j do blízkej dedinky?
— Nikdy! Nesmú! Hovorím vám, že sú malomocní!
Naivne som nástojil:
— Ale niečo pre nich robia? Niekto sa o nich stará?
— Ale nie, veď vám to opakujem, to sú malomocní.
A nastrašený sprievodca utiekol. V ten deň som pochopil, 

že v našom svete existuje neodpustiteľný zločin: malomo
censtvo. Rozhodol som sa, že sa budem venovat iba jednej 
jedinej veci po celý svoj život; budem sa starať o malomoc
ných!

ČLOVEKA POZNAŤ PODĽA PRÁCE

F. A. Šalda svojho času povedal: „Keď chceš vedieť, čo v 
kom sedí, len ho pripusť k práci.“

Každý človek, ktorý do svojej práce „vloží srdce“, pociťuje 
radosf z úspechu. Ale ten, kto pracuje s láskou. Podľa práce 
poznať a j profil človeka.



Po prebudení mám prvú m yšlienku  ve- 
novat prec íten e/ a  vedom ef radosti.

R adovat sa, d o k á ia t  správne sa  rad o 
v a l z m nohého, č o  tu /e pri m ne, o k o lo  
mňa, to  sa  treba  nauffif. Na to  n ie  sm e  
nikdy d ost m ladi an i d o s i starí — totiž  
„učif sa  radovat“. T reba vždy znova  za- 
čínat. Každý deň. K aždé  rdno.

Po radosti príde na rad ,.mať čas“.
Netreba vstať ihned. Najprv sa začne

me pomaly pohybovať, poriadne sa vy
strieme. Toto vystieranie je dobré n a j
mä pre telo. Svaly celú noc v spánku 
odpočívali, sú malátne, teraz sa napínajú.

Potom vystrieme ruky. Pohybujeme 
prstami rúk a nôh. Krvný obeh nášho 
tela sa rozprúdi. Bunky mozgu sa pre
krvia. Ospalosť mizne. Až teraz sme cel
kom prebudení. Potom vstávam.

Zač.nam nový deň. Je to Boží dar.
Kolký deň môjho života?
U ¡mňa je 23 850-ty. Pritom som mal 

toho roku ešte len 65 rokov. Pred 100 
dňami.

Je to tak! Počítam svoj život na dni. 
Každý deň je dôležitý. Pre mňa. Pre mo
je budúce zrodenie, ku ktorému sa deň 
za dňom približujem. Preto sa každé rá
no usmievam Robím to už od šestnás
teho roku svojho života.

Ak ti ráno ťažko padne usmievať sa, 
tak sa postav pred kus skla. čo visí na 
stene a zadnú stranu má natretú ortu
ťou. Väčšina Tudí takéto sklo nazýva 
zrkadlo.

Ja sa tiež doň pozriem.
Ak sa mi doteraz nepodarilo usmie

vať sa, potom je už na usmievanie ne
skoro. Teraz sa už riadne smejem. Sme
jem sa tomu, čo sa tu na mňa pozerá. 
Vykukuje zo skla. zozadu natreného. Zo 
zrkadla.

Som to ja sám. Môj nemý zrkadlový 
obraz.

Smejem sa sám sebe. Radujem sa, že 
žijem.

Každý nový deň začínať s radosťou! 
Je to najúčinnejšia liečivá rastlina. Udr
žuje zdravie!

Veď vnútorná, pravá radosť je to naj
vzácnejšie, čo si sami môžeme dať. Je 
to najlepšia terapia každého zla. Pôsobí 
proti každej choroba, aj proti mrzutosti 
v starobe.

Ráno Je úsm ev  tvofon prvou šálkou 
zdravotného čaju! Radostný úsmev. Účin
kuje bezpečne lepšie ako sto liečivých 
rastlinu

Napriek tomu používaj aj liečivé rast
liny. Na upevnenie svojho zdravia, či na 
vyliečenie.

Čajová zmes na raňajky
25 g listov lesuej jahody — Fragaria 

vesca L.
50 g černicových listov — Rubus fru 

ticosus L.
25 g mäty piepornej — Mentha pipe- 

rita
35 g listov pŕhľavy — Urtica dioica
15 g kvetov nechtíka — Calendula off.
35 g medovky lekárskej — Melissa

oH.
15 g myší chvost (rebríček obyč.) — 

Achillea millefotium.

Dve kávové lyžičky zmesi sa zalejú 
2,5 dl vriacej vody. Nechá sa 15 minút 
vylúhovať, potom sa scedi. Pridá sa Jed
na lyžička včelieho medu a jedna lyžič
ka citrónovej šťavy.

Po troch týždňoch sa prejde na ď a l 
š i u  z m e s :

25 g listov malinových — Rubus idae- 
us I>.

25 g listov čiernej ríbezle Ribes ni
grum L.

50 g vňate zlaiobyle — Solidago vír 
gaurea L.

35 g ľubovník bodkovaný — Hyperi
cum perforatum L.

25 g tymian (dúška t y mi a nová) — 
Thymus vulgaris L.

20 g rasca lúčna — Carum carvi L.
20 g aníz (bedrovník anlzový) — Mm- 

pinella anisunt L.
Pripravuje sa rovnako. Takisto sa pije 

tri týždne. Potom sa opäť možno vrátil 
k prvej zmesi.

Návrh raňajok:
‘"Nastrúha sa jablčko, jedna stredná 

mrkva a trochu čerstvého chrenu. Pridá 
sa jedna polievková lyžica ovsených vlo
č iek  jedna polievková lyžica pšeničných 
otrúb« jedna polievková lyžica lanového 
semena, jedna polievková lyžica medu, 
šťava z polovice citróna a jedna poliev
ková lyžica smotany. Všetko sa riadne 
premieša. Zje sa s dvoma plátkami su
chárov.

Tieto raňajky podporujú stolicu. Neza
ťažujú žalúdok a k obedu máme zdravú 
chuť do jedia. Pred obedom je myseľ 
čistá pre duševnú prácu.

Rady, aku začínať nový d e A svižne.
Ýlsoby s i tlivým vnútrom môžu na

zhromaždiť elektrické prúdy posteľnou 
bielizňou a najmä výplňou peria vo van
kúšoch a perinách. To vyvoláva bolesti 
hlavy a časté migrény.

1. Lakte pritlačiť na telo a sedem ráz 
smerom dolu vytriasať dlane a pred
laktie. Lakte ostávajú vo východiskovej 
polohe.

Striasať uvoľnene. Každý švih trvá se
dem sekúnd.

Potom sa dlane spoja a podržia sa 
pod studenou tečúcou vodou. Utrieť, až 
potom sa obliekať.

2. Ruky až po plecia umyť najprv v 
horúcej vode a hnedí na to v studenej. 
Tým sa dobre podnieti krvný obeh. Mu
ži by si mali po hoiení vtierať do tváre 
a rúk liehový výťažok z rastlín.

Na krvný obeh priaznivo účinkujú:
arnika horská — Arnica montana L.
nechtík lekársky — Calendula off.

levanduľa lekárska — Lavandula off. 
(spica L.)

Najmä však: rozmarín lek. — Rosma
rinus off. L.

ľubovník bodkovaný — Hypericum per
foratum L.

3. Vlasy viac ráz prečesať od čela až 
po krk dreveným hrebeňom alebo hre
beňom z rohoviny nie z umelej iwioty. 
Pri česaní sa musí hrebeňom pritláčať 
na pokožku. Tento postup veľmi priazni
vo zvyšuje schopnosť myslenia.

4. Pravým palcom sa silno tlačí bra
da na mieste, kde je na nej malá prie
hlbeň. To odníma podprahové city stra
chu.

5. Predovšetkým nezabúdať na uvedo
melý úsmev. Myslím pritom na usmie
vavý výraz tváre a úst.

REC n e c h t ík a

Čím je  záhrada bez nechtíka?
Je iba spolovice krásna.
Čim je  čistá tvár bez úsmevu?
Ak by bola tvár človeka z anatomic

kého hľadiska akokoľvek pravidelná, es
tetická a harmonicky pekná, a chýbal 
by je j úsmev, je  iba spolovice príťažlivá 
a podmaňujúca.

Kvety nechtíka sa umievajú, či už sú 
oranžové alebo žlté, jednoduché či plno- 
kveté s tmavým okom v strede.

Starý názov r i n g e 1 a je označením 
tej vlastnosti nechtíka, že sa vždy otá
ča za slnkom a pri zamračenom počasí 
sa kvety zatvárajú.

Sv. Hildegarda z Bingenu bola v stre
doveku nedostižná odborníčka v použí
vaní liečivých rastlín, dnes je však zno
vu aktuálna. Ona nazývala nechtík 
,:Ringula“ 1 ..Ringella“ a takto aj ona 
zvýrazňuje jeho spomínanú vlastnosť.

Botanické pomenovanie C a l e n d u l a  
obsahuje narážku na dlhé obdobie kve
tu rastliny, a to na čas celého leta až 
do jesene. Ba neuškodia je j ani slabšie 
nočné mrazíky.

Kvety nechtíka sa vždy znova otvára
jú. Za každého pakného počasia. Neuna. 
ví ich ani častý vietor a dážď. zakrátko 
sa otvoria znova. A usmievajú sa celou 
tvárou svojho kvetu.

Úsmev f e  viditeľná, rozdávajúca sa a 
zvnútra vychádzajúca dobrota  srdca.

Úsmev č lo v ek a  skrášli. Jeh o  dobrotu  
rob í sam ozrejm ou  a lá sk a v o s í prístup
nou. Možno sa  je j ch op it a  n ájst v nej 
oporu.

Úsmev je  nem ý zač ia tok  zhovorčivosti. 
Je_ výrazným a  veľavravným  rozhovorom  
bez  slov.

Úsmev je  r eb r ík  k  harm ónii. Harm ónia 
je  základom  radosti. A ra d o s f patrí do■ 
života č lo v ek a  tak , a k o  k  slnku  patr ia  
tep lo  a  svetlo.

Nechtík je učiteľom radosti.
Pred rokmi som vyložil cestu do fa r

ského dvora kamennými platňami. Vte
dy som si sám nalámal rulové platne 
a dozvedel som sa, že „kamene majú 
zuby dolu“. Odvtedy to viem presne. 
Som bohatší o skúsenosť. Dnes tieto ka
mene pod mojimi nohami ožívajú.



V nedeľu 2. októbra 1988 slúžil Svätý Otec Ján 
Pavol II. na Svätopeterskom námestí sv. liturgiu pri 
ktorej vyhlásil za svätú Magdalénu z Canossy, kto
rá celý svoj život zasvätila chudobným.

V dňoch 8.—11. októbra 1988 bol Svätý Otec Ján 
Pavol II. na apoštolskej návšteve vo Francúzsku, 
kde navštívil tri diecézy: Strasbourg, Metz a Nancy. 
Okrem spomenutých m iest navštívil aj pútnické 
miesto Mont St. Odile, kde pôsobila a je  pocho
vaná sv. Otília. Pred Európskym parlamentom pod
poril záujem a želanie cirkvi o  scelenie Európy, pre
tože kresťanstvo je  dedičstvom všetkých je j náro
dov, a zároveň zdôraznil, že kresťanská viera je  zá
kladným činiteľom európskej identity.

V nedeľu 18. októbra 1988 pripadlo 10. výročie 
voíby na Petrov Stolec kardinála Karola Wojtylu, 
krakovského metropolitu, ktorý prijal meno Ján 
Pavol II. Na toto výročie slúžil Svätý Otec Ján Pa
vol II. na námestí sv. Patra v Ríme slávnostnú sv. 
liturgiu, počas ktorej vyhlásil za hlahoslavených 
Honoráta Kožmiňského, kapucína, Bernarda Silves- 
trelliho  a Karola Houbena zo spoločnosti pasionís- 
tov. V homílii, ktorú Svätý Otec povedal v jazyku 
talianskom, anglickom a poľskom, krátko predsta
vil nových blahoslavených, osobitne ich hlboko vnú
torný život, službu blížnym a odkázaným na pomoc 
iným.

Slávnostné zakončenie osláv tisícročia pokrstenia 
Kyjevskej Rusi bolo 24. a 25. septembra vo Viedni. 
Slávnostné bohoslužby v sobotu 24. septembra v 
chrám e sv. Barbory a v nedeľu 25. septembra v dó
me sv. Štefana vykonal arcibiskup kardinál Miro
slav Ivan LjubačivskLj. Na bohoslužbách bol prítom
ný a j viedenský arcibiskup kardinál Hans Herman 
Groer.

Pri desiatom výročí voľby Albina Lucianiho za 
hlavu cirkvi (26. 8. 1978} oznámil bellunský arci
biskup Moffeo Ducoli, že proces blahorečenia Jána 
Pavla I. sa začne v najbližšom čase.

Jestem s Wami (Som s vami) je  titul neveľkého 
knižného albumu, ktorý vydala agentúra Omnipress 
a vydavateľstvo Pelikán, venovaný poslednej náv
števe Svätého Otca Jána Pavla II. v rodnom Poľsku. 
Publikácia má charakter kroniky, deň po dňu re
gistruje jednotlivé etapy cesty Svätého Otca po 
vlasti. Autorom sa podarilo ukázať obraz pápeža 
s jeho podmaňujúcou dobrotou, bezprostrednosťou 
a láskou k človeku a Bohu.

Apoštolský Stolec povolil v Španielsku mozarab- 
ský rítus. Je západogótskeho pôvodu, ktorého vý
vin bol ukončený v siedmom storočí. V toledskej 
arcidiecéze je  cirkevný inštitút pre mozarabsko- 
západogótske štúdiá a venuje sa mozarabskej litur
gii a umeniu.

V Bulharsku žije vyše 80 000 katolíckych veria
cich a  okolo 30 duchovných, ktorí sú staršieho ve
ku. V dvoch diecézach a v exarcháte pre katolíkov 
východného obradu neexistuje kňazský seminár.

Pre tohtoročný Svetový deň modlitieb za pokoj 
vo svete na 1. január Svätý Otec Ján Pavol II. vy
bral heslo: „Pre budovanie pokoja je  potrebné reš
pektovať m enšinu.“

Naša kresťanská zodpovednosť
(BYŤ SOĽOU ZEME A SVETLOM SVETA)

Často, počujeme názor, že šťastný je ten, čo nič 
nevie. Ale nie je  zriedkavé, že nám môže škodiť 
práve to, čo nevieme. Mnohí ľudia sotva vedia, od
kiaľ prišli, načo žijú na tomto svete a kam idú. Ta
kým by bolo treba povedať: „To by ste mali vedieť. 
Od toho závisí váš život, vaša spása.“

V dnešnom svete sa žiada, aby sme my veriaci 
ľudia stáli v prednej línii. Práve my si máme byť 
toho vedomí, že patríme nielen do cirkvi, ale vlast
ne tvoríme cirkev. Každý kresťan má povinnosť byť 
Božím hlásateľom medzi svojimi spolubratmi. A to 
nie krstným listom, ale životom z viery. Teda naj
lepšími pôsobiacimi prostriedkami našej viery v Bo
ha, že sme kresťanmi, že poznáme svoj cieľ, prečo 
sme na svete, ja dôvera vo večný život. Pretože
v deň posledného súdu. ktorý raz príde pre každé
ho jedného z nás, nebudeme sa zodpovedať pred 
večným Sudcom, podľa akého kalendára sme svä
tili sviatky, v akom jazyku sme vykonávali boho
služby, ale ako sme žili svoju vieru, ako sme svo
jím životom svedčili o tom, v koho sme uverili.

Pekné je  svedectvo o sv. Vincentovi de Paul. Tí, 
čo videli jeho hrdinskú obetavosť a lásku k bedá
rom a chorým, hovorili: „Asi takto vyzeral dobrý 
Kristus!“

Na sviatok svätého Bažila Veľkého, Gregora Bo
hoslovca a Jána Zlatoústeho zo sv. evanjelia počú
vame čítať slová Ježiša Krista o tom, aká je naša 
kresťanská zodpovednosť vo svete: „Vy ste svetlo 
sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. 
Ani lampu nazažnú a nepostavia pod mericu, ale 
na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. 
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľudmi, aby videli 
vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý 
je  na nebesiach“ (Mt 5, 14— 16).

Mesto, postavené na návrší, nemôže sa ukryť — 
vidí ho každý! Svetlo nezapaľujeme, aby sme ho 
skryli, ale aby svietilo všetkým. Z toho vyplýva aj 
naša úloha vo svete. Životom podľa viery máme 
svietiť tým, ktorí kráčajú vo tme, ktorí zišli z ces
ty. To je naše poslanie, to je naša úloha — úloha, 
ktorá nám musí byť jasná, ktorú máme pozn^t,
o ktorej máme vedieť, pretože od toho závisí naš 
život, naša spása.

Sv. apoštol Pavol v Liste Filipanom píše: „Aby 
ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany 
uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzí 
ktorým svietite ako svetlá na svete“ (Flp 2, 15). 
TO' je  teda naša povinnosť, naša úloha a náš cieľ, 
od ktorého záleží a j naša spása: Byť svetlom sve
ta a svietiť svojím životom. F. D.
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KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa 2. októbra 1988 ndp. ordinár Mons. Ján H i r- 
k a , apošt. adm inistrátor prešovský, v katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove, slúžil slávnost
nú sv. liturgiu pri príležitosti sviatku Ochrany pj*esv. 
Bohorodičky. — Dňa 9. októbra 1988 navštívil Lipo
vú (farnosť Ortuťová J, kde -m ali svoj chrámový 
sviatok. — Dňa 16. októbra 1988 navštívil naše pút
nické miesto Ľutinu. Pri slávnostnej sv. liturgii v ba
zilike si spolu s veriacim i pripomenul 10. výročie 
zvolenia Svätého Otca Jána Pavla II. za pápeža (16.
10. 1978). — Dňa 20. októbra 1988 sa zúčastnil
v Bratislave na pracovnom zasadnutí Zboru ordiná
rov Slovenska. — Dňa 23. októbra 1988 v Odole pri 
príležitosti chrámového sviatku sv. Demetra po
svätil nový zvon. — V dňoch 24. a 28. októbra 1988 
spolu s kňazmi našej éparchie bol na exercíciách
v Charitnom dome v Dolnom Smokovci. F. D.

* ‘žj - - 
Um ný motív ¿o  S íropkova. Šrfím ka: o. J. C veičko .

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA K*NUÁ£
Aby bola všade rešpektovaná náboženská slobo

da a všetci veriaci spolupracovali na uskutočňove 
ní spravodlivosti a pokoja.

N ASI JUBILANTI

Dňa 1. januára 1989 si svoje 85. výročie narode
nia pripomína o. Štefan Molčanyi, gr.-kat. duchov
ný na odpočinku vo Veľkom Šariši.

Milého jubilanta srdečne pozdravujeme.
Mnoha’a ľit, blahaja ľit!
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Z e k u m e n i c k e j  b o h o s l u ž b y  pri príle
žitosti 70. výročia vzniku samostatného Českoslo
venska v chráme sv. Mikuláša v Prahe na Staro
mestskom námestí dňa 10. novembra 1988.

Pán s  vami.
I s duchom tvojím.
V pokoji k Hospodinovi modlime sa.
Kyrie eleison.
Za pokoj zhora a  spásu našich  duší, k Hospodino

vi modlime sa.
Za pokoj na celom  svete, za blaho svätých Bo

žích cirkví a za zjednotenie všetkých, k Hospodi
novi modlime sa.

Za vlasť, je j predstaviteľov a ľudí, k Hospodino
vi modlime sa.

Za naše národy a národnosti, aby im náš štát bol 
domovom, k Hospodinovi modlime sa.

Za všetkých, ktorí svojou prácou prispievajú k 
rozkvetu našej spoločnosti, k Hospodinovi modli
me sa.

Za tých, ktorí spravujú verejné veci, aby boli ob
darení múdrosťou, k Hospodinovi modlime sa.

Za tých, ktorí pracujú v poľnohospodárstve, aby 
mali vhodné podmienky pre svoju prácu, k Hospo
dinovi modlime sa.

Za učiteľov a vychovávateľov, aby celou odda
nosťou svojho srdca viedli mladú generáciu k prav
de, spravodlivosti a láske, -k Hospodinovi modlime 
sa.

Za tých, ktorí pracujú v zdravotníctve a v sociál
nych službách, aby sa im darilo premáhať bolesť, 
utrpenie a “ťažkosti života, k Hospodinovi modlime 
sa.

Za pracovníkov v zdeľovacích prostriedkoch, aby 
slúžili pravde, k Hospodinovi modlime sa.

Za umelcov, aby svojimi prácami posilňovali v 
nás všetko dobré a premáhali zlé, k Hospodinovi 
modlime sa.

Za mládež, aby vyrastala v pravdivosti, poctivosii 
a fii^voíe, k Hospodinovi moíHnne sa.

Za 
iásky
sa.

Za cirkvi a n^b

r-cMuy, aby boH zázemiu: vernosti, nádeje a 
■‘larsíeloin a deťom, k Hospodinovi modlime

iťsské spoločnosti, ktoré pôsobia 
pr;u;a bola požehnaním, h

i í OSpOGir:; - ■ 11 i i . B b3 .
Za tu, aby sme 8 ti národa zachovávali vzác

ne a požshíian-J tradície svojich predkov, k Hospo
dinovi modlime sa.

Za to, aby sa nám darik- zachovať krásu našich 
hôr a údolí, čistotu našiel', riek ó bohatstvo života 
u nás i vo svete, k Hospodinovi modlime sa.

Za pokoj a .spok:prácu so všetkými národmi, k 
Hospodinovi modiimt; sa.

Kyrie eleison.
Teba, Boha, chválime, teba, Pána, vyznávam e. . .



Pápež pokoja a lásky
(13. pokračovanie)

PRVÉ VIANOCE JÁNA XX1I1.

V ianoce sú n a jkra jš ie  a  n ajdojím avejšie  sv iatky  c e lé h o  c ir
kevn ého roku . Majú v s eb e  čos i z te p le j lá sky  Krista, ktorý  
sa  stal človekom . V edia očariť  všetky  ľu d ské srdcia , č o  majú  
v s e b e  aspoň  isk ierku  dobra. Ján XXI11. prežíval svoje prvé 
V ianoce ako  pápež  n aozaj s m im oriadnym i dojm am i.

Pre neho sa  zača li V ian oce už 23. d ecem bra . P resne na 
poludnie poveda l svo je prvé v ian očné poso lstvo  ka to líkom  
c e léh o  sveta na vlnách v a tikán skeh o  rozh lasu , s ktorým  boli 
priam o sp o jen é  d es ia tky  iných rozh lasových  staníc. Hlavnou 
m yšlienkou  toh to  prvého v ianočného prejavu  bo la  jedn ota  
kresťanov  a p rak tická  lá sk a  voči blížnem u.

„ Jednota a  lá sk a l T ieto slová  sú p ilie re , na k torých  stoji 
svet o d  svojho stvoren ia a  bude s tá í až do kon ca  svojich  d e 
jín. Tieto slová vyjadrujú b lahodarn é a  p lodn é sv etlo  m ilosti 
Krista, B ožieho Syna, sp as ite ľa  a o s láv ite ľa  ľu dského  p o k o 
len ia : preto  hovorím e o  m ieri. Jed inou  podm ienkou  zo strany  
ľudí je  ,bona voluntas — dobrá  v ô ľa ’;  a le  a j on a  j e  Božou 
m ilostou, k torá  zasa c h c e  mat a k o  podm ienku  slobodnú sp o 
luprácu č lov eka . Tento n ed osta tok  spo lu práce  ľu d skej s lob o 
dy s Božím volaním  dat sa  do služieb jeh o  m ilosrdných úm ys
lov tvorí najstrašnejšiu  otázku  ľu dských  dejín  a  života je d 
notlivcov i ce lý ch  národov."

„Pripom ienka K ristovho naroden ia  znova nám op aku je  k a ž 
dým rokom  túto náuku, a  to v tých  istých  h es lá ch : jedn ota  
a m ier! Ľ u dské dejiny, bohužiaľ, majú však  na prvej strán ke  
krvavú ep izódu : brat zavraždil brata. ,Mala voluntas — zlá  
vôľa’ narušila zákon  lásky , k torý  Stvoriteľ v tlačil do  ľu d ské
ho srdca a priv iedla ľudstvo na cestu  nespravodlivosti a  n e
poriadku . Jedn ota sa  narušila. Sám Boží Syn m usel zakročiť. 
Z poslušnosti vzal na seb a  úlohu obnovií t ie  posvätné, a le  
n eskorš ie  hanebne roztrhan é zväzky ľu dskej rodiny. Obnovil 
ich  za cenu v lastn ej k r v i . . .  Táto obnova trvá a j n aď alej. Pán 
založil C irkev  a vtlačil je j na č e lo  zn ak  jednoty . C irkev má 
teda zhrom aždiť všetky  ľu d ské národy pod  svoje nesm ierne  
stany, k to ré  sa  rozprestiera jú  od  m ora k  m oru . . . “

Na Štedrý deň  predpoludním  Ján XXlll. prija l na au diencii 
občanov štátu v a tikán skeh o  m esta , k torí mu prišli sp o ločn e  
b lahoželať k  vianočným  sviatkom . Popoludní sa  streto l so 
skupinou detí T alian skej k a to l íc k e j a k c ie . Deti mu odovzdali 
hostie, kvety  a sv iece  pre  polnočnú svätú omšu.

0  polnoci Ján XXlll. slúžil omšu v Pavlovej k a p ln k e  vo 
V atikáne v prítom nosti d ip lom atický ch  zástupcov pri Svätej 
stolic i zo 48 krajín . Sám rozdal vyše 200 svätých  prijím aní.

Tretiu vianočnú omšu slúžil nad hrobom  svätého Petra. Po 
nej udelil slávnostné a p ošto lsk é  požehn an ie zástupcom^ ver ia 
cich, zhrom aždených na sv ätopeterskom  nám estí.

Popoludní na B ožie n aroden ie navštívil dve r ím ske n em oc
n ice: „Gesu-Bambino — u Jezu lia tka“ a  všeobecnú  nem ocnicu  
Svätého Ducha.

Ján XXlll. našiel si ča s  a j na to , aby  prežil n ie k o ľk o  chvíľ 
pod vianočným  strom čekom  a pri b et leh em e v kruchu ch lap 
cov z Istého r ím skeho  sirotinca a  zdom ova p re m rzáčkov. Na 
rozlúčku  im pov ed a l: „Dietky m oje, vaša bo lesť a  každá  vaša

slza n ie  sú nadarm o, a k  ich  obetu jem e Všem ohúcem u.“ Na 
tieto  slová ch lap ci iste n ikdy nezabudnú.

Na sv ia tok  svätého Š tefan a, prvom učen íka, sa  rozhodol k  m i
m oriadnem u kroku : navštívil väzňov ústrednej rím skej väz
n ice Regina Coeli. Aj tým to úbožiakom  ch ce l prin iesť dušev
ný p o k o j a tro ška  v ianočnej radosti a  šťastia. Najprv odslúžil 
p re  trestan cov  svätú omšu, rozdal im sväté prijím anie a  p o 
vedal pár o tcov ský ch  slov  o zm ysle trestu  a  jeh o  odpykania.

Toto boli sku tky  m ilosrdenstva, o  k torých  sa  zm ienil vo 
svojom  prvom  vianočnom  rozhlasovom  posolstve. V šetky ta 
lian ske noviny osob itn e zdôraznili, že Ján X Xlll. skutkom  
ukázal, a k o  ch áp a l V ian oce: majú to  byť sv iatky  č in orodej 
kresťan ske j lásky . (Pokračovanie v budúcom čísle)

N ávšteva v nem ocn ici.

SPAS ĽUD SVOI, PANE

Spás láskav o  ľud svoj, Pane, 
prosím e Ťa v re le ; 
ach , čuj n aše vrúcne p rian ie: 
sním z nás hriechu  brem ä;

Ľúbo zhliadni na nás biednych,
uzdrav n aše duše,
daj nám povstať  z Ja lše ;

späť nás priveď  k  Srdcu svojmu, 
vráť nám svoju lásku, 
odstráň od  nás hriechu  zlobu, 
jakž iv  nás veď  k  šťastiu.

P ožehnaj nás, Pane svätý,
a k o  deti svoje,
n ech  nás k  spáse vedú cesty
evan jeliové.

ANDREJ ŠTÚŇ
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