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Cena 2 Kčs

O osem dní prišiel Ježiš
Keď preberáme rad radom stretnutia vzkriesené

ho Krista s apoštolmi, učeníkmi, so skupinkou ver
ných, jedna skutočnosť zvlášť bije do očí: Pán Ježiš 
prichádza vždy znenazdajky, bez ohlásenia. Mária 
Magdaléna si ho zamenila so záhradníkom, na ne
ho ani len nemyslela. Apoštoli si prestrašene mys
leli, že vidia ducha. Učeníci na ceste do Emauz ani 
zďaleka netušili, kto je ich spoločníkom. Ježiš sa 
neohlásil ani Tomášovi, týždeň po zmŕtvychvstaní, 
keď znova prekvapil apoštolov vo večeradle. Ne
ohlásil sa ani Šavlovi, keď sa vyberal do Damasku: 
prekvapil ho na ceste.

Nepredvídateľnosť: taká je vlastnosť Ježišových 
zjavení, jeho zákrokov, príchodov a stretnutí. A ta
ká je vôbec i známka Božieho konania. Pán Boh 
prichádza do nášho života, zakročuje, povoláva sko
ro vždy vtedy a tam, kedy a kde to najmenej oča
kávame. Samuela povoláva do prorockej služby 
v spánku. Izaiáša uchvacuje veľkolepým videním. 
Jeremiáša poveruje úlohami, proti ktorým sa vzpie
ra. Petra s priateľmi pozýva Ježiš od rybárskej sie
te, Matúša od mýta. — Vidíme to i na zjaveniach 
Panny Márie. V Lurdoch prekvapuje malú Berna- 
detku pri zbieraní dreva. Vo Fatime sa ukazuje trom 
chudobným pastierikom. Kto by to bol očakával, kto 
by to bol mohol predvídať?

Božie konanie však nie je bezplánovité, chvíľko
vé, rozmarné. Boh má svoje plány, ktoré dôsledne 
uskutočňuje. Iba my ich jasne neprezierame, nedo
vidíme do ich hĺbok, nezbadáme všetky súvislosti. 
Preto sme niekedy ako pomätení, stratení a prejavy 
Božieho konania sa nám zdajú divné. Ideme na ve
ci Tomášovou logikou, ktorá je na prvý pohľad ta
ká jasná, naoko vari jediná správna, no v skutoč
nosti taká krátkozraká.

Božia nepredvídateľnosť je však znaksm Božej 
lásky, ktorá volí najvhodnejšiu chvíľu, najprilieha
vejšie okolnosti, aby nás pritiahla a určila pre náš 
život nový chodník, novú trasu. Vidíme to určite za
každým, keď sa zamyslíme nad svojimi osobnými 
dejinami, nad svojím životom, nad chvíľkami, čo 
boli v ňom rozhodujúce. Kedy sa ozval v nás jasný 
hlas nášho povolania? Kedy, kde, ako sa dva;a mla
di ľudia sretli a jasne videli, že Boh sám spriadol 
dovedna ieh životy vzájomnou láskou, čo dostane 
trvalý znak pri oltári, vo sviatosti manželstva? Sko
ro vždy šlo o chvíľky, ktoré nebolo možno predví
dať, očakávať. Ukázalo sa v nich Božie riadenie, 
lebo každé povolanie, správne porozumené, je krá
čaním po ceste, čo nám Boh pripravil, ktorú sme 
v rôznych okolnostiach poznávali a nakoniec vedo
me prijali.

Božie volanie, Boží zákrok do nášho života prichá-

„Pán m ôi a  Boh m ôj!“ (Jn  20, 28)
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dza akto často znenazdajky. Ako zjavenia vzkriese
ného Ježiša. Iniciatíva, prvý krok, prvý hlas prichá
dza vždy od Boha. Niekedy hlasne, inokedy tichuč
ko, jemne. Ale vždy je to krok milujúceho Otca, kto 
rý má na mysli iba naše dobro a očakáva našu slo
bodnú odpoveď, naše prijatie a vieru, výkrik, opa
kovaný s Tomášom: „Pán môj a Boh môj!“ O. D.

„Aký to veľký  div! N evera zrodila vieru! „Neuve
rím, a k  neuvidím!“ D otkol sa boku, a  chválu vzdá
va vteleném u Bohu. Vyznal, že je  to skutočný Syn 
Boží, ten, čo  za nás zom rel na kríži. Preto radost
ne zvolal: „Pán m ôj a  Boh m ôj, sláva tebe!“

(Veršové slohy}
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KALENDÁR 
NA MESIAC

A P R Í L

1. S Mária Egyptská, ctihodná

2. N Tomášova nedeľa. — Hl. 1. Utr. ev. 1. Titus,
ctihodný

3. P Nikita, vyznávač
4. U Jozef a Juraj, ctihodní
5. S Teodul a Agatopód, mučeníci
6. Š Eutych, arcibiskup
7. P Juraj, biskup. Prvý piatok
8. S Irodion a i., apoštoli

9. N Nedeľa myronosičiek. — Hl. 2. Utr. ev. 3.
Eupsych, mučeník

10. P Terent a i., mučeníci
11. U Antipas, mučeník
12. S Bažil, biskup; vyznávač
13. Š Artemon, mučeník
14. P Martin, pápež
15. S Aristarch, PudenS a Trofim, apoštoli

16. N Nedeľa uzdravenia chorého. — Hl. 3. Utr. ev.
4. Agápia, Irena a Chionia, mučenice

17. P Šimon, ctihodný
18. U Ján Dekapolita, ctihodný
19. S Ján, ctihodný. Polovica Päťdesiatnice (Prepo-

íovenije}
20. Š Teodor Trichin, ctihodný
21. P Január, biskup; mučeník
22. S Teodor Sykeot, ctihodný

23. N Nedeľa Samaritánky. — Hl. 4. Utr. ev. 7.
Sv. Juraj, velkomučeník

24. P Sáva Stratilát, mučeník
25. U Marek, apoštol a evanjelista
26. S Bažil, biskup; mučeník
27. Š Simeon, mučeník
28. P Jason a Sozipater, apoštoli
29. S Kyzickí mučeníci

30. N Nedeľa uzdravenia slepého. — Hl. 5. Utr. e v.
8. Jakub, apoštol

Aká kräsna je chvála, keď prichádza spontánne. Aká Je oš
klivá, keď Ju vyhľadávame a robíme si na ftn nárok.

sv. František Saleský

„Blahoslavení ti, čo nevideli, a uverili“ (Jn 20, 29).
Ruský spisovateľ Alexej Tichonov hovorí v jednej svojej 

poviedke o starcovi, ktorý stratil a zase našiel svetlo 
viery.

Je Veľká noc a starec stojí so svojou ženou pri hrobe- 
svojej dcéry. V posvätnom tichu cintorína, hovorí svojej
maríželke: „Po celý svoj život hľadal som svojho Boha__
Tu však život odštiepil od nás nečakane čiastočku nás sa
mých — Oľgu. I robím bilanciu toho, čo som prežil a ho
vorím: Boh je a jeho vôla nado mnou . . . “

„Pokoj vám!“ (Jn 20, 19).
Francúzsky maliar a ilustrátor Gustáv Doré, medzi mno

hými biblickými obrazmi, namaľoval aj rozchod staviteľov 
babylonskej veže. Opúšťajú stavbu a  v skupinách sa roz
chádzajú so svojimi rodinami do rôznych končia sveta. Ale 
nelúčia sa s priateľským stísknutim rúk. Z ich tváre vidieť 
hnev nepriateľov. Muži s hnevom dvíhajú ruky do výš
ky, ženy sa hádajú. Dokonca i deti na seba s úškľabkom 
pozerajú. Taký je koniec ich spoločného diela. Sú ako po
hnevaní bratia, ktorí od seba žijú oddelení horami. Zapo- 
mínajú na svoj spoločný pôvod a ich deti, vnuci sa nepo
znajú.

Boží pokoj je  „spása“, plná harmónie človeka s Bohom,, 
s blížnym a so sebou samým tým, že sa odstráni ťažký 
hriech, ktorý je zavinený veľkým rozporom človeka s  Bo- k, 
žím poriadkom a s blížnym.

„Pane, nemám č lo v e k a ...“ (Jn 5, 7).
V „Drevním pateriku“ sa rehoľný brat pýta svojho pred

staveného, kto je Bohu milší z tých dvoch, z ktorých je
den sedí v cele oddaný mlčanlivosti, pôstu a všetkej aské
ze, kým druhý slúži chorému. Predstavený odpovedá: „Ke
by sa tento aj za nosné dierky zavesil, nemožno ho porov
nať s tým, čo slúži chorému.“

Ak je to teda tak, snažme sa slúžiť Bohu v našich blíž
nych — chorých a opustených. Boh nám túto službu neza
budne. A potom aj preto, aby naši chorí nikdy nepocítili, 
že sú samí, ako tento chorý z evanjelia: „Pane, nemám 
človeka.“ Kiež by tento bolestný výkrik nikdy nevyšiel z 
úst našich chorých a trpiacich, že nemajú nikoho, kto by 
im pomohol, potešil a navštívil v opustenosti.

„Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, 
čo som porobila! Nebude to Mesiáš?“ (Jn 4, 29}.

Pod stanom Antigonu, jedného z najkrajších postáv gréc
kej mytológie, sa zhovárali dvaja strážcovia a preklínali 
Antigonu. Naraz Antigona odhrnie záclonu a nastrašeným 
vojakom povie: „Chocfte aspoň trochu clalej, aby som ne
počul, o čom sa zhovárate.“

Medzi nami a Bohom takouto záclonou je hmotný svet. 
Ale Boh vidí a počuje naše slová a skutky, hoci by sme 
kdekoľvek odišli. Aj Ježiš Kristus dal najavo, že vidí dobre 
do duše človeka, ako napr. v rozhovore so ženou Samari
tánkou pri Jakubovej studni. Potešením pre nás nech bude 
to, že Boh pozná nielen naše hriechy, ale i našu dobrú

vôľu obrátiť sa. —fd—I



Náročnou, ale istou cestou
F stupuieme do  druhého štvrťroka roku Pána 1989. 

Sú za nami jeho prvé tri m esiace  — a  my, ako  
sa na dobrých hospodárov patrí — hodnotí

me, či sm e hneď  od novoročného štartu náležíte  
pristupovali k  úlohám , k toré  od nás právom  o ča k á 
va naša spoločnosť, veď ide o dobro nás všetkých.

Do nadpisu nášho zam yslen ia sm e si dali slová  
z novoročného prejavu prvého občana nášho štátu 
prezidenta Gustáva H usáka, ktorý  v ňom okrem  
iného povedal:

„Uskutočnenie hospodárskej a  sp o ločen ske j pre
stavby považujem e za nevyhnutný a  nezvratný pro-' 
ces. Je  to základný predpoklad  na dosiahnutie kv a
litatívne vyššej úrovne rozvoja soc ia listicke j sp o loč
nosti, in tenzifikácie nášho národného hospodárstva, 
celkového  zdokonalen ia  spo ločen ských  vzťahov a  
zabezpečenia rastúcich m ateriálnych a duchovných  
potrieb nášho ľudu.

To si vyžaduje vysoko zodpovedný prístup riad ia
cich orgánov na všetkých stupňoch a  po všetkých  
linkách k  zabezpečen iu  úloh, k to ré  pred  nami v tom 
to sm ere stoja, a le  i svedom itú, statočnú a  kvalit
nú prácu každého  občana.

To je  taktiež najspoľahlivejšia  cesta  k  tomu, aby  
sme dosahovali lep šie  výsledky v sociálno-ekono-  
mickom  rozvoji spoločnosti, dôraznejšie prekonávali 
problém y, k toré zbytočne sťažujú život a  prácu ľu
ďom .“

Potom hovoril prvý občan  nášho štátu o situácii 
doma a  vo svete a  nám všetkým  adresoval výzvu: 

„Plne si uvedom ujem e náročnosť a  zložitosť úloh, 
ktoré sú pred  nami. Máme však podm ienky a  sily, 
aby sm e tieto úlohy úspešne zvládli. Bude pritom  
záležať na našej spoločn ej statočnej práci a  zodpo
vednosti.“

Apríl je  u nás už tradične m esiacom  lesov, čis
toty a  bezpečn osti práce. Aj k eď  sa už teším e z prí
chodu dlho očakávan ej jari, ostalo u nás, v našom  
ok o lí m noho zvyškov, pozostatkov zimy. Sviefm e  
príkladom  a  upravme a  očistim e si svoje záhradky, 
predzáhradky , záhony pred dom am i, v síd liskách , 
aby sm e sa všetci lep š ie  cítili, aby sa nám všetkým  
lepšie  dýchalo  a žilo.

N ečakajm e - až na výzvu k  jarnému upratovaniu, 
a le  sam i od  seba  si skrášlim e prostredie v ktorom  
žijem e, bývam e, k d e  rastú naše deti.

S príchodom  jari začína byt rušnejšie a  živšie a j  
na našich cestách . Svoje vozidlá vyťahujú aj tí mo
toristi, čo ich nechali cez  zimu odpočívať. Aj tu po
m ôžm e k  bezpečn osti na našich cestách : motoristi 
svojou disciplinovanou jazdou a dodržiavaním  pred
pisov, chodci rešpektovaním  predpisov, chodením  
po správnej strane. Deti veďm e k  tomu, aby sa ne
hrali na cestách , po ktorých  jazdia vozidlá, aby ne- 
prebehovali cez  cestu a  neohrozovali tak  život vlast
ný, ani životy ostatných účastníkov cestnej premáv- 
ky.

Ale v apríli už tradične sa  zam ýšľam e aj nad  
bezpečnosťou  pri práci. S tále eš te  vzniká veľa úra
zov, často  i veľm i ťažkých, ba a j sm rteľných, práve  
preto, že sú jednotlivci, k torí obchádzajú  predpisy, 
nerešpektujú  nariadenia a  sú tak  iniciátorm i mno
hých zbytočných nešťastí, havárií a  často  a j tragé
dií a  veľkých  n árodohospodárskych  škôd.

Aj našim lesom  sm e dlžníkm i, lebo  a j tu sa náj
du nedisciplinovaní ľudia, k torí sa  v nich správajú  
ako  na sm etisku, ktorí — napriek upozorneniam  a  
výstrahám  — zakladajú  na m iestach, k d e  je to ne
bezpečn é a  zakázané, ohne. Aj n iektorí m otoristi ve- 
d. a narobiť v lese  veľa škody.

Urobme všetko , aby sm e sa  v čistom , upravenom  prostred í c í Hli naozaj dobre , aby sa  nám všetkým  lep š ie  dýcha lo  a  žilo
iS n ím ka :  F. D.)



Nová jar a  už druhý jarný m esiac apríl nás teda  
pozývajú k  obnoveniu disciplíny a  poriadku  na všet
kých  ú sekoch  nášho života. U robme všetko , aby  
sm e sa v čistom , upravenom  prostredí cítili naozaj 
dobre, aby sm é prispeli k  bezpečn osti na našich  
cestách  i na našich pracov iskách , k  naplneniu na
šich ľudských a  v našom  prípade i kresťanských  
povinností, k  čom u nás ved ie naša svätá viera.

o

Pripom eňm e si aj n ieko ľko  výročí tohto m esiaca.
Každoročne si v ňom pripom ínam e výročie vyhlá

senia K ošického vládneho program u (1945). Pred  
dvadsiatim i rokm i — 3. apríla  1969 — sa stal ordi
nárom našej g réck o ka to líck e j d iecézy  Mons. Ján

Hirka, pápežský  prelát, apošt. administr 'stor s prá
vami sídelného biskupa.

Pred 140 rokm i — 14. apríla 1849 — u, 'rel Ján  
Hollý, bern olákovský  básnik, k la s ik  sloven, ke j li
teratúry (nar. 1785). — V tohtoročnom i apríli -  16, 
apríla 1879 — si pripom ínam e aj 110. výročie úmr
tia Bernadety Soubirousovej, k tore j m no je  neroz
lučne spojen é s lurdským i z/a eniami.

Pred 85 rokm i — 21. aprí.a  1904 -  sa narodil 
prešovský  g réckoka to lícky  svútia> i b iski ThDr. Va- 
sil H opko.

N ezabúdam e ani na 110. výročie úmrtia dr. An
dreja  R adlinského  — 26. apríla 1879 — spisovate
ľa, zakladateľa  Spolku sv. V ojtecha, dnes účelové
ho zariadenia k a to líck e j cirkvi na Slovensku, kto 
rého pričinením  vychádzajú i naše časopisy, ka len 
dáre, m odlitbové a  liturgické knihy. —ant—

Jar — nový život
Prišla jar. Pohľadom okolo seba musíme vidieť 

veľké zmeny, ktoré sa dejú v prírode. Všetko sa 
preberá k novému životu. Slnečné lúče vyžarujú 
viac tepla, stromy začínajú púčať a zakvitli prvé 
kvety. Celá príroda sa oblieka do nového šatu. Kaž
dý človek má možnosť, príležitosť, ba povinnosť 
zapojiť sa do tak ohromného prírodného procesu.

Jar je ročné obdobie, ktoré prináša do života ve
ľa nového. Všetko sa prebúdza zo zimného spánku. 
Tento prírodný jav spôsobuje, že častejšia vychá
dzame von, dýchame čerstvý vzduch a obdivujeme 
toľkú nádheru a krásu, ktorá nás obklopuje.

Objavujeme však často i veci, na ktoré sme za
budli. Pod snehovou prikrývkou ich nebolo vidno, 
ale teraz kontrastujú s okolím, preto ich treba od
strániť.

Z toho dôvodu robíme poriadok v záhradkách 
a sadoch, upratujeme okolia svojich príbytkov i ve
rejné priestranstvá. Vytvárame podmienky pre svie
žosť novej zelene, kvetinových záhonov, okrasných 
kríkov i ovocných stromov. Pripravujeme pôdu a za
kladáme novú úrodu, od ktorej závisí veľkosť 
a hrúbka krajca každodenného chleba.

Ako veriaci ľudia nemôžeme ostať bokom. Mu
síme sa aktívne zapojiť do jarných prác, príklad
ne si počínať v každej svojej činosti a zvlášť pri 
zveľaďovaní a skrášľovaní svojich domov i celého 
okolia, a tak prispieť k zlepšeniu životného pro
stredia.

Je tu aktuálny čas upratať á j naše chrámy, skráš
liť ich okolie.

Jar je tiež ročné obdobie, keď zveľaďujeme a obo
hacujeme hmotný život a svet okolo nás. Je to však 
aj obdobie, keď máme a môžeme obohatiť a j svoj 
duchovný život, život našej duše. Pod snehom ne
všímavosti zostáva ukrytých množstvo hriechov, 
zloby a nenávisti. Dbáme na svoj zovňajšok, aby 
sme pred ľuďmi vyzerali čo najlepšie, ale už menej 
dbáme na svoje vnútro, ktoré často ľudským okom 
nepostrehneme. Spasiteľ však upozorňuje: „Lebo 
zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzo
ložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúha
nie“ (Mt 15, 19J. To kontrastuje v medziľudských

vzťahoch ale i vo vzťahu človeka k Bohu. Práve 
tento priestor musíme zahrnúť do „jarných prác“ 
obnovy našej duše. „Obnova spoločnosti v kresťan
skom poňatí je odkázaná tak na Spasiteľa, ktorý 
všetko stvorené stále obnovuje, ako aj na nás, aby 
sme sa všetci pretekali v dobrom, aby sme nežili 
pre seba, ale pre celú pospolitosť“ (ThDr. Alojz 
Martinec, KN 1987, 13).

To isté piati aj o samotnom človeku, ktorý tú 
spoločnosť vytvára, a ktorý okrem toho žije pre 
Boha, pre spásu svojej duše. Pri obnove svojej duše 
okrem Božej pomoci je potrebné i naše vlastné pri
činenie.

S v. Ján Krstiteľ nás takto vyzýva: „Pripravte ces
tu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ (Mk 1, 3). Aby 
Spasiteľ mohol do nás vstúpiť, aby v nás mohla 
účinkovať Božia milosť, aby sme ju mohli s úžitkom 
prijať, sami musíme pripraviť cestu pre Pána vy
rovnaním chodníkov nášho každodenného života. 
Vtedy dosiahneme súlad medzi pekným zovňajškom 
nášho tela a vnútornou krásou našej duše. Získame 
dokonalú radosť nového časného života i nekoneč
nú odmenu večného života. Dôvodí to múdrosť sta
rozákonného Siracha: „Sladký je život pracovitého 
a pritom spokojného človeka. Nech sa veselí duša 
vaša z milosrdenstva jeho, ani nedôjdete zahanbe-, 
nia, ak chválite jeho. Konajte si prácu zavčasu, a dá 
vám odmenu vašu na svoj čas“ (Sir 40, 18; 51, 
37—38).

Obráťme svoju myseľ k Bohu a ústami prosme ho, 
aby daíl požehnanie našej práci, nášmu úsiliu svoju 
milosť, aby sme každý prispeli svojím dielom k no
vému životu v prírode i medzi ľuďmi.

o. Juraj D a n k o



Veľkonočné sviatky
Cirkevní Otcovia veľmi často prirovnávajú, náš 

život ku prechodu Izraelitov z egyptského otroctva 
do zasľúbenej zeme. Ako ich zastihol namáhavý pre
chod do zasľúbenej zeme, tak aj nás čaká rozhodu
júca chvíľa prejsť raz z tejto časnosti do večnosti. 
Pred touto skutočnosťou niat výnimky ani protek
cie. Toto prirovnanie nám veľmi vhodne a do správ
neho svetla postavia veľkonočné sviatky a zvýraz
nia ich zmysel pre náš život.

Asi pred 1203 rokmi pred Kristovým príchodom 
na tento svet Mojžiš a Äron na Boži príkaz predstú
pili pred faraána a rezolútne mu oznámili: „Pán, 
Boh Izraela ti odkazuje: Prepusť môj ľud, aby mi 
na púšti pripravil slávnosť“ (Ex 5, 1). Táto žiadosť 
otrasne zapôsobila na faraóna. Ale i napriek veľ
kým ťažkostiam, po 430 iročnom otroctva bol daný 
príkaz k odchodu Izraela smerom do púšte. Podľa 
Božieho plánu sa mal napred posilniť požitím ba
ránka a ešte za večera vykročiť z pohanského Egyp
ta. Veľká bola túžba Izraela po slobode. Neopísateľ
né bolo ich odhodlanie mať konečne vlastný dom 
na slobode. Ich radosť prevyšovala každú predsta
vu.

Sám Boh ich viedol v noci ohnivým stĺpom, cez 
deň potom zvláštnym oblakom. Sám živý Boh ich 
udržiaval pri živote, poskytoval im zázračným spô
sobom živobytie. Mojžiš bol len nástrojom v rukách 
všemohúceho Boha. Po zázračnom prechode cez 
Červené more, keď si už boli isti životnou bezpeč
nosťou, utáborili sa na úpätí hory Sinaj. Tam Boh 
obnovil s nimi zmluvu, ktorú kedysi dávno bol uza
vrel s ich praotcom Abrahámom. Preto Pán Boh 
povedal Mojžišovi: „Postaraj sa o posvätenie ľudu!“ 
A ľud si vypral odev, očistil sa na duši, aby bol hod
ný vstúpiť do spojenia so svätým Bohom. Potom 
povedal Pán Boh vyvolenému ľudu: „Ak budete po
slúchať môj hlas a zachováte moju zmluvu — majúc 
mňa za svojho jediného Boha — tak budate mi me
dzi všetkými národmi zvláštnym majetkom . . .  krá
ľovským kňazstvom a svätým národom.“ Túto zmlu
vu, ako vieme, Izraeliti nezachovávali. Starozákonné 
obety sa vykonávali bsz živej viery a bez milujú
ceho srdca. . .

Akú úctu pred Službou Božou máme my? Aké je 
naHe správanie a príprava k sviatostiam? O tom 
hovorí Spasiteľ jasne v rôznych podobenstvách, oso
bitná o kráľovskej hostine. Mnohí pozvaní odopreli 
prísť. Nahnevaný kráľ vyslal svojich sluhov, aby 
pozvali aj cudzích. Žiadal však, aby mali predpísa~ 
né svadobné rúcho. Tí cudzí — neskoršie povolaní
— to sme vlastne my.

Prijať pozvanie na svätú hostinu, zúčastniť sa na 
nej v predpísanom rúchu milosti, to je pre nás veľké 
vyznamenanie, veľké povýšenie! Mali by sme si to 
pokladať za povinnosť nechýbať na nej. Skutočnosť 
však ako vieme, je iná. Boh si nás vyvolil skrze Je
žiša Krista za svoj ľud, aby sme s Ježišom Kristom 
spoločne prinášali najsvätejšiu obetu v duchu 
a pravde. Túto Božiu vôľu -poznáme zo slov Jeliša 
Krista, ktorý pri Poslednej večeri povedal: „Toto 
čiňte na moju pamiatku!“

Tento príkaz, vznešený nad všetky iné, sa priam 
vryl do pamäti a do srdca veriaceho ľudu. Apoštoli, 
ich učeníci, kňazi ho vždy verne zachovávali. Cir-

víťazná metanoia

,,K eď  ráno v prvý deň  týždňa vstal z m ŕtvych, zjavil sa  naj
prv Márii M agdaléne . . ( Mk  16, 9)

kev neprestajne vyzýva variaci ľud k účinnej účasti 
na sv. liturgii a k častému — hodnému sv. prijíma
niu. Tým ohlasuje vešobecné pozvanie na hostinu, 
ktorú nám pripravil sám nebeský Otec. Cirkev si 
uvedomuje, že Kristus je náš Kráľ, náš Veľkňaz 
a spolu i obetný Baránok, preto zvláštnym príkazom 
pripomína veriacim ich povinnosť prijať Najsv. Eu- 
charistiu aspoň vo veľkonočnom období. Kristus, 
ktorý zvíťazil nad hriechom, túži, aby v nás nevlá
dol hriech. Kristus, ktorý priniesol Pánu Bohu naj' 
milšiu obetu, túži, aby sme v svätosti priniesli Bo
hu obetu svojho každodenného života v spojení 
s ním. Len s ním a v ňom je Boh dokonale osláve
ný, lebo on je Boží Baránok, ktorý sníma hriechy 
celého sveta.

Druhý vatikánsky koncil nabádal všetkých bis
kupov, aby poučovali a viedli veriacich k poznaniu, 
že prostredníctvom Eucharistie môžu hlbšie pre
niknúť veľkonočné tajomstvo. Môžu stál» definitív- 
nejším spôsobom zrealizovať prechod zo smrti do 
života s Kristom, zo smrti hriechu do života v Kris
tovi a utvárať tak stále zfednotenejšie a vnútorne 
stále sl'lbenejšie taiomné Kristovo telo — nové ľud
stvo, ako o tom hovorí dekrét O povinnostiach bis
kupov (pozri čl. 15).

Preto aspoň raz do roka — vo veľkonočnom ob
dobí si márna uvedomiť naše úzke spoienia s Kris
tom. začaté vo sv. krste a zdokonaľujúce sa v Eu- 
charistii. Vo veľkonočnom prijímaní ide teda o ve
domé obnovenie krstnej milosti, o posilnenie vôle 
hlbšie a opravdivejšie prežívať náš osobný pomer
— nový pomer s Kristom.

V krste s Kristom sme zomreli hriechu, po krste 
s Kristom žijeme a nemali by sme už viac zomrieť. 
Žijeme nie osamotení, ale spolu s inými a máme sa



pokladať za nový kvas, ktorým chce Kristus obno
viť celú ľudskú rodinu a v sebe ju zjednotiť.

Faraón a egyptské prostredie prekážalo Židom 
v prechode do zasľúbenej zeme. Aj v nás žije vše
ličo faraónske“, čo náš utláča a bráni nám kráčať 
rozhodným krokom ku večnej blaženosti v slobo
de a v objatí nášho dobrého Otca. Musí sa to v nás 
prebudiť a ako Mojžiš a Ár on — zrealizovať Božie 
volanie a odhodlať sa na definitívny exodus zo zlé
ho k dobrému a k svätému. Každý chrám je hora 
Siaaj, každá spoveď je prezvlečenie do svadobného 
rúcha, každá Služba Božia je obnova našej zmluvy

s Bohom, každé sv. prijímanie je úzka spojenie 
s Kristom, s ktorým chceme kráčať cez toto slzavé 
údolie, cez Kalváriu nášho života až do večného 
života, lebo „kto s Kristom trpí, s ním bude aj oslá
vený“.

Milujme svoj sviatostný život s Kristom, aby aj on 
raz miloval nás v sláve svojho Otca, keď sa pominie 
tento život a nastane vzkriesenie a večný život s ra
dosťami bez konca. Panna Mária, pomôž nám, aby 
náš život bol vždy nasmerovaný k výšinám!

o. Mikuláš Mariánsky

SVÄTÄ G E M M A GALGANI

V osobe sv. Gemmy Galgani vstúpilo do pokro
kového 20. storočia jednoduché talianske dievča 
s veľkou duchovnou silou a bohatými mystickými 
darmi.

Svätica sa narodila 12. marca 1878 v Capannori 
pri meste Lucca v strednosevernom Taliansku. Krát
ko po jej narodení sa rodina Galgani presťahovala 
do Luccy, kde Gemma prežila svoj ďalší život.

Gemmu sprevádzalo už od destva telesné i dušev
né utrpenie. Keď mala osem rokov, zomrela jej 
matka. Keď mala 16 rokov, zomrel je j brat a o tri 
roky neskôr i otec. Medzitým rodina prišla o maje
tok a dievča prekonalo rozličné menšie i väčšie 
choroby. Gemma znášala všetky tieto skúšky s odo
vzdanosťou do Božej vôle a videla v nich prostried
ky svojho vnútorného očistenia.

V zime 1898—99 veľmi ťažko ochorela, takže všet
ci už očakávali je j smrť. Ale 2. marca 1899 bola 
náhle uzdravená na príhovor sv. Margity Alacoque.
V tom istom roku, a to večer 8. júna, dostala stig- 
my, to znamená viditeľné krvavé znaky utrpenia 
Pána Ježiša. V tom čase spoznala rehoľu pasionis- 
tov a rodinu G'annini, ktorá ju prijala do svojho 
domu ako dcéru.

V posledných rokoch svojho krátkeho života Gem
ma udržovala živé styky s rehoľnou spoločnosťou 
pasionistov, ktorej cieľom je šíriť úctu k utrpeniu 
Pána Ježiša. Gemma viackrát skúšala vstúpiť do žen
skej vetvy tejto spoločnosti, ale je j chorľavosť bola 
neprekonateľnou prekážkou. Ostala teda žiť v rodi
ne Giannini, kde strávila tri a pol roka obdarená 
vzácnymi mystickými darmi, ale aj ťažko trápená 
diablom. Mala účasť na všetkých bolestiach Kris
tovho uírpenia až po úplnú opustenosť v smrteľne] 
agónii, ktorá korunovala je j životnú obetu 11. aprí
la 1903.

Gemma Galgani žila v období, keď sa v Taliansku 
v mene národa, vedy a kultúry v'edol silný proti
náboženský boj. Preto mnohí pochybovali o pra
vosti mimoriadnych javov v Gemminom živote ale
bo aspoň popierali ich nadprirodzený charakter. 
Cirkev bola tiež veľmi zdržanlivá a triezvo skúmala 
Gemmim život a nevšedné úkazy v ňom. Po dlhom 
starostlivom hodnotení cirkevní predstavitelia pri
šli k uzáveru, že pôvodcom zvláštijych mystických 
darov a obdivuhodnej duchovnej sily mladej trpi- 
teľky môže byť iba Boh.

Gemmu Galgani vyhlásil za blahoslavenú pápež 
Pius XI. v roku 1933. Za svätú ju vyhlásil roku 1940 
pápež Plus XII.

Sv. Gemma Galgani zanechala po sebe viaceré 
menšie spisy (listy, denník, vlastný životopis...), 
ktoré svedčia o tom, že mladá svätica nebola iba 
hrdinskou trpiteľkou, ale aj hlboko ľudsky cítiacim 
dievčaťom so zmyslom pre humor a pre živú kres
ťanskú radosť. —r—

K PÁNOVI POMODLIME SA . . .
Prosíme Ťa, Pane, vyslyš naše prosby:

zbav nás všetkých hriechov, zatratenia hrozby.
Aby sme v pokoji dôstojne a vrelo 

vospol velebili Tvoje sväté Meno;
Nechže milosť Tvoja prebýva vždy s nami, 

pokoj, bratská láska nech je medzi nami;
Evanjeliové daj nám poznať pravdy,

v ich svetle láskavo dožič nám žiť navždy;

Zachovaj nás. Pane, v najsvätejšej viere, 
udel n6m milosti v najhojnejšej miere;

Mocne nám posilňuj spásonosnú nádej,
v srdciach našich roznieť oheň lásky stálej;

Isto nás sprevádzaj po životnej ceste, 
by srne nozblúdili na falošné scestie.

Lebo len Ty si náš spoľahlivý vodca,
blaženosti večnej duši našich strojca;

Učiň nás hodnými nebeského raja.
Kráľovstva radosti, pokoja a blaha;

jednostaj Ti chceme s nebešťanmi spolu 
velebenia spievať na česť, chválu Tvoju;

Snažno Ta poznove prosíme, 6 Pane,
nakloň ucho svoje, čuj naše volanie.

Aby po skončení našich zemských strastí, 
šťastlivo sme došli do nebeskej vlasti.

Andrej ftti*



pOZKIÄŠ svoju VÍeRU/

NEBEZPEČENSTVO STRATY BOŽEJ MILOSTI

Posväcujúca milosť, čiže Boží život v nás, je čím
si trvalým, ja stavom, v ktorom sa nachádzame. Za
koreňuje sa v nás čoraz hlbšie v závislosti od na
šej vytrvalosti. Boh nikdy neberie späť od nás svoju 
lásku, v ktorej nám dáva účasť na svojom živote, 
a v ktorej nám dáva seba samého. Avšak v tomto 
zväzku Boha a človeka hrozí jeho prerušenie zo 
strany nestáleho človeka.

Láska je oživujúca. Dáva život. Vážne odopretie 
lásky zväzok človeka s Bohom prerušuje. Toto pre
rušenie sa volá smrteľným hriechom. Je to povýše
nie vlastnej ľudskej vôle nad vôľu Boha tak vedo
me a v čomsi tak dôležitom, že týmto činom človek 
odmieta milovať Boha a zrieka sa účastí na Božom 
živote. Strata Božieho života — to je smrť, a odtiaľ 
je i názov — smrteľný hriech. Každý smrteľný hriech 
ničí v Človeku život milosti, život Boží.

Láska teda z človeka odchádza. Jednako v člove
ku zostáva ešte viera a nádej. A oni budú základom 
a pombcou v odpore proti hriechu a tiež pri znovu- 
získaní Božej lásky i účasti na Božom živote, teda 
posväcujúcej milosti.

Človek, ktorý vie, že Boha možno dosiahnuť, a tú
ži vrátiť sa k nemu, hoci upadol do nejakého hrie

Gr. kat. chrám  vo V alkovciach  z r. 1750 — ja rn ost Šapinec  
(S n ím ka : o. J. Č verčko)

chu a zotrváva v ňom, taký človek má predsa zá
klad, aby mohol bojovať s týmto hriechom. Dokon
ca aj keď nemá už nič okrem viery, keď stratil i ná
dej, to že verí v Boha je ešte stála možnosť vrátiť 
sa k Bohu. Človek bez viery to už nemá.

Nezabúdajme však, že i k takému človeku, ktorý 
nemá vieru, má prístup oživujúca moc Svätého Du
cha. Modlitby iných môžu pomôcť takému človeko
vi, ktorý sa sám nemodlí, aby získal pomáhajúce 
milosti. A človek, pokiaľ žije, má stále možnosť
i schopnosť odpovedať na tieto Božia milosti.

(Podlá F. J. Sheeda pripravil M. M.)

MY SME JEHO SVEDKAMI!

Cez veľkonočné nedele nám svätá cirkev dáva čítať Skutky 
apoštolov, prvé dejiny Kristovej cirkvi na zemi. V tejto knihe, 
zostávanej svätým Lukášom, obrátencom z pohanstva, je  za
značených dvadsaťštyri kázní prvotnej cirkvi: osem z nich 
povedal svätý Feter, deväť Pavol a dalšie iné osobnosti. Svä
tý Peter odvolávaním sa na biblickú formulu ,,Boh Abraháma, 
Izáka a Jakuba, Boh našich otcov“ zdôrazňuje kontinuitu de
jín  spásy. Dejinami tak Starého ako i Nového zákona sa tiah
ne ako niť Božia činnosť, ktorá priniesla vyvolenému národu 
a prináša i dnes novému Božiemu Iudu slobodu a spásu, a to 
prostredníctvom vzkrieseného Ježiša. Cirkev odsúdila Marcio- 
na, ktorý učil, že Boh Starého zákona bol krutý vládca, kým 
Ježiš v Novom zákone nám zjavil dobrého Boha. Podlá toho 
nebolo by kontinuity medzi dvoma zákonmi.

Petrovu kázeň, ktorú by smq mohli nazvať katechézou, je 
typickým vzorom kázania prvotnej cirkvi. Svätý Peter zdô
razňuje, že chrcmého človeka neuzdravili apoštoli svojou vlast
nou mocou, ale sa uzdravil v mene Ježiša, ktorého Boh oslávil 
tým, že ho vzkriesil. Ide o historickú osobu Ježiša Krista, kto
rému Peter dáva stručné mená, aby si ich veriaci Iahko za
pamätali a uvažovali o nich v každodennom živote: Ježiš je 
„Služobník“, „Muž bolesti“, ako ho predpovedal Izaiáš, je  
„Svätý“, „Spravodlivý“ „Pôvodca života“, „Vzkriesený z mŕt
vych“. „My sme jeho svedkami!“ nebojácne hlása Páter. Ale 
jeho katechéza sa ešte nekončí. Obracía sa priamo na pred
staviteľov svojho národa a vytýka im, že zabili Pôvodcu ži
vota.

Svätý Peter ich však nechcel odsúdiť a uvrhnúť do zúfal
stva. Poukázal na polahčujúce okolnosti: „Z nevedomosti ste 
to urobili!“ Túžil ich priviesť ku kajúcnosti a k obráteniu.

To je cieľom každej kázne a katechézy: pohnúť počúvajú
cich k pokániu a k obráteniu. A to je vlastne cieľom calého 
kresťanského života: ustavične sa očisťovať a rásť v láske 
k Bohu a k blížnemu.

Š. S.

Nikdy nehovorte, že dakto Je zlý, aj keď viete, že sa rax 
dopustil hriechu. Jeden skutok ešte netvor! stav.

sv. František Saleský



O moudrém delení velikonoční paschy
O svátcích N arození i Zmŕtvychvstaní Jež iše  Kris

ta jsou na stránkach  S lova už pravidelné naše ná
vraty do dávno prch lé éry  bezstarostných détských  
usínaní, ve vzpom ínkách na to, jač í jsm e byli a  na 
ja k é  cesty  nás pŕivádéli lidé m ou dfejší a  zkuse- 
néjší. Pritom se nem užem e vyhnout kon fron taci teh- 
dejšího  — odstupem  doby- jisté částečn é zidealizo- 
vaného — života na Zemi s životem  souôasným , stá
le m éné uspokojujícím . Jáký  div, když se  v ném už 
tak dlouho urputné, leč  nesm yslné, dom áhám e zís- 
kat postavení bohu. I m ne stá le  dojím a ta p fen ád-  
herná starobylá oslava V elikonoc, k  níž patrila  ne- 
jen harm ónie zvuku vydávaných k la p á č i bijícim i do  
pripravených d esek , a le  též srdci tak  vzrušené tlu- 
koucích  v našich nitrech.

Žili jsm e ten krát v kon fes ion á ln e sm íšené výcho
dosloven ské déd in é a  slávili V zkfíšení o dva týdny 
pozdéji než rodiny rím skokato lícké. K oslavné ob- 
fadnosti véfíc ích , sdružených v obou církv ích , neod- 
m yslitelné patrilo sv écen í paschy  z kysnutého p še
ničného tésta, jehož príprava pŕím o souvisela  s  bez- 
počtem  regionáln ích  zvykoslovných úkonú. Zatímco 
si však na báječném  — ornam entálné skvostné vy- 
zdobeném  — pečivu r ím skoka to líck é  déti už po- 
chutnávály, my jsm e m useli ješté  zm ĺnéných čtr- 
náct dní čeka t. Abychom nelítostnili, prinášeli nám  
sousedé vždycky kus paschy své, což  jsm e jim zase  
op láceli o V elikonocích  „našich“. V déd in é p febý-  
valo též n éko lik  rodin židovských a  k  uzoufání chu
dých societ cigánskych , V elikon oce neslavících , 
vzdor tomu obdarovaných paschou ja k  místními ka-  
tolíky Ťeckými tak  ŕím ským i. Proč tyto dobré sou- 
sedské vztahy — ani jinovérou nenarušené  — ješté  
dnes pŕipomínôfn? Inu — chybí mil

Pŕipom ínam e-li nejvétší lásku  — lásku  Jež iše  Kris
ta k  nám  — je právé o velikonočn ích  dn ečh  záhod- 
no bílancovat lásku naši, v jeho jm éné prom ítanou  
do vztahú rodinných, sousedských , občanských . — 
N epredstíranou dobročinnost a  to leran ci nejen  k  
tém, s nimž nás spojuje stéjné cirkevn í p físlušen- 
ství. V š i c  h n i  jsm e d éd ic i Kristovými!

Plutarchos z Čhaironeie, recký  spisovatel a  filo- 
so f usilující o mravní zdokon alen í svých spoluob- 
čanu, již tém ér zprím a postavit čísi m rtvé télo . 
Zkoušel ho upravit do nejruznéjších pozic, využíval 
zákonu rovnováhy, a le  télo  se  p okaždé zrítilo. Na- 
kon ec  prohlásil: „N éco v ném uvnitŕ chybí!“ — 
a svého m arného snažení zanechal. S tále častéji 
zjišfu jem e, že i v nás dnes „néco chybí“, n ébo í mís- 
to, abychom  s čistým svédom ím  dokáza li zdvihnout 
hlavu k  nebesum, padá nám k  zem i a  ohýbá páter.
— Pouhé sebevédom í nás vztýčené neudrží. Víme-li, 
že Ježiš Kristus je láska , musí být log ické , že i Je 
ho chápem e úm erné lásce  v nás prebývající — pri 
její absenci Ho n echápem e vubec!

Vratme se však do vzpom ínané dédiny. Žil v ní 
s námi moudrý staŕičký reck o ka to lick ý  duchovní, 
který  če ln é  farn íky uvedom oval vlastné již od  je- 
jich narození. On to  byl, kd o  tak rka  šed esát let  
kn éžského  života h lása l: N ečinit rozdílu m ezi lidm i, 
být nejen láskyplný, a le  umét též lásku  rozdávat, 
pom áhat predevším  neichudším  z chudých, neiubo- 
žejším z úbohých, neizbloudileiším  ze zbloudilúch, 
byt nejsou schopní adekvátn i vdečnosti. Sám obchá- 
zel všechna cikán ská  seskupen í v oko lí, včetné k o 

čovných, farnost jen  projíždéjících , či na pár nocí 
rozhodivších šiatory. Jejich  nejm ladší pŕíslušníky  
učil m odlitbám  i prvním literám , což  se ani učite- 
lúm príliš nedarilo. Když jednou po bohoslužbé prí
tomní cirkvi p fisp ívali obvyklou penéžní pozorností 
a tak é  riiístní lék a ŕ  vybral z p en éžen ky  jakousi min
ci, zadržel mu ruku. „Dajce pokoj, pan dochtor“, 
rekl. „Včera som  bul u cigánoch v lese , par dzeci 
tam maju zaše srab, pom ožu jim radšej!“ — Byl to 
pan farár, kd o  nás učil m o u d ŕ  e d é l i t  n e j e n  
v e l i k o n o č n í  p a s  c  h u ,  al e  i s v á  s r d c e !

Na posledn í cesté  ho vyprovázela c e lá  dédina  — 
ŕeckokato líc i, ŕ ím skokato líc i i m ístní Zidé. V dálce  
na ouvratích bylo zfít siluety preš noc nové pfibyv- 
ších cikán skych  vozu tažených vyhublými herkam i 
a od zadních hrbitovních vrátek zaznívalo sténaní 
Cíkánä ze všech  okoln ích  osad  — i téch  kočovných. 
Tísnili se  tam, jakoby  se báli vejít, jakoby  si uvédo- 
m ovali, že n ékterí m ají nejen  šaty potrhané. Jak- 
m ile je  zahlédl nový knéz, ješté  m ladíček , zavésil 
kad ideln ic i na vétev sto leté  lipy a  došel pro né: 
„Poce, p o c e . . .  Pan farar by to ch ce l!” V tu chvíli 
do m ore obnažených hlav mužu, žen s chustkami 
z čern ého  téžkého  atlasu, vpluly čern é hrivy a  pes
trými kvétovaným i šátky  zakryté hlavy neobvyk
lých sm utečních hostu, k teŕ í dustojné, ukáznéné, 
a le  s  hlasitým  nafíkáním  pricházeli k  otevfeném u  
hrobu, potlaču jíce v sobé stáletou  etn ickou  hrúzu 
z Múleho — ducha mrtvých. Pokukujíce, jak  to činí 
jiní, poprvé v životé se  znam enali krížem . Kolik  
z nich právé páné farárova skrom ná cílevédom osty 
velkorysost, moudrost a  oddanost Ježiši Kristu — 
v tu chvíli tak  triumfující — p fived la  nejen  k  to
muto úkonu, a le  m nohé z nich pozdéji i do našeho  
ŕeck o ka to lick éh o  koste líka .

Epizóda stará desítky  let a p ŕece  stá le aktuálni! 
Nedávno jsem  rozm louvál s m ladičkou védeckou  
pracovnici, provádéjící jakés i bádání právé mezi vý
chodoslovenským i Cikány. Byla tak  m ladá, že ani 
n edovedla  pochopít, proč v k terési obci, kd e  existu
je početná kom ise  povéŕená fešen ím  tzv. „cikánské  
otázky" , znají Cikáni jen détskou  lékaku  a místního 
fa rá fe . N evytýkal jsem  jí nezkušenost — ba naopak  
byl vdéčný za — v nadéji utvrzující — inform aci, že 
u nás opéť p fibývá duchovních schopných svými po
stoji vzbudzoval dúvéru i lidí dosud tápajících, hle- 
dajících , neznalých, vést je za h lasem  zvonu Božího 
slova.

V tu chvíli jakoby  se prede mnou zjevil náš starý 
pan farár a  s ním znovu nabylo platnosti jeho mou- 
re d élen í velikonočn í paschy.

CHRISTOS VOSKRESE! — VOISTINU VOSKRESEí
—náŕ—



u ziše  s v e t l á
SVÄTÝ VEĽKOMUČENÍK J U R A J

Zlý nepriata! nám našepkáva mať túžbu po veľ
kých veciach, aby sme sa tak neusilovali slúžiť Pá
novi v daných možnostiach, ale sa upokojili túžbou 
po nemožnom.

Odhliadnuc od modlitby, neponáhľajme sa hneď 
pomôcť celému svetu, ale snažme sa byť užitoční 
tým, s ktorými žijeme. Môže sa stať, že naša snaha 
po vykonaní veľkých skutkov, vzhľadom na naše 
možnosti, ostane nenaplnená, tak ako aj drobné 
skutky lásky, na ktoré sme pri veľkých myšlien
kach zabudli. Pritom naša duchovná veľkosť spočí
va v ustavičnom a každodennom plnení si svojich 
povinnosti k Bohu a blížnemu. Je to náročná úloha, 
lebo nás nutí najprv zvíťaziť nad hriechmi a neres
ťami. Sv. Bažil Veľký píše: „Denne si spytujem sve
domie, denne spoznávam svoje chyby a bránim sa 
tomu, aby neresti zapustili korene v mojej duši.“ 
Len vtedy môžeme skutočne hlásať Krista svojím 
životom, ak sa zbavíme všetkých zlých náklonnosti.

Sv. veľkomučeník Juraj, ktorého pamiatku si v 
tomto mesiaci pripomíname, je pre nás príkladom, 
ako máme využívať svoje telesné i duševné schop
nosti. Ako vojak cisárskej gardy zvíťazil prvýkrát 
nad sebou. V zmysle evanjeliovej rady rozdal celé 
svoje dedičstvo po otcovi chudobným. Takto zvíťa
zil nad márnosťou bohatstva. Pomáhal svojim zotro
čeným bratom, väzňom pre vieru v Krista.

Druhé veľké pokušenie prežil, keď ho cisár vy
menoval za veliteľa svojej gardy. Stal sa príkladom 
pre svojich podriadených a ešte viac pomáhal bied
nym, chorým a opusteným.

Cisár rímskeho impéria Dioklecián bol vyznáva
čom pohanského náboženstva. Nútil kresťanov, aby 
sa kláňali modlám. Kresťania, ktorí verili v jedné
ho pravého Boha, odmietli pokloniť sa falošným 
bohom. Boli za to prenasledovaní a väznení. Sv. Ju
raj bol aj v takejto ťažkej situácii veľmi užitočný 
svojim spolubratom, trpiacim vo väzení.

Keď sa cisár dozvedel, že aj jeho vojak Juraj je  
kresťan, vyzval ho, aby sa zriekol Krista a poklo
nil sa modlám. Juraj a j tu odolal pokušeniu. O je
ho hrdinstve sa dozvedela a j cisárovná Alexandra. 
Sledovala jeho činnosť a tajne mu pomáhala. Hoci 
cisár Jurajovi sľuboval mnohé vyznamenania a hmot
né dobrá ak sa zriekne kresťanstva, Juraj aj na
ďalej sa pokladal predovšetkým za vojaka nebes
kého Cisára. Cisár nariadil mučiť ho na .železných 
kolesách, dal ho hodiť divej zveri, páliť a rezať 
jeho telo. Žiadne násilie nezmenilo jeho presved
čenie. Sila jeho ducha zvíťazila a j nad Diokleciá- 
nom. Dal prednosť večnému životu pred životom 
dočasným, pozemským. A mnohí, ktorí videli jeho 
mučenie, nasledovali jeho vieru a stali sa kresťan
mi. Medzi nimi a j cisárovná Alexandra.

„Vy ste svetlo sveta . . .  Nech tak svieti vaše svet
lo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a osla
vovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ {Mt 5, 
14—16). Život sv. veľkomučeníka Juraja sa stal na
plnením týchto Kristových slov. Pre nás je  však vý
zvou po napĺňaní Božieho slova a posilnením túž
by po svätom živote. Oddajme sa v hlbokej viere 
a nádeji nášmu nebeskému Otcovi, lebo verný je  
Boh, ktorý nás povolal do spoločenstva svojho Sy
na, Ježiša Krista (1 Kor 1, 9).

Svätý veľkomučeník Juraj, modli sa za nás pred 
našim Otcom, ktorý je na nebesiach, aby sme aj my 
vytrvali v pevnej viere. M. Keruľ-Kmec

Odvaha nám nesmie chýbať
,,Leb;i je lepšie trpieť za dobré 
skutky, ak je to Božia vôla, 
ako za zlé“ {1 Pť 3, 17).

Tieto slová sv. Peter adresoval 
kresťanským spoločenstvám v Ma
lej Äzii, ktoré vtedy prežívali ťaž
ké chvíle. Nešlo vtedy o veľké 
prenasledovania; tie sa začali o 
niekoľko rokov neskôr, ale išlo o 
posmeškárstvo a uštipačnosť, o 
zlomyseľnú kritiku a zlé zaobchá
dzanie, o ohováranie a utrhanie 
na cti, o rozličné menšie-väčšie 
nespravodlivosti a krivdy, s ktorý
mi sa stretávali kresťania zo stra
ny svojich pohanských spoluoby
vateľov pre ich vieru a pre kres
ťanský spôsob života.

Pre kresťanov, ktorí len nedáv
no prijali evanjelium a ešte ne
boli utvrdení vo viere, tieto pre
javy nepriateľstva, trvajúce už dlh
ší čas, bolo ťažko znášať a boli aj

nebezpečné, keďže mohli viest k 
znechuteniu, ba aj odvráteniu od 
nového života. Apoštol teda chce 
uchrániť kresťanské obce pred ta
kýmto pokušením a chce im po
môcť pochopiť význam tejto skúš
ky.

Keď začíname žiť evanjeliom, 
teda podľa viery, ako ju nás učí 
cirkev, skôr alebo neskôr sa mu
síme stretnúť s odporom sveta. To 
povedal Pán Ježiš a charakterizo
val túto skúšku ako znak, podľa 
ktorého bude možno poznať, či 
mu skutočne patríme. Na to po
ukazuje aj jeho blahoslavenstvo: 
„Blahoslavení ste, keď vás budú 
pre mňa potupovať a prenasledo
vať a všetko zlé na vás nespra
vodlivo hovoriť“ (Mt 5, 11j.

Ježiš nám aj vysvetlil príčinu

tohoto odporu, keď hovoril apoš
tolom: „Ak mňa prenasledovali, 
budú prenasledovať aj vás» (Jn 
15,20).

Je fakt, že medzi Ježišom a ska
zeným svetom jestvuje radikálne 
rozdvojenie, rozdelenie, ktoré ne
možno odstrániť. Svet totiž nie je 
schopný prijať Ježiša, preto odstr- 
kuje a odmieta i tých, čo chcú ísť 
za ním. „Keby ste boli zo sveta, 
svet by miloval, čo je jeh o ..  
(Jn 15', 19).

Lepšie je hoci aj trpieť, keď ko
náme dobro, než by sme mali ko
nať zlo, keďže viera sa upevňuje 
právo skúškami a prenasledova
ním. Práve tým sa ukazuje, či uče
ník pochopil svojho Učiteľa a či 
ho miluje, či sme skutočne schop
ní ísť za ním aj vtedy, keď sa svet



postaví proti nám. Ba viac, k e d  
na nás Pán dopúšťa tvrdé skúš
ky  pre vieru, ch ce  nám povedať, 
že jeho  evanjelium  sa  rozširuje 
nielen  vď aka otvorenosti a  úprim
nosti ľudských sŕdc, ochotných  
prijať Kristovo učenie a  vď aka  aj 
ľudskej podpore, a le  skôr  pre na
še  svedectvo a  odhod lan ie  trpieť 
za vieru.

Tieto skutočnosti nám pripom í
najú, že kresťan  práve preto, že je  
kresťan , musí d aked y  podstúpiť 
tvrdú skúšku a  osvedčiť svoju vie
ru pred  tvárou n epochopen ia  sve
ta.

N esm iem e sa  k lam ať: a j dnes, 
bez ohľadu na systém  m oci a  sprá
vu verejných vecí, kresťan  nem ô
že byť trvalo ušetrený od  tejto  
skúšky.

M ôžeme byt napr. označen í za  
zaostalých a  opozdilcov , za totá l
ne nem oderných ľudí, leb o  ešte  
uznávame pravdy našej viery a

že sa  usilujem e žiť podľa Kristov
ho evanjelia . No my viem e, že iba 
prostredníctvom  cirkvi sa zašte- 
pujem e do Kristovho viničného  
km eň a a k o  jeho živé ratolesti a  
preto cirkev  m á pre nás ničím ne- 
zastupiteľnú a  nenahraditeľnú  
hodnotu, k torá  zostáva. Táto v ie
ra  a  je j vyznávanie'bude dakedy  
pre nás príčinou posm echu a  po
hŕdania i odsúdzovania tak , ako  
to bolo  s kresťanm i v M alej Äzii 
za č ias  sv. Petra apoštola. Veď vo 
chvíľach  utrpenia dokazu jem e na
šu opravdivú lásku  a  vďačnosť Je 
žišovi.

Viac odvahy! ísť  za Ježišom  — 
to nie je ľa h k á  a jednoduchá vec. 
Byt verným a  nekom prom isne od 
daným  Ježišovým  učeníkom  v kaž 
d e j chvíli, v ' každej situácii, za 
každých  okoln ostí, hoci sa to, ľud
sky  hovoriac, nevypláca a  zdan
livo nem ám e z toho nič — na to  
treba skutočne odvahu a  kresťa 

novi by nikdy nem ala chýbať, ak  
ch ce  sa  takým  volať. Dôvodom k  
nej je  to pav lovské: Viem, komu  
som uveril. Neuverili sm e ľudským  
rečiam , ani čisto ľudskej múdros
ti, ako  nám ju podávajú mnohí 
filozo fi minulých i dnešných čias. 
Uverili sm e Ježišovi Kristovi, k to 
rý je sám pravdou a  zdrojom všet
k e j  pravdy.

Aj v čisto ľudských veciach  ve
rím e človekovi pre jeho  autoritu 
a že nám pravdu ch ce  a  m ôže po
vedať. Bola v ľudských dejinách  
väčšia autorita pravdy a  múdros
ti, a ko  bol Ježiš Kristus? Nadar
mo by sm e hľadali takúto autori
tu, nech  by sm e sa akok o ľv ek  h l
boko  zahľadeli do dejín  č loveka , 
nenašli by sm e ju. A tak  pre Ježi
šovu vec a  jeho pravdu vyplatí 
sa trochu aj trpieť, keď že radosť, 
ktorá  plynie z nasledovania náš
ho Pána, nedá sa porovnať s ni
jakým  iným ľudským  šťastím.

(Podlá námetu Ch. Lubichovej 
sprac. R. A. Slavický)
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CESTA K ZDOKONAĽOVANIU

Hriech praradičov Adama a Evy mal ďalekosiah
le dôsledky. Naši prarodičia boli vyhnaní z raja. 
„V potu svojej tváre budeš jedávať svoj chlieb, kým 
sa nevrátiš do zeme, kedže z nej si bol vzatý, lebo 
prach si a v prach sa obrátiš!“ (Gn 3, 19).

Bol to dôsledok hriechu. Utrpenia, bolesti a sú
ženia zaľahli na plecia ludí. Pôsobili fyzicky i du
chovne. Mnohé národy sa zmietali v rozporoch, kto
ré vyšli z uctievania falošných, bezmocných bohov.
V každom národe, v každej rase a etnickej skupine, 
môžeme nájsť dôkazy po vytrvalom hľadaní pra
vého Boha.

Izrael, vyvolený národ, hoci poznal jediného pra
vého Boha, ktorý s ním uzavrel zmluvu, že im dá 
Vykupiteľa, mnohoráz odpadol. Odklonil sa od jeho 
dobrotivej ruky, za čo na neho Boh dopustil tresty. 
Utrpenie ako trest, utrpenie ako znamenie chyby.

Nový význam utrpenia sa začína chápať až po vy
konaní spasiteľského diela Ježiša Krista. Pokorne 
a bez hriechu prijíma potupenia, bolesti, kríž a 
smrť. Toto všetko robí preto, aby pri vzkriesení 
vzal svoj milovaný ľud do svpjho náručia a umiest
nil ho vo svo’om kráľovstve. Láskou premenil tento 
kríž na cestu vzkriesenia.

Ak chceme pochopiť „zmysel“ našej každodennej

bolesti a utrpenia, musíme na nich pozerať cez 
kríž Ježiša Krista. Musíme na utrpenie pozerať je
ho očami a cítiť jeho srdcom. Potom uvidíme a po
chopíme, že utrpenie nikdy nebude „zbvtočné“ a tá
to krížová cesta nás zavedie ku vzkrieseniu, do 
nebeskej blaženosti.

Pred našimi očami sa každodenne odvíja krížo
vá cesta Ježiša Krista. Utrpenia našich blížnych — 
v chorobách, v domovoch dôchodcoch, v útrapách 
opustených i problémoch na pracoviskách sú opa
kovanými krížovými cestami Ježiša Krista.

Na krížovej ceste Ježiša Krista bolo prítomných 
veľa ľudí. Mnohí sa mu posmievali a urážali ho. 
Boli tam však aj ľudia, ktorí sa mu snažili pomôcť. 
Aké miesto v tomto dave si vyberieme my? Pridá
me sa k posmievačom, alebo k Veronike, ktorá Pá
novi utrela tvár?

Sv. apoštol Pavol nás upozorňuje, aby sme kaž
dé utrpenie vydržali kvôli evanjeliu. Prirodzene, že 
utrpenie nikto neprijíma s otvoreným náručím. Ži
vot nás však vedie neraz takouto cestou, kde pred. 
utrpením nemôžeme utiecť. Mnohí by aj vieru ne
chali, keby trebalo trpieť. Ale ten, ktorý znesie 
údery utrpen á, ten zosilnie a víťazne sa dostane 
zo skúšky utrpenia.

Ako sa semená preosvievajú na siatie, tak utr
penia a životné problémy preosievajú Boží ľud. 
Apoštol tiež nezabudol pripomenúť, akú odmenu 
môžeme dosiahnuť ked vydržíme utrpenia. Ježiš 
Kristus zvíťazil nad smrťou, a tí. ktorí ho budú na
sledovať, budú mať účasť na jeho víťazstve.

Nie nadarmo sa v gréčtine nazýva človek — an- 
tropos — hore pozerajúca bytosť. S radosťou



vzhliadnime na kríž. Svätá cirkev nás povzbudzuje, 
aby sme hľadeli na Ježišov kríž. Aký význam má 
prijatie kríža? Prečo máme prijať kríž? Preto, že 
Ježiš sa k nám obracia naplnený láskou šo svojou 
zakrvavenou tvárou, s prebodnutými rukami. Chce 
nás objať a vyliečiť.

Mnohí neznesú ťarchu kríža a vydávajú sa ľahšou 
cestou života. Nevydržia skúšky a pokušenia, hoci 
Boh nedopustí na človeka väčšie utrpenie, len aké 
znesie. Utrpenie nie je podmienkou spásy, ale ver
nosť v bolesti pre Krista prináša bohaté ovocie.

Vojtech B i a č k o

„Chceš ozdravieť?“ (Jn 5 , 6)
V poslednom čase sa na stránkach novín a časo

pisov čoraz viac objavujú riadky, opisujúce i ko
mentujúce tienisté stránky ľudského konania. Všet
ky komentáre, analýzy týchto pokleskov jednotne 
hovoria o zhoršovaní medziľudských vzťahov. A na 
tých istých stránkach novín sa hneď objavujú aj 
štúdie moderných psychológov, ponúkajúcich liek 
na túto nemoc. Ale náročný, vedecký text, hoci po
pulárne podaný, je pre mnohých prináročný, tým 
pádom nezaujímavý a neúčinný. A tak sa dobrý 
úmysel míňa účinku.

Je skutočne veľmi ťažké nájsť ten správny liek 
pre človeka, ktorý sa dostal do súkolia vlastného 
egoizmu, do uzavretého kruhu úradných úsmevov 
a vypočítavej srdečnosti. Takýto človek poznáva 
rozpor medzi tým, čo by chcel a čo koná. No nena
chádza v sebe silu k pretrhnutiu reťazenia nacviče
ných zvykov a zlých konaní.

A k týmto ľudom sa prihovára Ježiš Kristus po
dobne, ako k chorému pri Betsatskom rybníku: 
„Chceš ozdravieť? (Jn 5, 6). Ľudská bieda vždy 
pôsobí príťažlivou silou na jeho srdce. Kde niekto 
trpí, tam je Kristus lekár všetkých, ktorý ponúka 
na každú chorobu jediný liek — lásku. Nejde tu 
o lásku hocijakú, ale o lásku, ktorá pramení v Bo
hu, lebo láska je od Boha a každý, kto miluje, na
rodil sa z Boha a pozná Boha (1 Jn 4, 7). Kto sa 
teda dá nainfikovať Božou láskou, ten je boží. A kto 
je boží, ten koná skutky svetla a skutky tmy sú mu 
cudzie. Aký jednoduchý recept! Záleží len na nás, 
na našom postoji a ochote prijímať Božiu lásku 
ako lieku. Jeho láska nás naplňuje a znemožňuje 
nemilovať našich blížnych. „Keď nás Boh tak mi
luje, aj my sixe povinní milovať jeden druhého“
(1 Jn 4, 11). Je to nevyhnutný následok.

Istá autorka rád pre duchovný život píše: „Duša 
musí nadovšetko sústrediť svoj pohľad na jediného 
Otca všetkých detí. Potom sa dívať na stvorenie ako 
deti jediného Otca. Myšlienkou a citom prekračovať 
každé ohraničenie, ktoré nám kladie ľudský život 
a neustále smerovať ku všeobecnému bratstvu v je
dinom Otcovi, v Bohu. Ježiš Kristus, náš vzor, učil 
nás dvom veciam, ktoré sú vlastne jedno: byť syn- -  
mi jediného Otca a byť bratmi navzájom.“ *

Táto pravda, dôsledne napĺňaná plodí spoločen
stvo nie uzavreté, ale otvorené, preniknuté láskou, 
schopnou rozmnožovať sa a šíriť smerom ku všet
kým.

Je to krásne a povznášajúce. Ale napriek tomu, 
mnohým sa to zdá byť nereálne. Nie sú ochotní 
uveriť y túto veľkú, pretvárajúcu moc Božej lásky 
a uzatvárajú sa pred ňou. Kristus nedáva svoje do
brodenia bez osobného súhlasu človeka. Je to príliš 
silné pre našu ľudskú slabosť a príliš krásne pre 
našu slabú vieru.

Keď ide o naše choré fyzické telo, ochotne a rých
lo prijímame každú radu, podrobujeme sa rozlič
ným liečebným procedúram, užívame množstvo lie
kov, ktoré nám ponúkajú ľudia a to všetko s vedo
mím neistého výsledku. Ale keď ide o chorú dušu, 
o to najdrahšie čo máme, prekvapivo a nepochopi
teľne odmietame a nedôverujeme liekom, ktoré nám 
ponúka Boh š prísľubom istého vyliečenia.

Ale Kristus sa nás neúnavne pýta: „Chceš ozdra
vieť?“ Skláňa sa k nám chorým, nečakane, bez prí
pravy a predohry. Tak to robí vždycky. Preto sa tak 
ľahko nezbadá táto milostiplná chvíľka.

Preto musíme byť stále pripravení na to, že prí
de a úplne jednoducho sa nás opýta: „Chceš ozdra
vieť?“ Musíme byť dostatočne pohotoví na to, aby 
sme mu povedali svoje: áno. M. KeruF-Kmec

DÔLEŽITÉ JE — „AKO“

N iektoré  dni — ľu dský  hovoriac  — v še tko  sa  darí lep š ie ,  
iné dni m en ej dobre . Vtedy zop aku ješ  tú milú skú sen osí, i e  
v tera jšom  životet ktorý  je  nám  daný, n ezálež í, č i  sa  to darí 
dobre a leb o  m en ej d obre , a le  na tom  zálež í, a k o  prežívaš  
ten to  ž ivot; p re to ž e  v tom , a k o  je  zahrnutá lá sk a , k to rá  jed in á  
dáva hodnotu  všetkém u.

V skutku■. B oha m ilu je ten, k to  zachováva jeh o  slová (pozri 
jn  14, 23 J.

Cez deň  m usím e m psliet, ž e  d o  n eba  sl n epon esiem e an i 
radostí an i bo lesti. Aj vydaí sv o je  te lo  d o  ohňa bez  lá sky  je  
ničím  (p ozri 1 Kor 13, 1—3).

Ani sku tky  apošto lá tu  nem ajú cenu. Poznat trebárs jazyk  
an jelov  bez  lá s k y  n ič n ep la tí (p ozr i 1 Kor 13, 1—3).

Ani sku tky  m ilosrdenstva. Ani rozd a l v še tko  chudobným  
bez lá sk y  n ič n ep la tí (p ozr i 1 K or 13, 1—3).

Do n eba  si p on es iem e iba  a k o  sm e to  v še tko  žili: č i to  b o lo  
p od ľa  B ožieho  slovat k to r é  nám ukazu je spôsob , a k o  prejav iť  
našu lásku .

Preto k ažd ý  d eň  vstaňm e šíastn í, č i je  búrka a le b o  svteti 
sln ko ;  pam ätajm e, ž e  náš d eň  bude m at cenu  pod ľa  toho , 
k o ľk o  B ožieho  slova  sm e v ňom  „zažili'. A k bu dem e ta k  ro
biť, v ten  d eň  bu de v n ás žit Kristus a  on  d á  hodnotu skut
kom , k to r é  vykon ám e, č i už priam o a le b o  pom ocou  m odlitby  
a  utrpenia. A n akon iec  t ie  sku tky  nás budú sprevádzať (Zjv 
14, 13). , '

N aozaj m ožno obd ivoval, a k o  nás B ožie slovo  — Pravda
— oslobod zu je  ( jn  8, 32 a  36) od  oko ln ostí, od  te jto  sm rteľn ej 
prirodzenosti (Rtm  7, 24), od  skú šok  ducha a  o d  sveta , k to rý  
nás obk ľu ču je  a  c h c e  narušit krásu  a  p lnosť B ožieho  kráľov 
stva a  nás.

£hlara Lubicb



Dojmy z večného mesta
Koncom novembra a začiatkom 

decembra 1988 ndp. ordinár Mons. 
Ján H I R K A, apošt. administrá
tor prešovský, navštívil mesto 
Rím. Po jeho návrate šéfredaktor 
našich časopisov o. František Dan- 
cák položili mu niekoľko otázok, 
na ktoré otec ordinár rád odpove
dal.

1. Najdôstojnejší otče ordinár! 
Môžete povedať našim čitateľom, 
čo bolo cieľom vašej cesty?

dňoch od 21. novembra do
5. decembra 1988 som bol v Rí
me. Cieľom mojej cesty bola účasť 
na Kódexovej komisii cirkevného 
práva, do ktorej ma menoval Svä
tý Otec. Moja návšteva mala te
da pracovný či služobný charak
ter. *

2. Vaša cesta do Večného mesta 
mala aj iný cieľ?

Samozrejme, ako ordinár gréc
kokatolíckej cirkvi v ČSSR s prá
vami rezidenčného biskupa som 
bol povinný informovať Svätého 
Otca Jána Pavla II. o stave a ži
vote našej cirkvi. Z toho dôvodu 
som navštívil Štátny sekretariát 
Vatikánu, Radu pre mimoriadne 
cirkevné záležitosti a  Kongregá
ciu pre východné cirkvi.

3. Počas svojho pobytu v Ríme 
ste sa stretol aj so Svätým Otcom 
Jánom Pavlom II. Aké dojmy si 
prinášate z tohto stretnutia?

Počas svojho pobytu v Ríme som 
sa viackrát stretol osobne so Svä
tým Otcom. Bolo tak 23. novem
bra na generálnej audiencii, 24. 
novembra na súkromnej audien
cii, potom som bol na koncerte 
talianskej televízie na počesť Svä
tého Otca a tiež na sv. ruženci, 
ktorý sa predmodlieval sám Svä
tý Otec.

Okrem toho sa mi dostalo aj 
ničím nezaslúženej pozornosti od 
Svätého Otca a to tým, že som s 
ním mohol 5. decembra konceleb
rovať sv. liturgiu v jeho súkrom
nej kaplnke.

Stretnut'e so Svätým Otcom bo
lo naozaj srdečné, plné dojemnej 
otcovskej lásky a ja som sa sna
žil o plnú synovskú oddanosť.

Nepoviem nič nového, keď zvý
razním, že osobnosť Svätého Ot
ca je z každej stránky pôsobivá, 
hlboko charizmatická, plná mod
litby a oddanosti — naozaj TO- 
TUS TUUS — CELÝ TVOJ. A prá

ve preto na pozadí posvätných 
miest, chrámu všetkých chrámov 
a osobností Svätého Otca cíti tu 
človek Božiu blízkosť, ochranu 
Panny Márie a veľkosť Kristovej 
cirkvi. Tu sa otvárajú nielen te
lesné oči, ale i srdce a duša.

4. Za ten čas navštívili ste aj iné 
posvätné miesta v Ríme. Môžete 
povedať, čo na vás najviac zapô
sobilo?

Naozaj ani nebolo času chodiť 
po Ríme, lebo mi celkom stačila 
posvätnosť a veľkoleposť samého 
Vatikápu a veľkosť osobnosti Svä
tého Otca.

5. Čo môžete na záver povedať 
našim čitateľom?

Chcem sa zmieniť aj o tom, že 
som v Ríme navštívil a j českoslo
venské veľvyslanectvo a zostali 
sme s veľvyslancom a jeho tajom
níkom v srdečnom a úctivom roz
hovore.

Nakoniec chcem sa poďakovať 
všetkým našim veriacim, kňazom, 
sestričkám a bohoslovcom, že ma 
sprevádzali svojimi modlitbami na 
ceste do Ríma a že ma pozdravili 
pri príležitosti môjho životného 
jubilea.

Milí čitatelia!

Veľmi si vážim tejto vašej po
zornosti vo vedomí, že nie som 
toho hodný, a preto tým srdeč- 
nejšie a úprimnejšie vám za ňu 
ďakujem a ubezpečujem vás, že 
to pokladám súčasne za záväzok 
k ďalšej a ešte obetavejšej práci 
v prospech dobra našej cirkvi a 
diecézy. Vaše modlitby, o ktorých 
ma ubezpečujete, mi pomôžu s Bo
žou pomocou plniť všetky tie mno
hé a stále sa zväčšujúce povinnos
ti môjho zodpovedného poslania.

Ubezpečujem vás, že ani ja na 
vás nezabudnem vo svojich kňaz
ských modlitbách a pri sv. litur
gii — aby sme jeden druhého a 
celý svoj život Kristu Bohu od
dali.



Jemu sa v mladosti nedostávalo mno- 
rých vecí. Ani otca si nepoznal. Zakúsil 
primálo lásky. Nemožno sa diviť, že vô
bec nevie, čo to je láska. A teraz táto 
žena, jeho manželka, pri ňom trpí. .

Ľudia, ktorí síce spolu žijú, ale trpia.
Kristus, nesúc kríž, prechádza popri 

nich.
Okrem iného som žene napísal toto: 

„Potrebujú vás! Preto dbajte o svoje 
zdravie. Je vela žien, ktoré m ajú podob
ný život, aký je váš. Nie ste jediná a sa
ma. Našou veľkou oporou musí byť dôve
ra v Boha. V živote má všetko hlbší 
zmysel, aj utrpenie. Len zúfalstvo robí 
náš život nešťastným.“

Táto žena iste nie je jediná v tejt<j 
skupine manželiek.- Je povďačná, ak ju 
niekto pochopí. U koho sa môže vyroz
právať. A nájsť útechu.

Ďalšia žena, Edita z Piestingu, roz
práva:,, Mám k vám len jednu veľkú 
prosbu. Nemohli by ste v pôste povedať 
zopár slov útechy všetkým ženám a mat
kám. čo stratili milovanú osobu? Ved to 
súvisí so zmŕtvychvstaním a s Veľkou 
nocou.“

Viem, že táto žena a viaceré je j pria
teľky stratili deti nešťastnou náhodou.

Biele kríže pri cestách.
Stále a stále sú tam. Dnes jednoducho 

skrížené laty.
Akoby chceli povedať: „Niečo tu zle 

dopadlo.“ Je to nemá reč, ale veľmi vý
razná.

My povieme: „Tu mal akýsi človek 
smrteľný dopravný úraz.“ A pokračuje
me v jazde.

Ňa cestách zomierali ľudia už pred 
stáročiami. Boli to však zriedkavé prí
pady. Vtedy pribili na kmeň stromu ple
chovú tabuľku a neškolená ruka ju po
maľovala primitívnym obrázkom. Nad 
tým bol plechový oblúk, ktorý prikrýval 
aj malý krížik.

Za môjho detstva som takýto obrázok 
videl na ceste, vedúcej veľkým lesom. 
Medzi ojem konského poťahu a kolesami 
voza naloženého pňami bol zakliesnený 
muž. Kone sa vzpínali. Výjav výstižne 
zachytil neznámy maliar na výstrahu pre 
budúce generácie.

Tak to bolo vtedy.
Odvtedy sa forma zmenila, chce však 

povedať to isté.
..Budf opatrný, aby sa to nestalo aj 

tebe.“ Správa je spojená s výstrahou.
Tak vidíte. V podslate každý z nás ne

jako trp.'. AI3 my sme presvedčení, že 
po každom Veľkom piatku príde Veľko
nočná nedeľa! Po každej noci pr.'de nový 
deň. Slnko je  znova na oblohe. Aj keď 
ho zahaľujú mraky.

Nestratiť vesslú myseľ.
Dôverovať Kristovi.
Každú temnotu vystrieda svetlo.
Ešte dnes stojí na okraji cesty obrá

zok s krížom. V novej podobe. Zvestuje 
minulé veci dnešnou formou.

Na okrajoch ciest bujne rastie č a 
k a n k a  obyčajná (Cichorium intybus
L-).

Sv. Albert Veľký ju už pred 900 rok
mi nazýval „nevestou slnka“.

j k j f e s o m  ®
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Derie sa dopredu. Ponúka pomoc trpia
cim ľudom. Jej kvety svietia jasnou ne- 
bovomodrou farbou. Otvárajú sa len rá
no. Len nakrátko. Popoludní odkvitajú.

Píše sa o nej na papyrusovom zvitku 
starých Egypťanov. V staroveku bola veľ
mi obľúbenou liečivou rastlinou. Dnes sa 
používa zriedkavo. Zabudnutá? A či je 
už neznáma? Obidvoje. Žiaľ.

V prírodnom liečiteľstve sa používa 
predovšetkým koreň — je  vhodný najmä 
pre hornú časť brucha. Je to zelinka pre 
pečeň, žlčník, slezinu, žalúdok a pan
kreas. Pôsobí na všetky tieto orgány. 
Tam, kde „prebýva zlosť“. Tam,- kde 
„hlodá starosť“. Kde „tiesnivo dolieha 
smútok“. Tam, kde „sedí trápenie“.

Radosť stúpa nahor z pečene. Tam je 
je j prameň.

Ľudia, ktorí majú starosti a trápenia, 
sú „čakankovitého typu“.

Pri neočakávanom úmrtí blízkej oso
by je dobré za čas plť čaj z koreňa ča
kanky. Do 1/2 litra studenej vody sa ve
čer dajú dve polievkové lyžice poseka
ného suchého koreňa. Ráno sa privedie 
do varu a scedí sa do termosky. Cez deň 
sa pomaly po dúškoch vypije. Pije sa tri 
týždne, potom sa jeden týždeň pije čaj 
z repíka! Možno zopakovať.

Za krížom pri ceste rastie P a k o s t  
s m r a d ľ a v ý  (Geranium Robertianum
— Ruprechtskraut). Mnohí ho prezývajú 
„smradľavý zobák bocianov“.

Táto liečivá bylina rastie v polotieni. 
Kvety sú bledokarmínové. Rastlina ne
príjemne páchne. Chce však pomáhať.

Používa sa celá rastlina bez koreňa. 
Čerstvá alebo sušená. Zberá sa od mája 
do augusta. Zviaže sa do zväzkov a su
ší sa v tieni na vzdušnej povale.

Pripravuje sa z nej zápar, dve čajové 
lyžičky sa prelejú 2 5 dl vriacej vody. 
Pije sa denne ráno a večer jedna šálka. 
Pije sa týždeň, potom je týždňová pre
stávka. Úplná kúra aj s prestávkami trvá 
tri mesiace. Kúru možno robiť každý rok 
na jar a na jeseň.

„Sťahujúce vlastnosti“ tejto rastliny 
poznal už Albert Veľký. Pre túto vlast
nosť ju možno i dnes preventívne použí
vať pri „nebezpečenstve rakoviny a pri 
zápaloch prsníkov“. Je totiž dokázaným 
faktom, že smútok, trápenie, sklamanie 
a priveľká ustarostenosť o zdravie spô
sobujú ochorenia a podporujú vznik ra 
koviny.

Pri zbere pakostu je  treba dávať po
zor, aby ste domov nedoniesli podobnú 
rastlinu. Na lúkach a močaristých mies
tach rastú roziičné druhy, majú väčšie 
tmavofialové kvety. Pakost smradľavý 
rastie v húštinách, na vlhkých a tienis

tých miestach, často v lesoch, na rú
baniskách, pri múroch a na rumovis
kách.

Namiesto čaju možno pif pakostové 
víno. Ráno a večer sa pije za kalištek. 
Príprava vfna: ISO g čerstvej kvitnúcej 
vňate sa poseká, zaleje sa litrom sudo
vého bieleho vína a nechá sa stáť B dnf 
na teplom mieste. Potom sa scedi a ulo
ží sa na studenom a tmavom mieste. Na 
prípravu vina sú najvhodnejšie mesiace: 
jún a júl.

Každému trápeniu možno zlomiť zra
ňujúci a smrteľný osteň, ked si uvedo
míme že Pán Boh nám preň stvoril lie
čivé rastliny'.

A takto každú temnotu vystrieda svet
lo.

BURINA, KTOR& LIEČI

Smeti v byte. Burina v záhrade. Dva 
razy to isté. Tak zmýšľame. Ale to nie 
je  pravda.

Smeti sú špinou, nosiči bacilov, bak
térií, často sú v nich vajíčka parazitov 
a sú liahňou hmyzu.

Burina je  však na prvom mieste rast
linou. Preto ju treba rozlišovať. Medzi 
rastlinami je veľa takých, ktoré možno 
použiť na liečenie alebo ako kuchynskú 
zeleninu.

Rastlina sa samo nezaradila medzi bu
riny, urobil to človek a rastliny sa vô
bec nepýtal. Pritom nepozná tú rastli
nu. Vôbec ju nepreskúmal. Ved sa na nej 
nedá zarobiť. Všade rastie, hoci sa o ňu 
nik nestará. Rastie aj tam, kde človek 
chce pestovať inú zeleninu, na ktorej 
niečo zarobí. Prinesie mu viac peňazí. 
Lebo sa dobre predáva. Je viac vyhľa
dávaná. Každý ju chce používať.

Preto sa význam rastliny znehodnotil. 
Ba dokonca sa prekrútil a označila sa 
za škodlivú.

Poznám veľa burín. Vyrástlo pre ne 
celé priemyselné odvetvie. Úrady zriadi
li pre buriny zvláštne oddelenia. Ved 
dnes bež hovoríme o herbicídoch, ktoré 
ničia burinu, ktoré bojujú proti burinám. 
Úrady kontrolujú výskyt burín.

Na príklade jednej .buriny“ vám uká
žem, čo všetko táto burina môžs.

P ú p a v a  l e k á r s k a  (Taraxacum 
officlnale). čiže .m liečna rastlina“ má 
hlboké korene. Kolový koreň preniká už 
prvý rok vegetácie do hĺbky 30 až 50 
csntimetrov. Priem3r štvorročného kore
ňa býva až 4 cm a má veľa vedľajších 
koreňov.

Práve tieto korene chcú za každú ce
nu otráviť. Jed preto musí preniknúť do 
hlbky 50 cm ba aj v!ac. Prosím vás, ne
robte to! Vzdajte sa toho!

Istý sedliak pestoval zeleninu biologic
ky. Mal jeden pozemok na ktorom sa ke
dysi používali umelS hnojivá. Nasial tam 
trávu s ďatelinou a viac rokov tam pá
sol ovce. Po čase pozemok preoral a na
sial mrkvu. Úrady však naňho podali 
trestné oznámenie. Pri kontrole sa zisti
lo, že mrkva obsahuje jedovaté látky 
z herbicídov, a preto je zdravotne zá- 
vadná.
(Pokračovanie.)



Svätý Otec Ján Pavol II. na sviatok Zjavenia Pá
na oznámil zvolanie mimoriadneho zhromaždenia 
Biskupskej synody, ktoré bude zasvätené výlučne 
katolicizmu v Afrike. Dodal, že táto iniciatíva bude 
mať veľký význam v diele šírenia Evanjelia.

V nedeľu 8. januára t. r. pri slávnostnej sv. litur
gii vo Svätopeterskej bazilike Svätý Otec Ján Pa
vol II. udelil niekoľkým desiatkam novonarodenia- 
tok sviatosť krstu.

Ján Pavol II. vymenoval 30. decembra 1988 päť 
nových pomocných biskupov pre maďarské diecé
zy: Sú nimi: dr. Vilmos Dékány, dr. Asztrik Vársze- 
gi, István Äcs, Mihály Mayer a dr. Nándor Takács.

Kardinál Roger Etchegaray, predseda Pápežskej 
komisie Iustitia et Pax vyhlásil, že Svätý Otec Ján 
Pavol II. navštívi Kubu. Termín návštevy zatiaľ nie 
je známy.

Koncom októbra minulého roku prijal Svätý Otec 
na súkromnej audiencii biskupa a apoštolského ad
ministrátora pre diecéry Vilno a Panevezys Mons. 
Juligomena Stepanaviciusa. Od roku 1961 bol na 
území diecézy izolovaný a pri návšteve kardinála 
Casaroliho v Moskve na jubilejných oslavách rus
kého kresťanstva sa tento dohodol so sovietskymi 
predstaviteľmi o uvoľnení biskupa z izolácie a o je 
ho návšteve Vatikánu. Podľa vtedajších názorov on 
to bol, ktorého Svätý Otec na konzistóriu kardiná
lov menoval za kardinála in pectore. Dnes už je 
známe, že je to skutočne pravda.

V mesačníku Vo svete knihy, ktorý vychádza v 
Moskve, začali publikovať Nový zákon. V prvom 
pokračovaní je osem hláv z Evanjelia podľa Matú
ša. Texty sú usporiadané tak, že si ich bude možno 
vystrihnúť a zložiť do brožúry. Úvodné slovo napí
sal člen Akadémie v.'ed filológ Sergej Averinov. 
Uviedol v ňom, že „európska kultúra by bola nepo
chopiteľná bez znalosti je j kresťanských základov. 
Osoba Ježiša Krista je stále prítomná v kultúrnej 
histórii nášho kontinentu.“

Pri príležitosti jesenného zasadania Viedenskej 
odzbrojovacej kom ise Jurij Smirov, zástupca rady 
na tlačovej porade o náboženských otázkach v ZSSR 
vyhlásil, že sa chystá nový zákon namiesto zákona 
z roku 1929 o Cirkvách a náboženskej slobode. Na 
žiadosť vodenia Ruskej pravoslávnej cirkvi štát 
uzná cirkvi ako právne subjekty, povolí sa široká 
charitatívna činnosť, ako aj vyučovanie nábožen
stva v cirkevných objektoch. R'ešenie ukrajinskej 
katolíckej a gréckokatolíckej otázky bude možné 
uskutočniť len po otvorenej konzultácii medzi vlá
dou, pravoslávnou cirkvou a Vatikánom.

Litovská televízia 22. októbra 1988 oznámila ve
rejnosti, že vo Vilne vláda vrátila katolíckej cirkvi 
katedrálu, ktorá bola v rokoch stalinizmu zhabaná 
a používaná na muzeálne ciele. Kardinál Vincen-

tas Sladkovicius pri príležitosti začatia pápežskej 
služby Svätého Otca Jána Pavla II. celebroval pr
výkrát sv. liturgiu ešte len pred katedrálou na ná
mestí, lebo liturgická úprava nebola dokončená. 
Napriek sychravej zime kardinál celebroval spolu 
so 4 biskupmi, 20 duchovnými a za účasti 30 000 
veriacich.

Na tému ľudského života hovoril pápež Ján Pa
vol II. 738 ráz. Po prvý raz hned po svojej voľbe 
za pápeža 20. októbra 1978 pri stretnutí s diploma
tickým zborom.

V Taliansku vyšlo monumentálne dvojzväzkové 
dielo Grande dictionario dellireligioni — Veľký 
slovník náboženstiev. Dielo je veľkou medzinárod
nou kultúrnou novinkou. Koordinátorom prác na 
slovníku bol kardinál Paul Poupard.

Po tristo rokoch má Cypér znova maronitského 
arcibiskupa. Stal sa ním o. Butrus Džemajel, dote
rajší biskupský vikár v libanonskom Anteliase. Po 
smrti biskupa Louca Karpasiu v r. 1670 Cyper ne
mal maronitského biskupa.

V stredu 18. januára sa začal Týždeň modlitieb 
za jednotu kresťanov. Vyhlásil ho Svätý Otec Ján 
Pavol II. Trval do stredy 25. januára. Jednota — 
povedal Svätý Otec — sa nezvýrazňuje v obrátení 
iných cirkví k jednej cirkvi, lež k obráteniu všet
kých cirkví ku Kristovmu Evanjeliu. Len tak sa 
zjednotíme medzi sebou, keď sa najprv zjednotíme 
s Kristom.

Vo varšavskom kostole Všetkých svätých bola 8. 
januára t. r. premiéra filmu o 3. apoštolskej náv
števe Jána Pavla II. vo vlasti. Film nakrútil režisér 
Andrzej Jurga pod patronátom sekretariátu poľskej 
Biskupskej konferencie. Má názov: Nebojte sa, ja 
som to.

V Podkarpatskej Ukrajine sa 43 gréckokatolíc
kych duchovných obrátilo na Michaila Gorbačova 
v otvorenom liste, v ktorom žiadajú o doriešenie 
gréckokatolíckej otázky.

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 
bola dňa 29. januára 1989 v chráme sv. Stanislava 
v Ríme slávnostná sv. liturgia, ktorú v byzantsko- 
ukrajinskom obrade slúžil arcibiskup Miroslav Ma- 
rusyn, tajomník vatiKánskej Kongregácie pre vý
chodné cirkvi. V homílii podčiarkol význam modli- 
ťeb  za jednotu kresťanov vznášaných tiež i na ne
dávnych oslavách tisícročia pokrstenia Kyjevskej 
Rusi. Na tomto stretnutí odznela aj prednáška na 
tému Jednota kresťanov v intenciách a modlitieb 
Ježiša Krista, ktorú predniesol poľský kňaz Stanis
lav Janusz.

ROZVAŽUJ, KÝM SA ROZHODNEŠ
Radnica v Bardejove na Slovensku je pestrou paletou rene

sančného a gotického slohu. Najoriginálnejšou partiou radni
ce je vežový arkier na východnej strane, na ktorom sú vyry
té podivuhodné nápisy. Napr. na južnej strane je nápis: „Ha- 
bitacula iHstorum benedicentur“ (t. j. Príbytky spravodlivých 
budú požehnané). Na východnej strane je nápis: ,,Felix civitas, 
quae tempore pacis cegitat bella!“ (čo značí: Šťastné mesto, 
ktoré v čase pokaja pamätá na vojnu). A nad skvele vyzdobe
nou železnou bránou radnice je tento nápis: ,,Priusquam inci- 
pias — consHlto!“ — Rozvažuj, prv než sa rozhodneš. Tento 
nápis upozorňoval senátorov na zodpovednosť ich úradu. Po
dobné nápisy sú aj na poschodí, kde sú aj mená vtedajších 
mestských senátorov.
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KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa 3. januára 1989 ndp. ordinár Mons. Ján H i r- 
k a, apošt. administrátor prešovský, sa zúčastnil 
na prijatí u predsedu ONV Prešov, ktoré bolo pri 
príležitosti nového občianskeho roku. — Dňa 5. ja
nuára 1989 bol prijatý námestníkom ministra kul
túry SSR PhDr. Vincentom Máčovským v Bratislave.
— Dňa B. januára 1989 na sviatok Zjavenia Pána 
v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
slúžil sv. liturgiu a vykonal veľké posvätenie vody.
— Dňa 10. januára 1989 bol v Prahe na stretnutí 
predstaviteľov katolíckej cirkvi u podpredsedu vlá
dy ČSSR Mateja Lúčana. Stretnutie sa konalo pri 
príležitosti nového občianskeho roku. — Dňa 16. 
januára 1989 bol v Bratislave na stretnutí predsta
viteľov cirkví a náboženských spoločností SSR 
u predsedu vlády SSR Ivana Knoteka, kde bol pred
stavený nový minister kultúry SSR Pavel Koyš. — 
Dňa 20. januára 1989 bol na prijatí u predsedu 
VsKNV v Košiciach. — Dňa 23. januára 1989 v ka
tedrálnom chráme v Presove slúžil slávnostnú sv. 
liturgiu pri príležitosti 20. výročia založenia pre
šovského cirkevného zboru. M. M.

2. ap ríla  t. r. je  tom u 20 rokov , č o  sa  úradu ordinára grécko- 
^ k a to líc k e j c irkv i s  právam i s íd eln éh o  b iskupa ujal ndp. Mons. 

]án H i r k  a, apošt. adm inistrátor prešovský . Spom ínajúc sl 
na to to  dvadsiate v ýročie te jto  význam nej udalosti, prosím e  
N ajvyššieho V eľkňaza , aby  a j  n aď alej le h n a l jeh o  k roky  a  
sprevádzal jeh o  ap ošto lskú  činnosť. Mnoho rokov , Šťastných  

r o k o v . . .  (Sním ka: Anna Ratvajovň)

NAŠI JUBILANTI

V .tomto mesiaci si svoje životné jubileá pripo
mínajú títo duchovní otcovia:

Július Pukán, na odpočinku v Prešove — 80 ro
kov od narodenia (4. 4. 1909);

Michal Čintala, na odpočinku v Michalovciach
— 75 rokov od narodenia (21. 4. 1914};

Ján Šimon, na odpočinku v Košiciach — 70 rokov 
od narodenia (26. 4. 1919).

Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov 
vo svojich modlitbách.

Mnohaja ľit, blahaja ľit!

\ v pokoji! 
Naše hroo^^^^ .

Dňa 1. februára 1989 usnul v Pánovi v 70. roku 
svojho života a 47. roku kňazstva

o. Ladislav T a t r a y, gr.-kat. duchovný na odpo
činku v Košiciach.

Nebohý sa narodil 12. augusta 1919 v Košiciach. 
Na kňaza bol vysvätený 6. decembra 1942.

Pohrebné obrady vykonal o. kanonik Viktor Sko- 
rodenský, okresný dekan košický, dňa 7. februára 
1989 v Košiciach.

Vičnaja jemu pamjať!

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA APRÍL

Aby sa postupne a rovnomerne zmenšoval počet 
jadrových i konvenčných zbraní a aby sa vykoná
vala účinná kontrola nad obchodovaním so zbraňa- 
nmi.

Srdce Ježišovo, daj svätosť a vytrvalosť všetkým, 
ktorých si povolalo.

PREČÍTALI SME ZA VÁS
Je platné cirkevné požehnanie manželstvu, keď pred prija

tím sviatosti manželstva veriaci snúbenci nepristúpia k svia
tosti zmierenia a k sv. prijímaniu?

Cirkevný predpis v kánone 1065, § 2 o tejto veci hovorí: 
Aby sviatosť manželstva bola prijatá s úžitkom, nevyhnutne 
sa odporúča snúbencom, aby pristúpili k sviatostiam poká
nia a Najsvätejšej Eucharistie.

Z toho jasne vyplýva, že prijatie svBtých sviatosti pokánia 
a Eucharistie nie je podmienkou platnosti cirkevného sobáša.

Je však treba zvážiť jednu dôležitú vec. Keď veriaci chce 
prijať sviatosť manželstva, potom mu má na tom záležať, aby 
bola prijatá „s úžitkom“. A sviatosť manželstva Je sviatosťou 
živých — to znamená, že má byť prijatá do stavu posväcujú
cej Božej milosti. Teda najlepšie je na ňu sa pripraviť tým, 
že pred jej prijatím veriaci prijmú obe sviatosti, ktoré v tom
to prípade je treba považovať za veľmi doporučenú prípravu.

(Knč 1988, 35 — ĽP)
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Pápež pokoja a lásky
(16. pokračovanie)

APOŠTOL JEDNOTY KRESŤANOV

Ján XXIII. v idel v Jedn ote kresťan ov  zm ysel ľu dských  d e 
jín. V šetky prejavy  ľu dského  života spejú  k  jed n ote  a  v nej 
nachádzajú  svoj c ieľ. Tým cieľom  je  Kristus, ktorém u m á slú
žiť každý  č lov ek , k a íd á  spoločn osť, rodina, národ , ba  ce lý  
vesm ír a  ce lkom  osobitným  spôsobom  svä'.á c irkev , ktorú, on  
založil.

Kristovou horúcou túžbou a  jeh o  rozkazom  je , aby  všátel, 
ktor í veria v n eho , boli jedno. P oko jn é sp o lo čn é  nažívan ie je  
dobrou a  krásnou  v ecou ; a le  kresían ov , živených jeh o  učením , 
ba jeh o  vlastnou krvou  a vlastným  telom , n em ôže u sp o k o ja  
len  jednoduchý dobrý pom er susedov. Oni mus^a byt dom á
cim i členm i Božej rodiny, jed n éh o  dom ova. Túžba po jed n ote  
všetkých  kresían ov  žila v Jánovi XXIII. od  prvého okam ihu  
kň azske j vysv iacky  a  eš te  viac, k e ď  prija l voľbu za p áp eža  
a  stal sa  sku točn e spoločným  otcom  v šetký ch  kresťanov .

Od prvej ch v íle  svojho pon tifikátu  až po svoju  sm rt Ján  
XXIII. stá le  ukazoval sv o je  horú ce želan ie  p o  jed n ote  všet
k ý ch  kresían ov  a  tých, č o  veria v Boha. Založením  S ek re ta 
riátu p re  z jedn oten ie k resían ov  a j ústavne a  na trvalo  zabez
p eč il tohto  n ového eku m en ickéh o  du cha v k a to líc k e j cirkv i. Na 
jeh o  č e lo  postavil kard in á la  Augustína Beu, S. J., Jedn ého  z 
naj zaslú žilejších  a n ajhorliv ejš ích  pracovn íkov  w súčasnom  
eku m en ickom  hnutí.

20. jú la 1962 S ekretariá t p re  z jed n oten ie  k resían ov  so  schvá
len ím  Ján a XXIII. vyzval od d elen ý ch  kresían ov , aby  posla.lt 
svojich  zástupcov a k o  pozorovateľov  na Druhý vatikán sky  vše
obecn ý  cirkevný snem . 17 ev an je lický ch  a  pravoslávnych  cir
kv í vyhovelo tom uto pozvaniu. Z aložen ie S ekretariátu  značne  
prispelo  k  zblíženiu ev an je lický ch  a  pravoslávnych  cirkv í s 
Rímom.

V ovzduší tohto  nového eku m en ick éh o  ducha m ohlo sa  usku- 
točn ií pozvanie kard in ála  Beu do  p ro testan tskéh o  Dánska. Po
zvalo ho Združenie d án skych  ev an je lický ch  študentov. Záslu
hou p ápeža  Ján a XXIII. sa  sta lo , tiež  po  prvý raz v dejin ách , 
že k a to líck a  c irkev  bo la  úradne zastúpená prostredn íctvom  
svojich  pozorovateľov  na zasadan í Svetovej lu terán skej fe d e 
rác ie , k to ré  sa  kon a lo  o d  30. jú la do  11. augusta 1963 v H el
s in kách  vo Fínsku.

Ján XXIII. pri roz ličn ých  p rílež itostiach  hovoril o  p o tr eb e  
zjednoten ia  všetkých  k resían ov . V tom to oh ľad e  majú v eľký  
význam a j jeh o  en cy k liky . Stačí, a k  spom en iem e aspoň  d v e : 
Ad Petri Cathedram  a  A eterna Dei Saplentia.

Ján XXIII. podľa  príkladu  sv. Leva V eľkéh o  nosil v s eb e  
živú túžbu v id ieí v šetky  národy na c e s t e  pravdy, lá sky  a  p o 
ko ja .

Aby c irkev  m ohla čím  lep š ie  p ín ií sv o je  vzn ešen é poslan ie, 
rozhodol sa  zvola í Druhý vatikán sky  v šeobecn ý  cirkevn ý  snem . 
D ôveroval, že zhrom ažden ie b iskupov z c e léh o  sveta  n ie len  
posiln í zväzok jednoty  viery, správy a  kultu, a l e  vzbudí a j po
zornosť m nohých, k tor í n epatria  d o  te jto  cirkv i, a le  v eria  v 
Jež iša  Krista. Ján  XXIII. r~>lá všetkých , aby  sa  svorne zhro
maždili o k o lo  pastiera  stá^a.

19. novem bra 1961 Svätá sto lica  vyslala  úradných pozorovate-

Gr. kat. katedráln y  chrám  B ožej Múdrosti v Rím e JVia Boc-
c e a )

ľov na  3. plenárnu schôdzu  Svetovej rady  cirkv í d o  Neu> Del- 
hi. B olo  to  p o  prvý raz v d ejin ách  cirkv i, ž e  k a to líck i pozoro
vatelia  sa  zúčastnili na otváracích  pobožnostiach  a  na zasa
daniach.

N ávšteva an g lik án sk eh o  arcib isku pa  t Canterbury dr. Fishe- 
ra u Ján a  XXIII. b o la  u dalosíou  v eľk éh o  h istorického  význa
mu. U skutočnila sa  2. d ecem bra  1960. Dr. F lsher — a ko  sa 
n eskorš ie  sám  priznal p o  svojom  návrate do  A nglicka — po
dal pápežov i ruku so  slovam i: „Vaša svätosť, začínam e písať 
novú stránku dejín."

AJ z k re sťan sk éh o  'Východu p rišie l priaznivý oh las  na zjed
nocovaciu  činnosť p áp eža  Ján a XXlll. P atriarcha Athenagoras 
I., h lava  pravoslávne! c irkv i, vydal osobitn ý  pastiersky  list, 
o ktorom  roztržku m edzi kresťanm i nazval najväčšou krivdou 
na Kristovom  d ie le . P atriarcha A thenagoras vyzval hlavne teo
lógov, aby  pracovali na zjednoten í.

V októbr i roku  1960 Ján a XXIII. navštívila 14-členná dele
gácia  ž idovskej organ izácie  United Jew ish  A ppeal. Svätý Otec 
Im poď akova li za  návštevu a  d o d a l : ,,Všetci sm e bratia, dietky 
jedn ého  Otca.“ i

Táto horúca túžba Jána XXlll. n eosta la  iba  túžbou, a le  pre
šla  v sku tky , k to ré  ostanú zap ísané v d ejin ách  ekumenizmu, 
z jedn ocovacieho  hnutia.

(Pokračovanie v budúcom Čísle.)

BLÍŽNY — BOŽÍ OBRAZ .
Damorodci istého afrického kmeňa sa dednes poxdravujé 

zvláštnym pozdravom: „la fa vidím!“ To znamená: Nevidím 
predovšetkým seba, nemyslím na]prv na seba, ale vidím teba, 
tvoju dôstojnosť, cenu.

Tento postoj nám dnes chýba: úcta pred dSstojnosíou blíž
neho. Blížny nie je objektom na vykorisťovanie, ale je Bažím 
obrazom.

S L O V O  — mesačník gréckokatolíkov v ČSSR. V y d á v a  Spolok sv. Vojtecha Trnava v Cirkevnom nakladateľstve, Bra
tislava. Š é f r e d a k t o r :  František Dancák. R e d a k e  i a :  08S04 Kružlov 71, č. t. 95241. A d m i n i s t r á c i a :  
815 21 Bratislava, Kapitulská 20. C. t. 331717 a 333 OSE.
T l a č i a :  Duklianske tlačiarne, z. p.. Prešov, ofsetom. Uzávierka časopisu je 2 mesiace pred vydaním čísla. Rukopisy 
nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy ruko pisu. R o z š i r u j e :  PNS, objednávky prijíma každá pošta 
a doručovatef. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — Ústredná expedícia a dovoz tlače, 813 81 Bratislava, Gottwal- 
dovo nám. 6. Celoročné predplatné 24 Kčs, pre cudzinu plus poštovné. Cena jednotlivého výtlačku 2 Kčs. Indazné 
číslo 49618.


