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Je taký zákon. ‘J\[ik/10 nezmení,
že ‘Bok k nám vraví v každom stvorení.
Si je nám BCízkp nieľen vjasíiack na sene,
aíe vždy, kedko osíovíme po mene.
Je taký zákon. 9ýkJio nezmení,
že ‘Božia Láska má svoj staň tu - na zemi.
Si vždy, ked pery sepcú "Budíen vôľa ‘Tvoja..."
vstúpi knám. Jjase srdce zaodeje do pokoja.
Je taký zákon. 9{ik ko nezmení.
‘Pckíeke a víne síovo kňaza činí nekonečné premenil.
SApodávaná miľosí v dusiack kľokpce,
aky takčíovekvsekeprežívaľvždy T’IJAC\[0CESi premieňaCsa sám i ceľá zem
na ‘Božej Lásky večný ‘BetCekem.

Pre nás sa narodil
Od chvíle, keď človek prvý raz ve
dome a dobrovoľne urazil Pána Boha,
cítil na svojom tele i duši dôsledky toh
to chybného kroku, ktorý nazývame
hriechom. Hlboký nepokoj v duši a ťaž
ké životné problém y naraz zm enili jeho
niekdajší rajský život na peklo. Ľudia sa
sami z tejto situácie nemohli dostať.
Preto začali prinášať zm ierlivé obety.
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Ale Boh nepotreboval ani hidské, ani
zvieracie obety. Potreboval zadosť
učinenie, ktoré mohol urobiť jedine
Boh.
Sväté písmo už na svojich prvých
stránkach spomina, že sám Boh berie
iniciatívu do svojich rúk a sľubuje ľu
ďom Vykupiteľa, Mesiáša. Odvtedy ne
bolo dejinného obdobia, v ktorom by
ľudia neboli čakali na príchod kohosi
veľkého, mocného a poslaného od Bo
ha.
A skutočne v Starom zákone po
vstalo mnoho veľkých osobností, na
ktorých sa zablyskol kúsok mesiášstva, ale v nijakom prípade neboli pre
ľud jej mesiášom . Ľudia cítili, že to nie
je ono a že jeho konanie je čisto ľudské.
V plnosti času vystúpil na brehoch
Jordána sv. Ján Krstiteľ. O ňom sa za
čali šíriť správy, že je Mesiášom. On
však jasne vyhlásil: "Ja nie som Me
siáš, ale som poslaný pred ním" (Jn
3,28). A keď už sv. Ján Krstiteľ bol vo
väzeni a počul o zázračných skutkoch,
ktoré konal Ježiš, poslal k nemu svojich

učeníkov, aby netápali v neistote, s tou
to otázkou: 'T y si ten, ktorý má prísť,
alebo máme čakať iného?" (LK 7,19). A
spom eňm e si len na radostné kon
štatovanie apoštolov: "Našli sme toho,
o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Pro
roci, Ježiša... z Nazareta" (Jn 1,45).
V nedeľu pred sviatkom Narodenia
Pána, ktorú vo východnej cirkvi nazý
vam e aj Nedeľou Svätých Otcov, po
čúvam e čítať z evanjelia dlhý rodokmeň
Ježiša Krista, počnúc od Abraháma. Je
to dlhý zoznam starozákonných mien,
znám ych i málo známych. Sv. ev. Ma
túš, ktorý nám tento rodokmeň zapísal,
chcel ukázať, že Ježiš je točný Mesi
áš, Bohom sľúbený, prorokmi predpo
vedaný a ľuďmi očakávaný, ktorý má
svoj pôvod z Dávidovho rodu.
Splnenie tohto proroctva ohlasuje
nakoniec anjel Gabriel Panne Márii:
"Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida,
naveky bude kraľovať... a jeho krá
ľovstvu nebude konca" (Lk 1,32-33). A
tak aj dianie v Rímskej ríši spolupracuje
(Pokračovanie na str. 2.)

STRANA 2

SLOVO

Slovo života
na december
"Preto prijímajte jeden druhého, ako aj
Kristus prijal vás, na Božiu slávu . "
(Rim 15,7)
Tieto slová sú jedným zo záverečných od
porúčaní, ktoré dáva svätý Pavol vo svojom
liste rímskym kresťanom. Toto spoločenstvo,
podobne ako mnohé iné, roztrúsené v gréckorímskom svete, tvorili veriaci pochádzajúci
sčasti z pohanstva, sčasti zo židovstva, čiže
zmýšľaním, kultúrou a duchovnou vnímavos
ťou veľmi odlišní. Táto odlišnosť bola príležitos
ťou na posudzovanie, predpojatosť, oddeľova
nie a neznášanlivosť jedných voči druhým, čo
sa celkom iste nezhodovalo s postojom prijí
mať sa navzájom, ktorý by od nich chcel Boh.
V snahe pomôcť im apoštol nenachádza
účinnejší spôsob než to, že im pripomína
milosť Ich obrátenia. Tá skutočnosť, že Ich
Ježiš povolal k viere a dal im dar svojho
Ducha, bola hmatateľným dôkazom lásky, s
akou Ježiš prijal každého z nich. Navzdory
ich minulosti a rozličnosti pôvodu ich Ježiš
prijal, aby z nich utvoril jedno telo.

Pre nás
sa narodil
(Dokončenie zo str. 1.)

na splnení tohto proroctva. Práve v čase,
keď mala Panna Mária porodiť, vyšlo na
riadenie od cisára Augusta vykonať
sčítanie ľudu. A tak aj Panna Mária s Jo
zefom sa vyberajú na cestu do Betlehema,
Dávidovho mesta, pretože pochádzali z
Dávidovho rodu (Lk 2, 4). Tak odpovedajú
aj zákonníci Herodesovi, ktorý sa ich pý
tal, kde sa má narodiť Mesiáš: "V judskom Betleheme, lebo tak píše prorok"
(Mt2, 5).
Všetkým nám, ktorí si príchod Me
siáša a Vykupiteľa sveta pripomíname na
každé Vianoce, neujde pozornosti ten mo
ment, ako Jozef s Máriou márne hľadali
príbytok v túto svätú noc v Betleheme a
na okolí. Sv. ev. Lukáš nám to pripomína,
že ani v hostinci nebolo pre nich miesta
(2,7).
Pri tom prvom jeho narodení v Bet
leheme Spasiteľ hľadá miesto, kde by bol
spočinul... Ak si aj tohto roku pripomí
name jeho narodenie, Spasiteľ nehľadá
svoj príbytok v našich domoch, o ktoré
tak veľmi dbáme, ale hľadá príbytok v na
šich srdciach. Ako sme sa pripravili na
jeho príchod? Neostalo to len pri vyčis
tení domu, príprave jedál, stromčeka a
darčekov? Ak sme zostali len pri tom, po
tom tu platia pre nás slová duchovného
mysliteľa: "Ak sa Kristus nenarodí v na
šich srdciach, môže sa stokrát narodiť v
Betleheme!"
o. František DANCÁK

"Preto prijímajte jeden druhého, ako aj
Kristus prijal vás, na Božiu slávu."
T ieto slová svätého Pavla nám pripomí
najú jeden z najpôsobivejších prejavov J e ži
šovej lásky. Je to láska, s akou Ježiš počas
svojho pozem ského živo ta p rjím a l všet
kých, najm ä tých najopovrhovanejších,
najnúdznejších a najodcudzenejších. Práve
láska, s akou Ježiš všetkým venoval svoju
dôveru, svoju úprim nosť a svoje priateľstvo,
rúcala postupne všetky prekážky, čo ľudská
pýcha a sebectvo vytvorili vo vtedajšej
spoločnosti. Ježiš sa stal verejným prejave
ním sa lásky nebeského Otca, s akou na
plno prijím a každého z nás, lásky, akú má
me mať v dôsledku toho jedni voči druhým
aj my. T oto je prvotný Otcov zám er s nami;
preto nem ôžem e vzdať O tcovi väčší hold
ako ten, že sa budem e sna žiťjed ni druhých
navzájom prijím ať tak, ako nás prijal Ježiš.

"Preto prijímajte jeden druhého, ako aj
Kristus prijal vás, na Božiu slávu."
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Ako teda budeme žiť Slovo života na ten
to mesiac? Ono vlastne upriamuje našu po
zornosť na jeden z prejavov nášho sebectva,
ktorý sa veľmi často vyskytuje a - povedzme
si to úprimne - veľmi ťažko sa prekonáva. Je
to snaha izolovať sa, odmietať, zavrhovať,
vylučovať druhého preto, že je odlišný od nás
a mohol by rušiť náš pokoj.
Budeme sa teda snažiť žiť toto Slovo ži
vota predovšetkým v našich rodinách, zdru
ženiach, spoločenstvách, pracovných skupi
nách, odstraňovať zo svojho vnútra posu
dzovanie, odmietanie, predsudky, nevraži
vosť, neznášanlivosť s tým či oným blížnym,
ktoré tak ľahko vzbĺknu a tak často sa vysky
tujú, pritom veľmi schladzujú a kazia ľudské
vzťahy a zamedzujú ako zátaras vzájomnú
lásku.
Ďalej si zaumienime, že v spoločnom ži
vote vôbec budeme na svedectvo o Ježišovej
otvorenej láske túto prejavovať každému blíž
nemu, ktorého Pán postaví vedľa nás, najmä
takým, ktorých sa spoločenský egoizmus sna
ží čo najľahšou cestou vylúčiť alebo odvrhnúť.
Prijaťtoho druhého, odlišného od nás, patri
k základom kresťanskej lásky. Je to východis
ko, prvý stupienok na vytvorenie civilizácie lás
ky, tej kultúry spoločenstva, ku ktorej nás Kris
tus vyzýva najmä dnes.

Chlara LUBICHOVÁ

HLASOTCOV
NA PREDVIANOČNÉ
OBDOBIE
Čo naznačuje Pán tým, že sa ukryl,
než to, že pravda sa skrýva pred tými,
kto ňou pohŕda ? Pravda sa vyhýba m ys
li, ktorú nenájde pokornú. A je dnes
m noho tých, ktorí odsudzujú zatvrdilosť
Židov, ktorí nechceli p očúvať Kristovo
kázanie; sam i sa však chovajú rovna
kým spôsobom, ktorý vytýkajú Židom.
Počúvajú Božie prikázania, poznávajú
zázraky, ale od svojich neprávostí nech
cú ustúpiť. On volá, ale m y sa navrátiť
nechceme. On čaká, ale m y na jeho
trpezlivosť nedbáme. Bojm e sa bratia,
B ožej trpezlivosti, aby sme nezistili, že
nem ôžem e uniknúť hnevu toho, o m ier
n o sť ktorého teraz nedbáme.

Sv. Gregor Veľký
Všetko, čo p ric h á d z a o d Boha,
s lú ž i všetkým , n ikto nie je z je h o
d o b ro d e n í a da ro v vylúčený, ale celé
ľu d ské p o ko le n ie sa m á te š iť z je h o
bo žske j d o b ro ty a š te d ro s ti a to ro v 
nakou m ierou. P re všetkých b e z ro z 
dielu sv ie ti deň, ž ia ri slnko, p adá d á ž ď
a fúka vietor. V šetci m ajú ten is tý
sp á n o k a h v ie zd y i m e sia c svietia pre
všetkých. P re to ten, čo niečo m á a tu
na z e m i sa o svoje p ríjm y a výd o b ytky
d e lí so s v o jim i bratmi, n a p o dobňuje
B oha Otca, k e ď vo svo jich d o b ro 

voľných daroch za ch o vá va ro vn o sť a
spravodlivosť.

Sv. Cyprián
K Č iernem u m oru bola kedysi prirov
naná Panna, ktorá nepoznala muža.
Tam Mojžiš, ktorý vodu rozdelil, tu G ab
riel, služobník zázraku. Vtedy suchou
nohou Izrael prešiel hlbinu, teraz Panna
porodila Krista bez muža. K e ď Izrael
prešiel, m ore bolo ďalejneprekročiteľné.
Nepoškvrnená zostala po narodení
Emanuela bez poškvrny. Ty, ktorý si a
ktorý s i bol, Bože, ktorý si sa zjavil ako
človek, zm iluj sa nad nami.

Jozef
K e ď bola noc, proroci postavil i na zem
lampáš, aby ukázali cestu k dennému
svetlu. K e ď sa však objavilo veľké Slnko
spravodlivosti, zbavilo ich tejto povinnosti,
lebo už nebola potrebná. Oni totiž neboli
ustanovení pre deň, ale pre noc. Pre deň
je treba mocne žiariace slnko, aby
zahnalo tmu zo všetkých kútov. Mojžiš bol
teraz prepustený so všetkou cťou zo svojej
služby, lebo sám Syn Bož' sa opásal, aby
slúžil, On sám je skrytým tajomstvom, kto
ré sa svetu zjavilo v tele. Nech je zve
lebený ten, ktorý prišiel a odhalil to, čo bolo
pre prorokov zahalené.

Jakub zo Serughu
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KRESŤAN A OBAVY DNEŠNÉHO ČLOVEKA
Z t é m y d u c h o v n e j o b n o v y na d e c e m b e r

“Milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie
Rímsky filozof Cicero napísal významnú
vetu: “ Históriaje svedkom času, svetlom prav
dy a učiteľkou života". V plnej miere to platí
najmä o dejinách našej spásy, v ktorých nachá
dzame svedectvá Božej lásky k človekovi. Žia
ri z nich aj svit Božej pravdy, ktorou Boh
osvecoval ľudí cez celú históriu ľudstva. Zja
voval im pravdu o sebe, o svete, o tajomstve
človeka a jeho poslaní. Z histórie spásy sa
naozaj môžeme učiť žiť podľa vôle Božej. Deji
ny spásy sú v plnom a pravom slova zmysle
učiteľkou života. V nich hľadáme inšpiráciu a
podnety pre obnovu života z viery.

. ”

(Lk i , 50)

Vyznávačov tohoto kultu "zlatého teľaťa” za
čali ľudia volať “ podnikateľmi” . Hoci slovo
podnikať má aj spravodlivý obsah a označuje
ľudskú činnosť pri nadobúdaní materiálnych
prostriedkov a potrieb, často sme svedkami
zredukovania významu tohoto slova na honbu
za peniazmi za každú cenu, bez ohľadu na
vlastné duchovné dobro iných ľudí. Kult “ zla
tého teľaťa” je, žiaľ, veľkou nevernosťou a ne
vďačnosťou aj mnohých kresťanov dneška.

Alebo sa na chvíľu zadívať na obraz dejín
izraelského národa putujúceho z egyptského
otroctva cez púšť do zasľúbenej zeme. Ako
priveľmi sa im podobáme! Ešte sme nestihli
ani vychutnať sladkosť slobody po páde jarma
totalitného systému, už nariekame nad prázd
nymi hrncami a banujeme za “ Egyptom", kde
nám vraj bolo lepšie, lebo sme mali zabez
pečené hoci aj otrocké zamestnanie a dostatok
jedál a nápojov. Mnohí by radi zamenili novonadobudnutú slobodu za “ chlieb a hry” a za
prinavrátenie "starých čias”.

Keď sa Izraeliti usadili v zemi, ktorú Boh
prisľúbil ich otcom a začali ju obývať, doľahlo
na nich nové pokušenie. Vernosť svätej zmlu
ve, ktorú Boh uzavrel s národom na Sinai pro
stredníctvom Mojžiša, ohrozovala túžba Izrae
litov napodobňovať okolité národy. A táto
túžba ich zviedla k porušovaniu svätej zmluvy
a stala sa im osudnou. Prišli biče navštívenia a
trestov práve od tých, ktorých chceli napodob
ňovať a s ktorými sa spolčovali: Od Madiáncov, Amorejcov, Filištíncov... Pre nevernosť
Bohu stratili Izraeliti aj pozemskú vlasť a na
novo sa ocitli v cudzom otroctve. Babylonské
zajatie bola daň, ktorú musel národ platiť za
nevernosť svätej zmluve. Aj v tejto scéne dejín
spásy objavujeme seba samých. Práve také isté
nebezpečenstvo pre nevernosť voči Bohu a na
šim krstným sľubom hrozí aj nám z nerozum
nej túžby vyrovnať sa okolitým národom a na
podobňovať ich. To ale neznamená, že kresťania
musia okolo seba vybudovať“ čínsky múr” ale
bo novú podobu “ Berlínskeho múru.” V oko
litých národoch je mnoho dobrého a treba na
pomáhať prúdeniu myšlienok od Východu na
Západ a zo Západu na Východ. Treba len dávať
pozor, aby sme nepreberali hodnoty a myšlien
ky, ktoré sú cudzie kresťanskému zmýšľaniu a
konaniu. Na toto nebezpečenstvo upozornil aj
Svätý Otec Ján Pavol II. v Liste ku členom
biskupskej konferencie ČSFR: "Z druhej stra
ny nemožno však podceňovať nebezpečenstvá,
ktoré môže priniesť znovuzískaná sloboda sty
kov so Západom. Bohužiaľ, nie všetko, čo Zá
pad ponúka ako teoretické ponímanie alebo
ako praktické správanie, zodpovedá evanje
liovým hodnotám. Preto je Vašou úlohou, cti
hodní bratia, posúdiť tieto prípadné negatívne
javy a pripraviť v cirkvách, ktoré sú Vám zve
rené, primeranú "odolnosť' proti určitým “ví
rusom" dnes veľmi rozšíreným, ako je sekularizmus, ľahostajnosť, pôžitkársky konzumizmus, praktický materializmus, ba aj vyslovený
ateizmus. Je potrebné dôkladne vypracovať
jasné pastoračné programy a dlhodobé plány".

A ako veľmi o nás hovorí scéna dejín spásy
o pútnikoch cez púšťa"zlatom teľati"! Stalo sa
módou vyznávať tento kult "zlatého teľaťa" a
tancovať okolo neho a prinášať mu "obety".

V zrkadle dejín spásy spoznávame seba
samých, naše omyly a pády, naše nebezpe
čenstvá a pokušenia, naše úzkosti a obavy,
naše malé i veľké, osobné a spoločné i celo

Celé dejiny spásy sú akoby jedno veľké
zrkadlo, keď naň hľadíme, vidíme tam seba
samých. Sú tam predobrazené naše úzkosti a
obavy, naše trápenia a bolesti, naše blúdenie,
ale aj hľadanie východiska a volanie o záchra
nu.
Pri rozprávaní Svätého písma o prvom
hriechu prarodičov vybavuje sa nám v mysli
naša vlastná neposlušnosť voči Bohu a naťaho
vanie ruky po zakázanom ovocí.
V príbehu Biblie o bratovražde Kaina zasa
spoznávame svoju vlastnú nenávisť a závisť,
ktorá rozleptáva a ničí lásku medzi bratmi a
deformuje všetky medziľudské vzťahy a privá
dza ich až k tragédiám násilia a vojen.
Obraz babylonskej veže a jej trosiek odzr
kadľuje našu súčasnú biedu, keď sme chceli
vybudovať spoločnosť a celý životný štýl bez
Boha alebo priam proti nemu. Čím viac sme sa
odvrátili a vzdialili od Boha, tým intenzív
nejšie vstupovalo do nášho spoločenského i
rodinného života neprekonateľné nedorozume
nie a strata zmyslu pre dialóg. Pomätenie jazy
kov pri babylonskej veži bolestne dolieha na
ľudí aj v dnešných časoch a bráni im dorozu
mievať sa a spolupracovať na spoločnom dob
re. Treba nám prijať liek na ranu rozdelenia pri
Bábeli a tým liekom sú Turíce.

národné problémy. Posolstvo dejín spásy
vyjadruje jednu z najdôležitejších právd a skú
senosť človeka na zemi: príčinou všetkého ľud
ského nešťastia a prameňom všetkých
ľudských problémov je hriech. To je pokus
človeka zariadiť si život bez Boha. Hriech pr
vých ľudí, hriech kohokoľvek z nás je príčinou
nešťastia, úzkosti a všetkých problémov.
Hriech dnes, práve tak ako včera, je ničiteľom
ľudského šťastia, je hrobárom pokroku a brz
dou opravdivého rozvoja.
Náš pohľad na obraz dejín spásy by nebol
úplný a vyčerpávajúci, ak by sme v ňom neob
javovali a nečítali aj druhú veľkú pravdu a
spoločnú skúsenosť všetkých ľudí všetkých
čias, je to pravda o Božom milosrdenstve. Bo
žia láska k človekovi je väčšia a silnejšia ako
jeho hriech. Dejiny spásy nerozprávajú iba o
veľkom nešťastí, do ktorého hriech uvrhol ľud
stvo. Sú to predovšetkým svedectvá o veľkej
láske Boha voči ľuďom. Boh ľudí nikdy ne
prestal milovať. Kráča s nimi od samého začiat
ku a svojím milosrdenstvom im núka záchranu
i spôsob a východiská z nešťastia a biedy.

Jozef TÓTH

ILUZÓRNA
ISTOTA
Hranica medzi životom
a smrťou
nie je hranica
ale spojnica
Koleso nemá začiatok
a nemá konca
Iba kolesár vie kde začínal
keď vyrezával koleso
a vie kde skončil
A to je všetko
Preto sa koleso krúti
s rovnakou vášňou
po ceste radosti i záhuby
Poznám cestu iba tam
Až keď sa koleso krútiť
bude spiatky
z ríše smrti do ríše života
potom budeme vedieť
všetko
čo vedel kolesár
a preto
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PRÍPRAVA NA SLÁVENIE
OBNOVENÉHO OBRADU POKÁNIA
Prosiť Boha o odpustenie hriechov
Ďalším krokom je to, že kajúcnik má prosiť Boha o odpustenie hrie
chov. Porovnávanie vlastného života so životom Ježiša Krista umožňuje
kajúcnikovi vstúpiťdo "Božej atmosféry", v ktorej si uvedomuje, že Boh je
"vynálezcom" človeka. Boh má teda právo povedať človekovi, ako sa
celkom vydarí. Povedal mu to dekalógom, novým prikázaním, blahoslavenstvami a ukázal mu to na príklade svojho Syna. Kajúcnik spoznáva,
že nie je ani svojím stvoriteľom, ani svojím vlastníkom, ale iba zodpo
vedným a dospelým benificiátom. V závislosti od nebeského Otca sa musí
pokúšať o vydarenie svojho života. Táto závislosť ho nestiesni, je mu
prameňom a školou slobody.
V tejto atmosfére volá žalmista: "Tvoje výroky, Pane, sú sladšie než
med, sú nad šťavu z plástov" (Ž 18,11). Alebo v inom žalme: "Milujem tvoj
zákon sedemkrát za deň a chválim za tvoje rozhodnutia" (Ž 119,163-164).
Je to chvíľa, v ktorej kajúcnik spoznáva všetky viny, ako prekážky vo
vzťahu medzi ním a Bohom, ktoré treba odstrániť. Tu nejde o číre mo
ralizovanie, pretože v evanjeliu, ako hovorí Haring, nie je nijaká "číra
morálka“ , čiže príkaz nikdy nie je sám pre seba, ale je výrazom radost
ného posolstva. Tu ide o vieryplné "áno" k radostnému posolstvu Ježiša
Krista, ktoré sa odráža v hlbokej, opravdivej, osobnej, nadprirodzenej
lútosti. A táto lútosť je, ako hovori dogmatik Paul Galtier, poslednou a
bezprostrednou prípravou na milosť, ktorou sa formálne zničia hriechy
penitenta. Z lútosti vyplýva modlitba za odpustenie hriechov, ktorú cirkev
vyžaduje od penitenta pred prijatím sviatosti pokánia. Mohli by sme
povedať pre prax, že kajúcnik sa má po porovnaní života s Ježišovým
životom modliť lútosť. Môže sa ju modliť veľa ráz za sebou, pokým
nevstúpi do spovednice, napríklad týmito slovami:
Bože, láska moja, teba milujem,
preto hriechy svoje veľmi lútujem.
Nechcem viac obraziť tvoju dobrotu.
Prosím ťa, odpusť mi pre krv Kristovu.
Keďnaučíme veriacich modliť sa takto alebo podobne za odpustenie
hriechov pred vstupom do spovednice, dosiahneme, že v pocite lútosti
pristúpia k sviatosti pokánia, v pocite lútosti budú vyznávať svoje hriechy,
v pocite lútosti vypočujú kňazovo poučenie, v pocite lútosti budú naň
reagovať, v pocite lútosti sa pomodlia modlitbu lútosti a v pocite lútosti
prijmú kňažské rozhrešenie. Celá sviatosť, ktorá má korunovať kajúcne
zmýšľanie penitenta, sa tu realizuje ako zavŕšenie vnútornej lútosti ka
júcnika. V takom prípade je sviatosť vysoko úrodná. Nebola takou, keďsa

kajúcnik dostal k lútosti až pri odriekaní lútostnej formuly vo sviatostnom
obrade. Samotné odriekanie sa niekedy chápalo ako lútosť. Ale bola to
naozaj pravá lútosť?
Treba ešte pripomenúť, že opakovanie modlitby lútosti pred svia
tosťou zmierenia sa môže stať najzbožnejšou modlitbou veriaceho člo
veka. Vyplýva to zo situácie, v ktorej sa modlitba uskutočňuje. Situácia po
porovnaní vlastného života so životom Ježišovým je pre modlitbu naj
priaznivejšia. Carlo Carretto, ktorého knihy vychádzajú až v 50 vydaniach,
rozpráva o tom takto:"Poznám starého lekára, ktorý má strašnú úzkosť
pred smrťou a vravieval mi:”Ach, keby som len mal tvoju vieru! Ty si
pokojný, máš vnútri pokoj. A le ja ? Nemám vieru a neviem si ju ani dat!"
Často mi to tak povedal. Raz som mu takto odpovedal: - "Čhceš mať
skutočne vieru a chceš v pokoji s Bohom i s l’udŕnl zomrieť? Tak prepusť
konečne svoju slúžku. Ona je tvojou milenkou, a ty si ju vieš iba preto
udržať, lebo je chudobná. Daruj jej malé veno a dovoľ jej, aby si založila
rodinu! Uzmier sa so svojou manželkou a predaj mnoho zo svojho
majetku a daruj chudobným. Dívaj sa na lúdí s väčším optimizmom a
nerozprávaj iba zle o nich. Ver tomu, čo ti hovorím! Keď si usporiadaš
život, tak do jedného roka môžeš nadobudnúť vieru. Ja som sa v tomto
prípade zmýlil", vraví Carretto, - "ale iba v časovom údaji. Lebo už po
niekoľkých dňoch prišiel k sv. prijímaniu."
Carretto zdôrazdňuje, že naša modlitba je lepšia, intenzívnejšia,
silnejšia, keďsme povedali "áno" na Božiu vôľu, pretože jestvuje skutočne
mocné puto medzi naším životom a modlitbou. Preto sme povedali pred
chvíľou, že modlitba za odpustenie hriechov, ktorú kajúcnik koná po
porovnaní vlastného života s Ježišovým životom, môže byť najvrúcnejšou
v živote kresťana, veďpráve znenávidel všetko, čo ho robilo nepodobným
Ježišovi. Nezamieňajme teda poradie, ktoré nový Poriadok pokánia vy
týčil pre prípravu kajúcnika: najprv nech kajúcnik porovnáva svoj život s
Ježišovým, potom nech prosí Boha o odpustenie hriechov.
Uvedenými riadkami sme sa mohli poučiť z nového Poriadku o prí
prave kajúcnika na slávenie sviatosti pokánia. Toto poučenie môžeme
podľa miery viery hneď uvádzať do života v tomto vianočnom období.
Prosme pred spoveďou Ducha Svätého o svetlo a lásku. A samotným
porovnávaním svojho života so životom a príkazmi Ježiša Krista snažme
sa premeniť svoje zmýšľanie a s hlbokou lútosťou modlime sa k Bohu za
odpustenie hriechov. Týmto spôsobom uskutočníme zasa jeden krok v
pochopení koncilovej obnove pokánia. A nie bezvýznamný.

Spracovala -KM- z časopisu Diakonia

Pohľad na Bohorodičku v liturgii
Otázka bola sform ulovaná študentami Košíc. Boli nespokojní s
vlastným postojom k M árii i s postojom ich prostredia. Ten kult je
mdlý, bez sviežosti, chýba mu - čosi. Čo? Hľadajme odpoveď! K de
tú odpoveď hľadať, kto by nám tu mohol niečo p o rad it? Všimli si už,
že každé väčšie hnutie, pohyb, je pri svojich začiatkoch najpriezračnejší, najsviežejší, teda vzorový. Hľadajme teda odpoveď na začiat
ku. Ako si predkovia, ktorí ako prví prijali kresťanstvo, uctili Pannu
Máriu, ako ju videli?
Prekvapilo ich, že o veci sa možno dozvedieť pomerne veľa. Už
dávnejšie je známy doklad nazvaný Sinajskýtni zlomkami. Pochá
dza z 11.storočia, ale jeho originál je starší. Jeden z najväčších
slavistov našich čias, Roman Jakobson, dokazuje, že ten bol vytvo
rený samým Konštantínom, a to ešte v Carihrade a v čase,keď
Konštantín pripravoval veľkomoravskú misiu. Ide o Konštantínov
preklad liturgie sv.Jána Zlatoústeho do starosloviečiny. Najväčší
zlomok obsahuje epiklézu, pripomínanie si svätcov Starého zákona,
patriarchov, prorokov, kráľov alď., svätcov Nového zákona, apošto
lov, mučeníkov, vyznávačov atď. Do toho kňaz upozorňuje, že
prichádza ktosi výnimočný: izrjadno. Bohorodička. Ľud vstáva a
spieva: Ona je čestnejšia ako anjeli, veď je Bohorodička. Potom
prednášajú modlitby za pápeža, biskupov, celú cirkev, za prítom
ných - aj za mŕtvych.
Taká je literárna podoba dokladu. Prirodzene, nebol určený na
čítanie - naši predkovia čítať ani nevedeli . Ide o liturgiu, naši

predkovia ho prijímali ako - liturgiu. Ako teda prijímali - videli
Pannu Máriu?
Na oltári, medzi nimi, je živý Kristus. Na scénu, ako jeho oslavný
sprievod, vystupujú najväčší ľudia Starého zákona. Oslavu- jú ho aj
svätci Zákona nového. Aj tí tvoria sprievod. Teraz prichádza Panna
Mária. Účastníci vstávajú - do diania sa aktívne zapájajú. Podčiarkujú,
slávnostne vyhlasujú, že Mária je pred všetkými, aj pred anjelmi a to aj
zdôvodňujú, svoju vieru vyznávajú: Mária je Matkou Boha, je
Bohorodičkou. Liturgia do sprievodu zaraďuje aj potrebujúcich i ich
zomrelých.
Kristus je centrum. Živý, absolútny . Na scéne, v jeho sprievode, sú
predstavitelia tvorstva. Na ich čele je Mária. Ona je najbližšia ku
Kristovi. V mene toho, že je Jeho Matkou. Ale aj v mene toho, že
tvorstvo si ju vybralo. 2 e Najvyšší tak ustanovil: aj nad anjelov jej
dôstojnosť povýšil.
Na tomto mieste si pripomeňme aj to ,že naši predkovia, účastní- ci
tejto liturgie, mali živú predstavivosť: veď úzko žili s prírodou.
Hľa, odpoveď na otázku košických študentov. Ale aj na otázku nás
ostatných. Hľa, miesto Bohorodičky Márie! Jej úrad, funkcia!
Tak máme Bohorodičku vidieťaj my.
A dodajme: tak, ako dokázali liturgiu slúžiť naši predkovia,tak
ju slúžiť máme aj my.
(om)
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Svätá služba a jej účinky
Svätá služba Božia m á hlboké účinky na
dušu i život veriaceho človeka. Tieto účinky
sa prejavujú bu ď zjavne, ktoré môže
pozorovať každý, alebo utajene, o ktorých sa
presvedčí len ten, kto pocíti ich pôsobenie vo
svojej duši. Podmienkou k dosiahnutiu týchto
účinkov je zbožná účasť a uvedom elé sa za
pojenie do služby svätej. Táto zbožná účasť na
svätej liturgii sa prejavuje modlitbou, spe
vom a pozorným vypočutím časti svätej služ
by, ku ktorej patrí čítanie Svätého písma a
kázeň. Kto sa svojou účasťou na službe Bo
žej podobá cherubínom, ako to veľmi prilie
havo pripomína cherubínska pieseň: "My,
ktorí cherubínov tajom ne predstavujeme,"
ten z nej odchádza s povznesenou a nábož
nou náladou. Táto
nálada veriaceho
posilňuje a povzbudzuje, aby svedom ité plnil
prikázania a ochotne bral na seba milé bre
meno Kristovo, ako sa nám to pripomínalo už
pri svätom krste tým ito slovami: "Aby ochotne
vzal na seba milé jarm o Kristovo a s radosčou niesol jeho ľahké bremeno." Kto sa pri
svätej službe Božej zúčastnil aj na nebeskej
hostine prijatím prečistého Tela a životodar
nej Krvi, toho Spasiteľ v ňom prítomný po
vzbudzuje ku konaniu dobra, k svedomitému
plneniu svojich stavovských povinností a lás
ke k Bohu a blížnemu. A podľa učenia sv.
cirkvi, svätá služba Božia udeľuje prítomným
na nej pomáhajúcu milosť k bohum ilém u ži
votu. Mimoriadnu pomoc, či m ilosť pom áha
júcu k zlepšeniu svojho života dostáva aj ten,
kto je zaťažený veľkými hriechmi, lebo Duch
Svätý, od ktorého milosť pochádza, účinkuje
na jeho dušu ako slnko na roztápajúci sa ľad.
Duch Svätý nikoho nenechá bez odmeny, kto
sa stretne so Spasiteľom, ktorý sa pri svätej

službe obetuje. Každý, kto chce ísť cestou
príkazov Božích a chce sa stať lepším, nech
sa čo najčastejšie zúčastňuje na svätej
službe, obete Novozákonnej, ktorá ho nepo
zorovane premení na nábožného človeka.
Svätá služba človeku pripomína, že aj z neho
pochádza láska, ktorou sa všetci majú navzá
jom milovať,a že je to naozaj tak, to nám
nepochybne potvrdzujú nasledujúce slová zo
svätej služby: "Milujme sa navzájom." Kto by
však cítil, že v jeho srdci ešte nevládne úprim 
ná a skutočná láska, hoci je v stave milosti,
ten nech sa často posilňuje svätým prijíma
ním, ku ktorému podľa rozhodnutia Svätého
Otca môže cez deň pristúpiť až dvakrát, ak sa
dvakrát zúčastní na svätej službe.A prečo
sväté prijímanie v nás rozohní lásku? Lebo
Boh je láska, od ktorej sa zapáli aj vlažné
ľudské srdce, v ktorom je len málo lásky.
Jeho slová: "Milujme sa navzájom" zaznie
vajú ako výzva. A každý, kto počuje tieto slo
vá, vidí v duchu nielen prítomných v chráme,
ale aj vzdialených a neprítomných. A tento
duševný stav dáva človeku vnuknutie na
zmierenie sa s tými, ku ktorým prechovával
hnev a nenávisť Takto svätá služba Božia
vštepuje do srdca človeka lásku, ktorá
usm erňuje celý jeho život. Svätá cirkev nám
kladie na srdce, že účasť na svätej službe
Božej nám privoláva pomoc Božiu k usku
točneniu i pozemských potrieb, a preto pred
každým dôležitým podujatím idem e na svätú
službu, aby sm e si na nej vyprosili požehna
nie a pom oc Boha. Tí, ktorí v nedeľu boli
zbožne prítomní na sv. službe, neraz dosved
čujú to, ako sa im všetko podarilo v nadchá
dzajúcom týždni. Ale velký účinok má svätá
služba Božia predovšetkým na kňaza, ktorý

Pohľad nádeje
"A každé telo uvidí Božiu spásu." (Lk 3,6)
Do podvedomia ľudí preniká v týchto
dňoch stále intenzívnejšie atmosféra blížia
cich sa Vianoc. Preto v súčasnosti môžeme
vidieť, aký je rozdielny prístup a príprava k
nim u mnohých z nás. Nechceme byť však
tými, pre ktorých bol alarmujúci stále vzras
tajúci dátum v kalendári, ale to celkom
zvláštne predvianočné obdobie, ktoré ho
ohlasuje. To, ale aj čas, ktorý mu predchá
dza, má preveriť našu pripravenosť k radost
nej a slávnej, ale tiež závažnej chvíle stret
nutia - k Pánovmu príchodu. Boli to mnohé
udalosti, ktoré vyskúšali predovšetkým
pravdivosť a hĺbku našej viery a nádeje, ale
aj to, ako sme s týmito darmi dokázali praco
vať. Mali byť nosnou konštrukciou vo všet
kom, k čomu sme boli povolaní a čo nám
bolo zverené. Pre každého z nás bolo z Bo
sého milostivého diela viac alebo menej od
delené. A k sme v ňom obstáli, môžeme sa z
toho radovať, ale i naše dobré svedomie sa
musí podrobiť Pánovmu súdu, milosrdnej
šiemu, ale tiež prísnejšiemu než ktorýkoľvek
ľudský úsudok. Posledné Kristovo slovo
rozhodne. K nemu, ktorý je začiatkom i kon
com všetkého, smeruje naša cesta. Preto
čas, ktorý je nám teraz daný, je prípravou na
stretnutie s NÍM. Cirkev, vyučená Božím slo
vom, očakáva tento nový príchod Pána.
Všetci sme dostali čas na to, aby toto
všetko prešlo naším srdcom a myšlienkami
a vstúpilo predovšetkým v predvianočných
dňoch, keď k nám dolieha hlas volajúceho:
"Pripravte cestu Pánovi!" Ak sa tak pri nás

naozaj stane, aj tak v nás zostane otázka
znepokojeného srdca a svedomia. Zodpo
vedná viera a nádej plná dôvery nás pribli
žuje k Božej milosti a láske, pretože vie, že:
"Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby nikto, kto v neho
verí, nezahynul, ale mal život večný. Veď
Boh neposlal svojho Syna na svet, aby svet
súdil, ale aby skrz neho bol svet spasený"
(Jn 3,16-17). Je to radostná zvesť o spáse a
jadro evanjelia. ON prišiel ako svetlo sveta,
ktoré zjavuje v celej pravde našu ľudskú
ochablosť, pokrivenosť a prevrátenosť, ktorý
aj keď bude súdiť - neprišiel odsúdiť, ale
zachrániť. Žijeme medzi zasľúbením a na
plnenou nádejou, a k tomuto cieľu je náš
život nesený dôverou k zvesti Božieho slo
va, lebo jeho SLOVO je PRAVDA. Preto je
skutočná viera v Ježiša Krista plná spoľahnutia na jeho vykupiteľské dielo, dáva nám
nádej na dosiahnutie spásy.
"Ver v Pána Ježiša, a budeš spasený ty
a všetci, kto sú v tvojom dome" (Sk 16,31).
To treba urobiť, pokiaľ je čas. A my sa v ňom
ešte nachádzame. Našou úlohou je, aby sme
s pokorným srdcom a sústredenou mysľou,
s láskou a nádejou, so strážnou bdelosťou
viery očakávali jeho príchod, tú Božiu lásku
k nám, spásu všetkých ľudí. Prichádza a je
nám blízko.
Svojím príkladom nás vedie osoba sta
ručkého Simeona, ktorý tiež očakával deň,
kedy mu bude dané uzrieť spasenie Božie. A
vo chvíli, keď vidí Ježiša, poznáva zrakom

ju zbožne usobrane slúži. Z knihy Mojžišovej
viem e, že ke ď sa Mojžiš vrátil z hory Sinaj,
kde bol dlhší čas v bezprostrednej blízkosti
Boha, večného svetla, z jeho tváre vyžaro
vala svätosť. Podobne sa navonok prejavuje
aj svätosť duše, z ktorej, keď je v milosti
Božej, vyžaruje zvláštny pôvab, prejavujúci
sa milým pohľadom, srdečným úsmevom a
ušľachtilým správaním sa. O to viac sa všetko
vzťahuje na kňaza, keď sa po zbožne
odslúženej sv. liturgií zaoberá cez deň
svojimi kňazskými povinnosťami ako pastier
duší, alebo je medzi svojimi v rodine, alebo
medzi svojimi farníkmi, ktorí sú tiež jeho
duchovnou rodinou. V celom jeho správaní
sa bude odzrkadľovať Spasiteľ, ktorého do
seba prijal v podobe chleba a vína, a okrem
toho v každom jeho úkone bude pôsobiť
Kristus a hovoriť jeho ústami. A ke ď kňaz,
ktorý denne slúži sv. službu, bude chcieť pri
viesť hriešnikov k pokániu alebo k milosrden
stvu voči slabým a opusteným, jeho slová
budú pôsobiť ako liečivý balzam a stanú sa
na každom mieste slovami pokoja, lásky a
radosti.
K e ď na konci svätej liturgie prítomní na
eucharistickej obete na poďakovanie za
účasť spievajú a radosťou: "Nech je meno
Pánovo požehnané až na veky", vtedy kňaz
sa potichu modlí túto modlitbu: "Naplň naše
srdcia radosťou a plesaním teraz i vždycky i
na veky vekov - Amen." A táto radosť,
veselosť a spokojnosť akoby sa prenášala na
každého, kto nábožne bol prítomný na sv.
službe Božej a potom radosť prítomní veriaci
vyžarujú aj do svojho okolia.

o. Vladimír PETRÁŠKO

viery, že v ňom na tento svet prišla SPÁSA.
Simeon sa z toho nesmierne raduje a ďakuje
Hospodinovi, že jeho oči videli spasenie,
ktoré Hospodin pripravil pred tvárou celého
ľudu (Lk 2,30-31).
Jeho verné spoľahnutie na zaľúbenie
Božie bolo korunované stretnutím s Ježi
šom - Spasiteľom.
Táto možnosť je však otvorená všetké
mu veriacemu ľudu, každému, kto ako Sime
on vo viere a nádeji sa približuje k svojmu
Pánovi a Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi. Ak
sa s ním niekto nestretne, potom je chyba v
nás, lebo sme mu vyšli v ústrety po celkom
inej ceste, než po akej ON k nám prichádza.
Zjednodušili sme si to a zvolili sme si pre
seba pohodlnú, širokú cestu, namiesto jeho
cesty úzkej, tŕnistej, cesty sebazaprenia.
A ž sem by nás mala priviesť naša prípra
va v predvianočnom čase, ktorá možno za
čala dosť nesmelo v kritickom pohľade na
seba samého.
Je dobre, ak vieme o svojej chudobe
pred Bohom a uvedomujeme si ju. Nachá
dzame potom cestu modlitby pre svoje slo
vá volajúce k nemu, ale aj slová poďako
vania za milosť najväčšiu, ktorú prejavil vo
svojom Synovi Ježišovi Kristovi, v ktorom
sa zľutoval nad celým svojím stvorením.
Veď"Hospodin je blízko všetkým, ktorí vola
jú k nemu, všetkým, ktorí ho volajú opravdi
vo" (Ž 145,18). To je skúsenosť už starozá
konného žalmistu. Bude to v krátkosti i naša
skúsenosť viery založenej na nedoceniteľnosti poznania Božieho spasenia?
A k sa pre nás skončia Vianoce takto,
potom v úprimnosti bude znieťaj naše: "Slá
va Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom dob
rej vôle; Boh v nich má zaľúbenie" (L k 2 ,14).
o. Petr
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Zmysel života - LÁSKA
Mal som 25 rokov, ke ď som bol vysvä
tený na kňaza; samozrejme, tajne. Bol som v
pracovných technických práporoch, čo zna
menalo vojenčinu na neurčitú dlhú dobu. Bol
som mladý a chcel som žiť. Nechcel som svoj
život zahodiť. V eď by to bolo nepravdivé a
nezmyselné. A tak som dve desaťročia pre
chádzal výrobným procesom. V jeho priebe
hu som stále - deň čo deň - viac a viac
ďakoval Bohu za to, že môžem ž iť v tých
časoch, v tých podmienkach, v tej situácii, a
pritom vykonávať tie najťažšie práce. Robil
som v bani, kameňolome, na stavbách, 15
rokov som bol súkromne hospodáriacim roľ
níkom a práve preto som vďačný Bohu, že
ma to neprestajne nútilo byť úprimným.
K eď som pracoval v bani v Ostrave večer čo večer - po nesmiernej námahe zo
šichty, bral som opäť a nanovo do rúk evan
jelium. Listoval som v ňom a - verte - keby
som tam nenašiel niečo, čo by nebolo nad
ostatné učenia, bol by som to všetko nechal
tak. Študoval som známych filozofov: od sta
rých gréckych až po najnovších - moderných.
Ale čím viac som sa díval do evanjelia, tým
väčšmi som sa presviedčal, že rozdiel medzi
všetkou múdrosťou sveta a Kristovým
učením je taký, ako ke ď niekto len tak potme
hľadá cestu a niekto nájde. Boli iste aj múdri
medzi filozofmi, ale Kristus ukazuje cestu cel
kom jasnú v slnečnom svetle: "Pozrite, takto
sa žije, tadiaľto sa ide! " Stále viac som mal
pocit, že mi odhaľuje celé tajomstvo dejín
vesmíru, od jeho vzniku až po jeho vyvr
cholenie. Odhaliť tajomstvo dejín, kam to
všetko speje, to som považoval za najväčší
objav, aký môže existovať vo vesmíre. A
Kristus ho zjavil a rozvinul. Práve preto bolo
pre mňa evanjelium každým dňom drahšie a
vzácnejšie. Bol som presvedčený, že celý
život, a keby som mal aj desať životov, všetky
je hodno položiť za to, aby som mohol obja
vovať toto veľké tajomstvo človeka, dejín a
života. Evanjelium ako program vesmírnych
dejín. Mal som skutočne pocit, že objavujem
celý program dejín. A bol to nádherný pro
gram. Dočítal som sa v liste sv. Pavla Efezanom, že mu bolo zjavené odveké rozhod
nutie Stvoriteľa: podľa plánu, ako sa bude
napĺňať čas, všetko zjednotiť v Kristovi. V
tejto jedinej vete je celý program dejín. Od
samého začiatku stvorenia všetko, čo bolo
stvorené, bolo stvorené pre toto veľké fan
tastické zjednotenie v Kristovi láskou na kon
ci vekov. Každá vec má v sebe náboj pre toto
zjednotenie, a to v celom vesmíre, v živej i
neživej hmote, každý zákon má toto jedno
rozpätie. Smerovanie k jednote v Kristovi za
sahuje v oveľa väčšej miere i človeka. V
doterajšej histórii človek pôsobil pod silným
vplyvom tohoto zákona zjednocovania. Ako
jediný tvor, ktorý len čo sa začal obzerať po
svojej zemi, už hľadal chodníčky od príbytku
k príbytku, rozvíjal poznanie a dnes opriadol
celú planétu sieťou rádiových a televíznych
vysielaní a všetkého, čo zjednocuje túto pla
nétu a dnes už je celá zem jediným domovom
pre všetkých ľudí. Zostalo už len jedno,aby ju
človek zjednotil láskou. A to je náš dlh, dlh
nás kresťanov. K tomu sme boli povolaní a
ešte sme to ani zďaleka nesplnili. Nikdy ne
bolo také jasné ako dnes, že práve o túto
jednotu ide. ľudia musia zjednotiť svoju pla
nétu láskou, a až sa to uskutoční budeme na
vrchole dejín.

ľudstvo má dnes len dve šance: alebo
prizná, že vývoj končí, nič sa nebude ďalej
vyvíjať, to ale znamená debakel všetkého, čo
sa udialo vo vesmíre od jeho začiatku až
doteraz. Všetko by skončilo v zmätenom my
slení človeka a ďalej nič. To by bol maximálny
pesimizmus. Druhá šanca je pokračovanie
vývoja, ktorý sa môže uberať len jedným
smerom, a to k zjednoteniu všetkých ľudí
láskou. A nevyhnutne sa bude musieť objaviť
nová forma vedomia, nový spôsob bytia, kto
rý tu ešte nebol; duša duší, láska, v ktorej sa
zjednotili všetky lásky, lásky všetkých ľudí.
Znova mám pred očami Ježiša Krista, to veľ
ké tajomstvo Boha, ktorý vstúpil do srdca
hmoty, aby sa v ňom všetko zjednotilo. Sle
doval som Jeho evanjelium a celkom jasne
som si uvedomoval, že prináša úplne nový
spôsob života. Hneď na začiatku pri Jordáne:
"Zmeňte svoje myslenie! " Co máme robiť?
"Každý, kto má dva obleky, nech jeden dá
tomu, kto nemá !" Vojaci sa ho p ý ta li: Čo my
máme robiť ?" Buďte dobrí a
nikomu nestrpčujte život I" Ďalej
návšteva Nikodéma u Ježiša;
\ ÍJ Ježiš tam hovorí : "Musíš sa
znovu narodiť!" Ako sa znovu
narodiť z ducha? To zasa
Vm É
vysvetlil P a v o l: "Ovocie ducha
je láska, dobrotivosť, vľúdnosť
Ovocie tela je nenávisť lakomstvo, ... " Teda narodiť sa
pre lásku, vľúdnosť a dobrotu.
To je celkom nový model bytia.
Potom hovoril Ježiš o novej štruktúre nového
spoločenstva : "Ten, kto je medzi mocnými
tohto sveta, dáva pocítiť svoju moc. Medzi
vami to tak nebude. Medzi vami, kto bude
prvý, nech je ako posledný sluhom všetkých!"
Jediné prvenstvo v tomto novom myslení - v
kresťanskom myslení, môže byť prvenstvo v
láske. V čomkoľvek inom ľudia súťažia a sa
predbiehajú, všade je niekto prvý a niekto
posledný. A ten, kto je prvý uvádza do
poníženia tých posledných. Jedine v tomto
súťažení, kto bude viac milovať, nikto nie je
ukrivdený, nik nie je ponížený, pretože ten,
kto viac miluje, je posledným sluhom všet
kých.
Takto môžem pokračovať a prísť až k
poslednej večeri, kde sa Kristus modlí za
tých, ktorí uveria slovám apoštolov, teda za
nás, a hovorí: "Aby všetci jedno boli, ako Ty,

Monika TANČÁKOVÁ

Kým bude
Láska
Kým bude Láska nebo obývať
vždy bude prúdiť nadol k Zemi
nie od príčiny zemskej tiaže
lež od potreby čo ju viaže
na Zemi ľuďom povedať
že môžu nebo obývať
za ľudskú lásku za vieru
za život Pravdy za dôveru

Otče, vo mne a ja v tebe a aj oni v nás jedno
boli." Tieto slová sme ešte vôbec nepochopili
a ani ich nepochopíme. Sú adresované Ot
covi, až do tých sfér neba a zeme, kde človek
bude chapať novým vedomím, novým mys
lením, poznaním a láskou. Tu Kristus uvádza
celý vesmír do takej jednoty, v akej je On so
svojím Otcom, do trojičnej jednoty, do jednoty
lásky, kde sa milujúci nestráca vo svojom
milovanom, aby stratil svoju osobnosť. Čím
viac sa v ňom stráca, tým viac je sám sebou,
tak ako sú tri osoby sami sebou v jednom
Bohu. To je vefké tajomstvo, ku ktorému
smeruje všetko, celý vesmír. Preto, ak takto
vidíme veci, stále budeme objavovať nový
pohľad na fantastický cieľ a vrchol dejín. Z
toho vyplýva, že sebectvo, lakomstvo, závisť
nemajú nijaké šance, sú už okolo dve tisíc
ročia zastarané. Jediné, čo má šancu, je všet
ko zjednocujúca láska. Vidieť takto dejiny,
mať takúto nádej, to je úplne chápanie sveta,
celkom ine chápanie šťastia. Svätý Pavol ho
vorí: "Keby som nemal lásky, ničím by som
nebol." ľu d ia všeličím vynikajú. Poznáme
múdrych ľudí, ktorí objavili nové veci, obo
hatili ľudský rod svojím poznaním, zlepšili je 
ho fasádu. Ale bolo by to naozaj len vy
lepšenie fasády, keby tu nebolo láskou zjed
nocujúceho prvku. Keby som bol najlepším
teológom, ktorý by hravo riešil všetky pro
blémy a ťažkosti teológie, keby som bol reč
níkom, ktorý by svojou presvedčivou rečou
strhával za sebou masy, keby som bol liturgom, ktorý by očaroval krásou svojej liturgie,
keby som bol vedcom, ktorý by objavoval
nové a nové poznatky a nemal by som lásky,
možno by som bol trocha ako protéza, ktorá
vylepší fasádu ľudského rastu, ale živý by
som nebol. A tu je to nové, čo priniesol Kris
tus. Ježišovi Kristovi nejde o nové fasády, ide
mu o nového človeka. Človeka, ktorý je vnú
torne opravdivo človekom. Ježišovi Kristovi
nejde o to, aby sa zmenil režim, ale aby sa
zmenil človek. Vie, že len tak sa môže zmeniť
svet, ak sa zmenia jednotliví ľudia. Aj v našej
súčasnej situácii si uvedomujeme, že hlavne
každý z nás sa musí zmeniť, ja sa musím stať
lepším človekom, ak sa má zmeniť svet. Inak
sa zasa zmení len fasáda. Je dôležité, aby
sme nedali na vonkajšie prejavy a aby sme
sa sami začali meniť na lepších ľudí. Každý
doma, vo svojej rodine, aj v spoločenstve
tam, kde je. Pred sebou máme odhalené
tajomstvo vesmírnych dejín a len jedna cesta
vedie k realizovaniu tohoto tajomstva: cesta
vzájomnej lásky. Cela príroda už uskutočnila
to zjednotenie, aj človek ho technicky
uskutočnil. Ostáva už len zjednotenie sŕdc.
Včetko, čo existuje, každý kvet, každa vec,
každý človek sa dožaduje vašej osobnej lás
ky. Snažme sa nesklamať a naozaj sa stať
novými ľuďmi. Iný program nemáme. Pro
gram nášho ľudského spoločenstva nie je o
nič menší a o nič reálny ako nový človek,
nové nebo, nová zem, o ktorej hovorí Ján v
Apokalypse, že na vrchole všetkého bude
svadobná jednota Boha so svojím ľudom.
Prorok hovorí, že sa v tých časoch stane, že
sa Boh skloní k Zemi a povie je j "Ty moja
milovaná" - a Zem odpovie "Ty môj Boh je 
diný". Nech v každom z nás rezonujú tieto
vety ako základné volanie života k väčšej
láske, k tej najbohatšej koncepcii všetkého
veľkého a krásneho.
o. Jozef PORUBČAN, S. J.
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DROGY
(Pokračovanie z 23. čísla)

Teória o procese učenia sa
Táto teória je dobre známa v psychológii a
má svoje široké uplatnenie v školách. Podľa nej
sa dieťa opakovaním rozličných úkonov učí, ako
sa správať. Výsledok tohto učenia je potom
osobnosťdobrealebozleformovaná. Teória má
za základ takzvaný "zákon úspechu”. Zo skú
senosti dobre vieme, že ak v nejakej činnosti
máme úspech, radi ju opakujeme. A platí to aj
naopak. Opakujúc ju, nadobudneme zvyk a
zvyk sa nám stane potom naším spôsobom
správania sa. Na objasnenie uvediem jedno
duchý príklad. Nejaký chlapec v spoločnosti ka
marátov povedal vtipnú poznámku, na ktorú sa
všetci zasmiali. Pri najbližšej príležitosti sa zno
va pokúsi o podobnú poznámku. Ak znova vy
volá smiech, utvrdí sa v ňom presvedčenie, že
je vtipný a v budúcnosti sa bude podľa toho
správať. Smiech kamarátov je preňho takzvané
kladné posilnenie. Mohlo sa však stať aj na
opak. Nikto z prítomných sa nezasmial. V tom
prípade posilnenie by bolo bývalo záporné a on
by sa viac nebol pokúsil o vtipné poznámky.
Pozrime sa teraz, ako to uplatniť vo veci
drog. Teória tvrdí, že človek sa naučí požívať
drogy. Ako? Dospievajúci mladík postupne vždy
viacej a viacej sa osamostatňuje od rodiny a
vstupuje do spoločnosti vrstovníkov. Tento prie
beh možno vyjadriť obrazne: za detstva hral v
rodine úlohu, ktorú mu pridelili rodičia, inými
slovami, naučil sa správať sa ako “ príkladný
žiak” , “nežný a poslušný syn", atď. Skupina, do
ktorej sa pomaly včleňuje, mu zverí inú úlohu.
On pomaly zanechá pôvodnú úlohu alebo dá do
súzvuku úlohu rodiny s úlohou skupiny. Môže
sa stať, že mladík sa dostane do skupiny, v
ktorej sa požívajú drogy. Prirodzene, že skupina
bude naňho robiť nátlak. Aby sa nezdal pre
konaným a aby sa prípadne z neho nevysmievali, že je ešte dieťaťom, pokúsi sapoužiťdrogy.
V styku so spoločníkmi drogy už nie sú preňho
strašidlom, ako mu ich maľovali rodičia, ale čosi,
čo mu slúbuje mimoriadny zážitok. Ak podľahne
nátlaku, bude preňho rozhodujúce, ako naňho
zaúčinkuje požitá droga. Ak tento bude kladný,
(droga ho naozaj voviedla do ríše snov a sku
pina pochválila jeho odvahu), je veľmi pravde
podobné, že použitie sa čoskoro zopakuje. Ako
spomínanému vtipnému chlapcovi aj jemu sa
dostalo kladného posilnenia. Tým sa začala re
ťaz nových zážitkov, ktoré sa čoskoro premenia
vo zvyk a on, priamo jeho organizmus, sa naučí
na drogy.
V tomto priebehu je dôležité rodinné ovzdu
šie. Z výskumov o mladých, ktorí podľahli dro
gám, vysvitá, že bolo málo porozumenia medzi
nimi a rodičmi, že ich postoj k rodine bol zá
porný a vzťah k rodičom napätý. Nakolko chý
bala dôvera k rodičom, synovia a dcéry sa po
zvoľne odcudzili rodinnému prostrediu a primkli
sa ku skupine, v ktorej často našli, aj ke ď v
pomýlenej forme, pochopenie, uznanie a po
chvalu.
Bohužiaľ, na to, aby mladík sa stal otrokom
drog, nie je nevyhnutné kladné osobné posil
nenie, čiže nie je nevyhnutné, aby zážitok bol
príjemný. Aj keď zážitok je osobne nepríjemný
(nie všetci znášajú drogy), posilnenie prichádza
zo strany spoločníkov. Mnohí by nepožili drogy
pre drogy sami, keby sa to nedialo v spoloč
nosti. V skutočnosti mnohí mladí lúdia odôvod
ňujú požívanie drog tým, že ich požitím sa v
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skupine vytvorí srdečné ovzdušie a porozume
nie. Je príznačné aj to, že miesta, kde sa tan
cuje alebo počúva moderná hudba, sú stre
diskom požívania a rozširovania drog. Keď sa
potom človek dostane do krážov drog, musí ich
požívať pravidelne a spoločnosť je preňho už
celkom podradná.
Aj táto teória vysvetlúje iba čiastočne prí
činu drog. Zdôrazňuje vonkajšie fakty a nechá
va stranou vnútorné procesy. A málo berie do
úvahy aj skutočnosť, že drogy nie sú len škod
livé, ale aj zakázané.

Teória o osobných vzťahoch
Treba hneď zdôrazniť, že táto teória vy
chádza z predpokladov sociológie, číže z náuky
o spoločenských javoch. Berie do úvahy vzá
jomné ovplyvňovanie psychologických, osob
ných a sociálnych i spoločenských faktorov. V
sociológii sú dobre známe odchýlky od takzva
ného “normálneho” správania sa. Nápadné
správanie, spoločensky neprijateľné, upútava
pozornosťlúdí a je nimi odsúdené.
Ľudské nažívanie vyžaduje prijateľný spô
sob správania sa. Každá skupina čaká od svo
jich členov, že sa budú riadiť podľa určitých
noriem. Napríklad od futbalistu fanúšikovia oča
kávajú dobrý výkon cez nedeľný zápas. Ak skla
me ich očakávanie, dajú mu to jasne najavo.
Hráč si vypne všetky sily, alebo stratí seba
dôveru a zanechá mužstvo.
Tento proces je ešte jasnejší pri drogách.
Používanie drog je spoločnosťou odsúdené.
Predstavme si syna z dobrej rodiny, ktorý ná
hodou začal požívať drogy. Čoskoro sa to do
zvedia rodičia a učitelia, čiže osoby, na úsudok
ktorých on veľa drží. Tento objav bol pre tieto
osoby bolestný a mal za následok, že ich sprá
vanie k mladíkovi sa zmenilo. Dajú mu najavo,
že ho pokladajú za slabého, nestáleho, nena
praviteľného, prípadne navždy strateného. V
dôsledku aj jeho vzťahy k týmto osobám sa
zmenia a budú poznačené vzájomnou nedô
verou. Bude pokladaný, a aj sám sa bude pokla
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dať, za niečo zvláštneho. Utvorilo sa v ňom
presvedčenie, že je nenormálnym a čoskoro sa
nájde na pokraji spoločenských vzťahov aj v
rodine aj v škole. Nezostáva mu iné, ako splynúť
so skupinou a hrať úlohu drogovaného človeka.
Z tohto hľadiska ľahko vidieť, ako ťažko je pre
podobného mladíka násť znova cestu do spo
ločnosti a aké napätie musí vyvinúť, aby vypra
coval obraz o sebe, ktorý je prijateľný spoloč
nosti, nehovoriac vôbec o návyku na drogy.
Po vyložení teórií chcem ešte pridať niekoľ
ko výsledkov z výskumov, ktoré upresnia to, čo
bolo už povedané. Z viacero štúdií vysvitá, že
dva extrémy vo výchove vedú ľahko k drogám:
dovoliť všetko a zakázať všetko. Ako vždy,
stredná cesta a presná miera vo chválach a
trestoch vedú k formovaniu osobnosti. Z vý
skumov vysvitá aj iná danosť. Matky, ktoré poží
vajú nesmierne alkohol, veľa fajčia a preháňajú
v užívaní liekov, nevedno podnecujú deti k dro
gám. Aj rodičia, ktorí vyžadujú od vlastného
dietätä v škole výkon nad jeho sily, môžu ho
nevedome doviesť k požívaniu drog. Syn ľahko
nájde riešenie svojho neúspechu v drogách. K
tomu môžu, pravda, prispieť aj učitelia, ak vyža
dujú priveľa od svojich žiakov. Podobne sa to
môže stať s mládežou, ktorá je zamestnaná a
požiadavky na pracovisku prevyšujú jej sily.
Pozorný čitateľ vyvodí uzávery z predlo
žených výsledkov. Chcem iba zdôrazniť, že ak
rodičia alebo učitelia objavia, že ich synovia,
dcéry alebo žiaci berú drogy, nech skúmajú,
kde je príčina a potom nech im trpezlivo pomá
hajú v tomto täžkom zápase. Nech nepotvrdia
svojím odmietavým správaním tretiu teóriu a
nech ich, ako sa vraví, neodpília. Tým by ich len
utvrdili v tej dramatickej situácii, z ktorej veľmi
ťažko nájsťvýchodisko.
Veda pomáha Ibdstvu, ale často musí uznať
svoju bezmocnosť. Jestvuje však Ktosi, a ten
môže všetko. Preto chcem zakončiť modlitbou
za tých všetkých, ktorí padli, aby čoskoro mohli
povstať.

(Spracované podľa K. Poláček: Diakonia)
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VRÁŤME DEŤOM ROZPRÁ VKU!
Môj darček Ježišovi k Vianociam
polnočná sv. omša
f
pozdrav starším
svätá omša

Ú

á

svätá omša so sv. prijímaním

ň

poslušnosť rodičom
6
odpustenie
v
c a j

ranná a večerná modlitba
sebazápor

ť j A'*
+ .- *

modlitba za rodičov

%
modlitba za kňazov

o[
y

Z dialkysa pomaly a nečujne prikráda mod
rý svet Vianoc. Z neba sa vyleje hviezda a ožiari
nás. Zatiaľ ešte všetko drieme za dverami srd
ca. Dozrieva...aby sa mohlo vyhúpnuť v pravý
čas von.Pripravujeme sa tak dôkladne,akoby
nám obchody ani nestačili. Chystáme si svoje
pohodlné šťastie, pokoj. Máme toľko ilúzií a plá
nov, že sa to čisté a dôležité začína vytrácať,
kaziť. Sme preťažení, uponáhľaní, ustarostení,
podráždení a napokon, z toho pramení, aj necit
liví.
VIANOCE BEZ CITU NIE SÚ VIANO
CAMI.
Musíme otvoriť oči a potom celé srdce doko
rán. Musíme niekoho pritúliť, o niekoho sa op
rieť...ako to robil Ježiš. Z toho pramení skutočné
šťastie.

oponuje. JE TO DOHOVOR KRÁSNYCH ĽUDÍ,
PRE KTORÝCH EXISTENCIA DOBRA A
SPRAVODLIVOSTI JE NEOHROZITELNÁ A
SAMOZREJMÁ AKO VZDUCH A CHLIEB. Ich
viera v dobro je taká silná, že sa pred nimi občas
hanbím za tú svoju, už tolkokrát odpoatavanú.
A tak v tých rozprávkach sa chcem zdvihnúť
spolu s nimi, s tými, čo ich vytvorili. Pretože ľud
je ako dieťa: jeho čelo je obrátené k budúcnosti.
(M.Rúfus: Prosté a ťažké.)
Možno aj vy máte deti. Ale deti nie sú len
malé, nemajú vždy rodičov. Deti sú aj dospelé,
aj sedemdesiatročné. Každý človek má v svojej
podstate detskú dušu. Každý človek je čistý v
svojich detských snoch a predstavách. Ich krá
su pochopí ten, kto vnikne do ich života a stane
sa tak sám dieťaťom. Najskôr však musí zabiť v
sebe vypoätavú dobu, musí sa OSLOBODIŤ a
žlť pre druhých ako kňaz, v bielom tichu svojej
detskej duše.
Deťmi sa zvyčajne stávajú ť, ktorí si veľa
vytrpeli, ktorých život zhodil na kolená a pokoril.
Úrčite aj v našej blízkostije ich veľa. ...Ale odetí
sa treba starať. Preto neváhajme, ... veď aj
dospelí môžu mať detských priateľov, ako mal
Exupéry Malého princa.
Svoj záujem môžete realizovať v CHARITE,
ktorá organizuje činnosť ľudí odhodlaných po
máhať. Bez ľudí stráca zmysel aj možnosti.

Veď okolo nás je toľko opustených, nešťast
ných duší. Stačí len natiahnuť ruku, dotknúť sa
láskavým slovom a príde uzdravenie. Takto sa
dáva pokoj a láska, takto sa človek oslobodzuje
z pút pozemského egoizmu.
OTVORTE OČI A SRDCE DOKORÁN, lebo
prichádza Ježiš a nie sme pripravení.Chýba
nám cit pre jeho najmenších, o ktorých nie je na
Zemi postarané. VRÁŤME IM ROZPRÁVKU ŽI
VOTA!
'Žijeme v tomto storočí také ťažké a občas
také brutálne dejiny, že nám svet zavše pripadá
ako sprisahanie hulvátov. A ROZPRÁVKÁ mu

Anežka OLEJNÍKOVÁ

jednotky v škole
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Chlapček u Ježiška
Aj F. M. Dostojevskij (1821-1881)
chcel touto rozprávkou splatiť svoju
daň vianočnému tajomstvu. Vyjadril v
nej myšlienku, že raz pre všetkých
trpiacich nastanú “večné Vianoce”,
“večná radosť’, “večné šťastie”, lebo
Ten, ktorý sa narodil chudobný v
maštali, prišiel vykúpiť predovšetkým
všetkých bedárov na svete.
Stalo sa to na Š tedrý večer, v istom
meste, za veľkého mrazu.
Malý, šesťročný chlapček sa prebudil
ráno vo vlhkom a chladnom podzemí.
Oblečený bol do akéhosi kabátika a triasol
sa. Sedel v kúte na kufríku a zabával sa
tým, že sa díval na paru, ktorú dýchal do
mrazivého povetria.Chcelo sa m u veľmi
jesť. Niekoľkokrát zašiel k lavici, na ktorej
ležala jeho nemocná m atka na akom si
uzlíku. A ko sa sem dostala? Zaiste prišla
sem so svojím synčekom z cudzieho kraja
a naraz onemocnela. D om ácu paniu zatkli
pred dvoma dňam i na mestskom dome. V
druhom kúte izby stonala od reum y osem 
desiatročná babka, ktorá žila v dobrých
podmienkach, ale teraz skonávala osamo
te, ochkajúc, osopujúc sa na chlapčeka,
takže sa už bál aj priblížiť k je j kútu. N apiť
sa mu dali ešte na chodbe, no nenašiel ani
kôročku chleba, preto prišiel už po desiaty
raz zobudiť svoju matku...

izba, a v izbe strom až po povalu. To je
vianočný stromček, a na strom čeku koľko
svetiel, koľko zlatých papierikov a jabĺk, a
vôkol panenky, malé koníky. Po izbe pobe
hujú pekne oblečené deti, sm ejú a ihrajú
sa. Ešte a j hudbu p o č u ť cez okno. C hlap
ček hľadí, diví sa, sm eje sa, ale ho bolia už
p alčeky na nôžkach. P rstočky na rukách
sú celkom červené, ťažko nim i pohnúť. R a
zom s i spomenul, že ho bolia prstočky,
zaplakal a bežal domov...
Cestou, hľa, zasa vidí cez okno izbu,
o p ä ť je tam stro m če k a po stoloch roz
ličn é koláče. S edia tam štyria bohatí pá
ni, a ktokoľvek príde, dávajú mu koláče.

-Bože, aké mesto! Ešte nikdy nevidel
niečo takého... Tam, odkiaľ je, valí sa po
nociach len veľký čierny m rak - a je d n o
jediné svetlo na celej ulici. Dedinské nízke
domčeky s okenicami, na ulici niet takm er
nikoho, všetci sa zatvárajú p o domoch, len
desiatky a desiatky p so v šteká celú noc...
No tam bolo tak teplo, a dá vali m u jesť, ale
tu... Bože, keby si m ohol zajesť! A krik je tu
a hrmot, aký to svet i ľudia, kone i vozy - a
mráz, mráz. Ach, Bože, ako sa m i len chce
jesť - povie si, k e ď razom zacíti, že ho
zaboleli prstočky...
Pomimo prešiel m estský strážnik. Od
vrátil sa, aby chlapčeka nevidel. Hľa, zasa
ulica... a aká širokál Tu naozaj zadlávia
človeka... Ako všetci kričia, behajú... A to
je čo? Jaj, aké veľké okno! A za oknom

naraz sa rozosmial. Nikdy on nevidel také
panenky a nevedel, že sú i také. Zasa sa
m u chce plakať... no, také smiešne, naozaj
sm iešne sú tie panenky.
Razom sa m u zdalo, že ho niekto zo
zadu chytil za kabát. Veľký, zlý chlapec
stá l vedľa a udrel ho po hlave. Strhol mu
čiapku a p o d ložil m u nohu. Chlapček spa
dol. Ľudia h n e ď zakričali, potom vyskočil a
bežal, bežal a rýchlo zabehol, ani sám
nevie kam, p o d bránu na cudzí dvor, uchý
lil sa za drevom : tu ma nebude hľadať a je
tu tma.
S adol si a skrčil sa, ani oddýchnuť si
nem ohol od strachu... O malú chvíľku sa
však tak dobre cítil, že i rúčky i nôžky ho
prestali bolieť, i bolo mu tak teplúčko, ako
p ri peci, celý sa zatriasol: ach, v e ď by bol
skoro zaspal. A ko dobre je tu zaspať. “Po
sedím si tu a pôjdem sa zasa pozrieť na
panenky,” pom yslel s i chlapček a usmial
sa, k e ď s i na ne spomenul: celkom ako
živé...! Tu sa m u zazdalo, akoby nad ním
m am ička zaspievala pieseň...
“Mamička, ja spím. Ach, ako dobre je
tu s p a ť!” “Pôjdem e spolu k Ježiškovmu
stromčeku, synáčik,” pošepkal nad ním ti
chý hlas.

Bolo m u vo tme veľm i smutno, v e ď sa
už stmievalo a svetlá nezažíhali. Poštípal
na líce matku. Divil sa, že sa nedvíhala a
že zostala taká studená ako stena.
“ Už je tu chladno”, pom yslel si, trochu
postál, nebadane zabudnúc svoju ruku
na pleci zosnulej. Potom dýchal na svoje
prstočky, aby ich ohrial, a konečne s i vzal
z lavice čiapočku a vyšiel z podzemia. Bol
by vyšiel i prv, ale sa bál veľkého psa p ri
susedkiných dverách. V ečer tam psa ne
bolo, vyšiel teda na ulicu.

SLOVO

Dvere sa ustavične otvárajú a mnoho p á 
nov vchádza z ulice. Vkradol sa tam i
chlapček, otvoril rýchlo dvere a vošiel... Ó,
ale ako naňho zakričali, ako sa mu p o 
hrozili! Jedna p a n i rýchlo prišla k nemu,
vtisla m u do ruky grajciar a sam a mu otvo
rila dvere na ulicu. A ko sa len chudáčik
naľakal! Grajciar m u ih n e ď vypadol. Ne
m ohol zohnúťsvoje sčervenené p rstočky a
udržať ho. Vybehol teda von a šiel stále
rýchlejšie, ale kam, to sám nevedel. Chce
sa m u znova plakať, ale už sa bojí...
I beží a na rúčky s i opäť fúka. Zmocňuje
sa ho tieseň, lebo sa cíti taký opustený a
sm utný...a razom... Bože, čo je to zas?
Zástup ľudí stojí a díva sa. Na okne za
sklom sú tri m alinké panenky, odiate do
červených a zelených šiat, ako živé. Jeden
starček se d í a akoby hral na veľkej base,
dve ostatné stoja p ri ňom a hrajú na m alin
kých husličkách a v takte kývajú hlavami,
razom pozrú je d n a na druhú, prehovoria,
naozaj hovoria, len ich spoza okna nepo
čuť. Spočiatku s i myslel, že sú živé, ale
k e ď sa presvedčil, že sú to iba panenky,

Skoro by s i bol myslel, že je to jeho
mamička, no nie, to nie je ona... Ktože ho
to pozval? Nič nevidí, no niekto sa nad ním
nahol a objal ho vo tme, vystrel k nemu
ruku a ... a naraz - ó, aký to svet! A ký
vianočný strom ček! Ba, nie je to Ježiškov
strom ček? Ešte nevidel taký stromček.
Kdeže je teraz? Všetko sa blyští, všetko
žiari, okolo panenky... to sú všetko chlapci,
dievčatá, lenže také ožiarené, všetci sa
točia okolo neho, lietajú, všetci ho bozká
vajú, berú, nesú so sebou... ba i on sám
letí a vidí, že je h o m am ička sa naňho díva
a usmieva s radosťou...
“Mamička, m am ička! Ach, ako dobre je
tu, m am ička!” kričí chlapček a opäť sa boz
káva s deťmi a chce im čím skôr rozprávať
o tých panenkách za sklom. “Kto ste vy,
chlapci? Kto ste vy, dievčatá?” pýta sa,
usm ievajúc sa a bozkávajúc ich.
“To je Ježiškov strom ček,” odpovedajú
mu. “Ježiško v tento deň vždy dáva strom
ček malým deťom, ktoré na ze m i stromček
nem ajú.” A zbadal, že títo chlapci a diev
čatá boli také deti ako on a že všetci sú
teraz tu, všetci u Ježiška, ba i On sám je
uprostred nich a vystiera k nim ruky a
žehná, blahorečí im, aj ich mamičkám... A j
všetky m am ičky týchto detí stoja tu, pla
čú... Každá poznáva svojho syna a dcéru
a oni poletujú k ním, bozkávajú ich, utierajú
im slzy svojim i ručičkam i a prosia ich, aby
neplakali, lebo ž e im je tu dobre...
A tam dolu na zemi, na druhý deň ráno,
dvorania našli chlapčeka mŕtveho, zmrz
nutého za drevom a vyhľadali i jeho m at
ku... Tá umrela ešte pred ním. Obaja sa
stretli u Pána v nebi.
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Z kreíianského

Cirkev má nových
blahoslavených
Na sviatok Krista Kráľa vyhlásil
Svätý Otec pri pontifikálnej svätej
omši v Bazilike s v. Petra ďalších bla
hoslavených. Sú nimi 25 mexickí mu
čeníci a rehoľná sestra Mária Venegasová, tiež z Mexika, zakladateľka
kongregácie Dcér najsvätejšieho Srd
ca Ježišovho, Mexickí blahoslavení
Cristóbal Magallanes a spoločníci sú
odvážnymi svedkami a žiariacimi prí
kladmi veľkodušnej a hrdinskej odda
nosti Kristovi. V čase ťažkého a kru
tého prenasledovania katolíckej cirkvi
v Mexiku v r. 1915-1937 ostali verní
nielen Vládcovi - Kráľovi vesmíru, ale
aj cirkevným spoločenstvám a veľkej
katolíckej tradícii mexického národa.
Neúnavne vykonávali katechetickú
činnosť, slúžili chorým a opusteným,
zmierňovali svojim blížnym chvíle utr
penia za prenasledovania. Dvadsiatidvaja z nich boli kňazmi, traja laikmi.
Pred svojimi prenasledovateľmi vy
znali Pána slovami:
- Ak Boh je všetko a všetko sme od
neho dostali, je spravodlivé, aby sme
sa mu celkom odovzdali." Pred smr
ťou, keď odpustili svojim prenasledo
vateľom, niektorí z nich zvolali: “ Nech
žije Kristus Kráľ a Guadalupská Pan
na Mária.” Veľkej slávnosti sa v bazi
like zúčastnili tisíce pútnikov z Mexika
a so Svätým Otcom koncelebrovalo
sv. omšu 120 kňazov a 40 biskupov,
medzi nimi aj 2 mexickí kardináli.
Francúzski pútnici z diecézy
Versailles navštívili v októbri t. r.
Velehrad.
Ich želaním bolo zúčastniť sa
staroslovienskej liturgie východné
ho obradu. Celebroval ju otec Fran
tišek Kozár. Spievali _ chrámové
zbory z Rajhradu a Židlochovíc.
Prekrásne liturgické spevy francúz
skych hostí očarili.

V Slove č.17sm e priniesli správu o výstavbe seminára v Užhorode, ktorého základný kameň
bol posvätený 28. júna. K veľkej obetavosti ukrajinských veriacich, ktorí budujú seminár z
príspevkov, sa svojím dielom pripájajú aj naši veriaci. Podarilo sa nám získať fotografiu
modelu tejto stavby. Projekt seminára sa rodí v ateliéroch akciovej spoločnosti ZINPRO v
Michalovciach, ktorá sa ho snaží v skrátených termínoch odovzdaťužhorodským veriacim.

V E Ľ A V R A V N Ý P O S T O J M IN IS T R A
Podľa posledných štatistík sčítania ľu
du v ČSFR sa len cez 40 percent obyva
teľov v Českej republike hlási ku kresťan
stvu. Výsledky júnových volieb i samotné
zloženie českej vlády je však pre veriacich
veľavravnejšie a uspokojivejšie než na
Slovensku, hoci kresťanov je cez 70 per
cent. Sú v nej významné osobnosti čes
kého katolíckeho života.
Osobitou osobnosťou je minister škol
stva prof. Peter Piťha. Na Karlovej univer
zite vyštudoval češtinu a históriu, získal
hodnosti PhDr., CSc. a univerzitného pro
fesora a v roku 1969 bol v Holandsku riad
ne vysvätený na kňaza. Svoje hlboko du
chovné postoje prejavuje aj v riadiacej
práci ministerstva.
Najnovšie mnohých príjemne pre
kvapilo, keď na sviatok sv. Anežky a tretie
výročie jej kanonizácie odskočil minister

zo svojej úradovne do Anežského kláš
tora, aby položil sv. Anežke ďakovnú kyti
cu.
K návštevníkom, ktorí sa okolo minis
tra spontánne zhŕkli z blízkej Národnej
galérie, prehovoril o význame sv. Anežky
v českých dejinách, ako aj pre súčasnosť
a budovanie novej českej štátnosti. Na
redaktorskú otázku Katolíckeho týžden
níka, či českí svätci majú čo povedať pre
súčasnosť, odpovedal:
“ Svätci sú z katolíckeho hľadiska veľ
kými príkladmi, ale českí svätí majú cel
kom zvláštne postavenie v dejinách náro
da, pretože sú široko uznávanými vzormi
správnych postojov, uznávajúcimi po
stáročia i tými, ktorí nie sú veriacimi, ktorí
nie sú katolíkmi. Naši veľkí svätí sú osob
nosťami našich dejín pre celý národ.”

Milión ružencov pre Rusko
Sestra Hardburga zo spoločnosti sestier
Božej Prozreteľnosti si voľný čas vypĺňa zho
tovovaním ružencov. Za minulý rok ich "vy
robila" osemsto. Je členkou dobrovoľného
združenia nemeckých katolíkov, ktorí si dali
úlohu poslať do Ruska milión ružencov.
Iniciátorom hnutia je Belgičan Joseph-Marie de Wolf, ktorý roku 1983 založil v
Kolíne akciovú spoločnosť nazvanú Cyril a
Metod. Ešte pred pádom komunizmu bol na
viacerých cestách po Rusku; vtedy prevážal
tajne náboženskú literatúru. Páter de Wolf má
skúsenosti s Východom. V šesťdesiatych ro
koch bol tajomníkom P. Werenfrieda van
Straatena v jeho organizácii Ostpriesterhilfe
(Pomoc kňazom ná Východe). Využíva svoje
známosti z tých čias a za posledných osemnásť
mesiacov jedenásťkrát navštívil Rusko, Ukra
jinu a Bielorusko. V bezpočetných katolíckych
a gréckokatolíckych farnostiach rozdal už sám
viac ako 300 000 ružencov.
Páter de Wolf chce svojou akciou obnoviť
modlitbovú tradíciu ruženca, ktorú pozná aj
gréckokatolícka cirkev, ale za komunizmu
upadla takmer do zabudnutia. Ružence neroz-

deľuje neplánovite, vždy tomu prechádza po
učenie, ktoré vo farnostiach vykonávajú pre
dovšetkým staré i novozaložené sesterské
rehoľné spoločnosti. Spolu s ružencom sa roz
dáva malý modlitebník s návodom v ruskej,
ukrajinskej a bieloruskej reči.
Na výčitky, že katolíci robia misie v Rusku
na úkor pravoslávnych veriacich, povedal P. de
Wolf, že obyvatelia Ruska sú síce nábožensky
založení, ale o viere veľa toho nevedia a neslo
bodno ich ponechať napospas agresívnym a
veľmi aktívnym sektám.
(FS)

Vatikán a Bielorusko
Nové diplomatické styky nadviazal
nedávno Vatikán s Bieloruskom. V tejto
krajine sa hlási ku katolíckej cirkvi 800
tisíc obyvateľov, čo je asi 8 percent z
celej populácie. Tento údaj je obsiah
nutý v štúdii fakulty sociálnych vied v
Minsku. Podľa katolíckych cirkevných
kruhov sa však odhaduje počet veriacich
na 1,5 milióna. Z Bielorusov je 60 percent
pravoslávnych a tretina sú ateisti.
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Duchovný život v diecéze KARAGANDA
Európan je zvyknutý na dobrú organizáciu
nielen v bežnom profánnom živote, ale aj v
cirkvi. Je zvyknutý na množstvo diecéz, na
množstvo kňazov, rehoľníkov a horlivých lai
kov, ktorí v nej pôsobia. Cirkev v Európe fun
guje už dlho a má nemálo pekných výsledkov.
Množstvom literatúry si veriaci dopĺňajú svoje
vedomosti o cirkvi, o Bohu a o duchovných
veciach. Možno, že mnohí veriaci sú až du
chovne presýtení, alebo lepšie povedané, neve
dia tento duchovný poknn dobre stráviť.
Čo však povedať o duchovnom živote v
bývalom Sovietskom zväze a najmä o jeho
východných častiach? Tu je situácia podstatne
odlišná od tej, na akú sme zvykli. Mal som
možnosť trošku nahliadnuť do života rímskoka
tolíckej diecézy Karaganda a porozprávať sa
s jej biskupom o. Jánom Pavlom Lengom.
Biskupstvo Karaganda sa rozprestiera v
piatich republikách - Kazachstan, Tadžichistan, Turkmenistan, Kirgistan a Uzbekistan.
Aký to veľký rozdiel. U nás v jednej republike
je množstvo diecéz, kým tu - v piatich republi
kách - jedna diecéza. Biskup na toto obrovské
územie má k dispozícii len 16 kňazov. Účinku
jú na pätnástich farách. Ale aké sú to fary?
Navštívil som farnosť v meste Pavlodar, vzdia
lenom od Karagandy 450 km. Jeden deň som
bol so správcom fary pochovávať v dedine
vzdialenej 150 km na východ a na druhý deň
slúžiť sv. liturgiu v dedine 130 km vzdialenej
na západ od mesta. K takejto pastorácii je po
trebná helikoptéra a nie auto - povedal som
spolubratovi. Cestou mi otec Jozef Šmidtlein,
S. J., predstavoval okolité dediny: "V tej som
slúžil sv. omšu dvakrát, v tej päťkrát, ale v
týchto štyroch dedinách som ešte nebol. Vola
jú ma tam deti. Chcú sa dať pokrstiť a chcú
chodiť k sv. prijímaniu a k svätej spovedi. Naj
bližšie si naplánujem cestu k nim.” Tak mi
počas celej cesty predstavoval okolité dediny.
V niektorých je už duchovný život organizova
ný, v iných sa o to snažím teraz. Situácia bola
podobná aj na opačnej strane. "N a troch mies
tach ideme budovať kostol, ale môj šofér Nemec - moja pravá ruka, o mesiac odchádza
s celou rodinou natrvalo do Nemecka. Robím,
čo môžem, ale na mnohé veci jednoducho ne
stačím. V meste je výchovný ústav pre neplno
leté dievčatá. Aj tam sa snažím aspoň niekedy
zájsť. Chodia tam pravidelne raz do týždňa
rehoľné sestry, ale je tam potrebný aj kňaz.
Niektoré z dievčat som už pokrstil, niektoré sa
pripravujú na prvé sväté prijímanie.”

V prvý večer
Po bohoslužbe mal som možnosť navštíviť
tento ústav a dve hodiny sa rozprávať s týmito
dievčatami. Robili zlo, ale na ich ospravedlne
nie aspoň to, že nič nevedeli o Bohu. Nikto im
nikdy o ňom nič nepovedal. Mnohé majú zá
ujem o duchovný život a náboženské otázky
ich tiež zaujímajú. Položili mi veľa rôznych
otázok, napríklad - či Boh odpustí každý
hriech, ako môže byť človek šťastný, ako môže
človek plniť Božiu vôľu, čo má robiť, aby do
siahol svoj večný cieľ... Prosili: "Porozprávajte
nám o zmysle života, o nebi, o pekle, o

očistci..." Bolo to veľmi vzácne publikum a
veru ani sa mi odtiaľ nechcelo v ten večer
odchádzať. "Dajte nám adresu, budeme vám
písať’ - povedali na záver.
Videl som, že práca, ktorá je v tejto farnos
ti, je aspoň pre štyroch kňazov a nie pre jedné
ho. Keď som to vyjadril nahlas pred otcom
Jozefom, povedal mi: "Táto farnosť je na tom
ešte dobre, lebo má kňaza a ľudia o tom vedia.
Prichádzajú i zďaleka na svätú spoveď a na
svätú omšu. Ale sú aj také veľké farnosti ako je
naša bez kňaza a široko-ďaleko ho niet. Tam jc
situácia zložitejšia. Pre mňa sú veľkou pomo
cou i rehoľné sestry. Robia veľkú prácu pri
príprave k sviatostiam a pomáhajú v mnohých
veciach. Sú magnetom pre mladých."
Farnosť Karagandu som mal možnosť
spoznať ešte lepšie než Pavlodar. Bol som tam
celý mesiac a bol som zapojený aktívne do
pastoračnej práce. Pôsobí tam jeden kňaz, k to
rý má práce tiež nad hlavu. V roku 1977 tu
postavili rímskokatolícky chrám. Veriaci ho
navštevujú vo veľkom počte. Je v ňom dobre
zorganizovaný duchovný život. Za toto du
chovné dielo sú veriaci vďační svojim už nebo
hým duchovným otcom. Veľký podiel má naj
mä posledný Albinas Dumbliauskas, S.J.,
ktorý pochádza z Litvy. O aktivitu farnosti a o
jej rast do hĺbky sa nemálo postaral aj náš
gréckokatolícky biskup Alexander Chira.
Všetci na neho spomínajú s veľkou láskou a
vďakou. Keď som sa na jeho pôsobenie pýtal,
jedna rehoľná sestra mi povedala: "Otče, keď
sa spýtate kohokoľvek na otca biskupa Ale
xandra, každý vám o ňom povie len dobré veci.
Otec biskup bol duchovným otcom, ktorý mal
každého rád. Nebolo treba ho volať k chorému,
stačilo, aby sa dozvedel od kohokoľvek, že je
niekto chorý. Jeho záujem sa začínal otázkou je doma alebo v nemocnici. Hneď sa ponáhľal
na návštevu a usiloval sa každému pomôcť.
Náš otec biskup mal zlaté srdce” - zakončila
rehoľná sestra.

Vo farnosti sú štyri skupiny veriacich
Ide o Nemcov, ktorých v poslednom čase
už veľa odišlo do svojej pôvodnej vlasti. Veľkú
skupinu tvoria aj Poliaci, ktorí teraz preberajú
primát vo farnosti. Ukrajinci - gréckokatolíci,
ktorých je veľmi veľa, do rímskokatolíckeho
chrámu chodia málo, lebo nemajú svojho pas
tiera, ktorý by ich priťahoval. Napokon posled
nou skupinou sú Rusi, ktorých počet sa poma
ličky dvíha. V nedeľu sú v kostole tri sväté
omše. Ráno o ôsmej hodine je nemecká, o
10,30 hodine poľská a o 12,30 hodine je ruská.
Počas môjho pobytu bola aj štvrtá sv. liturgia
pre Ukrajincov - staroslovienska o 14,00 hodi
ne. Bol to pre nich čas nie veľmi vyhovujúci,
ale prítomných bolo vyše dvesto ľudí. Mnohí
sa dozvedeli o tejto sv. liturgii až v posledný
týždeň, keď som už odchádzal preč. Počas týž
dňa je vždy ráno nemecká a večer ruská sv.
omša. Dvakrát až trikrát v týždni o 9,00 hodine
bola aj staroslovienska sv. liturgia. Pre Polia
kov sa slúži v jednom dome na sídlisku, kde ich
pospolu žije najviac. Už majú všetko pripra
vené k prestavbe domu na chrám. Aj pre Ukra

jincov by bolo veľmi potrebné odkúpiť dom a
prerobiť ho na cerkev. Pravda, to predpokladá,
že budú mať najprv svojho kňaza, ktorý sa na
to zaangažuje.

Povolania, ktoré dozreli v Karagande
Najväčšia práca v tejto farnosti, ako aj v
iných, je príprava k prijímaniu sviatosti. Je tu
veľa krstov dospelých, veľa sobášov takých
ľudí, čo už roky žijú spolu a tiež neboli ešte
pokrstení. V tejto dôležitej apoštolskej práci v
tejto farnosti výdatne pomáha rehoľná sestra
Flóra, ktorá takmer bez prestania vedie prípra
vy dospelých, ale aj deti k prijímaniu sviatosti.
Patrí do Kongregácie sestier slúžiacich Ježišo
vi v Eucharistii, ktorú v roku 1923 založil bla
hoslavený biskup Matulevič. V Karagande je
ich teraz päť starších, lebo mladé sestry boli
rozposlané do iných miest - do Novosibírska,
Celinogradu, Tbilisi, Frunzc, Marxu a Dušanbe. Duchovný správca tohto roku prvýkrát za
čal učiť náboženstvo aj v škole. Je tam množ
stvo miništrantov, ktorí sú dôležitou súčasťou
života farnosti. Doteraz v Karagande dozreli
tieto povolania - jeden biskup, 9 kňazov - je
zuitov a okolo 30 rehoľných sestier. Vravím
okolo, lebo niektoré vstúpili do noviciátu až v
Nemecku, kde sa odsťahovali s rodičmi. V se
minári sú ešte dvaja bohoslovci. Aj táto farnosť
má množstvo Filiálok, kde však kňaz nechodí,
lebo nevládze. Pravdepodobne sa to v blízkom
čase zmení, lebo do tejto farnosti majú prísť
ešte dvaja misionári.
Stretol som sa tam s veľmi zaujímavou
skutočnosťou. Spoznal som sa s matkou
Messmerovou, ktorej všetky tri dcéry sa stali
rehoľnými sestrami, zo šiestich synov piati sú
jezuiti. Štyria sú kňazi, jeden bohoslovec scholastik a posledný - šiesty syn navštevuje
strednú školu. S veľkou pravdepodobnosťou
tiež vstúpi do seminára. A aby celá rodina bola
výhradne zasvätená Bohu, po smrti otca aj
matka sa stala rehoľníčkou. Vstúpila do Kon
gregácie sestier slúžiacich Ježišovi v Eucharis
tii. Te jto rodine je v Karagande podobná ešte
jedna rodina Šmidtleinová. Tri dcéry sú rehoľ
né sestry, syn kňaz-jezuita a matka, po smrti
otca, tiež rehoľníčka.
S otcom biskupom Jánom Pavlom Len
gom som viedol rozhovor najmä o Ukrajin
coch - gréckokatolíkoch, bez dlhých slov
povedal: "Viem, že gréckokatolíci potrebujú
svojho kňaza, aby ich vo vlastnom obrade
pritiahol do chrámu a k hlbokému duchov
nému životu, ale kde ho vziať. Príďte tu vy...
Keby som vedel slúžiť svätú liturgiu v tomto
obrade, sám by som im poslúžil. Budem sa
usilovať, aby niekto z mojich kňazov sa na
učil tento obrad. Povedzte v Ríme i doma,
aká veľká je tu potreba kňazov. Cirkev v
Európe by nám mohla viac pomôcť poslaním
kňazov, občas niekto príde, ale je to málo,
veľmi málo. Základom je znalosť ruského
jazyka." Na záver povedal: “ Pozdravte všet
kých kňazov a odovzdajte im moju prosbu biskupstvo Karaganda potrebuje vašu po
moc, potrebuje misionárov....”
o. Ján BABJAK, S. J.
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sídelného biskupa
o. Mons. Jána Hirku
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Nádherná slávnosť
v Ladom Írove

s

13.11.1992
Príchod z cesty zo zahraničia

14.11. 1992
Pohreb ct. sr. Simeony Koscovej, ktorý sa
konal pri sv. liturgii v llutine

15.11.1992
Posviacka novopostaveného chrámu vo
Vranove nad Topľou, sv. liturgia s homíliou

16.11.1992
O. biskup Ján sa dožil 69 rokov svojho života

19.11. 1992
Účasťna kňazskom seminári, ktorý sa konal
na Zempl. Šírave. O 17.00 hod. o. biskup
odslúžil sv. liturgiu s homíliou v obci Kaluža
pre všetkých zúčastnených na tomto semi
nári.

21.11. 1992
Cesta do Brna

22.11. 1992
Slúženie sv. liturgie s homíliou, ktorá bola
vysielaná priamo v televízii na českom okru
hu.

23.11.1992
Účasť na exerciciách, ktoré sa konali v Ban
skej Bystrici do 27. novembra

27.11. 1992
Účasť na biskupskej konferencii

Pam ätaj, Pane,
na d o b ro d in co v
tvojich
svätých ch rám o v
Dňa 8. novembra 1992 uskutočnila sa v
Ladomírovej nevšedná slávnosť, keď po 250
rokoch bol znovu posvätený drevený chrám sv.
Michala
Archanjela,
národná
kultúrna
pamiatka, po jej generálnej rekonštrukcii. Za
svojej 250 ročnej existencie chrám verne
prežíval všetko dobré i zlé so svojimi vernými
Ladomírovčanmi. Prežil dve kruté svetové vojny
a pri poslednej skoro ľahol popolom, keď začal
od delostreleckých granátov horieť a len vďaka
nebojácnym a obetavým veriacim, ktorí s
nasadením vlastného života oheň uhasili. Ale
vdäka finančnej podpore Ministerstva kultúry
SR, Slovenského pamiatkového ústavu a tiež
usilovným rukám staviteľa p. Juraja Dzambu,
chrám sa znovu zaskvel v celej svojej kráse a
velebnosti, ochotný slúžiť Bohu na chválu a na
spásu nesmrteľných duší. Posviacku chrámu
vykonal za prítomnosti prednostov Okresného a
Obvodného úradu vo Svidníku, sestričiek Rádu
sv. Bažila Velkého a mnohých hostí zblízka i
zdäleka, ba aj z bratského Poľska a velkého
počtu farníkov generálny vikár o. Ján Gajdoš.
Vo svojej homílii, prednesenej v rusínskej reči,
poukázal na to, akým požehnaním pre veriacich
je chrám Boží. Pripomenul to, akým mohutným
patrónom a ochrancom je sv. Michal Archanjel
a povzbudil veriacich, aby čo najčastejšie
využívali tieto Božie dary a otvárali sa pre ich
milosti. Slávnosť posviacky chrámu bola ukon
čená mnoholitstvijami sv. Otcovi, najdôstoj
nejším otcom biskupom a všetkým tým, ktorí sa
pričinili o rekonštrukciu chrámu. Pritom treba s
velkou chválou vyjadriť sa o miestnych gr. kat.

ČÍSLO 24/1992

4. októbra 1992 veriaci z obce Ladomírov
slávili odpustovú slávnosť Pokrova - Ochrany
Presvätej Bohorodičky po prvý raz podľa no
vého kalendára. Naša neskrývaná radosťbola o

to väčšia, že sme vdäka Pánu Bohu mohli
medzi sebou privítať nášho otca pomocného
biskupa mons. Milana Chautura, CSsR, ktorý
ako kňaz v našej obci účinkoval tri a pol roka.
Odpustová slávnosť sa začala v skorých
ranných hodinách posviackou troch nových
krížov, ktoré Ladomírčania dali postaviť v
priebehu tohto roka. Najdôstojnejšieho otca
biskupa Milana Chautura, CSsR, privítal otec
Peter Vansáč a starosta obecného úradu
Michal Bereznanin.
Odpustová slávnostná liturgia sa začala po
posviacke krížov za bohatej účasti veriacich z
celej Ubľanskej doliny. Naša cerkev je
zasvätená Pokrovu Presvätej Bohorodičky. K
nej sme sa my - jej dietky, zišli za tak krásneho
počasia, ktoré nám priniesla prvá októbrová
nedeľa. Vzácna prítomnosťotca biskupa a milé,
od srdca povedané slová, po posviacke krížov,
v homílii i na záver odpustovej slávnosti, veľmi
posilnili a umocnili v nás našu vieru. Dodali
našim veriacim zmysel a nádej, aby sme sa so
svojimi problémami, starostami, ale i radosťami,
vedeli utiekať k tej, ktorá je našou nebeskou
matkou, k Panne Márii. Za všetko Bohu vdäka.

A.B., Ladomírov

Ž IV O T P O D ĽA E V A N JE L IA
Z pastierskeho listu k štvrtému roku Desaťročia
duchovnej obrody Slovenska.
Vykupiteľské dielo, ktoré Ježiš Kristus
uskutočnil v minulosti, je prítomné prostredníctvom
Cirkvi a dosiahne naplnenie v deň jeho druhého
príchodu. Život kresťana a vôbec každého človeka
sa rozprestiera medzi týmito dvoma Kristovými
príchodmi. Prijímaním Kristovho prvého príchodu
vo viere poznávame, kto je ten, čo oznamuje svoj
druhý, prekvapujúci príchod. Naše očakávanie
Kristovho druhého príchodu vo viere povzbudzuje
nás k tomu, aby sme sa usilovali zvládnuť našu
prítomnosť podľa jeho evanjelia.
Vážne braná viera v Kristov druhý príchod núti
nás zahladieťsa na seba a položiťsi otázku:"Obstál
by som takto pred ním?" Meradlo, pomocou kto
rého môžeme posúdiť, či by sme obstáli alebo nie,
poskytuje nám Ježiš Kristus svojim príkladom a
svojím slovom, čiže evanjeliom.
Čo robiť, ak sa s jeho evanjeliom niektoré
oblastí nášho života nezhodujú? Ak chceme pred
ním obstáť - a je osudovo dôležité, aby sme obstáli
- potom musíme všetko v našom živote usporiadať
podľa jeho evanjelia a to nás vyzýva k obráteniu a
pokániu. Ježiš Kristus začal svoje verejné

veriacich, ktcrí nellitovali ani finančných
prostriedkov, ani svoj voľný čas, len aby čo
najpeknejšie vyzdobili interiér chrámu a tak
nahradili chýbajúci ikonostas, ktorý demonto

účinkovanie slovami: "Kajajte sa a verte evanjeliu”
(Mk 1, 15). A tu sme pri téme štvrtého roku De
saťročia duchovnej obnovy.
Obdobie pred rokom 2000 prežíva Cirkev ako
veľký, niekoľkoročný advent.Chystáme sa osláviť
dvetisíce narodeniny Ježiša Krista. Budú to ako
by celoročné Vianoce.Ak chceme radostne preží
vať tieto celoročné Vianoce musíme byť hlboko
presvedčení, že Ježišov príchod na svet bol pre
nás tým najväčším darom. Takéto presvedčenie
získame iba tak, že dáme všetky oblasti nášho
života do súladu s jeho evanjeliom. Napokon
nejde len o oslavu veľkého jubilea. Ide predo
všetkým o naše reálne priblíženie sa k stretnutiu
s osláveným Kristom. Veď ak tento jeho príchod
nenastane do roku 2000, tak celkom Iste mu bu
deme bližší v osobnom zmysle. Naša smrť, ku
ktorej sa približujeme, bude stretnutím sa s oslá
veným Kristom. Ak veríme, že sa máme stretnúť
s tým, ktorý si nás zamiloval a seba samého
obetoval za nás, aby nám mohol dať účasť na
svojej večnej radosti, tak potom by sme mali
ochotnejšie upravovaťsvoj život podľa jeho evan
jelia,aby sme mohli pred ním obstáť.

Katolícki biskupi Slovenska

vaný tiež čaká na svoju reštauráciu. A všetkých
dobrodincov nášho chrámu odvdäčíme mod
litbou žalmu: Pamätaj, Pane, na dobrodincov
tvojich svätých chrámov.

SLOVO
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Fatimská sobota v Lutine
Dňa 7. novembra 1992, v prvú sobotu v me
siaci, sa konala v našich najväčších pútnických
miestach v Lutine a v Klokočové slávnosť prvej
mariánskej - fatimskej soboty, v rámci Desaťročia
duchovnej obnovy na Slovensku. V ľutinskej bazi
like sme sa zišli vo veľmi peknom počte, takže
bazilika bola celkom zaplnená. Slávnosť sa začala
rozjímavým sv. ružencom, ktorý sa predmodlievali
bohoslovci. Predniesli pred každým desiatkom
krátke rozjímanie a vhodnú pieseň. Potom okresný
dekan zo Starej Ľubovne o. Vasiľ Feckanič priblížil

ST AVBA

C H R Á M U

zhromaždeným zmysel nášho stretnutia na tomto
mieste. Nasledoval akafist k Presv. Bohorodičke,
ktorý spieval o. Ľubomír Petrík s mládežou zo svojej
svidníckej farnosti. Mnohí z prítomných hovorili, že
bolo radosť počúvať tie hlboko duchovné zvolania
na Pannu Máriu. Kedže sme už prešli určitý úsek
cesty na poli duchovnej obnovy, o. Milan Mojžiš,
člen Komisie pre duchovnú obnovu pri Biskupskej
konferencii Slovenska, poďakoval sa všetkým kňa
zom i laikom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapo
jili do duchovnej obnovy a vyzval všetkých, aby do

SV.

CYRI L A

A

tejto duchovnej obnovy zapojili veriacich ešte
početnejšie. Spomenul, že je veľmi dôležité, aby
veriaci sa zaujímali o duchovnú obnovu a boli nápo
mocní svojim duchovným otcom. Potom nasledo
vala sv. liturgia, ktorú celebroval o. Ján Gajdoš,
generálny vikár našej diecézy, ktorý sa ku zhro
maždeným po evanjeliu prihovoril v homílii.
Povzbudil všetkých k väčšej úcte a k nasle
dovaniu Panny Márie v pokore a poslušnosti vôli
Božej. Ostatní prítomní kňazi s ním koncelebrovali.
Všetci sa rozchádzali s pocitom, že sme prežili
krásne chvíle pri Panne Márii, našej milej Matke, a
zaiste aj s rozhodnutím v srdci čím viac sa jej
podobať v pokore i poslušnosti Bohu.
o. M. M.

M E T O D A

RASTIE

V Nacinej Vsi sa už tešia na prvý odpust
Keď som v novembri t. r. cestoval autom cez
zemplínsku obec Nacina Ves v okrese Michalovce,
nedalo mi, aby som nezastavil pri novostavbe gréc
kokatolíckeho chrámu, ktorý bude zasvätený našim
vierozvestcom aspolupatrónom Európy sv. Cyrilovi
a Metodovi.
Relatívny kľud na stavbe - aspoň z hlavnej
cesty to tak vyzeralo - bol príležitosťou, aby som
pokojne zvečnil stavbu v tejto etape výstavby s
upravenou fasádou veže a s lešením obopínajúcim
celý chrám po obvode. Urobil som niekoľko zábe
rov a keď som sa už chystal na odchod, zrazu sa
pred chrámom objavil starší muž, zvedavo si ma
obzerajúc. Bol to pán Peter Haluška, ktorý sa ne
skôr stal mojím sprievodcom po stavbe. Oboznámil
ma nielen s novovybudovanými priestormi, priebe
hom prác, ale aj so spoločníkmi - Štefanom Jackom, Antonom Zúbkom ml., Milanom Vaľom, Mila
nom Pastirikom a Jozefom Hančákom, ktori tu v
tento novembrový deň pracovali pri miešačke. Ne
zabudol mi predstaviť ani mužov pri lešení. Juraj

Verbič, Jozef Bordeš, Bela Bordeš, Zoltán Hazada
a Jaroslav Horšovskýtu pracujú pod vedením Jána
Hrušovského a prišli spoza východných hraníc na
šej republiky z dediny Seredne, ležiacej medzi
Užhorodom a Mukačevom. Nacinovešťania si ich
precíznu prácu pochvaľujú a je to ich zásluha, že
práce na stavbe od vlaňajšej septembrovej po
sviacky základného kameňa otcom biskupom
Mons. Jánom Hirkom tak pokročili. Pravda, urobiť
treba ešte kadečo - napr. obklady, dlažbu, ukončiť
fasádu, omietky, inštalovať zvony, zariadiťinteriéra
pod. Aj napriek tomu sa v Nacinej Vsi už teraz tešia
na posviacku chrámu a na svoj prvý cyrilometodský
odpust v j úli 1993.
Z úprimného srdca im túto radosť doprajme a
pomôžme im dokončiť toto dielo stavané na slávu
Božiu, či už svojimi modlitbami, finančnou pomo
cou alebo iným spôsobom. Veď za doteraz prine
sené obete si to plne zaslúžia.
Text a snímky: Ján POPRÍK

□ V nedeľu, 22.11.1992 slúžil otec
biskup Mons. Ján Hirka slávnostnú sv.
liturgiu v Kostole sv. Jozefa v Brne.
Spieval chrámový zbor z Olomouca.
Diváci českej televízie mali možnosť
sledovať túto liturgiu v priamom prenose.
□ V Chrám e sv. Klimenta v Prahe
oslávili dňa 22.11.1992 chrámový svia
tok. Slávnostnú sv. liturgiu v staroslovien
skom jazyku slúžil otec provlnciál rehole
kazateľov Dominik Duka s o. Ivanom Ljavincom a O dlllom Štampachom, ktorý
predniesol slávnostnú homíliu.

Odišiel najstarší kňaz eparchie
Dňa 7. novembra t r . zomrel v Bratislave vo veku 94 rokov o. Mikuláš Kašpar, kanonik, náš
najstarší kňaz.
Od kňazskej vysviacky z rúk o. biskupa P. P. Gojdiča 14.10. 1931 rozsieval slovo Božie a
vysluhoval sviatosti v mnohých farnostiach našej eparchie - Ihľany, Ľubica, Stefurov, Sedliská,
Andrejová, Becherov, Geraltov.
V r.1950 bol v rámci akcie “ P” zatknutý a deportovaný do sústreďovacieho tábora v
Podolind len preto, lebo zostal verný svojej zlikvidovanej cirkvi. Neskôr žil s rodinou na
Morave, kde pracoval ako robotník vo viacerých podnikoch až do r. 1968.
Pohrebné obrady vykonal dňa 13. 11. 92 v Bratislave Dr. Štefan Ujhelyi; za eparchiu sa ich
zúčastnil gener. vikár o. Ján Gajdoš spolu s o. J. Škovierom a o. Dr J. Pavlovičom.

Spieval chrámový zbor sv. Vladimíra,
ktorý dirigoval Dr. S. Šutko.
Veriaci si pripomenuli 760. výročie prí
chodu otcov kazateľov na miesto, kde
teraz stojí Chrám sv. Klimenta. S ním je
spojené i ďalšie výročie - uplynulo 280
rokov od posvätenia základného kameňa
tohto chrámu, ktorý bol postavený Spo
ločnosťou Ježišovou.

M.PEŠEKOVÁ
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Kňaz, historik, rodoľub
(Pripomíname si 45.výročie úmrtia Dr. Mikuláša Beskyda)
Medzi význam né oso bn osti našej eparchie, na ktoré by sme nemali zabúdať, patrí
aj Dr. M ikuláš Beskýd. S jeho m enom sme sa
na stránkach nášho časopisu SLOVO stre tli
už v č.11/91, ke ď sa v článku k 60.výročiu
úmrtia biskupa Jána V ályiho spom ína ako
autor pamätnice "E m klékezzunk", ktorú pí
sal ako súčasník a dobrý znalec života Dr.
Vályiho. Čím sa zapísal dr. M ikuláš Beskýd
do histórie našej eparchie? Je označovaný
ako 6.ria dite ľ prešovskej biskup skej kance
lárie, assesora k on zistoriáln y radca. Narodil
sa 29. júna 1883 v m aďarskom B oldogkováralja, župe Abov, v rodine kňaza. Po ukon
čení gymnázia v Prešove, študoval na teolo
gickej fakulte budapeštianskej univerzity.
Kňazskú vysviacku prijal z rú k biskupa Vá
lyiho 28. augusta 1906, ktorý mu zároveň
ponúkol prácu v je ho biskup skej kancelárii.
Tu začal ako koncipient, neskôr sa stáva jej
riaditeľom. Svoju prácu vykonával zodpo-

vedne, obetavo s náročnosťou voči sebe aj
svojím pdriadeným a spolupracovníkom . Vo
voľnom čače študuje histó riu , literatúru a
filo zofiu , z ktorej získava do ktorát na univer
zite v Kolozsvári, terajší Kluž v Rum unsku.
Veľa píše a publikuje vo vtedajších odbor
ných časopisoch. V roku 1912 bol meno
vaný členom a radcom kon zistótria prešov
ského biskupstva. Neskôr sklam aný po litickospoločenským vývojom po r.1918 a pod
tlakom svo jich neprajníkov, odchádza v r.
1923 na faru v Legnave, kde utiahnutý oddá
va sa úplne svojej obľúbenej čin n o sti - ďal
šiemu štúdiu histó rie a literatúry. A však už v
roku 1925 vy s tú p il na celonárodnom zhro
maždení v Mukačeve, kde v svojom plam en
nom prejave sa zasadzoval za uznanie ná
rod no stn ých práv Rusínov. Č a sťsvo jich lite
rárnych prác vydal vlastným nákladom , časť
vydala S poločnosť A. Duchnoviča. Napr.:
T.G.Masaryk, Karpato-ruská m inulosť, Pop-

Osturnianska kaplnka
Tmavá noc - posiata hviezdami - ani mesiačik nesvieti. Skryl sa pod mračnami.
Všade ticho, dedinka sladko spí, v tmy nočnom objatí. Nepočuť hláska nikde, Pán Boh zoslal
ľuďom čistej mysle hlboký spánok a sladké sny.
Tu zaznie nocou prudký cval. To dôstojník v prvej svetovej vojne splniťsi úlohu dedinou Osturňou
veľmi sa ponáhľal. Či kôň zblúdil? Či zlý duch do cesty sa mu postavil!? Kôň splašil sa, prudký skok
urobil a do hlbokej priepasti rúti sa, s jazdcom dôstojníkom.
Ó, Bože, pomôž mi! V hodine smrti strašnej nedaj mi zahynúť v priepasti hlbokej! Vždy som Ti,
Bože, vdáku vzdával a bohabojný bol život môj.
Ó, Bože, pomôž! Pomôž v tejto ťažkej chvíli a zachráň ma! Zachráň život môj!
A Boh vyslyšal prosbu dôstojníka, vinník zhynul, alejazdec živý ostal a hneď aj o pomocjeho hlas
tichou nocou volal. Zo sladkého spánku ľudí vyrušil, by ho z priepasti vytiahli a drobné rany mu ošetrili.
A tisa hneď spolu s ním k Bohu milosrdnému pomodlili.
Z vďačnosti dôstojník nad touto hlbokou priepasťou v Osturni kaplnku dal postaviť, aby sa pútnik
pri nej pristavil, keď pôjde okolo a Pánu Bohu aby sa poklonil, modlitbu k nebu vyslal. Lud tam aj dnes
čerstvé kvety dáva a Bohu všemohúcemu modlitbami vďaku vzdáva.
Podľa rozprávania o. dekana A. KEREŠTANA

PRED POLNOČNOU
SLÁVA VO VIKU
- Podte ďalej a ponúknite sa. Už sme vás
čakali. Ešte donesiem stoličky. Chvíľočku. Mi
lan, ty nalej a zažni stromček! Môj muž sa ujal
úlohy hostiteľa. Nalieval a celým srdcom ponú
kal. Tieto úlohy mu rada zvemjem, lebo v pre
sviedčaní je on lepší než ja a ešte ma pri tom
vychváli do neba tak, že všetci uveria, že jeho
žena pečie najlepšie koláče. No a ktorej žene by
to nerobilo dobre a ešte na Štedrý večer, keď sa
každá snažíme pripraviť najlepšie z najlepšie
ho?
- Na chvíľu sme ho vypli - vravím o strom
čeku - lebo deťom sa nechcelo do postele nadväzujem, kde som prestala.
- Veď si ich mohla nechať: vraví Agneska.
U Dzurikov sme už boli a teta Žofka vravela, že
už ti ide k nim.
- No, veď už je desať a z tej radosti mi až v
hlave huä.
- Naša tiež už spí, ale aj jej sa od stromčeka
veľmi nechcelo. Babka ostala pri nej. - vraví
Mária o svojej malej.
- Deti vždy vytušia, keď sa niekam chystá
me.
Rozhovor nabral na intenzite. Izba sa roz
delila na dva úle. Chlapi o svojom a my sme boli
pri koláčoch, pri deťoch a pravdaže pri dar
čekoch. Tie spod stromčeka sa vždy najviac
pamätajú.
- A Cigeľku máš kde ? - so smiechom zaryla
Betka - a všetci sa k nej pridali.
- Nevidíš? Nemám brucho, nemám Cigelku.

- A zasa smiech.
- No, Milan, tak že tu na rok bude! - provo
kuje Miro.
- Čo? ohradí sa môj muž - to povedz Majkovi - to ako nášmu synovi - to on je špecialista
na vody.
- No hej, ale k tej vode ešte čosi!
Prekárajú sa a mne sa premietajú Vianoce,
keď som čakala fíomanka.
Mala som vtedy strašné problémy s pá
lením žáhy a pomáhala mi minerálna voda Cigelka. Dodnes ju nemôžem ani vidieť a nie sa
jej ešte napiť.
K nej sa viaže i zážitok, keď sa v neobratnej
zabalenej škatule od topánok zjavila Cigelka
pod vianočným stromčekom ako darček pre
mamičku od vtedy osemročného syna. Pri fľaši
bol lístoček napísaný detskou rukou: " Našej
mamke od Ježiška, aby je j spľaslo brucho" Tvoj
Majko. Bol to vtedy najoriginálnejší darček v
celom okolí. Pokým nevymizne tradícia chodiť
po spievaní^na Štedrý večer, sotva sa zabudne.
- Teta Žofka je tu - tak už poďme!
-A kde teraz?
- Do Tomaška. Nababušili sme sa a podive
ho ďalej.
- A čo budeme spievať?
- Z tamtej strany jarka - a už sme pod
oknami. Štefan zavinšoval, zas sme sa ohriali.
Pridali sa k nám Tomaškovci a šli sme ďalej.
Tak to šlo v radosti až ku polnoci. Naspievali
sme sa, narozprávali a nasmiali ako azda nikdy
v roku.
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radov-Stavrovskyj, A.V. Duchnovič. Vyzná
va sa v nich zo svojej hlbokej úcty k tým to
osobnostiam , oceňuje ich veľké zásluhy, vy
znáva sa zároveň zo svojej lásky k svojmu
národu a je h o h istó rii. Začal sa zaujím ať tiež
o novú, rýchle sa rozvíjajúcu kultúrnu oblasť
- film . Uvedom ujúc si široké m ožnosti vý
chovného a m orálneho vplyvu duchovných
film o v, napísal 12 krátkych film o vých scénarov religiózneho obsahu, ktoré ocenili aj
odborníci. V rukopise sa zachovali také fil
m ové texty ako Ochrana B oh oro dičky a Sv.
Ján K rstiteľ. V r.1936 s nadšením privítal
otvorenie gr.-kat.ruského gymnázia v Pre
šove, kde deti gr.-ka tve ria cich dostali mož
nosť vzdelávať sa v svojom religióznom a
národnom duchu. Na činnosť gymnázia a
výstavbu siro tinca prispel väčšou finanč
nou čiastkou.
Zom rel 10. decem bra 1947 po dlhej a
ťažkej chorobe v 64. roku svojho života,
opustený a zabudnutý m nohým i tými, pre
ktorých pracoval. No zabudnutý len na prvý
pohľad. Jeho súčasník, kanonik Teodor T.
R ojkovič v tom čase v článku Pamiatke Dr.
M ikuláša A. Beskyda, uverejneného v časo
pise B la ho vistnik, napísal: S tratili sme v
ňom jedného z mála tých, ktorí sa s plnou
oddanosťou zasvätili službe našej histórii,
našej literatúry a nášmu národu. Svojou prá
cou preukázal národu službu, ktorú ťažko
porovnávať s iným i a ktorú plne pochopia a
ocenia až nasledujúce generácie. Pochova
ný bol na košickom cintoríne.
Dr. Peter KRAJŇAK

VÝSTAVA
Vianočné motívy v tvorbe žiakov výtvar
ného odboru Základnej umeleckej školy v Pre
šove - maľba, grafika, keramika - sú v predajni
BYZANT (bývalá PETRA).
Ukážky z výstavy sú inštalované vo výkla
de predajne Spolku sv. Vojtecha.
Výstava je spojená s predajom a potrvá od
11. 12. 92 do 6. 1. 1993
- No ale zbierajme sa. Už je trištvrte na
dvanasť. - Ponáhľali sme sa. Sneh nám vrždál
pod nohami. Ortuť bola isto spadnutá kdesi pri
dvadsiatke a na ceste bolo zrazu ako pred fab
rikou o druhej. Všetci sa ponáhľali do chrámu.
Miesto, kde sme sa pristavili, sa aspoň z troch
strán nedalo obísť. A predsa. Pri lavičke ležal
dole tvárou muž. Dve babky pred nami vravia:
- Podhne ďalejt ten pijan si ani na Štedrý
večer nedá pokoj. Že sa nehanbí.
Starý ujo Valení má tiež skúsenosti, nuž
vraví: - Žapamätajte si!
Opitý dole tvárou nikdy neleží a ešte v takej
zime. Veď by musel byt skrútený ako ježko. Tak
teda, obracajte ho! - Žakrvácaná tvár nám bola
cudzia.
-Pulz! Chyť ho za ruku! - Rozopni mu koše
ľu! - Umelé dýchanie!
-Podlož mu hlavu! - Telefonuj do nemoc
nice! -A čo ke ď je mŕtvy!
- Ozývali sa naše hlasy do noci. Kolko múd
rych a odrazu sme boli všetci úplne nemožní.
Nevedeli sme nájsť po vreckách korunu a číslo.
Aj tak sme najprv zavolali na VB. Aspoň, že sme
vedeli. Ešteže dvaja u nás nestratili ducha, lebo
všetci ostatní sme iba zavadzali. Robili,čo mo
hli, ale srdce sa im neozvalo. Kým prišla sanit
ka, triasli sme sa od strachu i od zimy ako osiky.
Kolesá sanitky sa odpichli k nemocnici. Uli
ca stíchla, iba po službe v hlúčiku pár ľudí
pohoršene komentovalo náš neskorý príchod
do chrámu.
Škoda. V tú noc sme i k tej lavičke prišli už
neskoro, ale to sme sa dozvedeli až ráno. A keď
sa rozvidnilo, našla sa pri lavičke modlitebná
knizka
Monika TANČÁKOVÁ
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Cia vôľa nech sa stane?
P ria te ľm i napísal list, v ktorom s i takto
zauvažoval: Ako je to, že sa modlíme "b u ď
vôľa tvoja", k e ď pritom tvrdíme, že máme
slobodnú vôľu? Nie je v tom rozpor? N aj
prv sa m i zdalo, že sa z toho vykľuje nejaký
žart alebo chyták, no potom som s i uvedo
mil, že pria te ľ myslí svoju otázku vážne.
Naozaj vidí m edzi našou slobodnou vôľou
a uvedenými slovam i Otčenáša rozpor?
Pokúsil som sa teda o o d p o v e ď na je h o
otázku v krátkej úvahe, ktorú teraz p re d 
kladám na posúdenie prv, než ju pošlem
priateľovi
Takúto seriózne m yslenú otázku môže
položiť iba veriaci človek. N everiaci sa ne
bude predsa zaoberať vôľou niekoho, k o 
ho jestvovanie popiera. A u veriaceho zrej
me ide o kvalitu, o hĺbku je h o viery. Vyná
rajú sa m i tu otázky, či verí bezvýhradne,
či len tak "čiastočne", kto je ten, v koho verí
a ako pociťuje svoj vzťah k nemu. Ten, v
koho veríme, je jediná istota, pôvodca
všetkého, najvyššie dobro a láska. A k verí
me bezvýhradne, potom kde máme hľadať
zdroj dobra, ktoré chcem e ako kresťania
rozširovať vo svete, ak nie v B ohu? Z Bo
žej vôle je veľkolepý vesmír aj človek v
ňom. Z jeho vôle a m ilosti sm eruje človek
cestou viery a dobrých skutkov do večnej
blaženosti. Dobré skutky znam enajú súlad
s Božou vôľou. Z lé skutky prezrádzajú roz
hodnutie ísť vlastnou cestou. Č lovek teda
nemusí prosiť o prejav B ožej vôle, m ôže sa
rozhodnúť opačne. M ôže sa p o kú siť v rám 
ci svojich fyzických a duševných síl o vlast
nú "stvoriteľskú" aktivitu... Pritom si však

neuvedom í svoj veľký klam, v e ď všetky
je h o sily a schopnosti pochádzajú od B o
ha. A k sa rozhodne pre negatívnu aktivitu,
p re p re ja v svojej vôle nezávisle na Božej
vôli, skoro s i uvedom í hranice tohto počí
nania. O čakávaný p o cit slobody sa roz
plynie, k e ď človek zistí že sa dostáva do
rozporu s inými, ktorí si počínajú obdobne.
Bude sa teda v takejto "slobodnej" čin
n o sti c ítiť šťastný? Lebo sloboda je a j p o d 
m ienkou šťastia. A šťastný môže b y ť azda
iba vtedy, k e ď bude m a ť po cit všeobec
nosti i vnútornej harmónie. Harmónia a
dobro sú ako dve sestry: možno sú jedno
a to isté. Cesta k šťastiu vedie asi len cez
krajinu Dobra. Krajinou nekonečného dob
ra pre veriaceho človeka je Boh, je h o stvo
riteľské dielo, ktoré stále trvá vo vesmíre i
v nás, v hmotnom i duchovnom svete. Toto
dielo je vyjadrením je h o vôle. A naša slo
bodná vôľa? Môžem e sa rozhodnúť spolu
pracovať na Božom diele vedome rozši
rovaním dobra, alebo p ostaviť sa na opač
nú stranu.
Tu sa ukazuje už iný, m ravný aspekt
otázky, o ktorej uvažujem. V ňom je vlast
ne ja d ro slobodnej vôle človeka, ktoré spo
číva v tom, že sa m ôžem e slobodne roz
hodnúť m edzi dobrom a zlom. V zmysle
evanjeliového posolstva to m ôže b y ť n a 
príklad rozhodnutie m edzi prejavm i lásky k
blížnemu a bezohľadným egoizmom. Kris
tovo evanjelium je kompas, ktorý ukazuje
cestu k dobru pre kresťana na celý život.
Je to cesta k stvorenstvu i k Stvoriteľovi. Je
aj bezhraničnou dôverou v je h o m oc a

Vybrali sme...

kus o dúšok slobody.. Jednako je isté, že táto
moc podľahla bezbranným deťom, nesúcim v
rukách kvety. Pravda sa nedá natrvalo umlčať:
oslávená vstáva a víťazí. Musí to tak byť, pretože
ona je pravým pokrmom pre rozum a škola jej
chrámom.

Do našej rubriky sme, m ilí čitatelia, vy
brali úryvok z nádherného prejavu rektora
Trnavskej univerzity A ntona Hajduka, ktorý
predniesol pri jej slávnostnej inaugurácii
dňa 8. novem bra 1992. Je odpoveďou na
častokrát nastoľované problém y našich dní.

Nie je to hanba, že začíname znova, s hŕst
kou učiteľov pevného charakteru obnovovať a
pestovať duchovné hodnoty spojené so slobod
ným myslením a nezávislou tvorbou, dvíhať kul
túrne a mravné povedomie a pripravovať mlá
dež na život v demokratickej spoločnosti, preto
že je to hanba, že začíname znova, že je málo
vymláteného zrna a veľa pliev honosiacich sa
pyšným okvetím, a že nad zasiatym semenom,
zobákmi ryjúc do pôdy, skacká kŕdeľ krkavcov.
Pravda bola vyhnaná z našich škôl, zbičo
vaná, opľúvaná, vysmievaná a zabitá, a srdce
učiteľa bolo prebodnuté. Bezcitnosťou. Je to
neuveriteľné, čo sa s naším kresťansky zalo
ženým národom stalo, ale stalo sa. Preto je
neuveriteľné, že uprostred tejto duchovnej bie
dy predsa existujú ostrovy pravdy, šľachteného
intelektu, medzi nimi i jedna maličká univerzita,
v ktorej zreteľne cítiť, že v nej bije srdce učiteľa.
Je nemožné vzpriamiť sa pod bremenom
neznesiteľného jarma a neprekonateľnej moci,
kriviacej chrbty, a zrážajúcej k zemi každý po

Mnoho mladých lUdí stratilo vieru v budúc
nosti vieru v Boha v dôsledku poznania hrozivej
prítomnosti zla vo svete, z mohutnosti lúdskej
zloby a nenávisti, z bezprávia a pokryteckej
záplavy lží. Uhynuli duševne, skôr než by boli
spoznali, že rovnako ako brutálne požieranie
jedných jedincov inými v živočíšnej ríši slúži
nádhernému procesu evolúcie, všetka llidská
zloba je vnútorne nemohúca, lebo je súčasťou
mechanizmu duševného rastu a vývoja llidstva.
Oblasťprirodzeného poznávania i oblasť po
znávania ducha sú dva smery našej univerzity.
Ich ciele sú určené zakladajúcimi listinami fakúlt
- pedagogickej fakulty i fakulty humanistiky.
Chceme, aby spoznávanie prírody i hlbín ľud
ského ducha urobilo z našich obsolventov fakle
pravdy a hlbokej viery v našu budúcnosť, pre
tože sme ju dlžní našim praotcom, na ktorých
vieru nadväzujeme. V eď len pohliadnite na ska
lu, z ktorej ste vytesaní, a na hĺbku studne, z
ktorej ste vykopaní - hovorí prorok Izaiáš. Tieto
hodnoty, ktoré v našom národe možno iba drie
mu a ktoré majú nádhernú svojráznu podobu,
potrebujeme očistiťod blata a kalu a zvelädiťich
ako náš príspevok ku kultúre llidstva. A musíme
začať teraz a tu.

dobrotu, ktorá v nejednom prípade podľa
evanjelia vyvolala zázračný čin v prospech
dôverujúceho. Práve túto dôveru veriace
ho kresťana k Bohu skrývajú v sebe slová
Otčenáša "b u ď vôľa tvoja ako v nebi tak i
na zemi". Touto dôverou v láskavú Božiu
m oc sm e uchránení od závislosti na zle a
sm e slobodní.
Tieto m yšlienky m i p rišil na um, k e ď
som si prečítal priateľov list. Zaiste to nie je
všetko, iní a povolanejší mu m ôžu posky
tnúť hlbší pohľad na vec.
A le x a n d e r R O M A N O V

Hic et nunc môžeme slúžiť pravde tak, ako
Pierre Teilhard de Chardin slúžil omšu nad sve
tom v púšti: Nemám ani chlieb ani víno, ani oltár,
ani rúcho, a preto sa cVíham nad tieto symboly
až k čistému majestátu Skutočnosti... Obetujem
ti, Pane, na oltári celej našej zeme prácu a
námahu všetkých, ktorí prispeli k tomuto dielu;
predovšetkým námahu otcov tohto mesta a je
ho počestných občanov, orodovateľov, dobro
dincov, pedagógov a všetkých pracovníkov, i
študentov, podporovateľov v núdzi, doma i v
ďalekej cudzine, i všetkých, ktorí sú s nami
duchom spojení; položím na paténu očakávanú
žatvu tohto nového úsilia, nalejem do svojho
kalicha šťavu všetkých plodov, ktoré budú roz
drvené. Môj kalich a moja paténa-to sú hlbiny
duše, široko otvorené všetkým prameňom slo
bodnej mysle, ktoré sa dvíhajú zo všetkých kon
čín Zeme a zbiehajú sa k duchu Pravdy. Nech
teda príde ku mne mystická prítomnosť tých,
ktorých svetlo prebúdza k novému dňu. Vidím
ich, jedného vedľa druhého a milujem ich, ktorí
sa tu zhromaždili, vychádzajúc z najodľahlejších
miest príbuzenstva srdca, vedeckého hľadania
a myšlienky. Vyvolávam v mysli, nezreteľne sí
ce, ale predovšetkým tých, ktorí nás podporujú
bez toho, že by som ich poznal; ale predo
všetkým tých, ktorí vo svojich kanceláriách, la
boratóriách alebo továrňach či na poliach veria
pravde a vášnivo idú za svetlom. Tento llidský
oceán a jeho vlnenie unáša aj srdcia tých, ktorí
neveria. Chcem, aby v tejto chvíli bolo moje
srdce v súzvuku s jeho hlbokým hukotom.
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V OČAKÁVANÍ
Nachádzame sa v peknom poetickom období - v oča
kávaní Vianoc. Dlhé stáročia starozákonnej prípravy na
príchod Mesiáša sa prem ietajú do týchto predvianočných
týždňov. Vyprahnutý svet očakáva rosu a vlahu z nebies.
Je aktuálna výzva na prípravu ciest pre Pána, ktorý určite
príde. Treba odstrániť kam ene hmotárstva, ctižiadostivosti, pýchy, ľahostajnosti a uvoľniť miesto pre vieru,
nádej a slobodu.
Podobne ako obyvatelia afrických púští si nevedia
predstaviť nádheru a bohatosť čistých horských riek, ani
m yši nedokážeme predstaviť náš život v plnej a pravdivej
radosti. A pritom by kresťania mali byť vyznávačm i Evan
jelia - radostnej zvesti. Znám y francúzsky spisovateľ Exupéry rozpráva o návšteve turistov z Mauretánie v Savojsku. Zastavili sa pri mohutnom vodopáde, kde sa kvantá
krištáľovo čistej vo dy rútili s dunením do hĺbok. Ochutnali
vodu - bola to sladká, živá voda. C elý doterajší život mali
preplnení starosťou a trápením o vodu. Koľko denných
pochodov- museli podstúpiť, aby sa dostali k najbližšej
studni. Koľko námahy bolo potrebné vynaložiť na očiste
nie slabého prameňa od nánosov piesku. Ich krajina má
celé územia, na ktoré nenapadne dažďa po celé roky. Tu
stáli pred zázrakom: z útrob zem e vyvieral v bohatosti
sám život, sama posvätná podstata života. To, čo tu vy
tryskne za jednu sekundu, by oživilo celé karavány, ktoré
sa bez vody navždy stratili v nekonečných diaľkach soľ
ných jazier. Ani nechceli odisť, len stáli nepohnute a
čakali, kedy zázrak skonči. Považovali za nemožné, aby
trval celé tisícročia, ako im tvrdili.
Spasiteľ, ktorého očakávam e, môže podobne zázrač
ným spôsobom darovať našim dušiam milosť radosti a
plnosti života. Sľúbil nám, že dá vodu života všetkým,
ktorí sa budú o ňu uchádzať. Pripravme preto priestory v
hĺbke duše a srdca.
M. STANISLAV

Z LISTOV ČITATEĽOV
Dnes sme do rubriky zaradili povzbudivý list, ktorý pre svoj
obsah a ucelenosť uvádzame takmer celý.
V krátkom čase vyrástol vo Vranove nad Topľou nový útulný chrám.
Architektonicky moderná budova sama osebe by bola len stavbou ako
každá iná. Nechcem sa rozpísať o kráse obradu vysviacky - ved'nakoniec
náš obrad je taký bohatý, že na každú priležitosť máme nádherné spevy
a krásne slová na oslavu Najvyššieho.
Mňa však zaujala skutočnosť, že sa tu, v nevelkom zemplínskom
mestečku, okolo správcu farnosti zišli lúdia zapálení pre náš východný
obrad a s hlbokou vierou v Boha.
Ďalej, že tu bude svojimi krásnymi spevmi zvelebovať nekonečnú
lásku a dobrotu Otca nás všetkých, cirkevný zbor a v nemalej miere, že
tu bude rozosievať Božie slovo mladý - horlivý kňaz otec František.
Ďakujeme Bohu za takýchto kňazov, ktorých si vyvolil, aby šírili jeho slávu.
Modlíme sa za nich.
Chodím za prácou skoro po celej republike a môžem povedať, že
úroveň bohoslužieb sa vo Vranove môže zaradiť medzi to najlepšie, čo
máme.
Chcem veriť, že každý, kto sa v budúcnosti zúčastní na liturgii alebo
len “na skok" zájde pozdraviť Ježiša Krista ukrytého tu v Najsvätejšej
Eucharistii a odnesie si do praktického života čo len jednu vetu, bude to
Bohu milé a všetkým, ktorí obetovali v rôznych formách na výstavbu tohto
cirkevného objektu, nezaplatiteľné!

Ján Gača, Vlača, p. Hanušovce nad Topľou

Viera D O N O V A L O V Á -K L E N K O V Á
Znova tá tichá noc,
znova ten pokoj sladký,
tie zasnežené sviatky,
ten ja s n ý ja g o t hviezd!

Q)
U
O

Charita hľadá ochotných ľudí

C

pre dobrovoľnú prácu v sociálnej oblasti
SLOVENSKÁ KATOLÍCKA
CHARITA

SLOVAK CATHO LIC
CARITAS

Je to náročná, ale zaují
mavá práca, napr. s bezdomovcami, ľuďmi s rozličný
mi sociálnym i problémami,
skrátka všetkým i, ktorí sa
ocitli v núdzi a prichádzajú s
prosbou o pomoc. Dôležitá je
preto schopnosť kom uniko
vať s ľuďmi. Pom ôžte nám
vytvoriť okruh spolupracov
níkov, ktorí by dokázali obe
tovať svoj čas iným.

Ak máte odvahu a záujem, prihláste sa na našej adrese:
Slovenská katolícka charita Prešovskej diecézy,
Hlavná 8, Prešov.
Prípadne zavolajte na naše číslo telefónu: 091/238 66
Radi vám poskytnem e ďalšie potrebné informácie.
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Ten p o ko j Vianoc m ajestátny
p o nechať raz tak ľuďom môcť!
Vyplniť dni ním dotieravé
i horkosť života,
i zlo sti záchvev nezdržaný,
čo v žilách kolotá.
Anjelským spevom rozjasaným,
čo po ko j Vianoc hlási,
m ô cť za h n a ť zlobu, nariekanie,
na večné niekam časy!
V chalupách, v snehu učupených,
čo svietia do noci,
b y navždy vládol p o ko j Vianoc,
ochota k pomoci.
Nad horou, v diaľke potemnelou,
by navždy žia ril jas,
čo svitom šťastia odrážal by
a j p o ko j Vianoc v nás.

MILÍ

č it a t e l ia ,

k vianočným sviatkom sme pre Vás pripravili mimoriadne
dvojčíslo, ktoré Vás chce obohatiť počas sviatočných chvíľ.

Nezabudnite si ho včas zabezpečiť.
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