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HĽA, MILOSTIVÝ ČAS
Poslanie Božieho Syna na zemi sa pomaly končí. 

Prichádza čas, že sa musí splniť všetko, čo je o ňom 
napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žal
moch (Lk 24, 44

Na poslednej ceste do Jeruzalema jeho učeníci 
„tŕpli a so strachom išli za ním“ (Mk 10, 32). Sami 
pocítili, že v nasledujúcich dňoch sa tu stane čosi 
zvláštneho, čo teraz ešte nemohli pochopiť. Preto im 
cestou začal hovoriť, čo ho očakáva: „Syn človeka 
bude vydaný veľkňazom a zákonníkom). Odsúdia ho 
na smrť a vydajú pohanom, vysmejú ho, zbičujú a 
zabijú, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych“ 
{Mk 10, 33—45).

Prišiel Veľký piatok a Boží Syn po ťažkých mu
kách dokonal na kríži. Svoj život položil ako vý
kupné nebeskému Otcovi za naše hriechy. . .  A čo 
pre nás z toho plynie? Sv. evanjelista Marek na za
čiatku svojho evanjelia piše o posolstve, s ktorým« 
prišiel Boží Syn na tento svet: „Naplnil sa čas a pri
blížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evan
jeliu“ (Mk 1,15).

Boží Syn ako Spasiteľ ľudstva počas svojho po
zemského života stále oznamoval radostnú zvesť, že 
Boh pre nás dokorán otvoril dvere svojho Kráľov
stva a chce všetkých urobiť šťastnými. Znázornil to 
neraz v podobenstvách. On ako Spasiteľ zaplatil za 
všetky ľudské hriechy svojimi utrpením» a smrťou na 
kríži. Ale pripomína, že ľudia zo svojej strany mu
sia urobiť všetko, aby tejto milosti boli hodní. Do 
tohto Kráľovstva vôjde len ten, kto sa obráti a uve
rí.

Za Spasiteľových čias bolo rozšírené, že keď nie
koho navštívilo nejaké nešťastie, že si to zaslúžil 
ako trest za svoje hriechy. Spasiteľ takéto zmýšľa
nie odsúdil. Bolo to pri jednej príležitosti. V Siloe 
sa zrútila veža a zabila osemnásť ľudí. Ľudia si my
sleli: Kto vie, čo t! fudia mali na svedomí, keď ich 
Boh takto potrestal. Ale Spasiteľ poučuje: Myslíte, 
„že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a za
bila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia 
Jeruzalema? Nie, hovorím, vám, ale ak nebndete ro
biť pokánie, všetci zahyniete podobne** (Lk 13, 4).

V starom Grécku iil mudrc, ktorý vedel dať kaž
dému dobrú radu a poučenie. Istého dňa prišiel k 
nemu akýsi chytrák, ktorý držal v ruke vrabca tak, 
ie ho nebolo vidieť. I spýtal sa mudrca, či vrabec, 
ktorého drží v ruke, je živý, alebo mŕtvy. — Pritom 
si myslel: ak povie že je mŕtvy, otvoríin dlaň a vra
bec vyletí Sivý. Ak povie že je živý, stisnem vrabea 
a zadusím ho. Potem budem mať pravdu ja! Mudrc 
bol vlak chytrejší a pohotovo mu odpovedal: Vrabec

,¿Kriste, K rá lu , spas nás ako si spasil N in ive, a vo svojej 

dobrote daj nám účast na Nebeskom kráľovstve“ (Z  večierne 

predpôstnej nedele )
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je taký, akým ho chceš mať. Ak živým, bude živý — 
ak mŕtvym, bude mŕtvy.

Takú Istú odpoveď môžeme dostať aj my, ak ide 
o našu dušu. Naša duša bude taká, akú ju chceme 
mať. Ak živú, bude živá, ak mŕtva, bude mŕtva. Ak 
nim teda na ne) záleží, verme evanjeliu a čiňme po
kánie. Každý x nás je hriešny. Všetci sme sa viac- 
menej vzdialili s otcovského domu. Tento pôstny 
čas je pre nás novou príležitosťou, aby sme znovu 
našli cesta do otcovského domu. Cas sa i pre nás 
naplnil, aby sme sa obrátili a verili evanjeliu. Lebo 
ak nebademe robiť pokánie — hovorí Spasiteľ — 
„všetci zahyniete podobne“ (Lk 13, 5).

„Nastal nám príhodný čas. Priblížila sa pôstna 
doba. Odhoďme skutky temnosti. Oblečme si výzbroj 
pravdy, aby sms šťastne prekonali cestu pôstnon 
púšťou a tak došli k slávnemu vzkrieseniu Pána a 
nášhs Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý prišiel spasiť 
naše duše.“

o. František D a n c á k, šéfredaktor
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S Trifón, mučeník 
Š Stretnutie Pána
P Simeon a Anna, proroci. Prvý piatok 
S Izidor, ctihodný

N Syropôstna nedeľa.
mučenica

Hl. 4. Utr. ev. 4. Agáta,

6. P Bukol, biskup. Začiatok Velkého pôstu
7. U Partén, biskup
8. S Teodor Stratilat, mučeník
9. Š Nikefor, mučeník

Zakončenie obdobia po sviatku Stretnutia Pá
na

10. P Charalamp, mučeník
11. S Blažej, biskup a mučeník

12. N Prvá pôstna nedeía.
arcibiskup

Hl. 5. Utr. ev. 5. Melét,

13. P Martinián, ctihodný
14. U Cyril, biskup; apoštol Slovanov
15. S Onisim, apoštol
16. Š Pamfil a i., mučeníci
17. P Teodor Tyrón, mučeník
18. S Lev, pápež. Zádušná sobota

19. N Druhá pôstna nedeía. — Hl. 6. Utr. ev. 6. Ar-
chip, apoštol

20. P Lev, biskup
21. U Timotej, ctihodný
22. S Nájdenie ostatkov mučeníkov v Eugénii
23. Š Polykarp, biskup a mučeník
24. P Nájdenie hlavy sv. Jána Krstiteľa
25. S Taras, arcibiskup. Zádušná

Víťazstvo čs. pracujúceho ľudu (1948)

26. N Tretia pôstna nedeía — Krížupokionná. — Hl.
7. Utr, ev. 7. Porfýr, arcibiskup

27. P Prokop Dekapolita, vyznávač
28. U Bažil, vyznávač

„Lebo ak »jr odpustite f údom ich poklnzky, aj vái nebes
ký Otec vám otfpnstf“ (M í 6, 14).

Slávna nemecká poétka Gertrud t o  n Le Fort sa jadrne 
a básnicky vzletne vyjadrila: „Ak  je niekto pripravený od
púšťať aj neodpustlteľné, vtedy je najbližšie k Božej láske.“ 

Spasiteľ jasne vyh lásil svoje prikázanie lásky k Bohu 
a lásky k blížnemu ako najvyššiu mravnú normn v živote 
kresťana. . .  Povinnosf odpúšťať zdOraznil aj tým, že ju 
zakotvil aj do modlitby Otčenáš. A  často prízvukoval: „Od
púšťajte a odpustí sa vám“ (Lk  6, 37). A tých, čo sa zdrá
hajú odpúšťať, a lebo vôbec nechcú odpustiť ľudom, ktorí sa 
proti nim previnili, varovne upozornil: „Tak  môj nebeský 
Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bra
tovi“ (M t 18, 35).

„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte 
sa a verte evanjeliu" (Mk 1, 15).

Spisovateľ Honoré de Balzac v d iele Vidiecky lekár píše 
o lekárovi, ktorého celé okolie m alo vo velkej obľube. Vy
značoval sa vysokým stupňom obetavosti, lásky ku všetkým 
ľudom. A ked autor hľadá korene tohto počínania, musí 
sa vrátiť do lekárovej m ladosti: Ako m ladý študent sa do
pustil určitých pomýlení, neskôr akoby chcel napraviť to, 
v čom zlyhal.

A j my »a  máme zam yslieť nad svojim i odpovedám! Bo
hu. Neodpovedajme len s lovam i. . .  Nech naše omyly a pády 
ukážu nám cestu k povstaniu — a k  Bohu. . .  Tento pôstny 
čas je pre nás znovu novou príležitosťou, aby 9me sa stali
dokonalejším i a lepšími.

„V eď  Boh tak miloval svet, že dal svojho fednorodeného 
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho veri, ale aby mal več
ný život“ U n 3, 16).

Často obdivujeme prácu maliarov, ktorí znázerníli Ježiša 
Krista na kríži. Niekedy je u nôh Krista — lebka. Legenda, 
ktorá vznikla v kresťanskom staroveku, domnievala sa, že 
je to lebka Adama, pochovaného na tomto mieste pred ti
sícročiami. Kvapky krvi, ktoré tiek li z Kristových rán, pad
li  na zem, prenikli povrchovou vrstvou a dotkli sa zprách- 
nivelých kostí. 1ým dotykom starý Adam znovu našiel ži
vot, našiel nesmrteľnosť stratenú hriechom.

Táto legenda je pravdivá vo svojom symbolickom význa
me. Lebka znázorňuje mŕtve ľudstvo, ktoré Kristovou obe- 
ťou znovu obsiahlo život.

„A kto ide ta mnou a nenesie t » j  kríi, nemôže byt mo
jias ufeanlííDiu“ (Lk  14, 27).

Slávny taliansky virtuó2 a skladateľ Franz Liszt, vo svo
jom testamente napísal: „Äno, Ježišu Ukrižovaný, vziať svoj 
kríž a nasledovať ťa, to  malo byť pravým povolaním ne 
tomto svete . . . “

V nasledovaní Krista treba vid ieť osobný pomer ku Kris
tovi ako bezpodmienečnému vzoru na krížovej ceste, v dô
vere, že Božia m oc urobí aj z utrpenia cestu spásy.

- M -
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Februárové spomienky a predsavzatia
✓ Božou pomocou vstupujeme už do druhého me-
^  siaca tohto roku. Február býva v našich pod

nebných podmienkach ešte chladným zimným 
mesiacom a najmä tu na našom východe sa vie
o tomto čase pani zima poriadne vyzúrit — možno 
aj preto, že o mesiac už bude musieť odovzdat žezlo 
jari.

Už v januári, ako to zdôraznil vo svojom novoroč
nom prejave aj prvý občan našej vlasti — sme si 
povedali, že chceme využit každý deň tohto roka 
k statočnej práci, lebo stále platí to, že ako budeme 
pracovat, tak budeme aj žif.

Február je u nás už štyri desaťročia mesiacom, 
v ktorom roku 1948 prevzal vládu svojich vecí do 
rúk náš pracujúci ľud. Dovŕšilo sa to, čo sa začalo 
víťazným skončením druhej svetovej vojny, keď sa 
naša vlasť dožila opäť slobody a obnovila svoj zvä
zok s bratským českým národom, aby sme spolu — 
ako rodní bratia — žili v pokoji a láske a radostne 
budovali svoj spoločný domov, spoločný štát dvoch 
rovnoprávnych národov, Čechov a Slovákov, našu 
spoločnú republiku.

Vieme, aké zložité boli okolnosti v prvých rokoch  
po vojne, ako sa buržoázia nádejala, že zvráti uda
losti do starých koľají, ako bolo treba byť v strehu, 
keď išlo o práva našich pracujúcich. Rozhodné kro
ky februára 1948 nasmerovali našu cestu definitív
ne k socializmu a mieru, keď sa naši pracujúci raz 
a navždy rozišli s tými, ktorí prv ž ili z ich potu 
a mozoľov.

Začiatkom februára si pripomíname aj 70. výročie 
založenia Československého Červeného kríža (1919). 
Červený kríž je medzinárodná nevládna organizá
cia, ktorej prvé zložky vznikali postupne už od ro 
ku 1864 ako dobrovoľné občianske organizácie v 
jednotlivých štátoch. Prvou úlohou tejto humánnej 
organizácie bolo v časoch vojnových konfliktov sta
rať sa o ranených, chorých, o civilné obyvateľstvo,
o obete prírodných katastrof, o chorých vôbec a o 
hygienu. Svoju požehnanú činnosť vykonávajú or
ganizácie červeného kríža aj v mierových podmien
kach a ich obetavú prácu poznáme aj u nás.

Pred 140 rokmi (2. 2. 1849f sa narodil jeden z naj
väčších slovenských básnikov Pavol Országh Hviez
doslav. Poznáme jeho ľúbozvučnú poéziu, v ktorej 
nezabúda apelovať na svedomie mocných sveta, aby 
nedovolili prelievať drahú ľudskú krv na vojno
vých boijskách.

Málokto z nás nepozná diela i bájky veľkého rus
kého spisovateľa, bájkära Ivana Andrejeviča Kry
lova, ktorý sa narodil pred 220 rokm i (13. 2. 1769). 
jeho dielo je stále aktuálne a ani po dvoch storo
čiach nestratilo na svojej príťažlivosti a hlavne ad
resnosti.

Pred 1120 rokmi (14. 2. 869/ umrel slovanský 
vierozvest Konštantín-Cyril. Pri jeho výročí spome
nieme si y modlitbách na požehnanú misiu svätých 
solänskych bratov v našich krajoch, na ich účinko
vanie medzi našimi predkami, na ieh misiu nábo
ženskú i kultúrnu, veď si ich ctí celá naša spoloč
nosť aj ako zakladateľov slovanského písomníctva. 
Prosme ich, aby orodovali u Božieho trónu za nás, 
potomkov týcht ku ktorým prišli, aby nám vyprosili

lásku k svätej viere, ktorú oni u nás hlásali, odda
nosť k všeslovanskej rodine, ktorú svojím pôsobe
ním utvrdzovali a posilňovali.

Pred 425 rokm i (15. 2. 1564/ sa narodil veľký ta
liansky fyzik,' astronóm a filozof Galileo Galilei. 
On — spolu s Koperníkom a Keplerom  — je zakla
dateľom novej prírodovedy. V roku 1609 skonštruo
val ďalekohľad, ktorým objavil krátery na Mesiaci, 
fázy planét, slnečné škvrny, štyri mesiace Jupite
ra. Matematicky formuloval niektoré zákony, naj
mä z mechaniky. Svofim i objavmi podporil helio
centrickú sústavu.

Neraz, keď si sadáme k rozhlasovému prijímaču, 
nám iste zíde na um, že pri jeho zrode bol aj Slo
vák kňaz Jozef Murgaš, priekopník bezdrôtovej te
legrafie, ktorý sa narodil pred 125 rokmi (17. 2. 
1864). Murgaš — teológ, maliar a vynálezca — odi
šiel r. 1896 — pre nepochopenie doma, do Ameriky, 
kde získal dvanásť patentov v odbore bezdrôtovej 
telegrafie a tak sa stal je j významným priekopní
kom.

Vo februári si pripomenieme aj 425. výročie úmr
tia Michelangela Buonarrotiho (18. 2. 1564) sveto
známeho talianskeho maliara, sochára, staviteľa a 
renesančného básnika. Tento veľduch maliarstva 
vychádzal vo svojich prvých prácach z antického 
umenia, v mužnom veku sa prepracoval k svojráz
nemu vyjadrovaniu, pre ktoré je charakteristický 
pocit človeka na konci renesancie. Michelangelo — 
pre nás známy najmä zo svojich sakrálnych diel vo 
Vatikáne — je  mohutnou osobnosťou obrovskej tvo
rivej sily, kľúčového významu pre ďalšie storočia.

Jeden mesiac — a toľko vzácnych výročí. A to 
sme uviedli len tie  najznámejšie! P ri spomienke na 
všetkých tých, ktorých sme vymenovali, osvojme si 
ich chuť do života, ich húževnatosť, s akou sa borili 
s problémami, ich obetavosť, s akou dávali svoje 
vedomosti, svoj um, svoje schopnosti do služieb spo
ločnosti. Sú pre nás vzácnym príkladom a pozýva
jú aj nás, aby sme zúžitkovali všetku svoju energiu 
pre spoločné dobro.

—ant—

Štátny podnik JÁS Bardejov, ktorého topánky obúvajú ludia  
v takm er 30 kra jinách sveta j Snímka: F. D.)



Sociálna starostlivosť o človeka
(Z diskusného príspevku o. ]ána Babjaka, predneseného na 

slávnostnom zasadnutí gr. kat. duchovných v Prešove dňa 
2. novembra 1988).

V evanjeliu sv. Matúša čítame: „Keď sa farizeji 
dopočuli, že umlčal saducejov, zišli sa a jeden z 
nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal:
,Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?’ 
On mu povedal: .Milovať budeš Pána, svojho Boha, 
celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou 
svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. 
Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blíž
neho ako seba samého! Na týchto dvoch prikáza
niach spočíva celý Zákon i Proroci“ {22, 34—40).

Z najväčšieho prikázania lásky k Bohu a blížne
mu má vyvierať celý náš život, život kresťana, a 
najmä život kňaza. Bez rešpektovania tohto základu 
človek nemôže byť plne človékom, kresťan kresťa
nom a kňaz kňazom. Kristovo učenie v cirkvi roz
víja tento vzť^h k Bohu a blížnemu. Pomáha člove
kovi správne pochopiť, usmerniť a naplniť svoj ži
vot láskou. Kresťanstvo spolu s Kristovým učením 
rozvíjalo a zameriavalo sa predovšetkým na život
nú prax. Budovalo nemocnice, staralo sa o siroty, 
vdovy, o starých ľudí, opustených a pod. Hľadalo 
a aj dnes hľadá najúčinnejšie formy pomoci člo
veku zo stránky telesnej i duchovnej. Tak ako sa 
rozvíjala spoločnosť, aj táto starostlivosť dostávala 
sociálnu podobu. Cirkev sa ako prvá venovala tejto 
práci. Sv. Bažil Veľký je zakladateľom nemocníc 
vôbec. Vznikli rôzne mužské, a najmä ženské re
hole a kongregácie, ktorých hlavnou náplňou je 
najmä sociálna starostlivosť o človeka v nemocni
ciach, v sirotincoch, školách, internátoch a pod. 
Sociálne cítenie je odozvou kresťanského prikáza
nia: „Milovať budeš svojho blížneho“ (Mt 5, 43).

Sociálny prvok vidíme zreteľne v našej liturgii. 
Denne sa modlime v ekténiách za chorých, trpia
cich, za ich spásu, aby boli zbavení všetkého zár
mutku, hnevu a núdze. Ba viackrát vo sv. liturgii 
sp modlime za chorých na tele a duši. Môžeme teda 
konštatovať, že naša liturgia nás učí sociálne zmýš
ľať a sociálne žiť. Pripomeňme si, že náš katedrál
ny chrám a budovy k nemu patriace, to bola v mi
nulosti nemocnica mesta Prešova. Naše biskupstvo 
súčasne s rozvíjaním katechézy budovalo aj prí
slušné sociálne zariadenia. Vymenujem aspoň nie
ktoré z nich: Eparchiálny sirotinec, Gr.-kat. kultúr
ny dom, Sociálny dom, Starobinec pre starých a 
chudobných, Krúžok sv. Anny pre slúžky, školy 
a internáty, náboženské spolky, a pod.

Sociálnej otázke venuje veľkú pozornosť nielen 
cirkev, ale aj štát, ba celá ľudská spoločnosť. Dnes 
výraz „sociálny“ je výrazom často sa vyskytujúcim. 
Ľudstvo si uvedomuje jeho váhu, význam a hodno
tu.

Keď hovoríme o sociálnej starostlivosti o člove
ka, nemôžeme nespomenúť starostlivosť o dieťa, 
ktoré matka nosí pod srdcom. Už v tých prvých fá
zach života je to nový život, nový jedinec, nový 
človek. Môžeme ho nemilosrdne dať zničiť? A koľko 
je tu potratov? A čo my na to? Koľko otáznikov je
i nad našou pastoráciou v tomto smere? A koľko 
kriminality je medzi mládežou, koľko nemravnosti,

koľko mladých i starých ľudí, ktorí prepadli alko
holu? Koľko rozvrátených rodín, koľko sirôt, aj ta
kých, ktorým rodičia žijú . . . ?  Plníme my kňazi 
svoju výchovnú úlohu aj v týchto načrtnutých sme
roch? Máme formovať ľudí, aby žili radostne, aby 
svoju prácu konali s láskou na každom mieste, ale 
v zariadeniach sociálnej starostlivosti, lebo tam 
sa pracuje nie s mŕtvym materiálom, ale so živými 
ľuďmi. Zvlášť ide tu o nemocnice, rôzne ústavy, 
školy, internáty, a pod.

Môžeme mať neviem aké moderné sociálne za
riadenia, môžeme mať neviem akú vyspelú techni
ku, rozhodujúcim činiteľom zostáva vždy človek, 
jeho charakter, jeho prístup k druhému človekovi. 
Bez lásky, ktorú nám prikazuje Pán Boh v najväč
šom prikázaní a Ježiš Kristus v celom evanjeliu, 
život človeka sa stane neznesiteľný, tvrdý, ťažký, 
ba až zúfalý. Učme ľudí navzájom sa milovať a po- 
•máhať si. A my kňazi s radosťou navštevujme cho
rých doma, v nemocniciach i v ústavoch a využijme 
každú príležitosť potešiť trpiacich a ochotne im po
slúžiť sviatosťami.

ZASADALA INFORMAČNÁ KOMISIA VCNČ

Dňa 29. novembra 1988 zasadala t  Bratislave informační 
komisia Výborní cirkevných a náboženských činiteľov v ČSSR. 
Zasadanie, ktoré viedol moderátor VCNČ prof. ThDr. Karol 
Gábriš, hodnotilo prácu sa npljrnnlé obdobie, dalei reláciu 
Hlas »jariacich a pripravilo plán roshlasového vysielania na 
1. štvrťrok 1989. Prerokovaná bola a) ďalšia činnosť Informač
nej komisie VCNČ.

Informačná komisia má v afičaanoati dve ňlohy: koordino
vať náplň pravidelných roshlasových relácii v programe Hla« 
veriacich s Československa a prostredníctvom tlačového or
gánu prehlbovať malosti o cleloch a práci Výboru, a tým vy
tvoriť podmienky pre |ej lepšie pochopenie a podporu v pro
stred! cirkvi a náboienfkých spoločnosti.

Dfia K. októbra 1987 sa po prvýkrát na vlnách zahraničného 
vysielania Československého roahlaau ozvala znelka program« 
Ifías veriacich z Československa. V anglickom, nemeckom, ta
lianskom, francúzskom, Španielskom a českom jazyku (prs 
našich krajanov »  zahraničí) sú poslucháči v krajinách celého 
sveta zoznamovaní so životom cirkvi a náboženských spoloč
nosti, ekumenických a mierových prémii, ktoré pdsobia na 
území našej vlasti. Je to spfisob, ktorým Výbor cirkevných 
a náboženských činiteľov, ktorého iniciativa sa stretla s poro
zumením u pracovníkov Cs. rozhlasu, chce naplňovať jeden 
zo svojich úloh: pravdivou informáciou prispievať k lepšiemu 
porozumeniu a poasaniu, k odstraňovaniu zaujatých predsud
kov, a tým spoluvytvárať ovzdušie ddvery a spolupráce v zá
ujme dobrých, mierových vzťahov medzi Indmi a národmi.

— fd —



R A D O S T N É STR E T N  U T I  E
Od narodenia Ježiša Krista uplynutá už 40 dni. 

A podľa Mojžišovho zákona prišiel čas, „aby ha 
predstavili Pánovi“ (Lk 2, 22). Priniesli ho teda do 
jeruzalemského chrámu, aby podľa zákona priniesli 
tiež predpísanú obeí. Ta sa stali dve udalosti, kto
ré zapísal evanjelista Lukáš.

V Jeruzaleme žil spravodlivý a bohabojný starec 
Simeon, ktorému bolo zjavené ad Boha, že nezo
mrie, kým neuvidí Mesiáša, Spasiteľa sveta. A na
ozaj, „z vnuktia Ducha prišiel do chrámu“ (2/27) 
práve vo chvíli, keď Panna Mária s Jozefom priná
šali malého Ježiša. Celý natešený vzal ho do náru
čia a velebil Boha: „Teraz prepustíš, Pane, svojho 
služobníka v pokoji podľa svojho sláva, lebo moje 
oči uvideli tvoju spásu... (2, 29— 30).

Pri chráme žila aj Anna, Fanuelova dcéra, z Ase- 
rovho kmeňa, ktorú evanjelista označuje, že bola 
prorokyňa. „Vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a 
modlitbami“ (2, 37). Mala 84 rakov. I ona prišla v 
tú chvíľu do chráimi, a keď prorockým duchom 
spoznala Mesiáša, „hovorila o ňonn všetkým, čo 
očakávali vykúpenie Jeruzalema“ (2, 38).

V obidvoch prípadoch vidíme radosť zo stretnu
tia s Mesiášom, Spasitelojri sveta. S touto radosťou 
sa delia so všetkými, čo podobne očakávali vykú
penie sveta. Sú naozaj šťastní, môžu pokojae zo
mrieť, pretože ich oči uvideli spásu, ktorú pripravil 
Boh pred tvárou všetkých národov {2, 30— 31).

Ak čítame Sväté písmo, dozvedáme sa, že i ne
skoršie, keď už Spasiteľ verejne učil, pri stretnutí 
s ním mmohí poznávajú v ňom svojho Spasiteľa a 
Boha .. .  Apoštol Ondrej s radosťou oznämuje svoj
mu bratovi Šimonovi: „Našli sme Mesiáša“ (Jn 1, 
41). A potom Filip zase hovorí Natanaelovi: „Našli 
sme toho, o ktorom, písal Mojžiš v Zákone a Proro
c i . . . “ (Jn 1, 45). A preto sa rozhodli mu slúžiť, 
s ním chodiť, pre neho žiť i zomierať. Za všetkých 
tých, vy'adril sa apoštol Peter takto: „Pane, a ku 
komu by sme išli? Ty máš slová večného života. 
A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Srätý“ 
(Jn B, 68—69).

Ako je to s nami? Spoznávame v narodenom die
ťati v Betleheme nášho Spasiteľa a Boha? . . .  „Ve
rím, Pane, a vyznávam, že ty si skutočne Kristus, 
Syn Boha živého, ktorý si prišiel na svet spasiť 
hriešnikov, z ktorých prvým som ja“, modlime sa 
pred sv. prijímaním. Sme šťastní z toho poznania? 
Ak áno, uverili sme jeho slovám, žijeme podľa nich, 
žijeme pre neho a s nim?

BI. Jana z Kríža stretla sa raz s istou namyslenou 
a málo zbožnou dámou a povedala jej: „Milostivá 
pani, ale ste veľmi pekná.“ Táto sa chcela ukázať 
zbožnou i odpovedala: „Čo mám, mám od Boha.“ 
Na to jej Jana riekla: „Máte pravdu; nuž ale ak 
ak je to tak, prečo ho nemilujete?“

Mnohým z nás by bolo trebalo opakovať tiefo slo
vá. Všetko to, čo máme, je vlastne od Boha, je to Boží 
dar . . .  A ak si to uvedomíme, máme byť šťast
n í . . .  Veď ten, ktorý nás žehná, je náš Boh, Spasi

teľ. A z toho poznania plynie rozhodnutie slúžiť mu 
celým s?ojím srdcom, mysľou a všetkými schopnos
ťami. Tak, ako sme sa to zaviazali pri sv. krste. A 
raz, až budeme odchádzať z tohto sveta, aby sme 
mohli pokojne so starcom* Simeonom povedať, že 
sme uvideli spása, ktorú Boh pripravil pred tvárou 
všetkých národov.

01 D.

„ . .  . Veseľ sa aj ty, starec spravodlivý, lebo si mal v náručí 
Spasiteľa našich duší, čo  nám daroval vzkriesenie“ (Z  tropára

sviatku)
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ZO SLUŽBY NA POČESŤ SV. KONŠTANTÍNA-CYRILA

Ž it ie  tvo je  bolo bez úhony a iiv o t  hodný chvály t smrt čest
ná pred Bohom všetkého, ktorém u si dal do rúk, o tče, dušu 
ospravedlnenú p lnením  povinností. P re to  ta žiadame, pros za 
nás, aby sme, verne ta  chváliaci, našli m ilosrdenstvo.

(Stichtra)

Ó rozum ohnivýI 0  poľn ica  ľúbohlasá! 0  slávik spevavý!
0  lastovička švitoravál 0  jazyk sladší nad med v podobe- 
stvách, premúdry C yril, spomni na nás všetkých!

(Z  kánonu)

Za lampadu sveta označil ía  Kristus a za Učiteľa sveta, pre- 
blahoslavený C yril, ra tolesť solúnska. P reto  aj nám, k torí slá
vim e tvoju  pamiatku, vypros u neho zľutovanie.

(Sv ietilen )

Ú sladký u čite ľ C yril! Ô tichá reč, ó m ilosrdné srdce a my
seľ premúdra! Ó slová sladšie od medu! Pre lie ta l si oné kraje 
sta o ro l, druhý Pavol a učeník Petrov, v meste ktorého si ráčil 
spočinúť. Pamätaj na nás hriešnych u Boha, svojim i m odlit
bami spasie nás.

(Z  chvál stichirmi)

Lepšie Je sa vrátiť, ako zle utekaf (Sliezske príslovie). 
Starf ľudia idú zle, ale radia dobre (Dánske príslovie).

a



Životná vernosť
Keď mladý človek dospieva, usiluje sa hoci len 

približne predvídať, ako sa bude rozvíjať jeho život 
v bližšej i vzdialenejšej budúcnosti. Usiluje sa svoj 
život namaľovať čo najružovejšími farbami. Štá
diom a vytrvalým učením sa pripravuje na svpju 
životnú kariéru. Málo myslí na to, že ho životné 
okolnosti, životná prax a rozličné skúšky môžu do
konale sklamať, pretože život pripravuje človekovi 
niekedy veľké prekvapenia, ktoré nečaká, nepred
vída a ani nie je na ne pripravený. Neraz sa ukáže, 
že vedomosti, ktoré si učením nadobudol a ľudská 
múdrosť, podľa ktorej sa chcel riadiť, sú mu nieke
dy v živote skoro na nič. Jeho ambície a rozlet hneď 
v zárodku mu zmarí ľudská nevšímavosť, závisť, 
podceňovanie a intrigy. Dochádza k presvedčeniu, 
že si musí sám hľadať iný spôsob a iné metódy 
práce i správania sa, ako si vyhovujúco zariadiť 
život.

Podobne bolo s apoštolmi a jeho učeníkmi. Svoju 
budúcnosť úplne zviazali s osudom Ježiša Krista; 
mohlo by sa povedať, že všetky karty svojho budú
ceho života vložili do jeho rúk. Predsa každý z apo
štolov mal svoju rod’nu a ako-tak zabezpečené ži
vobytie; mali manželky, deti a rozvetvené príbu
zenstvo. Keď poslúchli Kristovu výzvu, aby ho na
sledovali, ich život sa úplne zmenil; opustili svoje 
rodiny, svojich blízkych, svoje povolanie i zamest
nanie a aj domy. Slovom, svoju životnú postať. Pré- 
to nemožno sa čudovať, že sa Pána Ježiša pýtali: 
„Hľa, my sme opustili všetko a nasledovali sme 
ťa.“ Akoby sa ho boli pýtali: Čo bude s nami? Čo 
dostaneme ako náhradu za to, že sme všetko opus
tili? Čo bude s našimi rodinami? Kto ich bude ži
viť? Vedeli predsa, ako sa Ježišovi nepriatelia naňho 
zastrájali a vyhrážali sa mu smrťou. Bez neho by 
boli stratení a tá hanba pred príbuznými a náro
dom! Preto otázka o ich budúcnosti bola celkom na 
mieste. Nasledovaním Krista zostali bez hmotnej 
bázy, museli myslieť na zajtrajšok. Ktože by im 
mohol zazlievať, že svojmu Učiteľovi a Majstrovi 
kládli takéto otázky?

Kristus na ich obavy odpovedá prísľubom: „Veru, 
hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre 
evanjelium opustil dom . . . ,  aby nedostal stonásob
ne viac; teraz, v tomto čase . .. hoci s prenasledo
vaním, a v budúcom veku večný život“ (Mk 10, 
29— 30). Apoštoli si dobre všímali, čo Kristus hovo
ril o sebe, a najmä to, že sa nazýval Bohom, a to 
aj dokazoval svojimi slovami'a skutkami, zázrakmi. 
Brali do úvahy jeho moc konať zázraky, nuž ryso
vala sa im nádherná budúcnosť, perspektíva krá
ľovstva, o ktorom ich poučoval, hoci ešte dobre 
nepoznali povahu a charakter tohoto kráľovstva. 
Všatko sa ukazovalo tak, že budúcnosť budú mať 
skvele zabezpečenú, že to bude radostná budúcnosť.

Niektorí z nich si vyhradzovali popredné miesta 
v jeho kráľovstve.

Medzitým sa však všetko odohralo ináč, ako oča
kávali. Krista zajali, odsúdili na smrť a umrel na 
potupnom kríži ako zločinec. Nič neurobil pre svo
je kráľovstvo. Veľký piatok priniesol apoštolom kru
té sklamanie. Všetky prisľúbenia o jeho kráľovstve 
a o ich vlastnom postavení v ňom sa im teraz videli 
ako mydlové bublinky. Vidiny pokojného života, za
bezpečené Ježišovou zázračnou mocou sa úplne roz
plynuli. Všetky myšlienkové schémy a farebné per
spektívy, opierajúce sa o Kristovu osobu a ¡eho 
učenie, sa im teraz videli ako vzdušné zámky. Roz
čarovaní, sklamaní, zdrvení apoštoli sa ukryli do 
večeradla, ktosé motíno uzamkli zo strachu pred 
Ježišovými a teda aj ich nepriateľmi.

Bol najvyšší čas, aby Kristus vstal z mŕtvych, aby 
prišiel medzi nich a ich pozdravil: „Pokoj vám!“ 
Ukázal im svoje rany, zasadol s nimi k stolu, aby 
potom s radosťou a živou vierou zvolali: Pán náš 
a Boh náš! Kristus je medzi nimi. Skutočne vstal 
z mŕtvych a je teda opravdivým Bohom, všetko, čo 
učil, je pravda, jeho kráľovstvo je skutočnosťou. 
Pravdaže, kráľovstvo pokoja, lásky, spravodlivosti. 
Čoskoro, keď na nich zostúpi Svätý Duch, skvele 
to pochopia. . . .

Tak je to často aj v našom živote. Keď sa nám 
všetko darí a život sa rozvíja podľa našich pred
stáv, keď nás nesužujú choroby a šťastena kráča 
s nami ruka v ruke, tak aj naša vernosť Kristovi 
nenaráža na väčšie problémy. Ale keď nás šťastie 
opustí, keď sa nám na každom kroku kladú prekáž
ky do cesty a začínajú nás prenasledovať stcraké 
neduhy a aj naše ambície dostávajú trhlinu, vtedy 
vernosť evanjeliu stáva sa pre nás bolestným krí
žom. Zdá sa nám, že pravdy evanjelia nedržia krok 
s dnešnými časmi, že požiadavky cirkvi a evanjelia 
sa nehodia pre moderných a pokrokových ľudí, ba 
sú priam nelogické . . .

Sme prehnane citliví na to, čo sa nazýva „moder
nosťou“ , „pokrokcvosťou“ . My si však musíme uve
domiť, že obsahom evanjelia je Kristus, ktorý hovorí 
o sebe: „Ja som život.“ Také slovo pred ním a ani 
po ňom nik nevypovedal. Je to slovo Pravdy. Akosi 
si dostatočne neuvedomujeme, že evanjeliové hod
noty, späté s Kristom ako Bohom, sú nadčasové, že 
nepodliehajú rozmarom a náladám či móde doby. 
Nemajú konjunkturálny charakter. Ich hlavnou 

charakteristikou je, že sú schopné vstúpiť i do „dneš
ka“ , do života každého, aj moderného človeka, kto
rý má dobrú vôľu a ochotné srdce a môžu mocne 
obohacovať náš život dnes, zajtra i život budúc ch 
pokolení, ako obohacovali život generácií pred na
mi, lebo nemôžu nikdy stratiť čo len jednu literku 
zo svojej nadčasovej hodnoty. Ak pravdy evanjelia 
budú pravdami nášho života, ich plodom bude po
koj nášho srdca, vnútorné blaho a pravé šťastie ako 
predzvesť plnosti šťastia u Boha.

R. A. SLÁVIČKY

Keď viem, že túto zem alebo viaceré národy možno zničiť, a to je dnes celkom možné, zbraňami 
ABC, ak na strane druhej práve tak dobre vieme, že toto možno odvrátiť modlitbou, pokáním, zmierom, 
zasvätením sa Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, spojené s denným ružencom, 
ako to žiada v r. 1917 vo Fatime, potom je tvoja — moja povinnosť použiť tento prostriedok. A keď ho 
zanedbávam, sám som spoluvinným za zničenie týchto národov. Zanedbaná modlitba, pokánie a zmier 
je zločinom na ľudstve!“



SVIECA AKO SYMBOL
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MILOSŤ POMÁHAJÚCA

Hovorili sm>s o posväcujúcej milosti; jestvuje však 
aj pomáhajúca milosť. Podobnosť názvov — v oboch 
prípadoch hovoríme o milosti — nás môže zvádzať 
ku nesprávnemu názoru, že sú prakticky totožné. 
Slovo „milosť“ znamená jednoducho dar od Boha, 
čosi, čo jestvuje v našej prirodzenosti ani v zárod
ku, ale je nám dané od základu. Hoci tejto poučke 
—definícii vyhovujú oba druhy milosti, predsa v 
každej z nich sa nám dáva niečo úplne iné. Istou 
pomocou pre naše myslenie bude, ak o jednej bu
deme hovoriť ako o nadprirodzenom živote a o dru
hej ako e nadprirodzenom nutkaní.

Posväcujúca milosť je život v duši, ktorý ju robí 
bezmála čímsi novým, dávajúc jej samej a jej schop
nostiam) nové sily. Pomáhajúca milosť je božská 
anergia, poháňajúca dušu k určitému cieľu, ináč pre 
ňu nedosiahnuteľnému. Posväcujúca milosť je v du
ši, a to natrvalo. Pomáhajúca nie je v samej duši 
a nie je daná natrvalo. Nebýva v duší — je chvíľko
vá, pomíňajúca ako vietor, závan, ktorý trvá chvíľu, 
pominie a preto ju treba využiť, kými je tu. Nebýva 
v duši, ale účinkuja na ňu akosi zvonku. Hýbe rozu
mom a vôľou, ale nestáva sa ich trvalou vlastnos
ťou, asi tak, ako vietor ženie loďku, ale nestáva sa 
jej trvalou súčasťou.

Pomáhajúce milosti si možno skutočne predstaviť 
ako nárazy víchra Svätého Ducha. Na ne sa nepo
chybne vzťahujú slová, ktoré Ježiš Kristus povedal 
Nikodémovi: „Vietor veje, kam chce; počuješ jeho 
šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak ie 
to s každým, kto sa narodil z Ducha“ (Jn 3, 8). Bez 
tohto popudu božskej energie by človek nemohol 
urobiť prvý krok na svoje posvätenie. Vďaka tomu
to popudu je však schopný krokov, ktoré sú ináč 
nad jeho sily. Ak zareaguje a začne sa hýbať správ
nym smerom* — predovšetkým) ak urobí hnutia vôle 
v láske k Bohu a blížnemu — tak získa posväcujúcu 
milosť. Všimnime si podmienku: ak zareaguje (ináč 
povedané: ak prijme alebo odpovie na volanie Bo
ha). lebo pomáhajúca milosť je nadprirodzené nut
kanie a nie nútenie.

Pomáhajúce milosti sa nekončia vtedy, keď duša 
získa posväcujúcu milosť. Boh nám ich posiela aj 
ďalej, aby nás uschopnil rozoznávať, čo je správne 
v tej či onej konkrétnej situácii, i podujať sa pre
viesť to. Tu musíme prejsť k úvahe o daroch Svä
tého Ducha. Získavame ich spolu s posväcujúcou 
milosťou, takže ony sú stálymi dispozíciami (pred
pokladmi) duše v stave nullosti. Ich funkciu irražníi 
vysvetliť najjednoduchšie takto: ony zachytávajú 
vietor malosti pomáhajúcej, kým veje, a spôsobujú, 
že s ním (vetrom milosti pomáhajúcej) plodne spo
luúčinkujeme.

(Podlá F. J. Shesda pripravil M. M.)

Sviatok Stretnutia Pána sa ľudovo nazýva Hrom
nice. Zrejme preto, že sviečky, ktoré sa svätia v ten
to deň, sa kedysi zvykli zapaľovať pri búrke. Dnes 
zrejme každý verí viac hromozvodom. Lenže kto 
by bol pripisoval nejakú magickú moc tej hrom
ničke, nebol ďaleko od povery. Nie sviečka, ale 
modlitba chráni pred nebezpečenstvom, aj pred 
strachom.

Lenže svätenie sviec je symbolom. Ide o svetlo, 
o pravé a jediné Svetlo, ktorým je Kristus. Lebo 
v ňom a skrze neho môžeme skutočne vidieť a správ
ne poznávať.

Dnes, v dobe hromozvodov by sa mohlo zdať svä
tenie sviec prežitkom. Samozrejme, ak v tom vi
díme prostriedok na ochranu proti blesku. Ale ten
to obrad má hlbší význam. Svieca je symbolom Kris
ta, ktorý je Svetlom na osvietenie nielen pohanov, 
ako to spievame, ale všetkých nás. Nič nám neoso
ží, ak bude hromnička aj v každom dome, ak tam 
niet Kristovho svetla.

Sviece z ir  vu prichádzajú do módy. V U h bliko- 
te je kus romantiky, vytvárajú slávnostnú a intím
nu atmosféru. Cirkev nepodlieha móde. Používa 
sviece, živý plameň, ako niekoľkonásobný symbol. 
Vosk z práce včiel, ktorý sa vždy považoval za hmo
tu vznešenú, je symbolom Kristovho tela, knôt sym
bolom jeho duše a plameň, ktorý dáva svetlo aj 
teplo zas jeho božstvo. Pretc sviece svätené v ten
to sviatok nech nie sú len módnym doplnkom bytu, 
ale pripomienkou, že aj my máme hriať a svietiť 
a nedbať na to, že tým stravujeme samých seba.

V. H.

Veriaci ľudia sú Síastní ľudia.
(Paul Claudel)



Teológia ikony
(M yšlienky na Prvú pôstnu nedeľu)

Prvé tisícročie kresťanstva bolo vyplnené štúdiom 
osoby Ježiša Krista, Bohočloveka. Toto štúdium naj
samprv prebiehalo v oblasti teórie, čiže medzi teo
lógmi a filozofmi. Jej obsahová náplň sa ku koncu 
prvého tisícročia „ľudovo“ prejavovala vo viditeľnej 
forme obrazov — ikon. Keďže rozdiel medzi obra
zom (fotografiou) a ikonou je vo svojej podstate 
teclog'cký, — základom ikony sa stala christologic- 
ká teológia.

Obraz (fotografia) je vo svojej podstatne viditeľ
nosť viditeľnosti, kým ikona je viditeľnosť nevidi
teľnosti. Obraz vystihuje viditeľné, hmotné foírmy 
a vlastnosti tvorstva, zatiaľ čo ikona vystihuje vidi
teľné, hmotné formy a vlastnosti Vteleného, zjavené
ho' — inak neviditeľného Boha. Základom ikony je te
da Bohočlovečenstvo Ježiša Krista, nakoľko nám 
bolo zjavené cez Vtelenie.

Čo to znamená a ako tomu rozumieť?
Ježiš Kristus je Božia Osoba, ktorá je nositeľom 

dvoch prirodzeností: Božej a ľudskej. Božia priro
dzenosť je vlastnou prirodzenosťou každej Božej 
Osoby. Ľudská prirodzenosť je Vtelením prevzatá 
prirodzenosť Ježiša Krista, ktorý teda má dve pri
rodzenosti, cez ktoré sa javí svetu: Božiu a ľudskú. 
Tá istá Božia Osoba Božieho Syna sa nám javy ako 
človek (ktorý je hladný, unavený, ospalý a pod.) 
a niekedy sa nám javí ako Boh (ktorý robí zázraky 
a pod.). Ten istý Boží Syn je zavše viditeľný ako 
človek, niekedy zas ako Boh. Obidve prirodzenosti 
sú v Kristovi nerozlučne spojené s Osobou Božieho 
Syna. Preto je to vždy Osoba Božieho Syna, ktorá 
sa stáva viditeľnou cez svoje prirodzenosti. Boží 
Syn je teda viditeľný a preto ho možno maľovať, zo
brazovať, pokiaľ sa nám javí v jednej alebo v dru
hej prirodzenosti. Preto tiež môžeme povedať, že 
Boh trpel, zomrel, bol pochovaný . . .  a napriek to
mu môžeme to nielen povedať, ale aj v obraze zná
zorniť jeho zázraky. Ježiš Kristus je teda viditeľný 
vo svojich ľudských a božských prejavoch a preto 
ho vieme tiež viditeľne v obrazoch namaľovať. Toto 
je základom ikony.

Ako z uvedeného vyplýva, pravá ikcna je len iko
na Ježiša Krista, alebo ikona v ktorej sa nachádza 
okrem iných osôb tiež Osoba Ježiša Krista. Obraz 
Božej Matky v skutočnosti nie je ikonou, iba ak v 
rukách drží svojho Syna. Keďže Ježiš Kristus je ob
sahom každej ikony, byzantská cirkev vždy maľuje 
Božiu Matku so svojím Synom v náručí. Obrazy svä
tých sú ikonou len v nevlastnom zmysle slova, t. j. 
natoľko, nakoľko zobrazujú Ježiša Krista v jeho ži
vote. Takisto obraz nebeského Otca a Svätého Du
cha nie je ikonou vo vlastnom zmysle slova, pretože 
ani Otec ani Svätý Duch nikdy sa nezjavili vo vidi
teľnej ľudskej podobe.

V nevlastnom zmysle slova ikonou môže byť kaž
dý, kto je pokrstený. Podobne možno pokladať aj 
sviatosti za ikony, t. j. za viditeľnosť neviditeľného 
Krista. Tu možno poznamenať, že v časoch refor
mácie protestanti sa odvolali na byzantskú cir
kev, keď vo svojej viere pokladali Eucharistiu len 
za symbol Kristovej prítomnosti. Toto samozrejme 
vyplývalo z nesprávneho pochopenia byzantskej ná

uky o ikone. Ikona je viacej ako len symbol — je 
viditeľnosť skutočnosti.

V západnej cirkvi sväté obrazy sa pokladali len za 
výchovné náboženské pomôcky pre tých, čo neboli 
vzdelaní a nevedeli čítať. Učili sa náboženstvo z ob
razov. Východná cirkev ikony chápala viacej teolo
gicky. Z toho istého dôvodu nikdy nepoužívala troj- 
dimenzionálne vyobrazenia (takými sú napr. sochy), 
pretože tieto príliš zdôrazňovali čisto hmotné a ľud
ské vlastnosti zobrazovanej sochy, či veci. Východ 
vždy užíval dvojdimenzionálne predstavy, nakoľko 
lepšie vystihovali obidva výjavy z Kristovho života: 
Jeho ľudskú a Božiu prirodzenosť.

Tu treba spomenúť aj to, že kresťanstvo rástlo 
z izraelských koreňov, kde sa zobrazovanie Boha 
prísne zakazovalo a neskôr aj pod politickým vply
vom mohamedanizmu, ktorý tiež zakazoval úctu 
svätých obrazov. Tieto židcvsko-mohamedánske 
vplyvy vyvolali v prvotnej cirkvi mnohé nedorozu
menia, nepriateľstvá i krvavé prenasledovania.

Katolícka cirkev, tak . východná ako aj západná, 
vždy ozdobovala svoje chrámy ako aj svoje súkrom
né domy svätými obrazmi, ktoré uctievala, pretože 
sväté obrazy boli najkrajším verejným vierovyzna
ním tej najradostnejšej náboženskej skutočnosti, 
ktorou je prítomnosť Bohočloveka medzi nami v 
Cirkvi, v Eucharistii a pod.

Ikony, čo do štýlu, sú rozdielne cd obyčajných 
svätých obrázkov. Nepridržiavajú sa presne urče
ných a reálnych plánov, farieb a viditeľných sku
točností, ale skôr zdôrazňujú duchovné perspektívy 
osoby alebo udalosti. Tieto formy sú rôzne, podľa 
ducha doby a samotnej duchovnosti. Vo všeobec
nosti však ikony vždy zdôrazňujú viacej duchovnosť 
ako materiálnu presnosť, umeleckú precíznosť a do
konalosť. Ikony nikdy nie sú morálne urážlivé, prí
jemné alebo dráždivé. Odvádzajú od tela a jeho 
fyzickej krásy a povznášajú ľudského ducha k ne
stvorenej a duchovnej kráse a dokonalosti; vytvá
rajú ducha modlitby, mysticizmu, Božej prítomnosti 
a pobožnosti.

V liturg ckom živote byzanská cirkev zdôrazňuje 
Kristovu božskosť, duchovné hodnoty svätých, nad- 
prirodzenosť prirodzených vecí a menej si všíma 
stvorené, hmotné formy. Okrem toho byzantský ka
tolícky chrám symbolizuje nebo; preto sa snaží čo 
najlepšie vyjadriť duchovnosť a svätosť, ktoré hod
noty najlepšie vystihuje ikona a to nielen viditeľ
ne, ale tiež vieroučne.

O. M. R.

I M

MILOVAŤ KRÍŽ

Milovať kríž. To je jediná vec, na ktorú neslobod
no zabudnúť. Milovať kríž znamená ovládať všetky 
naše zmysly a viesť ich po koľajach Božej vôle. Ak 
sa vzpierajú, treba ich skrotiť, ak chcú odbočiť z ces
ty, treba im to prekaziť, ak nechcú dopredu, donú
tiť ich treba a strhnúť násilne.

Ak nemilujeme kríž, v našom srdci nejestvuje 
opravdivá láska k Bohu a k bratom.

Chiara Lubich



Hladný som bol...
Známe slová, k toré vyslovil Ježiš, keď hovoril o poslednom  

súde. Áno, slová, k toré na jednej strane vzbudzujú dôveru a 
nádej v nekonečná odmenu d o  večnosti, na drukčj strane hrôzu 
z predstavy večného zavrhnutia, bez možnosti uvid íe í toho, 
ktorý je „nasýtením duší“ .

Áno, milosrdný, ale zároveň aj spravodlivý večný Sudca, vy
riekne vtedy svoj neodvolateľný o rtie ľ — absolútne spravod
livo nad každým — bez výnimky. Tak, ako to  poznáme z bež
ného života, človek  aj tu, v k rit ick e j situácií hľadá cestu úni
ku, aspoň výhovorku. „Pane, kedy sme ta v ideli hladného a 
nenasýtili sme ta, nahého a nepriodeli sme ťa, smädného a 
nedali sma ti p if, chorého a nenavštívili sme ía , č i vo väzení, 
alebo ako pocestného a neposlúžili sme t i . . . '

„Áno, hovorím  vám, čo ste neurobili jednému z m ojich  naj
menších bratov, mne ste neurob ili.“ Veľm i vážne sa nám p r i
chodí zam yslieí nad tým ito slovami. Ako uplatniť t ie to  slová  
na náš — m ôj osobný život? Je to aktuálne aj pre mňa? Áno, 
aktuálne. Vždy. Pred večným Sudcom sa raz ocitnem e všetci. 
Ja, ty, on, my, vy, každý človek. N ik to  nemá nádej, že jeho  
sa posledný súd týkat nebude. Každý bude súdený. Tak, ako 
je  isté, že naša pozemská pút sa raz skončí, tak ]e  isté, že po 
je j skončení sa ocitnem e pred večným Sudcom.

Aby sme v onej k rit ick e j ch v íli neprepadli, aby sme obstáli, 
načim nám urobiť a j tým najmenším bratom nášho Pána, Čo 
je podľa Evanjelia našou povinnosťou.

Z povinnosti činorodej lásky k našim bratom a sestrám vy
plýva aj povinnosť, ktorá snád trošku uniká našej pozornosti, 
¡e to povinnosť podeliť sa s n im i n ielen  o nápoj, jed lo, odev, 
či prístrešie, ale tiež o duševné, č i duchovné imanie. Nám sa
mým sa v tom to treba neustále učiť a zdokonaľovať. L e b o . . ,  
nielen chlebom je  človek  živý . . .

Práve v dnešných časoch vo svete je  okrem  telesného hladu 
a smädu veľa, alebo ešte viacej hladu a smädu duchovného, 
fe nemálo ľudí, k to rí sú s íce m ateriálne dobre zabezpečení, sú 
aj zo stránky vzdelania na výške, no z rôznych p ríč in  ich  du
chovná úroveň je  až zarážajúco nízka, až biedna. Na mnohých  
miestach vo svete je  veľa ľud í chudobných m ateriálne t du
chovne. Tých je  vari najviacej. A tu nám evanjelium  ukladá 
veľkú povinnosť deliť sa s blížnymi a pomáhať im. My st ne
raz ani neuvedomujeme, že kým nám sa duševného pokrm u do
stáva v hojnosti č i už p ri sv. litu rg ii, sviatostiach, čítan ím  ná
boženskej literatúry a podobne, zatiaľ je  oko lo  nás veľm i veľa  
ľudí, ktorým sa týchto duchovných dobier nedostáva vôbec, 
alebo len veľm i skromne. A j vtedy, keď sú a) im rovnako p r í
stupné. No najmä z nevedomosti „smädní chodia oko lo  pra
meňa a nevedia ho vyhľadať, aj keď tento je  b líz lío “ . Príč inou  
môže byt ich  ľahostajnosť, pohodlnosť, nedbanlivosť, a le skú
senosť hovorí, že najviacej je  to  nevedomosť. Nenamýšľajme 
si, že táto povinnosť sa nás netýka. Práve tie  vedom osti, tá 
duševná potrava, k tore j sa nám dostáva v hojnosti, tá nás za
väzuje dbať o duchovný život našich blížnych. Zodpovedať sa 
budeme predsa n ielen za to, čo  sme urobiť mali a neurob ili 
sme. Predovšetkým našim blížnym. Ak sme im  nepom ohli na
pomenutím, radou, upozornením , ak si počína li nesprávne. Ne
budeme sa zodpovedať za ich  skutky, a le za svoju nečinnosť, 
za to, že sme neurobili, čo  sme urobiť mali. Budí to dojem , že 
táto povinnosť je „bremenom navyše“ , keď s vlastným si sotva 
vieme poradiť. Nezabúdajme však, že za prácu navyše, za 
zvláštnu námahu aj v živote p riná leží zvláštna odmena, p ré 
mia. A v duchovnom živote za takúto námahu Spasiteľ sľu
buje večnú odmenu, večné p ré m ie . . .  N eop la tí sa namáhať sa 
za takúto odmenu?

Kcmu to vlastne máme pomáhať? Každému, k to  to po tre 
buje. Lebo každý je  náš blížny. N ikoho nemôžeme vylúčiť, a j

keby nám bol nesympatický. Možno, že je to  náš sused, spolu
pracovník, č i spolužiak, známy, alebo príbuzný . . .

V te jto  činnosti je pred nami preveľké. „neorané pote“ , len 
nám po lož iť ruku na p lu h . . .  V y orať brázdu, trebárs najprv 
iba malú. Potom  väčšiu, hlbšiu, dlhú . . .  Veľa brázd . . .  hlbo
kých, aby úroda bola bohatá . . .

Akým spôsobom? Predovšetkým tak, ako to učil Pán. Prík la 
dom. Okrem toho, p ri každej prílež itosti, ktorá sa nám na
skytne, treba poradiť, poučiť, vysvetliť, napomenúť, treba aj 
polem izovať, vym eniť si názory, zaujímať sa o problém y našich 
blížnych. Ak budeme jednaf aj s takými, k torí majú iné názo
ry než my, nezabúdajme, že pokojným , slušným jednaním a 
presvedčivým i dôkazmi, pravdou, obhájime najviac.

H ovorí sa, že m lčať je  zlato, a le  nemusí to platiť vždy. Ak je 
prílež itosť a potreba zastať sa pravdy a cítim e sa schopnými 
ju  obhájiť, je  našou povinnosťou tak urobiť. A j to to  je „služba 
našim blížnym ", podanie pom ocnej ruky na ceste sa prav
dou . . .  A  táto služba neostane bez odmeny.

— Pavol—

BOLO BY NÄM DO ZÚFANIA

Bolo by nám do zúfania, keby sme nehľadeli na Teba, čo 
čarovné meníš všetko trpké na sladké. Na Teba, keď si vy
stretý na k ríž i vyk ríko l; ako v najväčšom napätí, v úplnej ne
činnosti, vo vyhni smrti, zmeravelý, vrhol si všetok svoj oheň 
na zem a stanúc sa vonkoncom  nehybným, odovzdal si svoj 
nekonečný život nám, k torí ho teraz slastne prežívame.

Stačí nám, keď Vidíme, že sme T i aspoň trocha podobní a 
keď  môžeme spojiť svoju bolesť s Tvojou  a obetovať ju Ot
covi.

Aby sme m ali svetlo, pohasnul Tvo j zrak.
Aby sme sa z jednotili, zakúsil si od lúčen ie od Otca.
Aby sme obsiahli múdrosť, stal si sa „nevedomosťou“ ■
Aby sme sa znovu zaodiali do nevinnosti, stal si sa „h rie 

chom “ .
Aby sme dújali, mal si pocit zúfalstva.
Aby Bol bol v nás, mal si pocit, že bol ďaleko od Teba.

Chiara Lubich



■ľ r PISU unn BOHDSLDVCI

BOL SOM NA ATHOSE

Človeka neustále priťahujú veci, alebo ľudia, kto
rí výnimočným spôsobom svojho bytia navodzujú 
okolo seba vznesené tajomno, ktoré provokuje sa
motnou svojou existenciou. Kto sa raz dbtkne ta
kého tajomstva, neustane, kým ho celé neodhalí.

Svätá Horia — Athos (Hagíon Oros) bol pre mňa 
takým veľkolepým tajomstvom. Už prvé informácie 
o Mníšskej republike prebudili vo mne neuhasiteľ- 
nú túžbu vidieť tento kúsok Zeme, ktorej obyvate
lia svojím životom vzbudzujú úctu na celom svete.

Moja túžba sa splnila, keď som spoňi so skupin
kou turistov vystúpil v jednom z athoských prísta
vov. Medzi nami nebola žiadna, žena, lebo dodnes 
platí zákon, znemožňujúci ženám vstup do Mníš
skej republiky. S úctivou zvedavosťou sme pozoro
vali skupinku mníchov, prechádzajúcich okolo nás. 
Modlitba „Kyrie eleison — Pane, zmiluj sa“ , ktorú 
bradatí mnísi v čiernych hábitoch neustále opako
vali, nás utvrdzovala, že sme na mieste veľkej zbož
nosti, kde sa každá práca obetuje Bohu a každá 
chvíľka voľna vyplní modlitbou.

Prvá naša cesta viedla do hlavného mesta Karya- 
ji, kde sme sa prihlásili miestnym úradom, aby sme 
mali nárok na bezplatné zaopatrenie v kláštoroch. 
Ešte v ten deň sme sa dostali do blízkeho kláštora 
Stavronikita. Skromne žijúci mnísi, ktorí sa tak 
ochotne podelili s nami o všetko, kým sami žili v 
jednoduchých celách s drevenou posteľou a lavi
cou, vzbudzovali v nás úprimný obdiv. Večer sme 
sa zúčastnili na bohoslužbách a po večeri sme sa 
utiahli každý do svojej cely.

Kláštor Stavronikita je postavený na strmom 
vrchu. Z diaľky vyzerá ako opevnená pevnosť, pri
lepená jednou svojou stranou k brehu a s druhou 
časťou masívnymi múrmi visí nad morom. Rytmické 
údery semattronu ma zobudili v noci. Zvuk rezonu
júceho dreva sa niesol nocou a volal veriacich do 
duchovnej archy, do chrámu, zachrániť sa pred zá
plavou hriechov.

V kláštornom chráme som bol pohltený symfóniou 
pohybu — mnísi sa klaňali, v určenom poriadku 
bozkávali ikony, zapaľovali sviečky a to všetko v 
nádhernej, jemnej harmónii, ktorá navádzala atmo
sféru poko> a mieru, tak potrebného na osobné 
spojenie sa s Bohom. Vôňa kadidla sa vznášala k ne
bu spolu so spevom a šepotom modlitby. Hlasy rást
li, mohutneli a spájali sa v jeden veľký, veľkolepý 
chválospev. Chrám so svojimi freskami a ikonami 
pripomínal celý vesmír. Mučeníci a svätí vystupo
vali po schodoch svätosti k symbolickej nebeskej 
klenbe, kde prísny Pantokrator, všemohúci Kristus, 
pozerá dole, znepokojený množstvom ľudských po
kleskov.

Úplne som sa uvoľnil. Zložil som ruky, pedobne 
ako mnísi som pobozkal ikony a s nevysloviteľným 
a tak sladkým pokojom v duši som sa pripojil k mod

litbe. Hoci sa mnísi modlili v gréčtine, jazyku, kto
rý neovládam, modlil som sa s nimi. Nie slovami, 
ale úprimným nadšením, ktoré vychádzalo z môjho 
srdca a tichou vlastnou modlitbou.

Na druhý deň som vyšiel po úzkom a strmom 
chodníčku ku kláštoru Philothéou. Otec Nikon, mla
dý archontaris, ma prijal veľmi radostne a láskavo. 
Ponúkol ma malým občerstvením a potom mi ukázal 
moju celu, z ktorej bol nádherný výhľad na krásnu, 
ale v tejto nadmorskej výške už trošku drsnú prí
rodu. Kláštor Philothéou bol založený sv. Philothéo- 
som v deviatom storočí. V tomto kláštore medzi iný
mi cennými relikviami opatrujú pravú ruku sv. Jána 
Zlatoústeho. Z množstva ikon tu majú v zvlášť veľ
kej úcte zázračnú ikonu Božej Matky, ktorá má ná
zov Glykophilousa.

„Ľudia k nám prichádzajú znervóznení, utrápení, 
každý so svojimi problémami,“ rozprával otec N i
kon. „Deň, dva, ktoré strávia v kláštore, prináša 
im pokoj, nachádzajú stratenú duchovnú rovnová
hu a odchádzajú občerstvení.“

s .

AT H Q

\ \ S  A f  + £s]igmentnf
: \  * ' q  HilandtuinuQ- \

V  -"v --
jfcthŕomľio yÇfOS“'

Ag. Phlilppoit %rM ^rujou^a l° ^ ^ OU'

..  Ag-SpyrljU ¿v t'
-  ifoctí y

T H t  % S Arsano» 0 -. .+ iĹľuntoltratorns
>/Pľ°' H,Îïoü> 

Dohi.inoih^ « ‘í'na. K Á R  y  A !  &\SMoronikih
Pafeomonai  ̂ . ' - ä  -  l

X en o p h on lo ŕ ' v\ KouMoumouylpo $ \  U. . .
\\ : . '' n v. " w '

Monatléres 
Monast« ¡e 
Klöster

Church«>
Kirchen
M*»oque>
Cs'li

\ \ /  / Ag. indrgyri \ __ .

Pa ntrle im onu^  ̂  ^ '  ť h iio th já ^ .
X i r o p o U ; ' \  ° o 2\ ®.- ' ' t% onfl!<naou 

' . / ( *
^'çAg. Ppntel *9- Art«m<o*X

*-,a f ° *9-( Áthont̂lS

l>iot<y*storrf{

Kloí

4ÍS‘ Heighti 
Hähen
limite» des déporteflienli 

—  - — . Boundories <lccal admlnlilratlxo 
Gesetieíbeslimmungen 
Boulas muletière!

-------- Mule palhí
MouiHerpŕode

Llgh'-hooio’.
■i J  n LeuChttOfme

Toponymie» ontiques s
D IO N  Antlent nomet 

Alla Ortsnamen

Priblížilo sa k večeru. Zvon zvoláva mníchov na 
večeru. Na Athose každé jedlo je pokračovaním 
modlitby. Mnísi stoja ticho pri dlhom stole, kým 
igumen nepožehná jedlo. Po spoločnej modlitbe 
všetci sadnú a jedia pred očami svätých, vyobraze
ných na freskách jedálne. Počas večere sa číta úry
vok zo života svätých. Opäť sa ozve zvon. Lektor 
zatvára knihu, kľačiac bozkáva igumenovu ruku a 
prijíma jeho požehnanie. Po spoločnej modjitbe sa 
jedáleň opäť ticho vyprázdnila.

Po večerných modlitbách sa kláštorná brána za
tvára. Mnísi sa odobrali do svojich ciel. No mod
litba neustáva. „Pane, Ježišu Kriste, zmiluj sa nado
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mnou.“ Mihotavé svetlo lampy osvetľuje siluetu 
mnícha, který neustále opakuje túto krátku, ale tak 
hlbokú medlitbu. Štyri hodiny sám s Bohom. Trošku 
spánku, potom štyri hodiny spoločnej modlitby. Ra
ňajky — chlieb, čaj a tichá modlitba pokračuje, 
hoci sa mnísi rozchádzajú plniť svoje každodenné 
povinnosti, do kuchyne, záhrady, alebo vykonávať 
iné, potrebné manuálne práce.

Môj krátky pobyt na Athose sa končil. Splnila sa 
moja túžba vidieť a spoznať tento kúsok zeme, kde 
dcminuje veľká zbožnosť a modlitby. Ale tu sa hneď

zrodila nová túžba, vrátiť sa tu ešte raz. Potvrdil! 
sa slová otca Nikona, ktorý povedal: „Kto raz spo
zná utišujúce ticho kláštora, kto pocíti sladkosť 
odbremenenia sa od všetkých starostí, kto si uve
domí tento široký priestor na meditáciu, kto zacíti 
duchovnú silu spoločenstva, ktoré sa celkom odo
vzdáva Bohu, kto ochutná liečivú moc modlitby, 
ten nikdy nemôže zabudnúť na čas, ktorý strávil 
na Svätej H-ore a neustále pociťuje túžbu po opä
tovnom navštívení týchto miest.“

(National Geographic — -prel. M. Keruľ-Kmec)

ffnfworwBoou JoutWimmJUM j m l q  uooooa<a«»e»eecooo oGoooccgoooeoooo<eoooc»oc>sooaciOooociCioscqooo*oc,° ,S|a*

Služba zmierenia
Žiť v nepriateľstve — to je nešťastie, ktoré pre

dovšetkým ničí nás samých. V hĺbke duše pociťu
jeme potrebu žiť v pokoji s každým. Nie je to jed
noduché vzhľadom na prostredie, v ktorom žijeme. 
Ale aj vtedy pociťujeme potrebu zmierenia, odpus
tenia a predsa len života v pokoji.

Tak chceli žiť. alebo aj žili, takí ľudia ako Gánd- 
hí, Tolsto j. . .  Aby sme najprv spomenuli ľudí zo 
sveta.

V jednej čínskej poviedke sa hovorí o dvoch bra
toch. Po mnohých rokoch starší brat si spomenul 
na Príhodu z detstva, keď mladšiemu bratovi zničil 
hračku — šarkana, ktorú si on sám zhotovil. Pri 
spomienke na túto príhodu mu bolo zle; rozhodol 
sa teda, že brata vyhľadá a ho odprosí. Aj ho na
šiel, aj mu o všetkom rozpovedal, lenže mladší brat 
sa na nič už nepamätal. Starší brat odchádza od 
brata nešťastný. Nedošlo totiž k zmiereniu, lebo 
ešte skôr došlo k zabudnutiu.

Pov:edka mieri k podstate veci. Zmierenie nemô
že nastať tam, kde sa veci zastierajú, alebo kde sa 
na veci zabudne. Tam sa veci neriešia k dobrému, 
tam sa nedeje, neprežíva zmierenie.

Ako je to s nami?!
Nenachádzame sa v diabolskom kruhu úderov a 

protiúderov?
Tak je nám pripomenuté: „Keď teda prinášaš 

dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má 
niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom 
a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až po
tom príď a obetuj svoj dar“ (Mt 5, 23— 24). — Ak 
nám v týchto slovách niečo nesedí, nie je to chyba 
v tlači.

A my sme v cirkvi. A naša služba v cirkvi je služ
bou zmierenia. Sv. apoštol Pavol v Druhom liste 
Korinťanom jasne píše, že sám Boh „zveril nám 
službu zmierenia“ (5, 18). A konať službu zmiere
nia bez vnútorného a vzájomného zmierenia — nie 
je možné. A nie je možné ani prijať sviatosť zmie
renia — bez vnútorného a vzájomného zmierenia. 
Tým rozpor by sa len prehĺbil.

Nejde nám to?
Tak sa učme. Zmierenie nech je nám zásadou a 

úlohou. A my sa máme od koho učiť.
Jež š Kristus v ťažkých bolestiach umiera na krí

ži. Ale nechce umrieť skôr, než z duše vysloví mod
litbu: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“

(Lk 23, 34). Náš Učiteľ, náš Pán umrel celkom 
zmierený, bez jedinej zlej myšlienky a bez horkosti 
v duši.

Bude aj naša smrť taká?
Vtedy práve naša služba zmierenia by mala vrcho

liť.
o. Mikuláš P a v 1 í h

V chráme ssv. Petra  v Ríme s to jí mramorová socha Pieta, kto
rú vy tvoril M ichelangelo  v r. 1499— 1500. Vtedy mal 24 ro 
kov. Súsošie je  obdivované svojou jem nostou a precíten ím  utr
penia, čo  žiari z pohľadu bolestnej Matky, držiacej v náručí 
m ŕtve te lo  svojho Syna Ježiša Krista. — Vo februári t. r. si 
pripsm ínam e 425. výročie  úmrtia toho svetoznámeho talian
skeho maliara, sochára, staviteľa a  básnika — M ichelangelo



K izu še  s v e t l á

SVÄTÁ Š K O L A  S T I K  A, PANNA

Sv. Školastika bola rtxhiá sestra sv. Benedikta 
z Nursie (Norcia) v strednom Taliansku. Narodila 
sa okolo roku 480. Už od detstva sa celkom zasväti
la Bohu. Niektoré neskoršie životopisy hovoria o 
nej, že založila a viedla ženské kláštory pcdobne 
ako jej brat Benedikt mužské. Ale o tom sa neza
chovali nijaké spoľahlivé správy.

Isté je, že v posledných rokoch žila Školastika 
mníšskym životom v blízkosti veľkého kláštora Mon- 
tecassino, kde bol jej brat. Raz dc roka ho navšte
vovala. Stretali sa v malom domci, ktorý bol pri

Svätá Školastika

vchode do montecassinského opátstva. Benedikta 
pri takomto stretnutí vždy sprevádzal jeden z mní
chov. Keďže obidvaja súrodenci sa v živote starali 
predovšetkým o duchovné veci, aj rozhovory viedli 
v takom duchu.

Posledné Školastikino stretnutie s Benediktom 
sa uskutočnilo krátko pred jej smrťou. Podrobnej
šie o ňom hovorí sv. Gregor Veľký (+604) v živo
topise sv. Benedikta.

Benediktova sestra azda cítila, že sa blíži koniec 
jej života a že sa na tomto svete už nestretnú. Pre
to predlžovala návštevu, až sa zvečerilo. Benedikt 
chcel odísť, aby bol pred nocou v kláštore, ako to 
vyžadovali rehoľné pravidlá. Ale sestra ho prosila, 
aby ešte zostal. Keď nechcel, Školastika vrúcnou 
modlitbou prosila o Boží zásah. Tu sa nečakane pri
hnala silná búrka, takže Benedikt sa nemohol vrá

tiť do kláštora. Vyčítal sestre, čo urobila. Ale ona 
mu odpovedala, že iba prosila Boha o pomoc, ktorú 
jej brat odmietal. A Boh ju vyslyšal. Vtedy Benedikt 
ustúpil a dvaja svätí súrodenci pokračovali v du
chovnom rozhovore po celú noc. Ráno sa rozišli.

O tri dni neskôr mal Benedikt videnie, v ktorom 
videl dušu svojej sestry v podobe holubice vystupo
vať do neba. S radosťsu to oznámil svojim mníchom 
a modlitbou a spevmi ďakoval Bohu za preukázanú 
milosť. Potom nariadil mníchom, aby priniesli mŕt
ve telo jeho sestry a uložili ho v hrobe, ktorý mal 
pripravený pre seba. Tak sa aj stalo. Keď neskôr 
zomrel Benedikt, mnísi ho pochovali vedľa sestry. 
Nad ich hrobmi je hlarvný oltár montecassinskej ba
ziliky (Lib. II: Dialogorum sancti Gregorii Papae).

Sv. Školastika mala príslovie: „Mlč, alebo hovor 
o Bohu; alebo čo na tomto svete je hodné slova?“ 
Uctieva sa ako patrónka benediktínskych rehoľných 
sestier, ako orodovníčka za užitočný dážď a ako 
ochrankyňa proti blesku.

—r—

ANTE JAKSlC

MATKA POD KRÍŽEM

Bez hlasu pod k f ííe m  stála 
kd y í hlava mu klesla  
a poslední vzdech mu 
doznel na rtech.

Bez hlasu stála 
a■ jediná ucítila  
jak v tajuplném  tichu  
utrh l s e z ra lý  klas 
a padl j í  do klina.

K d y í pak j í  nevýslovná bolest 
sestoupíla shury 
v srdce
poprvé zahlédla 
v očích  všech trp ite lu  
tvár svého Syna.

(Z  charvátštiny prel. ha)

KIÜC OD KAŽDÝCH DVERÍ
Keď Kolumbus a jeho druhovia pristáli na pevnine, s pre

kvapením zistili, že domorodci nemajú na svojich chatrčiach 
dvere, ktoré by sa zatvárali. Pri vchode mali len slamenú ro
hožku. Kolumbus povedal svojim mužom: „Rešpektujte túto 
krehkú závoru!“

Mužovia sa pýtali: „Ako teda vojdeme? S darmi?“ Kolum
bus sa zamyslel, potriasol a hlavou a povedal: „Nie, to by 
vyzeralo ako prehováranie. Venujte im však úsmev. Pohrajte 
sa trošku s ich deťmi a psami. A trpezlivo čakajte, kým vás 
vpustia dnu. Keď vás ani potom nepozvú, ukážte im, že ste 
medzi sebou bratia, ukážte, ako sa máte radi. Lebo to je M út 
ku každým dverám: trpezlivo vychádzať v ústrety jeden dru
hému.“



Špáry medzi Jednotlivými Kameňmi sú 
vyplnené pieskom. Pod platňami je naj
prv vrstva kameňov a na nej jemný štrk.
Je to preto, aby mohla presalwvať vo
da, lebo inak mráz platne aadvlbuje.
A tu každý rok znovu zakusujem, aký 
dravý je život. Nenechá sa premôcť, ani 
umlčať.

A tak na ne Čakám každú jar. Ňa vý 
honky nechtíka medzi Špárami platni. 
Čakám na ich úsmev, TeSím sa na to už 
vopred a vychutnávam túto očakávanú 
radosť. Deft čo deň vid iteľne rastie a 
zväčšuje sa celá rastlina. A  rozzelenáva 
sa. Potom si prezerám prvý púčik. Opa
trne kráčam po ceste pri prvom kvete. 
Ak po nej vôbec Idem. Vážim si život. 
Som trochu ustarostený, či sa aj návštev
níci budú správať podobne. Čakám na 
úsmev nechtíka. A  teším sa.

Äno. cesty sň tu preto, aby sa po nich 
chodilo. Cesty z rulových platní. A le  na
priek tomu, musím zato na všetko stú
piť, pošliapať všetko, čo m i príde do 
cesty? Nemôžem byt trochu pozorný? 
Krok za krokom? Opatrne našľapovať?
A pritom obdivovať? Nechať ž iť  to, čo 
žije. Pod mnou, pod mojim i nohami. Spo
jiť tento život so svojím  životom . Stanem 
sa bohatším, môj život sa obohatí. Roz
vinie sa naplno. Smerom k Stvoritelovi.

Áno. Nechtík už rastie na ceste do 
farského dvora aj smerom k záhrade, 
ktorú mám tak rád. Hovorí rečou, kto
rej rozumiem. Zo dna na deň ju chápem 
lepšie.

L iečivé rastliny idú za človekom. Čas
to až po dvere jeho domu.

To nie sú „babské klebety“ .
Nie?

Nie! ]e  to podnet na zamyslenie.
Ako každá liečivá rastlina, aj nechtík 

je poslom Boha, ktorý nás nadovšetko 
miluje. Rastlina mi čosi oznamuje a čosi 
aj pripomína.

Líčený biskup sv. A lbert Velký* ju už 
v 13. storočí nazýval „sponsa solis“  — 
n e v e s t a  s l n k a .  Lebo vždy túži za 
slnkom, za svetlom a teplom.

Teraz rastie všade. Vôbec nie je prie
berčivá. Vyrastie tam, kam v  jeseni vy
padne semeno alebo kde ho. zaveje v ie 
tor. Dakedy vypadne vtákom zo zobáka, 
lebo ich ktosi vyrušil. Vzíde tam, kde 
ho človek zaseje.

Semeno má v sebe ukrytú akúsi tvrdo- 
šijnosť, ktorú nosí ako dedičný majetok. 
Toto dedičstvo ďalej rozvíja.

Stvoriteľ ml skrze nechtík poslal toto 
oznámenie: treba ostať nepovoTným, ne
nechať sa zdeptať. Nech sú už okolnosti 
akékoľvek. Vždy je tu nejaká možnosť 
osobného rastu. Hľadaj ju. On tl pri tom 
pomôže.

A aká je ponuka nechtíka? O tom bu
dem rozprávať v kapitole „S ila  nechtí
ka“ .

Takto očakávam každú jar príchod 
nechtíka. Medzi platňami na ceste pred  ̂
farským domom.

Tohto roku som zbadal prvé náznaky 
jeho príchodu na Veľkú noc. Na veľko
nočný pondelok.

hjté s o m  161 
« n e c h t í k

Presne o 50 dní neskôr, na Sv. Ducha, 
čo to zrazu vidím?

V tára Čase som vôbec nechodil po 
tejto ceste. Prichádzal som z  druhej stra
ny. A teraz, presne na Svätého Ducha 
bol nechtík plne rozkvitnutý. V m edze
rách medzi kamennými platňami.

Puky. Otvorené kvety. A j odkvitnuté, 
ktoré vystavujú na obdiv dozrievajúce 
semená. Je tu celá generácia nechtíka. 
Predo mnou. Všetko na jednej jedinej 
rastline. Je ich tam však vela.

To sa stalo za 7 krát 7 dní.
Svätodušný pondelok je dovŕšením 

veľkonočnej myšlienky vykúpenia. Je to 
duchovná korunovácia. Číslo 50 vyjad
ruje túto myšlienku.

Tento cyklu 7x7 zahrňuje a ohraniču
je krátku periódu vývoja a rastu nech
tíka.

I toto nám hovorí nechtík svojou re
čou. Tomu, kto tejto rečí rozumie.

* Narodil sa r. 1200 v Lauingen, zomrel 
15. novembra 1280 v Kolíne. Je to známy 
prírodovedec^ filo zo f a teológ.

STAĺ E v  TEMPE — NEPRETRŽITE

„P rečo musím vždy len ja zvoniť s 
umieráčikom?“ — pýta sa Lojzík, naj
menší z  miništrantov, keď sa vrá tili do 
sakristie z veže, kde vyzváňali pred om
šou.

„Obleč sa. organ už hrá, počuješ? 
Spýtaj sa ma po omši“ —  odpovedám mu 
ako farár.

Len čo sa nedeľná omša skončila a 
všetci „Pánovi služobníci“ sa vrá tili do 
sakristie,- bol umieráčik znovu kameňom 
úrazu.

„Lebo neutiahneš . Krista“ , ani „Ro- 
chusa“ , ba ani ,,svätú Máriu.“

Kto prekonal čestnú kariéru miništran
ta. ten to iste pochopí. Ten vie, že vo 
veži visia zvony rozličnej veľkosti. Kaž
dý zvon má svoje meno. Zvon „Božské
ho Spasiteľa Ježiša Krista“ váži 850 kg. 
„Svätý Rochus“ váži 350 kg a „M áriin  
zvon“ len 250 kg. Umieráčik je najmen
ší a váži len 75 kg.

Takáto bola situácia v m ojej farnosti 
pred trinástim i rokmi.

Dnes sa už m iništranti nemusia hádať. 
Zvonenie je elektrifikované. Stačí stis
núť gombík a zvony zvonia. Samy aj 
zmlknu. Inak ich dávajú do pohybu aj 
automatické hodiny.

Robí to Cirkev správne?
Kostolné zvony vyzváňajú cez deň tri 

razy. Ráno. na poludnie a večer. To však 
len tam, kde sa ešte zvonieva. Na vid ie

ku sa ešte zatiaľ zvoní pravidelne. Ke
dysi boli zvony prvým ranným a posled
ným večerným „hlukom “ .

Dnes sa v mestečkách veľa zmenilo. 
A le  zmysel zvonenia estáva rovnaký.

A le  nie nepretržite, nie jedným ťahom. 
N ie od rána do neskorého večera. Bez 
prestávky.

Nie. Deň musí byt rozdelený podľa 
istého systému. Začiatok, stred a koniec 
dňa. Odpočinok a voľno po práci prídu 
naostatok.

Lebo voľno po práci je prechod z den
nej lopoty na odpočinok, na spánok.

Voľno po práci je korunou dňa.
Takto účelne je deň rozdelený. Má 

svoj začiatok, aj ukončenie.
Na začiatok každého úseku dňa posta

vila  C irkev vzor. Vždy tam stojí Mária. 
Ona vedela správne prežiť deft.

„Anjel Pána priniesol Márii posolstvo.“ 
Takto sa začína deň. Pozdravujeme Má
riu. Potom poďakujeme Stvoriteľovi, že 
sme prežili noc, že nám nastáva nový 
deň. Zase sme dostali od Boha do daru 
ďalší deň života.

N ie je dôležité, či sme mladí, či pre
žívame stred života, či prichádzame ku 
koncu. Každý deň je pre nás posolstvom. 
An jel Boží nám ho prináša. Tento anjel 
však má veľa tvárí. Raz sú to rodičia, 
majster, učiteľ. Je ním šéf, môj predsta
vený. Je ním manžel či manželka. Môže 
to byť aj niekto iný, aj deti.

An jel Pána. An jeli Pána nám majú čo 
povedať. Prinášajú nám posolstvo.

Všetko, čo dnes počujem, má svoj zmy. 
sel. Každá úloha. Všetko, s čím sa mi 
ľudia zveria  ako s tajomstvom, lebo mi 
dôverujú.

Všetko je Pánovo posolstvo.
Takto dostáva deň novú tvár.

„A Mária povedala: Som'služobníčka 
Pánova.“

Äno. som Pánov sluha. I ty si sluhom 
či slúžkou Pána. My sami nie sme páni. 
Akosi vždy slúžime.

Byť sluhom či slúžkou, to dnes nie je 
moderné.

A kedyže už bolo slúženie moderné? 
Ani na začiatku sveta. Ani vtedy, keď 
všetko bolo ešte sväté. „Non serviam“ 
— nebudem slúžif, tak zaznelo. Nechce
li slúžiť. A kde to viedlo? „Nosič svet
la", Lucifer, sa rozhodol proti Bohu.

Vytvoril so svojim i prívržencam i pre
kliate plemeno satanov a diablov. Patrí 
k nim aj drak, ktorý rozsieva nesvor
nosť.

Každý chce byť pánom, ale Pán je len 
jeden. Boh. Nemáme na zemi trvalý do
mov. Veď život sme si nedali sami. Do
stali sme ho od Pána a jemu ho raz vrá
time.

Teda aj vy. A j vy. Sluha a slúžka Pá
nova. Myslime na to cez poludnie. Prv 
ako si sadneme za stôl. Obzrieme sa za 
ubehnutou polovicou dňa. Pozrieme sa 
aj trochu dopredu. N ie je to nádherné? 
Nemá to hlboký zmysel?

„A Slovo telom sa stalo a prebývalo 
medzi nami.“



Svätý Otec Ján Pavol II. vyjadril svoje presved
čenie, že trend dorozumenia a spolupráce medzi 
krajinami s rozličným spoločenským zriadením ne
ustane, ale bude pokračovať. Ľudia túžia žiť v po
koji a túto ich túžbu treba urobiť reálnou.

Vo veku 78 rokov zoíra-el v noci zo 4. na 5. ok
tóbra 1988 Carlo Carretto. Z jehc života je známe, 
že v rokoch 1946— 1953 pracoval v talianskych mlá
dežníckych spoločenstvách. Neskôr vstúpil do spo
ločenstva Ježišových Malých bratov, ktoré založil 
Karol de Foucauld. R. 1954 odišiel do Alžíra, kde 
žil na púšti desať rokov. R. 1965 sa vrátil do Ta
lianska a žil v komunite v Spallo. Veľký rozruch 
urobil knihou Listy z púšte, ktorá v roku 1979 do
siahla 25 vydaní a bola preložená do mnohých rečí.

V Lublínskom zámku otvorili 12. októbra 1988 vý
stavu Ján Pavol II. v medailérstve pri príležitosti
10. výročia pontifikátu.

V nedeľu 23. októbra 1988 Svätý Otec Ján Pavol
11. slúžil vo Svätopeterskej bazilike pontifikálnu sv. 
liturgiu, pri ktorej vyhlásil za blahoslaveného dán

skeho misionára Nilsa Stensena (1638— 1686). Na 
slávnostných obradoch sa zúčastnili mnohí veriaci 
a pútnici, a to najmä z Dánska, Nemecka a Talian
ska, kde nový blahoslavený žil a vykonával apoštol- 
kú činnosť.

Od 17. novembra 1987 do 8. novembra 1988 zo
mrelo 7 kardinálov a 99 arcibiskupov a biskupov. 
Podľa tradície Svätý Otec Ján Pavol II. dňa 8. no
vembra 1988 slúžil v bazilike sv. Petra v Ríme sv. 
liturgiu za zomrelých kardinálov, arcibiskupov a 
biskupov katolíckej cirkvi. V homílii, ktorú vyhlásil 
pri tejto príležitosti, vymenoval mená kardinálov 
a potom hovoril o ich vernej službe a svedectve 
viery.

V evanjelicko-reformovanom kostole vo Varšave
uskutočnilo sa dňa 7. novembra 1988 gréckokato
lícke náboženské stretnutie, kde pri tejto príleži
tosti bol odslúžený moleben v gréckokatolíckom 
obrade ako poďakovanie za tisícročie pokrstenia 
Rusi-Ukrajiny. Moleben slúžil o. Melecjusz Michal 
Biliňski, OSBM, ktorý povedal aj homíliu. Toto stret- 
nuťe sa uskutočnilo v rámci cyklu mesačných eku
menických modlitieb, ktoré organizuje skupina ka
tolíckych laikov z Varšavy. Na stretnutí, po ktorom 
nasledoval koncert ukrajinských náboženských pies
ní, boli prítomní aj zástupcovia iných cirkví a ná
boženských spoločností.

Vo veku 85 rokov zomrel v Ríme dňa 9. novembra 
1988 kardinál Mário Nasalli Rocca di Ccrneliano. 
Spolupracoval už s pápežom Piom XI., potom s Piom 
XII. a Jánom XXIII. Od r. 1958 bol prefektom Apoš
tolského paláca.

Dňa 18. novembra 1988 sa začalo XVII. plenárne 
zhromaždenie Pápežskej rady Cor Unum. Na zhro

maždení bolo prítomných 36 členov Rady zo všet* 
kých svetadielov. Hlavnou úlohou bolo štúdium 
na tému: Hlad vo svete — nová výzva i nové povin
nosti pre cirkev.

V nedeľu 20. novembra 1988 v bazilike sv. Petra 
v Ríme Svätý Otec Ján Pavol II. vyhlásil štyroch 
nových blahoslavených, ktorými sú: o. Liberato 
Weisz, c. Samuele Marzorati a o. Michele Pio Faso-
li, ktorí zomreli mučeníckou smrťou r 1716 v Etió
pii. Štvrtou blahoslavenou bola americká rehoľná 
sestra Katarína Drexel (1858— 1955).

Prímas Poľska, kardinál Jozef Glemp bol v no
vembri 1988 na 18-dňovej dušpastierskej návšteve 
v „Austrálii. Počas svojho pobytu vyhlásil 48 homí- 
lií a príhovorov.

Pápež Ján Pavol II. poslal pri príležitosti 50. vý
ročia kňazstva kardinálovi Miroslavovi Ljubačiv- 
skému, Ivovskému arcibiskupovi, blahoprajný list. 
Jubilant sviatosť kňazstva prijal z rúk metropolitu 
Andreja Septického vo Ľvove 21. septembra 1938.

Okolo milióna Biblie bolo v minulom roku doda
ných zo Západu do ZSSR. Túto správu potvrdil v 
Stuttgarte člen vydavateľstva Svetovej biblickej 
spoločnosti Hans Fiorin, po svojom návrate zo ZSSR. 
Podčiarkol, že tento fakt je tiež jedným z efektov 
prestavby a dobrej atmoáféry, ktorá sa prejavila 
pri nedávíiych oslavách tisícročia pokrstenia Kyjev
skej Rusi.

Medzinárodnú cenu svedectva za rok 1988 (16. 
ročník) udelili Matke Terézii z Kalkaty na slávnosti 
v dóme sv. Leoluky vo Vibo Valentia pri Cosenze
v Taliansku.

Spoločný pastiersky list biskupov a ordinárov 
Čiech a Moravy k otvoreniu druhého roku desaťro
čia duchovnej prípravy na svätovojtešské jubileum 
(1997) sa čítal v nedeľu 27. novembra 1988 vo všet
kých chrámoch Čiech a Moravy.

ZA UPEVŇOVANIE DOBRÝCH VZŤAHOV

Čestné uznania ministra kultúry SSR za upevňo
vanie dobrých vzťahov medzi štátom a cirkvou a 
presadzovanie mierovej politiky nášho štátu pre
vzali dňa 23. novembra 1988 v Bratislave pri prí
ležitosti 70. výročia vzniku Československa cirkevní 
a náboženskí činitel'a ôsmich cirkví a nábožen
ských spoločností SSR. Na slávnostnom akte v Pál- 
fyho paláci boli prítomní cirkevní a náboženskí hod
nostári jednotlivých cirkví a náboženských spoloč
ností. Tridsiatim štyrom cirkevným a náboženským 
činiteľom rímskokatolíckej cirkvi, gréckokatolíckej 
cirkvi, slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v ČSSR, 
reformovanej kresťanskej c ;rkvi na Slovensku, cirk
vi bratskej, bratskej jednoty baptistov, cirkvi adven- 
tistov siedmeho dňa a pravoslávnej cirkvi odovzdal 
čestné uznania námestník ministra kultúry, riadi
teľ Sekretariátu vlády SSR pre veci cirkevné PhDr. 
Vincent Máčovský.
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KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa 6. novembra 1988 ndp. ordinár Mons. Ján 
H i r k a, apošt. administrátor prešovský, navštívil 
farnosť Beloveža, kde posvätil obnovený chrám. Po 
sv. liturgii posvätil farskú budovu po rekonštruk
cii. Pri tejto príležitosti miestnemu správcovi far
nosti o. Alfonzovi Bockovi udelil hodnosť tit. deka
na. — V dňoch 9. a 10. novembra 1988 sa zúčastnil 
v Prahe na slávnostnom zasadaní pri príležitosti 70, 
výročia vzniku Československej republiky, ktoré us
poriadal Výbor cirkevných a náboženských činite
ľov v ČSSR. -r- Dňa 15. novembra 1988 sa v Nitre 
zúčastnil na pohrebe nitrianskeho biskupa Mons. 
ThDr. JUDr. Jána Pásztoŕa. — Dňa 16. novembra 
1S88 pri večernej sv. liturgii v katedrálnom chráme 
v Prešove oslávil v kruhu kňazov prešovského de
kanátu a veriacich svoje 65. narodeniny. — Dňa
21. novembra 1988 odletel na úradnú návštevu do 
Ríma.

M. M.

NAŠI JUBILANTI

V tomto mesiaci si svoje životné jubileá pripomí
najú títo duchovní otcovia:

František Dancák, správca farnosti Kružlov, ve
dúci redaktor gr.-kat. tlače — 50 rokov od narode
nia (9. 2. 1939);

Ján Jurko, správca farnosti Sobrance — 70 rokov 
od narodenia (U . 2. 1919);

František Demčík, na odpočinku v Zemplínskej 
Široké) — 75 rckcv od narodenia (20. 2. 1914);

Michal Ihnát, na odpočinku v Košiciach — 75 ro
kov od narodenia {26. 2. 1914).

Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov 
vo svojich modlitbách.

Mnohá ja fit, blahaja Fit!

NOVÝ SPRÁVCA NITRIANSKEJ DIECÉZY

V zmysle platných predpisov CIC boí dňa 8. no
vembra 1988 zvolený zborom diecéznych konzuito- 
rcv za doč. administrátora diecézy v Nitre Mons. 
ThDr. Štefan J a n e g a, dekan Cyrilometodskej bo
hosloveckej fakulty v Bratislave. V jeho zodpoved
nej práci želáme mu mnoho Božích milostí.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITIEB NA FEBRUÁR

Aby modlitba, pokánie a sviatosti zjednotili kňa- 
zcv. rehoľníkov a laikov v uctievaní Boha a v služ
be blížnym.

PREČO SVÄTÝ OTEC ČASTO CESTUJE?

Túto otázku počúvame často. Áno, je to pravda 
a tiež vieme, prečo. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus pri
kázal apoštolom a ich nástupcom: „Choďte do ce
lého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvore
niu“ (Mk 16, 15).

Toho si je Svätý Otec Ján Pavol II. dobre vedomý 
a preto počas desiatich rokov, keď je v čele cirkvi, 
vykonal 39 zahraničných ciest. Je to pre neho spo
jené s veľmi náročným denným programom, a to 
za neobyčajných podmienok: iné podnebie, iné ja
zyky a mnohé iné náročné problémy.

To znamená, že to žiada ďalšiu predbežnú odbor
nú prípravu a v priebehu návštevy veľmi náročné 
osobné výkony s veľkým vypätím telesných a du
ševných síl. Pritom je vždy až do krajných ľudských 
možností pripravený, aby ochotne odpovedal na 
problémy, s ktorými sa na neho niektorí obracajú.

pohľadom na neho očarení, pretože je živým obra- 
zom toho, čo píše sv. apoštol Ján: „Boh je láska“ 
(J )n 4, 8!. Áno, Svätý Otec Ján Pavol II. je živým 
obrazom Božej lásky. V tom je veľká výzva do na
šich radov, aby sme vždy boli hibcko zjednotení 
s Kristom a tak bolí i pre iných živým obrazom 
toho, že Boh je láska. Áno, to nás ako kresťanov 
zaväzuje! Denne máme k tomu mnoho príležitostí, 
len ich treba plne využiť! Preto ku každému major; 
milý pohľad, vľúdne slovo, zvlášť k tým, ktorí sú 
v našej blízkostí v domácnosti, v styku so susedmi, 
na pracovisku, všade v našom styku s ľuďmi.

V tomto duchu to bude krásne plnenie výzvy náš
ho Spasiteľa Ježiša Krista: ..Budete mi svedkami!"

( Z  obaiuíka Pražského arcibiskupstva, 1980/11)



Pápež pokoja a lásky
' u .

odafšké agentúry refero-

(14. pokračovanie)

PÁPEŽ POKOJA

Zo všetkých názvov, k toré  svet dal Jánovi X X ll l , azda naj
známejším a najpriliehavejším  je  „pápež pokoja“. Svetový po
koj naozaj ležal na srdci Jánovi X X lll.  Počas svojho p o n tifi
kátu nepremeškal ani jednu príležitosť, aby zdôrazňoval jeho  
potrebu a upozorňoval ľudí na podmienky, bez k torých  sa sve
tový pokoj nedá udržať. Za ústrednú, tému svojich  vianočných  
rozhlasových prejavov vždy si v o lil pokoj. Najväčší ohlas spô
sobilo na celom  svete vianočné posolstvo, k toré  predniesol 
na vlnách Vatikánskeho rozhlasu 21. decembra 1961:

„Je to, hľa, už po štvrtý raz, — dovoľte  Nám to  povedať 
tak, ako si to My bežne myslievame — čo  skromný syn z ľu 
du, povolaný na vrchol kňazskej a c irkevne j m oci, dáva svojho 
ducha, posilňovaného Božou m ilosťou, do služieb prenosu veľ
kého m ierového posolstva.

V predošlých rokoch  mali sme potechu predstaviť celém u  
ľudstvu betlehemský pokoj v tro jitom  odblesku — pokoj a 
spravodlivosť, pokoj a jednota, pokoj a p ravda . . .  Či sa vám 
nezdá, že k tom uto trojitém u osvetleniu pokoja  v pravde, jed 
note a spravodlivosti môžeme na tie to  Vianoce pridať štvrtý  
lúč, to jest dobrotu, pokoj Kristov v dobrote, na naše väčšie a 
účinnejšie povzbudenie?

Teda pokoj Kristov v dobrote.
Prvý obraz, ktorý sa vynára pred nami, je pohľad na neho, 

ako nás pozýva z betlehemských jasief, predbiehajúc neskor
šie stretnutie s ním, keď sa bude prihovárať k dojatým zástu
pom, čo ho majú v úcte a radostne ho pozdravujú ako íiab- 
biho — Božského Majstra: JUčte sa odo mňa, lebo som tichý  
a pokorný srdcom ’.

Tento hlas nad ¡asľami je  žiarou Ježišovej dobroty: On je  
je j životnou podstatou, božským prameňom a jeho m ilosť je  
všeobecnou náukou o pokoji pre ce lý  s v e t . . . “

Toto  vianočné m ierové posolstvo, z ktorého tu citu jem e n ie
koľko úvodných slov, vyvola lo veľkú ozvenu na ce lom  svete. 
Nov'.ny, rozhlas a televízia  vo všetkých krajinách in form ovali 
o ňom ľudí a poukazovali na jeho dôležitosť.

Dňa 10. septembra 1961 Ján X X lll. p rehovoril k celém u svetu 
zo svojho letného sídla v Castel Gandolfo. Znova h ovoril o 
svetovom m ieri. O brá 'il sa hlavne na tých, ktorým na pleciach  
ležia váha a zodpovedností za svetový mier. Vyzval vlády po
staviť sa zoči-voči te jto  zodpovednosti pred dejinam i a — čo  
je ešte dôležite jš ie  — pred Božím súdom. Zaprisahal Ich, aby 
sa nepoddávali nijakému tlaku. Od múdrych ľud í závisí, č l 
bude mat prevahu násilie alebo právo, č i zvíťazí spravodlivosť 
a pravda.

Najväčš'm  prínosom pápeža Jána X X lll.  k  zachovaniu sve
tového m ieru je  bezpochyby jeho m ierová encyk lika , začína
júca sa slovami Pacem in terris  — Pokoj na zemi. Encyklika  
bola zverejnená na Zelený štvrtok , 11. apríla 1963. Veľká noc 
v tem  roku sa slávila v znamení „pokoja  na zem i“.

Encyklika Pokoj na zem i vzbudila m im oriadne živý ohlas 
na celom  svete. Predseda talianskej vlády Fanfani ju  uvítal 
ako podivuhodný dokument, za k torý  treba ďakovať Bohu ako 
za jeho vnuknutie. N oviny ce lého sveta p rin iesli z nej d lhé

úryvky na prvých stranách. Aj spraoodaj? 
vaľi o je j obsahu.

Práce a úsilia pápeža Jána X X lil. za svetový m ier boli ve
re jne  uznané a odmenené Balzanooou cenou za mier. Takto 
sa stal pápež Ján X X lll. ¡r . 1963/ pr?ým nositeľom  Balzane- 
vej ceny mieru.

Slávnosť odovzdania Balzanovej ceny  m  m ier Jánovi X X lll. 
sa konala v Kráľovskej sále vo Vatikáne 10. mája 1963. Potom  
bola slávnostná audiencia vo sval o peter skom chráme. Sláv
nostnú reč povedal taliansky prezident Segni, k torý  o. i. po
vedal:

„U delen ie Balzanovej odmeny Vašej svätosti sa stretlo  so 
súhlasom celého sveta. Národy čakajú na vaše slová, na slová 
mieru, spravodlivosti, pokoja a svornosti.*

Prezident Segni odovzdáva Jánovi X X lll. Balzanovu cenu mieru

Svätý Otec Ján X X lll. pri te jto  p rílež itosti mat viac prejavov. 
Osobitne zdôraznil:

„Budem pokračovať v službe ľudstva, v službe mieru na 
svete v p lne j pokore. M ier je  domom, v ktorom  môžu všetci 
prebývať. Je ako dúha, ktorá spája nebo so zemou. Aby však 
táto budova mohla pevne stáť, musí sa opierať o štyri stĺpy, 
ktoré  sme opísali v encyklike Pokoj na zemi: musí sa zakla
dať na pravde a na zásadách spravodlivosti: musí byt oživená 
a doplnená láskou a stavaná v ovzduší slobody.“

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Nik sa nedostal k svätosti bez toho, že by neprešiel cestou 

utrpenia. Nech je vám to v utrpení veľkou potechou.

sv. František Saleský

Čím by som bol, keby som sa neangažoval? Na to, aby som 

bol, musím sa angažovať.
Saint — Exupéry
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