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Veď čo osoží
človekovi...?
Jedn ého dňa p ristú p il b o h atý m lád e n e c k S p asiteľo vi a
pýtal sa, čo d o b ré m á konať, a b y d o s ia h o l v e č n ý život. A
S p asiteľ m u h ovorí, že pre d o s ia h n u tie v e č n é h o života je
potrebné zac h o v áva ť p riká zan ia . M lá d e n e c s radosťou m ohol
konštatovať, že to to z a c h o v á v a l od sv o je j m lad o sti. Preto sa
rfalej pýtal: "Č o m i ešte c h ý b a ? " (M t 19,20). T u mu Ježiš
vravel: "A k c h ce š byť d o k o n alý, ch o ď , p red aj čo m áš, ro zd aj
ch u do b ným a b ud eš mať p o klad v nebi. Potom p r iď a n asle
duj m a!" (M t 19, 21). K e ď to m lá d e n e c počul, o d išiel zarm ú 
tený, lebo m al m n o h o m ajetku .
Po tejto u dalo sti sa S p a s ite ľ o b rátil k sv o jim u čen íko m a
povedal: "Veru, h ovorím vám : B o h atý ťažko v o jd e do n eb es
kého kráľovstva... Ľ ah šie je ťave p rejs ťu ch o m ihly, ako b o h á 
čovi vojsť do B o žieh o kráľo vstva" (M t 19,23-24). T u sa zarazili
ap o što li a pýtali sa: "K to p oto m m ô že byť s p a s e n ý ? " (M t
19,25).
S ap o što lm i sa p ýtam e aj m y: A k sa ve ci m ajú n ao zaj tak,
kto potom b ud e s p as en ý? V e ď každý z nás m ám e u rčité veci
a m ajetky, kto ré sm e si n ad o b u d li, ale b o zd ed ili, na ktorých
viac-m enej lipnem e.
Podľa S vä téh o písm a b o h ats tvo a ch u d o b a n ie sú voči
sebe ak o necnosť a čnosť, zlo a d o b ro . H m o tn á c h u d o b a nie
je sam a o s e b e čnosťou, a le u ľa h č u je v p ro sto te s rd c a d ô v eru
v Božiu prozreteľnosť. Je v d u c h u kresťanstva a ve d ie k
životu lásky, živo tu pre d ru h ý c h . Bol to živ o tn ý štýl Je žiša
Krista a p rvo tn ej cirkvi... H m o tn é b o h ats tvo nie je s a m o o
sebe zlom , ale jed n ým z B o žích d a ro v zve re n ý ch č lo ve ko vi.
Lenže pre s la b é h o a n aru še n éh o člo v e k a je nielen d aro m , ale
i skúško u , p o k u š en ím a n eb ezp eč im .
P ekn e nás o tom p o u ču je p o d o b e n s tv o o n ero zu m n o m
boháčovi. Istém u b o h á č o v i p rin ies lo pole hojn ú ú ro du . R o z
mýšľal, čo uro bí. I p o v ed al si, že zrú ca staré sý p k y, p ostaví
nové a tam u lo ží v š e to k svoj m ajetok. Potom si p ovie sv o je j
duši: "D u ša, máš ve ľké zá s o b y na m n o h é roky. O d p o čívaj,
jedz, pi a v e s e lo hod u j!" (Lk 12,19). B oh ale u ro b il škrt cez
jeh o plány, keď povedal: "B lá zo n ! E šte tejto noci p ožiad ajú
od teba tv o j živo t a čo s i si nah on o bil, čie b u d e? " (Lk 12,20).
A záv er to h to p o d o b e n s tv a je n ao zaj va ru jú c i: "T a k je to s
tým , k to s i h ro m ad í p oklady, a pred B ohom n ie je b oh atý" (Lk

Učiteľ,
Čo dobré mám robiť,
aby som mal
večný život?
(Mt 19,16)

12,21).
Starosť o h m o tn é za b e zp e č e n ie je síc e n o rm áln o u a pri
rodzenou povinnosťou d o s p e lé h o člo ve ka. A v š a k ú zko stlivá
starostlivosť o p o m in u teľn é veci, a k o b y živo t člo veka závisel
od jeh o m ajetku (porov. Lk 12,15), je podľa K ris to v ýc h slov
naozaj b lá zn o vs tvo m ... P o ve d zm e si n ap r., koľko a čo v š etk o
robia rodičia pre sv o je deti: škola, h u d o b n á ,ja zy k o v é a ta n e č 
né kurzy... A čo n áb o že n s tvo ? ...
V to m to roku m i s ie d m a c i po p rvej v y u č o v a c e j h o d in e
náboženstva poved ali: Už n eb u d em e ch o diť na n áb o žen stvo ,
pretože m ám e te lo v ý c h o v n ý krúžo k! A boli ta k í d o b rí. T a k
(Pokračovanie na 2. str.)
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SLOVO

Liturgický kalendár
na december 1992
1U
2S
3Š
4 P
5S

Naum, prorok
Habakuk, prorok
Sofoniaš, prorok
Barbora, veľkomučenica
Sáva, úctyhodný

6 N D VADSIATAŠIESTA NEDE
ĽA PO ZSD.
-Sv. Mikuláš, arcibiskup. Hl. 1.
Utr. ev. 4
7 P Ambróz, biskup Príprava na
sviatok Nepoškvr.
počatia
Panny Márie
8 U NEPOŠKVRNENÉ
PO Č A
TIE PANNY MÁRIE
9 S Patap, úctyhodný
lO Š M Ín a s , Ermogen a Eugraf,
mučeníci
11 P Daniel stípnik, úctyhodný
12 S Spiridon, biskup, úctyhodný
13 N DVADSIATASIEDM A
NE
D EĽA PO ZSD. - N ED EĽA
PRAOTCOV.
- Eustrat a spoločníci, m uče
níci. - Hl. 2. UTR. ev. 5
14 P Tyrs a spoločníci, mučeníci
15 U Eleutér, mučeník. Zakončenie
sviatku
Nepoškvr.
počatia
Panny Márie
16 S Aggeáš, prorok
17 Š Daniel, prorok
18 P Šebastán a spoločníci, m uče
níci
19 S Bonifác, mučeník
20 N NEDEĽA PRED NARODE
NÍM PÁNA. - N ED EĽA S V Ä 
TÝCH OTCOV.
- Príprava na sviatok Narode
nia Pána. - Ignác Bohonosec,
mučeník. Hl. 3. Utr. ev. 6
21
22
23
24

P
U
S
Š

Juiiána, mučenica
Anastázia, mučenica
Krétski mučeníci
PREDVEČER NARODENIA
PÁNA
Eugénia, mučenica
25 P NARODENIE NÁŠHO PÁ N A
JEŽIŠA KRISTA
26 S ZBOR PRESVÄTEJ BO HO 
RODIČKY A SVÄTÉH O JOZEFA ____________________

27 N NEDEĽA PO NARODENÍ
PÁNA.
- SVÄTÝ ŠTEFAN, PRVOMUČENÍK HL. 4
28
29
30
31
v

P
U
S
S

Nikomedskí mučeníci
Betlehemské neviniatka
Anísia, mučenica
Melánia Rímska, úctyhodná
Zakončenie obdobia po sviat
ku Narodenia Pána
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Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac december
1.
Za deti, ktoré prežívajú ťažkú situáciu roztrieštených rodín.
2. Aby boli rešpektované a zabezpečené práva detí, najmä právo na primeranú ľudskú
a náboženskú výchovu.
3. Aby sme sa adventným pokáním dobre pripravili na radostné slávenie Narodenia
Pána.
Srdce Ježišovo, odporúčame ti kňazov chudobných, starých, chorých
a odkázaných na pomoc iných.

STRETNUTIE
SO SVÄTÝMI
Svätý Mikuláš
Svätý Mikuláš patrí medzi najpopulárnejších
svätých Kristovej cirkvi. Jeho úcta sa rozšírila po
celej cirkvi, ale zvlášť bola a doteraz je silná vo
východnej cirkvi. On je aj nebeským ochrancom
gréckokatolíkov. A j v Rusku má sv. Mikuláš - Nikolaj medzi svätými celkom osobitné miesto.
Azda nie je taký človek, ktorý by nevedel, kto je
sv. Mikuláš. Tradíciu obdarovávania darčekmi po
znajú starí i mladí. Prečo táto tradícia vznikla na
Mikuláša? Svätý Mikuláš sa narodil v roku 272 v
Patave na južnom pobreží Malej Ázie. Jeho rodičia
mali šľachtický pôvod. Boli to veľmi bohatí a ná
božní kresťania. Sv. Mikuláš bol už v mladosti po
vestný svojou zbožnosťou a dobročinnosťou. Po
smrti svojich rodičov, ktorí skoro zomreli, všetok ich
majetok ako dedič rozdal hladujúcim a nezaodetým. On sa podľa slov svätého evanjelia nepokladal
za majiteľa hmotného dobra. Široko däleko sa ho
vorilo o jeho dobročinnosti a o zázrakoch, ktoré Boh
na jeho príhovor urobil.
V jeho meste žil istý schudobnelý šľachtic. Ten
to sa rozhodol, aby jeho tri dcéry si na veno zarábali
nemravným životom. Sv. Mikuláš tieto tri dcéry
zachránil od nemravného života. V noci tajne prišiel
k oknu šľachtica a hodil dnu mešec peňazí. Toto
zopakoval tri večery za sebou - pre každú dcéru.
Šľachtic bol veľmi prekvapený a videl v tom pomoc
od Boha a začal pátrať po darcovi. Zistil, že to bol
Mikuláš. Padol mu k nohám, ďakoval mu a veľmi
ľutoval svoj zlý úmysel. Čoskoro o tom vedelo celé
mesto. Od tejto príhody sa odvodzuje ľudový zvyk.
že v noci pred sviatkom sv. Mikuláša sa dávajú
darčeky, aby si mysleli, že darčeky sú od Mikuláša.
Príklad sv. Mikuláša povzbudil rodičov, aby deťom
na tento sviatok robili takýmto spôsobom radosť.
Sv. Mikuláš, aby sa vyhol chvále, odišiel do
pustatiny v Palestíne a tam začal žiť ako pustovník.
Tam potom neskoršie pocítil vnuknutie, ktorým ho
Boh volal späť do vlasti. Zastavil sa v meste Myre,
v ktorom bol práve snem biskupov. Radili sa, koho
majú vysvätiť za biskupa pre Myru, kde zomrel
arcibiskup. Najstarší biskup dostal vnuknutie, aby
za biskupa vysvätili toho, kto na nasledujúci deň
ráno prvý vkročí do kostola. Bol to Mikuláš pus
tovník. Biskup mu oznámi! Božiu vôľu a Mikuláš sa
je j podrobil.
Mikuláš ako arcibiskup mal opäť na programe
milosrdenstvo. Pomáhal zachraňovať veriacich
rovnako v hmotnej ako aj v duchovnej biede. On
oslobodil troch na sm rť odsúdených dôstojníkov,
zachránil stroskotaných námorníkov a odvrátil od
svojho mesta hlad. V roku 325 sa zúčastnil na

prvom všeobecnom cirkevnom sneme nícejskom,
kde obhajoval Božské učenie proti Ariusovi. V tra
dícii sa o ňom zachovalo veľa zaujímavých prí
behov. Zomrel v roku 350 ako 58 ročný. Jeho sväté
telo pochovali v Myre, odkiaľ ho v roku 1087 pre
viezli do talianskeho prístavného mesta Bari, kde je
uložený v kostole, ktorý bol postavený na česť
tohoto velkého svätca.
Svätý Mikuláš sa svojou dobročinnosťou za
písal viac do ľudských sŕdc ako do kníh. Jeho úcta
sa rozšírila po celom svete. Len v Čechách je 114
kostolov ku jeho cti. Avšak v gr.kat. cirkvi, ktorej je
sv.Mikuláš nebeským patrónom, je tak rozšírená
jeho úcta, že v chrámoch na ikonostase, ktorý od
deľuje oltár od chrámovej lode, je jeho obraz
umiestnený vedľa obrazu Presvätej Bohorodičky.

o. V. PETRAŠKO

Veď čo osoží človekovi...?
(Dokončenie zo str. 1.)

som im veril! T u som si spomenul na Kris
tove slová: "Veď čože osoží človekovi,
keby aj celý svet získal, a svojej duši by
uškodil?!" (Mt 16,26). Ak si pom yslíme na
krátkosť nášho života, tak potom naozaj
všetok pozemský m ajetok je márny. Je
dinou absolútnou hodnotou je Boh. Preto
Spasiteľ od kresťana žiada,aby bol bohatý
pred Bohom (Lk12,21), a zhrom ažďoval si
poklady pre neho (Lk 6,20).
V roku 1721 veľmi ochorel pápež Klement XI.
Po prijatí Sviatosti povolal k sebe kar
dinála Albaniho a povedal mu: "Dobre sa

na mňa pozri. Tak sa míňa sláva tohto
sveta. Nič nie je veľké, ak nie je veľké v
Božích očiach."
Takto sa aj my pozerajme na veci tohto
sveta. Myšlienka na ich pominuteľnosť,
tiež aj na našu smrť, nám pomáha k tomu,
aby sme múdrov zaobchádzali s pozem
skými vecami. Život vyhrá len ten, kto
vsadí na Boha. Kto vsadí na hmotné veci
a od nich očakáva spásu svojej duše, je
podľa Kristových siov "bláznom" (Lk

12 , 20).
o. František DANCÁK
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PÁN JE VERNÝ
“P reukázal m ilosrdenstvo našim otcom
a pam ätá na svoju svätú zm luvu, na p rí
sahu, ktorou sa zaviaz.al ná šm u otcovi
Abrahámovi, že nás vyslobodí z n ík nepria
teľov.”

Lk 1,72-73
Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho
Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod
zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod záko
nom (Gal 4,4). Čo sa však odohralo v ľudských
dejinách, kým nadišla táto plnosť času? Na to
si môžeme dať odpoveď v stručnom priereze
udalostí, ktoré sa stali medzi Bohom a člove
kom. Je to predovšetkým tragická udalosť pádu
prvých rodičov v raji, kde svojou neposluš
nosťou stratili to, čo im Boh z veľkej lásky a
veľkorysé dal - seba samého v oblažujúcej blíz
kosti. A ako sa v tejto situácii zachoval Boh?
"Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba
samého zaprieť nemôže (2 Tim 2,13). A preto
tomu, ktorý naviedol týchto ľudí k hriechu, po
vedal: ’’Nepriateľstvo položím medzi tebou a
ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potom
stvom a ono ti rozšliape hlavu "(Gen 3,15).
Tento Boží výrok je už ptvotným evanjeliom,
radostnou zvesťou plnou nádeje, že Boh naďa
lej miluje človeka, že svoj sľub jeho záchrany
splní a svoju vernosť zachová. K tomu si hľadá
človeka, aby mu uveril, že to s ním a s celým
ľudstvom myslí naozaj vážne a že plán spásy sa
dovŕši. A týmto človekom sa stal Abrahám,
praotec nielen židovského národa, ale nás všet
kých veriacich. On uveril všetko, čo mu Boh
povedal a prisľúbil a táto jeho viera sa mu
počítala za spravodlivosť (por. Rim 4,9).
Celé dejiny židovského národa, vyvole
ného Božieho ľudu, sú však ukážkou, ako sa
striedali obdobia nevernosti tohoto ľudu s Bo
žím úsilím jeho výchovy, nápravy a záchrany.
Posielal mu vzácnych vodcov - Mojžiša, Árona, Jozueho, Gedeona a ďalších a hovoril k nim
cez svojich prorokov a predsa to bol ľud tvrdej
šije. Ale v tomto národe bolo aj veľa vzácnych
ľudí, ktorí žili v abrahámovskej viere v očaká
vaní toho, ktorého sľúbil sám Boh našim praro
dičom v raji a ktorého predpovedali proroci Mesiáša, záchrancu, ktorý čaká na plnosť času.
Môžeme spomenúť napr. ťažko skúšaného
Jóba, ktorý hovorí: "Viem, že môj Vykupiteľ
žije" (Job 19,25). Keď Jób vedel, že on žije, bol
iste naplnený aj nádejou, že naozaj príde. Tou
to nádejou boli naplnené srdcia praotcov a túž
ba po Božej pomoci, po záchrane vždy viacej
rástla, ak vzrastalo nebezpečie pre národ zo
strany nepriateľov. Nádhernou ukážkou takejto
situácie je udalosť zachytená v knihe proroka
Daniela, ktorá sa stala v babylonskom zajatí
židovského národa, keď kráľ Nabuchodonozor
žiadal od troch mladíkov vzdať úctu modlám

pod hrozbou hodenia do rozpálenej pece. Len
že títo traja mládenci verní svojmu pravému
Bohu sa v ohni preslávili a uprostred plameňov
Boha vzývali: “ Ponáhľaj sa nám na pomoc,
milosrdný Bože. Ty všetko môžeš, lebo si vše
mohúci" (Tropár nedele Praotcov a nedele Ot
cov) . Tu rezonovala vernosť Božia s vernosťou
človeka a priniesla svoje veľké ovocie - návrat
z babylonského zajatia.
Túžba po Mesiášovi, po záchrancovi sa
vystupňovala v čase, keď sa židovský národ
dostal do područia Rímskej ríše, keď bol poli
ticky a vojensky ovládaný mocou rímskych
cisárov. A tak nastáva tá plnosť časov, keď Boh
robí posledné prípravy na príchod svojho Sy
na. Chystá si najväčšieho človeka narodeného
zo ženy (por. Jn 7,28) proroka Jána Krstiteľa,
ktorý ho predstaví ľudu ako Božieho baránka,
ktorý sníme hriechy sveta (Jn 1,29). Nádej Pra
otcov sa začína plniť. Boh oslovil staručkého
kňaza Zaehariáša a oznámil mu radostnú zvesť,
že jeho neplodná manželka Alžbeta tiež už v
pokročilom veku porodí syna a dá mu meno
Ján. Za pochybovanie o tomto prísľube Zachariáš onemel až do dňa, keď mal potvrdiť meno
svojho syna. (Kňaz musí mlčať, keď svoje bez
výhradné "Áno" hovorí Bohu pokorná služob
nica Pána z Nazareta.) Koľkí by sme dnes aj
my museli onemieť za svoje pochybovanie o

SLOVO
Božej vernosti? Lenže "Pán je dobrý, jeho mi
losrdenstvo trvá naveky a jeho vernosť z poko
lenia na pokolenie” (Ž 100). A keď potom Boh
rozviazal Zachariášovi jazyk, on, naplnený
Svätým Duchom, predniesol ten nádherný
chválospev na oslavu Boha, ktorý nesklamal
túžby a nádeje Praotcov" a vzbudil nám moc
ného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služob
níka ako odpradávna hovoril ústami svojich
svätých prorokov, že nás oslobodí od našich
nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pa
mätal na svoju svätú zmluvu a na prísahu,
ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámo
vi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov" (Lk
1,69-73).
Túto skutočnosť obsahuje aj záver Máriin
ho chválospevu, ktorý ako prvý zaznel tiež v
Zachariášovom dome, v ktorom Mária hovorí:
“ Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamä
tá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim
otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky”
(Lk 1,54-55).
“Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj
deň i videl a zaradoval sa” (Jn 8,56). Táto jeho
radosť bola odmenou za jeho veľkú vieru, že
Boh dodrží svoj sľub. A to je aj pre nás potom
kov Abrahámových výzvou a uistením, že mô
žeme zaplesať aj my a skutočne sa radovať iba
vtedy, ak nezapochybujeme, že Boh je naozaj
vo všetkom vždy verný.
o. RM )r. Jozef VOSKÁR

SLOVO

STRANA 4

ČfSLO 23/1992

PRÍPRAVA NA SLÁVENIE
OBNOVENÉHO OBRADU POKÁNIA
Blíži sa čas Vianoc. Každý z nás, kresťanov, túži ho prežiť vo
sviatočnej atmosfére, plnej m ilosti. K tom u je však nevyhnutný
stav duše v posväcujúcej m ilosti, nadobudnutý sviatosťou po
kánia.
Nový Poriadok sviatosti zmierenia spája prípravu kajúcnika na prijatie
sviatosti pokánia v jednej spoločnej vete s prípravou kňaza. Vraví: "Kňaz a
kajúcnik sa majú pripraviť na slávenie sviatosti najmä modlitbou. Kňaz nech
vzýva Ducha Svätého, aby od neho dostal svetlo a lásku, kajúcnik zas nech
porovná svoj život so životom a príkazmi Ježiša Krista a prosí Boha o odpu
stenie hriechov, (čl. 15),

P ríp ra v a k a jú c n ik a
Porovnať vla stn ý živ o t s Ježišovým životom
Od kajúcnika žiada nový Poriadok ako pripravu na prijatie sviatosti pokánia
najprv "porovnať svoj život so životom a prikazmi Ježiša Krista". Je to pekná
formulácia, ktorej rozumejú aj jednoduchý veriaci. Táto formulácia chce vnu
knúť kajúcnikovi, aby za zrkadlo svedomia alebo za spovedné zrkadlo pokla
dal Ježiša Krista. Všetky ostatné spovedané zrkadla, či už podľa Desatora,
alebo podľa osmoro blahoslavenstiev, alebo podlľa troch božských čností,
alebo podľa oblastí života (manželstvo, rodina, povolanie, cirkev, štát sú pre
kresťana iba natoľko spovedným zrkadlom, nakoľko odzrkadľujú Krista a jeho
život. Takýto bol Kristus - takýto som bol ja - takýto som nemal byť - takýto
budem.
Porovnanie vedie k zmene zm ýšľania
Kto sa nespráva ako Kristus, previňuje sa. Diferencia medzi obrazom
Krista a obrazom penitenta je jeho osobnou vinou. To je čosi iné, než pár
hriechov, ktoré nábožní ľudia vyrátajú vo vyznaní, v domnení, že je to ich vina.
To sú často iba náhodilé jednotlivosti. Vyratúvajú ich pred spovedníkom nie
kedy akosi z potreby sebapoistenia alebo z túžby po psychologickom oslo
bodení alebo jednoducho, aby mal proces pokánia hladký úradný priebeh.
Niekto môže takto predniesť spovedníkovi celý arzenál spovedného zrkadla
namiesto toho, aby sa priznal k svojej osobnej vine. Sú to neuvedomelé úteky
pred jasným sebapoznaním. Ono sa dá docieliť iba spôsobom, ktorý šťastnou
formuláciou predpisuje nový Poriadok: porovnať svoj život so životom a prí
kazmi Ježiša Krista.
Pri takomto porovnaní ide o oveľa viacej než o spytovanie svedomia. Pri
spytovaní svedomia sa človek zaoberá sám sebou. Pri porovnávaní svojho
života so životom Ježišovým sa kajúcnik na prvom mieste zaoberá s Ježišom.
Na neho myslí, na neho hľadí. Až v jeho svetle sa díva na seba. Penitent kajúcnik spoznáva, že nie je najdôležitejšie predovšetkým dopodrobna preskúmaťsvoje hriechy a dokonale vypočítať všetky previnenia a v tom nájsť pocit
oslobodenia a rituálneho očistenia a vydarenia pokánia, ale hlavné je kajúcne
zmýšľanie.
Sviatosť pokánia vyžaduje kajúcne zmýšľanie ako predpoklad alebo ako
bázu. Iba na základe kajúceho zmýšľania môže rozvinúť svoj účinok. Preto
starokresťanská prax pokánia žiadala najprv kajúcne zmýšľanie, až potom
nasledovala absolúcia. Rozhrešenie Cirkvou a kajúcne zmýšľanie kajúcnika sú
dve strany jednej mince, ktorá je neplatná, ak je iba jedna strana vytlačená a
druhá nie.
Kajúcne zm ýšľanie vedie k náprave života
Napríklad, keď kajúcnik zisťuje v sebe ťažkú neláskavosť voči spolublížnemu, kajúcne zmýšľanie znamená, že sa obráti a celkom premení vo vzťahu
k spolublížnemu, čiže rozhodne sa stretnúť sa s ním, odprosiť ho, ospravedlniť
sa mu a znova ho prijať ako brata Ježišovou láskou. Ak toto všetko zanedbá a
namiesto toho iba zašepká do ucha kňazovi, na veci nezúčastnenému, ako sa
neláskavo k blížnemu zachoval, a odrieka ľútosť a prežehná sa a odbaví si
desiatok ruženca, tak chce vlastne obradom nahradiťsvoje kajúcne zmýšľanie,
kým v skutočnosti má sviatosť pokánia korunovaťjeho kajúcne zmýšľanie. Ale
ako ho bude korunovať, keď ho nieto? Ale ľudia sa často spovedajú zo lží a
pritom ich nenapadne, že sa podľa možnosti musia postarať o to, aby lož
napravili. Povinnosť reštitúcie sa totiž prízvukuje zväčša len pri hriechoch proti
majetku blížneho. Prečo to neplatí aj pri ostatných hriechoch? Má siedme
prikázanie dajaké výnimočné postavenie? Či nevyžaduje kajúcne zmýšľanie
povinnosť reštitúcie aj u ostatných hriechov? Či nás nestavia takáto prax do
podozrenia, že ponúkame sviatosť pokánia ako alternatívu kajúceho zmýš
ľania? To by však bola mágia chcieť sa pred Bohom poistiť obradom pokánia
namiesto úprimného sebaobrátenia, chcieť sa oslobodiť od hriechu obradom
zvonka namiesto kajúceho zmýšľania zvnútra. Keď si niekto želá oslobodiť sa
od hriechov a nechce sa vnútorne obrátiť, sviatosť pokánia mu nemôže vnú
tornú metanoiu (obrátenie) refundovať.
Niekedy sa pravdaže stane, že kajúcnik svoj hriech nemôže korigovať
nápravným činom, povedzme pre nedostatok príležitostí alebo sily. Napríklad
klebeta o šmeline prominentnej osobnosti, ktorú niekto rozpráva neznámemu
spolucestujúcemu, sa už nikdy nedá napraviť, keď spolucestujúci vystúpil z
vlaku a zmizol bez stopy. Tam vyžaduje kajúce zmýšľanie od penitenta kajúcnika, náhradný nápravný čin, že totiž penitent pri príležitosti povie dobré
slovo o osobnosti, ktorú oklebetil a tým prejaví svoju vnútornú metanoiu.
Vnútorné obrátenie nový Poriadok zdôrazňuje veľmi vážnymi slovami.
Vraví: "Keď Kristov veriaci po spáchaní hriechu pristupuje z podnetu Ducha
Svätého k sviatosti pokánia, má sa predovšetkým celým srdcom obrátiť k Bohu.
Do Kristovho kráľovstva môžeme vstúpiťjedine metanoiou, čiže hlbokou zme
nou celého človeka. Táto zmena spočíva v tom, že človek začne zmýšľať, súdiť

a svoj život zariaďovať podľa tej svätosti a lásky k Bohu, ktorá sa najnovšie
prejavila a nám udelila v Božom Synovi... Obrátenie musí človeka zasiahnuť
zvnútra, stále hlbšie ho osvecovať a čoraz viac ho pripodobňovať Kristovi" (čl.
6)Istý kňaz metanoiu znázorňuje takto: Šesťdesiatnik ide na radu k lekárovi.
Je to prvýkrát v živote. Vždy sa dobre cítil, aj sa vždy dobre mal. Manželstvo
šťastné, deti vydarené, zamestnanie výhodné. Nijaká roztopašnosť. Zrazu sa
organizmus zadrháva, trávenie je namáhavé. Vyšetrenie sa preťahuje, diag
nóza varovná. Je to záležitosť veku. Treba podniknúť príslušné opatrenia.
Nijaký alkohol, nijaká káva, nijaké dlhé do noci bdenie a najmä nijaké starosti;
a register liekov, ktoré treba brať pravidelne. Keď pacient vyšiel z lekárskej
ambulancie, zamyslel sa vážne nad životom: "Musím zmeniť svoju životo
správu, a to celkom vážne a dôsledne. Nový životný režim, lieky, nové opa
trenia. A stal sa novým človekom. Odvtedy vo dne v noci počíta so svojím
zdravím. Metanoia zmenila jeho existenciu. Metanoia je teda retrospektívna
bilancia s pohľadom upreným na budúcnosť.
Takéto obrátenie je nevyhnutnou požiadavkou pravého kresťana, aby ho
mohla korunovať sviatosť pokánia. Pokým sa ono nestane prijatým záväzkom
kresťanov, budú kresťania stále terčom tvrdých slov odsúdenia, a to aj dobro
myseľnými ľudVni. Ako o tom napísal Hviezdoslav:
"K oltárom lezieš, utieknuc sa v chrám; však modlu na srdci, v jej službe
háraš: hej, o pokore, bázni leda táraš, si ošemetník pred Bohom i tam!"
Zdôrazňujem e porovnávanie s Ježišovým životom
Pretože vnútorná metanoia je životne spätá s prijatím sviatosti pokánia,
ukázanie cesty k nej je zaiste vzácne. Nový Poriadok ju ukazuje tým, že
vyžaduje od kajúcnika pred prijatím sviatosti pokánia porovnať svoj život so
životom a príkazmi Ježiša Krista. Používajme túto formuláciu pri katechizácii o
sviatosti pokánia, aby sa vžila do vedomia veriacich takisto, ako doterajšia
formulácia "spytovať svoje svedomie”. Nejde tu, pravdaže o nejakú štylistickú
otázku. Je to záležitosť pedagogicko-didaktická. Osobné porovnávanie života
so životom Ježiša Krista je najschodnejšou cestou k vzbudeniu kajúceho
zmýšľania a k vnútornej metanoii. Spytovanie svedomia vnuklo kajúcnikovi
väčšmi sa vyrovnať so zákonom a zadosťučiniť zákonu. Nové príručky morálky
upozorňujú, že kto vidí vo svojom hriechu iba ohrozenie svojej osobnej doko■nalosti alebo iba konflikt s legálnym princípom alebo iba porušenie nepersonálnej hodnoty, dostane sa iba k monologálnej lútosti, v ktorej sa nachádza
sám a opustený, pretože princíp, ktorý ho deklaruje ako vinného, môže ho iba
odsúdiť, ale nie zbaviť viny. Dokonca i keď za týmto holým zákonom kajúcnik
vidí profil Božieho zákonodarcu, nedostane sa k pravej hĺbke ľútosti.
Až pri porovnávaní kajúcnikovho života so životom Ježiša Krista sa celá
záležitosť dostáva na rovinu osobného stretnutia sa s Ježišom, čiže na ná
boženskú rovinu, ktorá je oveľa vyššej hodnoty pre ľútosť než rovina morálna.
Kajúcnik sa pri takomto postupe začína podobať apoštolovi Petrovi, ktorý sa
hodil pred Ježišom na kolená a zvolal: "Pane, odíď odo mňa, lebo som
hriešnik!" (Lk 5,8), ale v tej istej chvíli sa vrhá so všetkou svojou biedou do
náručia milosrdného záchrancu a vraví: "Pane, ku komu pôjdeme? Ty máš
slová večného života!" (Jn 6,68).
V takomto postupe viacej sužuje kajúcnika nie to, že urazil zákon, ale Božiu
lásku. Pred ukrižovaným Ježišom kajúcnik chápe mysterióznu hĺbku svojej
viny, ktorá priviedla na smrť Boha, a chápe i nekonečnosť Božej lásky, ktorá mu
prejavuje odpustenie tým, že prijíma túto smrť.
Pokračovanie v budúcom čísle (KM)
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DROGY
V týchto posledných desiatich rokoch Západ
je priamo pod kliatbou drog. Ako dobre vieme,
drogy sú prostriedky, ktoré vybičujú zmysly člo
veka, vedúc ho k úplnému rozkladu osobnosti.
Drogovaný človek je neschopný spoločensky nažívaťa prirodzene pracovať. Najväčším nešťastím
je to, že sa tak naučí na drogy, že bez nich viacej
nemôže žiť Okrem toho po čase potrebuje nové
a silnejšie dávky, aby dosiahol to omámenie,
ktoré prv dosiahol malou dávkou.
Odborníci rozlišujú medzi ľahkými - menej
škodlivými, a tážkýml drogami. Prvé, aj keď
menej škodlivé, bohužiaľ sú cestičkou k ťažkým
drogám.
Nakoľko drogy sú pod kontrolou väčšiny
štátov, predávanie je prísne trestané. Preto sa
rozšíril čierny obchod a to je hlavný dôvod,
prečo sú také drahé. A tak spolu s rozkladom
osobnosti jednotlivci a ich rodiny často sa rútia
do finančnej katastrofy.
V týchto posledných rokoch požívanie drog
sa veľmi rozšírilo. Najpočetnejšími požívateľmi
sú mladí lúdia. V mnohých prípadoch požívanie
drog vedie k smrti. V Taliansku takmer denne
droga skosí jeden mladý život a v Nemecku jej
padnú za obeť dva. Ponižujúce sú aj okolnosti,
v ktorých často títo mladí lúdia zomierajú. Nie
ktorí skončia svoju životnú dráhu v mestskom
záchode, Iní pod mostárni alebo v podjazdoch.
Toto sú však tie krikľavé prípady. Stovky iných
mladých llidí vedú rodičov k nevýslovnému utr
peniu. "Turecký med” , ako mládež v Nemecku
volá drogu, sa obracia v horký blen pre rodičov,
súrodencov a priateľov drogovaných lúdí.
Naše Slovensko je nateraz dosť uchránené
od tohto moru, ale, bohužiaľ, ani tam nie sú
drogovaní lUdía zriedkavostou. Venujeme to
muto tragickému problému pozornosť, a to z
hľadiska psychologického a výchovného.
Otázok, na ktoré treba odpovedať, je viacej:
napr. prečo určití mladí llidia požívajú drogy a iní
nie, alebo inými slovami, kto a prečo z mladých
ľudí môže byť smutným kandidátom drogy, ale
bo aké predpoklady vedú k dramatickému uzá
veru života tisícov mladých?
Prirodzene , že vysvetlenie, ktoré je schop
ná dať psychológia, má pomôcť k tomu, aby sa
predišlo požívaniu drog u nových generácií. - Na
položený problém dávajú odpoveď tri teórie:
prvá je psychoanalytická, druhá je založená na
zásadách učenia sa a tretia vysvetfúje osobné
vzťahy medzi lúdťni.
Psychoanalytická teória.
Podlá tejto teórie osobnosť človeka sa for
muje v útlom veku. Rozhodné sú pritom prvé
roky. Od vzťahu rodičov k dieťaťu závisí jeho
budúcnosť. Duševné choroby, alebo úchylné
správanie sa dospelého človeka majú korene v
jeho detských rokoch. Nevyplnené a ešte po
tlačené detské túžby a žiadosti vedú k nenor
málnemu správaniu sa v živote človeka.
Psychoanalýza ako teória a ako prax vy
chádza z presvedčenia, že mladík, ktorý podľa
hol drogám, mal už k tomu náchylnosť, ktorú si
priniesol z vlastnej rodiny. Z mnohých výsku
mov vysvitá dôležitosť matky pri formovaní
osobnosti dieťaťa. Ak dieťa v prvých rokoch ne
pocíti materinskú nežnosť, neskoršie sa nájde v
konflikte či dôverovať alebo nedôverovať lúďom. Tento konflikt ho potom bude sprevádzať
vo všetkých jeho vzťahoch k iným ľuďom.
Aj nestále správanie sa matky voči dieťaťu
môže viesť k podobnému konfliktu. Nestálosť
matky pozostáva v tom, že raz potresce dieťa za
maličkosť a druhýkrát mu prehliadne aj velké
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prečiny. Raz mu všetko dovolí, druhý raz mu
zasa všetko zakáže. Dieťa nevie, ako sa má
správať. Rastie v stálej pochybnosti a ako dô
sledok nestvárňuje svoje správanie sa podľa
spoločenských noriem. Aj maznanle dieťaťa ve
die k tomu istému výsledku. Rozmaznané dieťa
sa nikdy nenaučí, že nie všetky žiadostí sa mu
v živote splnia a iba neskoro zbadá, že spoločný
život kladie medze lúdskej slobode. Aj odlúče
nie od osoby, na ktorú sa dieťa naviazalo, môže
viesťku konfliktom. Môže ísť o kamarátov alebo
dospelých, s ktorými dlhšie nažívalo. A ešte
jedna príčina, bohužiaľ, najúčinnejšia, je man
želská kríza rodičov alebo horšie, rozvod.
Viacerí psychoanalytici vidia v požívaní drog
regresiu a či ústup do detských rokov. Proces
ústupu je jeden z dôležitých prvkov psycho
analýzy. Aj dospelý človek sa niekedy v mimo
riadnej situácii zachová ako malé dieťa. V cho
robných prípadoch však podobné chovanie je
oveľa častejšie a nápadnejšie. Možno uviesť
ako príklad správanie sa Istej dvadsaťpäťročnej
ženy, ktorá počas krízy pila mlieko z fľaše s
cumľom, alebo volala za neprítomnou matkou
detským hlasom. Tá istá osoba sa pri spaní
vedome často dala do polohy, v akej je diéta v
materinskom lone. Z tohto všetkého je jasné, že
aj človek zrelý podľa rokov, nie je zrelý psy
chicky a aby sa vyhol úlohám a ťažkostiam
života, uchylúje sa do bezstarostných detských
rokov. Mladík, ktorý požíva drogy neustupuje
tak jednoducho do svojho detstva, ale aj on sa
utieka do ríše snov a fantázie, lebo život je
preňho tvrdý. Za detských rokov sa nenaučil
vyrovnávať sa postupne s tvrdými danosťami
života a odolávať täžkostiam.
Aj inú zásadu radi pripomínajú psychoana
lytici. Podľa nich človek hľadá stále pôžitok.

SLOVO
Zrelý, dospelý človek vie, že nemôže mať všet
ko a hneď, že v živote musí vedieť čakať. Vie sa
často zrieknuť malého pôžitku, ktorý má na do
sah ruky, aby neskôr dospel k väčšiemu. Naprí
klad, mladý úradník sa zriekne nedeľných zá
bav, aby si našetril na motocykel. Mladík, ktorý
sa v detstve nenaučil čakať, lebo každá jeho
žiadosťbola splnená, nie je schopný zrieknuťsa
bezprostredného pôžitku, hoci mu bude prekáž
kou k väčším pôžitkom v budúcnosti. Droga je
jedným z týchto bezprostredných zážitkov a pô
žitkov.
Ako hodnotiť prínos psychoanalýzy k tomu
to problému?
V prvom rade, súvis medzi správaním sa
rodičov a štruktúrou detského vývoja ako aj
formujúcej sa osobnosti iste platí aj pre poží
vanie drog. Následky pochybnej výchovy boli
príliš často a vo velkej miere potvrdené v roz
ličných výskumoch. Avšak psychoanalýza mô
že dať Iba čiastočné vysvetlenie tohto deja. V
skutočnosti psychoanalýza je výlučne zame
raná na jednotlivca a podľa nej dôvody sú iba
v ňom. No necháva stranou spoločenské príči
ny. Okrem toho neberie do úvahy tú skutoč
nosť, že jestvuje veľa rozličných drog. Nemožno
všetko vysvetliť jedinou individuálnou zása
dou. Nech je to útechou, ak vôbec o úteche
môže byť reč v týchto prípadoch, pre tých
rodičov, ktorí majú synov a dcéry v tejto situá
cii. Netreba pripísať tento neúspech nevyhnut
ne ich výchove. Nech je to ale zároveň
výstrahou matkám, ktoré zaujímajú k deťom
pomýlený postoj, o ktorom sme sa práve
zmienili.
(Pokračovanie)
(Spracované podľa časopisu Diakonia -Mk-)

Apoštolát medzi mládežou je jednou z ciest jej ochrany
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N evezm eš m eno Božie nadarm o
Pri štúdiu druhej knihy Mojžišovej
(Exodus) som sa zvlášť pozastavil nad ka
pitolou pojednávajúcou o Desatore, v kto
rom dostáva Izrael smernice pre nový
život. Zamyslel som sa zvlášť pri prikázaní “Nevezmeš meno Božie nadarmo; Boh ne
nechá bez trestu toho, kto by bral jeho
meno nadarmo.” (Exodus 20,7)
Každý človek si má uvedomiť, že Božie
meno nie je púhym slovom ani prázdnym
zvukom. Božie meno má veľký význam,
pretože patrí Bohu Stvoriteľovi neba a ze
me. Toto vzácne meno “Boh” nám pripo
mína všetko, čo Pán Ježiš zjavil ľuďom vo
svojich vlastnostiach - v láske, v čistote a
spravodlivosti. I my ľudia si vážime svojho
mena. V Prísloví, 22,1, čítame - “Výborné
meno je nad hojné bohatstvo, lepšie než
striebro a zlato je priazeň.” Preto ani svätý
Boh si nedá svoje meno zľahčovať. Uve
dené prikázanie nás učí, ako sa máme k
Bohu správať. Božie meno máme mať v
úcte a vážnosti. Keď židovskí kňazi prepi
sovali Starý zákon, zakaždým vymenili pe
ro, keď napísali meno “Boh” , pretože ho
mali vo vážnosti.
Dnes berieme so samozrejmosťou, ani
nás to tofko neprekvapuje, koľko našich
ľudí berie Božie meno nadarmo. Podľa pri
kázania to nemáme robiť v strachu, pri
žartoch, pri údive, v bolesti ani za iných
okolností. Je vidno, že ľudia neuvažujú
nad tým, čo hovoria. Áno, niekedy i pri
modlitbe veriaci ľudia si musia dávať po
zor, aby sväté meno Božie nebrali nadar
mo bezvýznamným opakovaním. Človek
sa má modliť v úcte a pokore. Ten, kto sa
takto skutočne nemodlí, taktiež berie Bo
žie meno nadarmo.
Toto prikázanie nám taktiež zakazuje
akékoľvek rúhanie, preklínanie, zbytočné
a krivé prísahy a akékoľvek iné užívanie
Božieho mena k poverám, kúzlam a zlore
čeniu. Ktosi bol raz volaný na súd, aby
prisahal. Potom sa dotyčný chválil a pove
dal: “To je pre mňa hračka, ja som už
toľkokrát prisahal." Aká to smutná chvála,
keď niekto dokáže falošne prisahať, bez
úcty k ľuďom a bez bázne pred svätým
Bohom.
Branie Božieho mena nadarmo a pre
klínanie nie je rozšírené len medzi dospe
lými ľudVrn, ale i medzi deťmi. Jeden kňaz
mi rozprával, ako šiel po chodníku a počul
malého chlapca, asi trojročného, ktorý sa
pri hraní s inými deťmi nezhodol, a zahrešil
tak, že okolo idúci ľudia sa otočili. Kňaz sa
zastavil ohromený touto nadávkou, ale
dieťa sa tvárilo, akoby sa vôbec nič nesta
lo. Povedal teda tomuto dieťaťu: “Ty vieš
hrešiť, čo!” “Ba, že vie, a to poriadne!” ozvaia sa s akousi hrdosťou neďaleko sto

jaca žena; bezpochyby to bola matka. “Pa
ni” - pýta! sa kňaz, “a vie sa aj modliť?”
“Modliť?” - odpovedala žena. “To nie, nato
je ešte maličký. Veď sa len nedávno naučil
rozprávať.”
Aká smutná je to vec, drahí, že deti
tohoto storočia sú malé, keď sa majú mod
liť a ísť na nedeľnú svätú liturgiu, ale na
hrešenie a branie Božieho mena nadarmo,
sú dosť veľké. Chcem preto teraz zdôraz
niť, že veľká zodpovednosťje na rodičoch,
aby viedli svoje deti cestou Božou. Nielen
deti do chrámu posielať, ale zaviesť ich
tam. V dennom živote im byť príkladom a
vzorom. Čítať im Slovo Božie, modliť sa za
nich a s nimi. Rodičia majú deťom vysvet
ľovať tie základné pravdy, kto je Boh a čo
od nich očakáva. Hlavne im vysvetliť to, že
Boh ľudstvo miloval natoľko, že za neho
dal svojho Syna, Pána Ježiša Krista, aby
ako Baránok Boží ľudstvo vykúpil. Potom
im majú vysvetliť to, že každý človek je
hriešny (Rim 3,23) a že každý musí Krista
osobne prijať za Spasiteľa, veriť v jeho
meno. (Jn 1,12). Povedal by som ešte, že
je na dospelých ľuďoch, aby sami nebrali
Božie meno nadarmo, a potom aj svoje
deti k tom u viedli. Písmo sväté nám hovorí:
“Zasväť už chlapca do jeho cesty, neodchýli sa od nej, ani keď zostarne.” (Pr
22,6). Rodičia, máte lepšiu cestu, po ktorej
by mali chodiť vaše deti, než je cesta Bo
žia? Môže vyrásť niečo dobrého z detí,
ktoré sa naučia luhať a Božie meno preklí
nať skôr, ako sa naučia chodiť a hovoriť?
Odpoveď je jednoduchá, ale smutná. Z
detí, ktoré nie sú od útleho veku vedené k
Bohu, najčastejšie vyrastajú neverci a
chuligáni, ktorí nemajú úctu k iným ľuďom.
Áno, ani k vlastným rodičom, ktorí nemajú
hanby pred Bohom.
Počul som svedectvo jedného sudcu.
Na otázku, prečo je tak značná kriminalita
už medzi mládežou a deťmi, ako o tom
neustále čítame v tlači, alebo počúvame v
rozhlase a televízii, a či sa domnieva, že
by tak tomu bolo, keby maíi aspoň tu zá
kladnú výchovu, odpovedal: “Keby sme
venovali väčšiu pozornosť kolíske a škole,
neboio by potrebné toľko utrácať na súdy a
nápravnovýchovné zariadenia.” Toto je
svätá pravda, pretože i ten najväčší zloči
nec bo! vychovaný v niektorej rodine a
niekedy v tzv. “slušnej rodine” . Prečo pa
dol? Pretože nemal duchovnú a mravnú
(tu základnú) výchovu a ten, kto ju v mla
dosti mal, ten ju opustil, a preto padol.
Hlava takýchto miadých ľudí bola naplne
ná vedomosťami, ale ich srdce bolo práz
dne; bolo bez bázne, úcty a lásky Božej.
Nasledujúca ilustrácia poukazuje na
dôležitosť rodičovskej viery a kresťanskej

výchovy. V jednej rodine bola hlboko ve
riaca matka, ale otec bol neverec. Častokrát bral Božie meno nadarmo a svojej
manželke sa posmieval.
Mali dcéru - jediné dieťa. Keď dievčaťu
bolo asi dvanásť rokov, vážne onemocnela
na rakovinu. Každým dňom jej ubúdalo síl.
Nakoniec všetci videli, že niet pomoci.
Matka to dcére povedala, že zomrie, ale
súčasne ju ubezpečila, keď sa odovzdá do
Božích rúk a pod ochranu Matky Božej
Panny Márie, že bude iste s nimi a so
všetkými veriacimi žiť v nebeskom domo
ve. Jedného dňa, keď rodičia prišli chorú
dcérku navštíviť, ona sa posadila na svo
jom lôžku, pozrela sa otcovi priamo do očú
a povedala: “Otecko, čo povieš nato, že ja
umieram? Mamička hovorí, že je Boh a
večnosť. Ty zase hovoríš, že žiadny Boh
nie je. Ja sa musím rozhodnúť, a to veľmi
skoro. Prosím ťa, otecko, pomôž mi dostať
sa z toho zmätku.” Otec nežne stisol svojej
umierajúcej dcérke ruku a so slzami v
očiach povedal: “Miláčku, oddaj sa Pánu
Ježišovi a ver v Boha. Urob to teraz, a ja to
urobím s tebou.” Ihneď pokľakol pri jej lôž
ku a spoločne sa odporúčali Pánu Ježišovi
a Matke Božej.
Drahí! Neodkladajte svoje rozhodnu
tia až na smrteľné lôžko, ani vieru svojich
detí až na “ budúcľ deň. V tejto chvíli ich
zavolajte a na cestu k nášmu Spasite
ľovi, Ježišovi Kristovi, ich vedťe, Keďnie
sú doma, modlite sa za nich, aby nezišli
z CESTY SPÁSY.
o. PETR

Ján IĽ.KO

SONET
Okrášľujú sväté Božie chrámy,
každé miesto, každú dedinu.
V nich sú odslúžené sväté drámy,
vopred v stanovenú hodinu.
N ádherný ch válospev:
“Pán Boh s nam i”
prítom nú kresťanskú rodinu
oživí svätým i spomienkami,
Pán Boh požehná nám krajinu.
Siahajú k nebu vysoké veže,
sú im pod pätou pekelné mreže.
Zvony hlaholia anjelským hlasom.
Kostolné pravdy sú stáie svieže,
nikdy nezvädnú ja k poľné ruže,
nikdy nestarnú postupne s časom.
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NEPOŠKVRNENÁ
N epoškvrnená. Si m ladšia ako hriech
a predsa ani tieň hriechu sa Ť a nedotkol.
Od prapočiatku bola si Bohom vyvolená,
už vtedy, k e ď 2 jeho rúk povstal svet.
N epoškvrnená - plná m ilosti, Boh si Ťa
uchránil a Prečistú zapojil do Dejín spásy.
Ponechal Ti slobodnú vôľu, a Ty si ju
ani na okam ih nezneužila proti Najvyššiem u.
H lbokou pokorou srdca si vytvorila priepasť,
ktorú Satan nikdy neprekročil,
a tým sa Ťa nikdy nedotkol.
Ako nám však dlho trvalo,kým sm e tom u
uverili, kým sm e tom u aspoň trochu porozum eli.
M usela si zostúpiť opäť bosou nohou na zem
a v Lurdskej jaskyni osloviť nechápavú Bernadetku.
M usela si urobiť desiatky zázračných uzdravení,
kým sm e uverili T vojm u “ Som nepoškvrnené počatie” ,
kým sm e sami z hĺbky duše zvolali:
-Kráľovná,bez poškvrny dedičného hriechu počatá,
oroduj za nás.V každej chvíli nášho života i vo ve č n o s ti.

Liturgický
kútik
5. decembra - sv. Sáva vyznávač
6. decem ber - 26. nedeľa po ZSD,
sv. M ikuláš
hlas 1. evanjelium na utierni je 4
Antifóny: nedeľné
Tropáre: hlasu, Mikulášovi, Sláva: kondák
hlasu, I teraz: kondák Mikulášovi.
Prokimen a pieseň na prijímanie: hlasu a
Mikulášovi
Čítanie: Heb 5,1 - 6; a Heb. 13,17; 20-21;
Mk 12,38-44; Lk 6,17; 20-23;
Myrovanie
7. decembra - príprava na svia to k NPPM
farba: biela alebo modrá
Menlivé časti z prípravného dňa
Čítania: Zjv 21,1 - 5a;
Lk 8,19-21;
8. decembra - Nepoškvrnené počatie
Panny Márie - prikázaný svia to k
Farba: biela alebo modrá
Antifóny: denné alebo izobraziteľné
Tropár, kondák. prokimen, Zvelebuj a pie
seň na prijímanie zo sviatku.
Myrovanie
Do 15. decembra včítane na sv. liturgiách
menlivé časti sú zo sviatku NPPM. Čítanie
podľa lekcionára ná obdobie po sviatku.
13. decembra - Nedeľa Praotcov
hlas 2. evanjelium na utierni je 5.
Antifóny: nedeľné
sviatku, Sláva: kondák praotcom, I teraz:
sviatku
Tropár: hlasu, Praotcom, I teraz: kondák
Praotcom
Prokimen, pieseň na prijímanie: Praotcom

II. Sol 2 ,1 6 -1 7 ; 3,1 -5 ;
Čítanie: Lk 1,67 - 75;
15. decembra zakončenie obdobia
po NPPM
Pokračujú čítania z 27. týždňa v roku
20. decembra - Nedeľa Otcov,
príprava na sviatok narodenia Pána
Hlas 3. evanjelium na utierni 6.
Antifóny: nedeľné
Tropár: hlasu, Otcom, prípravy, Sláva: kon
dák Otcom, I teraz: prípravy.
Prokimen: otcom, pieseň na prijímanie ne
deľný a otcom.
Čítanie: Rim 1,1 - 6;
M t1 ,18-24;
V dňoch 20.- 23. decembra na lit. sa spieva
tropár a kondák prípravyl prokimen a pie
seň na prijímanie z dňa. Čítajú sa čítania z
28. týždňa.
24. decembra, štvrto k - Predvečer
Narodenia Pána - pôstny deň
Hodinky narodenia (cárske časy)
Velká večiereň s liturgiou sv. Bažila Veľ
kého
O polnoci: I. velké povečerie, lítija, utiereň
II. veľké povečerie, lítija, svätá
liturgia s vianočnými menlivými
čiastkami.
25. decem bra - Narodenie nášho
Pána Ježiša Krista
Menlivé časti zo sviatku Narodenia
Myrovanie
26. decembra - Zbor presvätej
B oh oro dičky a sv. Jozefa
Po vchode: Podie pokloňme sa... z Panny
narodený...
Tropár zo sviatku a sv. Jozefa, Sláva: kon
dák zo sviatku, I teraz: sv. Jozefa
Spieva sa Svätý Bože
Prokimen, pieseň na sv. prijímanie zo sviat
ku a sv. Jozefa.
Čítanie: Gal 4 ,4 -7 ;

Mt 2,13-15; 1 9 -2 3 ;
Zvelebuj zo sviatku
Do 31. decembra vo všedné dní: antifóny zo
sviatku
Podľne pokloňme sa... z Panny narodený
Tropár, kondák, prokimen, pieseň na prijí
manie zo sviatku
Svätý Bože.
Čítanie "z obdobia po sviatku”.
27. decem bra - Nedeľa po Narodení
Pána - Sv. Štefan
Hlas 4. evanjelium na utierni 7
Antifóny zo sviatku, po vchode Poďme... z
Panny narodený.
Tropár: hlasu, sviatku, mučeníkovi, k Sláva:
kondák sviatku,
I teraz mučeníkovi
Prokimen a pieseň na prijímanie: z hlasu a
mučeníkovi
Čítania: Gal 1,11 - 16;
M t2 ,1 3 - 15; 1 9 -2 3 ;
Sv. Štefana: Sk 6,8 -1 0 ; 7,54 - 60;
Jn 12,24-26;
Zvelebuj zo sviatku.
29. decembra - Betlehem ské neviniatka
zavraždené Herodesom
Antifóny: sviatočné
Tropáre: zo sviatku, neviniatok, Sláva: kon
dák sviatku, I teraz kondák neviniatok
Prokimen zo sviatku
Čítanie: Jn 1,5 - 7;
M t2 ,16-18;
Zvelebuj zo sviatku.
31. decem bra - Zakončenie obdobia
po sviatku narodenia Pána
Okrem "Ktorí ste v Kristu" všetko ako na
samotný sviatok.
Pobožnosť vďakyvzdania na konci roka:
Vyloženie najsv. Eucharístie
modlitba na konci roka
suplikácia
požehnanie
velký chválospev
ďakovná jekténia
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P RE Č O K R I S T U S
N E S P Í S A L SVOJ E U ČE NI E ?
Mnohým z nás možno zíde na um otázka, prečo Kristus Pán
ani jednu vetu svojho učenia nezanechal pre budúcnosťna písme,
alebo prečo nepoveril touto úlohou niektorého zo svojich učení
kov,aby podrobne zapisoval jeho učenie, kázne, napomenutia a
pod.?
Na otázku, prečo Kristus nezanechal nám nejaký spis, ktorý by
pochádzal z jeho vlastného pera, ako to urobili niektorí zakla
datelia náboženstiev ako napr. Mohamed a iní, zaiste nemožno dať
vyčerpávajúcu odpoveď, ale možno zhruba uviesť niektoré závažné
argumenty, ktoré podvažujú hodnotu písaného dokumentu.
Isteže, písanému slovu sa priznáva väčší stupeň pravdivosti
ako ústne odovzdávanému svedectvu. Zdá sa, že slovo zachytené
v rukopise alebo tlačou, podáva nám vyšší stupeň istoty o hlásaní
nejakej pravdy, ak sa písané slovo zhoduje so skutočnosťou, čiže,
keď je pravdivé. Také sú napr. právne predpisy a zákony. To isté
možno povedať aj o písomnom prejave v inej, napr. duchovnej
sfére. No na druhej strane písomne zachytené slovo môže zname
nať určité zúženie, ohraničenie jeho významu a obsahu, veď
“litera zabíja a iba duch oživuje". Najmä keď sa napísané slovo
chápe a vykladá doslova C'Ak ťa zvádza na hriech tvoja nika
alebo noha, odtni ju a odhoď od seba... Ak ťa zvádza na hriech
tvoje oko, vylúp ho ...” Mt 18,8-9).
Písané slovo oproti ústnemu podaniu má statický charakter a
tým zostáva v nedostatočnom vzťahu k premenám života, k jeho
rozvoju. Ústne podanie, odovzdávané z pokolenia na pokolenie,
vlastne z mnohých hľadísk viac zodpovedá premenám, ktoré
prebiehajú neprestajným plynutím času, ako písané svedectvo.
Treba však skúmaťautorov ústneho podania, ich autentickosť, ich
snahu o pravdivé podáme učenia. No len porovnávaním písanej
správy a ústnej tradície sa možno priblížiť k pravde.
Ďalej je dosť známe, že historický, písaný dokument sa často
preceňuje a pre jeho správne zhodnotenie a výklad je potrebný
prísny vedecký výskum (kto ho napísal, v ktorom čase, či jeho
autor mohol povedať pravdu, komu bol určený, či nie je tenden
čný, jednostranný a pod.). Pokus, že vedecké dôkazy opravdi-

Viera DONOVALOVÁ-KLENKOVÁ

Príď, Pane!
Príď k nám, Pane! Sídliská a mestá
volajú: “Príď k nám! ”
Hľada Ťa každá ľudská cesta;
aj naše cesty ku hviezdam.
Hoc neschopní sme privítať ťa, zastať,
neschopní povstať z hriešnych drám,
obdaruj našich duší maštaľ.
A príď už, príď k nám.
Veď Tvoja láska nie je klam.
Je schopná vojsť a dať sa nám
jak zabudnutá Pravda, Cesta,
Život. A večný prístav.
Príď k nám!

vosti písanej správy možno nahradiť vierou, vedie neraz k jej
falošnému výkladu. To je veľké úskalie písanej správy. Je známe,
koľko sporov sa vedie niekedy o niektorých dokumentoch aj
dnes. (Príkladov je hocikoľko).
Kristovo učenie nemožno klásť na jednu úroveň s náukou
hlásanou inými zakladateľmi náboženstiev. Nie je ono iba uče
ním, nemožno ho vtesnať do nejakých písaných formuliek. Božie
zjavenie sa odohralo predovšetkým cez život, utrpenie a oslavu
Božieho Syna a mc iba teoretickým hlásaním dajakého filozo
fického smeru. Kristus sám je SLOVOM v podstate a spôsobe
jeho života a jeho Božské učenie sa realizuje a prejavuje skrz
veriacich a v nich. Preto správy evanjelistov z Kristových výpo
vedí, o jeho činnosti a vplyve na vtedajšie prostredie, tvoria
veľmi autentické svedectvo oproti doslovne, protokolárne zachy
teným písomným dokumentom.
Správy evanjelistov v Novom zákone dovoľujú nám, vďaka
ich rozmanitosti a prostote podania, poznať, akým spôsobom sa
osobnosť Božieho Syna odzrkadľovala v postojoch ľudí, ktorí s
ním prichádzali do styku. A to omnoho lepšie, ako keby sme sa
opierali iba o doslovné znenie písomného dokumentu o Kris
tovom učení. Podstatné tu je to, aby sa jeho učenie podávalo v
správnom duchu a takto sa aj prijímalo. Je nám v tom oporou
pomoc Ducha Svätého a učiteľský úrad Cirkvi.
Večnovečný význam Kristovej náuky spočíva na láske spája
júcej Boha s ľuďmi, z ktorej pochádza vzájomná láska ľudí medzi
sebou a ľudí k celému stvorenstvu. Kristus Pán vyjadril túto lásku
vo všetkom, čo povedal a čo vykonal. To je pravda Nového
zákona. Akým spôsobom sa táto láska prejavuje v živote kaž
dého kresťana, to môže dosvedčiť ten, čo sa usiluje o život v
Božom duchu a na jemu vlastný spôsob. Iba neprestajné plnenie
Božej vôle vytvára živý vzťah Boha k človeku a naopak. Pevne
stanovené zásady, ktoré nehľadia na nové pomery, rozličné pí
somné dokumenty skrývajú v sebe nebezpečenstvo farizejského
pridržiavania sa právd, ktoré zabíjajú ducha. V takom nebez
pečenstve sa nachádzalo za Kristových čias veľa židov, ktorí sa
kŕčovite pridržiavali Zákerná, ale Kristus ich ostro odsúdil v
mnohých polemikách s nimi. Takéto nebezpečenstvo hrozí aj
mnohým dnešným kresťanom, ktorí iba formálne, teda zo zvyku,
bez horlivosti, uvedomelosti a bez správneho ducha si plnia svoje
náboženské povinnosti a nie sú na povzbudenie ľahostajných
kresťanov a neveriacich ľudí, ktorí neraz hovoria: A toto majú byť
kresťania?
Kristus Pán odovzdal svetu svoje učenie akoby semeno, ktoré
sa má rozvíjať plynutím času stále viac. To, čo chcel Kristus
povedať ľudstvu, nedalo sa zachytiť iba písaným slovom ako
prísne uzavreté učenie, ktoré by bolo možno ľahko, akoby jed
ným okom prehliadnuť. Preto Kristova náuka, keďže sa stále
rozvíja, nemôže nikdy zostarieť a skostnatieť, vždy sa obnovuje a
neprestajne rozvíja, bude vždy vedieť odpovedať na pálčivé otáz
ky doby. Kristus nám priniesol celú pravdu, celú jej plnosťna to,
aby sm ejú čoraz hlbšie poznávali a ju chápali a vo svojom živote
uplatňovali. “Ešte veľa mám vám toho povedať, ale teraz by ste
to nezniesli... Keď príde Duch pravdy, uvedie vás do plnej prav
dy..." (Jn 16,12-13).
Nemôžeme a nesmieme sa skrývať za literu Zákona, ale
máme byť otvorení na všetko, k čomu nás vedie Duch Svätý.
Štefan M I K O
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UZDRAVENIE TELA I DUŠE
Majú sa kresťanské ženy maľovať, alebo nie? Ako zodpovedať na
túto otázku? Je faktom, že mnohé ženy sa upravovali maľovaním už
aspoň 4000 rokov... Keď ľudstvo nadobudlo nejaký stupeň kultúry a
techniky - i ženy sa začali maľovať. Zdá sa, že ako prvé sa začali maľovať
Egyptánky...
Cirkevný historik: Teodoret (+roku 466) napísal tzv. históriu sýr
skych mníchov. V tejto historicko-asketickej knihe životy 30 mníchov,
z ktorých väčšinu osobne poznal.
Jedným z nich bol mních Peter. Bol pôvodom zGalácie(M alá Ázia).
Žil vo veľmi úzkom priateľskom vzťahu k Teodoratovi a predovšetkým
k jeho matke.
Keď Teodoretova matka prvýkrát navštívila mnícha Petra, žil ako
pustovník, mala iba 22 rokov. Teodoret sa jej narodil až o sedem rokov
pozdejšie. Započúvajme sa však do autentických slov samotného Teodoreta:
"Moja matka ochorela na jedno oko. Lekári ju však nemohli nijakým
spôsobom vyliečiť. Nič jej nepomáhalo a ani neuľavovalo chorému oku.
Jedna jej priateľka jej poradila istého svätého muža, ktorý zázračne
uzdravoval rôzne choroby. Tým mužom bol mních Peter...
Keď to moja matka počula,vyhľadala ho. Bola oblečená do hodváb
nych šiat, mala náušnice, náhrdelník a iné zlaté ozdoby. Ešte nepoznala
chuť skutočnej cnosti a keďže bola mladá (mala 22 rokov), ozdobovala
sa ako mladí v jej veku.
Keď ju uvidel svätý muž, poznal, že jej najväčšou chorobou je pýcha
na svoj vonkajší vzhľad. Preto k nej prehovoril takto:
" Povedz mi, dcérka, čo by sa asi stalo, keby jeden veľmi dobrý maliar
namaľoval dokonalý obraz a potom ho vystavil na obdiv verejnosti. Tu
však by sa objavil niekto iný, ktorý by bol iba maliarskym amatérom a
ten by na danom obraze urobil úpravy: predĺžil by a zvýraznil obočie,
tvár by upravil bielou a červenou farbou... Nemyslíš si, že to profe
sionálneho maliara nalinevalo - že jeho majstrovský výkon bol zničený
rukou namysleného amatéra? Či si vari nemyslíš, že Stvoriteľ, Sochár a
Maliar v jednej osobe - nášho tela nie je znevážený, pretože pokladáš
jeho umenie za nedokonalé?
Namaľovala by si sa na červeno, bielo a čierno, keby si si nemyslela,
že sú ti potrebné tieto úpravy. Keďže si myslíš, že tvoje telo potrebuje
tieto vonkajšie úpravy, obviňuješ Stvoriteľa z neschopnosti. Treba však
vedieť, že jeho moc je na rovnakej úrovni ako i jeho chcenie. Správne
hovorí Dávid: “On robí všetko,čo chce." (Žalm 115,3), chce dobro
všetkým, nesúhlasí s tým, čo prináša škodu. Preto nenič obraz Boží,
nechci dodať si niečo, čo On ti múdro nedal, nemysli na pochybnú krásu,
ktorá môže zničiť i cudné ženy a to tým,že sa na nich všetci pozerajú."

Michal KOSCELANSKÝ
V'

Žalm veleby
Velebí Ťa, duša moja, Pane,
za úsvitu, cez deň, za šera.
Chcem sa vyhnúť čím skôr špine, hane
a robiť to, čo mi káže viera.
Moje oči hľadia na nebesá,
na Tvoj svätý trón, kde sídliš Pane.
Viem, Tvoj zrak na mňa pozerá sa,
podľa Teba sa vždy všetko stane.
Velebí Ťa, duša moja, Pane
a s ňou všetko tvorstvo na zemi.
Klonia sa Ti lúky, hory, stráne,
zo sŕdc vyháňaš nám bolesť trápení...

Moja matka ho počúvala. Porozumela ho. Potom sa mu hodila k
nohám a prosila ho, aby jej uzdravil chorý zrak. Mních Peter však
odmietal, tvrdiac, že je veľkým hriešnikom a nesie na sebe okrem iných
i nosu ťažkých hriechov, pre ktoré mu Boh nedôveruje... Moja matka
však neprestávala plakať a prosiť... Neodíde od neho, dokiaľ ju ne
uzdraví. Mních Peter opravil jej nesprávny názor, že on uzdravuje: veď
iba Boh môže uzdraviť. A potom prehovoril:
"Teraz ti dá Boh milosť, ale nie preto, že ti ju sprostredkuje cezo
mňa, ale pretože vidí tvoju pevnú vieru, maj ju čistú a pevnú, nemaj
pochybností, rozlúč sa s doktormi a ich liekmi a prijmi liek, ktorý
prichádza od Boha.”
Po týchto slovách jej položil svoju ruku na hlavu a znamením
spasiteľného kríža vyliečil jej oko.
Keď sa moja matka vrátila domov, nielen že sa oslobodila od
všetkých liekov, ale i od ozdôb, zlatých predmetov, drahých šiat a prijala
ten spôsob života, aký jej poradil mních. Tento príbeh sa stal, keď mala
22 rokov a ešte nebola matkou. Po siedmich rokoch porodila mňa - ako
svojho syna prvého a jediného. Takto sa moja matka vďaka Petrovi
vyliečila nielen na tele, ale i na duši...!
Toľkoto nám hovorí cirkevný historik Teodoret (+466). 1 vtedy sa
ženy maľovali. A maľujú sa i dnes. Podriaďujú svoje telá plastickým
operáciám, aby "zdokonalili jeho tvary". Modernou Amerikou (USA) v
rokoch 1991-92 zatriasla vlna strachu: Operáciami - plastickej chirurgie
si státisíce žien v poslednom desaťročí upravilo svoje telo. Použil sa pri
tom silikón v plastických sáčkoeh, tým, že sa dané sáčky voperovali pod
kožu. Teraz však lekárska veda prišla na to, že silikón je rakovinotvorný... Je to upozornenie zo strany nášho Stvoriteľa: uspokojme sa s
tým, akých nás stvoril, či vari nás stvoril škaredých? V knihe Starého
Zákona čítame: "Urobme človeka na náš obraz, podobného nám..."
(Gen. 1,29) Sme stvorení na obraz Boží - vari nám to nestačí?

Mních .TOZAFÁT, OSBM

DAR
Pozoroval som mule dievčatko, ktoré ležiac vo svojejpostielke sa hralo.
Jej hracím nástrojom nehol žiadny predmet. Hrala sa totiž s vlastnými
rúčkami a pritom sa na mňa milo usmievala. Keďsom sa k nej prihovoril,
svoju radosť prejavovala hlasitým híkaním tak, že som sa až rozosmial.
Hodnú chvíľu sme sa takto vzájomne zabávali a ja som pri tejto našej
spoločnej hre cítil krásny pocit zdaru, ktorý sme si v tej chvíli odovzdali. Aké
jednoduché, prosté, obohacujúce. A predsa, ako málo dokážeme my, ľudia,
v živote rozdávať dary, ktoré by nás ani veľa nestáli. Trochu úsmevu, úcty,
povzbudenia, pomaly toto všetko môžeme dávať svojim blížnym každý deň a
zároveň ich prijímať. Život sa skladá z nespočetného množstva maličkostí,
ktoré vytvárajú mozaiku našej večnosti.
Matka každé ráno pripraví rodinke raňajky, otec pomáha mame pri
výchove detí a deti si starostlivo plnia svoje úlohy. Toto sú dary celej rodiny,
ktoré si vzájomne odovzdávajú. Takto sa modeluje mozaika žh’ota, ktorej
výslednicou je nebo.
Každý dar, ktorý dávame, by mal byť dávaný s nezištnou láskou. Ináč
nemá význam.
Je zaujímavé zistenie pre toho, ktorý obdarúva s láskou, že je zároveň
tým, ktorý dar prijíma. Totiž dobrý skutok sa rozmnožuje skutočnosťou
darovania. Okrem toho sú dary, ktoré svojou podstatou sú druhotné, ale nie
nepotrebné, veď celý náš život je takpovediac ducliovno-materiálne po
pretkávaný. Dôležité však je, a ly tieto dary materiálne sa nestali nestried
mymi, zbytočne prehnanými.
Blížia sa Vianoce. Obchody sa zaplnia ľudhii, zháňajúcimi rôzne dary,
darčeky pod vianočný stromček. Pritom mnohí z nich si ani neuvedomia
skutočnú symboliku vianočného daru. Tento sa často stáva iba akýmsi
doplnením nejakej hmotnej veci, ktorá sa nám páči, alelx>ju potrebujeme pre
doplnenie svojich potrieb. Ale dur vianočný je ešte niečo viac. Vianočný dar
je predovšetkým malou Betlehemskou hviezdou, ktorá sa rozžiari v srdci
každého človeka. Hviezda, ktorá predstavuje odpustenie, zmierenie, lásku a
pokoj medzi ľudhii. Boh Syn sa narodil v jednoduchej, chudobnej maštalke.
Aj nás pozýva k tomu, aby sme sa znovunaroditi k takejto jednoduchosti a
prostote.

(t.m.)

SLOVO

2 kresťanského

* Veľká radosť naplnila srdcia veriacich
dňa 25. októbra 1992 pri Pcntifikálnej sv.
omši na Námestí sv. Petra v Ríme, ktorú so
Svätým Otcom Jánom Pavlom li. koncele
brovali 52 biskupi a kňazi. Pápež pri nej vy
hlásil za blahoslavených 122 mučeníkov. Po
výšil tak na oltár synov nášho storočia, ktorí
pre vernosť evanjeliu neváhali vyliať krv a
obetovať svoj život počas španielskej ob
čianskej vojny. Svätý Otec o nich vo svojom
príhovore 30 tisícom pútnikov povedal:
To sú tí, - povedal, - ktorí si v našom
storočí zachovali vieru, tí, ktorí bojovali
dobrý boj. Svedkovia, mučeníci ukrižo
vaného a zm ŕtvychvstalého Krista. Za
chovali si vieru. Nezľakli sa vyhrážok ani
prenasledovania. Boli pripravení životom
spečatiť pravdu, ktorú vyznávali ústami.
Boli pripravení darovať svoj život, pretože
nik nemá väčšiu lásku ako ten, čo daruje
svoj život. K mučeníctvu Božieho Syna
pridružili svoje m učeníctvo viery, nádeje
a lásky. A toto svedectvo zasiahlo celú
Európu, ktorá sa osobitným spôsobom v
dvadsiatom storočí obohatila o mnohých
mučeníkov. Od Atiantiku až po Ural.
Celkove v období občianskej vojny
španielski komunisti aj ich východní po
mocníci zavraždili do sedemtisíc kňazov a
rehoľníkov.
V ďalšom Ján Payoi li. vyzdvihol krát
ky, ale duchovne intenzívny a pred zra
kom verejnosti skrytý život v pokore a
umŕtvovaní ekvádorskej laičky Narcisy
Moranovej.
Na konci dvadsiateho storočia - po
vedal na záver Ján Pavol II. - zapíše si
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Cirkev do Martyrológia všetkých, ktorí v
tom to kritickom storočí vydali svedectvo
viery, nádeje a lásky hrdinským spôso
bom. Pred krutosťou a v lágroch. Vo väz
niciach a v koncentračných táboroch. Krv
mučeníkov je sem enom kresťanov. Bola
vyliata v rozličných častiach Európy. Mô
žem e ešte pochybovať o semene tohto
mučeníctva? I keď sa zdá, že v rozličných
podobách mocnejú sily, ktoré sa usilujú
vykoreniť semeno kresťanov z ľudských
duší, nem ôžem e zabudnúť na silu a moc
evanjelia. Božie slovo stále zapúšťa ko
rene. Z týchto koreňov musíme rásť. Pre
tože aj naším prostredníctvom sa napĺňa
ohlasovanie evanjelia, aby ho počuli všet
ky národy.
■ Počas novembrových dní sa Svätý Otec
stretol viackrát s pútnikmi pri pravidelných
nedeľňajších a stredajších audienciách. Zá
kladnou otázkou, ktorú pápež pri týchto stret
nutiach rozvádza v rámci katechézy o cirkvi,
je úloha a postavenie biskupov.
V audienčnom prejave 4. novembra vyz
dvihol biskupov ako vierozvestcov, svedkov
Ježiša Krista a Božej pravdy.
Cirkev si dnes čoraz väčšmi uvedo
muje potrebu ohlasovať dobrú zvesť, a to
tak pre spásu duší, ako aj pre šírenie a
upevnenie svojej vlastnej ustanovizne a
spoločenstva.Na generálnej audiencii 11.
novem bra Svätý Otec pokračoval v prí
hovore k pútnikom v katechéze o činnosti
biskupov a rozviedol tém u o biskupoch
ako spráycoch milosti najvyššieho kňazstva.
Druhý vatikánsky konci! hovorí, že
biskupi sú vierozvestmi a pričiňujú sa o
to, aby viera Božieho ľudu prinášala ovo
cie. Nech pri pinení svojej učiteľskej služ
by hlásajú ľuďom Kristovo evanjelium. To
je najvynikajúcejšia povinnosť biskupov.
Nech ľudí silou ducha povolávajú k viere,
alebo nech v nich utvrdzujú živú vieru.
Nech im predkladajú úpiné tajom stvo
Kristovo, teda pravdy, ktoré nepoznať
znam ená nepoznať Krista. Nech im ukážu
aj Bohom zjavenú cestu, ktorá vedie k
zvelebeniu Boha, a tak k večnej blaže
nosti.
Veriaci majú učenie biskupov prijímať
v duchu viery. Majú im prejavovať úctu
ako svedkom Božej a katolíckej pravdy.
Teda základná podm ienka hodnoty a
záväznosti učenia biskupov spočíva v
tom, aby hovorili, konaii a boli srdcom a
mysľou v spoločenstve s pápežom, vi
diteľnou hlavou Cirkvi. Neomylnosť pri
sľúbenú cirkvi má aj bikupský zbor, keď
vykonáva najvyšší učiteľský úrad spolu s
Petrovým nástupcom.
V nedeľu 8. novembra sa v Taliansku
siávii Deň vdäkyvzdávania. Mnohí poľnohos
podári sa v ten deň zúčastnili na slávení Eucharistie, pri ktorej priniesli Pánovi plody prá
ce svojich rúk a vyjadrili mu vdäky za jeho
ustavičnú starostlivosť. Svätý Otec na túto
skutočnosť reagoval slovami: - Tento deň,
drahí bratia a sestry, nám dáva vhodnú príiežitosťzam yslieťsa nad stále aktuálnym pro
blémom chudoby vo svete a spravodlivého
rozdeľovania dobier a prírodného bohatstva.
Pán nás dnes volá, aby sme s obnoveným
úsilím vydávali svedectvo o solidarite a usi
lovali sa pomáhať tej časti ľudstva, ktorá trpí
a je v núdzi.

S

(Podľa VR-čk)
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NOVÝ KATECHIZMUSHISTORICKÁ UDALOSŤ
Za historickú udalosť v živote Kato
líckej cirkvi označil Svätý Otec Ján Pa
vol II. vyjdenie nového katechizmu. Je
to základný text katolíckej náuky pre ak
tivitu celej cirkvi, a má zásadný význam
v jej živote. S príchodom tretieho tisíc
ročia kresťanskej éry bude katechizmus
slúžiť obnove viery a misionárskeho du
cha veriacich. Práce na katechizme tr
vali komisii, ktorá tým bola poverená,
sedem rokov a postupne budú vychá
dzať jednotlivé jazykové mutácie tohto
katechizmu

Ján Graubner
OLOMOUCKÝ ARCIBISKUP
V sobotu, 7. novembra 1992 pano
vala v uliciach Olomouca už od rána
slávnostná atmosféra. Veriaci zo všet
kých končín arcibiskupstva prišli prejaviť
svoju radosť a hold sedemdesiatemu
nástupcovi sv. Metoda. Za účasti čest
ných hostí z federálnej a českej viády,
dekánov a profesorov fakúli a zástup
cov iných cirkví sa začal o 10 hod. sláv
nostný obrad. Sprievod dvoch desiatok
biskupov, medzi ktorými bol aj pomocný
biskup našej eparchie Mons. Milan
Chautur, arcibiskupi a apoštolský nun
cius Mons. Giovanni Coppa priviedol k
oltáru novovymenovaného arcibiskupa
Jána Graubnera.
Na začiatku svätej omše, ktorú slúži!
ako hlavný celebrant apoštolský nun
cius, prečítal arcibiskup Mons. Giovanni
Coppa pápežskú bulu, ktorou Svätý
Otec menoval Mons. Jána Graubnera
olomouckým biskupom a metropolitom
Moravy. Odovzdal mu berlu ako zna
menie jeho nových právomoci. V zá
verečnej reči český prímas pražský arci
biskup Miloslav Vlk vyzval olomouckého
arcipastiera.aby i naďalej v duchu cyrilometodských tradícií udržiaval i na
priek budúcim hraniciam spoluprácu s
biskupmi a veriacimi zo Slovenska. Za
slovenských veriacich pozdravil nového
arcibiskupa-metropolitu arcibiskup a me
tropolita slovenský Ján Sokol.

VYMENOVALI
RIADITEĽA SUCM
Na návrh Biskupskej konferencie
Slovenska vymenoval sídelný biskup
diecézy Porto a Santa Ruftina v Ríme
Mons. Diego Bona pápežského preláta
Mons. Štefana Vrableca za nového ria
diteľa Slovenského ústavu sv. Cyrila a
Metoda v Ríme. Nový riaditeľ s plat
nosťou od 1. januára 1993 preberá úrad
na obdobie 6 rokov. Do funkcie nastu
puje po otcovi biskupovi Dominikovi
Hrušovskom, ktorého Svätý Ptec Ján
Pavol II. vym enoval nedávno za pomoc
ného biskupa trnavského s osobitným
určením pre Bratislavu.
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Všetky náboženstvá
v Islamskej Republike Iránu
majú slobodu
V Islamskej Republike Iránu podľa najnovších odhadov žije okolo
55 miliónov obyvateľov. Kresťania reprezentujú 1% populácie.
Najväčšou kresťanskou komunitou sú kresťania arménskeho obradu.
Je ich okolo 250 tisíc. Ďalej sú tam chaldejskí katolíci (tiež východný
obrad) a ich bratia Westoriani. Je ich spolu okolo 30 tisíc. Ďalej tam žije
i niekoľko tisícok protestantov a iných kresťanských skupín. Čo sa týka
katolíkov, dokopy s chaldejskými katolíkmi, ktorých je najviac, je ich
20 tisíc. Okrem katolíkov chaldejského obradu tu žijú katolíci i armén
skeho a latinského obradu.
Okrem kresťanov v Iráne žijú i židia. Je ich 50 tisíc. Všetky tieto
skupiny sa pokladajú za náboženské menšiny. Väčšina iránskeho oby
vateľstva sú moslimovia a šíti, zatiaľ čo sunni sú tiež v menšine.
Islamská vláda Iránu garantuje ústavou slobodu vyznania všetkým
náboženským menšinám. Isiám, i keď je nekresťanským náboženstvom,
prechováva veľkú úctu k Isusovi Christovi a jeho svätej Matke, ktorú i
Korán uznáva za pannu. Pre Islam je Isus veľkým prorokom, a tiež ho
prelo chváli všelijakými spôsobmi. Treba poznamenať i to, že keď sa v
kinách celej oblasti objavil škandalózny film "Posledné pokušenie
Christa", okrem kresťanský ch štátov, protestovala proti tomuto filmu iba
Islamská Republika Iránu.

Analfabetizmus vo svete
Dnes máme na svete dve miliardy analfabetov! Túto správu pri
nieslo Ľ Osservatore Romano Domenica, 13. septembra tohto roku
(1992). V Afrike žije 60% analfabetov z celkového počtu jej obybateľstva (nevie čítať ani písať); v Ázii 39%; v Latinskej Amerike 20% a v
Európe viac ako 4% obyvateľstva.
V7utorok, 8. septembra sa uskutočnil XX Ví. Medzinárodný Deň pre
alfabetizáciu, ktorý bol založený roku 1965 organizáciou OSN.
Pápež Ján Pavol H. poslal pri tejto príležitosti Generálnemu riadi
teľovi UNESCO Federikovi Mayorovi posolstvo, v ktorom ho povzbu
dzuje v jeho iniciatíve, aby všetci ľudia na tejto zemi mohli žiť dôstojne,
tým, že budú vedieť čítať a písať.
Pri odstraňovaní analfabetizmu má významnú úlohu i cirkev a jej
misionári. Zem má okolo päť a poi miliardy obyvateľov. Ako už halo
povedané, dnes na svete máme dve miliardy analfabetov. Z toho je jedna
miliarda dospelých; 200 miliónov detí, ktoré nenavštevujú žiadnu školu;
300 miliónov je takých, ktorí sa síce naučili kedysi čítať a písať, ale svoje
znalosti nikdy nepoužívali, preto ich zabudli a 500 miliónov tvoria takí
analfabeti, ktorí sa nevedia vyrovnať s neustálymi zmenami v kultúre
(ide o tzv. funkčných analfabetov).
Vladimír MARIÁNSKY, OSÍ5M, Rím

Nový apoštolský
administrátor v Rumunsku
Pápež Ján Pavol II. vym enoval Mons. Georgea GUTIUA, doterajaeho
biskupa diecézy Cluj-Gherla, za apoštolského administrátora "sede pléna"
arcidiecézy Fagaras-Alba Júlia. Mons. Gutiu tým preberá úradné moci hlavy
Gréckokatolíckej cirkvi Rumunska, kardinála Alexandra Todeu. Osem de
siatročný kardinál utrpel na ja r m ŕtvicu a liečil sa v Rakúsku. Napriek
zlepšenému stavu nie je plne schopný viesť diecézu. Kardinál Todea je
jednou z výrazných postáv mučenícke j cirkvi východnej Európy. Roku 1950
bol tajne vysvätený za biskupa a 14 rokov strávil v kom unistických vä
zeniach. Roku 1990 po povolení katolíckej cirkvi byzantského obradu bol
vymenovaný za arcibiskupa diecézy Fagaras-Alba Júlia a roku 1991 za
kardinála. Biskup Gutiu patrí k najužším kardinálovým spolupracovníkom,
bol jedným z málo svedkov jeh o tajnej biskupskej vysviacky a bol dlhé roky
s ním vo väzení. Rumunská katolícka cirkev bojuje po štyridsaťročnom
prenasledovaní kom unistam i s veľkými ťažkosťami. Vrátilo sa jej iba málo
chrámov a fár, ktoré jej zhabali a odovzdali pravoslávnej cirkvi, (o situácii
sme písali v Slove) Vláda sa zdráha splniť požiadavky na vrátenie budov a
ich náhradu. Na novú výstavbu nie je však dosť finančných prostriedkov.

P am ätník obetí hoja bývalém u kom unistickém u režim u r liratislave

Gréckokatolíci
na Donecku
Donecká oblasť je známa našim ľuďom nielen zo zemepisu a z
literatúry, ale počuli o nej aj v sú vislo sti s nútenou internáciou
odporcov kom unizm u koncom štyridsiatych rokov. Zo známeho
baníckeho Donbasu sa m nohí už nevrátili. V súčasností sa do tohoto
kraja vracia aj náboženský živo t a do spoločenstva veriacich, ktorí
sa po rokoch totality aktivizujú a nachádzajú opäť Boha, patria aj
gréckokatolíci.
P riekopnícku
dušpastiersku
čin no sť medzi
gréckokatolíkm i Donecka vyvíja bazilián o. M irón Semkiv, ktorý
začal pôsobiťm edzi veriacim i na prosby ob ceZ vanovka artemlnskej
oblasti. Bola to spočiatku neveľká skupina ľudí, ktorá ešte pamätala
vieru svojich otcov a praotcov, ktorí boli deportovaní staíinským
systém om z rodnej západnej U krajiny. Otec M irón spoznal veľmi
skoro hlboký úpadok duše týchto ľudí, najmä ateizmus, ktorý ich
ovládol. Pochopil som, - hovorí o. M irón, - že mám pred sebou veľmi
ťažkú dušpastiersku a náročnú m isionársku prácu, ktorá môže pri
navrátiť našich bratov a sestry k Bohu. Začal som pravidelným i sv.
litu rgia m i a čoskoro sa d o stavili prvé výsledky - žiadatelia o sv.
sp o ve ď a prví p ristu p u jú ci k sv. prijím aniu. Najmä v obciach Zvanovky, Rozdoíovky a C ubarovky sa veriaci už navrátili k svojej cirkvi
a k svojm u Bohu.
Podľa ukrajinského katolíckeho mesačníka Misionár
spracoval Dr. P. KR.AJŇÁK

Cena UNESCO Matke Tereze
Z in iciatív y C a riía s u a m e d zin á ro d n ý c h o rganizácií pre
o svetu, v e d u a ku ltú ru bola u d e le n á ce n a UNESCO za rok
1992 M atke T e ré zii z K alkaty, O fic iá ln e jej ju odo vzd ajú v
síd le o rg a n izá c ie v P aríži. K aždo ro čn á cena má za eteí
pod p orovať boj za m ier vo svete. V zn ik la roku 1980. Pred
sta v u je 800 000 d olárov.
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PANE, NAVŽDY UPEVNÍ TENTO DOM
Bola nedeľa, 15. novembra 1992, 9 hodín, 30 minút... Presne v tento
okamih sa vo Vranove nad Topľou prvýkrát rozozvučali zvony novovy
budovaného chrámu Najsvätejšej Eucharistie, aby ohlásili začiatok milej
udalosti - slávnostnej posviacky nového chrámu. Tisícky veriacich zo
širokého okolia vítajú v sprievode svätiteľa otca biskupa Mons. Jána
Hirku gréckokatolíckych, rímskokatolíckych a evanjelických kňazov, ale
i dälších hostí. Pozvanie prijali aj predstavitelia mesta, okresu a štátnej
správy. Všetci sa tešia z “husárskeho kúsku” , ktorý sa vranovským
gréckokatolíkom podaril. Ich úsilie, obetavosť okresného dekana o.
Františka Puciho a štedrosť mnohých dobrodincov prispeli k tomu, že
nový chrám vyrástol za necelých 17 mesiacov. Veriaci si ho postavili
svojpomocne, pričom na stavbe odpracovali okolo 15 tisíc hodín. Celko
vá hodnota novopostaveného chrámu presahuje 7 mil. Kčs.
Autorom projektu je Ing. arch. Jozef Balog. C elková zastavaná
plocha chrámu je 490 metrov štvorcových, z toho úžitková plocha
390 metrov štvorcových. M axim álna výška v strede lode 13 m a
výška veže 1 1 m . C elková kapacita 650 osôb, z toho na sedenie v
súčasnosti 250 miest.
Vo veži sú osadené tri zvony z autorskej dielne akademického
sochára J. Tkadleca z Halenkova na Morave a pomenované po sv.
Cyrilovi, Metodovi a Gorazdovi. Vážia 504, 333 a 162 kg a sú ladené
na tóny G 1, H1 a D2. Na každom z nich je uliaty text: Na slávu a chválu
Božiu vranovskí veriaci roku 1992.
Nech tým všetkým, ktorí akoukolVek formou prispeli k vytvoreniu
nádherného diela - nového chrám u Najsvätejšej Eucharistie vo Vra
nove nad Topľou, udelí náš Pán milosť, zdravie a požehnanie “ na
mnohaja i blahaja lita".
Ing. Jozef PAVĽIŠČÁK

Z homílie sídelného biskupa Mons. Jána Hirku
pri posvätení novopostaveného chrámu
vo Vranove
Keď sme vstúpili do tohto novopostaveného chrámu, chcel by som
povedať také heslo alebo dať takú normu, ktorú sa modlíme v Otčenáši
- buď vôľa tvoja ako na nebi tak i na zemi. - Áno, to čo je na nebi, nech
my, veriaci kresťania, robíme i na zemi. ,Ie to norma chrámov, norma
tých, ktorí veria, norma tých, ktorí chodia do chrám u, aby vytvárali
ovzdušie neba. Je doba obetí. Prežili sme ťažké časy v minulosti a teraz
sme čakali, že bude lepšie. Ale nedočkali sme sa lepších čias. Niet istoty
ani doma, ani na ceste, ani nikde inde, lebo ľudia sú sebeckí, lebo ľudia
sa uzavreli do seba, robia nešťastie jeden druhému. Rastú nečestnosti a
sklamania, a priznajm e si, že je to tak v rodinách, tak je to i v národe,
tak je to v mestách i v dedinách. Sme zatrpknutí, sklamaní a zostávame
neistí. Ako sa dostať z tejto situácie? Táto situácia je ťažká, až nebez
pečná pre každého z nás. Ale pam ätajm e, že toto spôsobila totalita.
Teraz v Nemecku súdia predstaviteľov východonemeckej totality. M y,
kresťania, nechceme súdiť ľudí - my, kresťania, ale musíme si uvedomiť
váhu toho, čo povedal jeden nemecký biskup, keď som bol u neho na
návšteve. “ Z a totality nebolo priateľstva, nebolo dôvery, za totality sa
snažili ľudia rozdeliť, hľadať triedneho nepriateľa - rozdeľovať a
panovať."

Bratia a sestry, túto situáciu sme prežili a v novej sa ocitámc.
Pamätajme, že toto všetko je následok tých štyridsiatich rokov, keď
naozaj nebolo priateľa, keď nebolo dôvery, keď sa ľudia rozdeľovali, keď
až do našej duše vstúpilo zlo, ktoré odveký nepriateľ diabol zasial a
zasieva stále do ľudského srdca. Stále trvá boj dobra so zlom. Všetci sme
poznačení tým to bojom. Jedna legenda hovorí, že kdesi pri Čiernom
mori žila žena, ktorá rodila mŕtve deti. Porodila desať mŕtvych detí.
Bola zarm útená, smutná a nevedela si rady. Raz prišla k nej obyčajná
ženička a hovorí je j - “ Pani, vy nemáte radosť, vy sa neviete smiať, neviete
sa lešiťani z človeka ani z Boha. Preto rodíte mŕtve deti.” Bratia a sestry,
kam sa pomocou tejto zloby, ktorú sme prežili, a ktorá je ešte stále v nás,
chceme dostať? T akto sa naozaj žiť nedá - v smútku a v neistote. Rodíme
mŕtve deti, pretože sme zarm útení, pretože sa nevieme tešiť, pretože
nemáme často ani čisté svedomie. M y musíme byť radostní, musíme sa
vedieťlešiť. Boh je Bohom živých. Bohom radosti, preto sa mu otvorme.
Otvorm e svoj život, svoje vnútro, srdce Bohu a človekovi. M ajm e ra
dosť, žime ináč, aby sme nerodili mŕtve deti, a aby sme neboli sami chorí,
lebo takto bez útechy sa nedá žiť.
Stalinova dcéra raz prosila svojho otca, aby ušetril od snuli otca jej
priateľky (vysokého funkcionára). Spomína na to, ako na ňu otec Stalin
pri tejto prosbe zle pozrel a nakoniec dal zabiť otca je j priateľky. To
všetko, čo sa stalo za Hitlera, Stalina, v období minulého režim u, to
všet ko sa prenieslo až na nás. Toto drása naše srdcia. M y sme sa uzavreli
do svojich pancierov, nechceme pomoc ani Boha, ani človeka, nedôve
rujeme ani Bohu, ani človeku. Prosím vás i v mene C irkvi - žite ináč.
Musíme sa zbavovať strachu, lebo Boh je veľký. Svätý Jakub v liste píše,
že kto je v pokúsení, v tom sa ozve žiadostivosť tela, žiadostivosť oči,
pýcha života. A táto žiadostivosť počne a porodí hriech a hriech spô
sobuje večnú smrť. Proti tomu musíme bojovať. Vo vnútri, sami so sebou
a hľadať radosť a útechu.
Z o m ie ra l m ôj priateľ. K eď som ho zaopalroval, pýtal som sa ho,
ako sa cíti. On mi povedal, že slabo, a le je pomoc. Len ja som slabý.
Len my ľudia sme slabí. I’. udia predtým hovorili, ja som tiež pokrs
tený, ja sa tiež modlím , ale zabalili svoju vieru do akéhosi balíčka,
ktorý odložili kdesi do pivnice, na pôjd, do kom ory a v ňom odložili
svoju živú vieru, dôveru v Boha. Boh je Bohom živých, Bohom radosti.
T era z stačí vyhľadaťteu balíček, oživiť svoju vieru v našich chrámoch,
kde prebýva Kristus Spasiteľ, a ktoré si Boh zvolil za príbytok. Ten
chce byť s nami stále, ten nás chce potešovať. Po M ojžišovej smrti v
Starom zákone mužovi menom Jozue povedal Boh “ Ja budem stále s
tebou. Pôjdem s tebou po všetkých cestách, ja ti pomôžem. Toto by
som chcel povedať aj vám. O tvorm e sa Bohu - je pomoc! Nie je len
utrpenie, rezignácia, je vôľa, ktorá stačí, aby sme sa otvorili Bohu.
Vôľou môžeme pohnúť a dať sa k dispozícii Bohu. On je stále p rí
tom ný, on je Bohom života. Hľa, i tento chrám je zasvätený
Najsvätejšej Eucharistii. Božský Spasiteľ v každom chrám e, kde
prebýva Eucharistia, je naozaj rukolapne prítom ný. O tvorm e sa
tomuto Bohu, aby sme boli radostnejší, zdravší, aby sme vedeli p rijať
všetko. Boh je stred pre človeka, je normou pre človeka. Každý
smútok, je nedostatkom viery, ba je neverou. Už dnes, keď p rvýkrát
vstupujeme do tohto chrám u, otvorme sa Bohu, ktorý nám chce a
môže pomôcť.
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Radostný deň v Bajerovciach
Madzi posledné odpustové slávnosti, ktoré sa slávia v našich
farnostiach, patria odpustky v chrámoch zasvätených svätému
archanjelovi Michalovi. Tomuto patrónovi je zasvätený aj Grécko
katolícky chrám v svojráznych Bajerovciach. Samotná farnosť je
prastará. Existencia Bajeroviec je známa už v roku 1336, kedy je
o nich prvá písomná zmienka.
Terajší chrám si bajerovskí gréckokatolíci postavili v roku
1880. Zasvätený svätému archanjelovi Michalovi bol v roku 1882.
Tohtoročná odpustová slávnosť sa tak vlastne niesla v zna
mení 110. výročia posvätenia chrámu. Slávnostná svätá liturgia
začala o 11.00 hod., slúžil ju prešovský okresný dekan. o. Fran
tišek Čitbaj.
Spolu s ním bol pri oltári o.Vasiľ Feckanič, okresný dekan
staroľuboviansky, ktorý je v súčasnosti aj duchovným správcom
Bajeroviec.
Atmosféra odpustovej slávnosti bola plná zbožnosti, ktorou
tento ľud vyniká. Do programu sa aktívne zapojila aj mládež, ktorá
svojimi piesňami potešila srdcia starších. Bajerovčania si veľa
vytrpeli pre svoju vernosť a oddanosť spravodlivosti. Ich úsilie
však začína prinášať aj svoje plody.
(-po-)

Zasadali kresťanskí intelektuáli
V dňoch 3. a 4. októbra t.r. sa konalo v Nitre stretnutie členov
Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie (ÚSKI).
Hlavnou niťou podujatia bol posynodálny list Svätého Otca
Jána Pavla II. Christifideles laici. V tomto duchu sa niesli aj hlavné
referáty. Správu o stretnutí priniesli Katolícke noviny.
Našich čitateľov chceme upozorniť na to, že vznikol prípravný
výbor pre založenie Sekcie národných dejín a literatúry. Tým sa
mohli urýchlene publikovať nové náhľady na tie úseky našich
dejín, ktoré boli za posledných 40 rokov prekrúcané a zamlčané.
(Tí, ktorí by chceli v tejto sekcii pracovať, môžu sa prihlásiť u
organizačného tajomníka: Dr. Blažej Belák, Matica slovenská,
Hostihora, 036 52 MARTIN.)
L V. PRIKRYL (p re v za té z KN)

Archijerejská liturgia v Hlinnom
Farnosť Hlinné prežívala v nedeľu, 20. septembra 1992
m ilú a priateľskú návštevu J. E. o. biskupa Milana Chautura,
CSsR, na pozvanie m iestneho duch. správcu. Z tejto prí
ležitosti sa zišlo v chrám e m im oriadne veľa veriacich obi
dvoch obradov a na sv. archijerejskej liturgii bolo podaných
vyše 200 sv. prijímaní. Veriaci s potešením si vypočuli po
učnú kázeň o.biskupa so zam eraním na duchovnú obnovu
farnosti, za čo opätovne vyjadrujú srdečnú vďaku spolu s
miestnym duchovným otcom Štefanom Simkom.

Inaugurácia Trnavskej univerzity
Dňa 8. novembra 1992 bola slávnostná inaugurácia Trnav
skej univerzity, ktorej súčasťou bola slávnostná sv. omša v
katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorú celebroval o. arcibiskup Ján
Sokol. Po sv. omši odhalili bustu Petrovi Pázmanymu.

Odpovedali ste správne ?
Na otázky z čísla 20/92 došlo 53 odpovedí, z ktorých 48 bolo
správnych.
Vaše odpovede mali znieť:
1. Kto povedal vetu: “Áno, Pane, ale aj šteňatá jedia odrobinky,
čo padajú zo stola ich pánov.”?
Správna odpoveď: žena Kanaánčanka
2. Koho vyhnal Pán Ježiš z chrámu?
Správna odpoveď: predavačov
3. Kto bol Nikodém?
Správna odpoveď: farizej
4. Kto vyriekol vetu: “ Pán môj a Boh môj”?
Správna odpoveď: Tomáš apoštol
5. Nad ktorým stromom vyriekol Pán Ježiš kliatbu?
Správna odpoveď: nad figovníkom
6. Aké bolo pôvodné meno apoštola Petra?
Správna odpoveď: Šimon
7. Kedy spievala Panna Mária “Velebí duša moja Pána”?
Správna odpoveď: pri návšteve Alžbety
Výhercami sú: 1. Ján TRUHAN zo Závadky
2. Ján ONTEK z Hervartova
3. Anna FORGÁČOVÁ z Blatných Remiet
Výhercom blahoželáme a zasielame kazetu s náboženskými
piesňami.

Záberom sa vraciame k novopostaveném u chrámu v Bajanoch. O jeho posviacke otcom biskupom Mons. Milanom
Chauturom sme inform ovali v Slove č. 16, žiaľ, vtedy sa nám
nepodarilo získať fotografiu tohto krásneho diela obetavých
rú k veriacich všetkých vyznaní žijúcich v Bajanoch.

SLOVO
Jozef HERIBAN

Príručný lexikón
biblických vied
Toto pozoruhodné dielo slovenského
autora zapĺňa veľkú medzeru v slovenskej
náboženskej literatúre, osobitne v oblasti
biblických vied. Predkladá dôkladné vysvet
lenie základných termínov a pojmov všet
kých blbllckovedných odborov. “Takéto die
lo nejestvuje doteraz ani v iných jazykoch,”
objektívne konštatuje autor. Vo svetových
jazykoch je síce veľa lexikónov a encyklo
pédií z jednotlivých odborov biblických vied,
no súhrné dielo o všetkých blblickovedných
disciplínach, ako je tento príručný lexikón,
doteraz nevyšlo.
Dielo Prof. J. Heribana je komplexné.
Skladá sa z troch hlavných časti. Ústrednú
časť tvorí heslár (terminologický lexikón). Na
vyše 900 stranách autor lexikograficky opi
suje asi 3300 termínov z biblických vied a ich
pomocných disciplín. Pritom uvádza aj iné
dôležité poznatky o Biblii (úvody do jednot
livých kníh Svätého písma, základné pojmy
biblickej teológie, význačné biblické osob
nosti a pod.). Výklad jednotlivých hesiel, zo
radených v abecednom poriadku, je vedecky
podložený, obsahovo bohatý, stručne a veľ
mi zrozumiteľne formulovaný a často je dolo
žený názornými príkiadmi z pôvodných tex
tov Biblie.
Úvodná časť, nazvaná “ prolegomena”
(str. 29-79), obsahuje základné poznatky po
trebné na používanie terminoligického lexi
kónu: rôzne zoznamy biblických spisov a ich
skratiek, prehľadné zoznamy nekánonických,
targúmskych, quamránskych a rabínskych
spisov, transliteráciu hebrejčiny a gréčtiny,
výborný prehľad odbornej literatúry atď.
V tretej časti diela (str. 1097-1339) autor
predkladá v desiatich obsiahlych prílohách
súhrn dôležitých poznatkov z pomocných
biblických vied, ako sú archeologické doby a
historické obdobia Palestíny, ríše, dynasite a
panovníci starovekého Blízkeho východu,
synoptický prehľad biblických udalostí v
rámci svetových dejín od 3. tisícročia pred
Kr. až po r.135 po Kr., datovanie biblických
spisov, biblické miery, váhy a peniaze, židov
ský kalendár, pätnásť názorných mapiek bib
lických krajín atď.
Už z tohto stručného prehľadu možno
vidieť, že dielo je v skutočnosti malou ency
klopédiou biblických vied. Jeho autor, dr. Jo
zef Heriban, slovenský kňaz, salezián, profe
sor novozákonnej exegézy na Pápežskej
saleziánskej univerzite v Ríme, vložii doň
svoju odbornú skúsenosť z pôsobenia na
rôznych katolíckych univerzitách v zahraničí
počas 35 rokov. Dielo sa vyznačuje mimo
riadnou láskou autora k Božiemu slovu a
obdivuhodnou vyrovnanosťou pri riešení
problémov a diskutovaných otázok. Prof. J.
Heriban pracovai ako skutočný priekopník
nielen pri výbere hesiel a celkovej koncepcii
diela, ale najmä pri tvorení slovenskej biblickovednej terminológie.
Zverejnením tohto majstrovského diela,
vydaného Slovenským ústavom sv.Cyrila a
Metoda v Ríme, ktorý je nositeľom Národnej
ceny Slovenskej republiky, sa slovenská bib
lická veda povzniesla na medzinárodnú úro
veň. Svedčí o tom aj živý záujem a naliehanie
biblistov, kolegov Prof. J. Heribana, aby sa
dielo preložilo do svetových jazykov.
Knihu si možno objednať v Spolku svä
tého Vojtecha v Trnave.
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NAŠA LITURGIA V ALPÁCH
V rekreačnom stredisku v Lorenzagu, kto
ré sa nachádza uprostred nádherných Dolo
mitov, bola 11. augusta t. r. slúžená byzantská
Božská liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Jej spev
mi boli Taliani priam uchvátení.
Ako sa to vlastne stalo? Po mesačnom po
byte doma medzi svojimi som odišiel na tri
týždne poslúžiť rekreujúcim sa Talianom do
Lorenzaga. Toto miesto som už dobre poznal,
lebo pred rokom som tam strávil jeden týždeň.
Dovolil som si tam pozvať aj nášho bohoslovca
Milana Lacha z Ľubice. Služba rekreantom z
farnosti Gorizia spočívala v dennom slúžení
svätej liturgie s niekoľkými myšlienkami a vo
vysluhovaní sviatosti pokánia podľa potreby.
Počas nedieľ a na sviatky sv. Ignáca a Nane
bovzatia Presvätej Bohorodičky sv. liturgiabola na veľkom priestranstve vonku pred chatami
pod veľkým smrekom. Pretechnizujúcim Ta
lianom ani pri týchto sv. omšiach nechýbali
varhany. Organizačne mali všetko dobre za
bezpečené. Sedemdesiat ľudí bolo ubytova
ných v štyroch chatách. Aj talianska kuchyňa
fungovala na jednotku. Staralo sa o ňu päť
kuchárok. Veľká jedáleň slúžila aj na spolo
čenskú miestnosť a herňu. Práčovňa vybavená
automatickou práčkou bola na poradovník v
prevádzke každý deň. Každý podľa vlastných
záujmov si prišiel na svoje. Práve bol čas húb,
a preto mnohí križovali lesné ehdníčky. Patril
som k nim aj ja s Milanom. Nádherné slnečné
počasie lákalo aj na väčšie túry. Talianske Al
py - Dolomity - sú ozaj krásne, asi ako naše
Vysoké Tatry. Na troch vrcholoch sme hájili
slovenské farby aj my. Zdolali sme tieto štíty Kridolu, Brentony a Tofanu di Rozes. Prvé dva
sa rovnajú najvyšším tatranským štítom. Tofana di Rozes ich však podstatne prevyšuje - čmc
do výšky 3225 metrov. Na vrcholku je zabetó
novaný veľký železný kríž s pamätnou tabu
ľou, na ktorej modlitba vyzýva k tichej spo

Milé

mienke na mŕtvych alpinistov. Pohľad zo štítov
týchto veľhôr je majestátny. Nedá sa jedno
ducho prtpísať, treba to skúsiť, zažiť. Mládež
mala dostatočný priestor na hádzanú, futbal i
na ďalšie športy v blízkosti chát. Starším stačil
už aj samotný pohyb pred chatami na čerstvom
vzduchu. Je tam výnimočne čistý vzduch a celé
okolie je veľmi pekné. Svedčí o tom aj to, že
tohto leta tam už po tretíkrát strávil svoju dovo
lenku i Svätý Otec. Mali sme smolu, že rozdiel
medzi naším odchodom a jeho príchodom do
Lorenzaga bol iba jeden deň. Ináč by sme sa s
ním stretli, lebo chata, kde býval, bola vzdia
lená asi štyristo metrov. Prešli sme sa aspoň
chodníkom, ktorý sa nazýva podľa neho Pensiero di Papa.
Týždeň pred odchodom zavítal do Loren
zaga mne dobre známy jezuitský novic z Ja
nova Marek, ktorý perfektne ovláda spev našej
sv. liturgie. Využil som prítomnosť oboch bo
hoslovcov a po primeranej "propagande" som
slúžil našu sv. liturgiu. Po nej ako spomienku
na prvokresťanské agape bolo aj myrovanie. A
veru bol to pre nich veľký zážitok. Radosť z
liturgie bola na obidvoch stranách. Na mojej,
že som im mohol predstaviť krásu a hĺbku našej
byzantskej liturgie, a na ich, že ju mohli vnímať
v tichom prostredí hôr a nechať ju pôsobiť v
hlbinách svojich duší.
Ako málo stačí, aby sme jeden pre dru
hého boli obohatením. Na tomto mieste som
sa opäť o tom presvedčil. Nebojme sa svojim
blížnym prejaviť službu bratskej lásky. Mal
by to byť zmysel nášho života. Treba žiť
životom lásky, ktorá má horizontálny smer k
človekovi a cez človeka má vertikálny smer
k Bohu. Pravá kresťanská láska musí mať
obidva smery. Tak tomu bolo v prvokresťanských komunitách a tak to má byť aj teraz
- na konci 20. storočia.
o. Ján BABJAK, S.J.

stretnutie

Málokto vie, že obec Hlboké, pôso
bisko Jozefa Miloslava Hurbana, úzko sú
visiace so vznikom spisovnej slovenčiny,
má svojho menovca aj východne od našej
hranice. Je ním dedina Hiboké, vzdialená
od Užhorodu p äť kilometrov. V uplynulých
dňoch si pripomenula prvé výročie znovuotvorenia svojho chrámu. Žije tam okolo
sedemsto obyvateľov väčšinou gréckoka
tolíckeho vyznania.
Ich Chrám si/. Michala archanjela, ktorý
niekoľko desaťročí slúžil ako múzeum, bol
v minulom roku ako prvý v susednej muka
čevskej eparchii vrátený veriacim. Hlbočania nešetrili pri jeho očiste a obnove
silami ani časom. Znovuvysvätenie chrá
mu bolo pre celú dedinu veľkým sviatkom.
Radosť obyvateľov bola o to väčšia, že sa
do farnosti z núteného 23 ročného pobytu
na ďalekej Čukoike vrátil duchovný Ivan I.
Lelekač.

Kedže v Hlbokom žije veľa Slovákov,
Dom Matice slovenskej v Michalovciach,
ktorý intenzívne nadväzuje popretrhané
nitky s rodákmi v Zakarpatskej oblasti, po
staral sa o stretnutie aj s krajanmi tejto
obce. Zorganizoval stretnutie, počas kto
rého sa o. Pavol Dancák ml. z Koromle,
vybral so svojimi veriacimi odslúžiťsv. litur
giu práve tam. Počas bohoslužieb, ktoré
boli za pekného slnečného dňa, spieval
Gréckokatolícky mládežnícky chrámový
zbor z Michaloviec. Boli to vôbec prvé slo
venské bohoslužby v tamojšom chráme.
Srdečné rozhovory medzi veriacimi z
oboch strán hranice po sv. liturgii preky
povali úprimnou radosťou z tohto stretnu
tia. Najmä Hlbočania - Slováci, ktorí prvý
krát počuli v svojej cerkvi Božie slovo v
materinskom jazyku, boli dojatí až k slzám.
E. MAN
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Spolok
sv. Cyrila a Metoda

NAŠI JUBILANTI
V decembri t. r. sa okrúhleho výročia dožívajú títo naši členovia:
50 ROKOV - Mária Babejová zo Svidníka, Alžbeta Bajužíková z Michaloviec, Ján G ajdoš zo Svidníka a T ib o r V olčko zo
Sirnika.
60 ROKOV - Im rich B enický z Palina, A ugustína Dankovčíková z Jastrabia, Helena Hijová zo Svidníka, Ján Jarošík
z Levoče, Anna Ivanová z Iňačoviec a Anna Leličová z Topole,
70 ROKOV - Anna Bozdošová zo Svidníka.
80 ROKOV - Anna M indžoková z Pavlovlec nad Uhom
a Helena Servanská z Trhovišťa,
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí.
Na mnoho rokov, šťastných rokov.

Náš najstarší Chrám sv. Cyrila a Metoda v PODPROČI, vo farnosti
Oľšavica, okr. Spišská Nová Ves, je v dezolátnom stave. Pôvodní jej
obyvatelia postupne odchádzali bývať do m iest a ich dedina sa stala
chatovou osadou. Posledná sv. litu rg ia v ich chrám e bola slúžená v
roku 1976. O niekoľko m esiacov celý interiér zn ičili vandali. Vinníci
sa však nenašli. Podľa inform ácií, ktoré nám p o skytol o. M iroslav
Gavaľa, sa niektorí z jej pôvodných obyvateľov začínajú do dediny
vracať. Vyjadrujem e presvedčenie, že sa nájdu štedré srdcia pre
financovanie opravy toh to chrám u a že aj priľahlé ob je kty v tejto
nádhernej podtatranskej ob la sti budú opäť slú žiť pre potreby našej
cirkvi.
(pk)

o. Ján Krafčík
(1892 - 1967 )
Na tento rok pripadli tri výročia životnej cesty
jedného zo zaslúžilých kňazov našej cirkvi - arcidekana-farára Jána Krafčíka: ó.februára uplynulo sto
rokov od jeho narodenia, 17. decembra 75 rokov od
kňazskej vysviacky a 24. decembra uplynie štvrť
storočie od jeho smrti.
Patrí do generácie tých našich kňazov, ktorí po
roku 1950 niesli mimoriadne ťažké bremeno zod
povednosti za cirkev a spolu s veriacimi vydali sve
dectvo svojej viery a vernosti dedičstvu otcov, čím
začali písať obdivuhodné dejiny našej cirkvi.
O. Ján Krafčík sa narodil vo vtedajšom Bodzásújlaku, terajšom Novosade. Po skončení stre
doškolských štúdií v Sátoraijaújhelyu študoval teo
lógiu v bohosloveckom senúnári v Užhorode. Na
kňaza bol vysvätený v roku 1917.
Svoje kňazské účinkovanie začal ako kaplán v
Michalovciach, kde pôsobil tri roky. Potom bol me
novaný za profesora na učiteľský' ústav v Užhorode.
Od 15. marca 1923 bol 27 rokov farárom v No
vosade, okr. Trebišov.

SLOVO

j

ŠTEDRÉ SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli:
Joze f B a rtko , Šamudovce 50 Kčs, M argita Basalová, Rozha
novce 100 Kčs, A n n a B ie liko vá , Rozhanovce 100 Kčs, M ichal Bobko, Torysky 50 Kčs, A nn a B o b ko vá , Torysky 50 Kčs, B ohuznám a
A., Novosad 500 Kčs, B. B o k o m la š k o v a , Trebišov 200 Kčs, Mária
B ru ň o vá , Michalovce 400 Kčs, A lžb e ta Č abinová, Priekopa 50 Kčs,
PhM r. M ária D udová, Šarišské Jastrabie 50 Kčs, Júlia D urajová,
Šumiac 50 Kčs, V erona F edo rcová , Voliča 50 Kčs, M argita Forgá čová , Rozhanovce 100 K č s ^ v a G odová, Radvaň nad Laborcom
50 Kčs, G r,-kat. fa rs k ý úrad Šarišské Jastrabie 50 Kčs, Peter Greňo, Strážske 50 Kčs, Ign ác H a vrilčá k, Slivník 50 Kčs, Viera Hirja ková , Zbudza 50 Kčs, P eter Hnát, Radvaň nad Laborcom 50 Kčs,
A n n a H natová, Radvaň nad Labcrocom 50 Kčs, A nna H ohošová,
Sečovce 300 Kčs, Ján H uzinec, Trebišov 50 Kčs, Zuzana C hom ová,
Topoľa 50 Kčs, A n n a C h rip á ko vá , Voliča 50 Kčs, Juraj Kačrnár,
Zemplínska Teplica 50 Kčs, Štefan K an drá č, Slivník 50 Kčs, Helena
K na pčíková , Radvaň nad Laborcom 100 Kčs, Jura j K olin čák, To
poľa 50 Kčs, Jo ze f K o ritá r, Košice 50 Kčs, A nn a K rajňáková,
Prešov 50 Kčs, M ária Ľa ľová, Topoľa 50 Kčs, Júíia Lechanová,
Topoľa 50 Kčs, A n n a Lu káčo vá, Zubné 200 Kčs, A nna Lukačišin o vá , Svidník 50_Kčs, H elena L u ka vco vá , Zbudská Beiá 50 Kčs,
M iro sla v M ajcik, Šamudovce 50 Kčs, Ján M ihaľo, Vinné 50 Kčs,
Helena M ikito vá, Košice 100 Kčs, Ing. M ichal N ovotný, Žiar nad
Hronom 50 Kčs, Ján O harčák, Strážske 50 Kčs, Ján Palaščák,
Rozhanovce 100 Kčs, Ján Peľo, Topoľa 50 Kčs, Helena Rabadová.
Zbudská Belá 50 Kčs, V la d im ír R a im on , Vranov nad Topľou 50 Kčs,
J ú lia Sem ancová, Čertižné 50 Kčs, M agdaléna S okolová, Slivník
50 Kčs, M a rg ita S o ko lská , Zbudza 150 Kčs, M agda Š im čová, Roz
hanovce 100 Kčs, A nn a Š im ko vá, V ĺča 500 Kčs, M ária Tebeľáková,
Tichý Potok 50 Kčs, Joze f T om áš, Vybuchanec 50 Kčs, Regina
T ó th o vá , Rozhanovce 100 Kčs, Joze fín a V áclavská, Trebišov 50
Kčs, A lžb eta V an džu rová , Rozhanovce 100 Kčs, Jú lia Zaio m -M arko, Prešov 50 Kčs, Ju ra j Z alo m -M arko, Prešov 50 Kčs,
M ária Z e lin ko vá , Zbudská Belá 50 Kčs, A nn a Z ozuľáková, Čertižné
50 Kčs, M ária Z užová, Zbudza 50 Kčs, M ária Z virin ská , Radvaň nad
Laborcom 50 Kčs,
Za Vaše dary ďakujeme. Pán Boh zaplať. Dary na Spolok sv,
Cyrila a Metoda posielajte poštovou poukážkou vzor "A" - na účet
SSTSP Michalovce, číslo účtu 124240-559-0900. Na poštovej pou
kážke v správe pre prijímateľa - na druhej strane - uvedie, že ide o
dar. Mená darcov postupne uverejňujem e v Slove. Ďakujem e,

■ GRÉCKOKATOLÍCKY ZBOR sv. Cyrila a Metoda v Košiciach, ktorý
je skupinovým členom nášho spolku, na pozvanie otcov redernptoristov
navštívil 8. novembra t,r. Stropkov. Spieval v Chráme sv. Cyrila a Metoda
počas sv. liturgie, ktorú slúžil o. Jozef Čverčko, CSsR, V ten istý deň zbor
zavítal aj do Vyškoviec, kde spieval vo farskom chráme sv. Michala
archanjela počas odpustovej sv .liturgie, ktorú slúžil o. Gabriel Székely.
Zbor sa pripravuje pod vedením Šimona Marinčáka na ďalšie vystúpenia.

Svedectvo viery začal vydávať po známej akcii
"P" 28. apríla 1950, keď rázne zaujal odmietaw
postoj k expanzívnemu pravosláviu sovietskeho ty
pu. 15. mája 1950 bol zaistený, odvlečený do Košíc,
odtiaľ do Hlohovca a neskôr do Podolinca. V no
vembri 1951 ho deportovali do Čiech, kde zdieľal
osud podobný osudom ostatných vyhnaných gréc
kokatolíckych kňazov a ich rodín. Pracoval ako poľ
nohospodársky robotník a žil v Chrudimi a neskôr v
Slatiňanoch.
Usnul v Pánu tíško a náhle v predvečer sviatku
Narodenia Pána v roku 1967. Po smútočnej rozlúčke
v slatinianskom chráme jeho telesné ostatky pre
viezli do Bardejova. Na pohrebe 28. decembra 1967
sa zišlo okrem príbuzných, priateľov a známych aj
veľa veriacich a vyše štyridsať kňazov. Aj tento po
hreb vyznel ako tichá manifestácia umlčanej Gréc
kokato!íckej cirkvi.
Spomíname na arcidekana-farára Jána Krafčíka.
ktorí medzi prvými začal približovať nedeľné litur
gické čítania v reči ľudu a silou svojej autority pod
poril v roku 1946 prechod na gregoriánsky kalendár
na Zemplíne.
S úctou a v'ďakou spomíname aj na jeho vy
stúpenie na 5. valnom zhromaždení nášho eyrilo-

mclodskeho spolku 15. decembra 1946 v Trebišove,
keď sa prihlásil k programu tejto našej kultúrno-náboženskej ustanovizne za pri návrat en ých gréc
kokatolíkov zo zahraného územia.
P. KUŠNÍR

SLOVO
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VEČNÝ ŽIVOT
Charizmatickou úlohou kresťanov je vydávať svedectvo
o tom, že osud človeka sm eruje k večném u šťastiu, že sku
točne existuje nebo.
Otázka - kde je nebo? - môže, podľa Borosa, priblížiť
charakteristiku podstaty neba. V dejinách náboženského
myslenia odzneli na túto otázku dve odpovede. Jedna
uprednostňuje vyjadrenie, že nebo je "hore", pravda nie v
zmysle priestorovom, ale nadzmyslovom . Boh je najvnú
tornejšia transcendentnosť, je vním ateľný len v hraničných
oblastiach bytia, teda je ľudsky "nedosažiteľný". Kristus vo
svojom vstúpení na nebo prelomil hranice viditeľného sveta,
vystúpil hore, nie do priestoru k hviezdam , ale absolútne
"hore" a túto výšku vyplnil svojou bohoľudskou bytosťou.
Teda týmto absolútne "hore" je pre nás Kristus, náš vzkrie
sený Pán. Každé hnutie nášho srdca, čo smeruje "hore", je
pohybom k Nemu.
Druhá odpoveď hľadá Boha a nebo v "h íb k e '\ vo "vnú
tri". Ani tu nejde o priestorovú predstavu, ale o hĺbku, kam
nesiahajú ľudské zm ysly. Je to oblasťza hranicou dosažiteľnosti, hlbšie ako srdce, ako dno duše, ako všetký hĺbky
sveta. Je tým m yslená čistá im anentnosť Boha. Aj v naj
vzdialenejších hĺbkach, až do poslednej častice preniká a
prebýva Boh vo viditeľných i neviditeľných stvoreniach. Do
tejto sféry čírej vnútornej hĺbky, ako do srdca kozmu, zo
stúpil Kristus, aby bol "všetko vo všetkom".
Kristus je nám teda v absolútnej výsosti a hĺbke Boha
nedostupný. Táto nedostupnosť a zastretosť prestáva v ne
bi, pretože nebo znam ená vidieť Krista z tváre do tváre. V
nebi, v pohľade na Spasiteľa zažiari každé stvorenie, všetko
sa otvorí, všetko sa naplní a zjednotí. V nebi sa odhalia
všetky tajomstvá tým, že zostúpi všetko, čo je na výšinách
a vystúpi všetko, čo je dolu a stane sa priestorom nášho
bytia. Ústredným prvkom dosahovania neba je skutočnosť,
že Kristus nám otvára svoje srdce a dáva sa nám poznať.
Stane sa podľa Spasiteľových slov, ktoré povedal o nebi: "...
a večný život je to, že poznajú toho, ktorého si poslal Ty".

mr

M. STANISLAV

SVÄTÁ ZEM
do vašej knižnice
Veľkú medzeru na našom knižnom trhu vyplnila prvá obrazová publikácia
našich domácich autorov Dionýza Dugasa a Jozefa Tereka - Svätá Zem, ktorá sa
práve v týchto dňoch dostala do predaja. Je to vydarený pokus týchto autorov
ponúknuť záujemcovi v pestrej palete farebných záberov s výstižnými textami tie
miesta Svätej Zeme, kde sa odohrali rozhodujúce okamžiky našej spásy. Táto
kniha sa môže stať pre jedných sprievodcom na púti do Svätej Zeme a pre tých,
ktorí sa tam nemôžu dostať, zjasnením predstáv o tých miestach, po ktorých
kráčali Pánove nohy.
Keďže kniha má aj tri cudzojazyčné súhrny (anglický, nemecký a ruský)
vhodná je ako cenný dar k Vianociam nielen do našich knižníc, ale aj našim
priateľom v zahraničí.
j #y .

Z LISTOV ČITATEĽOV

Pri tohtoročnej návšteve večného mesta Ríma sa výpravy lazaristov z
Prešova a pútnikov K D H z Humenného ako sprievodca ujal duchovný
otec Dr. Štefan Silhár (na snímke v našom autobuse). Po milom privítaní
a oboznámení s naším plánom nám rozdal suveníry, plán mesta Ríma a
medailónky posvätené Svätým Otcom. Z dvoch dní, ktoré sme s ním
strávili, nám jeho slova zostanú dlho v pamäti. Otec Dr. Šilhár je rodák z
Pezinku, v Ríme žije už viac než štyridsať rokov, no veľmi sa teší ak vo
večnom meste počuje hovoriť po slovensky.

Jozef M ATT A

Dovoľujem si Vám napísať niekoľko postrehov k nášmu dvojtýždeníku SLOVO.
Neviem z akých dôvodov neuvádzate v časopise SLOVO dátum vydania časopisu
tak, ako je to vo všetkých periodických časopisoch. Uvádzate iba číslo, ro k a ročník
(podobne je to aj v "Odkaze Cyrila a Metoda" - pravoslávnom). Podľa môjho názoru
a mnohých ďalších je potrebné a dôležité, aby čitateľ vedel dátum vydania
dvojtýždeníka. Je to potrebné aj pre históriu, keď už m ytú nebudeme. Prosíme Vás
o odstránenie tohoto nedostatku.
S radosťou konštatujem, že úroveň SLOVA ako dvojtýždeníka v porovnaní s
predošlými rokmi je podstatne vyššia a podľa môjho názoru v našich podmienkach
je na patričnej úrovni.
Osobitne hodnotné sú články: o.RNDr. Voskára, o.Babjaka, o.Fedora, ďalej
o.Petra, redaktora Mesároša a aj ďalších.
Dobre sú informačné články o živote našej ťažko postihnutej cirkvi.
Vedomý som si, že je nedostatočná spolupráca ako kňazov, tak aj laikov s
redakciou - málo iniciatívy pri informáciách o živote vo farnostiach ako aj nezáujem
na niektorých farnostiach o rozšírenie počtu odberateľov jediného nášho časopisu žiadna, alebo malá iniciatíva na zvýšenie počtu členov nášho Spolku CaM.
Skutočnosť je taká a zlepšiť ju môžeme iba sami, nikto to za nás neurobí.

□□□
Dvojtýždenník vychádza k 1. a 3. nedeli v mesiaci. Žiaľ, nezaviedli sme dátum
vydania skôr. Rátame už s tým od 1. čísla v r. 1993.
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