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Sila svätého ruženca
Svätý ruženec — atómová sila. Tak sa vyjadrila Lucia, 

účastníčka fatimských zjavení o modlitbe sv. ruženca. Je to 
pravda? Môžeme si na túto otázku dať odpoveď. Akú? Každý 
podľa svojich vlastných skúseností. Nie z naštudovanej lát
ky, ale každý podľa svojho osobného vzťahu k modlitbe sv. 
ruženca. Bolo by zaujímavé tu na stranách nášho časopisu 
priniesť aspoň malú anketu o modlitbe sv. ruženca.

Som presvedčený, že drvivá väčšina by vyjadrila svoje 
osobné skúsenosti: Sv. ruženec je pre mňa obrovská sila. V 
ňom nájdem svoje uspokojenie. Ním denne pomáham tým, 
ktorým ináč nemôžem pomôcť. Ružencom nachádzam rovno
váhu v svojom živote . . .  Áno, lenže najprv sa musíme vedieť 
modliť, musíme sa naučiť rozjímať nad jeho tajomstvami. 
Siahnime k prameňu sv. ruženca, siahnime k Svätému písmu 
Nového zákona. Čítajme, vnímajme a rozjímajme tak ako 
Panna Mária: „Mária si zachovala všetky tieto veci vo svojom 
srdci a rozjímala nad nimi“ (Lk 2, 22). To je kľúč k dobrej 
modlitbe sv. ruženca. Poznať život PánáPÚežiša, rozjímať nad 
tajomstvami — udalosťami z jeho života, prijať ho do svojho 
srdca a rozjímať o tom všetkom ako Panna Mária.

Je ľahké otvoriť dvere, keď máme v ruke správny kľúč. Ale 
vôbec ich neotvoríme, ak sa o to pokúšame zlým, nespráv
nym kľúčom. Podobne je to aj s modlitbou sv. ruženca. V 
rukách kresťana je on veľkou silou, ba môžeme vyhlásiť s 
Luciou, že je atómovou silou, ktorou zmôžeme všetko.

Sv. ruženec — vždy vládze klčovať hriech v duši, zatvárať 
peklo, uzdravovať chorých, obracať hriešnikov, vyslobodzo
vať duše z očistca, spasiť jednotlivcov, a zachrániť národy.

Nepodceňujme ho. Nehovorme, že je vhodný len do rúk detí 
a babičiek. On je vhodný do každých rúk, lebo každé očisťuje, 
posväcuje, zjemňuje a zošľachťuje.

A kto by nechcel mať čisté a posvätné ruky, kto by nechcel 
byť pred Bohom čistý a posvätený? Ak by taký medzi nami 
existoval, tak sa sám z nášho spoločenstva vylučuje, veď my 
sme Boží ľud putujúci do Otcovho domu a vieme, že do neba 
nič nečistého nevojde.

Hľa, univerzálny prostriedok, ktorý nám ponúka naša 
matka — Bohorodička, prostriedok vhodný pre dieťa, panov
níka, učenca, kňaza i laika, muža i ženu.

Mariánski ctitelia z radov duchovenstva a laikov brali sv. 
ruženec tak vážne, že ho vo svojom duchovnom živote kládli 
po sv. liturgii na prvé miesto. Pápež Ján XXIII. to potvrdil, keď 
povedal: „Kňaz po breviári, laik po sv. liturgii má mať v 
rukách ruženec a zbožne sa ho modliť.“ Neboli to len pápe- 
žové prázdne slová. On sám nám dal príklad, lebo denne sa 
modlieval celý 15-desiatkový ruženec, a to aj na pápežskej 
katedre. Kde bral na to čas? Veru my často časom oponuje
me. Nemáme čas na modlitbu. Na čo máme svoj čas? Na 
svoju spásu alebo záhubu? Boh nám dáva dostatok času na

plnenie našich stavovských povinností, ale dáva nám čas aj 
na modlitbu. Záleží len na nás, na čo svoj čas využijeme. Či 
ho správne využijeme.

Október — mesiac sv. ruženca — výzva pre nás. Nájdime si 
čas na modlitbu sv. ruženca, a to každý deň. Bude to čas nie 
stratený, ale záslužne využitý. Bude to čas posvätný a uži
točný pre tento i pre večný život.

o. Ján B a b ja k

O
B ohorod ička  . . ., vezmi nás p o d  svoj ochranný plášť. Zbav nás všetkého 
zlého. Pros nášho Boha, svojho Syna, Krista, aby spasil naše duše (Z tro- 
páru sviatku Ochrany P. Márie)
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Mesiac svätého ruženca

1. N 20. nedeľa po ZSD. — Hl. 3. Utr. ev. 9
Ochrana (Pokrov) presvätej Bohorodičky

2. P Cyprián, biskup a mučeník
3. U Dionýz Areopag, mučeník
4. S Jerotej, mučeník
5. Š Charitína, mučenica
6. P Tomáš, apoštol. Prvý piatok
7. S Sergej a Bakchus, mučeníci

8. N 21. nedeľa po ZSD. — Hl. 4. Utr. ev. 10 Pelágia a Taisa,
ctihodné

9. P Jakub Alfejov, apoštol
10. U Eulamp a Eulampia, mučeníci
11. S Filip, apoštol
12. Š 'Probus, Tarach a Andronik, mučeníci
13. P Karp a spoločníci, mučeníci
14. S Paraskeva, ctihodná

15. N 22. nedeľa po ZSD. — Hl. 5. Utr. ev. 11. Eutým Nový,
ctihodný
Pamiatka Svätých Otcov 7. všeobecného snemu

16. P Longín, stotník; mučeník
17. U Ozeáš, prorok
18. S Lukáš, apoštol a evanjelista
19. š  Joel, prorok
20. P Artem, mučeník
21. S Hilár Veľký, ctihodný

22. N 23.nedeľa po ZSD. — Hl. 6. Utr. ev. 1. Averkiáš.biskup
apoštolom rovný

23. P Jakub, apoštol
24. U Aret a spoločníci, mučeníci
25. S Marcián a Martýr, mučeníci
26. Š Demeter, mučeník '
27. P Nestor, mučeník
28. S Vyhlásenie samostatnosti ČSR (1918). Deň znárodne

nia a čs. federácie — štátny sviatok ČSSR
Paraskeva, mučenica

29. N 24. nedeľa po ZSD. — Hl. 7. Utr, ev. 2. Anastázia Rímska,
mučenica 
(Krista Kráľa)

30. P Zenób a Zenóbia, mučeníci
31. U Stách, Amplías a Narcis, apoštoli

Keď sa vaše oči pq narodení otvorili svetlu, všetci sa okolo 
vás usmievali, a vy ste plakali. Robte tak, aby keď príde pod- 
ledná chvíľa vášho života, všetci okolo vás plakali, a vy ste 
sa mohli usmievať.

(De LSrigaudie)
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„Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a 
potrebné je len jedno“ (Lk 10, 41-42).

Keby sa nás niekto spýtal, čo človek potrebuje, nevedeli by sme 
kde začať. Veď ľudia toho toľko potrebujú! A predsa, keď sa zamy
slíme, z tých naozaj potrebných vecí je len jedna potrebná.

Slávny muž nášho národa, zakladateľ modernej pedagogiky, 
Ján Amos Komenský, napísal knihu, ktorej dal výstižný nadpis: 
„Unum necessarium — Jedno je potrebné.“

Len jedno' je potrebné .. . poznať, čo chce Boh a len to konať, 
nič iné . . .  A na toto budeme mať vždy dosť sily aj času.

•
„Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrnko 

padlo na kraj besty . . .  druhé padlo na skalu . . .  Iné zasa do 
tŕnia . . .  Iné zrno padlo do dobrej zeme“ (Lk 8, 5-8).

V 17. a 18. stor. dobyli Španieli veľkú časť Južnej a Strednej 
Ameriky a dopúšťali sa tam neslýchaného násilia a bezprávia na

- škodu cirkvi. To malo zlé následky. Príklad: Akýsi Kubánec bol pre 
malichernosť odsúdený na smrť. Katolícky kňaz mal s ním veľa 
práce, aby ho priviedol k prijatiu katolíckej cirkvi a krstu a aby jeho 
dušu zachránil pre nebo. Kubánec sa pýtal kňaza, či v nebi sú aj 
Španieli? Keď dostal kladnú odpoveď, odmietol prijať krst. Každé 
presvedčovanie bolo márne. Ak sú v nebi Španieli, tak tam odmie
tol ísť.

Spasiteľ hovorí v evanjeliu o osude Božieho slova. Španielski 
dobyvatelia, ktorí na domorodcoch páchali ukrutnosti, boli krstení 
a vo viere poučení. Na akú pôdu padlo u nich Božie slovo?!

•
„Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách 

pozdvihol o č i. . . "  (Lk 16, 22-23).
Istý zatvrdilý neverec sa raz spýtal sv. Augustína, čo robil Pán Boh 

predtým, než stvoril nebo a zem. A sv. Augustín odpovedal: „Pre 
zatvrdilcov a tých, ktorí nezachovávajú jeho prikázania, robil pek
lo.“

Preto „neskúmajme veľmi, kde je peklo, ale tým viac sa usiluj
me, aby sme sa mu mohli vyhnúť“ (sv. Ján Zlatoústy).

•
„Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre 

Božie kráľovstvo“ (Lk 9,62).
Po sv. spovedi máme vzbudiť dokonalú, ľútosť, aby sa odpor k 

hriechu rozšíril na všetko, čo súvisí s hriechom . . .  Mária Magda
léna po svojom obrátení natoľko stratila chuť a záľubu v hriechu, 
že na hriech viac ani len nepomyslela . . .  Prorok Dávid hovorieval, 
že nenávidí nielen hriech, ale aj všetky cesty a chodníčky, ktoré k 
nemu vedú.

Všetky spätné pohľady sú nebezpečné pre toho, kto chce 
dosiahnuť Nebeské kráľovstvo. Kto sa oddal za Kristom, od toho 
sa požaduje dokonalosť vo všetkom. Nemožno preto orať a obze
rať sa späť.

•
„Dcérka mi umiera, poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravela a 

žila“ (Mk 5, 23)
Televízny kazateľ biskup Fulton Sheen hovorí: „Začiatok obrá

tenia je začiatkom rozvoja, vzrastu. Byť hriešnikmi, to je naše 
nešťastie, ale byť si toho vedomí, to je naša nádej.“

Keď ochorie telo a hrozí nám smrť, koľko starostí. . . !  Aj v noci 
voláme zdravotnú pohotovosť. Nemohlo by to aspoň tak vyzerať aj 
vtedy, keď ide o dušu? Veď čo môže dať človek na výmenu za 
svoju dušu? . . .  Jair volá Učiteľa, keď je dievča ešte len choré . . .  
Hľa, aký príklad pre nás!
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Uprostred jesene
P ohľad  do Božej prírody v tomto mesiaci nám hovorí, že úroda 

je už pozbieraná. Semená, ktoré boli v jari zasiate s Božím požeh
naním, priniesli dobrú úrodu. Stromy, ktoré pred niekoľkými 
mesiacmi kvitli, odovzdali svoje plody ľudom. Ľudia od včas rána 
začínali pracovať na poli i modliť sa pri každom počutí zvona. 
Odmenou za ich ťažkú prácu, ktorú vykonávali v každom počasí, 
jt radosť a uspokojenie z dobrej úrody, ktorú zožali z polí, zozbie
rali zo stromov, vykopali a vyorali zo zeme, aby zabezpečili zdravú 
výživu pre všetkých ľudí našej vlasti. Práve v tomto období nám 
kalendár pripomína 16. október S v e t o v ý  d e ň  v ý ž i v y .

Populácia našej planéty Zeme prudko rastie, ale výroba potravín 
je však hlboko pod hranicou potreby a riešenia na zabezpečenie 
výživy ľudí na zemeguli sa nevyvíjajú priaznivo. Z  13,5 mld hektá
rov zemskej súše je len 1,2 mld hektárov, to znamená 9 percent 
poľnohospodársky využiteľných. V rozličných častiach sveta sú 
snahy o zlepšenie podmienok vo výžive stálym zapájaním nových 
plôch do poľnohospodárskeho obrábania (úhory, pustastiny, štepy, 
púšte a pod.), ale ešte väčšie plochy sa pre poľnohospodársku 
výrobu strácajú jej znehodnotením, eróziou, zasolením alebo trva
lým zastavaním. Výmera obrábanej pôdy na jedného obyvateľa 
našej planéty trvalé klesá, 113 populácie zemegule nemá dostatočnú 
výživu, stámilióny doslova trpia hladom, ročne asi 50 miliónov 
doslova trpí hladom, z toho asi 17 miliónov detí. Aby sa vyriešili 
tieto najzákladnejšie potreby ľudstva vo výžive, treba využívať 
každý kus zeme. Existuje niekoľko projektov na pretvorenie tej 
alebo onej časti zemského povrchu, no na ich realizáciu chýbajú 
príslušné zdroje a nie sú všetky realizovateľné ani z ekologického 
hľadiska. Nadbytkami potravín v súčasnom období disponuje 
najmä Európa a Severná Amerika, kde sa v ostatných dvoch desať
ročiach v širokej miere uplatnili vymoženosti vedy a nové odrody-. 
Je potrebné pôdu chrániť. Známa je skutočnosť, že na Slovensku 
pripadá na jedného obyvateľa necelých 0,3 hektára ornej pôdy. Pri
tom až 43 percent z celkovej pôdy odborníci zaraďujú do kategórie 
málo úrodnej pôdy.

Veľké rany prírode spôsobuje i priemysel. Len v súčasnosti máme 
na Slovensku priemyselnými exhalátmi znečistených 200 tisíc hektá
rov, čo spôsobuje prvovýrobe miliónové straty na produkcii. Pôda 
sa totiž nedá umyť, prepláchnuť, či dajako ináč očistiť. Možno iba 
zmierniť jestvujúce civilizačné choroby. Človek je nielen nositeľom 
všetkého pokroku, ale od neho závisí aj stupeň deštrukcie prírod
ného prostredia. Pre ľudí je samozrejmý cit pre krásne prostredie, 
pre ušľachtilú tvorbu a nielen pre tvorbu sebeckú, prinášajúcu zisk 
a osoh. Takýchto správnych ľudí je väčšina. V ich rukách je životné 
prostredie, v ich rukách je krása na polí, sadov, alejí, parkov . . .

Už sa prekonala etapa, ked  hlavným cieľom bolo získať z polí 
čím väčšiu úrodu za každú cenu. Naše polia sa stali súčasťou života 
spoločnosti a ich estetická úroveň, účelnosť nie sú v rozpore s verej
nou mienkou o kráse, aká sa v ľudoch za roky, vytvorila. Pekný lán 
pšenice, kukurice, repy alebo upravené brehy — to všetko vzbu
dzuje v ľuďoch pocit krásna, pohody a milého prostredia.

Ovocinárstvo v ČSSR má bohatú tradíciu. Už v minulosti sme 
boli zásobárni kvalitného ovocia, čím sme dostali uznania doma, 
ale aj v zahraničí. Ovocinárstvo je dôležité, pretože je dodávateľom 
veľmi potrebnej zložky ľudskej potravy, je dôležitou zložkou život
ného prostredia a krajinotvorným prvkom. Československá repu- 
lika má veľmi pestré klimatické podmienky, ktoré sú dobré pre ovo
cinársku výrobu.

Výživa a zdravie spolu veľmi úzko súvisia. Rastliny vo svojej 
mnoho tvárnosti slúžili, ľudstvu na výživu v celej jeho histórii — od 
jedlých koreňov až po jedlé plody a semená. Niet pochybnosti o 
tom, že rastliny boli prvou potravou našich predkov. Koncom 19. a 
začiatkom 20. storočia boli v rastlinách objavené vitamíny a odvtedy 
sa začali považovať za užitočnú zložku potravy z hľadiska zdravia. 
Optimálne zhodnotiť plody prírody vyprodukované s nemalým p rí

spevkom ľudskej námahy, pri zachovaní výživových a lákavých 
chuťových vlastností produktov v čo najväčšej miere je úsilím celej 
našej spoločnosti.

Za kus zeme, ktorý nám pripadol, môžeme ďakovať Bohu Stvori
teľovi, ktorý cez slová proroka Jeremiáša povedal: ..A voviedol som 
vás do krajiny sadov, by ste požívali jej plod a jeho dobro"(2,7).

m

Veľký indický národ si bude pripomínať 120 rokov od narodenia 
(2. 10. 1869) svojho najvýznamnejšieho predstaviteľa národnooslo
bodzovacieho hnutia Mohandása Karamčandu Gándhiho zvaného 
tiež Mahátma (Veľký duch).

V  tomto mesiaci uplynie 80 rokov od narodenia moderného ukra
jinského básnika Igora Bohdana Antonyča, ktorý sa narodil 5. 10. 
1909 v dedine Novycja. Pochádzal z haličskej Lemkovščiny, ktorá 
etnograficky zahrňuje aj severovýchodný výbežok východného Slo
venska. Vyštudoval slavistiku na Ľvovskej univerzite.

Pred 220 rokmi — 7. 10. 1769 — sa narodil Michal Baluďanský, 
Rusín-Ukrajinec, ktorý sa stal prvým rektorom petróhradskej uni
verzity.

22. 10. 1919 sa narodil Vincent Hložník, slovenský maliar, 
národný umelec.

28. október — výročie vyhlásenia samostatného štátu Čechov a 
Slovákov, Deň znárodnenia a výročie schválenia Ústavného zákona 
o čs. federácii — štátny sviatok ČSSR.

Naša študujúca mládež, ale i mnohí tí, čo-otvárali dvere Univer
zitnej knižnice, budú si pripomínať 70. výročie od jej vzniku (10. 
10. 1919). Naliehavá potreba ustanoviť slovenskú všeobecnú 
vedeckú knižnicu vyplynula z požiadaviek slovenského vysokého 
školstva, organizujúceho sa po rozpadnutí Rakúsko-Uhorska v 
rámci Československej republiky. Vznik Univerzitnej knižnice' je 
spätý so založením Univerzity Komenského. Ročný prírastok pred
stavuje až 50 000 knižničných jednotiek. Knižnica rieši výskumné 
úlohy bibliografického charakteru a plní v celoslovenskom aj celo
štátnom meradle najvyššie funkcie študijné a konverzačno-depo- 
zitné (i pre OSN a UNESCO), ale aj metodické a týkajúce sa medzi
národných stykov knižníc.

29. 10. 1869 otvorili v Kláštore pod Znievom slovenské gymná
zium — 120. výročie.

O. Jozef D u d a

Pekne upravené oko lie  našich dom ov a parkov vzbudzuje v ľuďoch pocit 
krásna a dobrej pohody  (Sním ka: F. D.)

Nemali by sme sa nikdy nenávidieť. Veď máme tak málo času 
na to, aby sme sa milovali.

(Van der Meersch)



Dukla vyzýva k mieru
(K 20. výročiu otvorenia Dukelského múzea)

Východné Karpaty hádam najviac v strednej Európe sú pokro
pené krvou bojujúcich vôjsk. Spomeňme si na kruté boje v prvej 
svetovej vojne. Pripomínajú ich vojenské cintoríny vo viacerých 
obciach Bardejovského a Svidníckeho okresu. Nedoznela ani 
pamäť jednej generácie a už v karpatských horách a priesmykoch 
znovu sa ozývalo dunenie kanónov a štekot guľometov. Plakali 
ľudia a stromy, umierali ľudia, zver a stromy. Cez vojnovú apoka
lypsu vracala sa k nám sloboda a štátnosť v októbri 1944. Jej cesta 
bola viac ako strastiplná a bola vystlaná životmi hrdinov, soviet
skych a našich vojakov. Na zvečnenie ich pamiatky vďačný ľud 
postavil pamätníky nehynúce na Dukle a vo Svidníku, národné to 
kultúrne pamiatky. Dokonca celý areál dukelského bojiska na 
našom území bol SNR vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Zveľaďovanie pamäti národa na jeho kruciátu, starostlivosť o 
pamiatky z ťažkých bojov, o hroby hrdinov, o memento, aby už 
nikdy nebolo vojny je v náplni činnosti Dukelského múzea vo Svid
níku, ktoré si 4. októbra pripomína svoje dvadsiate narodeniny.

Tak ako znovuzrodenie našej slobody a štátnosti cez Duklu bolo 
neľahké, aj osud tvorby Dukelského múzea, jeho terajšej organi
začnej a obsahovej podoby bol komplikovaný. Už začiatkom 
päťdesiatych rokov vznikol vo Svidníku prípravný výbor múzea, 
potom k 15. výročiu bojov o Duklu v roku 1959 bola na ONV vo 
Svidníku výstava Cestou bojovej slávy, exponáty ktorej boli zákla
dom neskorších bohatých a cenných zbierkových fondov múzea.

Z rozhodnutia vyšších orgánov vzniklo v r. 1965 Dukelské 
múzeum vo Svidníku. Základný kameň, pretože išlo ešte o provi
zórium, na výstavbu modernej budovy múzea bol položený v októ
bri 1966. Pri príležitosti 25. výročia bojov o Duklu 4. októbra 1969 
bolo sprístupnené verejnosti. Slávnostný akt vykonal minister 
národnej obrany ČSSR Ing. Martin Dzúr za účasti generality a 
maršalov ZSSR A. A. Grečka a K. S. Moskalenka. Nasledujúci deň 
navštívil múzeum aj generál L. Svoboda so sprievodom.

Dukelské múzeum je charakterizované ako jediné špecializo
vané múzeum pre výskum a dokumentáciu karpatsko-dukelskej 
operácie v ČSSR so sídlom vo Svidníku. Je doslova kustódom 
bojových tradícií Dukly a československo-sovietskej družby. Jeho 
moderná expozícia, rekonštruovaná k tohoročnému 45. výročiu 
KDO zobrazuje jej priebeh a prezentuje autentické pamiatky z 
bojiska. Pri múzeu je kvalitné informačné stredisko so sprievod
covskou službou. Súčasťou stálej expozície je Park bojovej družby 
pri objekte múzea. V správe Dukelského múzea vo Svidníku sú 
pamiatky na Dukle a vo Svidníku, vojenský prírodný areál dukel
ského bojiska, vyhliadková veža a múzeum v Tokajíku ako aj 
expozícia revolučných premien pod Duklou v Krajnej Bystrej. V

D ukelské múzeum vo Svidníku (Sním ka: A. Kolcunová, DM)

správe múzea je aj pamätná izba v Kalinové a pamätník Dargov s 
ružovým sadom. Múzeum je samostatnou organizáciou, ktorú riadi 
KNV v Košiciach.

Bohatá je jeho kultúrno-výchovná a vzdelávacia činnosť. 
Vydáva známy zborník Dukla večne živá a príležitostné publikácie 
z oblasti regionálnych dejín v okrese Svidník, kde vykonalo naozaj 
pioniersku prácu. Príslovečná je organizátorská práca múzea, či 
už so školami pri organizovaní besied, prednášok a seminárov 
alebo zabezpečovaní oghrany a konzervácie"areálu prírodného 
múzea. Právom sa neraz konštatovalo, že Dukelské múzeum vo 
Svidníku sa najlepšie stará o zverené národné kultúrne pamiatky 
vo Východoslovenskom kraji.

Dvadsaťročná existencia Dukelského múzea vo Svidníku je vte
lením idey, že naša sloboda sa veľmi ťažko rodila a stála veľa obe
tí, a preto musíme urobiť všetko, aby odkaz hrdinov Dukly bol 
výzvou k mieru a trvalému odzbrojeniu vo svete. Andrej Kaputa

Keby ste mali vieru
*

Apoštoli raz povedali Ježišovi:„Daj nám väčšiu vieru!“ A on im 
povedal: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste 
tejto moruši: „Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora, 
poslúchla by vás“ (Lk 17, 5-6). Sv. Matúš a Marek zaznačili tú istú 
myšlienku, ale použili iný obraz. Ježiš im odpovedá: „Ak budete 
mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: „Prejdi 
odtiaľto ta! — prejde. A nič vám nebude nemožné“ Mt 17, 20)

Na akú vieru tu myslí Spasiteľ? Otázka je oprávnená, veď ani o 
apoštoloch nevieme, že by boli robili takéto divy. Žili istotne veľkí 
svätí, čo hory neprenášali, ba počas pozemského života ani 
nebolo o nich známe, že by boli vykonali niečo zázračné. O podob
nej viere hovorí i sv. Pavol, keď píše veriacim v Korinte: „Keby 
som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by 
som nemal, ničím by som nebol“ (1 Kor 13, 2).

O akú vieru teda ide? O vieru v zázrak, tú vieru, čo Pán Ježiš 
výslovne požadoval pri mnohých divoch, ktoré vykonal. Vieru, že 
len Boh môže dokázať to, čo je pre nás nemožné, a že on to sku
točne môže urobiť. Vieru, ktorá nie je natoľko prijatím pravdy, čo 
presahuje ľudský um, ale skôr úplným oddaním sa Bohu, dôverou, 
istotou, že Boh nás miluje a v tejto láske prechádza i ponad 
zákony prírody. Prenáša hory.

Pravdaže, nesmieme brať tieto slová výlučne v ich priamom, 
prvoradom zmysle. Bezpochyby Boh dá, že veriaci môže i horu 
preniesť, ak to bude potrebné na Božiu slávu, alebo na duchovný 
úžitok blížneho; ale to nebude udalosť každodenná. Medzitým sa 
však Kristov prísľub dennodenne uskutočňuje vo vyššom zmysle. 
Svätý Augustín podotýka, že hory „prenáša" každý, kto pomocou 
Božej milosti a sily vykoná to, na čo ľudské prostriedky nestačia. 
Bolo by teda zbytočné hľadať dôvody, prečo apoštoli a svätí 
neprenášali hory, v tom pravom, užšom zmysle. Oni vykonali väč
šie a ťažšie diela, keď napríklad vzkriesili mŕtvych, alebo privádzali 
k životu hriešnikov. Ako to vyjadruje aj táto modlitba veriaceho 
horala: „Pane, nežiadam, aby mi viera pomohla pohýbať horou: na 
to stačí dynamit, keď treba. Prosím ťa však o vieru, ktorá by pohla 
mnou samým, mojím srdcom, a preniesla ho bližšie k tebe.“

Nie je takáto viera niečim detským? Nie je to znak slabosti? Nie 
je to únik skutočnosťou? Neveriaci možno takto súdia o tých, čo 
veria. A naša slabá, nedokonalá viera môže byť pre nich niekedy 
i zámienkou, na ktorú sa odvolávajú. Je teda na nás, aby sme sa 
snažili o dôsledný život z viery, ktorá je súhrnom milosti a prirodze
nosti, Božím darom a úkonom nášho rozumu, srdca i vôle. Rásť 
vo viere, to predpokladá žiť naplno z tej viery, čo už máme, a 
súčasne prosiť Boha, aby túto vieru v nás utvrdil, rozšíril a prehĺbil. 
Tak, ako apoštoli: „Daj nám väčšiu vieru!“ (Lk 17, 5). Alebo ako 
otec posadnutého chlapca: „Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24).

D. H.



Ochrana Panny Márie
Panna Mária bola ochranou svojmu Synovi, len čo sa naro

dil. Zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ a tak ho chránila 
pred zimou. Ochranou mu bola najmä pred Herodesom, ktorý 
ho chcel v útlom veku zmárniť. Utekala s ním i so svojím žení
chom do cudzej zeme, do Egypta. Ako sa o neho bála ukazuje 
prípad, keď dvánasťročný zostal po veľkonočných sviatkoch v 
jeruzalemskom chráme. Tri dni ho s úzkosťou hľadala. S 
materinským okom pozorovala jeho kroky, keď začal verejne 
učiť. Je s ním na svadbe v Ká ne Galilejskej, s radosťou sle
duje jeho obľúbu u zástupov, čo dychtivo počúvali jeho reč. 
S bolesťou ho stretáva na jeho krížovej ceste na Kalváriu. 
Stojí pod krížom a nemôže mu pomôcť. Pozerá sa na neho a 
chce mu aspoň pohľadom pomôcť v týchto strašných 
mukách.

Matka Vykupiteľova je aj našou Matkou. Pre nás ho porodi
la, starala sa o neho, pre nás znášala s ním jeho utrpenie. On 
nás svojou smrťou a zmŕtvychvstaním vykúpil, t. j.znova nám 
získal posväcujúcu milosť, ktorú naši prarodičia mali pre 
seba i pre svojich potomkov, ale stratili ju svojou neposluš
nosťou. Táto milosť je účasť na Božpm živote. Teda účasť na 
živote jej Syna, ktorý je pravý Boh i pravý človek. A tak sme 
bratia a sestry. Stali sme sa nimi, keď sme boli pokrstení, 
lebo vtedy sme dostali prvý raz do svojej duše posväcujúcu 
milosť. Tým sme sa stali dietkami Matky nášho Vykupiteľa.

Keďže je našou Matkou, ochraňuje nás ako svoje dietky od 
nášho narodenia až do nášho posledného dychu. Ochraňuje 
nás už v ranných rokoch života. Dušička nevinných detí žiari 
milosťou, ktorú dostali pri sv. krste. Tá milosť sa má neustále 
zveľaďovať, aby dieťa bolo vždy milším bračekom alebo 
sestričkou nášho Spasiteľa. Šťastné dieťa, čo má dobrých 
zbožných rodičov, ktorí ho učia modliť sa, hovoria mu o 
našom Vykupiteľovi, snažia sa, aby od nich počulo len 
povzbudzujúce slová, videlo len dobrý príklad. Také dieťa sa 
vzmáha v Božej milosti, stáva sa vždy milším našej nebeskej 
Matke. Bohužiaľ, nie všetky deti sú šťastné. Sú deti, čo od 
svojich rodičov sa učia skôr zlému ako dobrému. Najmä, ak 
otec pije, hreší a nadáva. Duševný život takých detí je ohroze
ný. Manželky a deti, čo žijete v takom prostredí, obracajte i v 
takom nebezpečí svoj zrak k Božej Matke a proste ju o ochra
nu.

Neraz sa stane, že dieťa priskoro utratí svojich-rodičov. 
Stihne ho trpký osud siroty. Rodičia i na to pamätajte. Učte 
milovať svoje deti našu nebeskú Matku, aby sa necítili opus
tenými, keby vás Pán Boh predčasne povolal.

Mal som priateľa, ktorému otec padol ešte v prvej svetovej 
vojne a matka bola ťažko chorá. On bol ešte chlapec a veľmi 
túžil stať sa kňazom. Ale ako sa stav jeho matky zhoršoval, 
tak bledla i jeho nádej, žeby sa mu táto túžba splnila. Horko 
plakal. Keď matka cítila, že sa blíži jej posledná hodina, napo
mínala svojho synka: Viem, ako túžiš po kňažstve. Dúfaj i vte
dy, keď skonám. Priviň sa k našej nebeskej Matke. Ona ťa 
neopustí. A ozaj neopustila. Vnukla dobrým ľuďom, aby mu 
pomohli a stal sa z neho horlivý kňaz.

Panna Mária je ochranou našim mládencom a devám v 
nebezpečných rokoch dospievania. Každý mladík a dievča si 
utvorí ideál, ktorý chce dosiahnuť. Tvorí si ho podľa svojho 
nadania, síl i možností. Pritom si berie za vzor ľudí, čo svojou 
námahou a chovaním dosiahli význačné postavenie a poží
vajú zaslúženú úctu i obdiv mnohých. Uberať sa k takému ide
álu predpokladá pevnú vôľu, vytrvalosť v práci, statočnosť v 
chovaní. Rodičovské oko bedlivo pozoruje húževnatý boj 
svojho miláčika s prekážkami, ktoré stretáva na tejto ceste. 
Blaží ich nádej, ak vidia jeho chuť vytrvať do konca. Ale zápas 
o dosiahnutie/životného ideálu má veľa nepriateľov. Najbliž-

Chrám Ochrany presv. B ohorodičky  v Snakove z r. 1843 (Snímka: F. D.)

ším z nich sú pokušenia mladosti, ktoré sľubujú rozkoš bez 
námahy a hneď. Pridružujú sa mladí ľudia, čo podľahli týmto 
zvodom a ich túžbou je zviesť na hriešnu cestu čím viace
rých, o čo sa úporne usilujú. V takých chvíľach mládenci a 
devy proste o ochranu našu nebeskú Matku, aby vám vypro
sila pomoc u svojho Syna vydržať na poctivej ceste života 
napriek všetkým nástrahám.

Ochranu Panny Márie potrebujú naše manželstvá . V man
želstve mladík sám seba venuje, obetuje milovanému dievča
ťu, aby s ním žil verne až so smrti. To isté platí aj o dievčati. 
Vytrvať v manželskej vernosti celý život v radosti i bolesti je 
veľká vec v Božích očiach. Tú vernosť majú manželia pesto
vať a utvrdzovať vzájomnou láskou, úctou i pomocou a prosiť
o jej ochranu Pannu Máriu. Lebo manželská vernosť má dnes 
priveľa nepriateľov. Tí všetci sa usilujú vykresliť manželskú 
neveru ako raj na zemi a zamlčujú, že tým bojujú proti zákla
dom manželského šťastia, proti radostnej mladosti dietok i 
proti budúcnosti ľudskej spoločnosti. Manželia, proste Pannu 
Máriu o ochranu vašej vernosti, aby ste nepodľahli rafinova
ným zvodom jej nepriateľov.

Konečne ochranu našej nebeskej Matky potrebujú naši 
starci a starenky, ktorí dnes často plačú nad nevďačnosťou 
vlastných detí. Cítia sa, opustení. Horkne im námaha, ktorú s 
radosťou prinášali pre šťastnú budúcnosť svojich potomkov. 
Aj vy proste o ochranu našu nebeskú Matku, aby vás potešo
vala v starých rokoch vášho života.

Panna Mária je mocnou ochranou v našom živote. Volajme 
k nej v každom súžení. Nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto 
opustený, kto K nej sa s dôverou utiekal. ThDr. Ján B u b á n

Boh je prístupný tomu, kto ho chce milovať, je skrytý pre 
toho, kto ho chce iba pochopiť.

(Carrel)
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Svätý Pavol za hradbami
Keď sv. Pavol po svoje; .retej misijnej ceste (53-57) prišiel do 

Jeruzalema odovzdať chudobným jeruzalemským kresťanom 
zbierku z navštívených obcí, Židia ho poznali, chytili ho a boli by 
ho zabili, keby ho neboli rímski vojaci zachránili. Uväznili ho a 
postavili pred súd v Cézarei, sídle rímskych prokurátorov.

Najprv ho súdil prokurátor Antonius Felix. Historik Tacitus ho 
takto charakterizuje: „Vo všetkých ukrutnostiach a rozkošníctve 
vykonával kráľovskú moc s dušou otroka“ (Historiae V, 9). Pavla 
držal vo väzení, lebo očakával od kresťanov zaňho vysoké 
výkupné a odďaľoval s ním proces celé dva roky. R. 55 upadol do 
nemilosti a na jeho miesto prišiel spravodlivý a múdry úradník 
Portius Festus. Keďže ešte nebol oboznámený s Pavlovou záleži
tosťou, chcel ho odovzdať židovskému súdu. Pavol sa však ako 
rímsky občan odvolal k cisárovi. Táto Pavlova cesta do Ríma po 
mori bola mimoriadne dramatická a hovorí o nej 27. kapitola Skut
kov apoštolov.

V Ríme bol Pavol dva roky v miernom väzení, mal styky s rím
skymi veriacimi, písal listy cirkevným obciam a po prepustení r. 63 
navštívil asi aj Španielsko, potom Krétu, maloázijské obce a po 
návrate do Ríma za cisára Neróna ho uväznili (r. 66).

19. júla 64 vypukol v Ríme ohromný požiar a zo 14 rímskych 
štvrtí zostalo iba 4-5 štvrtí. Bezdomí a zúfalí obyvatelia, núdzovo 
ubytovaní na Marsovom poli, hľadali podpaľačov a upodozrievali 
z neho samého cisára. Nero mal prísť vtedy z Ancia, kde sa 
zdržiaval a požiar vraj pozoroval z vysokej veže — Torré di Nerone
— a spieval piesne o horiacej Tróji. Podnet na podpálenie Ríma 
mal vyjsť od Neróna, ktorý chcel na jeho mieste vybudovať mesto 
NERONIA alebo NEROPOĽIS.

Historici Suetonius a Dio Kassius jednoznačne hovoria, že 
požiar bol Neronovým dielom, Tacitus pripúšťa túto možnosť. Je 
však isté, nech by bol vinníkom ktokoľvek, daň za toto divadlo mali 
zaplatiť kresťania, z ktorých sa naraz stali nepriatelia štátu a rím
skeho náboženstva, ako hovorí Tacitus. Odvtedy už len sama prí
slušnosť ku kresťanstvu sa stíhala a kruto trestala. Prenasledova
nie nemalo prechodný, ale trvalý ráz.

Pri víťaznom oblúku Septímia Severa sa nachádza ešte aj dnes 
tzv. Mämertínske väzenie, v ktorom mal byť väznený aj sv. Pavol 
po svojom druhom návrate do Ríma. Boli to chladné a vlhké, spod
nou vodou presiaknuté pivničné priestory budovy postavenej nad 
žriedlom (tzv. Tullianum). Tu umieral numidský kráľ Jugurta. Keď 
ho sem doviedli z jeho horúcej vlasti v severnej Afrike, zvolal: „Na 
Herkulesa! Aké studené sú tie vaše kúpele!“ Tu bol väznený spri
sahanec Catilína a jeho prívrženci a iní. Tu mal byť väznený aj sv. 
Peter. Sv. Pavol ešte stihol z neho napísať list svojmu vernému 
spoločníkovi Timotejovi v Efeze, pozýva ho do Ríma a aby mu 
doniesol plášť. Vo väzení Pavol trpel zimu .

Rím  —  M am enínska vazmca

Sv. Pavla vypočúvali dva razy, druhý výsluch sa končil rozsud
kom smrti šťastím. „Najlepší a najhorší človek tej doby stáli proti 
sebe. Právo v okovách, zločin na tróne“ (J. Holzner). Sv. Pavol a 
Nero. Kto spočíta, koľko ráz sa to opakovalo v dejinách?

Od udalosti pred Damašskou bránou uplynulo práve 30 rokov 
naplnených horlivou apoštolskou činnosťou a končiacich sa Pavlo
vou mučeníckou smrťou. Na smrť odchádzal spokojne, lebo ho 
tešilo ovocie jeho práce — kvitnúce kresťanské obce takmer vo 
všetkých krajinách Stredomoria. Kresťanstvo smelo vykročilo na 
podmanenie sveta.

Ktoréhosi rána roku 67 staručkého apoštola vedie hŕstka liktorov 
Ostijskou cestou cez Porta Trigemina na miesto nazývané Aquae 
(Salvijské močiare). O posledných chvíľach sv. Pavla hovoria iba 
apokryfy, ale niet dôvodu im neveriť, potvrdzuje ich celá rímska 
tradícia. Dovolili pomodliť sa mu so spútanými rukami a s tvárou 
obrátenou k Východu. T u padla jeho hlava a navždy zanemeli jeho 
ústa, ktoré nikdy neprehovorili ani slovo, ktoré by nebolo posvä
tené Kristom.

Kresťania pochovali Pavla blízko miesta popravy na majetku 
rímskej matróny Luciny. Tu spočívali jeho telesné pozostatky v 
prostom hrobe až do prenasledovania za cisára Valeriána r. 258. 
Rímski kresťania ich preniesli do katakomb sv. Šebastiána na 
Apijskej ceste. Keď ediktom Konštantína Veľkého cirkev dostala 
slobodu, telesné pozostatky sv. Pavla preniesli na pôvodné miesto 
a cisár Konštantín vystaval nad nimi neveľkú baziliku. O 50 rokov 
cisári Valentinián II., Arkadius a Honorius ju prestavali a rozšírili na 
veľkolepú a slávnu baziliku nazývanú dnes SAN PAÚLO FUORI 
LE MURA (Svätý Pavol za hradbami, teda mimo hraníc Ríma).

Keď roku 1823 veľký požiar zničil hlavnú loď (náhrobok sv. 
Pavla nebol poškodehý), celý katolícky svet prispel na jej obnovu 
do takmer pôvodnej krásy a veľkosti. Je svojou nádherou prekrás
nym pamätníkom Apoštola národov a nijaký rímsky pútnik ju neo
bíde, aby sa pomodlil nad hrobom sv. Pavla s vďačným srdcom.

Začiatkom 20. storočia postavili pred bazilikou štvorcové 
námestie uzavreté radami 150 stĺpov, uprostred so sochou sv. 
Pavla. Je po bazilike sv. Petra najväčším rímskym chrámom, má 
5 lodí navzájom oddelených 80-timi stípami. Víťazný oblúk, krížna 
loď a apsida sú obložené mramorom a vyzdobené freskami a 
mozaikmi. Bazilika má dĺžku 131- m, šírku 65, výšku 30 a pol 
metra, šírka strednej lode je 24 a pol metra. Na stenách je 36 fre
siek zo života sv. Pavla, v bočných lodiach sú mozaikové obrazy 
všetkých pápežov a i. Pod pápežským trónom v mramorovej 
schránke sú relikvie sv. Pavla. Množstvo iných pamätihodností ani 
zďaleka nie je možné nakrátko popísať.

Takto si kresťanský svet uctil pamiatku až dodnes neprekona
ného Apoštola národov, sv. Pavla.

R. A. SLAVICKÝ

SVETOVÉ PROBLÉMY
„Nesmieme samotársky žiť a samotársky zomierať! S každým 

treba vedieť nažívať a s každým treba vedieť zomierať“ (Maritain).
V y d e d e n í
Pane, nauč nás milovať tých, ktorých nikto nemiluje.
Jestvujú milióny ľudských bytostí,
—tvoje deti i naši bratia —
čo umierajú hladom, hoci si nezaslúžili smrť hladom,
čo zomierajú smädom, hoci si nezaslúžili smrť smädom,
čo ťa nepoznajú, hoci si nezaslúžili túto tragickú nevedo

mosť.
Pane, nedopusť už nikdy, aby sme žili šťastne a spokojne, 

utiahnutí vo svojom teplom kútiku.
Zobuď v nás zmysel pre všeobecnú biedu a osloboď nás 

od zaslepeného samotárskeho „ja”.
To je naša vrúcna prosba. -  (Claude a Feder, 257)
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1«
Eucharistia

OBETA SVÄTEJ LITURGIE

Všetko, o čo sme doteraz povedali o Eucharistii, a teda o 
prítomnosti Tela a Krvi Pána pod spôsobom chleba a vína, o 
samom prepodstatnení, všetko nás to vedie k tajomstvu svä
tej liturgie.

Vo svätej liturgii je prepodstatnenie predsa najvážnejším 
momentom a vlastné miesto prijímania Eucharistie je tak isto 
cez sv. liturgiu. Len keď hovoríme o sv. liturgii, hovoríme 
plným a základným spôsobom o Eucharistii.

Najvážnejšia téza je: Svätá liturgia je obetou.
Nie je jednou z mnohých pobožností, nie je len zbierkou 

modlitieb, nie je len poklonou Pánu Ježišovi v Najsvätejšej 
sviatosti, je tým osobitným zásadným a najplnším aktom 
náboženského kultu, ktorým ľudia vždy vyjadrujú oddanosť 
Bohu: obetou.

Kult Boha v čase platnosti Starého zákona sa sústreďoval 
okolo rozličných obiet, ktoré sa Bohu odovzdávali v jeruza
lemskom chráme z plodov zeme, zvierat a kadidlom. Prvá 
Mojžišova kniha hovorí, že už od úsvitu dejín človeka, ešte 
pred uzavretím zmluvy medzi bohom a Abrahámom a potom 
Mojžišom, sa prinášali obety. Obetu priniesli Ábel a Kain, hoci 
Bohom prijatá bola iba obeta prvého. Obetu priniesol i Noe po 
skončení potopy. Súčasné výskumy náboženstiev národov 
s prvotnou kultúrou dovoľujú tvrdiť, že aj v ich kultoch majú 
obety významné miesto. Sú to obety prinášané z prvotín živo
bytia a obety prosebné. Prinášanie obiet Bohu je výrazom 
túžby po úplnom odovzdaní sa mu, výrazom uznania jeho 
moci a práva na človeka, spôsobom zadosťučinenia za spá
chané viny a získania odpustenia. Človek sa niečoho zrieka a 
dáva Bohu, ničiac to vyliatím alebo spálením; zrieka sa niečo* 
ho, čo je jeho vlastníctvom a v prvom rade jemu slúži na 
zachovanie života. Takto symbolicky vyjadruje závislosť všet
kého, čo má, ba i seba samého, na Bohu, a tiež presvedčenie, 
že on sám, ako hriešnik, mal byť vlastne za trest Bohom zni
čený.

Sv. liturgia ako obeta je teda výrazom jednak odovzdania sa 
človeka Bohu, jednak uznaním jeho úplného panstva nad člo
vekom a jednak odprosením.

Druhá základná téza o sv. liturgii: Sv. liturgia je obnovením, 
sprítomnením obety, ktorú vykonal na kríži Ježiš Kristus, 
Boží Syn. Obeta na kríži, ako vieme, je vrcholom všetkých 
obiet, najdokonalejšou obetou po každej stránke.

V liste Hebrejom čítame, ako sa vzájomne porovnáva Kris
tova obeta, vykonaná vlastnou krvou s obetami starého záko
na. Tie boli početné, lebo neboli dostatočné. Vykonávali ich 
hriešni ľudia — a teda ich nemohol v plnosti Boh prijať. Kris
tus vykonal jedinú, dokonalú obetu — na kríži. On je veľkňa
zom milým Bohu. Hoci svoj život obetoval za hriešnikov, v ich 
mene, predsa sám bol svätý, nevinný, nepoškvrnený, bez- 
hriešny, povýšený nad všetko (por. Hebr 7, 26). Neobetoval 
veci, ktoré slúžia človekovi,, nie kozľaciu krv, ale vlastnú 
(Hebr 9, 12), milovaného Božieho Syna. A ak obety Starého 
zákona nemohli v plnosti očistiť človeka a prinavrátiť ho 
Bohu, tak Kristus “jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo 
sa posväcujú“ (Hebr 10,14), t. j. obetou Božieho Syna na kríži. 
„Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás . . .  Toto je moja 
Krv Nového zákona, ktorá sa vylieva za vás . . . “ — hovorí Pán 
Ježiš pri Poslednej večeri. „Toto robte na moju pamiatku“

(por. 1 Kor 11, 24-25). Na kríži tiekla krv, krv z môjho tela. 
Vykonala sa krvavá obeta jeho smrťou, ktorou bolo vykúpené 
celé ľudstvo.

Pod spôsobom chleba a vína predstavuje a koná Ježiš Kris
tus Otcovi jedinú, raz vykonanú obetu seba samého. Nie že by 
to musel Otcovi stále pripomínať, ale aby sa privlastňovalo 
spasenie celého ľudstva na každého jednotlivého človeka, 
aby každého, kto v neho verí, pripojil k tamtej svojej obeti. 
Aby každý človek mohol nielen čítať o obeti Ježiša Krista vo 
Svätom písme, ale ju mať v každej chvíli, obetovať ju spiolu s 
ním a zúčastniť sa na nej, odovzdávajúc spolu s Kristom 
Otcovi seba samého.

Obetu na kríži vykonal Kristus sám. Zúčastnila sa na nej 
jedine jeho matka, ktorá spoluúčinkovala na vykúpení a tiež 
apoštol Ján. Vďaka obnovovaniu obety Krista vo sv. liturgii 
sa môžu na nej činne a opravdivo zúčastňovať všetci veriaci. 
Pán Ježiš totiž všetkých obdaroval, aj keď rôznym spôso
bom, svojím kňazstvom, prostredníctvom sviatosti krstu, bir
movania a kňazstva. A tak Kristus dáva všetkým možnosť 
obetovať spolu so sebou svoju obetu a vykonávať tým 
samým faktom najdôležitejšiu kňažskú činnosť. Veď aj vo sv. 
liturgii je to vyjadrené, keď diakon alebo kňaz volá: „Zbožne 
a s bázňou svätú obetu v pokoji prinášajme.“ Teda nielen 
kňaz má prinášať obetu, ale aj ostatní veriaci — nositelia 
krstného kňazstva, samozrejme svojím spôsobom, iným ako 
kňaz.

Po premenení to ' texte sv. liturgie tiež vidieť: „Keď si pri
pomíname . . .  všetko, čo sa pre nás stalo: kríž, hrob, 
zmŕtvychvstanie. . .  tvoje z tvojho tebe prinášame za všet
kých a za všetko.“

Účasť na obeti sv. liturgie vyvrchoľuje v účasti na Eucharts- 
tii. Telo a Krv Kristova, obetované Otcovi v obeti, sa stávajú 
pokrmom a nápojom pre tých, ktorí túto obeť priniesli. Je to 
najdokonalejšie spojenie s obetou Božieho Syna.
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40 rokov kňazom

Je streda, stránkový deň pre veriacich na Gréckokatolíc
kom biskupskom úrade v Prešove.

„Sláva Isusu Christu! Otec ordinár je už tu?“ — pýta sa pri 
vchode do núdzových priestorov biskupského úradu staršia 
pani.

„Nie, príde o chvíľu“, odpovedá riaditeľ biskupského úra
du.

„Môžeme vám niečim poslúžiť?“
„Nie, počkám na pána ordinára.“
O niekoľko minút prichádza otec ordinár. Na chodbe na 

neho čaká asi 12 ľudí. Ostatných prijíma riaditeľ biskupského 
úradu, alebo otec tajomník.

Ako prvá prichádza už spomínaná staršia pani. Otec ordi
nár vstáva, podáva ruku, pozdravuje s úsmevom.

„Otec ordinár, zoberte preč od nás kňaza. Je to s ním na 
nevydržanie.“

„Prečo?“ — pýta sa s údivom otec ordinár a citlivým rozho
vorom odhaľuje príčinu zaujatosti.

Potom prichádza štvorčlenná delegácia z farnosti, kde už 
päť rokov nemajú kňaza. Prosia v mene všetkých. A otec ordi
nár s bolesťou v srdci musí odpovedať:

„Nie, v tomto roku nemôžem ešte nikoho poslať.“
Veriaci ťažko prijímajú argumenty. Medzitým otec tajomník 

prináša správu:
„Zomrel ďalší kňaz. Pohreb je v pondelok.“
Otec ordinár v zamyslení prosí za kňaza-spolubrata: „Pri

počítaj Pane, dušu svojho služobníka k spravodlivým a 
zachovaj ho vo večnej pamiatke.“

Za chvíľu prichádzajú dvaja protestovať proti preloženiu. 
Majú strach, že nedostanú kňaza . . .  Otec ordinár zalieta 
mysľou k bohostánku a prosí o silu prijať, vypočuť; ale aj o 
svetlo pre znepokojených veriacich.

Za nimi prichádza babička, ktorá prosí o sv. liturgiu za 
svoju rozvrátenú rodinu.

Medzitým volajú otca ordinára k telefónu a prichádzajú 
ďalší a ďalší. Nakoniec pošta, úradné záležitosti, písomnosti.

Niečo mimoriadne? Nie! Iba letmý pohľad na jeden všedný 
deň. A k tomu povinnosti kňazského života: rozjímanie, sv. 
liturgia, časoslov, sv. ruženec. . .  Bez nich by sa stal život 
neznesiteľným.

Vráťme sa však v spomienkach o 40 rokov späť.
Prešov, 31. júl 1949, katedrálny chrám.

Z rúk otca biskupa Vasila Hopku prijal sviatostné kňazstvo 
26-ročný mladík Ján Hirka.

V ten deň pri obradoch kňazského svätenia bol zasnúbený 
s oltárom, aby patril Ježišovi Kristovi a jeho cirkvi, aby priná
šal obetu lásky a bol sám obetou . . .  Vyznal vieru cirkvi a sľú
bil poslušnosť a vernosť Svätému Otcovi, biskupovi a jeho 
nástupcom . . .  Ležal na zemi s rozpätými rukami v znamení 
kríža, aby sa stal druhým Kristom, ktorý prináša svetu spásu 
a vykúpenie.

V ten deň prijal epitrachil — odznak kňazskej hodnosti a 
symbol zodpovednosti; narukavnice, aby bol pohotový k 
službe Bohu i dušiam; felón, aby zahľadený do Božej nádhery 
budoval v ľudských dušiach príbytok Pánovi. Do svojich rúk 
prijal kalich a diskos, aby čerpal z prameňa nesmrteľnosti a 
privádzal k nemu Boží ľud. Liturgikon, aby denne slúžil sv. 
liturgiu a sprítomňoval v čase spásny čin Boha . . .  A Boží ľud 
spieval zakaždým axios — je hodný.

14. august 1949 — primičná slávnosť v rodných Abranov- 
ciach. A potom nasleduje život služby, aby sa napĺňal význam 
obradov a znakov kňazskej vysviacky. Začína ako kaplán v 
pútnickej Ľutine. Škola, chorí, mladí , deti, rodiny, starci i 
opustení sa stali najbližšou rodinou. Všetkým sa stal všetko, 
aby aspoň niektorých získal.

Rok 1950. — Ostáva verný viere otcov, zachováva kňazské 
sľuby, poslušnosť Svätému Otcovi a spolu s biskupmi, 
kňazmi a veriacimi napĺňa kalich . . .

Rok 1968. — Nastupuje ako správca farnosti v Prešove.

Ihlany 1985
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Rok 1969. — Svätý Otec Pavol VI. ho menuje za ordinára 
gréckokatolíckej cirkvi v Československu. Pribúda ťarcha 
veľkej zodpovednosti. Len prítomnosť Ježiáa Krista v jeho 
živote dáva možnosť pochopiť 40-ročnú cestu kňaza-ordinára 
a najvyššieho predstaviteľa gréckokatolíckej cirkvi v Česko
slovensku.

29. júl 1989 — Cesta sa neskončila. Treba ísť ďalej. Dávať 
život, milovať až po smrť. Boha, cirkev i nepriateľov. Podpo
rovaný modlitbami, obetami, láskou, poslušnosťou a vernos
ťou kňazov i Božieho ľudu môže naplniť svoj kalich až po 
okraj.

Panna Mária, Božia Matka!
Kňazská cesta otca ordinára začínala pri tebe v Ľútine. Na jeho 

výzvu zaznieva denne v našich chrámoch modlitba k tebe: „Ne
máme inej pomoci, nemáme inej nádeje, okrem teba, Bohorodič
ka Vezmi ho pod svoj plášť, ochraňuj ho, nes vo svojom srdci. 
Buď mu Matkou, miluj ho a zachovaj v radosti.

Urob ho verným modlitbe, silným v utrpení, slobodným od kaž
dého hriechu. Nech neustále vyžaruje svetlo tvojho Syna a prináša 
radostnú zvesť všetkým, ktorí sú mu zverení.

Vypros, mu oheň Svätého Ducha, dar rozoznávania, aby vždy 
poznal Božie plány a odvahu, aby podľa nich konal bez strachu a 
váhania.

Vypros mu láskavé a súcitné srdce, aby bol vždy nástrojom Kris
tovho milosrdenstva a lásky.

o. Peter K r e n i c k ý

Toto svoje vzácne kňazské jubileum si ndp. ordinár Mons. 
JÁN H IR  K A, apošt. administrátor prešovskej gréckokatolíc
kej diecézy pripomenul pri slávnostnej sv. liturgii v sobotu 29. 
júla t. r. v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove, 
za veľkej účasti kňazov, bohoslovcov, rehoľných sestier a 
veriacich. Pri tejto príležitosti ho prišli pozdraviť deti a mládež 
z rodných Abranoviec a naši veriaci. Za veriacich prešovskej 
eparchie jubilanta pozdravil o. Pavol Dancák, riaditeľ Gr. kat. 
biskupského úradu v Prešove, ďalej okresní dekani, boho
slovci a rehoľné sestry. Za rím. kat. cirkev vdp. kanonik ThDr. 
Jozef Šesták, okr. dekan, správca farnosti v Prešove.

Pri sv. liturgii striedavo spieval prešovský cirkevný zbor a 
cirkevný zbor z Juhoslávie.

REDAKCIA

Kde je Božie kráľovstvo? „Božie kráľovstvo je vo vás“ (Lk
17, 21). Prečo len doň hneď nevstúpime?!

(Green)

Pravá láska je tá, ktorá sa nemení, či už sa jej všetko dopra
je, alebo všetko odmietne.

(Goethe)
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Svätý Lukáš, evanjelista
Vo svätom evanjelistovi Lukášovi sa stretávame s výnimočnou 

osobnosťou prvotnej cirkvi. Spomedzi novozákonných a možno i 
všetkých biblických pisateľov on jediný nepochádzal zo židovstva. 
Jeho dva spisy — evanjelium a Skutky apoštolov — tvoria nielen 
najrozsiahlejšie dielo Nového zákona, ale obsahujú state, ako 
napr. podobenstvá o márnotratnom synovi a milosrdnom Samari
tánovi, ktoré patria medzi najkrajšie časti celej Biblie.

Svätý Lukáš bol pôvodom pohan, Sýrčan alebo Grék. Pochá
dzal zo sýrskej metropoly Antiochie. Svätý Pavol i stará kresťan
ská tradícia o ňom hovoria, že bol lekárom. Ježiša Krista nepoznal 
osobne, ale iba prostredníctvom očitých svedkov a služobníkov 
slova (por. Lk 1, 1-2). S nevšedným záujmom sa usiloval preskú
mať všetko od počiatku, aby sám čo najlepšie poznal skutočnosť 
a aby ju mohol spoľahlivo predložiť aj iným.

Apoštolské listy sv. Pavla a niektoré state zo Skutkov apoštolov 
predstavujú sv. Lukáša ako spoločníka apoštola národov.

Po prvý raz ho stretáme so sv. Pavlom na jeho druhej misijnej 
ceste, t. j. okolo r. 50, od Troady po Filipy (Sk 16,10). Možno ostal 
v tomto macedónskom meste až do roku 57, aby upevnil apošto
lovo dielo. Na jar 58 bol v tomto meste znovu po Pavlovom boku 
a sprevádzal ho na jeho spiatočnej ceste do Jeruzalema (Sk 20, 
5; 21,1). Tam sa dostal do styku s apoštolom Jakubom a s jeruza
lemskými starejšími (21,18). Tu sa mohol stretnúť s viacerými oči
tými svedkami Kristovho pôsobenia a so „služobníkmi slova“ (Lk
1, 2), o ktorých hovorí v úvode evanjelia, ako aj so ženami, ktoré 
spomína vo svojom evanjeliu (Lk 8, 2). _

V tomto čase Židia chytili Pavla v chráme a chceli ho zabiť. 
Zachránil ho iba rímsky miestodržiteľ, ktorý ho dal uväzniť. Keďže 
išlo o náboženské otázky, miestodržiteľ chcel, aby sa Pavol zod
povedal pred jeruzalemskými Židmi. Ale Pavol vedel, že Židia 
majú iba jediný záujem, a to zabiť ho. Preto sa ako rímsky občan 
odvolal na cisársky súd. Vtedy miestodržiteľ rozhodol, že Pavol 
pôjde do Ríma.

Ale prešli až dva roky, kým sa toto rozhodnutie uskutočnilo. 
Konečne niekedy na jeseň roku 60 odplávala loď s Pavlom a jeho 
strážcami z cézarejského prístavu. Pri apoštolovi bol aj Lukáš, 
ktorý v Skutkoch apoštolov (27, 1-44; 28, 1-16) podal podrobný 
opis dobrodružnej cesty do Ríma. Konečne po prekonaní mor
ských búrok a stroskotania pri ostrove Malta došiel sprievod do 
cisárskeho mesta na jar r. 61.

Prvé Pavlovo väzenie v Ríme trvalo dva roky. Za ten čas bol 
Lukáš pri ňom. Apoštol ho spomina v dvoch listoch. Kolosanom 
píše: „Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš“ (Kol 4,14). A Filemo- 
novi odkázuje: „Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluväzeň v Kristovi 
Ježišovi, Marek, Aristarchus, Démas a Lukáš, moji spolupracovní
ci“ ' (Fil 1, 23-24), Pri tomto rímskom pobyte mal Lukáš možnosť 
bližšie poznať apoštola Petra a evanjelistu Marka. Ako využil túto 
možnosť, nevieme. Isté je, že ostal predovšetkým učeníkom a 
pomocníkom apoštola Pavla.

Evanjelista Lukáš bol v Pavlovej blízkosti aj pri druhom rímskom 
väzenf-v r. 66-67. Vtedy bol apoštol v ťažkej situácii a očakával 
smrť. Takmer všetci ho opustili. V Druhom liste Timotejovi píše: 
„Jediný Lukáš je so mnou“ (2 Tim 4, 11).

Pavla popravili sťatím pravdepodobne v júni r. 67. Jeho spoloč
ník Lukáš ostal nažive. Ale čo robil, o tom nemáme spoľahlivé 
správy. Najstaršie zmienky sa zhodujú iba v tom, že hlásal evanje-^ 
lium. Ale v označovaní miesta jeho pôsobenia sa veľmi líšia. Niek
toré hovoria o Galii, iné o Itálii, Dalmácii, Grécku, ba aj o Egypte. 
.Najčastejšie sa kladie evanjelistovo účinkovanie do Grécka, kde

údajne i zomrel v Tébach vo veku 84 rokov. Nie je isté, či zomrel 
prirodzenou smrťou alebo ako mučeník. Viaceré miesta východ
ného Stredomoria si nárokovali česť mať jeho hrob.

Najcenrinejším pomníkom sv. Lukáša však nie je hmotný hrob, 
ale jeho dva spisy, evanjelium a Skutky apoštolov, ktoré zostavil 
okolo roku 70. Obidva spisy sú písané peknou literárnou rečou, 
pričom Skutky majú aj živý, pútavý štýl. Zreteľne vyniká snaha 
pôvodcu podávať udalosti a deje v historických súvislostiach. Ba 
Skutky apoštolov sú priamo akýmsi dejinami prvotnej cirkvi. Tak v 
evanjeliu ako aj Skutkoch vyniká kresťanský univerzalizmus, otvo
renosť Kristovho posolstva pre všetky národy a spoločenské triedy 
bez rozdielu.

Lukášovo evanjelium niektorí nazývajú evanjeliom Božieho 
alebo Kristovho milosrdenstva. Evanjelista v ňom vyzdvihuje Kris
tov súcit s trpiacimi a jeho milosrdenstvo voči hriešnikom. Preto 
spomína udalosti s chorými, bedármi, nevzdelanými pastiermi, 
vojakmi, verejnými hriešnikmi a hriešnicami, publikánmi, Samari
tánmi. Medzi najkrajšie state jeho evanjelia a celej Biblie patria, 
ako sme už spomenuli, podobenstvá o márnotratnom synovi»a o 
milosrdnom Samaritánovi.

Neskoršie zmienky v kresťanskej tradícii hovoria o sv. Lukášovi, 
že bol i maliarom a že namaľoval obraz Panny Márie. Nemáme 
dostatočné historické dôkazy na to, aby sme mohli prijať alebo 
odmietnuť toto tvrdenie. Isté je, že obrazy, ktoré sa mu pripisujú na 
rôznych miestach, vznikli až niekoľko storočí po jeho smrti. Mnohí 
však berú tvrdenie o namaľovaní obrazu Panny Márie symbolicky. 
Svätý Lukáš totiž zanechal veľmi pekný portrét svätej Panny vo 
svojom evanjeliu, zvlášť v prvých dvoch kapitolách. Mnohé veci sa 
mohol dozvedieť priamo od nej. Naznačuje to dvojitá zmienka v 
jeho evanjeliu: „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom 
srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2, 19; 2, 51).

Takto možno povedať, že obrátený pohan z Antiochie sa stal 
evanjelistom Ježiša Krista i jeho Matky. (—R—)

Svärf Lukáš
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Za ochranu prírody, jej zdrojov a krás

So svedomím veriaceho človeka
Ku každému z nás stále viac prichádzajú informácie nielen 

z masovokomunikačných prostriedkov, ale aj pri vzájomných roz
hovoroch a samozrejme z našich vlastných skúseností, že stav 
sveta, jeho prírody, nášho prírodného a životného prostredia sa 
stále viac a hrozivejšie dostáva do kritického ohrozenia a hovorí 
sa už celkom vážne o ekologickej katastrofe našej Zeme. Vedci 
varujú, napomínajú a mnohí statoční ľudia z pocitu zodpovednosti 
za svet robia všetko, aby ostatných prebúdzali zo spánku ľahostaj
nosti a nabádali ich k spoločnej aktivite za ochranu prírody, jej 
zdrojov, hodnôt a krás. Hrozivá situácia je vo vzdušnom obale 
našej Zeme, kde sa stenčuje, ba rozpadáva ozónová vrstva, ktorá 
Zem chráni pred smrtiacim kozmickým žiarením. Nižšie vrstvy 
atmosféry sa stále viac a viac nasycujú cudzorodými škodlivinami, 
ktorými sa vážne narúšajú biologické procesy najmä u rastlín, ale 
aj živočíchov a samozrejme nás ľudí. Tieto plynné škodliviny 
menia zloženie vzduchu, znižujú jeho dýchateľnosť, spôsobujú 
prehrievanie Zeme (tzv. skleníkový efekt) a po zlúčení s vodou 
padajú vo forme kyslých dažďov, ktoré ničia lesy, polia, dostávajú 
sa do prameňov vôd a postupne do všetkých živých bytostí našej 
Zeme. Hynie život v riekach i moriach. Okrem toho sa stále viac 
vyskytujú rôzne naftové, olejové, plynné, chemické, ba aj atómové 
havárie, ktoré ohrozujú naše životné prostredie, zdravie a životy 
ľudí. Vymiera množstvo živočíchov, rastlín a rôzne moderné cho
roby vyvolávané zlým životným prostredím neobchádzajú samoz
rejme ani človeka.

A všetka táto skaza sa deje pred našimi očami v mene „civilizá
cie“ . Celý tento hrozivý vývoj dostáva už apokalyptické rozmery. 
No okrem týchto na prvý pohľad nami neovplyvniteľných nepriaz
nivých skutočností vo veľkých rozmeroch dejú sa okolo nás aj veci 
menšie, ktoré dopomáhajú ku skaze, k postupujúcej devastácii 
prírody, ktoré ale môžeme ovplyvniť, zmeniť, ba ktoré si sami 
často robíme. Ak sa pozrieme napr. do našich riek a potokov, 
koľko odpadov tam sypú do verejného smetiska aj naši veriaci 
spolubratia, ako si úplne bez výčitiek svedomia postavia svoje 
auto do potoka a pekne so šampónmi si ho umyjú,ako rôzne 
odpady a špinu zo svojho dvora vysypú v prírode tam, kde sa im 
to hodí, ako si dovolia svojvoľne ničiť zeleň v prírode, ako mnohé 
naše deti vandalsky ničia v prírode všetko, stromy, kvety, hniezda 
vtákov, strieľajú ich vzduchovkami, ako zvieratá sadisticky týrajú, 
ako ničia verejné priestory zelene a pod.

Takéto postoje k prírode musia vo svedomí veriaceho človeka 
vyvolávať pocit viny a spadajú pod 5. Boží príkaz — nezabiješ. My 
veriaci kresťania veríme, že Boh stvoril celý vesmír, našu Zem a 
všetko tvorstvo okolo nás — rastliny , zvieratá vo vode, na suchu
i vo vzduchu, ak o tom hovorí kniha Pôvodu: „A Boh videl všetko, 
čo bol učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré“ (Gen 1, 31).

Bola to teda nesmierna Božia láska, ktorá priviedla všetko od 
nebytia k bytiu a vložila do celého vesmíru a do jeho stvorenstva 
prirodzený Boží poriadok, ktorý dnes človek postupne odhaľuje a 
spoznáva ako prírodné zákony, podľa ktorých sa všetko riadi a 
uchováva v jednote pre úžitok a dobro všetkých. No dnes sme 
svedkami, že ignoráciou tohoto pôvodného Božieho poriadku sa 
príroda dostáva do krízy vďaka človekovi, konzumnému človeko
vi, ktorý bezohľadne drancuje prírodu nad únosnú mieru vo svojej 
nenásytností, chamtivosti, závisti a hmotárstve. Takýto človek je 
totiž v kríze — v kríze duchovnej, v kríze svojej viery, ktorá už nie 
je schopná dávať plody lásky a nemá dôveru v dobrotu a starostli
vosť nebeského Otca, ktorý sa vie postarať o nebeské vtáctvo a o 
poľné ľalie, tak sa postará aj o nás. Ale súčasný človek pokúšaný 
zlým duchom ako kedysi v raji, keď prvým rodičom sľuboval — 
„budete ako Boh“ (Gn 3,5) —  ponúka túto lož aj dnes a človek 
namiesto toho, aby sa stal rozumným a zodpovedným Božím spo
lupracovníkom na budovaní sveta, dobrým správcom zverených

5v. František Assiský — patrón ekológov  a ocluancov prírody.

Božích darov, zle pochopil Boži výrok — „Ploďte sa a množte a 
naplňte zem! A podmaňujte si ju“ (Gn 1, 28) — pretože sa chce 
postaviť na jeho prestol, chce sa on stať pánom a pritom si zo svo
jich výtvorov robí modly, ktorým sa klania so všetkými katastrofál
nymi dôsledkami súčasnej ekologickej a duchovnej krízy.

Č0‘ môžeme a musíme my kresťania v tejto situácii robiť? Pre
dovšetkým ohlasovať pravdu o svete, že všetko okolo nás je 
Božím dielom, že je prejavom nekonečnej Božej lásky k nám, že 
všetko, čo máme, máme od Boha. Boh nám všetko zveril do uží
vania k nášmu dobru a k nášmu úžitku a nedal nám to na bezo
hľadné ničenie. Táto pravda musí byť súčasťou výchovy našich 
detí a to od najútlejšieho veku, keď je dieťa najvnímavejšie a naj
prístupnejšie na získanie lásky k Bohu a k prírode.

Ďalšia výchova v kresťanských rodinách í v našich chrámoch 
musí pokračovať prehlbovaním viery v Boha a prejavom vďačnosti 
Bohu za všetky pozemské dobrá a krásy stvorenej prírody. Príkla
dom pre deti a mládež musia byť dospelí, otcovia, matky a samo
zrejme kňazi, ktorý nesú zodpovednosť za výchovu pred Bohom i 
ľudmi:

Medzinárodná kultúrna organizácia UNESCO navrhla za 
patróna ekológov a ochrancov prírody sv. Františka v Assisi, ktorý 
svojou hlbokou vierou a čistou jednoduchou láskou k Bohu a k prí- 

-rode nám naznačil, že všetko, čo Boh stvoril a dal nám k úžitku, 
mámé volať a správať sa k tomu ako k svojim bratom a sestrám. 
Ak sv. František nazval vodu, kvet, či lastovičku svojou sestrou a 
slnko i vlka svojím bratom, tak je to potom jediná cesta vo výcho
ve, ako môžeme zastaviť dielo skazy nášho sveta a ako môžeme 
pomôcť navrátiť do prírody rešpektovanie Božieho poriadku. Keď 
budeme dôslední a zmysel Ježišových slov: „Čokoľvek ste urobili 
jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt
25, 40) sa bude vzťahovať aj na „bratov a sestry“ ako nám to 
naznačil a radil sv. František, tak si potom musíme uvedomiť, že
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ak urobíme niečo dobré pre prírodu, urobíme tým dobre aj našim 
ľudským bratom a sestrám a tým zároveň prejavíme lásku ku Kris
tovi. A opačne, ak urobíme zle prírode, robíme zle našim bratom 
a nakoniec i sebe a znevážime tým náš vzťah k Bohu, čo je vždy 
v rozpore s Božou vôľou a Božím príkazom.

Aj my veriaci a duchovní pastieri cítime spoluzodpovednosť za 
svet, za jeho správny vývin a cítime morálnu povinnosť urobiť na 
poli výchovy to, čo nám prikazuje Boh a Cirkev, pretože jedinou 
cestou k prežitiu je vnútorná premena človeka, je odvrátenie sa od 
novodobých modiel, od hriešnej mamony, od konzumného vzťahu 
k životu, k hodnotám tohoto sveta, od filozofie stále viac „mať“ ku 
kresťanskej praxi radšej v skromnosti „byť“ šťastným Božím dieťa
ťom na Božiu slávu, na prospech našich bratov a na vnútornú 
radosť nás samotných.

Tretie tisícročie sa blíži. Malo by byť tisícročím civilizácie lásky, 
ako to hovorí náš Svätý Otec Ján Pavol II. Či sa ho dožijeme, 
alebo nie, to závisí aj od nás kresťanov, ba možno povedal’, že 
práve len od nás, pretože tu sú všetky predpoklady ku skutočnej 
náprave myslenia, nových vzťahov i ľudských materiálnych i 
duchovných prostriedkov za predpokladu využitia všetkých Božích 
prostriedkov, ktoré môžu zachrániť svet a to je prijatie Božej 
pravdy o svete, že všetky dobrá duchovné i hmotné sú darom jeho 
nekonečnej lásky a že nám slúžia nie ako cieľ a zmysel nášho 
života, ale len ako prostriedok k spáse.

„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a 
toto všetko dostanete navyše“ (Mt 6, 33). Verme týmto Božím slo
vám a v dôvere aj žime podľa nich.

Zdá sa, že pre dnešného človeka viera v 
Boha nie je najťažším článkom viery. Ťaž
šia je pre neho viera v diabla, v peklo. Po
dobne je to aj s myšlienkou na posmrtný 
život, odmenu a trest. Snáď v to úplne 
neverí, alebo odmieta. Ale čo rozhodne 
odmieta, je viera v peklo, vo večné 
zavrhnutie.

L, Evely hovorí: „Tvadí sa, že moderný 
kresťan už na peklo nemyslí, a keď, tak 
veľmi málo, že sa to prakticky vyrovná 
tomu, akoby v neho neveril. Dokonca sa 
hovorí, že ani kňazi nekážu o pekle, pre
tože vedia, že by sa im neverilo. A predsa 
peklo je článkom viery. Nie je možné, byť 
kresťanom, a neveriť v peklo. Nemáme 
právo túto pravdu Zjavenia vynechať len 
preto, že ša nám nepáči. . .“ (Hom. II., 
207).

I katechizmus nás učí, že peklo je! Ako 
prví sa do neho dostali pýšni anjeli. Z ľudí 
sa tam dostane každý, kto zomrie v ťažkom 
hriechu. Ťažkým hriechom sa človek 
odvracia od Boha. Keď v tom odvrátení 
zotrváva a nekajúcne umiera, zostáva od 
Boha odvrátený a od neho odlúčený na 
celú večnosť a to vlastnou vinou.

V podobenstve o boháčovi a Lazárovi 
nám Spasiteľ učenie o pekle znázornil 
veľmi obrazne. Boháč, ktorý “deň čo deň 
prepychovo hodoval“ (Lk 16, 19) zomre,l a 
po smrti sa dostal do pekla. Chudobný 
Lazár, žobrák, ktorý čakal aspoň na odro
binky, ktoré padali z bohatého boháčovho 
stola, dostal sa po smrti do neba, Bohá-

Majme dobré srdce
čovo utrpenie v pekle bolo veľké. O to viac, 
keď pozdvihol svoje oči k nebu a videl v 
ňom Lazára spočívať v Abrahámovom 
lone, kým on sa hrozne trápil v pekelnom 
plameni.

Toto podobenstvo nás núti položiť si 
otázku: Prečo sa tento boháč z podoben
stva dostal do pekla? Nie preto, že bol 
bohatý, ale že nemal dobré srdce! Pred 
jeho bránou líhal žobrák, plný vredov, ktorý 
nemal nič a nikoho — a on „deň čo deň 
prepychovo hodoval“ . V podobenstve Spa
siteľ ukázal na veľkú priepasť, ktorá delila 
boháča od Lazára. Pretože za boháčovho 
života bola veľká, po jeho smrti sa sta la. 
nepreklenuteľná. (Lk 16, 26).

V tomto prípade sa dostal človek do 
pekla preto, že nemal súcitné srdce pre 
potreby svojho blížneho. Na inom mieste 
Svätého písma sa Spasiteľ výstražné 
zmieňuje o súde, ktorý čaká tých, ktorí 
neposkytnú pomoc človekovi, nachádzajú
cemu sa v núdzí: „Odíďte odo mňa, zlore
čení, do večného ohňa, ktorý je pripravený 
pliablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hlad
ný, a nedali ste mi j esť .. .“ (Mt 25, 41).

Umieral veľký Blaise Pascal, pomerne v 
mladom veku. Božím riadením sa stalo, že 
nemohol prijímať. Vyspovedal sa a prijal 
sväté pomazanie. Ale choroba mu bránila 
požiť Najsv. Eucharistiu. Vo svojom veľ
kom žiali povedal kňazovi: „Priveďte sem 
hladných, mrzákov, chromých a slepých a

obdarujte ich niečim z môjho majetku. Veď 
Spasiteľ povedal: Kto takých prijme, mňa 
prijme.“

Robiť niekomu dobre, pochádza od 
Boha. Tak o tom píše sv. apoštol Ján: 
„Každý, kto miluje, narodil sa z Boha a 
pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, 
lebo Boh je láska“ (1 Jn 4, 7-8)

Pápež Ján XXIII. vo svojom denníku si 
spomína na svoju matku takto: „Šaty a 
topánky, v ktorých sme chodievali do kos
tola, museli vydržať roky a roky. A predsa, 
keď sa objavil pri našich dverách nejaký 
núdzny, vždy mala matka niečo pre neho. 
Vychovala nás tak, že sami by sme neboli 
zjedli, len aby ho neprepustila naprázdno.“

Známa matka Tereza z Kalkaty poveda
la: „Všetci budeme súdení z toho, čo sme 
urobili pre Ježiša — nahého, hladného a 
väzneného. Hľadajme opusteného Ježiša, 
ktorý žije v našej blízkosti, dokonca v 
našom dome. Hľadajme chudobných v 
našich rodinách a robme im to, čo Ježiš 
robí nám ..  .“

Majme preto dobré srdce k potrebám 
nášho blížneho. Len vtedy budeme mať 
radosť a úžitok z toho, čo máme, ak 
budeme solidárni s trpiacimi a budeme 
ochotní priniesť obeť, aby aj iní mohli byť 
spokojní a mali to najpotrebnejšie. Do 
peklá teda môžeme sa dostať aj preto, že 
sme voči našim blížnym trpiacim neukázali 
svoje dobré srdce, že sme im neposkytli 
pomoc, ak ju od nás žiadali a očakávali.

o. František D a n c á h

Z l i s t
VÁŽENÁ REDAKCIA!

Ako vždy, aj tento mesiac, dostala som váš časopis Slovo — 
júlové číslo. Neprečítala som ho ešte celé, pretože už osem týž
dňov ležím na nemocničnom lôžku . . .  Článok, pri ktorom mi 
vyhŕkli slzy, má názov Boh čaká aj na tvoju prosbu, od autora o. 
Mariána Potáša, OSBM. Je to článok veľmi poučný a k zamysle
niu . . .  Na poslednej strane vždy dávate myšlienky zo života

pápeža Jána XXIII. Teraz ma zaujal jeho zmysel pre humor, pre
tože aj ja nám rada zdravý a živý humor. . .

Vďaka Vám za časopis, ktorý nám dáva veľmi mnoho; hlavne 
tie myšlienky svätých a spisovateľov, ktoré si vypisujem do zošita.

Pozdravuje Vás dlhoročná čitateľka
Milka S t a š ková 

Lackovce 40

Ďakujeme Vám za uznanie a želáme Vám skoré uzdravenie, 
pevné zdravie a veľa Božích milostí.

REDAKCIA
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Friedrich S ch lller vo Viliam ovi Tiel- 
lovl hovorí: „Keď sa slabí spoja, stanú 
sa silným i“.

Pred sebou mám brezový prút. Je za
čiatok ja r i  a práve som ho odrezal, je  
čerstvý. Miazga ešte nezačala  prúdiť. 
Beriem prút a ohýbam ho.

Skrúca sa. Odoláva m ojej sile , ja  ju 
však stá le  zvyšujem. N eprestávam , a 
tak sa predsa len zlomí. Prút sa zlo
mil, lebo je  len jeden.

„Pán farár, priniesol som vám m et
ly.“ Mladý muž Je skladník v obilnom 
sile, je  to môj n iekd ajší žiak. Teraz je  
už ženatý a otec rodiny. Položil k dve
rám  tucet brezových m etlí. Poďakoval 
som sa mu za ne.

Teraz už môžem vyvinúť väčšiu silu. 
Dlho to však neskúšam ; lebo to nemá 
nijaký zmysel. N iekoľko tuctov brezo
vých prútov je  tesne pozväzovaných do 
brezovej m etly. Sotva ich  vládzem oh
núť, veď prúty sú zjednotené v spolo
čenstvo. Vôbec Ich nemožno zlomiť.

Spoločenstvo rcb í silným a j slabého.
V spoločenstve je  jednotlivec siln e jší, 
ako keď je  sám.

Tak je  to a j s l'ečivým i silam i príro
dy. Premúdro sú ukryté a uskladnené v 
liečivých rastlinách . Nazvali sm e ich 
účinnými látkam i. Tie sú rozm anité. 
N iektoré účinné látky sú hlavné, iné sú 
vedľajšie, n iektoré sú len sprievodné a 
ďalšie tvoria len balast.

Veda a farm aceutický priem ysel ve
dia jednotlivé úč'nné látky určovať a 
extrahovať. Medicína ich  používa. N aj
mä Izolované hlavné účinné látky.

Pánu Bohu zaplať, že to všetko m á
me. Získa sa tak hlavná účinná látka, 
ktorá sa používa v presných dávkach 
pri určite j chorobe jedného orgánu.

Človek však nemá len jeden orgán. 
Má ich veta a tie spolupracujú a vzá
jomne sa ovplyvňujú. Keď jeden z nich 
ochorie, potom sú často postihnuté aj 
ďalSte.

Skúsenosť nás vždy znova učí, že tý
mito, v podstate cennými liekm i, m ož
no dosiahnuť prechodné zlepšenie, ale 
často im chýba trvácny účinok. Iné o r
gány spolu pôsobia proti týmto ú čin 
kom, pričom ich buď „ohnú“, alebo 
celkom  „zlom ia“.

Keď účinkuje celá  rastlina, s íce  n e
účinkuje tak rýchlo, zato však trvalo 
a v širšom rozsahu. Protisily málo zmô
žu proti jednotnému pôsobeniu lieči- 
vých síl ce !e j rastliny. Preto sa plným 
právom používajú bylinkové ča je , m as
ti, o le je ,.tin k tú ry  a extrakty, veď obsa
hujú účinné látky cele j rastliny  alebo 
daktorej je j časti.

Sýtooranžové kvety nechtíka obsahu
jú vela vápnika, kyseliny krem ičite j a 
soli síry. Všetky tieto prvky potrebuje 
telo na výstavbu a udržiavanie buniek.

Saponiny obsahuje najm ä lôžko úboru 
a kalich . Saponiny pokrývajú sliznice 
a povrch rán ochranným  film om, a tým 
napom áhajú ich vyliečenie.

Karotlnoidy zastavujú hnilobné pro
cesy a urýchíujú tvorenie buniek. Priaz
nivo pôsobia na zrakovú schopnosť. Tak 
dvihajú a j sebavedomie a sebaistotu

človeka. Má to svoje dôsledky a j v c e l
kovom zdravotnom  stave.

Flavonoidy nepriam o pôsobia na č in 
nosť pečená a žlčníka. Takto sa podnie
ti a  podporí trávenie. Výsledkom  je  zvý
šenie celk ov ej energ ie tela .

R astlina obsahuje éterick ý  o le j, ktorý 
usm rcu je zárodky a preto  je  nepriate- 
lom  baktérií.

H orčina kalendén posilňuje. Povzbu
dí činnosť žliaz a  priaznivo vplýva a j 
na účinnosť ostatných obsahových lá 
tok ce le j rastliny .

O rganické kyseliny m ajú  m ierne pre- 
háňavé účinky. Podporujú látkovú p re
menu, uvoľňujú napätie  svalov a v ce 
lom organizm e šíria  citeľný pocit b la 
ha. Bolesti hlavy sa  zm enšia alebo  c e l
kom zmiznú. Prestane búšenie v spán
koch.

Priaznivé účinky nechtíka spočívajú 
v súhrne, v spolupôsobení všetkých lie
čivých látok, ktoré rastlina obsahuje. 
Jeho účinky sú rozsiahle, akoby zasa
hovali ' všade. Preto ich všade c'.time.

Stojím  vo svo je j záhrada pred brezo
vým stromom. Pomaly, a le  viditeľne n a 
rasta jú  púčiky na ovisnutých konároch. 
Spomenul som si na m etly odložené pri 
dverách. Myslím na silu  súdržnosti. Na 
spoločenstvo. Na rodinu.

Pri odchode zo záhrady prechádzam  
popri hriadke, ktorú chccm  osobitne vy
užiť. Dnes nie, lebo je  práve B iela so 
bota. Hneď na druhý týždeň, ak sa  po
časie  zlepší. Teraz trochu m rholí. Po- 
hliadnem  na oblohu a cez roztrhané 
m raky vidím modré nebo. Napovedá mi, 
že príde pekné počasie. Po daždi sa 
vždy ukážu lúče Slnka. Skôr či neskôr. 
Takto uvažuje optim ista. A ja  ním som. 
E šte som sa nikdy nezm ýlil.

Po V eľkej noci chcem  zasiať nechtík . 
Do hriadky, popri k to re j prechádzam .

Páči sa mi re č  a s ila  nechtíka.

„NEPOTREBUJEM HODINY. . . “

Istá pani stredného veku vystúpila z 
auta, ktoré zaparkovala proti predpi-

- som. Nezbadala to však.
Ponáhľa sa cez ulicu. Do jedného ob

chodu.
Čosi si však zrazu všim la. Má málo 

času a p ri náhlivom  odchode z domu 
si zabudla vziať náram kové hodinky.

Popri ne], takm er na krok, prechádza 
starší pán.

Spýta sa ho: ,,Máte hodinky?“
Pokojne odpovie: ,.Nie! N epotrebujem  

hodinky, veď mám oči.“
A starší pán, zdanlivo skúpy na s lo - ' 

vo. sa zberá ď alej.
V prvom mom ente sa  panej zm ocňu

je  hnev. Hneď sa však ovládne. Odpo

veď ju  Iste  podráždila. Hneď však se
bavedom e dvihne hlavu, aby si upevni
la  sebaistotu . A tu zbadá vysoko na ve
ži hodiny.

Je  práve trištv rte  na desať. Tam ho
re.

Žena sa  zam yslí. Ten pán m yslel na 
hodiny na veži?

Odpoveď ju  celkom  neuspokojí. Mi
movoľne si uvedomí, ako často cez deň 
hľadí na hodinky. Vtedy zvyčajne ne
uvažuje o ničom .

Až teraz  si jasn e uvedomí, že je  veľa 
vecí, k toré v živote každý deň konáme 
zvykovo. Hoci sa už ako dievča učila 
žiť uvedomene a nerobiť veci len tak, 
aby sa  robili.

Aké sú m oje každodenné návyky? Už 
som si niekedy položil túto otázku? Už 
sme niekedy dôkladne a konkrétne uva
žovali o svo jich  návykoch? Spýtali sme 
sa už, č i všetko, čo  robím e je  nevyhnut
né, a j to, ako to robím e? Nedalo by sa 
to  a j in áč? A č i  sa človek nestal otro
kom silných  návykov?

Človek nie je nikdy taký starý, aby 
sa nemohol zmenit. Nie je prejav sla
bosti, keď  odhodíme staré a neulitoč- 
né, čo preniklo do nášho spôsobu živo
ta, a zameníme to za nové, zdravé a uli- 
točné.

Či to treb a , tak  často  si hltnúť z fľa 
še pálenky?

Či nie je  oveľa lepšie vypiť šálku ze- 
linkového ča ju , ktorý máme V obľube?

Iní m ajú zlozvyk, že ľahkom yseľne 
všetkým  kadečo nasľubujú.

Prísľub zaväzuje. Prísľub treba dodr
žať. Ak sa  nedodrží, prestanú nám ve
riť. Keď už n iečo  prisľúbim , musím n a j
prv uvážiť, č i je  m oje rozhodnutie správ
ne. Keď som sľub vyriekol, potom ma 
už a j zaväzuje. S taré  príslovie hovorí: 
„Prisľúbiť a dodržať je  povinnosťou 
m ladého a j staréh o “.

Kedysi som číta l takýto príbeh.
Po návrate zo školy sa spytuje ch la 

pec o tca : ,.Otecko, čo sú to zlí p riate
lia? Vieš, u čiteľ nám hovoril, aby sme 
sa  vyhýbali zlým priateľom .“

Otec ch cel odpovedať, ale práve kto
si za nim prišiel a on m usel odísť.

Až večer si spomenul, na popoludňaj
ší rozhovor, v ktorom  nestihol dať sy
novi odpoveď.

Položil na stôl m isku zhnitých jablk. 
Potom dal synovi niekoľko pekných ja 
bĺk a povedal: ,.Polož tieto čerstvé ja 
blká k zhnitým, aby a j tie ostali pekné 
a čerstv é .“

Syn odpovedal: „Otec. veď to nejde 
lebo od zhnitých sa nakazia a j čerstvé 
jab lk á ."

„Je to naozaj tak, syn m ôj.“ odpove
dal otec. „Keď sa  stýkam e so zlými ľuď
mi, takým i, k torí m ajú zlé zvyky, k to 
rí sa nechcú polepšiť, ani sa neusilujú 
vzdať sa zlých zvykov, takže sa  skutoč
ne podobajú zhnitým jablkám  v m is
ke.

Dobré jab ĺčk a , k toré som ti dal. to sú 
ľudia, ktorí chcú  ostať dobrí, k torí ne- 
napodobňujú bez uváženia všetko, čo 
robia iní.

(P okračovanie)
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KRESŤANSKÉHO S V E T A

Svätý Otec Ján Pavol II. slúžil 29. júna t. r. na sviatok sv. apoš
tolov Petra a Pavla vo vatikánskej bazilike slávnostnú sv. liturgiu, 
pri ktorej zhodne s tradíciou udelil páliá štrnástim arcibiskupom z 
rozličných krajín sveta.

Delegáciu konštantinopoľského ekumenického patriarchátu, 
vedenú philadelphským arcibiskupom Bartolomejom, prijal Ján 
Pavol II. na tradičnej audiencii 29. júna na sviatok sv. apoštolov 
Petra a Pavla.

Na prvý deň roka 1990 Svätý Otec zvolil heslo:Pokoj s Bohom 
Stvoriteľom, pokoj s celým stvoreným svetom. Oznámili to vo Vati
káne 23. júna t. r.

Svätý Otec Ján Pavol II. prijal na audiencii skupinu sto armén
skych detí tráviacich prázdniny v Taliansku. Prihovoril sa im v rod
nej reči a poslal pozdrav rodičom a vlasti.

Gréckokatolícki biskupi, kňazi a veriaci, žijúci v Zakarpatskej 
oblasti, ktorá inak patrí do Ukrajiny, podpísali žiadosť, aby grécko
katolícka cirkev bola uznaná štátom. Žiadosť poslali Michailovi 
Gorbačovi a tým úradom, ktoré majú na starosti cirkevné otázky. 
Vo svojej petícii vyzdvihli, že nežiadajú žiadne privilégia, ani 
mimoriadne podpory, len, aby mohli slobodne a bez prekážok plniť 
svoje náboženské povinností.

Svätý Otec Ján Pavol II. prijal na osobitnej audiencii 20-členný 
spevácky zbor z hlavného mesta Estónska Tallina. Vyjadril radosť 
z toho, že Estónsko zostalo verné kresťanským ideálom a že 
nachádza šťastie v Bohu.

V Rudkách pri Ľvove znova posvätili pamätný kostol z XVIII. 
stor., ktorý doteraz neslúžil svojmu účelu 44 rokov.

Arcibiskup Miroslav Marusyn, tajomník Kongregácie pre 
východné cirkvi, navštívil začiatkom júla t. r. Poľsko. Počas svojho 
pobytu v Poľsku navštívil niektoré gréckokatolícke farnosti a v 
nedeľu 9. júla vo Varšave vysvätil na kňaza Marka Miroslava Skór- 
ca, OSBM.

Svätý Otec Ján Pavol II. povýšil do hodnosti biskupa o. mitráta 
Jana Martyniaka, doterajšieho gen. vikára pre veriacich gr. kat. 
obradu a ustanovil ho za pomocného biskupa prímasa Poľska pre 
veriacich gr. kat. obradu v Poľsku. Novovymenovaný otec biskup 
sa narodil 20. júna 1939 vo Ľvove. Teológiu študoval na Vyššom 
duchovnom seminári vo Vroclave (1956— 1964) a na Teologickej 
akadémii vo Varšave (1964—68). Na kňaza bol vysvätený 29. júna 
1964.

V nedeľu 16. júla t. r. Svätý Otec prerušil svoju dovolenku v 
horách severného Talianska a navštívil mariánsku svätyňu v Oro- 
pe, kde sa uctieva socha čiernej Madony, ktorú podľa tradície pri
niesol sem z Východu sv. Eusébius, biskup vo Vercelli. Slúžil tu sv. 
liturgiu a prihovoril sa k veriacim.

Na tlačovej konferencii v Moskve, ktorá bola pri príležitosti 
zasadania Svetovej rady cirkví, dr. Emilio Castro, tajomník Sveto
vej rady cirkví o situácii gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine pove
dal, že táto záležitosť nie je nová a nie je len problémom Soviet- 
ského zväzu. Dotýka sa viac krajín. „Aby sa tento problém vyriešil, 
treba mať chladnú hlavu a veľmi horúce srdce“ , povedal dr. 
Castro.

Najstaršou ukrajinskou pamiatkou za hranicami je chrám Žiro- 
rickej presv. Bohorodičky v Ríme, ktorý ukrajinskému ľudu daroval 
pápež Urban VII. 12. mája 1639. Toto vzácne jubileum si v tomto 
chráme pripomenuli pri slávnostnej sv. liturgii y nedeľu 14. mája 
1989.

Po prvý raz boli do najvyššieho orgánu moci ZSSR zvolení 
významní cirkevní hodnostári. Jedným z nich je profesor Moskov
skej duchovnej akadémie a čestný člen zahraničných bohoslovec

kých fakúlt, doktor bohoslovia, predseda vydavateľského oddele
nia moskovského patriarchátu metropolita Pitirim.

Pakistánska premiérka Benazir Bhuttová vymenovala katolíc
keho kňaza Júliusa Rufina za ministra pre cirkevné veci. Podľa 
komentátorov je to znak, že vláda upustila od zámeru vybudovať 
totalitný islamský režim.

V Poľsku vyniesli nové zákony, v ktorých sú uvedené záruky 
slobody vyznania a sociálneho zabezpečenia duchovných. Nové 
zákony potvrdzujú rovnaké práva všetkých občanov, veriacich i 
neveriacich — v štátnom, politickom a spoločenskom živote kraji
ny. Zákon ustanovuje, že katolícka cirkev sa vo svojich záležitos
tiach riadi vlastným právom a rozhodnutiami. Súčasne umožňuje 
rozvíjať cirkevné školstvo, vyvíjať aktívnu náboženskú činnosť 
medzi deťmi a mládežou a rieši aj majetkoprávne otázky cirkvi.

Svätyne v Európe a na okolí Stredozemného mora ročne 
navštevuje okolo 30 miliónov pútnikov. Najnavštevovanejšie 
miesta sú Lurdy a Fatima. Z talianskych pútnických miest Pádová, 
katedrála sv. Antona. Do Assisi prichádza ročne okolo 6 miliónov 
pútnikov. Ešte Jeruzalem, Rím a Čenstochová patria medzi naj
navštevovanejšie.

VĎAKA ZA DARY

Požehnaj nás, pane, a požehnaj i tento pokrm, ktorý sme pripra
vili z darov tvojho stvorenia, aby nám bol posilou a zdrojom rados
ti.

Požehnaj všetkých zhromaždených okolo tohto stola a daj, aby 
sa vzdialil nepokoj od tých, čo chcú nažívať v láske.

Frankemôlle-Stieler 27

SLÚŽIŤ, NIE VNUCOVAŤ

Medzi známe knihy patrí aj kniha austrálskeho spisovateľa 
Erica Lamberta Ostrov Fulakona.

Hlavnou postavou je misionár doktor M‘ Glennon, ktorý 
celý svoj život zasvätil službe malomocným na ostrove Fula
kona. Vyvolil si službu- Kristovi v malomocných. Ostrov bol 
okupovaný Japoncami. Veliteľ japonského vojska vyhlásil o 
doktorovi, že je jeho zajatec, ale si bol vedomý toho, že poní
žený misionár stojí vysoko nad ním. Raz mu položil otázku: 
„Rád by som sa dozvedel vaše tajomstvo!“ Nedostal priamu 
odpoveď. Pochopil to až neskoršie, keď počul slová: „Mojou 
povinnosťou, plukovníku, nie je vnucovať ľuďom kresťanské 
dogmy. Mojou povinnosťou je slúžiť im . . . “
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^ o ^ i v o T a  e p f l R Q H i e
KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa 1. júla 1989 ndp. ordinár Mons. Ján H i r k a , apošt. admini
strátor prešovský, sa zúčastnil na slávnostnej ďakovnej sv. liturgii 
v chráme sv. Víta v Prahe, ktorá bola pri príležitosti 90. výročia 
narodenia kardinála ThDr. Františka Tomáška, arcibiskupa praž
ského a prímasa českého. — Dňa 2. júla 1989 bol na odpustovej 
slávnosti v Levoči, kde slúžil slávnostnú sv. liturgiu a kázal Božie 
slovo. — Dňa 5. júla 1989 pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a 
Metoda slúžil sv. liturgiu v katedrálnom chráme v Prešove. — Dňa
9. júla 1989 sa zúčastnil na odpustovej slávnosti v Stropkove, 
ktorá bola pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda. — Dňa 12. 
júla 1989 vo večerných hodinách navštívil farnosť Jakubany, kde 
slúžil sv. liturgiu a kázal Božie slovo. — Dňa 16. júla 1989 posvätil 
obnovený chrám v Závade (farnosť Ruská Poruba). — Dňa 23. 
júla 1989 posvätil obnovený chrám v Oľšavici. — Dňa 29. júla 
1989 za veľkej účasti kňazov, bohoslovcov, rehoľných sestier a 
veriacich si v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove pri
pomenul 40. výročie svojej kňazskej vysviacky. — Dňa 30. júla 
1989 navštívil farnosť Poráč, kde pri sv. liturgii pozdravil miest
neho duchovného o. Jána Franka, ktorý si v tento deň pripomenul 
50. výročie svojej kňazskej vysviacky.

M. M

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

Andrej Gyurkovič, správca farnosti Veľké Slemence — 65 
rokov od narodenia (9. 10. 1924);

Ján Džogán, m: p., Michalovce — 25 rokov od ordinácie (17.
10. 1964);

Vasil Prokipčák, správca farnosti Chmeľová — 75 rokov od 
narodenia (28. 10. 1914).

Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov vo svojich' 
modlitbách,

Mnohaja ľit, blahaja ľit!

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA OKTÓBER

Za kandidátov na kňazstvo a rehoľný život, zvlášť za tých, čo sa 
pripravujú. vykonávať službu v mladých cirkevných spoločen
stvách:

Srdce Ježišovo, posilňuj misionárov a požehnávaj ich apoštolát.

NOVÍ BISKUPI RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI V ČŠSR

Na zákľade dohody medzi Apoštolským Stolcom a vládou ČSSR 
Svätý Otec Ján Pavol II. menoval nových biskupov rímskokatolíc
kej cirkvi;

JOSEFA KOUKLA (nar. 8. 11. 1926) za sídelného biskupa lito- 
méŕickej diecézy; ThDr. FRANTIŠKA VAŇAKA (nar. 28. 6. 1916) 
za biskupa, apoštolského administrátora olomouckej arcidiecézy; 
ThDr. FRANTIŠKA TONDRU (nar. 4. 6. 1936) za sídelného bis
kupa spišskej diecézy; Mons. JÁNA SOKOLA (nar. 9. 10. 1933), 
doterajšieho biskupa v Trnave, za arcibiskupa — metropolitu 
trnavskej arcidiecézy.

I n f o r m u j e  m e
SPRIEVODCA

Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku patrí medzi najväčších 
vlastníkov cenných ikon v rámci ČSSR. Časť z nich je exponovaná 
pre verejnosť v Galérii Dezidera Millyho, ktorá je tiež majetkom 
múzea, jediného svojho druhu v našej vlasťi.

K XXXV. slávnostiam kultúry ukrajinských pracujúcich vyšiel 
Sprievodca po citovanej Galérii Dezidera Millyho. Zostavil ho 
PhDr, Miroslav Sopoliga, CSc., ktorý je autorom predhovoru. Auto
rom samotného textu je PhDr. Vladislav Grešlík. Fotografie sú z 
fotoarchívu Múzea ukrajinskej kultúry a od Svätopluka Píseckého. 
Sprievodca vyšiel v početnom náklade — 4 000 exemplárov.

Textová časť je členená na deväť častí. Už v prvej — expozičnej 
miestnosti č. 1 sú prezentované exponáty ľudového výtvarného 
umenia €akrálneho charákteru — drevená soška proroka z Havaja 
z 18, storočia, Pieta z Ostume z 19. storočia a prenosný oltárik z 
Kamienky — tiež z 19. storočia.

Pre bližšie zoznámenie sa s cennými ikonami, od 15. storočia 
do začiatku 19. storočia, teda za obdobie sformovania sa a rozma
chu osídľovania na severovýchodnom Slovensku na valašskom 
práve prevažne rusínskym-ukrajinským obyvateľstvom, slúži 
druhá a tretia expozičná miestnosť. Ostatné predstavujú prierez 
tvorbou národného umelca Dezidera Millyho a oboznamujú s die
lami výtvarného umenia Ukrajincov do roku 1945, potom od roku 
1945 po súčastnosť. V galérii sú vystavené aj diela výtvarníkov 
Ukrajinskej SSR. Vo vstupnej hale galérie je bronzová busta 
národného umelca Dezidera Millyho od národného umelca Jána 
Kulicha.

Toto všetko a ďalšie zaujímavé údaje o svidníckej galérii posky
tuje anotovaný sprievodca.

Kladom publikácie je pomerne bohatá paleta reprodukovaných 
diel ikonografického charakteru, predovšetkým farebne — známa 
ikona Kristus Pantokrator z Čabín z 15. storočia a Bohorodička 
Hodigitria s apoštolmi z Becherova z 15. storočia, potom kompozí
cie Posledného súdu, ikony svätého Bažila a Mikuláša zo 17. a 18. 
stor. a iné. Vo svidníckej galérii Dezidera Millyho je exponovaný aj 
kríž z roku 1658 a pieta zo 17. storočia z Bogliarky (filiálka farnosti 
Kružlov, okr. Bardejov).

Sprievodca po expozícii Galérie Dezidera Millyho Múzea ukra
jinskej kultúry vo Svidníku je knihou,, svedectvom o bohatstve 
ducha nášho veriaceho ľudu. —AK—

BOHA MILUJME V TVOROCH

Margaréta z Angoulénu, neskoršia kráľovná navarrska, 
bola jednou z tých Veľkých žien, o ktorej píše Jaroslav 
Vrchlický, že „veľkosť jej srdca a jej duše ju zaraďuje medzi 
najväčších duchov jej doby“. Vo svojej knihe Heptameron 
napísala tieto slová:

„Nikdy nebude dokonale milovať Boha človek, ktorý milo
val dokonale dajakého tvora na tomto svete.“ Láska k tvorom, 
ktoré Boh dal človeku, je láska k Tvorcovi.
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PISU NÁM BOHOSLOVCI
III
T

Svetlo mučeníkov
„Každého, kto mňa vyzná pred ľudmi, aj ja vyznám pred svojím 

Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľudmi, 
aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 10, 
32-33).

Tento prísľub dal Ježiš Kristus svojim učeníkom a dáva ho aj 
nám. Na pokračovanie svojho mesiášskeho diela si vyvolil apošto
lov slovami: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene 
Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo 
som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skon
čenia sveta“ (Mt 28, 19-20). Takto aj nás povoláva k apoštolskej 
činnosti. Svojím životom máme neohrozene hlásať náuku Ježiša 
Krista, nášho Vykupiteľa.

Za čias apoštolov všetky národy okrem židovského uctievali 
falošných bohov. Židia hoci verili v jedného Boha, jeho Syna, 
Ježiša Krista, neprijali, ako o tom svedčí sv. evanjelista Ján (Jn 1, 
10-11). Dnes je situácia podobná, pretože žijeme vo svete, keď 
mnohí vyznávajú iné hodnoty než Božskú náuku. Práve v tejto 
situácií je tu miesto pre našu apoštolskú činnosť, pvinnosť ukázať 
obdivuhodnú a veľkolepú Božiu krásu a slávu. Nie je to ľahká čin
nosť. Často je sprevádzaná nepochopením, posmechom a rôz
nymi ťažkosťami.

Len čo začali apoštoli šíriť vieru v Krista a jeho Božskú náuku, 
povstali proti ním všetci, židia i pohania. Hlásatelia evanjelia zakú
sili výsmech a bičovanie, ba aj okovy a väzenie; kameňovali ich, 
rozpíľovali, umierali pod mečom; boli utlačovaní a sužovaní. „Oni, 
ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšti a po horách, po jasky
niach a zemských roklinách. A títo všetci, hoci sa vo viere osvedči
li, nedosiahli prisľúbenie, lebo Boh prichystal pre nás niečo lepšie, 
aby nedosiahli dokonalosť bez nás“ (Hebr 11, 38-40).

Svätá cirkev mala a má vo vzácnej úcte zbožný a hrdinský život 
mučeníkov, ktorý dávala za príklad svojim veriacim. Jedným z 
mnohých je aj svätý veľkomučeník D e m e t e r  a mučeník 
Nes t o r .

Svätý Demeter pochádzal zo Solúna. Vyrástol v nábožnej, kres
ťanskej rodine, kde bol vychovaný s najväčšou starostlivosťou. 
Jeho otec bol solúnskym vojvodcom. Po jeho smrti táto hodnosť 
prešla na Demetra. Cisár Maximian mu hneď po nástupe do fun
kcie dal úlohu likvidovať kresťanov v Solúne. Demeter nielenže 
kresťanov neprenasledoval, ale všemožne sa staral o to, aby ich 
počet vzrástol. Čoskoro sa o tom dozvedel cisár a dal si ho pred
volať. Demeter ale smelo predstúpil pred panovníka a vyznal, že 
je kresťan. Nahnevaný cisár ho dal do väzenia.

V tom čase žil v Solúné mladý kresťan Nestor, ktorý bol žiakom 
Demetra. Demeter vkládal do mladej duše Nestora celé duchovné 
bohatstvo viery.

Cisár Maximian mal svojho miláčika Lia, ktorý bol telesne veľmi 
silný. Tento silák, aby zabavil cisára, pozabíjal množstvo kresťa
nov tak, že ich hádzal na pripravené ostré kópie.

Keď Nestor videl množstvo usmrtených kresťanov, išiel k Deme- 
trovi do väzenia, aby ho prosil o požehnanie, lebo sa rozhodol

bojovať s Liom. Demeter ho požehnal a povedal: „Lia premôžeš, 
ale aj sám položíš život za Krista!“

Nestor vyzval Lia na boj. Zápas sa mal odohrať pred širokou verej
nosťou a pred samým cisárom. V boji zvíťazil Nestor a hodil Lia na 
kópie tak, ako on hádzal mnohých kresťanov. Ľud jasal od radostí, 
ale nahnevaný cisár Nestorovi dal stať hlavu a Demetra zavraždiť 
vo väzení kópiami.

su
DEMETER

HEČKO
MUCEHÍK

Toto semeno evanjelia, ktoré zasiali apoštoli, polievala krv 
mučeníkov. Tertulián hovorí, že krv mučeníkov je semenom 
nových kresťanov.

Nech nám príklad sv. veľkomučeníka Demetra a mučeníka 
Nestora dáva silu v nasledovaní a ohlasovaní Krista, aby sme 
poznali jeho veľkú lásku k nám a na príhovor týchto svätcov, aby 
sme dosiahli večnú spásu. (Mirón Keruľ-Kmec)
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