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CHRISTOS VOSKRESEÍ
Velmi skoro prešiel ten prípravný čas pred Veľ

kou nocou. 40-dňové pôstne obdobie malo v sebe 
idržanlivosf v pôstnej disciplíne, ale predovšetkým 
pevný postoj v sebazapieraní. Konali sme všetko to, 
čím sa človek chcel priblížiť k Bohu.

V predvelkonočnej dobe sme si častejšie pripo
mínali život ¡eiiša Krista ako po iné dni. Sledovali 
sme ho na jeho cestách. Boli sme tam, kde pomá
hal, utešoval, ale i tam, keď odišiel do ústrania 
a modlil sa. Zdržanlivosť a modlitba priviedla ho 
k tomu, že zvíťazil nad pokušením, preniesol utrpe
nie a premohol smrť. Kristus teda neprišiel k svojej 
oslave ľahkou cestou. Ani veriaci človek neprichár 
dza k úspechom, najmS duchovným, bez odriekania. 
Výsledkom toho je aj naša radosť z veľkonočnej 
udalosti.

Veľkonočná radosť je balzamom na naše seba
zapieranie. Veď nevinný a čistý musel preniesť 
urážky a potupenia, len aby nás oslobodil a zbavil 
hriechu. Chcel človeka naspäť spojiť s Bohom a da
rovať mu večný život. Nad človekom stratili moc 
sily temnosti. Preto aj sv. apoštol Pavol sa vysmie
va smrti, keď sa pýta, kde je jej víťazstvo. Nie je 
preto div, že práve tento deň oslavujeme slovami: 
„Toto je deň, ktorý učinil Pán. Plesajme a radujme 
sa z neho.“

Veľká noc je sviatkom istoty. Sv. apoštol Pavol 
hovorí: „Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je 
márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera“ (1  
Kor 15, 14). Túto našu istotu — vieru potvrdzujeme 
cez celá veľkonočné obdobie pozdravom „Christos 
voskrese“, a odpovedáme „Voistinu voskrese“. Tým
to vzájomným pozdravom utvrdzujeme svoju vieru, 
prejavujeme istotu a oslavujeme Božiu silu, ktorá 
sa prejavila v našej spáse. Odstraňujeme každú 
symboliku a prenášame sa do skutočnosti, v ktorej 
Kristus svojím telom vstal z mŕtvych a nám daro
val večný život.

Ježiš Kristus počas pozemského života liečil, 
uzdravoval, nasycoval i vzkriesil z mŕtvych. Teraz 
však sám vstal, z mŕtvych. Ako ojedinelý prípad vy
zdvihuje túto udalosť aj sv. apoštol Pavol slovami: 
„Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých“ 
(1 Kor 15, 20). Ak si pripomenieme Kristove slová 
a jeho učenie, nadobudneme istotu, že toto nám 
vlastne už dávno sľúbil, len sme v osamelosti živo
ta, strachu a čiastočnej neistoty zabudli: ,*Ja som 
vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj 
keď umrie“ (Jn 11, 25). Ježiš poznal ľudskú sla
bosť. Pochopil, neodsudzoval, ale len napomínal a 
odpúšťal. Pamätal na náš smútok i plač, ktorý na 
nás doľahne pri jeho smrti. Nezabudol však ale pri
pomenúť, že tento sa premení na radosť (Jn 16, 20).

Us . >
„Kristus slávn e vstal z m ŕtv y ch . .

Ľudstvo pričinením našich, prarodičov si zaprí
činilo duchovnú smrť. Zhasli prostriedky duchovnej 
radosti. Dobrota, pravda, radosť stratili svoju pra
vú tvár.

Kristovým vzkriesením sa začína nová éra v de
jinách. Je to doba nového života, naplnená istotou, 
že po telesnej smrti nastáva duchovný život. Priná
ša nový pohľad na život. Skutočnosť, ktorá mení 
časnosť života na večnosť a pominuteľnosť na ne- 
pominutelnosť. Smrť ako prostriedok zo života po
zemského do života večného, nemá už moc. Nebo
jíme sa jej, lebo Kristus vstal z mŕtvych, aby nám 
dal večný život. Nastane nový deň, v ktorom spra
vodliví zaplesajú.

Za nás všetkých najvýstižnejšie oslávia tento ví
ťazný sviatok slová z veľkonočnej utierne: „Je 
vzkriesenia deň! Všetci radostne jasajme, druh dru
ha objímajme, bratmi sa nazývajme. Pre vzkriese
nie odpusťme nepriateľom, a takto zaspievajme: 
Kristus slávne vstal z mŕtvych. Smrťou smrť premo
hol a zosnulým v hroboch život daroval.“

o. Pavol D a n c á k, 
riadite! biskupského úradu



KALENDÁR 
NA MESIAC

M A R E C

1. S Eudoxia, mučenica
2. Š Teodot, biskup a mučeník
3. P Eutrop, mučeník. Prvý piatok
4. S Gerazim, ctihodný. Z á d u š n á

5. N Štvrtá pôstna nedeľa. — Hl. 8. Utr. ev. 8. Ko-
nón, mučeník

6. P Ammorejskí mučeníci
7. U Chersonskí mučenici
8. S Teofilakt, biskup a vyznávač. MDŽ
9. Š Sebatskí mučeníci

10. P Kodrat, mučeník
11. S Sofrón, patriarcha. Akafistová sobota_________

12. N Piata pôstna nedeľa. — Hl. 1. Utr. ev. 9. Teo-
fan, vyznávač

13. P Nikefor, patriarcha
14. U Benedikt, ctihodný
15. S Agap a i., mučeníci
16. S Sabín, mučeník
17. P Alexej, ctihodný
18. S Cyril, arcibiskup. Lazárova sobota____________

19. N Kvetná nedeľa. — Chryzant a Dária, mučeníci

20. P Sabbskí mučeníci ,
21. U Jakub, biskup a vyznávač
22. S Bažil, mučeník
23. S Veľký štvrtok — Nikon a spoločníci, muče

níci
Kňazský deň

24. P Veľký piatok. — Zachariáš a Jakub, vyznáva
či

25. S Veľká sobota. — Zvestovanie presv. Bohoro- 
dičky  

26. N PASCHA — VZKRIESENIE PÁNA

27. P VEĽKONOČNÝ PONDELOK. — Matróna, mu
čenica

28. U Veľkonočný utorok — Hilár a Štefan, ctihod
ný

29. S Marek, biskup; Cyril, diakon; mučeníci
30. Š Ján, ctihodný
31. P Hypát, biskup

„Už pred  svojím  utrpením  d okáza l si pravdivost v iery  vo vše
ob ecn é  zm ŕtvychvstanie, le b o  si vzkriesil Lazára, K riste B o
že. Preto a / my spolu  s Jeruzalem ským i defm t n es iem e ra 
to lesti a k o  znam enie víťazstva a  k  teb e , Víťazovi nad  sm r
ťou, vo lám e: „H osana na výsostiach , požehn an ý  k torý  pri
chádza  v m en e Pánovom “ (T ropár K vetnej n ed e le ) .

„Od te j chvíle začal Ježii svojim učeníkom vyjavovať, že 
muií Isť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľ
kňazov m zákonníkov, a £e ho zabijú . . . “ (Mt 16, 21).

Emauzský kňaz dr. Schacherle hovorí vo svojich spo
mienkach, ako stratil vieru v Krista a Boha. Ako bohoslo
vec pri pobožnostiach krížovej cesty, ktorú konal s iný
mi, uvažoval, že je  nemožné, aby Kristus, ktorý je  pova
žovaný za Boha, mohol tak trpieť ako obyčajný človek. 
Stratil potom vieru a bojoval proti nej. Aj to je  prvá časť 
jeho príbehu.

Málokto vSak vie, že ten istý kňaz zomrel v koncentrač
nom tábore za Hitlera a že zomrel zmierený s Bohom.
V hrôze koncentráku a jeho utrpení pochopil Kristovu 
obeť, ktorú podstúpil pre všetky duše. Spoznal, že to ne
mohol urobiť obyčajný človek, ale Boh, ktorý z nekoneč
nej lásky k človekovi zostúpil na zem.

„Verfi tomu?“ (jn  11, 26).
Baruch Spinoza, významný holandský spisovateľ, pozna

menáva, že by rád dal celý svoj ťilozofický systém za to, 
keby mohol uveriť posolstvu te jto  kapitoly Svätého písma.

Preto sa Ježiš pýta nielen Marty, ale i nás: Veríš tomu? 
Nielen v slnečných dňoch, v šťastnej hodine, ale i v skúš
kach, stratách a bolestiach treba veriť, že Kristus je „Me
siáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet“ (Jn 11, 27).

„Syna Človeka musia vydať do rfik hriešnych ľudi a ukri
žovať, ale on tretieho diia vstane z mŕtvych“ (Lk 24, 7).

Maďarský kazateľ Tihamér Tôth v jednej svojej veľko
nočnej kázni povedal, že keby sa naše vierovyznanie kon
čilo slovami: Ukrižovaný umrel a pochovaný bol — dnes 
by po Kristovi zostala iba historická spomienka. 2e sa 
však kresťanstvo rozšírilo do celého sveta, to vyplýva z to
ho, že naše vierovyznanie pokračuje slovami: Tretieho dňa 
vstal z mŕtvych!

„Ježiš Kristus vstal z mŕtvych ako predpovedal. Daroval 
nám život večný i velké milosti.“

„Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý hol ukrižovaný. 
Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho položili“
(Mk 16„ 6).

Apoštoli, misionári, ke<ľ vkročia na svoje misijné úze
mie, pobozkajú zem a svoje pôsobenie začínajú tým, že 
poslucháčom ako prvé oznamujú, že Pôvodca, Zakladateľ 
nimi zvestovanej viery vstal z mŕtvych. Táto náuka je  vý
chodiskom všetkého kázania, základom viery, drži celú 
pyramídu náboženstva.

Tu azda treba pripomenúť slová sv. apoštola Pavla: „Ale 
ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlása
nie a márna je aj vaša viera“ (1 Kor 15, 14). A pokračuje: 
„Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých“ (1 Kor 
15, 20).

„Nech sa nebesia dôstojne veselia, nech sa raduje zem, 
nech spieva celý vesmír viditeľný i neviditeľný, lebo žije 
Kristus, radosť všetkých vekov.“ —fd—



Na prahu novej jari
f y f i n á  m esiacov v ka len dári majú svoj dávny pô- 

vod. N eviem e, k ed y  M ayovia začali rátat čas. 
N iektorí učenci odhadujú vek  ich  astronóm ie  

asi na 10 000 rokov, a le  isté to d os ia l nie je.
V Južnej A m erike, k d e  v časoch  šp an ie lskej k o lo 

nizácie žili Inkovia  — boli to asi m iesta, k d e  je  
dnešná Bolívia — v osad e  T iahuanaco na brehu ja
zera Titicaca, stála  na rovnom poli v eľká  kam en 
ná brána, vytesaná z jedn ého kam enného bloku . Bo
la pokrytá nezreteľným i rytinam i, k to ré  však vy
tvárajú v skutočnosti kreslen ý  ka len dár, najstarší 
kalendár na celom  svete.

K eďže na tom to veľkom  ka len dári je  vyobrazené  
Slnko a  M esiac, vedci usúdili, že jeho  základom  sú 
astronom ické pozorovania. Už tento ka len d ár bol 
rozdelený na dvanásť m esiacov.

Starovekí Rimania prevzali od  starovekých  Gré
kov ich báje a  mýty, prevzali celú  grécku  kultúru. 
Podľa n iektorých ich  leg ien d  bol naozajstným  auto
rom prvého rím skeho ka len dára  legendárny zakla 
dateľ Ríma Romulus. M esiace v Romulovom k a len 
dári mali tieto názvy: martius, aprilis, maius, ju- 
nius, quintilis (jú l), sextilis (august), septem ber, 
october, novem ber, decem ber.

Potom pridali eš te  dva m esiace : januarius a  feb -  
ruarius.

o
Názov m esiaca m arca je pravdepodobne odvode

ný od m ena rím skeho bôžika  vojny Marsa. Rimania 
boli totiž v m inulých časoch  bojovníkm i. K alendár
ny rok  sa začínal 1. m arca, no takzvaný úradný rok  
1. januára.

Toľko z histórie m esiaca, do  k torého  vstupujem e 
a ktorý  má aj v našich podm ienkach  veľa význam
ných predikátov. Tohto roku v m arci privítam e sviat
ky V eľkej noci, slávnosť Zmŕtvychvstania nášho Pá
na Ježiša Krista. Tentoraz budú veľkon očn é sviatky  
naozaj a j sviatkam i jari, k torá  prichádza po dlhom  
zimnom čakan í, plnom  snehu, fújavíc, m razov a  pre
m nohých zimných strastí.

V m arci, už tradične v jeho  prvej d ek ád e , pozdra
vujeme naše m atky, ženy, pozdravujem e spoločn íč
ky nášho života, bez  k torých  si neviem e predstav il 
ani jeden  náš deň, veď  práve ony nám robia  život 
krajším , radostnejším , ony nám pom áhajú n iest na
še dennodenné starosti.

Pri tom to dni si nadovšetko m yslím e na naše d ob 
ré staré mamy, tie čo  žijú, a le  a j na tie, čo  sa  už 
pominuli a  na našich cintorínoch sp ia  svoj sen  v o ča 
kávaní slávneho vzkriesen ia. Akí by sm e to bo li ne- 
vďačníci, keby  sm e nem ysleli a  nespom ínali na tie  
predobré bytosti, čo  nás priviedli na tento svet, čo  
nám pom ohli postaviť sa doslova na nohy, čo  z nás 
urobili ľu d í. . . ! ?

Listujem v starom  kalen dári 
a zrazu pri tom dni zdá sa  mi o m a m e . . .  
Keby si, m am a, prišla, aspoň  na chvíľu, 
ty by si v edela  dať nám všetko . . . !
Listujem v starom  kalen dári, 
pri srdci ľúto m i . . .
Preto, že nebýval som  dobrý, 
m am ička, odpusť m i . .  .11!

Tak p íše  básn ik , tak  p íše  za nás všetkých, čo  sm e 
ostali dlžní našim dobrým  m atkám  a  otcom , čo  sm e 
n evedeli vždy poslúchať a  spôsobili sm e im nejednu  
b o le s ť . . .

o

V tohtoročnom  m arci oslávim e aj najväčšie sviat
k y  kresťan skéh o  liturgického roka  — Veľkú noc. 
R adostne bude znieť znova: „Christos voskrese iz 
m ertvych, smertiju sm erť poprav, i suščim vo hro- 
bich , život d a ro v a v ŕ  — „Kristus vstal z mŕtvych, 
smrťou smrť prem ohol a  zosnulým v hroboch, život 
daroval!“

o

1. m arec je  M edzinárodným dňom  boja  proti jad
rovým zbraniam  ( výročie výbuchu atóm ovej bom by  
na Bikini r. 1954). — 2. m arca 1824 — pred 165 
rokm i sa  narodil v Litom yšli č e sk ý  hudobný sklada
teľ a  zak ladateľ č e sk e j  národnej hudby Beďŕich 
Sm etana. Kto z nás by nepoznal jeho  sym fonickú  
báseň  Má vlast, operu Predaná nevesta a  ď alšie?  —
9. m arca 1934, pred  55 rokm i, sa  narodil prvý koz
monaut sveta Jurij Gagarin. — 14. m arca, pred 110 
rokm i, uzrel svetlo  sveta tvorca teór ie  relativity, no
siteľ N obelovej ceny  Albert Einstein. Na m arec pri
padá a j veľa iných významných výročí.

M arec je  _aj prvým jarným m esiacom , veď 21. za
víta k  nám túžobne očakávan á  jar. Z iniciatívy Or
gan izácie Spojených národov sa slávi tento prvý 
jarný d eň  od  r. 1971 a k o  Deň Zeme.

Koncom  m esiaca  už budem e m at za sebou prvý 
štvrťrok a  teda  a j príležitosť obzrieť sa, a k o  sm e 
zúžitkovali všetky dni týchto prvých troch m esia
cov roka  k  statočnej práci, k  zveľaďovaniu spo loč
ného dobra a  a k o  veriaci a j ku  konaniu skutkov  
lásky  k  Bohu a  blížnemu. —ant—

V m arci už trad ičn e pozdravu jem e n aše  m atky, ženy, sp o lo č 
n íčky  nášho života, k to r é  robia  náš život krafším , radostn ej
ším  . . .



Ženám o ženách
Opäť je  tu m esiac m arec. M esiac zasvätený že

nám. Na u liciach vidiet náh liacich  sa mužov s ky 
ticam i kvetov. Ponáhľajú sa dom ov pozdraviť svoje  
m anželky a  m atky. I m alé d eti v šk o lá ch  pripra
vujú pozdravné a ď akovn é slávnosti svojim  m atkám , 
učiteľkám  a  ženám  vôbec.

Nás ženy táto pozornosť dojím a a  m ám e pritom  
jed iné želan ie, aby sa to neprejavovalo len  jeden  deň  
v roku, na MDŽ, a le  aby to tak  bo lo  po ce lý  rok. 
Veď pozrim e sal

My vytváram e šťastné dom ovy.
Sm e srdcom , k to ré  b ije  pre svojich drahých.
Sm e srdcom , v ktorom  prebýva nezm erateľná  

láska.
Sm e srdcom , k to ré  je  p lné sily a  obetavosti.
Sm e srdcom , k to ré  nepozná únavu.
Sm e srdcom ; k to ré  je  p lné odhodlan ia  chrániť si 

svoj milý, príjem ný a  teplý  dom ov pred  všetkým i 
nástrahami.

Sm e srdcom , k to ré  veľa dáva a  nič za to n ečaká .
Sm e srdcom , k to ré  vycíti každú zmenu a  každú  

bolesť svojich drahých.
Sm e srdcom , k toréh o  každý  úder je  úderom  lás

ky  a  starosti o rodinu.
Rodina — to je  náš m ikrosvet. To je  naše všetko, 

naše šťastie. Na oltár tohto svojho šťastia  prináša
m e všetky svoje schopnosti, nám ahu a  prácu.

Äno, rodina — to je  náš svet. N aše najprirodze
nejšie m iesto. Tu nás postavil Boh, tu nám dáva  
svoje m ilosti, aby sm e svoje zodpovedné a  ťažké  
poslan ie čo  najlepšie splnili. Je  preto len  prirodze
né, že s rovnakou láskou  prijím am e všetky pozdra
vy a  uznania od  svojich drahých a  b lízkych  — dom a
i na pracovisku. Konštatujem e, že v šetko to, čo  
v týchto dňoch odznieva o  ženách  v tlači a leb o  na 
vlnách éteru, či pri iných rôznych slávnostiach , je  
pravdivé. Preto si poviem e, že  si toto ocen en ie  p lne  
zaslúžia.

Ale boli by sm e naivné a  n ereáln e, keby  sm e si 
nam ýšľali, že všetko  o k o lo  nás a  o  nás je  krásn e, 
dobré a v naprostom  poriadku.

Prednedávnom  som  videla m ladých ľudí, k torí za
čínali svoj spoločn ý  život. Prišli usmiati, šťastní. 
M yslela som  na vážnosť ich  kroku , ktorý  naveky  
spojí ich životy. V tej chvíli som  n ebola  len  obdivo
vateľkou ich parády, a le  a j ochrankyňou ich  nové
ho života. Veď oned lho prídu životné ťažkosti. Či 
budú dosť silní? A nezatiáhne ich  m ladé m anžel
stvo m rak neporozum enia, chýb a  nedostatkov? Ne
zmení sa ich horúca lá ska  na nenávisť?

A ak o  plynie život m ladých ľudí, k torí sa len  ne
dávno rozhodli kráčať spoločnou  cestou  vo vernej 
láske?  . . .

V časop ise  S lovenka som  nedávno číta la  ten to  
inzerát: „M anželka nás opustila kvôli inému mužo
vi. Som 39-ročný a hľadám  m atku pre svoju 11-roč- 
nií dcérku  a  13-ročného s y n k a . . '  „Som otcom  4 
detí. Majú 14, 6, 5, 4 roky. Som 36-ročný vodič 
z povolania. N áhle nás opustila a  k  deťom  sa už 
nevrátila, ani sa k  nim n e h lá s i . . . “

Strachom  sa chvejem  nad týmito príbehm i. V du
chu vidím tie  ženy a k o  šťastné nevesty, k to ré  v lás
k e  ch ce li žiť, s láskou  si budovali svoje dom ovy, 
z lásky dávali život svojim d e ťo m . . .  a  všetko sa  
naraz zrútilo . . .  Sny sa  rozp lyn u li. . .

Nuž, m ilé ženy, i to  patrí k  životu. J e  td bolestn é  
ko n šta tov an ie . . .  Co z toho vyplýva? Že žena vie  
byť veľká  a  dobrá, a le  vie byt i krutá a  zlá.

Kiež každ á  z nás nájde v sebe  dosť sily pestovať  
tie krásn e vlastnosti, k to ré  robia ženu krásnou, mi
lou, dobrou a  vznešenou. Margita Krličková

LÁSKA V PRAXI

Ako blesk sa rozletela na vlaáoh éteru do všetkých kon- 
Gin sveta správa o zemetrasení »  Arménske] n í i n e j  repub
like ZSSR. Následkom katastrofálneho zemetrasenia, ktoré po
stihlo túto krajinu, zahynulo tisíce fudi. Táto smutná a tra
gická správa vyzvala (udí celého sveta k  podstúpeniu veľkef 
skúške duševnej vyspelosti.

Tu treba s  radosťou a uznaním konštatovať, že ľudstvo v 
tejto  skúSke vynikajúco obstálo. AJ keď žijú v rSznych Čas
tiach sveta, majú rozliCné názory a rôzne štátne systémy, 
pred tvárou te jto  tragédie sa všetci spojili ako jedna veľká 
rodina a naozajstné Božie dietky a pohotovo padali svoja 
pomocnú ruku, aby Cim skôr zachránili životy tých, ktorí to 
prežili a  súCasne odstránili následky tejto  katastrofy.

Všetky krajiny, štáty a národnosti sa ponáhlali využiť naj
modernejšie výdobytky svojej vyspelej techniky a prebytky 
svojho bohatstva, ktoré so súcitom a láskou ponúkli postih
nutému ľudu Arménie. Tu sa naozaj znovu ukázalo, že „ľu
dia boli stvorení, aby si vymieňali svoje bohatstvá v láske“ 
(Michal Quoist).

jedným z prvých, ktorí prejavili svoju pomoc M. Gorba- 
čovi a  celému Sovietskemu zvizu, bol a j SvStý Otec Ján Pa
vol II., ako ta oznámila denná tlaC (Russkaja pravda, 12. de
cembra 1988), ktorý zo svojho fondu zaslal 100 000 dolárov 
pre postihnutých. Toto sa stalo mohutným povzbudením a) 
pre iné štáty, národy, organizácie a jednotlivcov, takže sa 
zaCali naozajstné súťaže a preteky v štedrosti. Naša tlač, roz
hlas a televízia denne prinášala informácie o tejto pomoci. 
Bolo potešením sa pozerať na mladých ľudí, ktorí nakladail 
stovky zakúpených balíkov do nákladných áut a  lietadiel. Aj 
naše deti pod vedením svojich duchovných otcov sa hrdinsky 
zriekli sviatočného prídelu cukríkov a čokolády v prospech 
postihnutých deti Arménie. Aj naša gréckokatolícka cirkev 
prispela k tomu nemalou čiastkou — 4OS 321 Kčs.

Túto konkrétnu lásku k potrebám blížnym, ktorí ju najviac 
potrebujú, praktizuje cirkev od svojho počiatku. Cirkev vždy 
pamätala na službu lásky, odpovedajúc na potreby svojej do
by a konkrétnej situácie.

Tieto skutočnosti vlievajú do našich sŕdc oprávnenú nádej, 
že naša krásna obežnica a je j obyvatelia predsa nezahynú. 
Vlievajú nám a j pevnú vieru v krajšiu budúcnosť, že ľud
stvo môže žiť v pokoji, radosti, šťastí, láske, bez vojen. Pre
čo? Pretože a j v tomto prípade sa ukázalo, že v ľudských 
srdciach nevyhasla láska, ako sa občas zdalo, že nešťastie 
vie spojiť ľudí a že jestvuje pocit zodpovednosti a súcit s tr
piacimi. Pekne to vyjadril a j ruský spisovateľ P. M. Dostojev- 
ský: „Kto chce vidieť živého Boha v tvári tvár, nech ho ne
hľadá na prázdnom nebi svojho myšlienkovitého sveta, ale 
v ľudskej láske.“ —M—



VEĽKÁ NOC -  PASCHA
Veľká noc, po grécky pascha, je najväčším a hlav

ným kresťanským sviatkom, na ktorý si pripomína
me slávne vzkriesenie Ježiša Krista.

Veľká noc má svoj pôvod vo Svitom písme, kde 
sa podrobne uvádza, že aj pre 2idov bola Veľká noc 
ústredným sviatkom zo všetkých starozákonných 
sviatkov. Veľká noc však Židia svätili na pamiatku 
vyslobodenia z egyptského zajatia. Aj izraelské 
a grécke pomenovanie sviatku — pascha — zname
ná prechod zo zeme otroctva do zeme slobody. Ok
rem toho si Židia pripomínali na Veľkú noc, že anjel 
smrti obišiel ich domy, zatiaľ čo v domoch Egypťa
nov zabil všetkých prvorodených (Ex 1 2 ,1 2 ). Egypt
ské slovo peseach znamená tiež aj žánru. Teda Veľ
ká noc bol aj sviatkom začiatku žatvy a na zname
nie toho prinášali jačmenný snop na obetu.

Pred odchodom Židov z egyptského otroctva mal 
každý otec rodiny na desiaty deň v mesiaci nisan 
pripraviť bezchybného jednoročného baránka. Toho 
baránka 1 1  nisana za súmraku zabili ■ pripravili 
s rodinou na cestu ako pokrm. S krvou baránka 
namazali obe veraje a vrchný prah dverí na do
moch, v ktorom ho budú jesť. To bolo znamenie pre 
Pánovho anjela, ktorý mal zabiť egyptských prvo
rodených. Baránkovi nesmeli polámať kosti a mali 
ho upiecť na ohni (E s 12, 1—20). Celá táto udalosť 
mala veľmi dôležitý význam, ktorý poukazoval na 
Božieho Baránka. O tom hovorí aj veľkonočná pie
seň: „Ako jednoročný baránok (Es, 12, S) za všet
kých nás bol zabitý (1 Kor 5, 8), naša odmena, na
ša Pascha, slávna žertva dokonalá (Žid 9, 12), ale 
z hrobu zažiaril nám (Ef S, 14; Sk 26, 23) ako jasné 
Slnko pravdy14 (Mal 3, 20).

Židia aj po vyslobodení z egyptského otroctva 
svätili na pamiatku tejto udalosti Veľkú noc. Jede
nie baránka na tento sviatok prísne zachovávali. 
K neskorším pozmeneným obradom patrilo pitie ví
na z pohára požehnania a čítanie 113. a 118. žalmu 
zo Svätého písma. Tieto časti Svätého písma im 
pripomínali veľkonočnú udalosť v Egypte.

Do rámca týchto veľkonočných obradov náš Spa
siteľ vsunul ustanovenie Najsv. Eucharistie. Kresťa
nia svätili Veľkú noc od samého počiatku kresťan
stva a okrem nedele to bol po dlhý čas jediný svia
tok. Keďže Kristova smrť na kríži a jeho slávne 
vzkriesenie pripadlo na židovskú Veľkú noc, táto 
starozákonná Veľká noc sa podľa prorockých pred
povedí obrazne uskutočnila v kresťanskej Veľkej 
noci. Túto skutočnosť vyjadruje aj veľkonočná pie
seň na utierni: „Praotec Boží Dávid radostne tan
coval pred archou zmluvy (1 Sam 13, 8; 2 Sam 6, 
14; Ž 149, 3). Aj my, svätí Boží ľud (1 Pt 2, 9), keď 
vidíme splnenie predpovede (Ag 2, 8), vrúcne sa 
radujme (Ž 96, 12; Flp 4, 4), že vstal z mŕtvych 
Kristus (1 Kor 15, 20), všemohúci Boh“ (Zjv 16, 7).

Archa zmluvy znamenala pre Židov Božiu prítom
nosť, ktorá sa viditeľne prejavila pri podmaňovaní 
zasľúbenej zeme. Pieseň nám pripomína, že pre nás 
kresťanov je archou zmluvy Ježiš Kristus, Boží Syn, 
ktorý stále neviditeľne prebýva v našich chrámoch 
v bohostánku. Tanec za Dávidových čias patril k bo
hoslužobným úkonom a slúžil na oslavu Boha. Ta
nec vyjadroval radostný život v budúcnosti vo več

nom živote. Preto sv. Ján Damascénsky, autor pies
ne, uviedol na zdôvodnenie veľkonočnej radostí ta
nec kráľa Dávida. Kresťanská Veľká noc tiež pri
pomína ústrednú dejinnú udalosť, Pánovo vzriese- 
nie, ktoré poukazuje na večný život v budúcnosti. 
Preto sa veľkonočná udalosť oslavuje a sprítomňu
je v bohoslužbe každú nedeľu počas cirkevného ro
ka, čo dáva našim nedeliam taký radostný nádych*

Počas kresťanskej Veľkej noci sa už od začiatku 
zaužívali aj niektoré vedľajšie zvyky. K nim patrí 
svätenie jedál ako mäsa. syra, chleba a vajíčok. Mä
so sa svätí na znamenie, že Veľkou nocou sa dokon
čil pôst. Vajíčka a mliečne výrobky sa svätia, lebo 
tieto jedlá sa prestali Jesť po syropôstnej nedele. 
Vajíčka názorne tiež predstavujú nový život, ktorý 
z nich vzniká; tak, ako vstal Kristus z hrobu, aj my 
raz vstaneme z našich hrobov.

Veľkonočná oblievačka je pamiatkou s prvých 
kresťanských čias, keď na Veľkú sobotu po polnoci 
krstili. Pri krste liali vodu na hlavu krstenca. Pod
ľa iných sa tento zvyk zachováva preto, lebo Jeru
zalemčania oblievali vodou tých, ktorí zvestovali, 
že Kristus vstal z mŕtvych.

o. Vladimír P e t r á š k o

VZKRIESENIE

I V O T

„Telom  si usnul sta  mŕtvy, K rátu a  P ane náš. Na tretí d eň  st 
vstal z m ŕtvych. Adama st vzkriesil z hrobu a  sm rt st zničil, 
Obet nesm rteľn á a  sp a sen ie  sveta" (S vetilen  P aschyj



MARIÁNSKY ROK 1987—88 ZAKONČENÝ

Celoeparchiálne slávnostné zakončenie Mariánskeho roka 
1987—88 sa konalo 7. decembra 1988 v katedrálnom «hráme 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove. V predvečer sviatku Nepoškvr
neného počatia Panny Márie sa tu ziSli kňazi spolu s veria
cimi z celej eparchie, aby liturgickou slávnosťou zavŕšili 
predĺžený milostivý Mariánsky rok.

Ovodom k celej slávnosti bola mariánska akadémia v po
daní veriacich staršej i mladšej generácie a chrámového zbo
ru gr.-kat. farnosti z Košíc.

Slávnostnú koncelebrovanú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho 
spolu s asi 120 kňazmi slúžil nd. otec ordinár Mons. Ján 
H i r k a, apošt. administrátor s právami diecézneho biskupa.

Ústrednou myšlienkou, ktorú ndp. ordinár v slávnostnej 
homílii rozvinul do vieroučného príhovoru bola ekténia zo 
sv. liturgie: „Pri spomienke na presvätú, prečistú, preblaho- 
slavenú, slávnu Vládkyňu našu Bohorodičku a vždy Pannu 
Máriu a na všetkých svätých, seba samých, jeden druhého 
a celý svoj život Kristu Bohu oddajme.“

Najdôst. otec ordinár poukázaním na tieto hlboké myšlien
ky, akoby nám znova odkryl duchovné bohatstvo našej sv. 
liturgie, v ktorej pri slávení vykupiteľskej obety Ježiša Kris
ta má najčastejšie m iesto jeho nepoškvrnená Matka' — Má
ria. A takéto miesto má mat preblahoslavená Panna Mária 
a j v diele našej osobnej spásy. Ved dobrotivosfou Pána Bo
ha sme si jeden druhému darom: v rodinách manželia navzá
jom; rodičia a deti; farské spoločenstvo; biskupstvo a celý 
Boží ľud.

Tieto myšlienky nás majú inšpirovať, majú nás vyburcovať 
byt Kristu Bohu celkom oddaní. Oddaní Per Mariam — ad 
Jesum (Skrze Máriu — k Ježišovi ].

V deň pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie
— zázračným počiatkom diela nášho vykúpenia, v ktorom 
Božia Matka zaujíma mimoriadne vysoké postavenie, otec or
dinár pripomenul zhromaždeným veriacim, kde máme hladat 
útechu a ochranu pred silami zlého ducha, kto nám má byt 
svetlým vzorom v prekonávaní nebezpečenstiev a nástrah po
zemského života. Tá, ktorú si Pán Boh vyvolil tajomným spô
sobom pre Matku svojho Syna a ochránil ju od každého hrie
chu. Je to Božia Matka — Mária.

V týchto súvislostiach, nevdojak i pod vplyvom čerstvých 
dojmov z práve skončenej úradnej návštevy u Svätého Otca 
Jána Pavla II. v Ríme, najdôst. otec ordinár poukázal na para
lelu pápežovho hesla T07US 1UUS a mariánskou ekténiou 
z našej sv. liturgie. Toto motto je  akoby je j zhrnutím, slov
ným vyjadrením jednou prostou vetou: „Som celý tvoj. Má
ria.“

Najdôst. otec oadinár sa potom v krátkosti podelil o svoje 
hlboké dojmy z Večného mesta so svojimi vďačnými kňazmi 
a veriacimi, ktorí mu svojimi prosbami a modlitbami tak ži
čili, aby sa stretnutie s velkým mariánskym ctitefocn — Svä
tým Otcom Jánom Pavlom II. — stalo skutočnosťou práve v 
Mariánskom roku.

Mariánsky rok sa formálne skončil. Ale v nás, v našom 
vnútri má byť živým, nepretržite ďalej. Podmienkou osobnej 
spásy je  hĺbka a rozmer viery každého jedného z nás a je j 
praktické uskutočňovanie v každodennom živote. Nespasia 
nás veľkolepé odpusty, audiencie s vysokopostavenými oso
bami duchovného stavu, prekrásne náboženské slávnosti, po

kiaľ í  leto prostriedky nebudú znamenať obrat v našom živo
te  a nasmerovanie na jediný a pravý cieľ — a tým je BOH
— skrze učenie a sviatosti Ježiša Krista, ktorý nás raz a na
vždy vykúpil obetou na kríži.

Po kázni sv. liturgia pokračovala zvyčajným poriadkom. 
Ľudový liturgický spev striedal doprovod katedrálneho chrá
mového zboru.

V záverečnom slove najdôst. otec ordinár zverejnil svoje 
rozhodnutie, ktorým vyhovel žiadostiam mnohých kňazov a 
veriacich a dovoľuje, aby sa na konci sv. liturgie i naďalej 
spieval mariánsky kondák: „Nemáme inej pomoci. . . “ s úmys
lom pre potreby gr.-kat. biskupstva.

Predĺžený Mariánsky rok pre gréckokatolíkov v Českoslo
vensku bol zakončený slávnostným apoštolským požehnaním, 
ktoré bolo ud elené. najdôst. otcovi ordinárovi Jánovi Svätým 
Otcom s tým, aby bolo slávnostne odovzdané pri návrate me
dzi svojich veriacich vo vlasti.

Celá slávnosf bola zakončená mohutným slávnostným „mno- 
holitstvijem“ Svätému Otcovi, najdôst, otcovi ordinárovi a po
ďakovaním sa všetkým prítomným kňazom, duchovným oso
bám, veriacim a najmä všetkým íým, ktorí svojou aktívnou 
činnosťou akokoľvek prispeli k hlbokému, duchovnému zážit
ku z tejto  bohumilnej cirkevnej slávnosti. (vm)

POVINNOSŤ ROČNEJ SPOVEDE
Štvrté cirkevné prikázanie nám pripomína: „Aspoň raz v ro

ku sa vyspovedať a prijať Najsvätejšiu Eueharistiu.“ Stariia 
znenie tohto cirkevného prikázania a j C atoit vymedzovalo 
vykonanie tejto dôležitej kresťanskej povinnosti, keď zdôraz
ňovalo. že každý rok aspoň raz pred Veľkou nocou sa máme 
vyspovedať a prijímať.

Aj keď teraz nie s n e  povinni vykonať ročnú sv. spoveď 
pred Paschou, môžeme ja  vykonať v ktoromkolvek Čase, ale 
máme ju vykonať. Pr»< kresťania boli taki horliví, i i  chodili 
na sv. prijímanie vždy, keď boli prítomní na sv. Uturgii. Ne
skoršia, keď táto horlivosť upadla, na vieobecnom cirkevnom 
sneme lateránskom v r. 1215 (Laterán — v Ríme) sa pápeža 
Innocenta III. cirkev nariadila, aby každý kresťan, aspoň raz 
v roku sa vyspovedal a prijímal. Tridentský všeobecný cir
kevný snem dobu te jto  povinne] ročnej spovede určil bližiie. 
a  to na čas vefkonočného pôstu. Pred Paschau preto, že v 
tom čase spomíname s  úctou pamiatku smrti Ježila Krista 
a že v tom čase náš Spasiteľ ustanovil Najsv. Eachartctis, 
Cirkev týmto svojim prikázaním nenariaduje iba raz v roku 
sa vyspovedať, len zdôrazňuje povinnosť. Sa najmenej ras 
v roku sme povinni prijať sviatosť pokánia.

Ak by niekto s  vážnej príčiny vo vefkonoSsoM alebo vo 
vianočnom čase nemohol tomnto prikázaniu zadosťučiniť, je 
povinný takto urobiť inokedy, lebo prikázaiáe yyapovsdaf n  
aspoft raz do raka trvá a zavizuje. Ťažko h reii ten, kto je 
v ťažkom hriechu a počas roka sa nevyspovedal, jeho povin
nosť trvá a keď sa nevyspovedá ani neskôr, k prvému hrie
chu pristupujú ďalšie. Kto za niekofko rokov nepristúpil k 
sviatosti pokánia, dopustil sa ťažkých hriechov toľkokrát, kol- 
ko rokov uplynulo. Kto sa neplatne spovedal, nedodržal pri
kázanie. Taký veriaci človek zbavuje sa milosti a  duchovných 
hodnôt, stáva sa suchým konárom na zdravom strome spolo
čenstva veriacich.

Ročnú sv. spoveď môžeme vykonať u hociktorého kňaza. 
Nezabúdajme, že Štvrté cirkevné prikázanie sa vzťahuje hlav
ne na vlažných vo viere a nedbalých v zachovávaní svojich 
náboženských povinnosti. Ináč cirkev vefmi si želá, aby ta 
veriaci často spovedali a  prijímali, lebo tým nadobúdajú silu 
proti pokušeniam a prijímanie sviatosti je  znakoa toho, ie  
kráčame po ceste vedúcej k spáse.

(o. Štefan Papp: Sviatosť pekánia)
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DARY SVÄTÉHO DUCHA

Názov sedem darov Svätého Ducha poznáme 
z Izaiášovho proroctva (11, 2). Hovorí tu o Mesiá
šovi, ktorý má prísť: „A spočinie na ňom duch Pá
nov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, 
duch poznania a zbožnosti a naplní ho duch bázna 
voči Pánovi.“

Každý z týchto darov si zasluhuje dlhé a hlboké 
štúdium. Tu povieme, čomu ktorý dar slúži. Videli 
sme, že božskou čnosťou viery prijímame všetko, 
čo nám Boh zjavil, Jedine preto, že to on zjavil. 
D a r r o z u m u  nám pomáha k jasnejšiemu poro
zumeniu, čo vlastne znamenajú pravdy, ktoré sme 
prijali, a k čoraz hlbšiemu skúmaniu ich obsahu. 
M ú d r o s ť  nám pomáha, aby sme lepšie poznali 
význam a hodnotu toho, čo sa dozvedáme o Bohu. 
D a r v e d y  alebo v e d o m o s t i  nám pomáha 
lepšie chápať duchovné hodnoty stvorených vecí.

Pomoc cirkvi starým a chorým
(Sviatosť pomazania chorých)

Pri počúvaní nedeľných čítaní z Evanjelií sme si 
zaiste všimli starostlivosť Pána Ježiša o chorých. 
Mnohých z nich uzdravil či potešil. Toto poslanie 
— starať sa o chorých a starých — zanechal aj svo
jej cirkvi.

Z dejín vieme, že starostlivosť o chorých patrila 
odjakživa k základnej charakteristike cirkevného 
spoločenstva. Nadnášali ju predovšetkým Ježišove 
slová: „Bol som chorý a navštívili ste ma“ (Mt 25, 
36).

Prvokresťanské spoločenstvo si Kristov odkaz vza
lo k srdcu, o čom svedčí aj List sv. Jakuba, kde sa 
hovorí: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá star
ších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho 
olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdra
ví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hrie
chov, odpustia sa mu“ (5, 14—15).

Teda už od samého počiatku formovania cirkvi 
boli je j členovia pobádaní, aby sa starali o chorých. 
Popri materiálnej starostlivosti bola zvlášť pripo
mínaná duchovná starostlivosť. A nebolo to len 
v prvých dobách, ale cez celé stáročia boli v cirkvi 
ludia, väčšinou rehoľníci, ktorí sa starali o potreby 
chorých a starých.

V poslednom čase zvlášť nádherným príkladom 
v tejto starostlivosti je nám Matka Tereza. Aj tera j
ší Petrov nástupca Ján Pavol II. nikdy nezabudne 
na svojich cestách navštíviť chorých a prihovoriť 
sa im.

Svätá cirkev v dekréte O kňazskom účinkovaní 
a živote sa prikazuje kňazom toto: „Nech sa naj
väčšmi starajú o chorých a zomierajúcich, nech ich 
navštevujú a posilňujú v Pánovi“ (6).

D a r  r a d y  nám pomáha uvedomiť si zvláštne Bo
žie vedenie a zachytiť toto vedenie, aby sme robili 
to, Čo máme robiť a vyhýbali sa tomu, čo by nás 
odvisdlo od večného dobra. Mravná čnosť spravod
livosť dáva každému to, čo mu patrí. A s tým súvi
sí d a r  n á b o ž n o s t i ,  lebo nábožnosť spláca ten
to dlh, totiž nábožnosťou dávame aspoň sčasti Bo
hu to, čo mu patrí. Dar nábožnosti je vlastne láska 
k tomu, ku ktorému sme už viazaní povinnosťou 
poslušnosti. Teda milovať Boha preto, že je milo- 
vaniahodný a nie pre svet, ktorý stvoril, ale pre 
neho samého a jeho dokonalosť. D a r  s i l y  nám 
dodáva silu konať dobro a premáhať zlo i trpezlivo 
znášať ťažkosti. B o ž i a  b á z e ň  je obava či strach, 
že by sme svojím skutkom či rozhodnutím znevá
žili toho, koho milujeme, kto je najviac hodný lás
ky. Alebo strach z toho, aby sme nestratili toho, 
koho milujeme. To potom uľahčuje zrieknutie sa 
všetkého, čo by odporovalo tejto láske. Môžeme — 
túto obavu či strach — prirovnať v istom zmysle 
k strachu dieťaťa zo straty matky.

Účinkovanie darov Svätého Ducha sa v nás pre- 
javuja spôsobom, ktorý si obyčajne neuvedomuje
me. Nadprirodzený život sa nedá zachytiť zmyslami 
ani pocitmi, ako napríklad javy prirodzeného po
riadku.

(Podľa F. J. Sheeda pripravil M. M.)

V čom spočíva v prvom rade táto starostlivosť? 
Spočíva v udeľovaní sviatosti chorým, teda podáva
ní duchovného pokrmu, aby boli dostatočne silní 
pri znášaní ťažkostí, ktoré choroba i staroba priná
ša. Patrí tu predovšetkým eucharistia — chlieb ži
vota a sviatosť pomazania chorých.

Všimnime si tu zvlášť sviatosť pomazania cho
rých. Komu je táto sviatosť určená a čo spôsobuje, 
defineval Tridentský koncil: „Táto Kristom udelená 
skutočnosť je milosť Svätého Ducha; jeho pomazanie 
zmýva hriechy a zvyšky hriechov, ktoré ešte zostá
vajú k odpusteniu a prináša úľavu a posilu duši 
chorého, prebúdza v ňom dôveru v Božie milosrden
stvo, takže chorý je takto posilnený a ľahšie znáša



bremeno choroby a premáha pokušenia zlého du
cha . . .  a keď je  to k duševnému osohu, znovu zís
kava i zdravie.“

Táto sviatosť je teda určená tomu pokrstenému 
katolíkovi, ktorý je  chorý. Z dejín vieme, že v naj
starších časoch sa pomazanie chorých udeľovalo 
pri každom druhu ochorenia a neobmedzovalo sa 
na smrteľné prípady. Až za Karola Veľkého načrtá
va sa v tejto sviatosti nový poriadok. Pomazanie 
chorých sa zaradilo do tzv. predsmrtného pokánia, 
ktoré mohlo byť zásadne iba jednorazové, presta
lo sa používať v akejkoľvek chorobe a rezervovalo 
sa iba pre prípady smrteľnej choroby.

Pýtal som sa raz starého človeka: „Ste chorý 
a máte už svoje roky. Rád by som vám na posilne
nie udelil sviato&ť pomazania chorých.“ A on na to: 
„To je len pre tých, čo sa už nemôžu spovedať.“

Druhý vatikánsky koncil chápe sviatosť poma
zania chorých väčšmi ako záležitosť chorých a nie 
už zomierajúcich, a to podľa príkladu prvotnej cir
kvi (pozri tiež konštitúciu O posvätnej liturgii, čl. 
73). Z toho vyplýva, že každý vážne chorý alebo sta
robou oslabený kresťan-katolík môže a má prijať 
pomazanie chorých. Ako staroba je dostatočný dô
vod, tak aj každá chronická a vlečúca choroba, na
príklad tuberkulóza, ochrnutie po infarkte, leuké
mia, rakovina, aj cukrovka a podobné choroby sú 
dostatočným dôvodom udelenia sviatosti pomazania 
chorých. Patria sem aj choroby, ktoré majú korene 
v psychosomatických poruchách, tiež vážnejšie ope
rácie.

Bezprostredné sviatostné zaopatrenie zomierajú
cich nie je pomazanie chorých, ale viatikum.— ude
lenie eucharistie, ktoré je prípravou na stretnutie 
sa s Kristom vo večnosti. Z toho vychodí, že sviatosť 
pomazania môžu a majú prijať aj chorí, čo nie sú 
v nebezpečenstve smrti, a teda nepotrebujú viati
kum. Tým sa nevylučuje dobrý zvyk, že po prijatí 
sviatosti pomazania chorých, chorí, ktorí nie sú 
v bezprostrednom nebezpečenstve smrti, prijmú eu- 
charistiu. To nie je viatikum. Sviatosť pomazania 
chorých je  zameraná na chorobu a nie na umiera
nie.

Preto si pripomeňme, že:
1. Sviatosť pomazania chorých možno udeliť aj 

takému chorému, ktorý stratil vedomie, ak možno 
o ňom predpokladať, že by si to žiadal, keby bol 
pri plnom vedomí. Takému udelíme sviatosť pria
mo, čiže bez podmienky.

2. V pochybnosti, či chorý ešte žije, možno mu 
dať sviatostné pomazanie podmienečne, prispôso
biac sviatostnú formulu takto: „Svätý O tče. . . ,  a 
oslobodil od smrti, a k  ž i j e ,  uzdrav týmto poma
zaním . . . “ atď. (pozri Modlitby a piesne, str. 188).

3. Ked zavolajú kňaza k človekovi, ktorý je už 
mŕtvy, kňaz mu nemá dať sviatostné pomazanie, ale 
ho má len odporúčať Božiemu milosrdenstvu a pro
siť, aby mu Boh odpustil hriechy a prijal ho do slá
vy. Mŕtvym sa nedáva pomazanie chorých, hoci sko
nali ani nie pred hodinou. Skonanie sa rozumie vo 
všeobecnom chápaní, keď chorý dodýchal a srdce 
mu prestalo biť.

Niekto môže namietať, že to je slabá starostlivosť 
cirkvi o chorých a zomierajúcich, ked práve zomre
lým sa táto sviatosť udeliť nemá. Práve teraz majú 
kňazi väčšiu možnosť priblížiť chorým hĺbku Božej 
lásky cez návštevy chorých, cez udeľovanie svia
tosti pomazania chorým, ešte ked sú pri plnom ve
domí a pritom ani neležia v posteli. Takto aj účin
nosť tajtd sviatosti lepšie vynikne, ako sviatosť sku
točnej telesnej či duševnej pomoci chorým.

Aj laikov Kristus vyzýva (Mt 25, 36), aby sa sta
rali o chorých a to spočíva aj v tom, aby im zavča
su zavolali kňaza, keď sú ešte pri plnom vedomí, 
a nenechajú to až na poslednú chvíľu. Nech ho po
vzbudia, aby túto sviatosť prijal ako pomoc v cho
robe.

Teda je na nás všetkých — laikoch i kňazoch — 
aby táto pomoc chorým vo forme sviatosti poma
zania chorých dostala miesto, ktoré je j patrí, ktoré 
jej určil je j ustanovitel náš Pán Ježiš Kristus. On 
počas svojho pozemského života sa veľmi zaujímal 
o chorých, ochrnutých (pozri aspoň Mt 8, 1—17) 
a to robí aj dnes cez svoju cirkev.

o. Milan Mo j ž i š

Sotva komu z nás sa dostalo 
takého šťastia, aby mohol v hlbo
kom pohnutí kráčať po „Ceste 
bolesti“ v Jeruzaleme, ako sa za
chovala dodnes, no môže po nej 
kráčať aspoň mysľou, ako ju nám 
naznačuje Sväté písmo.

Zástup s odsúdeným Kristom 
pohol sa z pevnosti Antónia „oko
lo šiestej hodiny“ — ako hovorí 
sv. Ján. Podľa nášho času bolo to 
medzi jedenástou a dvanástou ho
dinou. Grécky spisovateľ Plutar- 
chos píše, že človek odsúdený na 
smrť krížom si musel sám niesť 
kríž. Toto potvrdzujú i slová sv. 
Jána: „Sám si niesol kríž a vy
šiel na miesto, ktoré sa volá Leb
ka, po hebrejsky Golgota“ (Jn 19,
17J-

Ťarcha kríža prevyšovala Kris-

GO LG O TA
MIESTO UMUČENIA PÁNA

tove sily, ktorý bol vyčerpaný ne- 
vyspatou nocou, vyšetrovaním, 
krutým mučením bičovania, korur 
novania tŕním, čo spôsobilo stra
tu krvi. Treba aj na to myslieť, 
že apríl v Palestíne je už veľmi 
horúci, najmä na poludnie býva 
priam páľava. Jeruzalem je mes
to rozložené na pahorkoch. Už 
len chodiť voľne po jeho ulic;ach 
je mimoriadne únavné. Zaiste a j 
ulice boli také, aké sú dnes: úzke, 
krivolaké, kráčalo sa po nich raz 
hore, zasa dole, boli vyložené ne- 
rovnankými hrubými a šmykľa
vými kameňami; pozdĺž sa tiahli

domy plné ostrého koreňového 
zápachu a pachu z hniloby, ta
kého, aký naplňuje všetky po
stranné uličky Východu bez ka
nalizácie. Toto všetko tvorilo do
datočné muky a odsúdenec da
kedy ani nemusel dôjsť na po- 
pravčie miesto. Preto vojaci na 
pomoc Kristovi niesť kríž prinútili 
Šimona z Cyreny, akéhosi Gréka, 
ktorý sa vracal z poľa a ktorý 
podľa sv. Marka bol otcom Ale
xandra a Rúfa (15, 21). Boli to 
asi osoby známe v rímskej kres
ťanskej obci.

Sv. Lukáš hovorí, že na bolest
nej ceste Ježiša „šiel za ním veľ
ký zástup ľudu aj žien, ktoré nad 
ním kvílili a nariekali“ (23, 27). 
Zaiste všetci sa dobre pamätali 
na palmovú nedeľu, veď to bolo



len pred piatimi dňami, keď Kris
tus triumfálne vstúpil do Jeruza
lema. Preto správa o odsúdení 
Krista na smrť vzrušila verejnú 
mienku, ako o tom, svedčia ema- 
uzskí učeníci. A tak Krista na 
Kalváriu mohol sprevádzať tak
mer celý Jeruzalem. Iných zasa 
mohli Rimania prinútiť na tento 
smutný pochod a dať celej veci 
rozhlas.

Židovské právo predvídalo za
držanie vykonania rozsudku, ked! 
sa hoci len jeden hlas zastal od
súdenca. Napr. za nevinne obža
lovanú Zuzanu stačila interven
cia mladého Daniela, aby bola 
opätovne predvedená pred sud
cov. Toto právo bolo tak prísna 
zachovávané, že pri vykonávaní 
rozsudku platil takýto postup: pri 
dverách Sanhadrinu, či Synedria 
(súdna a výkonná moc u Židov) 
stál herold (hlásate!) so zástavou 
v rukách. Za sprievodom, ktorý 
viedol odsúdenca, šiel na koni 
exactor mortis, t. j. vykonávate! 
rozsudku a obzeral sa vždy na 
miesto, odkiaľ sa sprievod pohol. 
Ak sa niekto hlásil u Synedria na 
obranu odsúdeného, herold dával 
znak zástavou a odsúdeného člo
veka okamžite postavili znovu 
pred súdny tribunál. No nikto sa 
nenašiel, čo by sa bol postavil na 
obranu Ježiša Krista, hoci len 
pred piatimi dňami ho tak odu
ševnene vítali v Jeruzaleme. Hla, 
ľudská vďačnosť!

V dejinách ľudstva sa takáto 
udalosť neraz odohrala.

V tomto ľudskom zástupe vý
znamnú úlohu hrali ženy. Kato
lícka tradícia hovorí, že jedna z 
nich sa odvážila mu poutierať za
krvavenú tvár. znetvorenú úder
mi pri bičovaní, pokrytú prachom 
a potom. Obyčajne ju nazývajú 
Veronikou. Maliari ju predstavu
jú so šatkou v rukách, na ktorej 
je odtlačená Spasiteľova Božská 
tvár.

Podľa rímskďho práva výrok 
smrti sa konal za mestskými mú- 
rami. Staré židovské smernice 
odporúčali, aby sa poprava ko
nala verejne, lebo vtedy „všetok 
ľud, ked to počuje, bude sa báť 
a nebude sa viac nikto pýšiť“ 
(Druhozákon 17, 13). Bola aj oby
čaj, že v mnohých východných 
krajinách sa poprava konala na 
cintorínoch, pri hroboch. Takým
to miestom bola Golgota, vzdiale
ná sotva 25 metrov od miesta, 
kde sa nachádzal hrob Jozefa Ari- 
matejského. Všetci evanjelisti na
zývajú toto miesto „Kalváriou“ , 
čiže miestom „lebky“ , čo zname
ná, holý, lysý pahorok. V aramej- 
skom jazyku sa toto miesto vo
lalo Golgota. Nachádza sa v se
verozápadnej časti Jeruzalema, 
na úpätí pohoria Gareb.

Dnes Golgota sa nachádza vo 
vnútri baziliky Božieho hrobu. V 
nej niekoľko metrov na juhový
chod od Hrobu vidieť vyvýšené 
miesto, asi 5 m nad úrovňou 
dlažby baziliky. To je miesto, do 
ktorého bol zastoknútý Kristov 
kríž. Vrcholec Golgoty tvorí prie
stor dĺžky 11 m a šírky 9 m, nad 
ktorým je vystavená kaplnka, roz

delená na dve časti, na grécko- 
pravoslávnu a katolícku. Do tej
to kaplnky vedie 18 schodov. 
Miesto, kde stál Kristov kríž, je 
označený strieborným pozláte 
ným plechom, z obocii strán strie 
borného plechu vidieť kruhy < 
čierneho mramoru, ktoré zase 
označujú miesta krížov dvoch 
lotrov. V ich blízkosti je zaprav> 
ná kovová platňa, ktorá ukazuje 
štrbinu, čo vznikla vo chvíli Kri 
tovej smrti, keď „sa zem zatriasi 
a skaly sa pukali“ .

Steny kaplnky sú vyzdobei 
mozaikou. Na hlavnej stene na> 
oltárom sa nachádza obraz Kris 
ta pribitého na kríž, keď ešte lež 
na zemi. Vedľa stojí Božia Mat
ka, plná bolesti. Tento obraz < 
oltár znázorňuje tú chvíľu, ktor1 
evanjelista zaznačil iba dvom 
slovami: „Ukrižovali ho.“

Po zídení z Kalvárie schodní 
na severnej strana, vstupujem! 
do malej tmavej kaplnky pod s.* 
mou Golgotou. Je to prirodzen. 
jaskyňa, kde v jej úzadí možn> 
vidieť pokračovanie puknutej ska 
ly, označenej navrchu kovovoi 
platňou. Táto jaskyňa bola pre 
menená na kaplnku — a volá s; 
Adamova. Totiž podľa prastaré 
tradície Noe vzal so sebou Ada 
move telesné pozostatky a po 
vyjdení z archy tu mal umiestni, 
telesné pozostatky praotca ľud 
ského rodu na večný odpočinok. 
Táto zbožná legenda hovorí, že 
krv Ježiša Krista stiekla na Ada
movu hlavu a takto zmyla jeho 
viny. Táto legenda vyjadruje hl
bokú teologickú myšlienku. To
tiž že Kristus svojou smrťou a 
krížom napravil to, čo pokazil 
Adam svojím dedičným hriechom. 
Dnes tá istá krv (a  kríž) zmýva 
hriechy celého ľudstva a vyku
puje ľudí.

Sprac.: R. A. SLÁVIČKY

BOOQgOaOCXŕOPOOOOCqoaOOQOQOOQOOQOOOOQOOQOOOQOOQOOOQOBQOQQO

P u s t o v n í c t v o
Život v samote začali ľudia hľadať od doby, keď 

začali pestovať filozofiu. Útek zo sveta sa považuje 
za podmienku, aby sa rozvinula inteligencia, vzde
lanie a rozjímanie. Kresťanskí pustovníci však v sa
mote hľadali len jedno: Boha v modlitbe.

Mnohí kresťania, ktorí chceli svoj život úplne za
svätiť službe Bohu, odchádzali do ústrania, zriekali 
sa manželstva a venovali sa modlitbe a sebazapie
raniu. Mnoho z týchto askétov sa za prenasledova

nia kresťanov uchýlilo na púšť a zostali na nej aj 
vtedy, keď kresťanstvo bolo uznané za štátne ná
boženstvo Rímskej ríše. Práve títo askéti položili 
základ kresťanského pustovníctva. Najvýznamnej
ším pustovníkom bol sv. Pavol z Téb, ktorý prežil 
90 rokov v jaskyni na púšti. Druhý, sv. Anton Veľ
ký, žil na púšti 20 rokov. Povesť o jeho svätosti sa 
rozšírila široko ďaleko a mnohí rovnako zmýšľajúci 
nasledovali jeho príklad. Stopy pustovníckeho spô
sobu života nachádzame v každej časti kresťanské
ho svata.

Pustovník v duchu svojho vlastného povolania sa 
usiluje iba o spojenie s Bohom v modlitbe. To pred-



pokladá, aby sa zriekol, odpútal od všetkého, čo 
by mu v tom mohlo zabrániť. Je však problémom, 
nakoľko je nutná, alebo potrebná samota k tomu, 
aby sa dosiahol vnútorný pokoj, ktorý je  predpokla
dom k intenzívnemu napojeniu na Boha.

Človek je sám, ked v priestore kde žije, nestre
táva nikoho iného. Človek je tiež sám, Seď s nikým 
nerozpráva. To je samota mlčania. Nakoniec je  sám, 
keď nehovorí ani vo vnútri srdca, keď ho netrápia 
myšlienky — logismoi. To je  samota srdca.

Dokonalou, z morálneho hľadiska, je samota srd
ca. Ale pustovníci sú presvedčení, že samota srdca 
sa nikdy nedosiahne bez vonkajšej samoty, t. j. bez 
úteku od ľudí, bez mlčania. V slovníku východných 
mníchov termín hesychia — pokoj, klud, je totož
ný s termínom eremia — život o samote.

Úsilie o dosiahnutie stavu samoty srdca viedlo 
niekedy k extrémom. Niektorí pustovníci hľadali 
bizarné formy, ako utiecť od ľudí. Evagrius Scholas- 
tikus rozpráva o mníchoch, ktorým sa hovorilo 
„pastieri“ (boskoi), ktorí nemali stále bydlisko. 
Dendriti trávili svoj život v korunách stromov, ale
bo v ich dutinách. Tvrdo si svoju samotu hájili sti- 
listi. Reclusi (zatvorniki) sa dávali zatvoriť, alebo 
čiastočne zamurovať vo svojich celách. Jurodiví, 
hoci často mali vysoké vzdelanie, z pokory prijí
mali vzhľad úbohých prostáčikov, bláznov.

Poznáme rôzna formy pustovníctva. Laura (vi- 
cus) je kolónia pustovníkov, ktorí bývajú okolo kos
tola, čím sa zmierňuje nevýhoda samoty. Na Atho- 
ss sú skity, ktoré tvorí skupina domov, alebo osa
motených chatrčí, asketických kolibách (asketikai

kalybai) býva skupina pustovníkov, alebo len je
den (hesychasteria). Kelie sú dedinské domy, kde 
žijú pustovníci pod duchovným vedením staršieho. 
Kathismata sú pustovne prenajaté istým mníchom. 
Obyčajne tu býva biskup, ktorý sa zriekol svojho 
úradu.

Často sa však poukazevalo na negatívne stránky 
tohto spôsobu života. Sv. Bažil Veľký kritizoval pus
tovníkov, že nezachovávajú prvé a druhé prikáza
nie lásky. Pustovníci však neboli toho názoru. Po
važovali samotu za najlepší prostriedok, ako túto 
lásku uskutočniť.

Cenobiti [z  koinos bios — coenobia — spoločný 
život) považovali uskutočnenie lásky v samote za 
veľmi negatívne. Diskusie medzi mníchmi žijúcimi 
spoločným životom v kláštoroch a pustovníkmi bo
li niekedy až polemického rázu. Nakoniec bol vše
obecne prijatý záver, že pustovnícky život je sám 
v sebe dokonalejší než spoločný, ale nikto sa nemá 
k nemu odhodlať skôr, než by sa dlhší čas necvičil 
v poslušnosti, než by bol schopný sám seba riadiť 
tak, aby nepodľahol ilúziám. Povolenie k pustovníc
kemu životu dostávajú iba tí mnísi, ktorí sa osved
čili v spoločnom živote.

V dejinách východného mníšstva pustovníctvo 
a spoločný život žllje a vyvíja sa bok po boku s je
diným spoločným cieľom: dosiahnuť spásu. Pre nás 
sú tieto formy života na povzbudenie v našom du
chovnom živote. Ťažký a odriekavý pustovnícky ži
vot nás nutí s úctou skloniť hlavu pred tými, ktorí 
si zvolili práve túto cestu k Bohu.

Mirón Keruľ-Kmec

M z u š e  s v e t l á

SVÄTÁ F R A N T I Š K A  RÍMSKA, 
MANŽELKA, MATKA, REHOĽNÍČKA

Svätá Františka Rímska sa narodila roku 1384 
v Ríme. Pochádzala zo šľachtickej rodiny. Zdá sa, že 
už od skorej mladosti mala túžbu po rehoľnom ži
vote, ale na žiadosť rodičov sa vydala za mladého 
šľachtica Lorenza di Ponziani. Mala vtedy asi 15 
rokov. Mladým manželom sa v rokoch 1400—1404 
narodili tri deti: dvaja chlapci a jedno dievča. No 
dve z nich zomreli ešte v detskom veku: dcérka a je 
den z chlapcov. Dievča malo šesť a chlapec sedem 
rokov.

Ako vidno, Františka nemala ľahký život. Pochá
dzala z bohatej rodiny a do bohatej rodiny sa vyda
la, ale rozličné okolnosti ju vystavovali ustavičnej 
skúške a utrpeniu.

Už celé vtedajšie historické obdobie bolo veľmi 
nepokojné. Cirkev sa zmietala vo veľkej pápežskej 
schizme {1378—1417). V zlom stave bolo i mesto 
Rím. V rokoch 1404—1410 ho trikrát okupoval a vy
plienil neapolský kráľ Ladislav z Durazza. Františ- 
kin manžel vtedy bodoval medzi obrancami Ríma

a bol tak ťažko ranený, že už nikdy celkom nevy- 
zdravel. Najstaršieho chlapca odvliekli ako ruko
jemníka, kým dve mladšie deti umreli v epidémii 
moru, ktorý spolu s hladom vypukol ako dôsledok 
vojnového zabíjania a ničenia.

Pre Františku nastali veľmi ťažké časy, ale ona 
sa nedala zlomiť. Jej hlboká nábožnosť ju zachrá
nila od zúfalstva a je j dobročinnosť, ktorú pestovala 
od malička, obracala je j pohľad a záujem na tých, 
ktorí boli ešte v horšej situácii ako ona. Rozdala 
chudobným domáce zásoby obilia a vína a sama išla 
pomáhať chorým v troch rímskych nemocniciach. 
Pomáhala a ošetrovala, čo vedela, privádzala cho
rých k pokániu, modlila sa s nimi a za nich.

Františk n príklad hlbokej modlitby spojenej s obe
tavou dobročinnosťou pôsobil i na iné rímske ženy, 
ktoré sa roku 1425 spojili s Františkou do nábo
ženského združenia „benediktínskych oblátok“. Du
chovne boli spojené s rímskym benediktínskym kláš
torom „Olivovej hory“, ale inakš'e bývali vo svo
jich rodinách. Až reku 1433 sa zhromaždili do jed
nej komunity v dome nazvanom kláštor Oblátok Tor 
de’ Specchi. Františka sa hnaď nepripojila k ostat
ným rehoľníčkam, ale najprv doopatrovala choré
ho muža. Po jeho smrti sa v marci 1436 i ona pre
sťahovala k benedektínskym oblátkam. No vtedy 
je j už ostávali iba štyri roky života. Zomrela 9. 
marca 1440 vo veku 56 rokov.

Rimania si ctili svätú spolurodáčku už za jej ži
vota. Obdivovali je j hlboký duchovný život spojený

10



s mystickými darmi. Františka neraz i uprostred 
denných prác a starostí prišla do extázy, v ktorej 
nevnímala okolie, ale celkom patrila Bohu. Zvlášť 
si uctievala svätých anjelov, u ktorých hľadala 
ochranu proti nástrahám zlého ducha.

No azda ešte viac si ju ľudia vážili pre obetavú 
dobročinnosť. Poznali ju, ako rozdávala svoje ro
dinné imanie, ako opatrovala chorých a ako chodila 
po Ríme so somárikom, na ktorom bolo naložené 
drevo a potraviny pre tých najbiednejších. Ona sa 
pritom živila iba jednoduchou zeleninou.

Preto je pochopiteľné, že ju Rimania všetkých 
spoločenských vrstiev hneď po smrti začali uctie
vať ako sväticu. Pekné svedectvo je j vydali i vte

dajší významní mužovia cirkvi: sv. Bernardín Sien- 
ský, sv. Ján Kapistrán a neskôr i sv. Róbert Belar- 
mín, "ktorý v nej videl vzor pre všetky vekové ob
dobia a pre všetky druhy kresťanského života. Úrad
ný cirkevný proces jej svätorečenia sa začal hneď 
po je j smrti, ale pre rozličné príčiny bol niekoľko
krát prerušený. Dokončili ho až roku 1604, keď jej 
cirkev úradne uznala titul a úctu svätých.

Svätá Františka Rímska vedela vo svojom živote 
spojiť vnútorný život modlitby s tou najživšou von
kajšou činnosťou. Od nej pochádzajú slová: „Je na
najvýš chvályhodné, keď je vydatá žena nábožná; 
ale nikdy nesmie pritom zabudnúť, že je gazdiná. 
Preto musí niekedy opustiť Boha pri oltári, aby ho 
našla pri domácich prácach.“ —R—

Svätá cirkev učí, že sláva svä
tých je primeraná ich zásluhám. 
Z tohoto hľadiska potom môže
me súdiť, že sv. Jozef po Božej 
Matke zaujíma jedno z najpo
prednejších miest pri Božom tró
ne a že práve jeho orodovanie 
nám môže veľa sprostredkovať.

Terajší materiálne zmýšľajúci 
človek túži predovšetkým len po 
hmotnom zabezpečení. Sv. Jozef 
práve tým opovrhoval a hľadal 
poklady, ktoré majú cenu v nebi. 
Mal vždy dobrý úmysel. Robil to 
z lásky k Ježišovi a pre Ježiša. 
Jeho skutky mali nesmiernu ce
nu pred Bohom. Podľa jeho vzo
ru buďme aj my veľkými a boha
tými v čnostiach a dosiahneme 
nekonečnú odplatu v nebi.

Sv. Jozef nás svojím príkladom 
učí, ža o večný a blažený život 
musíme bojovať. To je odkaz jeho 
príkladného života. Tento boj však 
nevedieme proti svojmu bratovi, 
ale sami proti sebe. Ak bv sme 
bojovali jeden proti druhému, po
tečú slzy a hadám aj krv. Ale ak 
budeme viesť boj sami so sebou, 
vytrvalo a sústavne, okolo nás sa 
bude ľahšie dýchať. Chodníky, 
ktoré nás spá'ajú, budú vyrovna
né. -Naša slová nabudú raniť ni
koho, ale budú prinášať svetlo a 
teplo. Teda musíme bojovať, viesť 
ustavičný zápas, zápas medzi dob
rom a zlom Sme v zápase o čnosť 
a proti nerestiam.

Dobrý boj som bojoval“, hovo
rí sv. apoštol Pavol. Budeme môcť 
takto odpovedať my na konci svoj
ho života? Každý deň by sme si 
malí odpovedať na túto otázku, 
ako sme tento boj zvládli. Práve 
pre tento boj potrebujeme pomoc

Svätá cirkev nás učí, že Ježiš 
Kristus až do svojho tridsiateho 
roku žil v dome svojich rodičov

Svätý Jozef

v Nazarete a bol im poslušný (Lk
2, 51). Za tieto roky pomáhal sv. 
Jozefovi pri práci. Často unavení 
prácou obaja sa spolu vracali do
mov. Roky prešli a sv. Jozef zo
starel a zo dňa na deň slabol, 
kým ho staroba neprinútila uľah
núť.

Sv. Jozef odchádzal z tohto sve
ta pokojne a s odovzdaním do Bo- 
že-j vôle, v sladkom vedomí, že 
verne plnil svoje povinnosti na 
tomto svete. Nič ho už nepútalo 
k tejto zemi, lebo už dávno odu
mrel tomu svetu a žil jedine Bo
hu.

Keď sa priblížila jeho posled
ná hodina, pri jeho lôžku bol 
Božský Spasiteľ a Panna Mária.
V ich prítomnosti vydýchol svoju 
čistú dušu. Nebola to smrť, ale 
skôr sladké usnutie.

Pán Ježiš sv. Jozefa veľmi milo
val a preto ho vzal do neba. Tam 
stojí po boku svojej panenskej 
nevesty Márie, v blízkosti trónu 
nebeského Otca, kde anjeli obdi
vujú jeho slávu, ktorú v nebi po
žíva v neobmedzenej miere. Aj, 
my obdivujeme sv. Jozefa pre je
ho svätý život a nábožnú smrť.

Uvažujme o tom, aká bude na
ša smrť a naše zmŕtvychvstanie. 
Bude k večnému životu, alebo k 
večnému zatrateniu? Príslovia ho
vorí, že „aký život, taká smrť“. 
Ak vo svojom živote budeme hor
livými ctlteími sv. Jozefa, verme, 
že sv. Jozef nás v tejto najvážnej
šej chvíli života neopustí a vy
prosí nám šťastnú hodinu smrti.

„Svätý Jozef, volíme si ťa za 
svojho ochrancu. Chceme ťa ctiť 
a milovať, ako si ťa ctili Ježiš a 
Mária. Prijmi láskavo toto naše 
predsavzatie a pomôž nám, aby 
sme boli hodní tvojej ochrany a  
pomoci. Ako sa Jozef Egyptský 
ujal svojich bratov, hoci s ním 
kedysi ukrutne zachádzali, tak aj 
ty prijmi nás do počtu svojich 
ctiteľov a dietok. Vypros nám u 
Ježiša Krista milosť, aby sme zo
stali pevní vo viere, oddaní do 
Božej vôle, usilovní a svedomití 
v plnaní svojich dobrých predsa
vzatí a povinností, ale najmä aby 
sme svoj život dokonali v Božej 
milosti. Potom sa v nebi stretne
me a spolu s tebou i s tvojou pre
čistou Snúbenicou večne budeme 
oslavovať Ježiša Krista“ (Deviat- 
nik k sv. Jozefovi).

o. Jozef O r e n i č



VÝSTAVBA PO VZNIKU CSR 
A STAROSTLIVOSŤ O KULTOVÉ OBJEKTY

(Z diskusného príspevku a. Michala Ku C e r  u, prednese
ného na slávnostnom zasadnutí gr.-kat. duchovných v Fra
sove dňa t .  novembra 1988),

Bol to historický medzník v dejinách našich národov. Če
chov a Slovákov, ked 28. októbra 1918 sa vytvorila slobodná 
Československá republika. Československé dejiny písané ži
votom ľudí od te j doby po dnešok zaznamenali mnohé pre
meny. A) keď vytvorením samostatného štátu sa nesplnila 
túžba pracujúceho ludu byť pánom vo svojej vlasti, pretože 
súkromníci vlastnili továrne i podniky. Ďalšie obdobie jasne 
pradznačovalo, že pracujúci človek za krátku dobu sa stane 
pánom svojej domoviny.

V tesn čaao  sa nedá ešte hovoriť o nijakom hmotnom a du
chovnom napredovaní. Ľud trpel nedostatkom práce i tých 
najzákladnejších denných potrieb. Mnohí odchádzali do zá- 
mcria, aby mohli uživiť svoje rodiny. Priemyselná výroba v tej 
dobs bola velmi slabo rozvinutá a pritom sa špecializovala 
r.a prvovýrobu. Poľnohospodárstvo malo nízku úroveň a hos
podársky i sociálny vývoja na Slovensku zaostával za vý
vojom v Čechách. Október 1945 znamená ďalší medzník v de
jinách nášho ludu. Dekréty o znárodnení a poštátnení bánk, 
baní, hút i priemyselných podnikov položili pevné základy 
pre úspešný rozvoj. Februárom 1948 sa znárodnenie dovŕšilo, 
lud sa stal pánom vo svojej vlasti. Začalo obrovské napredo-' 
vanie za lepším a pokojnejším životom.

Plány prvých povojnových rokov boli veľké. Bolo treba od
strániť následky vojny, zlepšiť zásobovanie i bývanie. Bolo 
treba zlepšiť zdravotnícku štruktúru, zvýšiť priemyselnú vý
robu, poľnohospodárstvo pozdvihnúť aspoň na predvojnovú 
úroveň, bolo treba opraviť alebo nanovo postaviť 125 tisíc 
domov, budovať nové cesty, železnice, vodné priehrady, elek
trárne i nemocnice. Nebola to ľahká úloha, ale spoločnými 
silami sa zvládla. Po päťdesiatom roku rekonštrukciou sta
rých a výstavbou nových závodov sa mal urýchliť nástup in
dustrializácie. Na východnom Slovensku sa začalo s výstav
bou veľkých závodov a podnikov. Dnes tento kedysi zaostalý 
kút našej republiky sa pýši množstvom veľkých tovární a zá
vodov, ako sú ZŤS a VSŽ v Košiciach, Vihorlat v Snine, Chem- 
ko v Strážskom, Chemlon v Humennom, JAS v Bardejove a 
ďalšie, v ktorých tisícky ľudí našlo prácu. Dym z novovysta- 
vaných továrenských komínov sa dvíha do výšin, akoby chcel 
celému svetu oznámiť, že náš ľud deň čo deň buduje náš 
krajší domov.

Životná úroveň ľudí sa zmenila na nepoznanie. Nielen mes
tá, ale a j dediny dokazujú, že ľud napreduje. Drevené dom
čeky pokryté slamou, ktoré zostali symbolom chudoby, sú 
vymenené za krásne vilky s moderným, ba až luxusným vy
bavením. Tento radostný proces sa rozširuje a mohutnie aj 
po podpísaní zákona o československej federácii v októbri 
1968. Za posledných desať rokov sa len na východnom Slo
vensku postavilo vyše stotisíc bytov, okrem toho desiatky 
objektov na úseku občianskej vybavenosti ako sú obchodné 
domy, jasle, materské školy, stredné a vysoké íkoly. kultúr
ne i sociálne strediská a nemocnice. Vybudovalo sa množstvo 
kilometrov ciest a diaľnic. Nezamestnanosť je  pre nás pojem 
neznámy. Každý si radostne žije a teší sa z výsledkov svo
je j práce.

Aj zo stránky starostlivosti o kultové objekty sa v dobe 
pretvárania štátu urobilo mnoho. Najmä po druhej svatovej 
vojne, keď československý štát oficiálne uznal potrebu sta
rostlivosti o kulťúrne pamiatky a vydal niekoľko zákonov 
a vyhlášok, v ktorých pamätal aj na ich finančné zabezpeče
nie. Medzi najvýznamnejšie kultové objekty p a tr ia . drevené 
kostolíky východného obradu, ktoré predstavujú nielen n a j

staršie objekty drevenej architektúry na Slovensku, ale vy
značujú sa bohatým interiérom ikonostasmi a maľbou. Ta
kýmto pamiatkam je venovaná mimoriadna pozornosť zo stra
ny štátu. K pozoruhodným kultovým pamiatkam môžeme za
radiť aj niektoré murované objekty, v ktorých sa nachádzajú 
významné pamiatky. Tu možno spomenúť aj náš katedrálny 
chrám, ktorý pred ôsmimi rokmi bol reštaurovaný. Na vyko
nanie týchto reštaurátorských prác finančne prispel a) štát, 
čo je len svedectvom veľkej starostlivosti zo strany cirkvi 
a štátu o túto kultovú pamiatku. Kultové objekty i umelecké 
pamiatky sú právne vo vlastníctve tej-ktorej cirkvi, ale pre 
svoju umeleckú i historickú hodnotu sú vlastne majetkom 
celého národa.

„V eľký vojvodca n ebeský ch  m ocností zostúpil do m esta Na- 
zareta  a  zvestoval ti, n a jč iste jš ia , p ríchod  v ečn ého  Vládcu: 
Raduj sa , požehn an á, sk rz e  teba  sa  uskutoční v eľký  a  n epo
chop iteľn ý  div : sp ása  ľu d skéh o  p oko len ia“ (S ed a len  sviatku  
Zvestovania P. M árie)

Svet je  nádherná kniha, ale nemá cenu pre toho, kto nevie 
čítať. [Carlo Goldoni)

Keďže nám nie ]e dopriate žiť, zanechajme niečo po sebe 
ako svedectvo. (Plinius).

Ked si uvedomíme svoje úlohy, hoci celkom bezvýznamné, 
až potom budeme Šťastní. (Saint-Exupéry).

Konár, odrezaný od ostatných konárov. Je odrezaný a j od 
celého stromn. Tak a j človek, ak sa rozíde s ostatnými, od
padne tým od ce le j spoločnosti. (Marcus Aurelius)
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Slnko už smeruje na západ, alebo ho 
už dosiahlo.

Slnko začína zapadať, alebo už zapad
lo. Možno Že západ slnka nevidíme, lebo 
ho zahaľujú mraky.

Blíži sa koniec dňa. Boh prišiel k nám. 
Dnes tu bol. Všade šiel so mnou. Ešte 
aj teraz je tu. Býva u mňa. Nie som svä. 
tuškári keď takto uvažujem.

Tieto tri etapy  dňa vetm t p risp ievajú  
na zachovan ie nášho  zdravia.

Pom áhajú nám by t ľuďm i, k to r í žijú 
v nádeji. Nežiť s tá le  len  v nepretržitom  
tem pe, a le  každý  deň  prežívať p o  ú se
koch . Ano, každý  d eň  treba  z  a ž  11, n ie
len  p r e ž i t .  K tom  ]e  v eľký  rozd iel. 
Zažiť znam ená: oboh acu jem e sam i seba  
a j iných. Prežit znam ená: Žijeme len  pre  
seba. N ie sm e tu p re  iných, sm e v za ja* 
tí vášní. Ž ijem e len  zo dňa na d eň , p o 
zerám e sa  len  na seba . Ak je  to  m ožné , 
stan e sa  brucho naším  bohom .

„Prežití“ ľudia sú veľm i úbohí, žijú  
ten seb e , a  to ¡ e  veľm i m álo.

,,Vy ste' domáca pánt. Manželovi po
máhate v obchode. Angažujete sa v po
litike. Organizujete všelijaké podujatia. 
Ako to dokážete? Ako to stihnete?“ Spy
tujem sa istej nervovo labilnej dámy, 
ktorú poháňa ctižiadostívosf a preto ne
nachádza pokoj.

„Stíham to s Fordom, pán farár!“ Tak
to mi odpovedá staršia dáma, ktorej po
lichotili moje slová. Rýchlo dodáva: .Je  
to športové auto, pán farár“. Ako by bo
la zabudla na to hlavné, rýchlo dodáva: 
„Som aj členkou autoklubu. To som vám 
nestihla povedať.“

Ved som si myslel, že je to „furt", lebo 
vaše nervy sú veľmi preťažené.“

Zmena v práci je čosi dobré. Mnohé 
ženy si oddýchnu pri pletení. Aj fahká 
práca v záhrade je oddychom. Zrezať 
odkvitnuté kvety. Polievať hadicou a po
dobne. Ale nenaháňať sa, nie stále v 
tempe — „furt“, bez prestávky.

V minulých storočiach urobili mnísi 
v kláštoroch veľký kus práce. Materiál
nej aj duchovnej. Namáhali sa, ale ne- 
štvali sa. Ich devízou bolo: .Modlitba 
a práca.“ Práca sa stala modlitbou. Spá
jala s Bohom.

Nemodlíme sa Iffn perami. Celá moja 
bytosť sa modlí, lebo slúži Stvoriteľo
vi. Chválim a velebím ho dielom, ktoré 
konám.

Nerobím v nepreržitom tempe. Nero
bím ..furt“. Po etapách zavŕšim deň. Bez 
náhlenia a chvatu.

Nepoznám n ijaký  stres. Môj deň  fe  
Často vyplnený bez m edzery . N enáhlim  
sa však. Iba  striedam  prácu.

ča s to  sa  uvoľňujem tak , ž e  sa  sústre
dím a  zdravo dýcham .

Pri vdýchnutí hovorím : „Pane Ježišu  
Kriste". Potom zadržím  dych  a  pov iem : 
„Syn živého B oha*. N akon iec  pom alič
ky vydychujem  a  hovorím : „Zmiluj sa  
nado mnou.“

Perami musíme pohybovať len pri za- 
cvičovaní. Neskôr stačí duchovná reč či 
meditácia.

Dívam sa pri tom do diaľky. Stráca 
sa priestor i čas.

j k j f c s o m  171 gžpiechtík
m M t

\
Čosi sa pomaly a váhavo približuje.
V tom sa zo sivej minulosti vynárajú 

príbehy a postavy. V tejto chvíli sa pre
súvajú do jasného svetla.

Čosi však mizne. Som to ja sám. Nie! 
Nemiznem celkom. Iba sa stávam cel
kom ľahkým. Éterickým. Akoby som ne
mal telo.

Naraz ju mám pred sebou. Tú biblickú 
scénu. Celkom sa mi sprítomnila a ja 
sa na nej zúčastňujem. Úlohy sa vymenili.

Ježiš opúšťa Jericho a okolo neho sa 
tiesm veľké množstvo rozmanitých ľudí.

Na ceste drepí žobrák.
Je to slepý Kartimej, Timejov syn (Mk 

10. 46J.
Bartímej je slepý. Nie Je však hluchý. 

Počuje hurhaj oduševného davu. Počuje 
kroky a výkriky nadšenia. Vyjadrujú 
najmä ifáde]. Nádej na zmenu svojich 
bolestí a pokleskov,

Počul, že stredobodom je Ježiš z Na- 
zaretu. Všetko sa krúti okolo neho. V je 
ho srdci sa rodí a prediera von záblesk, 
plamienok nádeje. Nadobúda formu a 
stáva sa reálnou. Jeho očakávanie sa me
ní na presvedčenie. Je tu nádej. V du- 
chovno-duševnej oblasti človek nadobú
da dokonale rozvinutú schopnosť očaká
vať zmeny svojej situácie, niečo dostať, 
alebo realizovať mravné dobro.

Nádej stojí po boku viery a lásky, pat
rí teda k trom hlavným a základným 
čnostiam. Naproti tomu sú múdrosť, spra
vodlivosť, miernosť a statočnosť kardi
nálne čnosti a všetky ostatné sú k nim 
priradené.

Slepý Bartimej hlasno kričí: „Ježišu, 
synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“

Toto hlasité volanie prekáža davu 
okolo Ježiša. Je to ktosi, kto kričí hlas
nejšie, ako oni. Chcú ho preto umlčať. 
Nedá sa však vyrušiť tým, že sa cudzí 
ľudia miešajú do jeho čisto osobnej zá
ležitosti, a preto znova dva razy silno 
zakričí: „Synu Dávidov, zmiluj sa nado 
mnou!“

Ježiš sa zastavil a povedal: „Zavolajte 
mi ho.“ Zavolali teda slepého a povedali 
mu: „Dúfaj! Vstaň, volá ťa!“ Odhodil svoj 
plášť, vyskočil a prišiel k Ježišovi.

Ježiš mu povedal: „Čo chceš, aby som 
ti urobil?“ Slepý mu odpovedal: . Učiteľ 
môj. aby som videl!“ Ježiš mu povedal: 
,,Choď, tvoja viera ťa uzdravila." A hneď 
videl a nasledoval ho na ceste“ (Mk 10, 
49—52).

Teraz vidím skutočnosť. Reálnu. Vidím 
prítomnosť.

Vidím seba samého, aký som. A žijem. 
Vdychujem. Zadržím dych. Vydychujem..

„Pane Ježišu Kriste — Syn živého Bo
ha — Zmiluj sa nado mnou.“

KAŽDG t e m n o t u  v y s t r ie d a  s v e t l o

Všetko v živote má zmysel. Aj utrpe
nie.

Stalo sa to v zime. Istý muž sedí pri 
mne na farskom dvore a rozpráva: „Len 
si to predstavte. Za 15-stupňovej zimy 
doniesla naša mačka Murli celkom drob
né, slepé mačiatko. Ujali sme sa ho. 
Uložili sme ho na zahriaty vankúš a po 
kvapkách sme mu dávali mliečko. Naša 
mačka Murli prijala za svoje adoptívne 
mačiatko a zohrievala ho svojím telom. 
Nemala však mlieko. Samozrejme, že ho 
nemohla mať, vecí to mačiatko nevrhla 
ona.“

,,A teraz to mačiatko už vidí. Voláme 
ho Bambino. Teraz už samo pije z mis
ky. Všetci sa veľmi tešíme z toho naj
dúcha.“

Úbohé mačiatko. Bezmocné a opuste. 
né. Možno ho ktosi vyhodil, aby zdochlo.

V mačke sa prebudil materinský in
štinkt, nuž priniesla mačiatko domov.

Prijali ho ľudia, ktorí obľubujú zvie
ratá. Vychovali ho. Darovali mu domov. 
Tešia sa, že zvieratku sa dobre vedie.

Predstavme si že ktosi je v cudzom 
kraji. Je tam vyhnancom. „Vodí sa mi 
biedne.“ Chce tým povedať, že je v kraji 
„cudzincom“.

Keď sa zvieraťu a človeku „vodí bied
ne“, nie sú „doma“.

Trpiaci človek hľadá a potrebuje sú
citných ľudí. Súcit neznamená „ono sa 
to patrí“. Vôbec to nie je iba výraz 
slušného správania. Súcit znamená pri
viesť „domov“ človeka z cudziny nepriaz
nivých okolností, v ktorých sa nachádza, 
a preto „je na tom biedne“.

K ristova krížová  ces ta  n ie je  jedn o
razová dejinná udalosť, k torá  sa  stala  
raz, a  tým sa a j skon čila . K ristova k r í
žová ces ta  n ie je  skon čen á. Nie je  to  
tak , ž e  sa  raz sta la  a  tým a j ukončila.

K ristus p rechádza  našou krajinou a f 
dnes, každý  deň , a l  do skon čen ia  sv e
ta. N iekedy  k rá ča  priam o ku  mne. 
Ostane stáť. A č o  ja? Pozerám  naňho, 
a le  vidím h o  len  akoby  cez  závoj. Ak 
si ho  v ôbec  všimnem . Ak sa  nedívam  
popri ňom n iekam  inam.

Tento Kristus nesúci kríž na boľa
vých p le c ia ch  m á tis íceré  tváre. T oľko  
tvárí, k o ľk o  je  na sv ete trp iacich  ľudí. 
A tých je  n espočíta teľn e veľa, leb o  
utrpenie ¡e  m nohotvárne.

Kristus môže mať napríklad podobu 
ťažko skúšanej ženy. Nazvem ju Magda
léna. Kdesi žije. Jej skutočné meno je 
iné. Písala mi a neželá si, aby som ju 
menoval.

Je to ťažko skúšaný človek. Bola ním 
už ako d’eťa. Vyrástla s mnohými sú
rodencami. V chudobnej rodine. Malých 
musela nosiť na chrbte, lebo boia naj
staršia. Odvtedy ju bolia kríže.

Neskôr sa vydala. Nič sa riezlepšilo. 
Skôr naopak.

(Pokračovanie)



Podľa informácie z Vatikánu Svätý Otec Ján Pa
vol II. prijal oficiálne pozvanie na návštevu Maďar
skej ľudovej republiky. Predstaviteľ MĽR Bruno 
Straub vyslovil presvedčenie, že táto návšteva bu
de vážnym impulzom k rozvoju obojstranných sty
kov a prinesie úžitok maďarským veriacim i celej 
spoločnosti.

V nedeľu 4. decembra 1988 pred modlitbou Anjel 
Pána Svätý Otec Ján Pavol II. nadväzujúc na myš
lienky sviatku sv. apoštola Ondreja, povedal o. i.: 
„Nech Panna Mária, ktorej budeme vzdávať úctu 
jej nepoškvrnenému Srdcu, oroduje u svojho Syna, 
Ježiša Krista, aby čím skôr prišiel ten deň, v kto
rom katolíci a pravoslávni v plnej jednote medzi 
sebou, mohli spolu sláviť Eucharistiu a jednými 
ústami a jedným srdcom ďakovať svojej spoločnej 
Matke za nájdenie jednoty.“

Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval berlínskeho 
biskupa a predsedu Biskupskej konferencie Nemec
ka kardinála Joachima Meissnera za arcibiskupa 
v Kolíne nad Rýnom.

Ján Pavol II. prijal 1. decembra na súkromnej au
diencii metropolitu Pitirima, ktorého sprevádzal zá
stupca generálneho riaditeľa TASS Anatolij Krasi- 
kov, ktorý prišiel do Ríma na výstavu fotografií na 
tému Sloboda vyznania v ZSSR.

V roku tisíročia pokresťančenia Kyjevskej Rusi 
vzrástol počet alumnov v ZSSR. Do moskovského 
seminára bolo prijatých 120 a do Moskovskej du
chovnej akadémie 50 uchádzačov.

Do Arménska pricestovala Matka Tereza z Kalka
ty. Novinárom sa vyznala, že musela prísť, aby vy
jadrila solidaritu s postihnutými zemetrasením. Pri 
tejto príležitosti vyhlásila, že jej rádové sestry sú 
pripravené pomáhať obetiam zemetrasenia. N. Ryž- 
kov poďakoval sa za ponúknutú pomoc a povedal, 
že v ZSSR si hlboko vážia humánnu misiu Matky 
Terezy.

V 631 chrámoch katolíckej Litvy boli slúžené sláv
nostné bohoslužby na Narodenie Pána. Z chrámu 
sv. Terézie vo Vilne bohoslužby vysielala miestna 
televízia. V chráme sv. Ľudovíta v Moskve boho
služby slúžil o. Stanislav Mažejka, kde okrem miest
nych katolíckych veriacich boli prítomní aj pracov
níci mnohých veľvyslanectiev a zahraniční študen
ti, ktorí študujú na tamojších vysokých školách.

Raisa Gorbačová pozvala do Moskvy skupinu ta
lianskej mládeže Najsv. Srdca v Arezzo, ktorá v jed
nom z moskovských divadiel vystúpi s programom 
František z Assisi — človek pokoja..

V nedeľu 11. decembra 1988 Svätý Otec Ján Pa
vol II. pri pontifikálnej sv. liturgii vyhlásil za svä
tú španielsku rehoľníčku Máriu Rózu Molas Ivalve. 
Nová svätica sa narodila v Reuse 24. marca 1815. 
Vynikala dobrotou a láskou k trpiacim. Umrela po

krátkej chorobe 11. júna 1876 so slovami: Nech sa 
stane najsvätejšia Božia vôľa.

V Mexiku sa nakrúca film o živote a násilnej smr
ti sansalvadorského arcibiskupa Oskara Romera, 
ktorý bol zavraždený pri sv. liturgii v marci 1980 
pravicovou skupinou vojakov. Je to prvý veľký film, 
ktorý budú financovať katolíci. Bude stať 3 milióny 
dolárov.

Ekumenické spoločenstvo v Taizé organizuje Eu
rópske stretnutie mládeže „Východ — Západ" v ma
ďarskom Päťkdstolí (Pécs) v dňoch 29. a 30. apríla 
t. r. Bude to prvé medzinárodné stretnutie v socia
listickej krajine. Dosial boli iba krajinské, a to v 
NDR a PĽR.

„Hovoria, že Kristus je  prorokom slabých a zatial priliel dar 
silu ochablým a pozdvihnúť pošľapaných na kráľov. Hovoria 
že jeho náboženstvo je  náboženstvom chorých a umierajú
cich a zatial uzdravuje chorých a budf spiacich. Je vraj proti 
životu a premohol smrť. Podľa iných je  Bohom smútku a za
tiaľ svojich povzbudzuje, aby sa radovali a sľubuje večnú ra
dosť svojim priateľom.“

(G. Papini: Život Krista)

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MAREC

Za tých, čo sú obeťami konfliktov a násilia, naj
mä na Blízkom východe a y južnej Afrike.

Srdce Ježišovo, požehnávaj vedeckú a duchovnú 
formáciu mladíkov, čo sa pripravujú na kňazský 
stav.
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KRONIKA OTCA ORDINÁRA

NAŠI JUBILANTI

Dňa 18. marca 1989 si svoje 50. výročie narode
nia pripomína o. Jozef Gdula, správca farnosti Niž
ný Tvarožec.

Milého jubilanta srdečne pozdravujeme.
Mnohaja lit, blahaja ľit!

Dňa 5. decembra 1988 ndp. ordinár Mons. Ján 
H i r k a, apošt. administrátor prešovský, sa vrátil 
z úradnej návštevy v Ríme. — Dňa 6. decembra 1988 
na sviatok sv. Mikuláša slúžil v katedrálnom chrá
me v Prešove sv. liturgiu. — Dňa 7. decembra 1988 
viedol slávnostné bohoslužby v katedrálnom chrá
me $ Prešove pri príležitosti zakončenia mimoriad
neho mariánskeho roka v prešovskej diecéze. — 
Dňa 8. decembra 1988 na sviatok Nepoškvrneného 
počatia presv. Bohorodičky slúžil v katedrálnom 
chráme v Prešove sv. liturgiu. — Dňa 24. a 25. de
cembra 1988 na sviatky Narodenia Pána viedol bo
hoslužby v katedrálnom chráme v Prešove. — Dňa
26. decembra 1988 viedol sviatočné bohoslužby v 
gr.-kat. chráme v Košiciach. M. M.

ZASADANIE KURATÚRIA ÚCHS

Dňa 20. decembra 1988 v charitnom dome v Slá- 
dečkovciach sa uskutočnilo pravidelné jesenné za
sadanie kuratória Ústrednej charity na Slovensku. 
Okrem členov kuratória pod vedením jeho generál
neho riaditeľa Štefana Opálku sa na ňom zúčastnili 
aj zástupcovia štánej správy MK SSR dr. M. Leško- 
vá a dr. E. Pavlík. Na tomto zasadaní o. i. boli pri
jaté opatrenia, aby už v tomto *roku sa začali roko
vania ohľadom výstavby charitného domu v Petrí- 
kovciach pra gr.-kat. rehoľné sestry. Po vypracovaní 
projektov sa hneď začne s výstavbou. J. B.

ZO ŽIVOTA NAŠICH BOHOSLOVCOV

Pri príležitosti zakončenia Mariánskeho roka, kto
ré pripadlo pre našu eparchiu na sviatok Nepoškvr
neného počatia Panny Márie (8. decembra), sa v 
gr.-kat farskom chráme svätého Kríža v Bratislave 
konala ďaktovná pobožnosť, ktorú pripravili a pred
niesli gréckokatolícki bohoslovci, ktorí študujú na 
Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratisla
ve, '

Niekoľko myšlienok z úvahy, ktorá odznela*na 
začiatku pobožnosti: „V období Mariánskeho roka 
sme mohli nadobudnúť nové pohľady na Pannu Má
riu., Svojimi vrúcnymi modlitbami, pobožnosťami a 
návštevami pútnických miest sa prehĺbil náš vzťah 
k Božej Matke a tak sa k nám cez Pannu Máriu pri
bližoval sára Ježiš Kristus. . . "

„Mariánsky rok je už za nami. To však nezna
mená, žeby sme mali na Pannu Máriu zabudnúť. 
Utiekajme sa k nej modlitbou vo svojich každoden
ných potrebách a záležitostiach a nasledujme svojím 
životom jej príklad, lebo vo vzťahu k Panne Márii 
rozhodne treba zanechať nečinný obdiv, a prejsť 
k nasledovaniu, ku skutkom . . . “ F. T.

JEŽIŠ TI JU ZVERIL

Aké hrdinské Cnosti žiarili v Márii, keď „stála“ na Kalvá
rii!

Aká Matka! Mať syna, ktorý {e Boh sám, a vidieť ho zo- 
zmierať takým spSsobom. . .

A vydržala! Len milosť, že bola „Matkou Božou“ je j umožni
la toľko vytrpieť. Ako by sa to dalo ináč vysvetliť.

A tam sme sa my zrodili ako Božie deti Ježišovým pričine
ním, a  deti Máriine Ježišovým poručením.

Tam je  Panna Mária výslovne Matkou Cirkvi.
No koľko platila za Kristovu Nevestu, za Krista samého! 

Z toho možno vidieť, ako je  cirkev naozaj Kristovým telom.
Mária, pre tvoju lásku k nám, daruj nám trochu tvojej vie

ry, nádeje, lásky, tv o je j údatnosti, stálosti, poníženosti. Čisto
ty, tvojej tichosti, tvojho milosrdenstva, všetkých tvojich 
čnosti. Keď ich v  duchu vypočítame, môžeme znova a znova 
lepšie pochopiť, v akom stupni si ich žila.

Už Ježiš ti zveril cirkev. Ale v našom srdci biči taký zápal 
pre ňu, že a j my si dovoľujeme predložiť našu úpenlivú pros
bu, aby sa skoro uskutočnila jednota celého kresťanstva.

Ty si orodovaním všemohúca.
Ty môžeš toto urobiť. Chiara Lubích

NAŠE HROBY

Z Obežníka Gr.-kat. biskupského úradu v Prešo
ve, č. 4/88 sme sa dozvedeli, že dňa 27. novembra 
1988, vo veku 82 rokov zomrel v Kňazskom domo
ve v Beckove o. Ladislav K o p č a y, gr.-kat. kňaz 
na odpočinku. Pochoval ho správca farnosti v Brati
slave ICDr. Štefan Ujhelyi dňa 1. decembra v Bec
kove.

Vična’a jemu pamíať!



Pápež pokoja a lásky
(15. pokračovanie)

LAICKÝ APOŠTOLÁT

O n ašej d obe  m ožno pov ed a l, ž e  j e  dobou  la ic k éh o  ap o što 
látu. Pravdaže tieto  s lová  treba  d ob re  rozum ieí. L a ický  a p o š 
tolát je  čo s i staréh o  i n ového  v cirkv i. J e  ta k  starý  a k o  sa 
ma cirkev . Ale je  a j nový a  to  v tom  zm ysle, ž e  jedn otliv é  
údy cirkvi si dn es ž ivšie uvedom ujú svoju príslu šnost do  c ir
kvi a  súčasne a j priam u zodpovednosť za ňu v dnešnom  svete.

Pápež Pius XII. venoval v elkú  p ozorn osí la ickém u  ap ošto 
látu. Videl v ňom „novú form u“ sp o lu p ráce la ikov  s ap o što 
látom  h ierarch ie. Zaujímal sa  a j o  te o r e t ic k é  o tázky  la ic k é 
ho  apoštolátu . K oncilový d ek ré t o  la ickom  ap ošto lá te  — prvý, 
čo  c irkev  venovala výlučne tom uto predm etu  — čerp a l m nohé 
pozn atky  z prejavov  Pia XII.

Ján XXIII. p okračov a l v tom to úsilí svo jho  p red ch od cu  o  
podporu  la ic k éh o  apoštolátu . Vo svojich  en cy k lik á c h  a  p re ja 
voch často  spom ínal la ic k ý  ap ošto lá t a  vyzýval k a to líck y ch  
la ikov , aby sa  čin n e do  n eho  zapojili.

V en cy k lik e  M atka a  u č iteľka  pou kazu je  na to , že v č len e
n ie n iek toréh o  n ároda d o  cirkv i, m á preň  vždy b lahodarn é  
n ásledky  a j z hosp od ársko -soc iá ln eh o  h ľad iska , a k o  to  d o k a 
zujú dejiny  a  ľu dská  skúsenosť.

„Veď tí, k torí sa  stali kresťanm i, nem ôžu sa  necítiť viazaní 
pracovať húževnato na z lepšovan í p ozem ský ch  ustanovizní 
z úcty k  ľu dskej dôstojnosti, a k o  a j  kv ô li tom u, aby  bo li o d 
stránené a leb o  aspoň  zm en šen é p rekážky  šíren ia  dobra  a aby  
sa vytvorili č o  n ajpriazn ivejš ie podm ien ky  p re  jeh o  poznan ie  
a usku točnen ie.“

Tieto slová Ján a XXIII. veľm i d o b re  vyjadrujú kon krétn e  
p o le  la ic k éh o  apoštolátu , v čom  v lastn e p ozostáv a : la ick ý  
apoštolát je  húževnatá p ráca  na z lepšovan í p ozem ský ch  usta
novizní; od straň ovaw e p rek á ž o k  šíren iu  d obra  na sv ete  a  k o 
n ečn e vytváranie priaznivých pod m ien ok  p re  jeh o  usku točň o
vanie.

Ján  XXIII. zavčasu poch op il d ô lež ito sť  te ch n ický ch  p ro 
striedkov  sp o lo čen sk éh o  dorozum enia, t la č e , film u, rozhlasu  
a te lev íz ie. Práve za jeh o  pon tifikátu  za ča la  najm ä te lev íz ia  
vplývať na š iro k é  m asy ľudstva a  utvárať Jeh o  všeobecnú  
m ienku. V používaní týchto  m odern ých  prostriedkov  sp o lo 
č en sk éh o  dorozum enia v idel š ir o k é  p o le  la ic k éh o  apoštolátu .

Ján XXIII. v la ickom  ap ošto lá te  v idel rezervovan é d ô lež ité  
m iesto pre  k a to líck y ch  in telektu álov . K eď  roku  1963 ta lian 
sk i k a to líc k i in telek tu á li sa  zišli na svo j 25. celon árodn ý  k o n 
gres do Ríma, aby študovali o tázky  m ravného zm yslu v sú
časných m ravoch, Ján  XXIII. ich  p rija l na au diencii a  p ov e
dal im toto :

„Vy ste povolaní, aby  ste  vydávali sv edectvo  slovom  i prí
k ladom  na poli zam estnan ia a  štú d ia ; s te  kvasom , ktorý  má 
pre Krista pretvárať ču lé sily  m yslen ia  a  kultúry. Túžba svä
tého  Pavla apošto la , aby  „každú m yšlien ku  priv iedol v p o 
slušnosť“, n ech  je  a j  vašou.

Celý obraz sú časn ého  života je  o tvoren ý  vášm u pohľadu , či 
už v m enej povzbudzujúcich form ách , ktr-rým treba  protilieku , 
a leb o  zvlášť v k ladn ých  hodn otách , k to r é  tr eb a  zveľadiť, aby  
sa  zväčšil mravný zm ysel.

Ján  XXIII. pri rozh lasovom  p re jav e

Mravný zm ysel, zam eraný na c e lé  a  horlivé uplatnenie Bo
ž ích  príkazov , je  nevyhnutnou ppdm ienkou  opravdivého a  kon 
štruktívneho rozvoja  národov. K de ten to  mravný zm ysel po
voľuje, Jednotlivci ochabujú  a  cíti to  c e lá  spoločnosť. Obra
nou vzácn eho m ravného d ed ičstva  — založen ého  na Božom  
zákon e, písanom  v srd c iach  ľudí a  slávnostne zabezpečenom  
pozitívnym  Božím zákonom  — c irkev  pln í n ielen  svoje posla- 

' n ie, tý ka jú ce sa  v ečn ej spásy , a le  súčasne zabezpeču je  náro
dom  obranu ich  zdravia na prirodzenom  p o l i . .

V m áji roku  1962 m al Ján XXIII. novú príležitosť pochvá
liť p rá ce  la ický ch  apoštolov . V tedy b o lo  práve sto  rokov , a ko  
A dolf K olp ing priputoval z N em ecka  d o  Ríma, aby  si vyžia
dal požehn an ie o d  p áp eža  Pia IX. p re  d ie lo , k to ré  založil 
pod  m enom  S p o lok  rem ese ln ícky ch  tovarišov.

Svätý O tec Ján  XXIII. prija l „kolp in govcov" na osobitnej 
audiencii. Vo svojom  p re jav e  spom enul životné d ie lo  tohto  
význam ného vychovávateľa  a  soc iá ln eh o  učiteľa , Kolpinga, 
a  odporú čal ho  a k o  vzor dnešným  kato líckym  laikom  v ich  
apošto lá te .  [Pokračovanie v budúcom čísle)

SVÄTÄ RADOSŤ

Pápež fán XXIII. si u£ ako novokňaz zaumienil, že „svätá 
radosť ho nikdy nesmie opustiť“. Svojej neteri Enriko napí
sal rok« 1945: „Najväčšou chorobou Je byť smutným, nedô
verovať Pánovi a chcieť mu nanútiť našu vôľu.“

A] sv. apoštol Pavol píše: „Ustavične sa radujte v Pánovi! 
Opakujem: Raduite sa !“ (Flp 4, 4). Zatrpknutý človek Je na 
ťarchu nielen sebe, a le a j prostrediu, v ktorom žije.
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