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Božské Srdce Ježišovo
Božskému Srdcu Ježišovmu je zasvätený mesiac 

jún, v ktorom sa mu klaniame horlivejšie ako v os
tatných mesiacoch. Aby sme postriehU dôvod tejto 
poklony, zahlaďme sa hlbšie na toto Srdce.

Ježíš Kristus je druhá Božská Osoba, teda Boh od 
večnosti. Človekom sa stal, keď sa narodil z Panny 
Márie, počatý SvSiým Duchom. Vzal na seba takž 
telo i dulu, ako máme itt ľudia. Má dve prirodze
nosti: božskú a fudskô. Ale je len jednou osobou 
a to božskou. Je teda Bohočlovek. Všetky činy po
chádzajú od osoby u nášho Spasiteľa z druhej bož
skej Osoby, následne sú božské a majú nekonečná 
hodnotu. Taká hodnotu má už jeho narodenie, jeho 
práce v Nazarete, keď pomáhal svojmu pestúnovi 
sr. Jozefovi, hlásenie evanjelia, jaho zázraky ako 
keď premenil vodu na víno na svadbe v Káne Ga- 
iilejskej, vzkriesil naimského mládenca a veľa 
iných. Patrí tu predovšetkým jeho bolestná smrť a 
slávne zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie.

Srdce je znakom* a či symbolom. Preto hovoríme
o dobrom človekovi, že má šľachetné srdce. V ta
kom zmysle havoríne a j o Božskom Srdci Ježišo
vom. Keď sa klaniame Božské irai Srdcu Ježišovmu, 
klaniame sa nášmu Vykupiteľovi, ktorý nás neko
nečne miluj3. Preto právonn o ňom hovoríme, že v 
ňom prebýva všetka plnosť Božstva. že je to horia
ce ohnisko lásky, plné dobroty a láskavosti. Právom
o ňom t'-rdíme, že Je h’bkou všetkých čností. Utie
kam? sa k neitiii ako k prameňu života a svätostí. . .
V ňom vidíme svoj život i vzkriesenie. Veď ono sa 
stalo obstou za na&2 hriechy. Preto je spásou všet
kých. čo v neho dúfajú, nádejou zomierajúcich i 
slasťou všetkých svätých.

Božské Srdce Ježišovo má byť vzorom našich sŕdc. 
My s j t o  krehkí a slabí ľudia. Naše sily sú obTTnídze- 
né. Máme milovať Boha a blížneho podlá svojich 
síl. I naše srdce má byť ohniskom iáskv, z ktorého 
žiari dobrota a láskaresť. Máme sa usilovať získať 
čo najviac čnortí. aby s t o  boli prameňom poteše
nia pra svoj'eh blížnych. Hlaďme, aby sme boli v 
utrreaí trpezliví a voči svojim ne-jriataľom milo
srdní. MoHirae sa za svoje hr'echy i za hriechy 
druhých. Aj- v našom srdci bude mať zaľúbenie ne
beský Otcc. Tsk o sa sfaname praktickými hlásateľ
mi lásky k Bohu a blížnemu.

Dnešný svet kladie hlavný dôraz na rozum. Vy
tvoril podivuhodné diela. Liata vo vesmíre, rozbíja 
aiómy a foh energiu stavia do svojich služieb. Udi
vuje nás stálo novými vynálezmi. Veľa vynakladá 
na to, aby získal vždy novšie poznatky o realizoval 
ich v pra vi.

Ľudovít ťuila: Botskô Srdcu IcžiSouo

Bohužiaľ, dnešok má malé srdce, ktoré nestač! 
udržať vymoženosti rozumu, aby napomáhali jehs 
zdokonaľovanie. Spomeňme si, ako sa všetci boji 
me nukleárnych zbraní, ktorých množstvo neustále 
vzrastá. Svet potrebuje veľké šľachetné srdce, aby 
nové poznatky rozumu uskutočňoval pre napredo
vanie všetkých ľudí, pre ich zbližovanie, xbratanie, 
aby zavládlo porozumenie a pokoj.

Takým vzorom je  nám Božské Srdce Ježišova. 
Úctime a nasledujme ho a budenie sa usilovať do
siahnuť veľkosť nie tým, že by sme si podrobili dru
hých, ale tým, že sa budeme obetovať za druhých.

„Ježišu, Synu Boha živého, ktorý si odkryl bohat
stvá svojho najsvätejšieho Srdca, zmiluj sa a spas 
teba zvelebujúcich.“

ThDr. Ján B u b á n

Ak |e na svnte nejaká radosť, má ju iste človek čisté!«; 
srdca. (Tomáš K«Hnpgnsk£).



KALENDÁR  
NA MESIAC

IO  N

1. Š Justín, mučeník. M DD
Zakončenie obdobia po sviatku Najsv. Eucha- 
ristie

2. P Najsvätejšie Srdce Ježišovo. Nikefor, vyzná
vač. Prvý piatok

3. S Lukilián, mučeník. Bolestnej Panny Márie

4. N 3. nedeľa po ZSD. — Hl. 2. Utr. ev. 3. Mi
trofan, patriarcha

5. P Dorotej, biskup
6. U Visarion a Ilarion, ctihodní
7. S Teodot, biskup a mučeník
8. Š Teodor Stratilát, mučeník
9. P Cyril Alexandrijský, arcibiskup

10. S Timotej, biskup a mučeník

11. N 4. nedeľa po ZSD. — Hl. 3. Utr. ev. 4. Barto
lomej a  Barnabáš, apoštoli

12. P Onufer Velký a Peter Athoský, ctihodní
13. U Akvilina, mučenica
14. S Elizeus, prorok
15. Š Amos, prorok. Hieronym, ctihodný
16. P Tichon, biskup
17. S Manuel, Savel, Izmael, mučeníci

18. N 5. nedeľa po ZSD. — Hl. 4. Utr. ev. 5. Leon- 
tín, mučeník

19. P Júda Tadeáš, apoštol
20. U Metod, biskup a mučeník
21. S Julián z Tarzu, mučeník
22. Š Eusébius, biskup a mučeník
23. P Agripina, mučenica
24. S Narodenie sv. Jána Krstiteľa

25. N 6. nedeľa po ZSD. — Hl. 5. Utr. ev. 6. Fevró- 
nia mučenica

26. P Dávid Solúnsky, ctihodný
27. U Sampson, ctihodný
28. S Cyrus a Ján, nezištní (bezrebreníci)
29. Š Sv. Peter a Pavol, apoštoli
30. P Zbor 12 apoštolov

„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravod
livosť a toto všatko dostanete navyše“ (Mt 6, 33).

Ruský spisovateľ N. A. Nekrasov napísal krásnu poému: 
Komu sa na Rusi dobre žije. O hodnote tohto diela svedčí 
fakt, že autor na ňom pracoval Štrnásť rokov. Spisovateľ 
v diele opisuje cestu siedmich mužíkov — roľníkov, ktorí 
chceli nájsť šťastného človeka. Spočiatku ho hľadajú medzi 
zámožnými. Nakoniec ale nachádzajú polonahého Gríšu 
Dobrosklonova, ktorý hovorí: „Nepotrebujem striebro ani 
zlato, a daj Boh, aby zennfankám mojim a každému roľ
níkovi sa žilo voľno, veselo, na cele j svätej Rusi.“

„Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale du£u xafaiť u -  
môžu“ (Mt 10, 28).

Pápež Pavol VI. v roku 1964 vyhlásil za svätých mla
dých ugandských mučeníkov. Kráľ Muaga ich dal popraviť 
ako zlofiincov, pretože prijatím kresťanstva vraj zradili 
svoju africkú vlasť. Vyhrážal im, sľuboval, zastrašoval. 
Oni stále opakovali, že kresťanmi ostatnú za každú cenu. 
Kati ich privliekli k hranici, kde Ich čakala tmrť upá
lením za živa. Aj tu však odpovedali: „Naša jediné slovo 
je : sme kresťania!“

Kto chce varne nasledovať Ježiša Krista, musí dať v 
sazku všetko, a j život.

„Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajft 
mňa . . . “ (Jn 10, 14).

Ernest Claes píše v Dobrom pastierovi o farárovi Cam- 
pensovi ako o kňazovi, ktorého srdce bíja pre druhých: 
ujíma sa opusteného obuvníka Densa a j s jeho ženou. Ked 
s ním ide navštíviť jeho ženu, ktorá leží na smrť chorá 
v nemocnici, vidí plačúceho Dansa, pretože jeho cnatalka 
práve zomreľa. Dedinský farár plače s ním. Ked sa utíSi, 
povie: „Milý Dansi. máš tu ešte niekoho. Tvoj farár je tu 
pri tebe.“

„Gn volá svoje ovce po mena a vyvádza Ich“ (Jn 10.
3).

Stalo sa, že jedného dňa, istá karavaná pútnikov do 
Svätej zeme, muaola prechádzať okrajom púšte. Na križo
vatke ciest našli ovečku, ktorá sa akosi bála pohnúť z 
miesia. Pútnici zastavili, a ked sa k nej priblížili, zistili, 
že je  slepá. V tc-m sa zrazu z diaľky ozval hlas pastiera. 
Ovečka zdvihla hlavu a pobohla tým smerccn, odkiaľ pri
chádzal hlas. Ked ale pastier prestal volať, ovečka osiala 
stáť a čakala na dalšie volanie. Konečne sa dostala k 
pastierovi. Môäcaie si predstaviť tie pocity, s ktorými si 
ju pastier uvítal.

Evanjelium sv. Jána nás očarúva pravdou, že Ježiš, náš 
vzkriesený Pán ;'o dobrý Pastier, ktorý „volá svoje ovca 
po mene a vyvádza ich. Ked ich všetky vyženie, kráča 
pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za 
cudzím nopô'du, ba ujdú od r.eho, lc-bo cudzí hlas nepo
znajú“ (Jn 10, 3—5].

Preto je dobre počuť nebeské posolstvo, ktoré nás oča
rúva pravdou, že Ježiä je  stále a vždy dobrým Pastie
rom . . .
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Pred bránami polroka
F stupujeme do šiesteho  m esiaca roka , čo  nám  

dáva príležitosť zam yslieť sa, ak o  sm e prežili 
prvých šest m esiacov, prvú polovicu tohto roka , ak o  
sme pracovali, a ko  sm e plnili svoje úlohy, svoje po
vinnosti, akým i sm e boli m atkam i, otcam i, akým i 
synmi, dcéram i — i akým i kresťanm i.

Koncom m esiaca sa  naše deti rozbehnú na prázd
niny, ale prv — práve v prvý deň tohto m esiaca  — 
oslávime ich sviatok, M edzinárodný deň detí. Už 
tradične si vtedy spytujem e svedom ie, ak o  sm e si 
plnili svoje povinnosti voči našim mladým rato les
tiam. Veď pre rodičov niet dô lež itejšej povinnosti, 
ako je dobre, správne, statočne vychovať svoje deti.

Znova a znova si uvedom ujem e že nestačí dať d e 
ťom život. Že je  povinnosťou každého  otca  a kaž 
dej matky, aby deti, ktorým  život dali, n ielen  ob lie 
kali a šatili, nielen kŕm ili, a le  ich a j vychovávali.

U nás niet problém ov s m ateriálnym  zabezpeče
ním detí, lebo naša spoločnosť im dáva všetko v ta
kej miere, a ko  n ijaká iná nikdy predtým . Už v m a
terskom lone sa  stará o budúce deti sieťou poradní, 
sprevádza ich maximálnou starostlivosťou a zdra
votníckou opaterou pri narodení, poskytu je výhody  
rodinám s viacerým i deťm i, úľavy zamestnaným  
matkám, výpomoc v materstve.

A potom  — všetko je  pre d eti: jas le  i m aterské  
školy, zdravotnícke zariadenia, š iroko  rozvetvená  
lekárska a zdravotnícka starostlivosť. Deťom patria  
kúpele i ozdravovne, do ktorých  v minulých časoch  
mali prístup iba tí, čo  na to m a l i . . .

Škoda len, že ešte vždy sa nájdu nezodpovední 
rodičia, ktorí zneužívajú starostlivosť našej sp o loč
nosti, ktorí to, čo  ona vynakladá na ich deti vo for
me rodinných prídavkov, prem árnia, prelejú  dolu  
hrdlom. V takýchto rodinách je  smutno, deti plačú a  
tu nie je nijaká záruka, že z d etí vyrastú správni 
ľudia. Nemajú dobrý príklad, žijú v ustavičných  
hádkach rodičov, nem ajú čas na poko jn é p ísanie  
úloh . . .

Božie prikázanie, k toré  ukladá dietkam  povin
nosť ctiť si svojho o tca  i svoju matku, zahŕňa v s e 
be aj povinnosť rodičov dbať ó  starostlivú mravnú 
výchovu svojich d etí, ktoré  majú na ňu nezadateľné  
právo. Veľmi — preveľm i si majú uvedomiť rodičia  
svoju zodpovednosť pri výchove svojich detí. Sú po
vinní vštepovať im od  m ala povinnosť cítiť si o tca  i 
matku a poukazovať im aj na ich budúce úlohy, na 
čas, keď  sa ai oni stanú otcam i a  m atkam i. Táto vý
chova je v rodine prepotrebná. Vo svojich hom íliách  
ju v iarných m esiacoch  veľm i zdôrazňoval Svätý 
Otec Ján Pavol II.

t
V júni f 10. 6. 1912) si každoročn e spom ínam e na 

hroznú lidickú tragédiu. Nacis*i zavraždili 184 mu
žov a sedem  žien a ďalších  196 žien odv liek li do  
koncentračného tábora v Ravensbriicku, k d e  z nich 
50 zahunulo. Súčasne odvliekli 96 detí do kon cen 
tračných táborov v Lodži a Chelm e, ak o  aj do ne
meckých rodín na odnárodnenie. Iba 16 detí sa vrá
tilo domov. Umrel s wm i aj ich farár, syn p id krk o -  
nošského tkáča Jose f Stem berka.

V júni uplýva 75 rokov (28. 6. 1914) od sarajev-

sk éh o  atentátu, ktorý  sa  stal zám ienkou na rozpú
tan ie prvej svetovej vojny , ktorá  trvala až do roku  
1918. Pravda, vojna sa pripravovala už dlho pred
tým, a le  sara jevský  atentát ju urýchlil a  do pohybu  
uviedol pripravenú vojnovú mašinériu.

Tohto roku  si práve v júni pripom eniem e 70. vý
ročie  (1919) vyhlásen ia S loven skej republiky rád v 
Prešove, k torá  bola  prvým pokusom  o utvorenie ro
botn íckeho  štátu na území ČSR.

Pred 90 rokm i (3. 6. 1899) umrel Johann Strauss 
ml., rakú sky  hudobný sk ladateľ, jeden  z najvýznam
nejších  predstaviteľov v ieden skej k la s ick e j operety.

Na dvoch velikánov svetového um enia si spom e
niem e 6. júna. Pred 390 rokm i (1599) sa  narodil 
Diego Rodriguez d e  Silva Y Velázquez, špan ielsky  re
nesančný m aliar  — a  pred  190 rokm i (1799) uzrel 
svetlo sveta ruský básn ik  A lexander Sergejev ič Puš- 
kin.

Bohatý na spom ienky  a  výročia je  m esiac jún. 
Svätá m atka c irkev  ho zasvätila úcte B ožského Srd
ca  Ježišovho. Svätý Otec Ján Pavol H. nás pozýva, 
aby sm e sa  v júnových dňoch u tiekali k  tomuto 
žriedlu všetkých  m ilostí a  prosili: B ožské Srdce 
Ježišovo, obetu jem  ti prostredníctvom  nepoškvrne
ného Srdca Panny Márie, m atky cirkvi q v spojení 
5  obetou svätej om še všetky  svoje denné modlitby, 
práce, radosti í  utrpenia na odčinen ie hriechov a  za 
spásu všetkých ľudí, v m ilosti Svätého Ducha na os
lavu n ebeskéh o  Otca. -ant-

N ech vždy svieti s ln k o . . .
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Veľmi Často sa «spokojujeme túžbou byť anfelmi v nebi s  
pri tom zabúdame byť čestnými ľuďmi na zemi («v František 
Saleský).

Najťažšie je  zriecť sa svoje] mienky. A predsa pre pokora 
a dokonalosť niet nič potrebnejšieho 1 ív . FrantiSak Saleský}.



Spravodlivosť, m ier a zachovanie života
Cirkevní a náboženskí činitelia v ČSSR na zasad

nutí svojho Výboru v Slušoviciach v predveľkonoč- 
nom období ( 8 . - 9 .  marca 1989) zdôraznil súvis 
medzi zvesťou o živote ako Božom dare ľudstvu, 
ktorá |e podstatou veľkonočného posolstva, a medzi 
realitou života celého ľudstva, ktoré potrebuje stále 
impulzy k zotrvaniu v snahách o upevnenie života, 
a to šírením oblastí spravodlivosti, mieru a zacho
vania stvorenstva.

Bez zvesti o živote, ktorý sa má uplatniť i za cenu 
obetí a námah ľudstva, by nebolo napredovania v 
spoločnosti. Keď cirkvi a náboženské spoločnosti 
poukazujú na Boha ako na Tvorcu života, tým sa 
zaväzujú počínať si tak, aby ich dielo bolo v sú
lade s biblickým určením: „Aby mali život a aby ho 
mali hojnejšie“ (Jn 10, 10). Toto určenie nevzťahu
jú len na seba, ale na všetkých ľudí. To zaväzuje 
k takému premáhaniu hriešneho egoizmu jednot
livcov i kolektívov, ktoré buda oslobodením pre 

jčínnosť, smerujúcu k dobru všetkých ľudí ,a to ako 
v terajSom veku, tak i v budúcich časoch, za ktoré 
cítime zodpovednosť. Preto ľudí chceme viesť k du
chu dôvery a vzájomnej podpory, k odvahe riešiť 
všetky problémy vo vedomí, že sú riešiteľné. Veria
ci len po vykonaní svojich povinností v tomto zmy
sle očakávajú na svoju činnosť rozhodujúca Božie 
požehnanie. Jeho istota je posilnením i pri prístupe 
k najťažším otázkam dneška.

Veriaci sa preto naplno oduševňujú za Činnosť, 
ktorú začalo ľudstvo v snahe realizovať odzbrojenia. 
Má pritom reálne možnosti: po odstránení hrozby 
atómovej a chemickej vojny odstrániť všetko, čo by 
mohlo viesť k akýmkoľvek vojnivým- konfliktom. Je 
n.-' človeku, aby možnosť mierovej budúcnosti pre
menil na skutočnosť mierovej budúcnosti. Jedno
stranné vyjdenie v ústrety tejto budúcnosti, ako 
sa javí v návrhoch socialistických štátov, je dob
rým predpokladom a podnetom na rozšírenie mie
rovej iniciatívy. Záver viedenskej následnej konfe- 
i*ep- io o bezpečnosti a spolupráci sň poukazmi na 
túžbu ľudstva, aby mier bol zachovaný a prehĺ
bený.

Diať sa tak môže v spoločnosti, ktorá pokročí pri 
uplatňovaní sociálnej spravodlivosti a hodnotení 
človeka ako nositeľa pravej humanity. Tá neznesie 
nijaký útlak a nesprávna rozdeľovanie hodnôt ži
vota, lebo v každom vidí plnú cenu človeka. Usi- 
lu,e sa ju presadiť. Dokladom toho sú aj najnovšie 
rokovania o ľudských právach, keď sa rysuje sna
ha nechápať ľudské práva formálne, ale v plnom 
kontexte so situáciou, v ktorej sa majú uplatniť. 
Vidíme v tom možnosť presadiť taký prístup k ľud
ským právam, ktorý nabude dbať len na momentál
ne potreby človeka, ale na;mä bude s\a usilovať o 
pripravenie podmienok pre účasť všetkých na sprá
ve spoločnosti budúcim genaráciám tak, aby sa hod
nota nikoho.neobmedzovala, ale v plnej nvera rea
lizovala. Je pritom veľmi vjznamné, aby sa ľudské 
práva nestávali prostriedkom narušovania spoloč
ného rozvoja v oblasti problémov národnosti, kul
túru ;ho vyžitia sa v plnej účasti na hospodárskom 
napredovaní.

Tohto sme si vedomí.zoči-voči veľkému iVsiľu na
šej spoločnosti realizovať prestavbu, ktorá by nad

viazala na vznikajúce a presadzujúce sa nové mys
lenie, smerujúce k odbúraniu obrazu nepriateľa a 
nastoleniu dôvery medzi ľuďmi. Prestavba sa týka 
všetkých nás a potrebuje všetkých nás. Práve jej 
obťažnosť nedovoľuje nikomu, aby stál bokom a 
neprispel k postupu v každom smere. V našej spo
ločnosti majú veriaci pri tomto procese svoje mies
to a chcú ho čestne zastať.

Všeobecnosť problémov Zeme je zrejmá i z nut
nosti nastúpiť cestu ozdravenia ekologických vzťa
hov. Žiaľ, týka sa to v značnej miere i našej vlasti. 
Vítame svetové rokovania o ekologických problé
moch (fórum v Prahe) a napomáhať chceme, čo 
treba pritom urobiť u nás.

Keď sme v Slušoviciach rokovali o týchto otázkach 
v trojitosti problematiky spravodlivosti, mieru a 
zachovania stvorenstva, videli sme vzájomnú spä
tosť všetkých problémov. Súčasne sme poznali, že 
postup v ktorejkoľvek z týchto oblastí je pomocou 
k plneniu konečného príkazu: vykonať všetko na 
zachovanie a prehĺbenie hodnoty života, ktorý 
chceme žiť v radostnom povedomí, že patrí našim
i budúcim generáciám a že má byť k prospechu 
ľuďom na celom sveta všetko, čo v jeho záujme vy
konám a.

PRIJATIE KARDINÁLA
}ozef kardinál T d m k a, prefekt Kongregácie pre 

evanjelizáciu národov, navštívil v dňoch 15.—24. 
marca t. r. svoje rodné Slovensko (narodil sa 11.
3. 1924 v Udavskom, okr. Humenné). Návšteva ma
la súkromný (rodinný) charakter. Počas jeho poby
tu na Slovensku ho prijal minister kultúry SSR 
RSDr. Pavel Koyš. Na priati sa xufcastiVii aj námest
ník ministra a riaditeľ Sekretariátu vlády SSR pre 
veci cirkevné PliDr. Vincent MáČovský.

Pri tomto stretnutí, ktoré malo srdsčný ráz, na
písal do pamätnej knihy Ministerstva kultúry: „S 
radosťou som znovu navštívil svoje rodné Sloven
sko a odnášam si v srdci celý slovenský národ a 
jeho jednoduchý ľud. S povdačnosťou za pohostin
nosť na Ministerstve kultúry! Jozef kardinál Tom- 
ko.“

(ČSTK) — Za účasti námestníka ministra riaditeľa 
Sekretariátu vlády SSR pra veci cirkevné Vincenta 
Máčovského, uskutočnilo sa 11. mája t. r. v Brati
slave rokovanie raedzi predstaviteľmi gréckokato
líckej a pravoslávnej cirkvi — ordinárom Mons. Já
nom Hirkom a arcibiskupom prešovským Nikola- 
jom. Prítomní boli aj riaditelia biskupských úradov 
oboch cirkví. Cirkevní predstavitelia sa navzájom 
informovali o nábožensko-cirkevnej situácii na vý
chodnom Slovensku a konštatovali potrebu vyrieše
nia pretrváva úcieh vzájomných problémov v otáz
ke spoločeného užívania bohoslužobných ob‘ektovr 
Zúčastnené strany prc>\lli ochotu riešiť tieto pro
blémy a dohodli sa na termín? ďalšieho slrctnulia 
začiatkom júna tohto roku. Spoločne sa zaviazali, 
že svo ich veriacich budú nabádať k vzájomnej to
lerancii a pokojnému náboženskému a * irôianskemu 
spolunažívaniu. Súčasne vyjadrili presvrfdCanis, le 
vyriiseniB týchto problémov pri.peje k ďalšiemu 
pozitívnemu vývinu prestavby nasaj socialistickej 
spoločnosti.



Ty si Peter —  skala
Slávny poľský románopisec Henryk Sienkiewicz 

to svojom svetoznámom románe Qtio vadíš opisuje 
sv. apoštola Petra počas jeho pobytu v Ríme. Chu
dobný rybár z Galíley vchádza do brán mohutného, 
víťazného Ríma, aby hlásal radostnú zvesť a zažal 
Kristovo svetlo medzí chudobnými a trpiacimi. Ďale
ko za mestom sa schádzali veriaci uprostred cinto
rínov a kameňolomov a  tam čakali na príchod 
svojho duchovného vodcu, Petra z Galiley. Ä keď 
sa tento konečne objavil a vystúpil na kameň, aby 
prehovoril, všetci k nemu vzťahovali ruky, aby sa 
ho mohli dotknúť.

Po jeho príchode zavládne vždy hlboké ticho. To 
preto, že na jeho tvári sa odzrkadľovala sila jeho 
presvedčenia, sila pravdy. Hovoril k svojmu stádu, 
k svojim milovaným deťom o utrpení a smrti Je- 
žlva Krista. O tom, 2e sám ho videl po jeho zmŕt
vychvstaní. A všetci sústredene na neho pozerali. 
Potom mu aj oní hovorili o svojich potrebách a 
starostiach. A on ich utešoval ako hlava všetkých 
veriacich, ktorému bolo povedané: „Pas ovce mo
je!“ Jn 21,18).

Uplynuli storočia a Petrov stolec, ukrytý kedysi 
hlboko v katakomhách a orosený krvou jeho mno
hých nástupcov sa dosiaľ dvíha nad všetkými moc
nosťami sveta.

Äkad. maliar M ikuláš K llm čäk : Svätý ap ošto l P eter

Cathedra Papae sa stáva ochrancom Ríma a jehs 
starovekej kultúry v dobe sťahovania národov. Stá
va sa majákom, ktorého lúče ožiarujíi celý svet.

Aj v týchto dňoch sa stále zaľudňujú cesty vedú
ca do Ríma. Putujú nimi kardináli, biskupi, mnohé 
vplyvné a významné osobnosti.

Do Ríma tiahnu všetky národy. Na Petrovom stol
ci zasadajú nielen ľudia významní svojím pôvodom 
či vzdelaním, ale a j bývalí otroci a ľudia nízkeho 
spoločenského postavenia. Vieme napr. že dedinský 
poštár Sarto bol otcom pápeža sv. Pla X. A aj keď 
sa nájde v ich počte zopár nehodných, je to iba 
dôkazom toho, že základ cirkvi stojí nie na ľuďoch, 
ale na Bohu. Filozof Herder sa otvorene vyjadril 
takto: „Na Petrovom stolci nebolo zlých pápežov, 
čo sa nemôže povedať o trónoch svetských pa
novníkov, a o chybách pápežov by sa nebolo toľko 
rozprávalo, keby nebolo za a ja t os ti a zlého úmyslu 
uviesť pápežstvo do všeobecnej nenávistí a potupy.“

Pápežstvo bolo ustanovená Ježišom Kristom a ba 
lo vždy nositeľom pravsj kultúry a pokroku ľud
stva. Napr. pápež Lev I. zachraňuje Rím — toto 
najveľkolepejšie múzeum svetovej kultúry — pred 
vpádom Húnov a Vandalov. Proti Ssracénom ho 
ochraňuje pápež Gregor IV., Ján X., Benedikt VIII., 
Viktóriu V. V stredoveku činili toto, kým v súčas
nosti sú prvými hlásateľmi svetového mieru.

Pápežstvo aj dnes stojí neochvejná, hoci a j una
vené mnohými protivenstvami, ale stále oživované 
Duchom dobra a pravdy, ktorý v ňom prebýva. Ono 
až dosiaľ stoji na stráži mravného poriadku založe
ného na úcte a poslušnosti voči zákonom ustano
venej autorite. Stojí ako nedobytná bašta spravod
livosti a pravdy — bašta, „bez ktorej by sa Európa 
stala korisťou despotov, poľom rôznych konfliktov, 
oblasťou mongolských nájazdov“ (Herder). Na pá- > 
pežstve sa vyplnilo vznešené Kristovo proroctvo: 
„Na tajto skale postavím svoju cirkev a pekelné 
brány ju nepremôžu“ (Mt 18 ,18 ).

o. Marián P o t á š, OSBM

ÁK SO PROTI TEBE

„K eď ted a  p rln áša í d ar n a o ltár  a  tam sl spom en ieš, i e  
iuoj brat má n iečo  proti teb e , n ech a l svoj dar tam pred  o ltá 
rom a  c h o d  aa najprv tm ier it  so  svojím  bratom ; a l  potom  príď  
a  obetu j svoj dar" (Mt 5, 23—24j.

U ctievanie B oha n em ôže by t od lú čen é v žiadnom  prípade  

od  bra tske j lá sky , k to rá  s tá le  obnovuje jednotu  m edzi bratmi,

Ak n e ja k á  sp o lo čn osí „n euskutočňuje“ v Kristovi úplné sp o 
ločen stvo  p od ľa  ev a je lia , n ie  je  schopn á  uctievať Boha.

V naSich dň och  K oncil znovu prebudil zm ysel p re z jedno
tenú kom unitu.. Svätý Duch zavial rozličným i spôsobm i a  vy
zdvihol zo zabudnutia evan jelium  lásky .

A ko sm e to my kresťan ia  potre'jovalll

Hľa, p r e lo  sa  nám  o b čcs  zdalo , i e  n ech áp em e všetku h od 
notu liturgie.

Chlara Lubich



Srdce, ktoré miluje
Úcta k Božskému Srdcu je zrejme preto taká roz

šírená a obľúbená, lébo zdôrazňuje Kristovu lásku 
k nám. A človek predsa vždy najviac túži po láske. 
Lenže kto prijme veľa lásky, nutne ju musí aj roz
dávať. A to je, alebo by tiež mala byť súčasť tejto 
úcty.

Keby sa nás tak niektol pýtal, čo znamená úcta 
k Božskému Srdcu, hádam by sme vymenovali prvé 
piatky, deviatniky, zdobenie obrazov a sôch Bož
ského Srdca. Ale to by nevystihovalo podstatu. Srd
ce je najrozšírenejší symbol lásky. Aj ten najuče
nejší anatóm hádam užíva v reči také zvraty, ako 
že mu krváca srdce, že niekto má kamenné alebo 
zase zlaté srdce. A každý rozumie, že sa tým myslí 
láska. Tak úcta k Božskému Srdcu nie je nič iné, 
ako úcta veľkosti Kristovej ľudskej lásky. Oddať 
sa tejto láske, prijať ju a rozdávať ďalej.

Mohlo by sa zdať, že sviatok Božského Srdca Je
žišovho je v dnešnej dobe už málo aktuálny. Mno
hým sa totiž zdá úcta k Božskému Srdcu akoby 
primitívna a sentimentálna. Už totiž vôbec ten fakt, 
že si vyberáme jeden orgán, ktorému venujeme 
zvláštnu úctu, môže pôsobiť čudne. Vieme predsa, 
že srdce je tým najdôležitejším orgánom tela, že ak 
prestane pracovať, prestáva život, ale je to tak Ci 
tak len sval, pumpa. Srdce nie je sídlom citov. Nie
koľko ľudí totiž už žilo s cudzím transplatovaným 
srdcom a predsa sa nijako nezmenil ich cit.

Predstava srdca, ako vznešeného sídla lásky má 
však korene v časoch, keď znalosti ľudí z anatómie 
a fyziológie boli celkom nepatrné. Lenže v básnic
kej reči sa táto predstava veľmi hlboko zakorenila. 
A zdá sa, že už toto spojenie ostane aj pre budúce 
generácie. Asi vždy sa bude hovoriť o obetavom 
matkinom srdci, o tom, ako niekoho nosíme v srd
ci, ako je niekto bez srdca a podobne.

Spojenie predstavy srdca a citu lásky je kľúčom 
k pochopeniu úcty Božského Srdca. Náš vzťah ku 
Kristovi môže byť dvojaký, vyplývajúci z jeho dvo
jakej prirodzenosti. Môžeme sa k nemu približovať 
výlučne s úctou v postoji klaňajúceho sa tvora, 
ako k druhej Božskej Osobe, keď sa dívame na 
Krista ako na Boha. Kristus však bol aj človekom 
a tak je správny aj ten druhý vzťah, vzťah k člo
veku, vzťah plný dôvery, priateľstva, lásky. Úcta 
k Božskému Srdcu vznikla v dobe, keď bolo treba 
do vzťahu ľudí ku Kristovi vniesť takýto úprimný 
dôverný tón, keď bolo treba zdôrazniť Kristov ľud
ský charakter.

Táto úcta sa veľmi rozšírila, urobila veľa dobrého 
a možno povedať, že pobožnosti k Božskému Srdcu 
patria k tým najobľúbenejším v širokých masách 
veriacich. Lenže aj tá najlepšia vec máva aj druhú 
stránku. Všetko sa dá zneužiť, pokaziť, prehnať do 
nežiadúcich krajností. Veď koľko ľudí si už pove
dalo, ža odbavením deväť piatkov si zabezpečí več
nosť. Je predsa jasné, že nie toto bolo cieľom veľ
kého prisľúbenia. Že takýto postoj k nemu je ne
dôstojný človeka.

Toto všetko je ďaleko od pôvodného účelu úcty 
k Božskému Srdcu. Aj moderný človek môže nájsť 
v te,to úcte pohnútku k prehĺbeniu svojho vnútor
ného vzťahu ku Kristovi a náboženského života vô
bec. Ide totiž o to, aby sme si na Kristovi viac uve
domovali jeho ľudskú stránku, jeho ľudskú lásku

k nám. A jeho láska však nie je len cit, to sú činy. 
Nielen ten vrcholný čin, obeť na kríži, ale drobné
i veľké činy celého života, všetky slová, všetky skut
ky, všetko bol prejav lásky. Len ak budeme všetci 
dôsledne nasledovať Srdce Kristovo v neúnavnej 
činnosti lásky, bude v našej spoločnosti pulzovať 
pravý život, len tak budeme tvoriť — ako živé údy 
— mystické Kristovo Telo. V. H.

TLAČOVÁ BESEDA
Dňa 16. februára t. r. na uskutočnil® y Bratislave be**ds 

redaktorov cirkevnej tlače t  SSR s p. Michalom Staszom, Šéf
redaktorom ČSTK. Z Jeho informácii, ku ktorým sa potom roz
vinula živá diskusia, prinášam«:

V posledných rokoch sme svedkami nevídaného rozšírenia 
medzinárodných stykov. Skončili sa aj také rokovania, ktoré 
vyzerali na veľa rokov zablokované. Uskutočnili sa mnohé 
dvojstranné stretnutia, ktoré sa predtým zdali beznádejné. Do
chádza k skutočnej likvidácii moderných zbrani. Národy zbli
žujú moderné informačné prostriedky, hospodárske, vedecké, 
kultúrne a športové styky, turistika a spoločná člnnosf vlád 
a organizácií na ¡mnohých úsekoch.

Nevídaný pokrok sa dosiahol vo vzťahu dvoch supermoc- 
ností — ZSSR a USA. Namiesto konfrontačného kurzu, trva
júceho skoro štyri desaťročia, urobili sa prvé kroky na ceste 
ku kooperácii.

V medzinárodných vzťahoch prevláda znovu optimizmus a 
nádej. Vďaka pochopeniu nevyhnutnosti dosiahnuť obrat vo 
vývoji medzinárodných vzťahov na základe kvalitatívne no
vého myslenia otvorila sa v dejinách nová kapitola.

Dialektika ďalšieho vývoja sa odvíja z pochopenia a vzá
jomného uznania faktu, že základný rozpor ľudstva — rozpor 
medzi socializmom a kapitalizmom — nemožno vyriešiť vo
jenskými prostriedkami. Naša zahraničná politika preto vy
chádza z pochopanla reality, že ku konfrontácii môže dochá
dzať len v podmienkach mierovej súťaže a o osude národov 
budú rozhodovať len samotné národy a nie sila zbraní.

Všeludské záujmy a záujem o prežitie Iudstva sa stali do
minujúcimi ideami v medzinárodných vzťahoch.

Výrazne sa žlepšuje medzinárodné ovzdušie v dôsledku lik
vidácie regionálnych konfliktov (Afganistan, Angola, Stredná' 
Amerika, čiastočne aj Kórejský polostrov). -

Isté zlepšenie nastalo a j na Blízkom východe v dôsledku 
nenásilného povstania palestínskeho obyvateľstva, a j význam
ných medzinárodných iniciatív, vrátane nedávnej cesty so
vietskeho ministra zahraničných vecí Ševarnadzeho po tých
to krajinách.

Vo Viedni sa po 27 mesiacoch rokovania skončila aj tretia 
následná schôdza Konferencie o európskej bezpečnosti a spo
lupráci (KSBE). Rečníci skonštatovali, že vo vzťahoch medzi 
Východom a Západom došlo k prelomu. Schôdzka začala no
vú, kvalitatívne vyššiu etapu európskej spolupráce a dosiahla 
sa dohoda o  mnohých nadväzujúcich podujatiach, vrátane 
miesta a termínu 4. následnej schôdzky, ktorá bude v Helsin
kách 24. 3. 1992.

Záverečný dokument zahrňuje:
— otázky bezpačnosti v .Európa (mierové riešenie sporov, 

odsúdenie všetkých foriem terorizmu);
— otázky humanitárne (rešpektovanie ľudských práv a zá

kladných slobôd vrátane slobody myslenia, svedomia, nábo
ženstva a presvedčenia pre všetkých bez rozdielu rasy, po
hlavia. jazyka alebo náboženstva, v rámci takých možnosti, 
ktoré vyplývajú zo zákonov danej krajiny, je j medzinárodných 
a iných záväzkov);

— otázky konvenčníého odzbrojenia (rokovania sa začnú 
začiatkom marca 1989 vo Viedni);

— c'.ázky spolupráce v oblasti vedy, využívania jadrové; 
energie a niektoré ďalšie.



p o z h í Á š  s v o j u  v i e r m í *

SVIATOSŤ KRSTU

To, čo človek získa prijatím sviatosti krstu, veľ
mi výstižne vyjadruje sv. apoštol Pavol, keď hovo
rí: „Všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste 
si obliekli'*(Gal 3, 27). Inými slovami, pokrstený 
človek sa stáva druhým Kristom. Nielen v tom, že 
je povinný plniť vôľu nebeského Otca, ale aj v tom, 
že je povolaný žiť radostným životom tu na zemi 
a raz večne v nebi — stále so svojím Otcom.

Druhý vatikánsky koncil o tom hovorí takto: 
„Pokrstení sa totiž preporodením a pomazaním Svä
tého Ducha posväcujú v duchovný dom a vo sväté 
kňazstvo, aby ako kresťania celou svojou činnosťou 
prinášali duchovné obete a zvestovali dávne skut
ky Toho, ktorý ich zo tmy povolal do svojho prediv- 
ného svetla“ (Svetlo národov, II., 10).

Dekrét o Misijnej činnosti cirkvi hovorí zasa 
toto: „Prináležia Kristovi. Lebo v cirkvi sa znovu- 
zrodili vierou a krstom, aby boli Kristovi v novosti 
života a činnosti, a v Kristovi všetka podrobili Bo
hu, aby bol napokon Boh všetko vo všetkých. Ich 
hlavnou povinnosťou, tak mužov, ako a j žien, je  
vydávať svedectvo o Kristovi životom i slovom v 
rodine, vo svojom spoločenskom prostredí a v rám
ci vlastného zamestnania. Musí sa v nich totiž ja
viť nový človek, stvorený podľa Boha v spravod
livosti a pravej svätosti“ (A«J gentes, 21).

Môžeme povedať, že Druhý vatikánsky koncil o 
krste učí a napomína. Jednotlivých pokrstených ve
die ku spravodlivosti a svätosti. Teda náplň sviatosti 
krstu je  veľmi hlboká: robí z  ľudského dieťaťa Bo
žie dieťa, pripodobňuje nás samému Kristovi, čiže 
Bohu.

Kto ustanovil sviatosť krstu?
Sviatosť krstu ustanovil sám Boží Syn Ježiš Kris

tus. On síca prevzal obrad, ktorý už pred ním jest
voval, ale povýšil ho na hodnosť sviatosti, a to tým, 
že ho zapojil do tajomstva svojej osoby a vykúpe
nia a. že ho nariadil používať v cirkvi.

Kedy ustanovil Ježiš Kristus sviatosť krstu?
Ježiš Kristus ustanovil sviatosť krstu progresív

ne (postupne). Ako to chápať? Tak, že vzhľadom 
na matériu (to, čo sa pri vysluhovaní sviatosti po
užíva a čo sa hovorí) pri svojom vlastnom pokrste
ní. Vzhľadom na príkaz používania pri rozoslaní 
apoštolov, aby krstili. Vzhľadom na účinok (že 
krstom sa stávame Božími deťmi) pri svojom utr
pení. Vzhľadom na nutnosť (bez sviatosti krstu ne
môže byť človek spasený) pri poslednom rozosla
ní, keď vyhlásil: „Učia všetky národy a krstite Ich“ 
(Mt 28, 19).

Ináč povedané: ustanovenia krstu sa začalo pri 
Kristovom pokrstení a zavŕšilo sa velkonočným ta
jomstvom (jeho smrťou a zmŕtvychvstaním).

Napokon si povedzme aj to, že pokrstený človek 
sa začleňuje do Kristovho kráľovstva kfiazstva. Svä
tý apoštol Peter o tom hovorí takto: „Prichádzajte 
k nemu, k živému kameňu . . .  o vbudujte sa a j ako

živé kamene do duchovného domu, do i r i t f t e  
kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjets- 
né Bohu skrze Ježiša Krista“ (1 Pt 2, 4—5). h  tf®- 
le j hovorí: „Vy ste vyvolený rod, kráľovské kň*** 
stvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby 
ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy 
povolal do svojho obdivuhodného svetla“ (1 Pt 2,

A pozrime sa ešte, čo o tomto hovorí sv. Ján Zla
toústy: „Ty si bol v krste učinený kráľom, kňazom 
a prorokom. Kráľom, pretože si porazil na zem všet
ky zlé skutky a zahubil si všetky hriechy. Kňazom, 
pretože si sám seba Bohu priniesol v obeť, telo si 
zabil a sám ď sa obetoval, aby sa na tebe splnilo: 
Ak sme s ním spolu zomreli, budeme spolu s ním 
aj žiť. Napokon prorokom, pretože sa učíš o budú
cich veciach. A stávaš sa Božím a si pomazaný 
(sfragizamenos). Ako sa totiž vojakom dáva akýsi 
znak (sfragis), tak sa a j veriacim dáva Svätý Duch. 
Z toho nasleduje, že každý ľahko spozoruje, keby 
dezertovali. Židia mali znak obriezku, my však Svä
tého Ducha.“

(Podfa IhDr. J. Vrableca pripravil M, M.)

JEŽIŠU, SYNU BOHA ŽIVÉHO . . .
S pasitelu  sveta , Ježišu  náš m ilý,
P ozdravu jem e Ta v re le  v te jto  chv íli;
A ko Tvoji verní c tite lia  oddan í,
S p ievam e Ti vrúcne chvá lospev  spontánny.

Ty si sv o je  S rdce k  nám , Pane, naklon il, 
E u charistický  nám pokrm  si stanovil;
B ožskou  svojou  láskou  nežn e nás ovievaS, 
A njelov nám svojich  na pom oc posielaš .

Zapáľ i v nás, Pane, lá sku  k  T ebe vernú,
V lej do  duší našich  m ilos í spasiteľnú ;
E goistických  nás počinov  vždy varuj,
L áskavo  nám sv o je  B ožské čnosti daru j;

Elánu nášmu d a j zam eran ie pravt,
By sm e raz obsiah li m iesto v T vojej S láve;
Ujmi sa  nás nežne, k eď  p adn em e s lab í;
Ježišu , n esäď  n ás; zmiluj sa  nad nam il

Ú bohých nás in ovu  zdvihni z prachu zem e, 
Citlivou nás rukou op ät priviň k  S ebe ;
Iba  s  Tebou ch cem e  život tu prežívať,
C hcejúc ta k  po  sm rti v n ebesiach  prebýval.

Andrej Btúň
________________________



Slovo k novokňazom
Priblížil sa váš veľký deň, možno povedať, že naj- 

väčší vo vašom živote, deň vašej kňazskej vysviacky. 
Na túto jedinečnú udalosť sa tešíte nielen vy, ale 
aj vaši rodičia, príbuzní a priatelia, vaši dobrodinci 
a vychovávatelia, ale aj všetok Boží ľud. On najviac 
pociťuje, že „žatva je veľká, ale robotníkov málo“ 
(Mt 9, 37), a preto sa za vás modlil a stále sa bude 
modliť.

Boh sám povoláva ľudí k svojej službe. Tak povo
lával v Starom zákone patriarchov a prorokov, tak 
Kristus v Novom zákone povolal apoštolov, aby po 
ňpm pokračovali v jeho diele. Povedal: „Poďte za 
mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Oni hneď. . .  
išli za ním“ (Mt 4, 19—20).

Každého z vás podobne kedysi oslovil Kristus. Ti
cho, nebadane, ako chlapca miništranta, alebo mla
díka a vy ste po zrelej úvahe počúvli jeho volanie. 
Slobodne ste sa rozhodli ísť za Pánovým hlasom a 
dať sa inu úplne do služby. Toto vaše rozhodnutie 
po päťročnej duchovnej formácii v seminári a ve
domostnej príprave na fakulte, bude navždy prija
té vkladaním rúk biskupa svätitefa, keď prijmete 
sviatoť posvätenia kňazstva. Dostanete kňazskú moc 
a potrebné milosti k vykonávaniu kňazského úra
du. V sile tejto nesmiernej duchovnej moci budete 
môcť prinášať Bohu novozákonnú obetu, odpúšťať 
hriechy, hlásať Božie slovo a vysluhovať sviatosti 
a sváteniny,

Boží ľud túžobne čaká, aby mal podiel na daroch 
vášho kňazstva, aby ste nimi obohacovali ich duše 
a viedli ich ku spáse. Vašou úlohou bude, ako ho
vorí sv. Pavol, aby ste „pripravovali svätých na die
lo služby, na budovanie Kristovho t e l a . . . “ (Ef 4, 
12), a pracovali pre duše tak, aby vás pokladali 
za Kristových služobníkov a správcov Božích ta
jomstiev (1 Kor 4, 1).

Kristus-Veľkňaz vám dáva účasť na svojom več
nom kňazstve a zveruje vám veľké a jedinečné po
slanie: starať sá o to najcennejšie na svete, o ne- 
smrtetné ľudské duše. Kristus sám sa za tieto duše 
obetoval, trpel a zomrel.

O každodenné potreby človeka, o jedlo, oblečenie, 
bývanie, zdravie, prácu, rekreáciu a ostatné veci sa 
stará veľmi mnoho ľudí. O dušu a je j potreby sa 
stará jeden, jediný človek: kňaz, duchoyný otec. 
Veriaci človek si uvedomuje, že v starostlivosti 
o dušu, kňaza nemožno nikým a ničím nahradiť.
V tom je jedinečnosť vášho povolania a kňazskej 
dôstojnosti, ale tiež z toho vyplývajúca zodpoved
nosť za zverený dar kňazstva pre službu dušiam.

Naši veriaci svojich kňazov nazývajú duchovný
mi otcami. Dobrý, prirodzený otec sa stará s láskou 
a zodpovednosťou o všetky potreby svojho dieťaťa. 
Vy Ea stanete duchovnými otcami vám zverených 
Božích detí a bude vašou povinnosťou s láskou a sta
rostlivosťou sa starať o potreby ich duší. Vy im 
budate dávať, alebo rozmnožovať nadprirodzený ži
vot a milosti udeľovaním sviatostí a svätením. Bu
dete ich od malička vychovávať učením Božích 
právd a hlásaním Božieho slova a pestovať v ich 
duš;ach ušľachtilé čnosti. Vo vás budú mať duchov
ného otca, ktorý ich bude sprevádzať po celý život, 
od narodenia až po smrť. Dokazujte svoju lásku 
k nim príkladom svojho osobného života, aby sku

točne videli vo vás starostlivého duchovného otca, 
ktorý ich má rád, a na ktorého sa môžu s dôverou 
vždy a v každej záležitostí obrátiť.

V seminári a na fakulte ste dostali potrebné zá
klady k svojej kňazskej službe. Pracujte ďalej na 
svojom kňazskom zdokonalení vytrvalou modlitbou, 
obetavou kňazskou prácou, stálym sebazáporom a 
pohotovou obetou svojho života, aby ste splnili 
všetky túžby, ktoré do vás vkladá cirkev a Boží 
ľud. Spomeňte si vždy, že v tomto úsilí nebudete 
sami, budú vám pomáhať mnohé dobré duše a prí
hovor Panny Márie a svätých.

Svoju kňazskú činnosť začnete primičnou sv. li
turgiou. Nech je táto vaša prvá novozákonná obe
ta prejavom vďaky Pánovi za dar kňazstva tým, čo 

.sa o to zaslúžili a tiež prosbou, aby ste boli dobrý
mi a vernými služobníkmi cirkvi a Božieho ľudu.

V životopise sv. Jána Boska sa spomína táto uda
losť:

Večer pred dňom jeho primičnej sv. liturgie mu 
povedala jeho matka: „Teraz si kňazom. Budeš slú
žiť sv. liturgiu. Teraz budeš veľmi blízko Pánu Je
žišovi. Nezabúdaj, že kto začne slúžiť sv. liturgiu, 
začína a j trpieť. To hneď nezbadáš, ale časom po
chopíš, že ti matka povedala pravdu. Budem sa 
preto za teba každodenne modliť, aby si sa staral 
o spásu tebe zverených duší.“

Kňaz je druhý Kristus a Kristus trpel. Bolesť 
a utrpenie patrí nerozlučne ku kňazskému životu. 
Tým sa najviac pripodobníme svojmu Majstrovi.

Kristus-Veľkňaz, náš Majster a Pán, nech milo 
prijme vašu primičnú obetu a všetky ostatné vo 
vašom požehnanom kňazskom živote a nech je vždy 
s vami so svojou a našou Matkou, Pannou Máriou.

o. Ján G a j d o š ,  
tajomník biskupského úradu

ŽEHNAJÚCE RUKY KŇAZA

Blahej pamäti pápež Piug XII. takto sa prihovoril pri n -  
diencii icOému nnvokňazovi: „Kde len budeš, syn mdj, všad# 
žehná] — ustavične žehná]. Keby si nič v živote nerobil, len 
celý život žehnal, urobil by si pre tento svet tak veľa. Na 
jedno kňazské požehnanie sa rúti veľké množstvo zlých dn- 
chov do pekiel a prichádza tolká úľava na tento svet.“

Toto potvrdzujú a j slová stigmatizovanej Terézia Noumano- 
vej, ktorá vo svojich bolestiach pocítila náhle úľavu, keď jef 
kňaz nepozorovane udelil požehnanie.

RUKY KŇAZA

Nad vchodom Uitého nemeckého seminára visí moderný 
križ. Umelec zvláštnym spôsobom stvárnil umučeného Krista, 
Čo je na tomto kríži zvláštne, že Kristus je bez rúk. Co 
tým chcel umelec povedať. Ako odpoveď možno čitať pod 
krížom slová: „Meico Hände gab ich dir — Svoje ruky som 
dal tebe.“

Ruky kňazove, roznášajú požehnanie, pokof, b laho. . .



Miroslav O a v a l a  — nar. 13. 
septembra 1984 v Košiciach, by 
tom Košlce-Barca, Kostrova 38.

Milan K u z m i a k — nar. 29. 
novembra 1962 v Prešove, bytom 
Prešov, Švábska 34.

Kňazskú vysviacku prijmú v ne
deľu 18. júna 1989 v katedrál
nom chráme sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove.

NAŠI  N O V O K Ň A Z I
Päťročné teologické štúdium na 

Cyrilometodskej bohosloveckej fa
kulta v Bratislave úspešne zakon
čili títo gréckokatolícki boho
slovci:

Peter V a n s a č — nar. 2. sep, 
tembra 1962 v Gelnici, bytom Zá
vadka 44, okr. Spišská Nová Ves.

Peter O r e n i č — nar. 4. no
vembra 1963 v Bardejove, bytom 
Zemplínska Teplica 103, okr. Tre- 
bišov.

Jaroslav S t e f a n k o  — nar.
20. novembra 1964 v Trebišove, 
bytom Trebišov, Repná 21.

Michal Z o r v a n — nar. 22. 
decembra 1962 v Bratislave, by
tom Poprad, Bajkalská 3.

„C hoďte teda , u čte vSetky národy a  
krs tite  ich  u m en e Otca i Syna t S väté
ho  Ducha a  naučte ich  zachovávať v šet
ko , č o  som  vám prikázal. Á hľa , ]a som  
s  vami po  v šetky  dni až  d o  skon čen ia  
sveta“ (Mt 28, 19).

Svoju primičnú sv. liturgiu od- 
' slúžia v mieste svojho trvalého 

bydliska v nedeíu 25. júna 1989.



Cesta ku kňazftvu
Petra, p ekn ého  sedem násťročného m ládenca, v d e 

dine všetci dobre poznali. Býval s m atkou v rodin
nom dom e. Otca už nem ali. Bol vodičom  z povola
nia a  zahynul pri jedn ej auton ehode, k eď  Peter m al 
sotva tri roky. M ladíkovi teraz oživovali obraz otca  
len staršie fo tog ra fie  a  spom ienky m atky. T ak sa  
dozvedel, že o tec  ch ce l kedysi vstúpiť do sem inára  
a  s ta f sa kňazom . Musel sa  vzdať svojej túžby, lebo  
potreby m nohodetnej rodiny, z k tore j pochádzal, to 
nedovoľovali.

Peter a  jeho  m atka to nem ali preto ľah ké . Strata  
ch lapskej ruky je  veľm i citeľná a  na ded in e zvlášť. 
Peter sa  snažil aspoň trocha toto ťažké položen ie  
zmierniť a  pom áhal m atke , k d e  len  m ohol. Ona za- 
íu, vidiac jeho  snahy, m ala ho veľm i rada.

Peter navštevoval posledný ročn ík  strednej školy . 
Denne dochádzal do okresn ého  m esta. Posledný  

,ročn ík bol náročný, a le  k e ď  po m aturite prin iesol 
domov vysvedčenie, jeho  radosť a  radosť m atky bo
la  veľká. „Syn m ôj, teším  sa  s tebou. Aj o tec  by bol 
iste šťa stn ý . . . “ „Mama“, povedal syn po chv íľke  
m lčania, „ja chcem  ísť ď a le j študovať. Myslím, že 
j e  to Božia vôľa, lebo  a j ja  som  sa m odlil za správ
ne rozhodnutie.“ M atke vypadli slzy. Splnila sa  jej  
m nohoročná túžba, ktorú v seb e  d lho skrývala, a le  
živila ju v sebe  m nohými vrúcnymi m odlitbam i: jej 
syn ch ce  byť kňazom .

Peter nastúpil do zam estnania. Rok bolo  treba ča 
kať. Keď kon ečn e nadišiel m arec, za pom oci du
chovného otca. vybavil potrebné d ok lady  a  zaslal 
prihlášku. Koncom m ája prišla  pozvánka na skúš
ky. V určený deň  sa  v budove ško ly  stretol s v iace
rými m ladíkm i, ktorí spom ínali na m inuloročné, 
predm inuloročné skúšky. Peter počúval. Vtedy mu 
prebehlo  hlavou: „Čo, a k  m a neprijm ú?“

Po dvoch týždňoch došla  odpove'ď — kladná. Ko
m isia pri rozhodovaní ocen ila  jeho  vedom osti a bra
la do úvahy aj k ladn é odporúčanie m iestneho du
chovného.

Pre Petra a  jeho m atku nastal čas  starostí. Tie 
ich však neznechutili, lebo  predstavovali stupienok  
k  vytúženému cieľu. Koncom  septem bra bol nástup 
do sem inára. Pri rozlú čke obom , m atke i synovi, 
tiek li slzu. Oboch ča k a l dlhý čas  odlúčenia.

Prvý týždeň v sem inári bol p"e Petra ťažký. Bolo 
si treba zvykať na veľký  ko lek tív  na pravidelnosť 
sem inárskeho života.

Pomaly sa blížili V ianoce. Štyri dni pred  Štedrým  
dňom cestovali bohoslovci dom ov. K eď  Peter prišiel 
v dedine do chrám u, všetci sa na neho už ináč po
zerali. Vedel však, že  nesm ie dovoliť, aby ho od  ľu
dí oddelila  pýcha. Mnohí sa  tešili, k e ď  ho pri boho
službách videli s kňazom  pri oltári.

Sviatky prešli, lúčen ie s m atkou bolo  opäť bo les
tivé. Matka mu povedala, že si vybaví voľno a  pôjde  
ho n iekedy  navštíviť. „Mama. m áš aj tak  veľa sta
rostí. Mne stačí, že mi napíšeš, že na mňa myslíš 
a  pam ätáš a j v m odlitbe.“ Ťažko bolo  Petrovi pove
dať tieto slová. Veď koh o  by n epotešila  b lízkosť  
matky?

Blížili sa polročné skúšky. Peter m al ťažkosti v 
Štúdiu. Problémy mu robili v iaceré . predm ety. Ťaž
kosti boli s latinčinou. V fanuári mnohí bohoslovci 
v jeho  ročníku p ’.ynule odpovedali na latin ské otáz

ky  pro fesora . Jemu to išlo  veľm i ťažko. Bolo mu 
ťažko, k eď  pozornosť všetkých v posluchárni bola 
upretá len  na neho. Problém ová mu išla aj filozo
fia . „Peter! Čo s tebou bude v ď alších  ročníkoch?  
Veď štúdium je  z roka  na rok  ťažšie!“ spýtal sa raz 
Petra jeden  z predstavených, ktorý  už vedel o jeho 
ťažkostiach . Po rozhovore j  predstaveným  bol Peter 
pokojnejší. „Len či budú qhcieť?“ pochyboval. Pred
stavený mu totiž navrhol dvoch bratov, s  ktorým i by 
sa  učil v trojici, jeh o  pochybnosti sa  však rozply
nuli hneď  po prvom študijnom stretnutí. Začali mod
litbou. Po tom to si Peter bol istý úspechom  a  zašiel 
sa  poď akovať a  poprosiť Pána Boha o ďalšiu pomoc. 
A bratia sem inaristi, k torí mu v štúdiu pomáhali, 
m ali pre neho pochopen ie.

N astalo skúšobné obdob ie  a  ukázalo sa ovocie. Aj 
k eď  nepatril k  najlepším , predsa bol šťastný, lebo 
problém y so štúdiom poľavili a  získal si aj dobrých 
priateľov.

Spom ínal na slová, k toré mu duchovný otec po
vedal pri nástupe do prvého ročn íka. „Neboj sa, 
tých päť rokov  zbehne. N evzdaj sa  a  Pán Boh po
m ôže.“ Teraz už mal štúdiá ukončené. Ešte niekoľko  
chvíľ a  bude — kňazom . Keď naň pán biskup vložil 
ruky, m atka k ľa č ia c  p laka la . Boli to však slzy rados
ti. Prem ietala si všetko, čo  so  synom prežila. On ani 
n evedel ak o  s  ním všetko prežívala. Požehnávala 
ho, či písal o radostiach  a lebo  starostiach. Mnoho
krát z neho prosila tak  a k o  teraz: so slzami v 
očiach  a  na ko len ách . O týchto jej obetách  vedel len 
Boh. A tak  nasledovala príklad  Panny Márie. Keď 
bol je j Peter počas piatich  rokov  a  hlavne cez svä
ten ia a  prim ície stredom  pozornosti a záujmu, ona 
bola  v pozadí a  prosila, m odlila sa za neho. Nepo
vedala o tom ani Petrovi. V m lčaní a  s modlitbou 
ho sprevádzala a j vtedy, k eď  vo svojej ded in e s ra
dostným  a  čistým  srdcom  pristupoval k  oltáru.

—EM—

Z m inuloročnej vysv iacky  n a ilch  novokňazov v katedrálnom  
chrám e so. Ján a  K rstiteľa  v PreSove (S n ím ka: F. D.)



Svätý Peter v Ríme
Istý reportér napísal: „Vo svojom živote som nav

štívil celý rad veľkých hlavných miest sveta, ale 
nikde som sa necítil tak svojsky a milo ako práve 
v Ríme. Keď sa príde do Ríma, akoby sa prišlo do 
vlastnej otčiny.“ A ďalej pokračuje: „V iných me
tropolách sveta, ktoré pritláčajú cestovateľa svo
jou cudzotou a ohromujúcou impozantnosťou, člo
vek sa cíti akoby stratený na bezhraničnej, kamen
nej pustatine, ale Rím, najmä pre veriaceho kresťa
na, je a ostane vždy najmilším mestom sveta . . . “

Je mnoho dôvodov, prečo sa katolícky kresťan 
v Ríme cíti, alebo by sa mal cítiť ako doma. Predsa 
tu sídli, pracuje, riadi spoločenstvo katolíckych ve
riacich celého sveta Pastier a Učiteľ, Svätý Otec, 
pápež; tu sa prihovára k veriacim na audienciách, 
tu sa odohrávajú pamätné udalosti katolíckej cirk
vi, tu sa ohlasuje voľba nového Kristovho námest
níka na zemi, tu sa konávajú blahorečenia a sväto- 
rečenia členov cirkvi, ktorí svojím životom dosiah
li vrchol kresťanskej dokonalosti a sú vzorom pre 
každého kresťana. Pôda Ríma je presiaknutá krvou 
prvokresťanských mučeníkov. Tu pôsobil prvý rím
sky biskup a prvý pápež sv. Peter a tu bol ukrižo
vaný ako jeho Majster. Tu hlásal Kristovo evanje
lium apoštol národov sv. Pavol a tu padla jeho hla
va pod katovým mečom. Tu stojí nad ostatkami pr
vého pápeža najväčší chrám kresťanstva s najväč
ším chrámovým námestím ohraničeným nádherným 
Berniniho stĺporadím v podobe roztvoreného náru
čia, symbolicky vítajúceho každého návštevníka a 
pútnika.

Ak by mal návštevník Ríma zhliadnuť čo len túto 
veľkolepú baziliku, skvos renesančno-barokovej ar
chitektúry a klenotnicu sakrálneho maliarskeho a 
sochárskeho umenia, aj tak by mal dostatok neza
budnuteľných estetických zážitkov a dojmov. No 
pravý návštevník a pútnH; Ríma nachádza tu čosi 
ešte viac. Je to stretnutie Otcom katolíckeho kres
ťanstva, aby vypočul jeho príhovor a preukázal úc
tu a česť Kristovmu náme: níkovi.

Pravdaže, nie je možné nodrobnejšie načrtnúť his
tóriu baziliky sv. Petra v i >’átkom príspevku. Obme
dzím sa teda iba na najhlavnejšie míľniky je j his
tórie.

Najstaršia h'storické údaje hovoria, že na prie
stranstve dnešného Vatikánu a baziliky sa nachá
dzali veľké záhrady ešte v časoch cisára Augusta 
a nazývali sa „ager vaticanus“ (vatikánske polia). 
Cisár Augustus, Kaligula a Nero tu vybudovali aj 
športové štadióny a cirkusy. V nich vyl'alo tisíce 
kresťanov svoju krv na'mä za vlády cisára Nerona.
V jeho prítomnosti bol tu v cirkuse ukrižovaný sv. 
Peter. Neďaleko tohto miesta vybudovali nad jeho 
hrobom v 2. storočí neveľké mauzóleum — kapln
ku. Bolo to prvé stredisko kresťanského kultu, eš
te v poloilegalite, vystavené represiám a šikanova
niu cisárskych úradov.

Po vydaní Milánskeho ediktu (313) cisár Kon
štantín dal vybudovať nad hrobom sv. Petra roku 
324 (za pápeža Silvestra I.) vsľkolepý chrám, 5- 
lodnú baziliku, ktorá sa stala vzorom cirkevného 
staviteľstva na viac ako tisíc rokov (Slovo bazilika 
znamená troj- až päťloďový kostol).

Už od začiatku 6. storočia pápeži okolo tohto

chrámu ,ktorý mal funkciu ústredného cintorínske
ho kostola rímskej kresťanskej obce a bol aj stre
diskom kultu sv. Petra, budovali cirkevné stavby, 
paláce, dvory a záhrady akoby v predtuche budú
ceho sídla pápežov.

Po návrate z tzv. avignonského zajatia sa r. 1377 
pápeži presťahovali z Lateránu do Vatikánu.

Keďže pôvodná bazilika na zač. 16. storočia bola 
spolovice rozíumená, rozhodol sa pápež Július II. 
ju úplne prestavať a vybudovať novú podľa návrhov 
slávneho architekta Donáta Bramanteho. Na jej vý
stavbe sa podieľali tri generácie slávnych architek
tov — Michelangelo, Raffael, delia Porta, Fontana, 
Maderna, Bernirni a i. So stavbou sa začalo r. 1506 
a bazilika bola po 120. rokoch slávnostne vysväte
ná r. 1626 pápežom Urbanom VIII. práve po 1300 
rokoch prvej Konštantínovej baziliky. Ako najväčší 
kresťanský chrám má dĺžku 192,76 m, šírka 3 lodí je 
58 m, výška klenieb 44,5 m. Kupola baziliky, dielo 
Michelangela, dokončená až po jeho smrti, dosa
huje výšku 120 m a priemer kupoly je 42,56 m.

Priestor baziliky je vyzdobený cennými sochami 
pápežov, Michelangelou Pietou, sochou sv. Petra, 
sochami zakladateľov reholí, kaplnkami a i. Niekto
ré pamiatky boli sem premiestnené z Konštantíno
vej baziliky.

V hlavpej lodi baziliky,sa konal r. 1962—65 Dru
hý vatikánsky snem.

Je isté, že ani jeden návštevník Ríma neobíde 
tento chrám bez ohľadu na svoje náboženské pre
svedčenie. V podzemí baziliky sú hroby rímskych 
pápežov aj z posledného obdobia (Pius XII., Ján 
XXIII., Pavol VI.). Cieľom návštevníkov býva aj tzv. 
Sixtínska kaplnka, skvos maliarskeho umenia naj
väčších talianskych maliarov a freskárov. Cieľom 
návštevníkov sú aj múzeá a galérie, v ktorých sa 
nazhromaždili v priobshu dejín skvosty maliarske
ho a sochárskeho umenia.

Bez baziliky sv. Petra a námestníka Kristovho Rím 
by bol ako ostatné svetové a európske veľkomes
tá, hoci s veľkou, 2700-ročnou históriou. Sláva an
tického Ríma zapadla, ale Rím sv. Petra a Kristov
ho námestníka zostáva a pretrvá veky.

R. A. SLÁVIČKY

V sedm obrežnom  kruhu Ríma, k d e  sa  Petra chrám  v y p ín a . , .

Zazvoňte zvony v Petrovom  chrám e, 
m ohutný h las  váš obrod í svet!

Do našich  sŕdc n ech  zavíta p oko j,
radosťou  šťastnou n ech  budú znietl

(Modlitby a piesne, 115J



Mz*še svetlá
SVÄTÝ V í T, MUČENÍK

O svätom Vítovi sa nám nezachovali nijaké his
torické spoľahlivé správy. Napriek tomu vážni his
torici nepochybujú o jeho existencii, jeho úcta v cir
kvi je velmi stará. Zachovala sa zmienka o chráme 
zasvätenom tomuto svätcovi koncom 5. stor. za pá
peža sv. Geláza (bol pápežom v rokoch 492—496).
V šiestom storočí boli sv. Vítovi zasvätené klášto
ry na Sicílii a  na Sardínii. Jeho sviatok sa uvádzal 
v tzv. Gelaziánskom sakramentári (bohoslužobná 
kniha zo začiatku stredoveku), vo všetkých histo
rických martyrológiách (zoznamy mučeníkov a svä
tých) a v byzantskom synaxariu (stará liturgická 
kniha východnej cirkvi s krátkymi životopismi svä
tých).

Svätý Vit pochádzal z ostrova Sicílie alebo z lu- 
kánskeho kraja terajšie Basilicata v južnom Ta
liansku). Umrel ako mučeník pravdepodobne za 
cisára Diokleciána, niekedy v rokoch 304—5.

Najstarší zachovaný životopis (zo 7. stor.) popi- 
Fuje sv. Víta ako zázračného chlapca, ktorého ne
mohol odvrátiť od viery ani jeho pohanský otec, 
ani sudca Valerián, ani cisár Dioklecián.

V stredoveku sa úcta sv. Víta rozšírila po celej 
Európa. Vznikli rozličné prejavy ľudovej nábož
nosti a asi 1300 chrámov a kaplniek malo tohto

Chrám sv. Víta v Prahe

svätca za hlavného alebo aspoň za vedľajšieho pat
róna.

Azda najväčšou a najkrajšou jeho svätyňou je 
chrám sv. Víta v Prahe. Dal ho postaviť cisár Ka
rol IV. v 14. stor. Ale už pred ním jestvoval v Pra
he chrám sv. Víta, ktorý vybudoval knieža sv. Vác
lav začiatkom 10. storočia. —R—

I "  PI5UUBÎ1 BDH05L0VC1

JEHO NARODENIE POTEŠÍ MNOHÝCH

O narodení sv. jána Krstiteľa sa podrobne dozve
dáme zo Svätého písma. Jeho bohabojní rodičia Za- 
chariáš a Alžbeta už strácali nádej na potomka, keď 
Zachariášovi pri kňazskej službe archanjel Gabriel 
zvestoval: Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna 
a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a je
ho narodenie poteší mnohých (Lk 1, 13—14).

Sám Boh skrz svojho anjela oznamuje veľkosť 
Jánovho poslania, lebo Ján mnohých synov Izraela 
obráti k Pánovi, ich Bohu (Lk 1, 16).

Ako archanjel Gabriel predpovedal, tak sa aj spl
nilo. Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na 
púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael (Lk 1, 
80).

Splnilo sa aj proroctvo proroka Izaiáša o hlase 
volajúcom na púšti, ktorý vyzýva pripraviť cestu 
Pánovi (Iz 40, 3—11). Ako poľnica znel hlas sv. 
Jána v celom Izraeli. Do púšte prichádzali národy, 
ktoré vyzýval: „Kajajte sa!“ Mnohí nechceli pocho
piť jeho volanie a odišli, iní ostali a prijímali krst 
pokánia na odpustenie hriechov.

Ked krstil na rieke Jordán, hovoril: Ja vás krstím 
vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je

mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu 
obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom 
(Mt 3, 11). Na brehoch rieky Jordán pripravoval 
ľud, aby s pokorou a uznaním svojich hriechov pri
vítali toho, o ktorom hovoril pri Jordáne: Hľa, Boží 
Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten,
0 ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, kto
rý je predo mnou, lebo bol prv, ako ja (Jn 1, 29— 
30 ).

Ježiš Kristus pred zástupmi potvrdil, že Ján je 
jeho Predchodca, keď ho poctil veľkou úlohou: da! 
sa od neho pokrstiť.

Pokrstením Ježiša Krista sv. Ján zakončil svoju 
úlohu na zemi. Nakoniec za pravdu, spravodlivosť, 
ktorá bola nepríjemná pre kráľa Herodesa, zomie
ra pod mečom kata.

Spomienka na sv. Jána Krstiteľa nech v nás ne
vzbudzuje len obraz veľkého človeka pred Bohom
1 ľuďmi, ale nech nám pripomenie aj jeho plamen
nú výzvu: Kajajte sa! Táto výzva je v súčasnom sve
te rovnako aktuálna ako bola pred stáročiami 
v Izraelskej krajine. Jeho výzva nemá časové vy
medzenie. Preniká časom a prebúdza ľudí všetkých 
vekov z duchovnej strnulosti. Nedovoľme, aby tvr
dé, ale krásne Jánové slová o pokání počúvali sme 
ich bez ozveny našich dobrých predsavzatí. Na svia
tok jeho narodenia modlime sa k nemu, aby nám 
Boh na jeho príhovor dal milosť na obmäkčenie 
našich sŕdc, aby sme neboli obvinení na Poslednom 
súde spolu so zatvrdilými farizejmi, ale aby sme 
mohli očistení pokáním vojsť do Kristovho kráľov
stva. —k m k -



Šuster Honefský poznamenal: „Ján by 
bol potreboval medzi rebrá zamontovať 
čísťacu stanicu, nie len dve obličky. 
Tie nestačili spracovať to množstvo pi
va. ktoré Trampler vypil. To ho potom 
položilo.“

,.Ja mám svoje pivo a viac nepotrebu
jem.“

Pivo je zdravé. Preč'sťuje obličky a 
podporuje látkovú premenu. Musí sa 
však piť s mierou a cieľavedome.

V živote všetko závisí od postoja. Sa
motné pivo n koho neurobí šťastným.

„Mám toho veľa?“ Túto otázku by sme 
si mali v živote položiť častejšie. Nie v 
hostinci, ale keď sme celkom sami. Keď 
sme celkom ticho. Nie v kostole, hoci 
tt> možno i tam urob'ť. lebo tam sa ta
kéto spytovanie zmení na modlitbu. Na 
ďakovnú modlitbu.

Skúste to. raz. Ja som si to dokonca 
občas zap'sal. A potom som zbadal, že 
na tomto ľs te  j9 čudná adresa, čosi ta
ké ako kedysi, keď som ešte písal „Je- 
zuUatku do nebies“. Vtedy som bojazli
vo písal: ..Kecf náhodou pôjdeš okolo 
čísla 5 v našej dedina.“

Teraz nadobúda ľ s t  s nebeským adre
sátom podobu „vdaky dobrému Otcovi“. 
Ten zase hneď odpovie prostredníctvom 
neviditeľného posla — sluhu, anjsla.

Cítim to v mojom srdci. Tento šum. V 
mojom srdci vyvoláva hlboký pocit ra
dosti. Ale za chvíľu je zase všetko hore 
nohami. Rúti sa na mfta veľa postáv, 
stavajú t ; do radu. Pozerajú na mňa.

Stoja tu všetci: väzni, ktorí stratili 
nervy. Stoja tu matky s kŕdľom plačú
cich detí, „lebo otec všetko prepije“. Ra
není vojaci na Východe, v Ame>rike a 
všade, kde sa bojuje. Slnko na nich pra
ží a márne odháňajú dotieravé muchy. 
Nik im nezaviaže rany. Nik im nepodá 
gig vody. A tie milióny vyhnancov baz 
domova? Kto ich nasýti? Kto ich pri
chýli? Kto osuší ich slzy?

Je to nekonečná procesia, čo vtrhla 
do „môjho šťastia“. Na pery sa oni derie 
otázka: „Pane, čo som urobil, že mi je 
tak dobre? A čo ti druhí? Prečo?“

T©raz som sa prichytil. Sám seba. Te
raz som povedal pravdu. Doteraz som si 
ju vždy utajoval. „2e sa mi vodí dob
re!“ A ešte niečo som» vyklebetii samé
mu sebe: „Zs toho mám veľa!“ Len mám? 
Nie, ešte viac. Mám vela všeličoho, čo 
iní nemajú!

Zrazu sa čosi deje pri dverách. Aj 
pri obidvoch oknách m ojej izby. Čosi 
šuchoce v peci, hoci drevo už dohore
lo a už tam v tej peci nemá čo pras
kať.

Sú to malé čierne postavy, ktoré „be
rú nohy na plecia“. Teraz ich spozná
vam. Jednu som ešte dolapil za traky. 
„Ved sú to moje želania a túžby. Žela
nia, ktoré by chceli vlastniť to. čo majú 
iní, a ktoré <ma zaslepujú.“

Uvoľňujem škriatkovi traky. A tak. 
ako jeho ostatní druhovia, a j on zuteká 
z mojej izby komínom..

Až teraz, ked posledný čertík ušiel, 
až teraz vidím, „že toho mám vela“.

í* ä s o m  «»i 
« n e c h t í k

Poznávať je však jedna stránka. Podľa 
poznaného žiť je  druhá stránka. Ide 
však o teba. A tebe aj niečo poradím, 
túto čajovú zmes:

Čajová zmes „pre radostnú myset“.

X disl anízu
4 diely fen-klu
2 diely koriandra
3 diely rasce
5 dielov rozdrvených borievok

Príprava čaju: dve Čajové lyžičky zme
si sa zalejú 2,5 d! vriacej vody, 15 minút 
sa vylúhuje. Scedi sa a denne sa pije 
ráno nalačno hneď po vstávaní.

Som šťastný s tým, čo mámi. Spokoj
ný. A spokojnosť ohraničuje môj život. 
Ona ho robí životom. Mojím životom.

T úiby sú večným  vypožičiavaním . Zna
kom  ď lioby .

Túiby sú oprávn en é a  leg itím ne.
Túiby musia byt kon tro lovan é. V idy  

pod  prísnou kontrolou . T reba ich  uvá- 
i i t  a  preskúm al.

Túiby treba zarad il a  u sporiadal p o 
d ľa  stupňa d ô le iito sti.

Túiby sa  nesmú s ta í „Šedými em inen
c iam i“, k to ré  všetko  ovládajú. Panujú a  
tyranizujú.

Túiby m usia podnecovať. Priviesť k  
výkonu. U drtiavaf napätie. Uvádzať do  
poriadku . Vtedy sú zdravé a  napom áha
jú zdravie.

Túiby nesm ú miasť. Nesmú nás roblt 
nešťastným i a  nespokojným i.

K eď  nás tú iby  vyvedú  z rovnováhy, 
sú z lé . Treba ich  zahodiť.

K A R D I N Á L N Y  l i e k

Postiť sa v dnešných časoch? Pri tom 
rekordnom konzume?

Má pôst ešte nejaký zmysel? Ä n o ! 
Pôst má zmysel.

Pôstom získavame nadvládu nad se
bou samými.

„Vastl, dnes si nás ale nechal v šti
chu,“ hovorí starosta sluhovi. V matrike 
je síce zapísaný ako Sebastian Horletz- 
berger, v dedine ho však všetci prezý
vajú „knedľový Vastl“, lebo „na pose
denie z je  množstvo slivkových knedlí“. 
Dnes to však nedokázal. Dotiahol to len 
na 87 knedlí. Jeho protivník Leitner — 
Gigi zmohol 91 knedlí, a tak susedná 
dedina vyhrala preteky v ich jedení.

Má to cenu, aby televízia vysielala 
„preteky v jedení“? Má to nejaký zmy
sel, také niečo vôbec organizovať? Ne
chceme tu byť moralistom a  poukazovať 
na množstvo hladujúcich vo svete. Jed

no však chcem povedať: na jedlo sa 
.máme každý daň tešiť. Môžeme sa te
šiť, ak nám chutí. Nemali by sme však 
praháňať. Skoro by som bol povedal 
„prežierať sa“.

Napriek pravidelnému stravovaniu ne
možno prehliadnuť význam pôstu. Mu
síme sa naň pozrieť z dvoch strán.

Po prvé: v dnešaých časoch sa pra
videlne najeme „do sýtosti“ a práve 
preto telo potrebuje pravidelne čas na 
„oddych“: na p'né strávenie a vyprázd
nenie potrebuje „vypnúť“.

Mali by sme vždy znova zažiť správny 
„pocit hladu“. Potom však nesmieme 
zmeškané doháňať „dvojitou porciou“. 
Je to celkom falošné.
... Po druhé: náš duch sa musí vedieť 

povzniesť nad telo. To však vládze len 
vtedy, ked nedostaco h n e í to, za čím 
túži. A práve toto je hlavná výhra pôs
tu. Túžby m ateriálnej povahy, ted.3 stra
vovania. treba raz celkom odstaviť. Na 
celý deň.
Príde tu k boju. V nás samých. Treba 
však ostať tvrdým. Čoskoro prežijeme 
radosť z toho, že sa duch presadil a 
spokojné bude a j telo.

Troba to raz vyskúšať!

Návrhy:
Celý deň len vodu: celý deň sa nič 

nezje, iba sa cez deň vypije po dúškoch 
2,5 litra vody. Nič iné.

Celý deň len jablká: Počas dňa sa zje 
2D jabĺčok. Možno ich nastrúhať. Neje 
äa nič iné. ani nijaká tekutina.

Celý deň zelinkavý Caj: Cez deň sa 
vypije 6 Šálok čaju po 2,5 dl. Odporúčam 
pŕhľavu (Urtica dioica), ktorá výdatne 
čisti obličky a mechúr. Neodporúčam ju 
nervóznym osobám, pre tie je vhodnej
ší ľubovník bodkovaný (Hyooricum per- 
feratum ). Zemežlč fCentaurium unbel- 
latum) je síce horká, ale posilňuje pa
mäť, prečisťuje artérie a odníma netr
pezlivosť a nepokoj. Čaj zo zemežlče 
sa má pif len po dúškoch. Dobre chuti 
ča j z listov černice (Rubus frutteosus 
L.). Usmrcuje zárodky, preto ho možno 
piť preventívne. Prijemne chuti a j ča j 
z listov jahody (Fragaria vesca), alebo 
maliny (Rubu* idaeus).

Vyhľadajte si váš ča j. Nesmiem za
nedbať ani ča j z rebríčka obyčajného 
(myší chvost — Achillea millefelium 
L.). Je vhodný pre horné a dolné bru
cho. Má trochu horkú chuť.

Skúste raz jeden deň pôstu! Pokiaľ 
možno, zvyknite si na deň pôstu každý 
týždeň. *

l i e č i v e  m a s t i , o l e j e  a 
t i n k C r y

V priebehu mnohých storočí v dejinách 
ľudstva sa každá generácia usilovala vy
užívať liečivé účinky rastlín na ľudský 
organizmus.

Na tento cieľ sa najčastejšie používa
li čajové prípravky.

(Pokračovanie.)



1. marca t. r. nadobudla platnosť reforma štruk
túr Rímskej kúrie, oznámená apoštolskou konštitú
ciou Jána Pavla II. Pastor bonus — Dobrý pastier.

Podľa oficiálnych štatistík Vatikánu kňazské po
volanie je vo svetovom meradle na vzostupe. Počet 
novokňazov sa za posledné tri roky zvýšil o 6 per
cent. Vzostup sa ukazuje najmä v Afrike, v Južnej 
Amerike a v Indii.

V Ríme vyšla prvá poľská bibliografia zahrňujú
ca päťročné obdobie (1978 až 1983) vytlačených 
textov  J4na Pavla II.

Svätý Otoč Ján Pavol II. navštívil Pápežskú teolo
gickú fakultu Marianum v Ríme, ktorú spravujú 
sestry zo Zhromaždenia služobníc Márie. Posluchá
čom zdôraznil význam mariologického štúdia vo 
svetle Druhého vatikánskeho koncilu a ekumenic
kého dialógu.

V litovskom Vilne začal vo februári t. r. vychá
dzať nový katolícky dvojtýždenník Kateliku Passau- 
lis — Katolícky svet s nákladom 100 tisíc exemplá
rov.

Časopis Katolícky život, orgán lotyšských kato
líkov, začal znova vychádzať po vyše štyridsať ro
koch. Má náklad 30 tisíc výtlačkov.

V Štokholme vyšla kniha Pápež, v ktorej jej au
tori, švédsky jezuita Lars Rooth a nórsky evanjelic
ký biskup Per Lônning, vykreslili portrét Jána 
Pavla II. ako človekp, filozofa, cirkevného činiteľa 
a teológa.

V Azerbajdžane, jedinej republike v ZSSR s islam
skou väčšinou, dali do užívania dve mešity. Opra
vujú a chystajú otvoriť aj ďalšie.

Najväčšia katolícka teologická fakulta v Európe 
je na univerzite v západonemeckom Míinsteri. Má 
3019 poslucháčov. Do prvého semestra sa zapísalo 
317 poslucháčov.

Neprekonatefný doteraz štít v horskom pásme 
Ťan-Šan na sovietsko-čínakom pohraničí pomeno
vali po jeho zdolaní sovietskymi himalájcami Ští
tom milénia pokresťančenia Rusi.

Kardinál Lázslô Paskai, maďarský prímas, bol po
zvaný na návštevu Zakarpatskej Ukrajiny, ktorá do 
r. 1918 patrila do Uhorska. Žije tu do 15 percent 
obyvateľstva maďarskej národnosti. 31 katolíckych 
farností spravuje 10'kňazov vyše 70-ročných.

Nemecký časopis Die Weltwoche venuje dlhé štú
dium analýze o rozšírenom modernom hnutí „sata- 
nizmus“. Podľa Heralda Baera sa hnutie šíri ako 
epidémia najmä v mladej generácii Nemeckej spol
kovej republiky (13—19-roční). Nemecké časopisy 
uvádzajú celý rad prípadov a problémom sa vážne 
zaoberajú teológovia, psychológovia, pedagógovia 
a sociológovia už aj preto, že vela prípadov sa 
končí samovraždou.

Podľa správy Vatikánskeho rozhlasu z 13. feb
ruára t. r. Matka Tereza otvorí v Mexiku, hlavnom 
meste štátu Mexiko, ako prvý na svete dom, ktorý 
bude určený výlučne pre deti postihnuté chorobou 
AIDS. V Mexiku je zaregistrovaných 2158 prípadov 
tejto choroby, v čom je 86 detí do pätnásteho roku 
veku.

V USA už dávnejšie používajú cirkvi a nábožen
ské spoločenstvá rozhlas a televíziu na šírenie cir
kevných obradov, výklady Svätého písma a kázní. 
Jednotlivé cirkvi si samy zostavujú program svojho 
vysielania.

C H LIE B  ŽIVOTA
„Kto ¡e tento chlieb, bude itt naveky“ (Jn 6, 58)

KATOLIZOVAL CELÝ KLÁŠTOR

Vo Švédsku jedno celé ženské rádové evanjelické spolo
čenstvo vstúpilo do katolíckej cirkvi. Spoločenstvo D ln ta fi 
Márie, deväť sestier a Jedna postulantka, katolisovalo koncom 
minulého roku r  Štokholme. Predbežne sa pripojili k  jednám« 
nemeckému benediktinskemu opátstvu, majú viak v úmysls 
zriadiť si vlastní priorát. Doteraz sa už tri rádové spoločen
stvá pripojili ku katolíckej cirkvi vo Švédsku, kde 95 percent 
obyvateľstva patri k  švédskej luteránskej cirkvi, počet kato
líkov je 118 500.

KN 1989, 14



Ú Z ô  m i ô  t c L  e  p  a i ŕ k i t

KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa S. marca 1989 ndp. ordinár Mons. Ján H i r- 
k a, apošt. administrátor prešovský, sa zúčastnil na 
dekanskej porade v Prešove. — Dňa 14. marca 198S 
sa zúčastnil na dekanskej porade v Bardejove. — 
Dňa 16. marca 1989 sa zúčastnil na dekanskej po
rade v Stropkove. — Dňa 19. marca 1989 na Kvet
nú nedeľu slúžil slávnostnú sv. liturgiu v katedrál
nom chráme v Prešove. — Dňa 23. marca 1989 na 
Veľký štvrtok predpoludním v katedrálnom chrá
me v Prešove slávil spolu s veľkým počtom kňazov 
a veriacich sviatok ustanovenia sviatosti Najsv. Eu- 
charistie a kňazstva. — Popoludní viedol obrady 
Veľkého štvrtku (Strasti). — Dňa 24. marca 1989 
na Veľký piatok viedol obrady v katedrálnom chrá
me v Prešove — Dňa 25. marca 1989 na Veľkú so
botu a zároveň na sviatok Zvestovania presv. Bo
horodičky slúžil sv. liturgiu v katedrálnom chráme 
v Prešove. — Dňa 26. marca 1989 na Veľkonočnú 
nedeľu slúžil slávnostné bohoslužby v katedrálnom 
chráme v Prešove — Dňa 27. marca 1989 na Veľko

nočný pondelok slúžil slávnostné bohoslužby v gr. 
kat. chráme v Košiciach. — Dňa 28. marca 1989 
viedol v Drienove pohrebné obrady za nebohého 
o. Ladislava Štimu, asesora, t. dekana. — Dňa 30. 
marca 1989 viedol v Poprade pohrebné obrady za 
nebohého o. Emila Zorvana, t. kanonika. M. M.

NAŠI JUBILANTI

V tomto mesiaci si svoje životné a kňazské jubi
leá pripomínajú títo duchovní otcovia:

Ján Franko, správca farnosti Poráč — 75 rokov 
od narodenia (6. 6. 1914);

Jáa Hrustič, správca farnosti Pčoliné — 65 rokov 
od narodenia (17. 6. 1924);

Jaroslav Paľovčík, na odpočinku v Zalužiciach — 
25 rokov od ordinácie (27. 6. 1964).

Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov vo 
svojich modlitbách.

Mnohaja fit, nlahaja ľit!

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA JÚN

Aby Najsvätejšie Srdce Ježišovo posilňovalo ro
diny a dávalo im odvahu vydávať svedectvo o ich 
viere a láske.

Srdce Ježišovo, osvecuj a posilňuj Svätého Otca 
v jeho pastierskej službe pra dobro Cirkvi a celé
ho sveta.

| v pokoji! 
Naše hrob^^%^ .

Dňa 24. marca 1989 po ťažkej chorobe usnul 
v Pánovi v 76. roku svojho života a 50. roku kňaz
stva o.Ladislav Š t i m a, asesor, t. dekan, gr. kat. 
duchovný na odpočinku v Drienove.

Nebohý sa narodil 15. apríla 1913 v Kľačanove. 
Na kňaza bol vysvätený 12. júla 1939. Pôsobil vo 
farnosti Kušnica, Drieňov a Varhaňovce.

Pohrebné obrady vykonal ndp. ordinár Mons. 
Ján H i r k a, apošt. administrátor prešovský, dňa
28. marca 1989 v Drienove, okr. Prešov.

Dňa 25. marca 1989 odovzdal svoju dušu Stvorite
ľovi v 76. roku svojho života a 53. roku kňazstva 
o. Emil Z o r v a n, t. kanonik, správca farnosti 
Švermovo.

Zosnulý sa narodil 9. marca 1913 v Hradisku. Na 
kňaza bol vysvätený 5. júla 1936. Pôsobil vo far
nosti Šarišské Čierne, Závadka. Poša, Vemár, Pop
rad a Švermovo.

Pohrebné obrady vykonal ndp. ordinár Mons. Ján 
H i r k a, administrátor prešovský, dňa 30. marca 
1'989 v ľím. kat. kostole v Poprade.

Chrám B ožského Srdca Jež išovho v Sabinove (S n ím ka : F. D.J Vična'a im pamiaťl



Pápež pokoja a lásky
{18, pokračovanie)

VEĽKÉ PODUJATIA

Ján XXIII. na začiatku  svojho pon tifikátu  si vytýčil tri veľ
k é  ú lohy: zrevidovať c irkevn ý  zákon n ík , zv o la l rím sku syn o
du a v šeobecn ý  cirkevn ý  snem . Dobre v ed e lt ž e  tieto  v eľk é  
úlohy nezvládze sám ; že potrvá veľa  rokov , kým  sa dokon čia  
tieto  rozs iah le  práce. Pustil sa  v šak  d o  n ich  s veľkou  d ô 
verou v Božiu pom oc a  s  optim izm om , k torý  n estráca l ani 
vtedy, k eď  si uvedom oval v e ľk é  ťažkosti. D ôveroval, že Pán 
Boh dokon čí d ie lo , k to ré  začn e prostredn íctvom  jeh o  skrom 
ných síl.

Dňa 25. januára 1959 Ján XX11I. navštívil baziliku  sv. Pav
la za m estským i múrmi. P ríležitosť k  te jto  návšteve bo l sv ia
tok  obráten ia  apošto la  národov. A le Svätý Otec mal eš te  čost 
iné na srdci. Cez sv. liturgiu m al kázeň  o z jedn oten í všetkých  
kresťanov. H neď po sv. liturgii so  sedem nástim i kardinálm i 
sa utiahol do  v eľk éh o  b en ed ik tín skeh o  k lá š to ra  pri b az ilike , 
k d e  im oznám il , l e  zam ýšľa zvolať synodu rím skej d iecézy  
a  všeobecný  cirkevný  snem.

N apoludnie o 12.30 h na spom enutý sv ia tok  V atikánska  
tlačová služba oznám ila novinárom  správu, i e  Svätý Otec Ján  
XXIII.'¿nm ýšľa zvolať rím sku synodu a v šeobecn ý  cirkevn ý  
snem . Zároveň c h c e  dať zrevidovať a j  c irk ev n é právo a k o  i 
právo východnej cirkv i. V šeobecný  cirkevn ý snem  podľa  
úmyslu Svätého Oica nebude mat za c ie ľ  len  duchovnú obno
vu kresťan ského  ľudu, a l e  sú časn e bude a j výzvou oddeleným  
kresťanským  spoločnostiam , aby  pracovali na zjednoten í, po  
ktorcm  túžia to ľk é  duše po celom  svete.

■ A tak  po d ôk lad n e j príprave prišla  k o n ečn e  chvíľa, v k to 
re j ján  XXIII. úradne zvolal Druhý vatikán sky  kon cil. Stalo  
sa  to na Božie n aroden ie, 25. d ecem bra  1961, apošto lskou  
konšltúclou  Hum anae salutis. V K lem entovej sien i vo Vati
kán e Ján  XXIII. slávnostne podp ísa l ten to h istorický  doku 
ment a  odovzdal ho  Msgr. Felicim u, generálnem u  tajom ní
kovi ústrednej prípravnej kom is ie  s príkazom , aby ho  p reč í
tali pri vchodoch  štyroch  h lavn ých  rím skych  bazilík .

N eskoršie ján  XXIII. oznám il, ž e  kon cil sa  otvorí 11. o k 
tóbra 1962. Zároveň vydal a j osobitnú exhortáciu , v k to re j 
povzbudzuje kňazov n a  celom  svete, aby  m odlitbu každ od en 
ných kň azských  h od m lek  obetovali za šťastný p rieb eh  kon 
cilu : ,,Aby ten to kon cil obnovil prvotnú horlivosť cirkvi."

Ján XXIII. pr& o vyvolil 11, o k tó b er  p re  otvoren ie koncilu , 
leb o  ten deň  Je výročím  v šeob ecn éh o  c irkev n éh o  snem u v 
E jeze , na ktorom  bo li d efin ovaný č lán ok  viery, ž e  Panna 
Mária je  B ohorodičkou .

Druhý vatikán sky  v šeobecn ý  cirkevn ý  snem  po  d ôk lad n ej 
príprave sa  k on ečn e  slávnostne otvoril na sv ia tok  m aterstva  
Panny Márie, U . ok tób ra  1962. V eľká  túžba Ján a XXlll. sa  
splnila. M ohol byt osobn e prítom ný na te jto  h is to r ick e j uda
losti, k torá  v dejin ách  c  rkvi n em ala páru. J e  to  bezpochyby  
najväčšia udalosť n ábožen ského  života našich  m oderných  čias. 
Tento významný kon c il v dejin ách  c irkv i ostan e úzko sp o je 
ný s m enom  , d ob réh o* p áp eža  Ján a XXlll., ktorý  sa  n edožil 
jeh o  záveru. No jeh o  d ôk la d n é  pripraven ie, zvolan ie a  sm er,

ktorým  sa  u beral, bo lo  rozhodn e prácou  pápeža  Jäna XXlll.
Dňa 8. d ecem bra  1965 sa  slávnostne zakon čil Druhý vati

kán sky  všeobecn ý  cirkevn ý  snem . Vlohou n aše j i budúcej ge
n erác ie  bude osvojiť si ducha toh to  v eľk éh o  koncilu  a horli
vo pracovať na tom , aby ten to du ch  pren iko l čím  najhlbšie 
do sú časn ého  sveta a  pripravil h o  na prijatie B ožieho krá
ľovstva.

Druhý vatikán sky  kon cil sa  zrodil zo spoko jn ého  uvedo
m enia potreby  obnovy cirkvi. Bol skôr  prejavom  duchovnej 
sily  c irkv i a k o  je j slabosti. Ani jed en  z predchádzajúcich  cir
kevn ých  snem ov n ebol ta k  d ôk lad n e  pripravený a ko  tento. 
T akto povstalo  z kon cilu  to  m ohutné hnutie prelom u, ktoré 
napln ilo svet nádejou  a  dôverou . Ján XXIII. svojím  koncilom  
otvoril brány, k to ré  dn es už n ikto  nem ôže zavrieť.

(Pokračovanie v budúcom čísle)

MEDŽUGORJE

Na mnohé dopyty variacich ohladne mariánskych zjavení 
v Medžugorji oznamujeme, že Svätá Stolica systematicky sle
duje tieto udalosti. Pre ich význam celá záležitosť prešla 
v roku 1986 na úroveň všetkých biskupov v Juhoslávii s pred
sedom kardinálom Kuharičcm, ktorý vytvoril novú rozšírenú 
komisiu.

Lekárska časť kcaiisie uzavrela v roku 1988 šetrenie a šesť 
popredných juhoslovanských psychiatrov, ktorí študovali tleí 
výsledky šetrenia francúzskych a talianskych lekárov, kon
štatovalo, že vizionári sú z psychiatrického hľadiska úplná 
zdraví.

Pok:'.aI ide o teologickú stránku náplne zjavenia, uvedené 
komisia dosial nezistila nič, čo by bolo v rozpore s učením 
cirkvi. Je všeobecne známy velký prínos týchto zjavení pre 
rozvoj náboženského života a biskup, ktorý predbežne infor
muje Svätého Otca a kardinála Ratzingera o týchto udalos
tiach, sa vyjadril, žo je povinnosťou každého r.a o tieto uda
losti zaujímať. Oficiálne stanovisko cirkvi bude vyjadrené 
až po skončení týchto zjavení.

(Obežník Pražského arcibiskupstva, č. 3/83)
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