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JE VZÁCNY ČAS
Čas beží neúprosne. Pamätáte sa, 

školáci, na1. september, ked'sa začínal 
tento školský rok? Pamätáte sa prváci, 
na chvíľu, keď ste po prvýkrát zasadli do 
školských lavíc? Bolo to dávno alebo 
len včera? Čas beží a život plynie ako 
potok stekajúci do údolia. Každá chvíľa 
je cenná svojím spôsobom. Je neopa
kovateľná. V tempe, v ktorom žijeme, si 
ale často vzácnosť prítomnej chvíle ani 
neuvedomujeme.

Jozef HAVRAN

MOTÝLIE KRÍDLA
Odkiaľ si priletel, 
ó, helások, modré krídelká!
Tvoje šťastie je tu, 
hoci je kvietok úzky,

ruža neveľká.
Si tu a spojený si s Ním, 
večnosťou sladkou omotaný, 
si Jeho tvári tvarom podobný, 
bezpečný v Jeho dlani.
Kvet sa ti plne usmieva, 
ponúka peľ a svoju skrýšu.
A letíš, letíš ako včela smelá 
za Svetlom, keď sa stmieva.
Pred nocou spoznáš záchrancu: 
láskavú náruč Spasiteľa.

Milí chlapci a dievčatá! Je vzácny 
čas, končí sa ďalší školský rok, ktorý 
so sebou priniesol iste mnoho nových 
poznaní, zážitkov, nových priateľstiev. 
Získali ste nové vedomostí, rozšíril sa 
váš obzor sveta. Mnohí sa lúčite so 
svojimi spolužiakmi, aby ste od budú
ceho školského roka spoznali nových. 
Maturanti zvládli skúšky dospelosti a 
svet, ktorý je pred nimi, doširoka otvá
ra svoje brány. Všade tam, kde niečo 
pekné končí, niečo pekné začína. 
Dobrotivý Boh vo svojej láske a múd
rosti po vašej dobre vykonanej práci v 
uplynulom školskom roku iste pripravil 
pre vás nádherné chvíle odpočinku. 
Budú to chvíle, v ktorých vám dá prie
stor, aby ste načerpali veľa nových síl. 
Kdekoľvek cez prázdniny pôjdete, 
všade môžete načerpať silu z prame
ňa, ktorým je Kristus. Pod horúcim 
slnkom prázdninových dní občerstvu

jte sa Ježišom Kristom. Nezabudnite 
na neho ani na chvíľu. Proste ho o 
ochranu, aby ste sa z dovoleniek mo
hli vrátiťv plnom duševnom i telesnom 
zdraví. Keď budete na kopci zahľadení 
do diaľav, nezabudnite pochváliť me
no toho, ktorý je tvorcom tej nádhery, 
v ktorej sa môžete z hĺbky svojho 
srdca kochať. Keď sa budete na 
vlnách jazierka člnkovať, pochváľte 
nebeského otca za diela - preúžasné. 
Keď na západnej časti oblohy uvidíte 
sýtočervené celodennou cestou una
vené slnko, poďakujte jeho Stvorite
ľovi. A keď večer zo striebornej oblohy 
na vás zažmurká hviezdička a jej ka
maráti, zložte svoje ruky k úprimnej 
modlitbe. Nezabudnite, čas sa nedá 
zastaviť Každá chvíľa, ktorú prežijete 
v spojení s Bohom, bude pre vás hoj
ným požehnaním.

A. MESAROS

Z OBSAHU VYBERÁME
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Ján IĽKO

Pútnické miesto
V okolí počuť chválospevy, 
schádza sa tu mnoho ľudí... 
zmiernia sa k ľuďom Božie hnevy 
len nech člo vek nepoblúdi.

Pre obdiv stvoril sochár dielo, 
podobizeň Panny Márie.
V tom čase sa nevedelo 
kolko rokov na tom mieste prežije.

Vzdávajú úctu Božej Matke 
celého sveta kresťania.
Mnohí z  nich sú na križovatke, 
len nech sa bludov ochránia.

Q ) Q )

Vždycky som býval v škaredom čin
žiaku v štvrti plnej továrni a baní... Preto 
som trochu závidel tým, ktorí bývajú v 
nejakom peknom starom, trebárs stre
dovekom meste, kde má každý dom 
svoju históriu, svoje tajomstvo. Sú mies
ta, kde ľudia žijú a pracujú stovky a 
stovky liet. Za taký čas každá stavba 
zmenila svoju podobu. Na románskych 
základoch stoja gotické domy s baroko
vými priečeliami. Je tu mnoho úzkych, 
kľukatých uličiek, ústiacich na námestia. 
Prejdete nevzhľadným prejazdom domu 
a ocitnete sa v krásnej záhrade. A pod 
celým mestom sú staré pivnice a chod
by.

Avšak aj život v takom meste má 
svoje zápory: staré domy častokrát 
chátrajú, vlhnú, je  potrebné sa o ne sta
rať. Pritom oprava nie je  jednoduchá 
záležitosť: je nutné dávať veľký pozor, 
aby sa neponičilo nič skutočne histo
ricky cenného. Niekedy reštaurátor s 
prekvapením zistí, že pod omietkou sú 
krásne staré fresky a opravy potom po
stupujú oveľa pomalšie, než by sme si 
priali.

Problémy iného druhu nastanú, keď  
do takého mesta zavedie cesta cudzin
cov. Návštevník obdivuje krásu fasád a 
zdobených okien, ale pokiaľ nepozná 
národnú históriu, bude chodiť trebárs 
starou Prahou a nepochopí, prečo je  tu 
v dlažbe kríž, tu na dome obrázok Pan
ny Márie, alebo prečo na Národnej trie
de ležia stále kvetiny a horia sviečky. 
Môže sa mu to síce páčiť, ale zmysel 
mnohých vecí mu zaniká. A beda, keď  
potrebuje nájsť nejaký dôležitý úrad, 
ktorý v meste sídli. Znovu si uvedomí, že

w
o

jazyku, ktorým hovoria obyvatelia mes
ta, vôbec nerozumie.

Iste už tušíte, kam mierim. Naša vie
ra v mnohom pripomína starobylý dom. 
Alebo skôr celé mesto. Veď je j základy 
kládli kočovníci na pláňach Mezopotá
mie a na púštiach Arabského polostrova 
pred viac než 30-timi storočiami. Na 
týchto základoch sa od tejto doby stavia 
a prestavuje. A tak pri prechádzaní na
ším domom viery nachádzame múry a 
stĺpy, ktoré zanechali dávne generácie. 
Tento dom je  akási ponuka, priestor pre 
náš život. A my na túto ponuku môžeme 
odpovedať rôznymi spôsobmi. Jeden z 
týchto spôsobov je  jednoducho v zde
denom dome žiť a veľmi sa o neho ne
starať. Keď sa objaví prasklina v stene, 
zavesíme tam obraz. Tečie nám stre
cha? Postavíme na pôjd umývadlo. Ľu
dia k nám prestanú chodiť, pretože pro
ste nemajú istotu, že im dom nespadne 
na hlavu. Tak nejako to je  u tých, ktorí 
svoju vieru iba prijali od rodičov a ďalej 
sa o ňu nestarali. Časom sa ich viera, 
ktorá mala byť domovom v dobrom i 
zlom stala len rozpadajúcou sa bara- 
bizňou, ktorá nikoho neláka. Sám ma
jite ľ sa je j rád časom zbaví.

Potom je  tu iná možnosť: Skúsiť 
mesto, ktoré nám odkázali naši pred
kovia, udržiavať. Všetko dobré zacho
vať, zbytočné odstrániť, pokiaľ ho mož
no dokonca zmodernizavať, poprípade 
aj rozšíriť. A predovšetkým naučiť sa v 
ňom dobre ž iť Väčšina z Vás sa pravde
podobne rozhodla pre túto možnosť. 
Chceme, aby naším životným prie
storom bola viera. Pritom nechceme, 
aby táto naša viera bola akousi porce

lánovou súpravou po babke, ktorá sa 
vyberá v nedeľu alebo na Vianoce a 
inokedy je  bezpečne ukrytá vo vnútri 
skrine. Viera má byť domom pre každo
denný život.

Tí z Vás, ktorí bývajú v nejakom tom 
domčeku, alebo majú chatu (alebo na 
starosti faru či kláštor), veľmi dobre ve
dia, čo práce to stojí, nielen na začiatku, 
ale po celý život. Totiž na svojom živote 
viery musí každý tvrdo pracovať. Denne 
od rána do večera, inak hrozí schát
ranie. (Mimochodom - najviac chátrajú 
málo používané objekty.)

Táto cesta predpokladá jedno. Je 
treba poznaťdobre dom, v ktorom žijem. 
Musím úplne presne vedieť, že túto ste
nu, ktorá mi prekáža, môžem bez roz
mýšľania zbúrať, (je to len dodatočne 
vymurovaná priečka), zatiaľ čo inej sa 
nesmiem ani dotknúť: to je  nosná stena 
a s ňou by sa narušil celý dom. Musím 
vedieť, že toto miesto je  vhodné pre 
rande a tu sídli lekárska pohotovosť. Iný
mi slovami: Musím vedieť, čo je v mojej 
viere hlavné, nosné, čo nikdy a za žiad
nych okolností nesmiem opustiť. Musím 
vedieť, kade vedú každodenné cesty ži
votom a kam ísť pre pomoc v prípade 
núdze a životných malérov, v ktorých sa 
nemusím, ale môžem ocitnúť.

A rozhodne nie na poslednom mies
te je  tu náš cudzinec: Teda pohľad misij
ný. Mal by som byť schopný previesť 
svojho prateľa mojou vierou, odhaliť mu 
je j tajomstvo a pomôcť vyznať sa v nej. 
Pamätajme, že obsahuje posolstvo dáv
nych liet; je  skoro zázrak, keď sa v nej 
človek bez sprievodcu nestratí.
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Modlitba - milosť vnuknutá Duchom  
Svätým. "František sa nemodlil - čítame v 
živote svätého Františka z  Assisi - Fran
tišek sa stal modlitbou"- východní autori 
nazývajú tento obvyklý stav duše, usta
vične obrátenej k Bohu, "modlitbou 
srdca". Kto sa k nej dostane, m odlí sa 
nepretržite, bez únavy, s veľkým pokojom. 
Otázka, ktorú jeden učeník kládol svojmu 
duchovnému Otcovi, bola ozaj prosbou o 
radu, ako sa dostať k  tomuto stavu usta
vičnej jednoty s Bohom. Pojem srdca 
zaujíma centrálne miesto v mystike, v ná
boženstve i v poézii všetkých národov. 
Ako šošovka oka je, dá sa povedať, styč
ným bodom medzi dvoma svetamí, vnú
torným a vonkajším, tak musí byť v člo
veku, myslia duchovní autori, tajuplný bod, 
skrze ktorého Boh so všetkým svojím bo
hatstvom, vstupuje do ľudského života.

Klasická definícia modlitby /povznese
nie mysli k Bohu/ bola už za cirkevných 
Otcov zmenená v zmysle "povznesenie 
srdca k Bohu". A je  to práve táto defínícia 
modlitby, ktorá nám pomáha lepšie chá
pať, čo je mienené pojmom "srdce": zna
mená to celého človeka, spoluprácu všet
kých ľudských schopností, človekov stav a 
jeho neustálu dispozíciu. Boha máme milo
vať, máme mu slúžiť nielen jednou schop
nosťou, alebo ojedinelým skutkom, ale všet
kými silami, celou dušou, celým životom.

Keď ide o modlitbu srdca, Boh jedná 
tak trochu ako sochár. Stvoriteľ nás chce 
urobiť ľuďmi neustálej modlitby, veď dob
re vie, že bez Neho "je život obrazom smrti" 
/Rimbaud/. A tak nás ako učňov pobáda, 
aby sme mu prinášali hlinu, veľa hliny, tak 
aby ju mohol premiešať, spracovaťa vytvo
riť v nej našu pravú tvár modlitby. V du
chovnom živote hlina znamená množstvo, 
"objem modlitby", musíme dať Bohu veľa 
času, aby mohol odieť čistým zlatom tú 
neforemnú hmotu našej úbohej modlitby a 
vytvoriť z nej "čistú modlitbu" svojho svä
tého Ducha. Mgr Bloom hovorí, že keď ne
môžeme urobiť z modlitby záležitosť kva
lity, musíme z nej urobiť záležitosť množ
stva. Nesnažme sa príliš vedieť, či sa mod
líme dobre alebo zle, to by sme sa podobali 
tomu učňovi, ktorý sa chce postaviť na 
miesto majstra, snažme sa radšej nikdy 
neochabnúť, nenechať sa odradiť. Je to, 
akoby nám majster hovoril: "Nepleťsa veľ
mi do tono, čo budem robiť ja. Mohol by si 
mi pokaziť prácu a zniči ť moje dielo. Nechaj 
ma na tebe pracovať a uspokoj sa tým, že 
mi budeš prinášať hlinu..." Modli sa veľa, 
veľa a jedného dňa budeš prekvapený: do
staneš Dar modlitby srdca. V tomto zmys
le ruženec, jeho "objem" i s časom, ktorý 
vyžaduje, ak sa ho máme správne modliť, 
sa podobá tomu množstvu neforemnej hli
ny, ktorú prinášame Otcovi, aby ju  spra
coval svojimi rukami: Slovom a Duchom 
svätým. /  sv. trenej/.

Nezáleží na tom, či recitujeme ruženec 
dobre alebo zle, sme viac, či menej roz- 
tržiti, alebo ani "nevieme, kde sme". Tým, 
že sa ho modlime s Máriou a v nej, sme na 
ceste neustálej modlitby: "Ak sa modlíš,

píše sv. Grígniom de Monfort, nech je  to v 
Márií, ak prijímaš sviatostného Ježiša, po
lož ho do Márie, aby sa mu tam páčilo... 
Nesmieme nikdy ísť k nášmu Pánovi inak
šie, než cez je j príhovor a je j úver u Neho, 
a nenachádzať sa tak nikdy osamote, keď  
sa k Nemu modlíme. Ona bude dušou ka- 
pličky srdca, v ktorej duša môže prinášať 
všetky modlitby Bohu, bez obáv, byť od
mietnutá". /M áriino Tajomstvo, 47  a 48/ 

Jedno z najväčších prianí Panny Márie 
je, viesť nás deň čo deň hlbšie do mod
litby, ale nemôže nás k  tomu nútiť. A my 
nemôžeme poznať cenu neustálej moditby, 
pokiaľ nám Duch svätý túto milosťnevnuk- 
ne, pokiaľ sami, pohnutí Duchom svätým 
nepovieme: "teraz je čas modlitby, teraz pre 
mňa nie je  nič dôležitejšieho ako Boh sám 

K eď  uvidíte človeka, ktorý je  schopný

Lurdy- najviac navštevované pútnické miesto

všetko nechať a úplne sa venovať mod
litbe, so zvláštnou láskou k Panne Márii, 
môžeme povedať, že je  v milosti Ducha 
svätého, rozoznáte v ňom priateľa Slova a 
milovaného Otcovho syna. Vždy, keď má 
čas, ponorí sa do modlitby, akoby priťa
hovaný váhou modlitby, ktorú nosí v sebe.

Ale pozrime sa zblízka ako sa veci ma
jú, keď  sa človek modlí. Povedali sme, že 
ten, ktorý sa modlí ruženec od prebude
nia, nečakane, nachádza svoje srdca v 
stave modlitby a okamžite do nej vstu
puje. A j tu Mária je  prítomná na cestách 
jeho modlitby, so zvláštnou známkou  
svojho materského príhovoru. Namiesto 
toho, aby myslel na Boha, alebo si pred
stavoval, že je  pod jeho pohľadom, volá k 
Nemu a vzýva Ho. A pretože si zvykol pro
siť Pannu Máriu o je j príhovor - hovorí je j 
predsa: "Svätá Mária, Matka Božia, pros 
za nás hriešnych", táto prosba sa m u stá
va akoby prirodzeným pohybom, lebo vie, 
že výkrik predpokladá prítomnosť Toho, 
kto je  volaný, lebo ju  vyvoláva.

Snáď začne s Máriinou pomocou vzý
vať Ducha svätého, podobne ako apoštoli 
vo Večeradíe: "Boli vytrvalí v modlitbe, s 
Máriou, Ježišovou Matkou"./Sk 1,14/ Čo je 
dôležité v tejto modlitbe: nie tak myslieť 
na Ducha svätého, ale vzývať Ho jediným  
slovom:"PRÍĎ"! Tu pociťuje, že vo vnútri 
srdca sa Mária prihovára s ním. To je  to, 
čo dodáva jeho modlitbe dôveru, istotu a 
absolutnú vytrvalosť. A volá HO tak dlho, 
až Duch svätý sám príde prihovárať sa v 
ňom nevysloviteľnými vzdychmi /Rím 8, 
26/. Modlitba k Duchu svätému je  vždy 
vzývaním a príhovorom.

Jedno zo znam ení prítomnosti mod
litby Ducha svätého v našom srdci je, že 
nás smeruje k modlitbe ku Kristovi / /  Kor 
12,3/, alebo nás priťahuje k Otcovi a dáva 
nám odpočinúť pod jeho zrakom, zatiaľ čo 
jednoducho šepkáme Otcovo memo: Ab- 
ba! / Rím 8,15 a Gal 4,7/. Avšak i tu nabe
ráme skúsenosť, že musíme prechádzať 
Máriinou modlitbou, aby sme mohli prosiť 
Otca v Ježišovi ako vyvolení, ktorí k nemu 
volajú dňom i nocou a ktorým Boh pri
pravuje spravodlivosť/Lk 18,7-8/. Mária je 
vždy prítomná, keď  sm e uvádzaní do 
srdca vzťahov lásky medzí Osobami Naj
svätejšej Trojice. Konštatujeme to v živo
te mnohých svätých.

Tým, že nás vychováva k modlitbe, 
Mária nás doprevádza na našej prosebnej 
ceste a je  prítomná v našom vzývaní Mena 
Otca, Syna a Ducha... V sláve, Ježiš pokra
čuje vo svojom príhovore: to je  dokonca 
jediná funkcia, ktorú Nový zákom pripi
suje oslávenému Kristovi, okrem escha- 
tologického súdu. A aby naša modlitba 
bola konečne prítomná v srdci sveta a 
človeka, prosí svojho Otca, aby nám po
slal Ducha svätého /Ján 14,16/. Nech bdie
me, alebo spíme, nech sm e si toho ve
dom í alebo nie, Duch svätý sa m odlí v nás 
nevysloviteľnými výkrikmi. My sa potom  
aj tu obraciame na Máriu, aby sa prihovo
rila v náš prospech.

Srdce, ktoré nie je  rušené "zvonku", 
počuje hlasy, ktoré prichádzajú z  "vnút
ra". Sv. Ignác z Loyoly uvádza túto skúse
nosť: myšlienka, ktorá nie je  spôsobená 
žiadným dojmom zvonka, prichádza od 
Boha, pretože Boh je  majiteľ, iba On môže 
vojsť do našej mysle bez predchádzajú
cich príčin. Podobnú skúsenosť urobili 
všetci tí, ktorí praktizovali "modlitbu 
srdca". Takáto modlitba sa naučí jedine 
modlitbou. Kto ju  praktizuje, objaví, toľko 
krásnych, božských inšpirácií, toto Boh 
vnukne tým, ktorí sa snažia byť čistého 
srdca. Tu sa modlitba stáva počúvaním  
Boha, ktorý hovorí. Prosme v Jeho mene, 
aby zoslal do našich sŕdc Dar Ducha Svä
tého,aby On sa v nás modlil nevýslovnými 
vzdychmi. A túto prosbu zverme Márii, 
Ježišovej Matke. K eď  Apoštoli vo Veče- 
radle čakali na Ducha svätého, ona pri
pojila svoju materskú prosbu k prosbám 
modliacich sa učeníkov a tak sa stala vzo
rom modliacej sa Cirkvi.

otec Peter
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Udalosti letných olympijských hier v Barcelone sú už síce dávno za nami, 
ale táto významná udalosť ostáva dlho živá v mysli tých, ktorí ju bezpro
stredne prežívali.

Športovec Ján Sedláček z Košíc bol členom hádzanárskej výpravy a spolu 
s ďalšími športovcami reprezentovali bývalú ČSFR na olympiáde v Barce
lone. Patrí medzi tých ľudí, ktorí považujú Boha za základ svojho života. 
Chápe, vníma a cíti Boha v každej sfére, dokonca i v športe. Jeho výpoveď je 
toho dôkazom:

■ Na olympiáde sa stretávajú 
športovci z  celého sveta. Ľudia 
rozdielnej farby pleti i rôzneho 
náboženského založenia. Súťa
žia v mnohých disciplínach. Čo 
ich spája?

Keď aj nehovoríme medzi sebou 
priamo o Bohu, tak môžem povedať, 
že on je  medzi nami pojítkom. Veria
ci ľudia uznávajú Boha, Aliáha, Jah- 
veho.

To všetko, čo je  zahrnuté v/ slove 
Boh, by som vyjadril jediným slovom 
- LÁSKA. Láska je  všade rovnaká. 
Potrebuje ju  človek veriaci i neve
riaci. Všetci ju  dokážeme prežívať. 
Patrí neoddeliteľne k životu človeka.
V Písme je  napísané, že Boh je  Lás
ka. Je prepojená priamo s Bohom a 
ja si myslím, že to nás všetkých spája, 

a  Pociťovali ste to i medzi špor
tovcami na olympiáde?

Treba to rozlišovať. V priebehu 
súťaže, po súťaži alebo v živote. Na 
súťaži je  tak, že človek tam príde a 
chce dokázať, že je  lepší. Samozrej
me záleží na tom, kto a ako. Niekto 
tými športovými prostriedkami, nie
kto inou formou, o ktorej si myslí, že 
je  pre neho tá najlepšia, 

m Čo máte na mysli ?
Existuje určitá hranica v športe. 

Hranica výkonov, ktoré sa dajú do- 
siahnúť tréningom životosprávou. 
Hranica - to sú rekordy, posúvajú sa 
stále vyššie a vyššie. Hranica sa dá 
posúvať na úkor driny a tréningu rôz
nymi prostriedkami. To je  doping - 
ten ovplyvňuje výsledok, výkon je  
lepší. To sú však tie neférové špor
tové postupy. To je  otázka svedomia 
každého športovca. Stáva sa to i v 
živote, že ľudia utekajú od životnej 
reality do iného sveta. Chcú sa všet
kého zbaviť. Používajú drogy. Je im 
chvíľu krásne, ale prebúdzanie do 
reality je  veľmi ťažké.

Väčšina športovcov však chce 
niečo dokázať,zmerať s i sily s inými. 
Pritom sú schopní rešpektovať aj 
tých druhých, keď  sú lepší. Spoloč
ná je  pre nich i túžba po víťazstve, 

u Človek chce víťaziť i v živote...
Áno, človek chce y živote niečo 

dosiahnuť. Musí zvíťaziť nad svojimi 
zápornými vlastnosťami, 

u Vo vypätých situáciách sa člo
vek prejaví taký, aký je  v sku
točnosti, ničím nemaskovaný. 
A kí sú športovci?

Ťažko sa to dá slovami opísať. 
Všetko vychádza zvnútra človeka, to 
ovplyvňuje jeho správanie. Je to pod
mienené aj výchovou, životnou skú
senosťou a charakterom človeka.

Hraničné situácie ukážu, aký 
vlastne človek je, čo sa v ňom skrý
va. Olympiáda je  vrchol športovej 
činnosti. Tam sa ukáže, ktorí sú tí 
najlepší. Myslím si, že ten ktorý po
stupuje neférovo, je  väčšinou odha
lený. Je z toho veľká blamáž.

Je to úžastný pocit zažiť atmosfé
ru, kde sa ľudia prejavujú spontánne, 
bez akýchkoľvek predsudkov. Tí ľudia 
prídu z celého sveta, zídu sa tam a 
prežijú tri týždne v olympijskej dedine. 
Stretávajú sa, rozprávajú spolu, sú
ťažia v rôznych disciplínach. Videl 
som takých, ktorí si zachovávali od
stup od svojich súperov. Vôbec sa s 
nimi nerozprávali. Koncentrovali sa 
maximálne na svoj výkon. Po súťaži 
sa prihovárali priateľsky ku každému. 
Športovec sa sústredí na to, čo chce 
dokázať a tomu všetko podriadtije.

Boli i takí športovci, ktorí sa len 
zúčastnili. Neišli za víťazstvami. Sú 
krajiny, ktoré len prichádzajú do 
športového sveta, len sa oťukávajú. 
Ich výkony ešte nie sú špičkové. Tí 
to berú inak. Je to pre nich najmä 
veľká príležitosť stretnúť sa a vidieť 
výkon tých najlepších.

m Na olympiáde ste nezabúdali 
ani na Pána. Aké tam boli pod
mienky pre náboženský život ?

Stáva sa, že športovci veľmi veľa 
cestujú. V príprave pred akciou sve
tového významu - olympiádou, maj
strovstvami sveta a tď  je  človek 
úplne odrezaný od sveta. Problém je 
v tom, že niekedy nie je  možnosť ísť 
do kostola na bohoslužby. Od rána 
do večera je  stanovený presný pro
gram, časové možnosti sú malé. 
Ostáva vtedy, aby človek sám a o to 
intenzívnejšie prežíval svoje nábo
ženstvo. Napr. formou meditácií a 
modlitieb. Tu práve pocíti ich potre
bu a hĺbku. Dá sa i rozprávať s inými 
ľuďmi o týchto veciach. A j keď  nie je 
kostol i/ blízkosti, na každom kroku 
môžeme pociťovať blízkosť Boha.

Stačí niekedy pozrieť na malé 
dieťa, ktoré sa smeje od radosti. Je 
to nádherný pocit. Tu je  tá láska me
dzi nami, človeka k človeku, človeka 
k zvieratám, ale i k veciam, ktoré nás 
obklopujú. Zamýšľame sa nad tým, 
aké sú dokonalé a prostredníctvom 
niekoho boli stvorené. Človek je  pro
stredníkom niečoho. Tvorí a vytvára 
tieto veci.

Priamo v olympijskej dedine bol 
chrám, ktorý slúžil všetkým. Bola to 
moderná stavba vybudovaná pre 
tento účel. Veľmi jednoduchá, záro
veň veľmi pôsobivá. Bola k dispozícii 
všetkým vierovyznaniam. Všetci sa 
tam zmestili a podľa svojho pre
svedčenia oslavovali Boha. Bolo to 
veľmi praktické a rozumné riešenie. 
Ja som si to celkom inak predsta
voval, že to bude nejakým spôso
bom oddelené pre jednotlivé viero
vyznania. Bolo to všetko skĺbené u 
jedno. Ja som ešte niečo také nevi- 
de. Ekumenický chrám v tom najlep- 
šiom a najdokonalejšiom slova 
zmysle. Na mňa to veľmi silne zapô
sobilo.

m Skúste nám ho viac priblížiť, 
aby sme si mohli vytvoriť pred
stavu.

Nebola to vysoká budova. Bola 
rozdelená na dve podlažia. Horná 
časť bola na úrovni vonkajšieho te
rénu. V suteréne boli viaceré 
miestnosti pre jednotlivé nábožen
stvá. Boli to také meditačné miest-

(Pokračovanie na strane 5.)
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zlialo sa to v jeden prúd na oslavu 
nášho Pána.

Na poslednej bohoslužbe, pred 
koncom olympijských hier, boli prí
tomní viacerí kňazi. Niektoré výpra
vy športovcov si priviezli svojho kňa
za so sebou. Naša výprava, ho však 
nemala.

m Je medzi športovcami častý 
jav, že sú nábožensky oriento
vaní ?

Ťažko sa to dá povedať, pretože 
sú športovci, ktorí to nedajú najavo.

m Čo najviac dominovalo v at
mosfére olympijskej dediny ?

Bola to sloboda. Bol tam samo
zrejme organizovaný program, ktorý 
sme absolvovali, ale to všeto ostat
né bolo pripravené tak, aby sa člo
vek nemusel o nič starať. Napr. ku
chyňa fungovala 24 hodín denne. 
Kedykoľvek sme tam mohli prísť, ho
ci aj každú hodinu, zobrať si tam to, 
na čo sme malí chuť. Boli tam k dis
pozícii i  herne, čitárne, pláže, kino. 
Človek sa tam mohol slobodne po
hybovať.

My sme neboli ľ  Barcelone tak 
úspešní, ako sme si predstavovali. 
Na druhej strane ta úžastná atmo
sféra a to všetko, čo sme zažili, je  
nezabudnuteľné. Nám sa to nepo
darilo, podarilo sa to niekomu, kto 
bol lepší. To sme museli jednoznač
ne uznať.

A j pre mňa osobne znamenala 
olympiáda veľa. Do poslednej chvíle 
som si nebol istý, či na olympiádu 
pôjdem. Už samotná účasť na olym
piáde - to je  veľký cieľ, veď  tam idú 
najlepší. Olympiáda - to je  vrchol 
športového úsilia. Splnil sa m i veľký 
životný sen. Ja som práve vtedy po
cítil prítomnosť Boha. Všetko, čo 
som tomu venoval - prinieslo svoje 
ovocie aj vďaka Bohu.

Ďakujem vám za rozhovor.
Životná púť človeka sa často po

dobá veľkému športovému zápasu. 
Aj tu niektorí postupujú čestne, iní 
faulujú. Všetci chceme zvíťaziť, nik 
nechce byť porazený. Pre každého z 
nás má však víťazstvo inú podobu. 
Pre niekoho je to kariéra, materiálny 
blahobyt a pre iného činorodý život v 
mene Pánovom.

Mali by sme sa v tomto zápase 
prejaviť tak , aby sme po jeho skon
čení mohli stáť na stupni víťazov a 
radovať sa s Hospodinom.

M ária PEŠEKOVÁ

Mladí gréckokatolíci z  Prešova na športoviskách ...

(Pokračovanie zo strany 4.)

nosti, s literatúrou, provizórnymi ol
tármi. Slúžili sa tu bohoslužby. V ne
deľu sa slúžili bohoslužby hore, vo 
veľkej sále. Tam sa mofilo zmestiť 
asi tristo ľudí.

Chrám bol zasvätený praotcovi 
Abrahámovi. Oltár bol jednoduchý 
stôl, ktorý sa upravoval pred každou 
bohoslužbou. V pozadí na stene bo
la mozaika. Znázorňovala praotca 
Abraháma. V hornej časti steny boli 
znázornené obetné misy, aspoň ja  
som si to tak predstavoval. Tie misy 
boli zoradené do trojuholníka ako 
trojica. Všetko bolo nenápadné, 
skromné, ale pri tom veľmi pôsobivé.

m Chodievali športovci v nede

ľu na bohoslužby ?

Áno, chodievali. V nedeľu boli ob
rady každú hodinu, ráno i poobede. 
Striedali sa tam všetky vierovyzna
nia. Ja som tam bol viackrát a stále 
tam bol prítomný kňaz v dolných 
priestoroch. Katolícka omša bola v 
štyroch jazykoch naraz - po španiel
sky, anglicky, nemecky a francúz
sky. Cítaníe i kázne boli výchto jazy
koch. Kňaz sa vždy prihovoril špor
tovcom a uviedol niečo zo sveta 
športu. Stretli sa tam katolíci z Euró
py, Ameriky, Afriky. Mohli sme vidieť 
i odlišnosť katolíckeho obradu na 
týchto kontinentoch. Veriaci iným 
spôsobom odpovedajú, inak prijíma
jú. To všetko nikomu neprekážalo,
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Čas dovoleniek a prázdnin je  pre veriacich 
možnosťou aj pre duchovné pokánie. Mnohí 
pristupujú k sv. spovedi a k sv. prijímaniu. 
Niektorí prijímajú sv. Eucharistiu takmer kaž
dý deň alebo aspoň na prvé piatky. Len málo 
ľudí však z prijímajúcich by možno dalo vyčer
pávajúcu odpoveď na otázku, aké účinky má 
pre nich sv. prijímanie. Ak sa prijímajúci do
zvedia o vynikajúcich účinkoch sv. Eucharistie 
na človeka, ešte viac ich to povzbudí k Lomu, 
aby čím častejšie pristupovali k sv. prijímaniu.

Hlavným účinkom sv. prijímania
je  to, že sv. Eucharistia v  prijímajúcom 

rozmnožuje milosť Božiu a čo najtesnejšie ho 
spája s Kristom. Milosť je  najdrahší Boží dar, 
ktorý bez našej zásluhy nám udeľuje dobrotivý 
a milosrdný Boh. Boh nám dáva milosť, aby 
sme po smrti mohli prísť do neba, kde sa môžu 
dostať len svätí. A svätým sa nikto nemôže stať 
vlastnou silou. Boh nám udeľuje pre zásluhy 
Ježiša Krista milosť, ktorá urobí človeka svä
tým. Človek sa tak môže dostať do neba. O 
tejto skutočnosti nás poučuje aj cirkev slo
vami: milosť Božia je  na spasenie potrebná. 
Táto skutočnosť patrí medzi šesť základných 
právd nášho náboženstva. Prijať sv. Eucharis
tiu môže len ten, kto má milosť. Túto milosť 
dostáva kajúcnik po sv. spovedi.. V človekovi 
s takto omilostenou dušou sv. eucharistia pri 
prijímaní rozmnoží milosť. Rozmnožovať mi
losť znamená, že po každom prijímaní duša je  
svätejšia, krajšia, Bohu milšia a  m á vyšší stu
peň nebeskej blaženosti.

Na skutočnosť, že sv. Eucharistia je  po
krmom a nápojom pre dušu, poukazuje aj sám 
Spasiteľ slovami: Kto je  moje telo a pije moju 
krv, ostáva vo m ne a ja  v ňom (Jn 5,56). Tieto 
slová svedčia o spojení prijímajúceho s Kris
tom. Kristus sa preto stal človekom, aby mohol 
zostať v sv. Eucharistii a ňou vstúpiť do člo
veka. Sv. Eucharista človeka spája s Kristom aj 
telesne aj duchovne. Telesne vtedy, keď človek 
príjme v podobe chleba a  vína telo a krv Kris
tovu, ktoré po strávení prejdú do tela človeka. 
Sv. Ján apoštol spojenie prijímajúceho s Kris
tom vyjadril slovami: Kto je  svätý, nech sa 
ďalej posväcuje (Zj 22,11).

Sv. Eucharistia spája prijímajúceho s Kris
tom aj duchovne. Keď telo a krv sú strávené, 
vtedy milosť vo sv. Eucharistii spojuje sa s 
dušou prijímajúceho. Ovocím tohto spojenia je  
rozmnoženie lásky v duši prijímajúceho. Túto 
pravdu dosvedčil aj Spasiteľ slovami: Boh je  
láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh 
ostáva v ňom (lJn  4,16). Pri inej príležitosti 
Kristus povedal: Kto je  moje telo a pije moju 
krv, ostáva vo mne a ja  v ňom (Jn 6,56). A 
preto, že človek po sv. prijímaní ostáva v Kris
tovi a Kristus v ňom, v dôsledku tohto tesného 
spojenie človek sa stáva podobnejší Kristovi. 
Okrem toho aj vôľa človeka sa dá do súladu s 
Kristovou vôľou a s jeho túžbami. Následkom 
týchto skutočností pre človeka začína už tu na 
zemi čiastočné blažené spojenie s Bohom, kto
ré potom po smrti bude dovŕšené v nebi več

ným a nevýslovne blaženým videním Boha.
Sv. Eucharistia udržuje v prijímajúcom 

nadprirodzený život a  to  tak, že rozmnožuje v 
ňom lásku a v pokušeniach mu dáva silu na ich 
prekonanie. Takto chráni človeka pre täžkým 
hriechom.

Prijímanie sv. Eucharistie pomáha zacho- 
vaťsi milosťposväcujúcu, ktorá je  potrebná pre 
vstup do večného života. Kristus nám to po
vedal slovami: Kto je moje telo a pije moju krv, 
má večný život (Jn 6,54).

Veľmi zaujímavo hovorí sv. Ján Zlatoústy 
o tých, ktorí často a nábožne pristupujú k sv. 
prijímaniu. "Od sv. prijímania odchádzajú ako 
levy, ktoré vyšľahujú oheň, pred ktorým sa 
hrozí diabol, a  preto ten, kto prijíma, takto sa 
chráni od veľkých, ba aj od malých hriechov." 
Sv. prijímanie zúrodňuje ľudskú dušu, z ktorej 
potom ako z úrodne j pôdy rodia sa mnohé čnosti 
a  náklonosť ku konaniu dobrých skutkov.

Ďalším účinkom sv. Eucharistie
je  to, že znižuje u prijímajúceho ľahostaj

nosť a nedbanlivosť k náboženskému životu. 
Tieto nedostatky majú príčinu v malých hrie
choch, ktorých sa človek často dopúšťa. Sv. 
Eucharistia, ktorá podľa slov Kristových jc po
krm pre dušu, ochraňuje dušu pred týmito ne
dostatkami tak, že posilňuje v nej lásku. Táto 
láska povzbudzuje dušu k ľútosti, po ktorej 
nasleduje oslobodenie sa od hriechu. Pri sv. 
prijímaní Cirkev vyslovu je slová: Presväté telo 
a krv Pána nášho Ježiša Krista prijíma slu
žobník Boží na odpustenie svojich hriechov a 
pre život večný. V týchto slovách sa hovorí o 
malých hriechoch, lebo človek s veľkým hrie
chom nemôže pristúpiť k sv. prijímaniu. Okrem 
malých hriechov sv. Eucharistia odpúšťa aj do
časné tresty, ktoré sú následkom hriechu.

Sv. Eucharistia potešuje, lebo je  pokrm 
duše a pokrm nielen nasycuje, ale aj ukľudňuje 
a potešuje. Sv. Ambróz hovorí: A tento kalich 
napája túžby veriacich a to tak, že zbavuje ich 
svetských starostí a bázni pred smrťou. Sv. Ján 
Zlatoústy nazýva sv. Eucharistiu prameňom, z

Peter Žeňuch

Prosím...
Daj sa mi napiť 
z  Tvojich dlani 
Otvor mi srdce dokorán 
Nech nezabudnem v zabúdaní 
môj hriech Tvojich rán

Stále ma túliš ako nemluvňa 
a kážeš lásku rozdávať

Daj sa m i napiť 
z  Tvojho srdca 
Odním mChriechy bolesti 
Ukáž mi smer keď stojím na scestí 
A j keď  viem že som samá hrdza

ktorého Svätý Duch vyvádza mnoho potokov 
milostí. Na základe týchto slov vznikla litur
gická pieseň, ktorú spievajú veriaci na utiemi: 
Svätým Duchom vylievajú sa toky milosti na
pájajúce všetko stvorenie na oživenie. Sv. Eu
charistia povzbudzuje prijímajúceho, aby žil 
nábožne, úprimne miloval Boha a pociťoval 
blaženosť.

Sv. Eucharistia účinkuje aj na telo a to tak, 
že zoslabuje telesné žiadostivosti a zaručuje 
telu slávne zmŕtvychvstanie. Kristus - prítom
ný v Eucharistii - sa tak tesne spája s prijímajú
cim, že ten sa stáva s Kristom jedným telom a 
jednou krvou. Sv. Cyril Jeruzalemský pre túto 
skutočnosť nazval prijímajúceho nositeľom 
Krista. Sv. apoštol Pavol o tomto spojení s 
Kristom hovorí: Veď nik nikdy nemal v nená
visti svoje telo, ale živí si ho a opatruje (Ef 
5,25). Tým, že Eucharistia rozmnožuje lásku, 
zoslabuje telesné žiadosti.

Kristus aj slávne zmŕtvychvstanie na konci 
sveta spáva so sv. Eucharistiou. Sám povedal: 
Kto je  moje telo a pi je moju krv, má večný život 
a ja  ho vzkriesim v posledný deň (Jn 6,54).

Znalosť účinkov sv. Eucharistie pobáda ľu
dí k vďačnosti za tento veľký dar. Naša ľudská 
prirodzenosť nás povzbudzuje k prejavu vďač
nosti k dobrodincovi za prijaté dary. Naša svä
tá liturgia má pekné ďakovné spevy, ktorými 
po sv. prijímaní prejavujeme Bohu svoju 
úprimnú vďačnosť za prijaté Božie daiy. Otcov 
našej Cirkvi pobáda k tomu, aby vložili do sv. 
služby tieto ďakovné spevy. Po obyčajnej hos
tine ľudia pre javujú svoju vďačnosť a je  samo
zrejme, že aj po nebeskej hostine, pri ktorej 
požívajú telo a krv Kristovu, prejavujú vďačnosť 
za to veľké šťastie, ktoré pocítili pri prijímaní.

Keď po sv. prijímaní kňaz hovorí slová 
"Spas, Bože, ľud svoj a požehnaj dedičstvo 
svoje" (Zal 28,9) z úst veriacich sa ako dym 
kadidlá vznášajú k nebu slová piesne: Nech sa 
naplnia ústa naše chválou tvojou. Pane, aby 
sme ospevovali tvoju slávu, lebo si nás uznal 
za hodných prijať tvoje sväté, božské, ne
smrteľné a životodarné sviatosti. Utvrď nás, 
Bože, vo svojej svätej službe, aby sme sa po 
všetky dni učili pravde tvojej. Aleluja.

Obsah tejto liturgickej piesne nám pripo
mína, že vo sv. Eucharistii neviditeľne prebýva 
Kristus a že Kristus prijímajúceho zbožští a sa 
stane účastníkom Božej prirodzenosti. Slovo 
sväté nám pripomína, že Eucharistia pretvára 
prijímajúceho na svätého. Slovo nesmrteľne 
nám pripomína, že ten, kto je  a pije krv Kris
tovu, bude mať večný život (Jn 6,54). Slovo 
životodarné vyjadruje, že prijímanie posilňuje 
k bohumilému životu, aký má viesť opravdivý 
kresťan. A opravdivý kresťan celý život slúži 
Bohu a riadi sa príkazmi Boha. Aleluja v 
slovenčine znamená chváľme Boha.

Kto túto ďakovnú liturgickú pieseň spieva 
s vrúcnou láskou, ten ozaj dôstojne prejavuje 
svoju vďačnosť svojmu dobrodincovi - Kris
tovi prítomnému v Najsvätejšej Eucharistii.

O. V. PETRAŠKO
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Stretnutie s básnikom Gorazdom Zvonickým
V nedeľu, 30. mája 1993, na sviatok Zo

slania Svätého Ducha sa konala v Sloven
skom ústave sv. Cyrila a Metoda milá sláv
nosť pri príležitosti osemdesiatych narodenín 
básnika, kňaza Andreja Šándora, básnic
kým menom Gorazda Zvonického. Slávnosť 
usporiadal rektor a riaditeľ Slovenského 
ústavu Mons. Štefan Vrablec a kňazi - štu
denti bývajúci v ústave. Boli pozvaní Slovád 
žijúci teraz v Ríme, kňazi, rehoľné sestry a 
najmä študenti.

Slávnosť sa začala piesňou Slovensko 
moje, otčina moja a úvodné slovo povedal 
riaditeľ SÚSCM Mons. Štefan Vrablec. V 
ňom okrem iného pripomenul svoje prvé 
stretnutie s Gorazdom Zvonickým ešte za 
študentských čias. Po úvodnom slove 
predniesol pozdrav jubilantovi J. Em. kar
dinál Jozef Tomko, prefekt Kongregácie 
pre evanjelizáciu národov. Poukázal naj
mä na jednu spoločnú niť, ktorá sa tiahla 
básnikovým životom a na ktorú, obrazne 
povedané, básnik navliekal svoje básne - 
ako perly. Táto niť, to je Vtelené Slovo

Božie, ktoré oslavoval svojím slovom 
plným lásky a pravdy. Poukázal na maj
strovské spojenie dvoch povolaní: kňaza a 
básnika. Cyrilometodské korene kresťan
skej viery, kňazské povolanie, Panna Má
ria, láska k vlasti a utrpenie vyhnanca, to 
všetko sa odzrkadľovalo v duši básnika. V 
závere poprial o. kardinál oslávencovi veľa 
síl, zdravia a Božích milostí a vyslovil žela
nie svoje, a Iste i iných, aby básnik ešte vydal 
svoje celoživotné dielo a mohli sme to spo
ločne osláviť pri jeho deväťdesiatinách.

Dr. Jozef Rydlo, člen Slovenského 
ústavu, predstavil básnické dielo jubilanta 
vo svojom obsiahlom príspevku Život v 
básni a báseň v živote Gorazda Zvonic
kého. V ňom podal vlastne prierez básni
kovým životom a všímal si najmä jeho 
zbierky, kde, kedy a ako vychádzali. Na
sledovalo hudobno-recitačné pásmo Vý
ber z perál Gorazda Zvonického, ktoré pri
pravili Anton Fabián a Jozef Leščinský za 
spolupráce ďalších. Prítomní mohli vychut
návať pôvab a hĺbku myšlienok, ktoré do 
nich básnik vložil. Mons. Štefan Vrablec 
prečítal niekoľko výberov z množstva tele
gramov. V jednom z nich od o. kardinála 
Jána Chryzostoma Korca čítal: "Pamätám 
sa dobre na väznicu v Podolinci, ako si 
nám ráno dával rozcvičku a po nej si 
zavelil: ýVšetci za mnouý. Poobede sme 
sa dozvedeli, že si z väznice ušiel a vtedy 
sme rozumeli tvojmu povelu."

Gorazda Zvonického pozdravil aj Don 
Andrej Pauliny, SDB, šéfredaktor Marián
skych zvonov zo Šaštína a predstavil ho 
ako saleziána a básnika. Svoj krátky prí
spevok zakončil dojímavými slovami, výz
vou^ "Gorazd, pozdravuje ťa Panna Mária 
zo Šaštína a odkazuje ti, aby si prišiel, 
teraz prišiel, lebo ona ťa nechce prijať ako

mŕtveho, ale ako živého. Veďty si jej bás
nikom. Gorazd, odkazuje ti, pridV'

Napokon vystúpil aj sám oslávenec a v 
prvom rade poďakoval za usporiadanie tejto 
slávnosti. Poďakoval sa najmä o. kardinálovi 
a priznal sa, že doposiaľ ani sám túto životnú 
niť si nevšímal, či lepšie, nemyslel na ňu. 
Básnik zaspomínal na niektoré udalosti zo 
svojho života, aby nimi, ako sám povedal, 
rozveselil prítomných. Vravel: "Ešte len čo 
som sa narodil, už sa nado mnou rodičia 
hádali, aké meno mi dať. Otec chcel Petra a 
matka Pavla. Už sa zberali so mnou na krst 
do cerkvi, ale stále sa nevedeli dohodnúť. V 
tom k nám prišiel sused a vyzvedal sa, o čom 
sa rodičia hádajú. Keď sa dozvedel, že kvôli 
menu, zaraz to vyriešil: ’Dobrý by bol Peter, 
dobrý by bol i Pavol, ale nech bude Andrej, 
takého ešte nemáte a on je bratom sv. Pet
ra’. A tak som dostal meno Andrej". Raz ešte 
ako novici putovali peši do Šaštína a cestou 
sa zastavili v jednej dedine prenocovať. Go
razd Zvonický spomína: "Mne s novicmaj- 
strom sa ušlo miesto na fare. Len čo sme si 
sadli k večeri, pán farár povedal: ’Prepáčte, 
ja som len teraz dostal Katdícke noviny, 
chcem si hneď prečítať báseň od Gorazda 
Zvonického. Viete, mne sa jeho básne veľmi 
páäa, nepoznáte náhodou básnika? Novic- 
majster sa usmial a povedal, aj vy ho môžete 
spoznať, veď práve s nami sedí pri stole. ’Čo 
to vy ste ten básnik Gorazd Zvonický?’ Hneď 
sa zvrtol a vrátil sa s fľašou vína. Vidíte, 
povedal jubilant, ako pán farár doplatil na 
svoju zvedavosť?"

Po pozdravoch sa milá slávnosť s básni
kom skončila piesňou Kto za pravdu horí. 
Všetci účastníci sa potom občerstvili na dvo
re ústavu dobrotami, ktoré pripravili rehoľné 
sestričky.

o. Ján BABJAK, SJ

ZAĽÚBENIE
Nechajte vo mne miesto pre cyprusy. 
Neviem a nechcem uniknúť ich kúzlu, 
bo duša niekam utiahnuť sa m usí 
úchvatu vecí, ktoré vábia ku zlu.

U Boha vidno viac než na výstave.
Ale tie štíhle orientačné tvory  
ujali sa mi v zraku, v slove, v hlave 
nikto mi tak k srdcu nehovorí.

Do ozvien sveta, čo sa vo mne míňa, 
uhádnu vložiť pieseň preľúbeznú:
Aj tvoja duša, rodom otrokyňa, : 
raz povýšená bude na princeznú:

Teraz, keď nastala vo východ
nej Európe sloboda, dostávajú sa 
tu i šíritelia nových východných 
nekresťanských náboženstiev, 
ktorí medzi ateistami, ale aj medzi 
nepraktizujúcimi kresťanmi, hľa
dajú nových nasledovateľov. Me
dzi takéto "módne" náboženstvá 
patrí i zen.

Je to nekresťanské nábožen
stvo, indicko-čínskeho pôvodu zo 
šiesteho storočia n. 1. Meno <zen> 
je japonskou verziou významu 
slova <chan>, v preklade zname- 
na meditácia, kontemplácia.

Okolo roku 520 n. 1. sa pre
sťahoval z Indie do Číny majster 
Bodhidhanna, nesúc nové posol
stvo o budhizme. Charakteristiky 
tohto posolstva sa dajú zhrnúť tak
to: <Prenesené mimo kánonie- 
kých kníh, sa nevyjadruje ani slo

vami ani písmenami: ale smeruje 
priamo do tvojho srdca, je  potreb
né pochopiť skutočnú prirodze
nosť Budhu>.

Hovorí sa, že keď jeden deň 
Budha kázal učeníkom, jeden z prí
tomných mu daroval zlatý kvet. Bu
dha vzal zlatý kvet do ruky a zdvi
hol ho. Jeden z p'ítomných pocho
pil gesto Budhu a zasmial sa. Tento 
učeník pochopil učenie Budhu a 
prenášal ho tajne svojim učeníkom. 
Toto pokračovalo niekoľko generá
cii. Tak tomu bolo až do čias Bod- 
hidharma, ktorý toto posolstvo pri
niesol do Číny a sprístupnil ho ve
rejnosti. Do Japonska sa zen rozšíril 
v 12. storočí.

Hocibudhizmus vlndii dostal 
smer veľmi filozofický (rozumo
vý), zen v Číne nadobudol rozmer 
nedôvery voči ľudskému rozumu.

Čínsky zen sa snaží pochopiť sku
točnosť (realitu), bez ľudskej inte
ligencie. Druhou charakteristikou 
čínskeho zen-u je  to, že ho mnísi 
pokladajú za veľmi dôležitú ma
nuálnu prácu.

Cieľom zenu je  <osvietenie> - 
teda bezprostredné videnie sku
točnosti, ktorá nemôže byť vyjad
rená intelektuálnymi tennímni. 
Pretože pi k í  ľa zen-u žiadnym in
telektuálnym procesom sa takéto 
videnie nemôže dosiahnuť, medi
tácia <zen> spočíva v odstránení z 
myslenia všetkých intelektuál
nych pojmov a jeho udržaní v ab
solútnej slobode, aby sa osviete
nie mohlo uskutočniť. Podľa nie
ktorých, toto osvietenie u každé
ho existuje už od narodenia. Ľud
ské myslenie je  ako surový dia
mant, obsahuje všetku krásu v se

be samom, potrebuje však byť 
rozrezané a vyleštené. In í predsta
vitelia zen-u naopak veria, že 
osvietenie je  novým javom, ktorý 
sa objavuje v myslení, až keď je 
absolútne vyprázdnené od každej 
veci.

Základnými metódami medi
tácie v zen-e je: meditácia sediač- 
ky (za-zen) alebo presnejšie kon
templácia steny (pi-kuan) - teda 
sedenie naproti stene, aby sa od
stránilo akékoľvek rozptýlenie.

Cieľom zen-u je  vidieť priro
dzenosť Budhu. On je skutočnou 
skutočnosťou.

Zen je  cestou "vlastnými si
lami" (Jiriki) - človek sa môže 
oslobodiť vlastnými silami. Alebo 
cestou s pomocou iného (Tariki) 
teda milosrdenstvom a pomocou 
Amidi.

Vladimír MARIÁNSKY, 
OSBM
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Záver odpovede je v tajničke, Pavol, viem sa trochu vžiť do Tvojho po
loženia. Máš 18 rokov, si nešťastný, cítiš sa 
nepotrebným, zbytočným. Chcem Ťa zaviesť a 
vhĺbiť do istého skutočného príbehu, a tak 
donútiť zamyslieť sa nad sebou.

Na cyklistických pretekoch "Okolo Ta
lianska" pretekár Grosso m al v etape Be
nátky - Bolzano prechádzať spolu s ostat
nými pretekárm i rodnou obcou. Tam ho oča
kávala matka, príbuzní, krajania. Myšlienka 
na m atku ho natoľko vzpružila, že prišiel do 
rodnej obce so sedemminútovým násko
kom. K eď  zazrel svoju šťastnú matku, zosko
čil z  bicykla, pobozkal ju, vysadol na bicykel 
a už aj letel ako strela ďalej...

Pavol, nie s i sám, máš vedľa seba sta
rostlivú, obetavú matku. Ty o hu nestojíš. 
Nevidíš, ako sa trápi, pre Teba, nespí po no
ciach? Otvor je j svoje srdce, uvidíš, že Ťa 
pochopí a podoprie. Matka veľmi cíti našu 
bolest i radosť. Daj je j nazrieť pod tvrdú škru
pinu, kde je  Tvoje citlivé a ubolené srdce.

Milý Pavol, m y veriaci máme ešte jednú 
spoločnú nebeskú Matku. Poznáš ju, chodíš 
niekedy aj do kostola. K eď  nemáš síl otvoriť 
dušu svojej matke, urob tak pri modlitbe a 
uvidíš, že  sa Ti uľaví. Ona má kľúče od ľud
ských sŕdc. Skús to! Len uver a uvidíš, že Ti 
pomôže. Ona sa stala Matkou Božieho Syna, 
ale je  a j Tvojou, mojou, našou Matkou. A 
teraz, keď  trpíš, vidí v Tebe svojho Syna na 
kríži. Ona Ti ponúka šancu. Čaká Ťa, vyčkáva 
ako matka pretekára Grossa. Zastav sa pri 
nej a uvidíš, že Ti ukáže c ieľ života i ďalšiu 
cestu. Prebuď  sa. Prijm i radu sestry. Ja Ti 
budem pom áhať modlitbou. Tí, čo Ti chcú 
pom ôct veria, že skoro nájdeš cestu k  matke 
a cez ňu k našej Matke.

Tvoji priatelia z Košíc a Lucia 
______________ ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice

ZVISLE:
A- Tretia časť tajničky 
B- Hora; dvojhláska; staroegyptská bohyňa 
C- Citoslovce; česká predložka; predložka, 
príslovka miesta
D- Súrodenec; obyvateľ Arabského polostrova 
E- Opuchlina po česky; nahý 
F- Koncovka ruských mien; chemická značka 
brómu; zámeno; spoluhlásky slova deva 
G- Egyptská rieka; nepriepustná hornina; 
ženské meno 
H- Štvrtá časť tajničky

VODOROVNE:
1- Prvá časť tajničky
2- Nalievaj; spoluhlásky slova rata; české 
mužské meno
3- Značka bicyklov, zaoblený
4- Nieto; kresťanský symbol
5- Dievčina; pocta
6- Ponor; zámeno
7- Miesto za čiarou na ihrisku; chemická 
značka hliníka; číslovka
8- Druhá časť tajničky 
(Zostavil Jozef JENČÍK)

ZVELEBUJTE PÁNA

srdcia, a - ko zvony.

Fá-na, ľudské srdcia, a

Nemá hraníc

hraniepusti. U je-ho nôh padni y prach, lebo je Boh vse -  mo

chválu všetkozem, vzdávaj Rínuspievaj Pánumúdrosť. Svä - tý,

múdrosť. Svä -  lý, svätý, p l-n ý  lásky-spie\aj Rbnu zen\vzda\aj Pánu chvatu vset -  ko s na-mi

ZARTOVNA KRÍŽOVKA
Pán farár skúšal žiakov. Povedz mi, pýtal sa Janka; Kto stvoril kopec za dedinou? 

Janko nevedel odpovedať, ale prihlásil sa Jožko. -Pán farár, prosím, on to nemôže vedieť. 
-A to už prečo? Pýtal sa pán farár. -Prosím....

Milý priateľ Pavol!
Osobne sa síce nepoznáme, ale rozprá

vali m i o Tebe iní, preto som sa rozhodla 
napísať Ti. Myslím, že my, mladí, sme jedna 
veľká rodina. Spája nás túžba po spravod
livosti a šťastí.
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DENVER - COLORADO (USA) 
8. svetový deň mládeže

Mnohí si kladú otázku, prečo práve Co- 
loredo?

Možno preto, že pápež má rád šíru, 
otvorenú prírodu - je výborný lyžiar, má rád 
turistiku, aleje známy ako poeta. Colorado 
sa so svojimi prírodnými krásami zaradUje 
medzi najkrajšie miesta na Zemi. Okrem 
toho žije v Colorade veľká časť obyvateľov 
španielskeho pôvodu, s ktorým bol pápež 
vždy v úzkom kontakte. Z výskumov vyplý
va, že do roku 2000 bude až polovica 
severoamerických katolíkov pochádzať 
práve z obyvateľstva tohto štátu USA. 
Denver privíta mladých z celého sveta v 
čase od 11. do 15. augusta 1993. Za hlav
nú tému stretnutia boli zvolené Ježišove 
slová z Evanjelia podľa sv. Jána: "Ja som 
prišiel, aby mali život a aby ho mali hoj
nejšie. (Jn 10,10).

Svätý Otec napísal pri príležitosti stret
nutia posolstvo, z ktorého vyberáme: "V 
rozličných jazykoch existujú rozličné vý
razy na vyjadrenie toho, čo by človek v 
žiadnom prípade nechcel stratiť a čo tvorí 
jeho očakávanie, jeho túžbu, jeho nádej. 
Avšak žiadne slovo nedokáže tak, ako vý
raz "život", zhrnúť v každom jazyku v 
plnom zmysle to, po čom najviac túži ľud
ská bytosť. "Život" vyjadruje plnosť žiada
ných dobier a zároveň to, čo ich robí mož
nými, dosiahnuteľnými, trvalými...

Ľudská existencia pozná okamihy krí
zy a únavy, sklamania a temnosti. Ide o 
skúsenosť nespokojnosti, ktorá nachádza 
odraz v bohatej literatúre a v mnohých 
súčasných filmoch. Vo svetle takéhoto 
utrpenia je možné ľahšie pochopiť osobit
né ťažkosti dospievajúcich a mladých ľudí, 
ktorí s chvejúcim sa srdcom idú v ústrety 
tomuto zhluku lákavých sľubov a tmavých 
neznámych, krorým je život.

Ježiš prišiel, aby dal definitívnu odpo
veď na túto túžbu po živote a po nekoneč
ne, ktorú nebeský Otec pri stvorení vpísal 
do nášho bytia. Vtelené Slovo na vrchole 
zjavenia vyhlasuje: "Ja som ... život" (Jn 
14,6). A ešte ďalej: "Ja som prišiel, aby 
mali život: (Jn 10,10). Aký život? Ježišov 
úmysel je jasný - samotný Boží život, pre
vyšujúci všetky túžby, ktoré sa môžu zrodiť 
v ľudskom srdci (porovnaj 1 Kor 2,9). Sku
točne, milosťou krstu sme už Božími deťmi 
(porovnaj 1 Jn 3,1-2)."

Prvý deň stretnutia -11. augusta - bu
de mať možnosť každý zapojiť sa do disku
sie okolo okrúhleho stola. Okrem toho bu
dú prebiehať hodiny katechizmu, koncerty, 
prednášky, stretnutia rodín, nočné adoráde.

Vrcholom stretnutia bude 15. august - 
sviatok Nanebovzatia Panny Márie. V ten
to deň bude slúžiť slávnostnú svätú omšu 
pápež Ján Pavol II.

Spracoval Tibor MACÁK

^ ^ r r a @ ( t ž r i n i i f f e

Svojou velebou zao d el Boh svet, 
ab y Tvoj pohľad  na ňom spočinul a uvi
d e l s i Jeho  tvár cez prírodu žiariacu, 
p ln ú  lásky  a dobroty. Pram eňom  vôd  
dovolil stekať do údolí, a b y  s i sa m ohol 
kochať nádherným  pohľadom  na vodo
p ád y  kryštá lovej vody, a b y  s i m ohol v 
pokojnom  šum e kvap iek rozpoznať ti
chý h las - B o ží hlas, k to rý  prehovára k  
tvo jej duši.

Sú tiché m iesta, na ktoré rád  spo
m ínam . Sú také m iesta, kde akosi ľah
š ie Ježišovi odom ykám  a j tú poslednú  
kom natu svojho  "JA". Sú m iesta, kde  
dokážem  učin iť rozhodné áno pre Bo
ha, kde sa  dokážem  úplne vyprázdniť  
o d  všetkej špiny, n ánosov hriechu a 
očistiť sa tak, ako  sa č is ti voda, pre
tekajúca skalam i a  skalkam i, rôznym i 
vodným i porastam i, stekajúca do ja 
zier, p o to ko v  a riek.

N aozaj obd ivuhodné sú  Tvoje skut
ky, Pane. Ty m áš nespočetné m nožstvo  
kľúčikov ku  každém u ľudském u srdcu. 
Nie každý sa síce h o d í do každého  
zám ku, veď  na n iektoré srdcia potre
buješ väčšie, špeciálnejšie kľúče, ale  
čo je  isté, je  to, že  veľm i túžiš odom knúť  
každé srdce. To, č i sa Ti to podarí, z á 
lež í a j na m ne. Ty, Pane s i jed inečný  
zám o čn ík  fúdského srdca. Neotváraš  
n ikdy nasilu  ako  nejaký zlodej. Nie si 
vtieravý, citlivo pristupuješ ku každé
mu. Ty vieš, na koho čo platí. S i trpez
livý, a le  a j rázny. N iekedy sed íš  vo svo- 
je j  d ie ln i a čakáš, až  Ťa zavolám , ab y  si 
m i o pravil m ô j zám ok, odpustil m ôj 
hriech. Ino kedy k  tomu, ab y  som  Ťa 
začal brať vážne, použiješ  nenápadnú  
reklam u - kv ie to k  v poli, úžasnú skalu, 
p riezračný vodopád, hrajúce sa dieťa v 
piesku, úsm ev dievčaťa. Zakaždým , 
ke ď  takto vstupuješ do m ôjho srdca, je  
to  n iečo príjem né, ľúbezné, ako vôňa 
tých najkrajších kvetov a ja  zakaždým  
cítim, že  sa vo m ne n iečo  pohlo, že  som  
sa ja  p oh o l v Tebe a k  Tebe. Pri tvojom  
dotyku poznám , ako  m a istíš, k e ď  visím  
na lane na vysokom  brale, prichytenom  
skobam i. D ržíš m a za ruku a ja  som si 
celkom  istý, že  už nem ôžem  spadnúť do 
p riepasti sm rti. M ôžem  sa zošmyknúť, 
m ôžem  c ítiť  p o d  noham i krehkú pôdu, 
ale nem ôžem  s Tebou Pane zahynúť. 
Lebo ten, kto  sa n au č í p red  Tebou otvá
rať  svoje vnútro, toho Boh požehná a 
Jeho požehnan ie  spočin ie na ňom na
veky.

(A. M.)
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Pútnici, ktorí navštevujú Baziliku sv. Petra v Ríme, mnohokrát 
kráčajú prostriedkom baziliky, pozerajú sa na mramorovú podla
hu a ukazujú na ňu prstami... Čo vlastne tam vidia...?

Najdlhšou bazilikou na svete je Bazilika sv. Petra vo Vatikáne. 
Na podlahe tejto baziliky je vyznačených 27 iných najdlhších 
bazilík na svete. Vždy je vyznačené meno danej baziliky, mesto, 
v ktorom sa nachádza, a jej dĺžka. Vyznačené je to zlatými písme
nami (z lesklého kovu). Turisti, kráčajúc prostriedkom baziliky sv. 
Petra, takto majú možnosť porovnať dĺžku daných 27 bazilík "o 
koľko sú dané baziliky menšie ako bazilika sv. Petra".

Pre zaujímavosť si uvedhie dĺžky jednotlivých bazilík:
Bazilika Sv. Petra, Vatikán............................................ 86,36 m
Sv. Pavol, Londýn, Anglicko......................................... 158,10 m
Katedrála vo Florencii, Taliansko.................................  149,28 m
Kostol Sv. Srdca, Brusel, Belgicko............................... 140,94 m
Kostol Nepoškvrneného Počatia, Washington, USA.. 139,14m
Katedrála v Rheime, Francúzsko.................................  138,69 m
Katedrála v Kolíne, Nemecko.......................................  134,94 m
Katedrála v Miláne, Taliansko......................................  134,94 m
Katedrála v Speyere, Nemecko.................................... 134 m

Bazilika sv. Petrónia, Bologna, Taliansko...................  132,54m
Katedrála v Seville, Španielsko.................................... 132 m
Notre Dame, Paríž, Francúzsko...................................130 m
Sv. Pavol Mimo Múrov, Rím, Taliansko.......................  127,6 m
Katedrála sv. Víta v Prahe, ČR..................................... 124 m
Kostol v Tolede, Španielsko......................................... 122 m
Lateránska bazilika, Rím, Taliansko............................ 121,84m
Katedrála v Mexiku, Mexiko..........................................  119,55m
Katedrála Požehnanej Panny, Antwerpy, Belgicko .... 118,6 m
Kostol sv. Justína, Padova, Taliansko......................... 118,5 m
Katedrála v Esztergom, Maďarsko.............................. 118 m
Katedrála vo Ferrare, Talíansko...................................118 m
Bazilika sv. Márie Anjelskej, Assisi, Taliansko...........  114,76m
Katedrála sv. Pavla, Sao Paulo, Brazília.....................  111,45m
Westminsterská katedrála, Londýn, Anglicko............  110 m
Kostol Hagia Sofia, Konštantínopol, Turecko.............  109,57 m
Bazilika Požehnanej Panny, Gdansk, Poľsko............  103,5 m
Katedrála sv. Patrika, New York, USA........................  101,19 m

VLADIMÍR MARIÁNSKY, OSBM, Rím

2  krefíanfkého

NAJDLHŠIA BAZILIKA NA SVETE

Po grécko-rímskej epoche nasleduje epo
cha kresťanská, ktorá sa začína byzantským 
obdobím. V umeleckej oblasti našiel tento no
vý duchovný prúd najpriliehavejšie uplatnenie 
v umeleckom staviteľstve. A v skutku vytvoril 
jedny z najkrajších kresťanských chrámov. Ze
mepisne je  obmedzený na európsky Východ a 
Slovanstvo. Prechod starokresťanského ume
nia do byzantského umenia išiel postupne, pre
to je  ťažké určiť presnú časovú hranicu. Rok 
500 je  veľmi približný. Nás však väčšmi zaují
ma otázka, ako mohlo byzantské umenie zatla
čiť vysoké naturalistické umenie Ríma? Odpo
veď nám dávajú všeobecné dejiny ľudstva, 
ktoré zaznamenali, že koniec 4. storočia zna
mená aj úpadok Ríma a  prenesenie strediska 
ríše na Východ. Cisár Konštantín tu založil 
svoje mesto, Nový Rím - Konstantinopolis. 
Stalo sa duchovným a politickým centrom by
zantského cisárstva. Spočiatku to bolo umenie 
balkánskych a maloázijských Grékov, ale sko
ro preniklo do Sýrie, Palestíny, Egypta, sever
nej Afriky a ďaleko na východ až do Annén- 
ska. V 9. storočí sa dostáva aj na územie Veľ
kej Moravy. Postupne preniká aj k balkánskym 
Slovanom a od 10. storočia ja  aj umením Ru
sov. Byzantské umenie zasiahlo aj do sever
ného Talianska (Sicília) a  preniká až na západ, 
do francúzskej Aquitanie.

Vrcholnou stavbou byzantskej architektú
ry je  carihradský Chrám Božej múdrosti - Ha
gia Sofia. Jeho terajšia podoba sa datuje od 
čias cisára Justiniána. Dve predchádzajúce 
stavby (baziliky) Konštantínova a Teodó- 
ziova) padli za obeť požiarom. Justinián chcel 
prevýšiť ešte aj staviteľa jeruzalemského chrá
mu Šalamúna. Jeho bazilika mala vyniknúť 
nad všetky vtedajšie stavby krásou i mohut
nosťou. Preto cisár zhromaždil najlepší mate
riál a povolal najznámejších umelcov svojej

doby. Práce trvali päť rokov (532-537). Ne
skoršie zemetrasenie poškodilo mohutnú ku
polu, bola však opravená a podopretá vonkaj
šími piliermi, ktoré ju  držia dodnes.

Hagia Sofia nepredstavuje ešte čistý by
zantský štýl. Badať na nej zápas medzi dyna- 
micko-pozdĺžnym priestorom na jednej strane 
a ústredným, centrálnym priestorom na druhej 
strane. Pôdorys je  ešte pozdĺžny, ale je  pokrytý 
sústavou kopúl. Hlavná budova spočíva na 
dvoch polokupolách a tie zas na troch. Čistý 
byzantský sloh obľuboval ústredný pôdorys 
gréckeho kríža. Byzantská stavba m á totiž

predstavovať absolútny priestor, ktorý je ako 
nebeská klenba neohraničený, nevýrazný, ne- 
dynamieký. Plynie to z povahy a mentality 
človeka Východu. Kupola chrámu, akoby bola 
pozbavená svojej váhy, vznáša sa vo vzduchu 

ako jemná obloha a 
nepozorovateľne 
splýva s ostatným 
priestorom. Bokmi 
sa tento priestor roz
širuje na všetky stra
ny a stráca sa ľud
skému oku v nedo- 
zicmej diaľke.

Najmocnejšie 
zapôsobila byzant
ská kultúra na vý
chodných (Rusko, 
Ukrajina) a južných 
Slovanov (Srbi, 
Chorváti, Bulhari). 
Všetky významné 
chrámy s príznačný
mi cibuľovitými ku
polami vychádzajú z 
Hagie Sofie. Naprí
klad v Rusku je to 
chrám sv. Sofie (na
zývaný aj malá Ha
gia Soťia), Pečorská 
lavra v Kyjeve a po
dobne.
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KÓREA - KRVOU POKRSTENÁ
Kórea má 68 miliónov obyvateľov, z toho 

žije 45 miliónov v Južnej Kórei a 23 miliónov 
v Kórei Severnej.

Severná Kórea je ešte stále pod komu
nistickým jarmom, Južná Kórea patrí k štá
tom demokratickým, je však trochu sfarbená 
starým autoritatívnym systémom. Južná Kó
rea sa počíta k štyrom tigrom (Južná Kórea, 
Taiwan, Hongkong a Singapúr), ktorých 
priemysel a hospodárstvo sú už na pomerne 
vysokom stupni vývoja.

Nikde v Azií nerastie katolícka cirkev tak 
rýchlo ako práve v Južnej Kórei. Za posled
ných 10 rokov sa počet katolíkov zdvojná
sobil a dnes činí už 6% z celkového počtu 
obyvateľstva. Ďalších 20% patrí protestan- 
ským cirkvám a spoločenstvám.

Ako sa vysvetľuje tento neobyčajný 
rýchly rast katolíckych misií?

V roku 1984 sa slávilo v Kórei 200-sté 
výročie vzniku katolíckej cirkví a pri tejto 
príležitosti sa spomenulo i na krst Petra 
Sung-huna v Pekingu.

V tom istom roku navštívil svätý Otec 
Ján Pavel II. Seoul. Pri tejto príležitosti vy
hlásil 103 mučeníkov Kórey za svätých.

Svätý otec povedal: 'Títo mučeníci sú 
otcovia katolíckej cirkvi a tu je treba hľadať 
príčiny jej rýchleho rozvoja."

Tu mienime spomenúť iba začiatky kó
rejskej cirkvi, ktoré sa datujú rokom 1 603, 
kecfKórejčan I Su-gwang (1563 -1628) píše, 
že roku 1603 sa dostala do Kórei svetová 
mapa, ktorú vyhotovil jezuita Matteo Ricci 
(1610).

Začiatky cirkvi spájajú sa však s me
nom I Sung-hun. Treba však spomenúť, že 
pôda na šírenie evanjelia sa pripravovala už 
dávnejšie predtým.

Kórea chcela lepšie poznať "západnú ve
du", poverila preto I Sung-huna, aby vyces
toval do Pekingu a tam zozbieral poznatky o 
katolíckej cirkvi. I Sung-hun vycestoval so 
svojimi spoločníkmi r. 1783 do Pekingu. Ro

ku 1784 bol pokrstený na meno "Peter". Pe
ter I Sung ešte v tom istom roku sa vrátil do 
Kórei. Priniesol so sebou kresťanské spisy a 
náboženské predmety. V zime už začal krstiť 
prívržencov Konfúciovho učenia. Títo uctie
vali "Najvyššieho Otca, stvoriteľa neba a ze
me, anjelov a tisíc vecí".

Ale väčšina kórejských štátnych zástup
cov a úradníkov posúdila túto novú cestu 
ako subverzívnu a tak začalo prenasledova
nie prvých prívžencov evanjelia.

Po prenasledovaní v r. 1785 mladá cir
kev zosilnela. Podľa úprav Petra I Sung-hu
na vysluhovali sa sviatosti, zriadila sa hie
rarchia a boli vysvätení niektorí kňazi. Peter 
Sung-hun, sám laik, vypozoroval v Pekingu 
všetky podrobnosti tamojšej cirkvi. Podľa 
čínskeho vzoru zriadil cirkevnú organizáciu, 
rozširovali sa i cirkevné spisy í bohosluž
by. Z jednej listiny sa možno dozvedieť, že 
biskupom bol František Kwon lis in. Až do tej 
doby bola to "laická cir- kev."

Počet kresťanov medzi rokmi 1784-1790 
nie je známy. Z listu Petra I Sung-huna, ktorý 
napísal biskupovi Gouveaovi do Pekingu sa 
dozvedáme, že sám Sung-hun pokrstil vyše 
1000 Kórejčanov. Čím rýchlejšie sa šírila cir
kev, tým ostrejšie bolo i jej prenasledovanie. 
Styrma prenasledovaniami v roku 1801, 
1839, 1846 a 1866 bola cirkev v Kórei silne 
otrasená a zdecimovaná. Počet mučeníkov 
sa odhaduje na 10 000. Cirkev sa však roz
víjala í naďalej a rastie zo sily a krvi muče
níkov.

Dvanásti z týchto mučeníkov boli 7. júla 
1867 spolu s 205 Japoncami pápežom Piom 
IX. vyhlásení za svätých.

PRVÍ KÓREJSKÍ MUČENÍCI
Z prvých desiatich kórejských mučení

kov je treba vyzdvihnúť najmä dve mená a to 
protomartyrov Miguela a Pedra z Kuchi- 
notsu.

Miguel bol z Kórey odvlečený do Japon
ska. Roku 1593 bol v Nagasaki pokrstený a

Vysielania rádia Veritas pre mnohých po
slucháčov ázijského priestoru sa stali poj
mom. Okruh poslucháčov sa stále rozširuje a 
tisíce listov sú toho dôkazom.

V poslednom štvrtioku 1992 došlo od po
slucháčov 24 tisíc listov, 19 % viac ako v tom 
istom období minulého roku. Najviac listov do
šlo z Indie, Burmy ¿Sri Lanky . Vysielania sú v 
jazyku Burmy, Hirtdi, Kachin, Karen, sirtga- 
lézskom, Tamil a Tetugu.

Vysielač má sídlo v Manile nä Filipínach. 
Rádio Veritas vysiela na krátkych vlnách v 
šestnástich jazykoch:

Vysielač uprednostňuje náboženské vy
sielania; V jednom liste z Burmy, kde sú kres
ťania prenasledovaní, sa piše: "Denne počú
vam Vaše vysielanie, Božie slovo sa upevňuje 
u mňa zo dňa na deň. Začínam sa učiť kate
chizmus, aby som sa jedného dňa stal kato
líkom."

Jeden Tamilecpiše: "Vždy, keďpočúvam 
Vaše vysielanie, je mi na srdci fohšié;áj: na
priek ťažkostiam cítim v srdci pokoj.“ :

Jeden Čiňan píše: 'Vaše rôznorodé pro
gramy ma veľmi zaujímajú. Pociťujem potrebu 
sa zoznámiťs katolíckym náboženstvom."

Istý občan z Burmy píše: "V našom politic
kom a hospodárskom nešťastí mi Vaše vysie
lame prináša uľahčenie. Za to Vám ďakujem."

Vysielanie svätej omše v domácej reči 
prináša poslucháčom velké potešenie. Rádio 
Verí ta? nás informuje aj o politických uda
lostiach, preto je pre nás dôležitým prameňom 
objektívnych informácii.

¥: Vedúci jednotlivých programov prichádzajú 
z rôznych krajín a zaviažu sa u vysielača pra- 
covaťna dva, pripadne viac rokov.

Rádio Veritas vysiela aj programy zábav
né, piesne, interwiev, ktoré im posielajú jed
notlivé krajiny do Manily.

Poslucháči sú zväčša muži a podľa prí
slušnosti k náboženstvu sa členia približne 
takto: 39 % katolíci, 2 % protestanti, 29 % 
moslimovia, 20 % budhisti a 15 % hinduisti: .

MH

slúžil viac rokov u jedného japonského pá
na, aby takto vykúpil svoju zajatú sestru. 
Neskoršie sa v Kuchinotsu oženil s istou 
Japonkou. Bol veľmi oddaný chudobným a 
prašivým. Vo svojom dome poskytoval im 
pohostinstvo, ošetroval ich, staral sa o 
núdznych i chorých. Hovorieval: "Vy ste mo
ji bratia a vaša choroba je pre mňa dôvodom
o to viac si vás ctiťa vážiť. Postil sa v piatok 
a sobotu a tak šetril pre chudobných. V roku 
1614 bol pre svoju vieru uväznený, hrozne 
trápený a mučený. Domučený zomrel ako 48 
ročný. Potom mu odťali hlavu a telo rozkús
kovali mečom.

Druhý mučeník Pedro z Kuchinotsu bol 
veľmi chudobný, býval v dome jedného ja
ponského kresťana. Kati ho nechceli zapísať 
do listiny kresťanov, on však trval na tom, 
aby ho zaznačili. Takto zachránil svojho me
nej odvážneho domáceho pána. Pedro sa 
dostal do zajatia ako 13 ročný a pri svojej 
smrti mal 38 rokov. Aby si získal milosť mar
týria, postil sa tri razy do týždňa a dvakrát sa 
bičoval. Istému priateľovi povedal deň pred 
svojou smrťou, že videl Matku Bo-žiu, ktorá 
ho posilňovala, aby nasledujúceho dňa po
ložil život za Jej Syna (22.11.)

V roku 1619 bol v Tokíu sťatý Pedro Ari- 
zo. Dostal sa do zajatia ako malé dieťa a 
zomrel 28 ročný (19. 7.). Pretože nosil zaja
tým kresťanom občerstvenie, kati vtrhli do 
jeho domu a hneď na mieste mu odľali hla
vu.

V tom istom roku bol Cosmas Takea So- 
zaburô (18. 11.) za živa spálený. Ako 11 roč
ný prišiel do Japonska a tu bol jezuitskými 
misionármi pokrstený. Jeho japonský pán 
ho urobil správcom svojho majetku a za jeho 
vernú službu mu daroval dom s pozemkami. 
Takto bol dobre situovaný, ubytoval viace
rých kresťanov, postaral sa aj o výživu 
dvoch dominikánskych misionárov. Dva ro
ky po ňom zomrela jeho manželka a obidvaja 
synovia. Boli väznení, trýznení a zomrelí mu
čeníckou smrťou.

Ďalší kórejskí mučeníci zomreli v ro
koch: 1622, 1624, 1627, 1630, 1633 a 1643. 
Posledný kórejský mučeník hodnoverne do
kumentovaný je Tomáš, ktorý zomrel 21. 3. 
1943 v "jame mučeníkov." 11. aug. 1642 vízí- 
tátor Antonio Rubino s viacerými kresťanmi 
pristal na jednom ostrove v provincií Sat- 
suma. Čoskoro boli chytení a privezení do 
Nagasaki. Tu ich hrozne mučili a nakoniec 
boli odsúdení na smrť v "jame mučeníkov". 
Zlopovestná "jama mučeníkov" nebola ur
čená pre vykonanie trestu smrti, ale preto, 
aby v nej vynútili odpad od katolíckej viery. 
Dotyčný bol v jame zavesený dole hlavou. 
Táto mučenícka smrť sa preťahovala 5-6 dní. 
Odsúdencovi nechali jednu ruku voľnú a do 
jej blízkosti pripevnili zvonček. Jeho použi
tie stačilo a znamenalo, že odsúdený od vie
ry odpadá, bol hneď odpútaný, oslobodený 
a zbavený všetkých múk. Tomáš prišiel do 
Japonska ako katechéta a skončil ako ne
beský hrdina v "jame mučeníkov".

Krv mučeníkov - semeno kresťanov. Tu 
treba hľadať príčiny dnešného kvitnúceho 
kresťanstva v Kórei.

Preložené zo "Steyler Chronik.
MH
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V tomto školskom roku poslucháči Gréckokato
líckej bohosloveckej fakulty UPJŠ v Prešove začali 
s vydávaním svojho časopisu PRAMEŇ. Je to krok 
oceniteľný a pre nich potrebný, keďže im umožňuje 
teologicko-odborný a literárny rast. S každým no
vým číslom sa potvrdzuje, že ich Prameň je stále 
výdatnejší a prináša stále zdráve príspevky.

Pre čitateľov Slova sme vydali príspevok o pia
takoch, ktorí ukončili štúdiá a z rúk sídelného bis
kupa Mons. Jána Hirku prijali sviatosť kňazstva.

Tak ako každý rok od
lietajú m láďatá z hniezd, 
tak aj naši piataci odlie
tajú zo seminárskeho 
hniezda...

Tohto roku sa nám 
podarilo chytiť dvoch ešte 
pred odletom, ostat
ní mali naponáhlo...

Položili sme im 
zopár otázok.
■ Aká bola Tvoja 

cesta ku kňazstvu?

Vlado Skyba: 
"Veľmi ťažko viem 
určiť presný m o
ment, kedy ma toto 
povolanie oslovilo. 
Miništroval som a 
myslím, že práve  
cez toto som sa ku 
kňazstvu dostal. 
Jednoducho od 15. 
rokov som akosi v 
sebe cítiI volanie!"

už sm eroval k  tomu. A  
moja životná cesta tak 
mala svoje nasm erova
nie. M odlitby a pom oc ro
dičov, blízkych i veria
cich, to všetko m i pom á
halo i vo chvíľach neistôt 
a ťažkostí, problém ov v

mám strach. Vysviackou 
sa začne nová skutoč
nosť v mojom živote. Ve
rím, že Pán m i dá silu, 
aby som všetko, čo žia
da, vedel vykonať. K e ď  
sa Mu otvorím a odo
vzdám sa Mu, určite to 
bude konať vo mne O n."

Š.K.. "Na jedne j stra
ne sa tomu teším a cítim, 
že je  načase í s ť " praco
vať". A le a m  viac vnikám 
do skutočnosti tohto po 
slania, mám a j obavy. 
Ako to všetko zvládnem, 
ako som na to priprave
ný? Ale povzbudzujú ma 
Ježišove slova: "Ja som

Štefan Kopčák

Štefan Kopčák: "Mal 
som asi 12 rokov, k e ď  
moja mamka, ktorá toho 
roku odišla na večnosť, 
spomenula toto poslanie  
v čase, k e ď  na tému 
povolanie som ešte 
nevedel odpovedať. A po 
tomto jem nom  a 
nevtieravom usmernení 
som pocítil, že to by bolo 
niečo, do čoho by som  
dokázal vložiť svoje 
srdce. 1/ podvedomí som

bývalom režime, či v ško
le, zam estnaní alebo vo
jenske j službe, dúfať, že 
sa to stane skutočnos
ťou. Že Pán, ak bude 
chcieť, nájde spôsob, ako 
s i ma povolať. A som Mu 
veľmi vďačný."

m Ako sa cítiš pred vy
sviackou?

V.S. "Je to zvláštne... 
Cítim sa ako p red niečím  
novým, neznámym. Te
ším sa, ale a j tak trochu

Vladim ír Skyba

s Vami po všetky dni .. . "  
m S akým i plánm i vstu

puješ do pastorácie?

V.S.: "Mojím plánom  
je  ohlasovať Božie Slovo 
a prinášať Vykupiteľa, byť 
Kristovým svedkom. Vy
sluhovať veriacim jeho  
tajomstvá a byť pohoto
vý, aby som p ln il to, čo 
chce Boh a čo požaduje  
odo mňa Cirkev. Viem, 
že to sám nedokážem. K  
tomu potrebujem silu To

ho, ktorému sa chcem na 
celý ž ivot zasvätiť."

Š.K.: "Sú to plány, mat 
silu, vždy sa podriadiť Bo
žím plánom. Mal by to byt 
program lásky, modlitby a 
obetavosti, čerpajúci z 
viery. Prinášať Vzkriese
ného a stále žijúceho Kris
ta veriacim svojej farnosti. 
A vždy spolu s Máriou, 
pod ustavičnou ochranou 
našej nebeskej Matky."

A čo hovorí sv. Ján 
Zlatoústy o kňazoch 
svojej doby?

"Kňazov je  veľa a pri
tom predsa málo. Veľa ja 
ich podľa mena a málo 

podľa skutkov. Dá
vajte s i preto pozor, 
ako sa správate vo 
svojom kňazskom 
úrade. K e ď  nie úrad 
robí kňaza, ale na
opak. Nie miesto po
sväcuje človeka, ale 
človek miesto. Nie 
každý kňaz je  svätý, 
ale každý je  kňa
zom. Kto dobre po
slúži svojim úradom, 
prináša mu to česť, 
kto s i zle počína, 
spôsobuje svojmu 
úradu neprávosť.

Preto z lý kňaz 
nepridáva svojmu 

kňazstvu dôstojnosť, ale 
zločin. Budeš s i správne 
poänať, ak budeš dobre 
ž iť  a dobre vyučovať a 
staneš sa sudcom 
všetkých. A le ak budeš 
dobre uč iť a zle žiť, sám 
seba zavrhuješ. Veď len 
dobrým  životom a 
správnym  vyučovaním 
ľud usmerníš, ako má žiť. 
Ale ak dobre učíš a zle 
žiješ, Bohu naznačuješ, 
ako ťa má zavrhnúť."
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Keď sa pred niekoľkými rokmi zrodili v Diele Máriinom "Mladí za zjednotený svet", nikto 
netušil, že ich bude niekofVo stotisíc v 180 krajinách sveta. Mladí začali otvorenými očami 
vidieť bolesti ľudí blízkych i vzdialených. Pribúdajú ich aktivity k rôznym celosvetovým 
problémom (v Afrike, Perzskom zálive a pod.). V roku 1973 cítiac potrebu komunikovať medzi 
sebou a vymeniť si skúsenosti z rôznych končín sveta, usporiadali mladí v Taliansku prvý 
GENFEST. Odvtedy sa uskutočnilo viacero týchto stretnutí medzinárodných i národných, 
tohtoročný GENFEST ’ 93 sa niesol v znamení motta: "Dávať a prijímať za jednotu všetkých 
národov." Pre krajiny strednej Európy sa tento festival konal 12. júna 1993 v hale Rondo v 
Brne. Opäť sa ukázalo, že snaha mladých žiť evanjelium je nesmierna Nové prikázania lásky 
prežívané v prítomnom okamihu s Ježišom uprostred a spiritualita jednoty je azda tým naj
silnejším prejavom evanjelizácie, ktorý oslovi každého...

Prínašame niekoľko myšlienok a skúsenosti z celodenného scenára GENFESTU.

Otvorenie sa jednote národov
Tento Genfest je malým obrazom kladných 

rysov dnešnej doby:
- padajú mnohé bariéry
- rôzne kultúry sa viac stretávajú
- dozvedáme sa viac o živote iných ľudí a 

národov
- viac si uvedomujeme svoju spätosť s inými
Náš svet sa z roka na rok čoraz viac stáva

svetom, v ktorom neoddeliteľne spolu žije VEĽA 
RÁS, KULTÚR A NÁBOŽENSTIEV. PRÍČINY 
tohoto nezvratného procesu poznáme, je ich 
mnoho a jedna podmieňuje druhú: ide o dôvody 
ekonomické, sociálne, politické a demografické. 
Teraz však o nich nechceme hovoriť.

Pádom prekážok sa vytvorili nové šance 
pre riešenie mnohých problémov sveta. Sú to 
problémy, ktoré žiadny národ nedokáže vyriešiť 
iba "sám pre seba", ale je potrebná celosvetová 
spolupráca. Táto spolupráca je nemožná bez 
vzájomnej dôvery a pochopenia. Vidíme, že všet
ky organizácie, najlepšie zákony, politické pro
gramy či plamenné príhovory nič nezmôžu bez 
tohotopostojajednotlivcov. Je potrebný v každom

Volám sa Mišo (ako Mišo Gorbačov, tak si 
to zapamätáte). Keby sa ma voľakto z vás opý
tal: "Mišo, a ako si sa vlastne sem na Gefest 
dostal?" Odpovedal by som: "Na bicykli, z  Brati
slavy. Ale celá história sa začala oveľa skôr. 
Začala sa, keď sa mi dostala do rúk knižka od 
Dakova: Vrátim sa k Vám.

Mladý dôstojník NKVD - tajnej služby dosta
ne za úlohu zničiť najúhlavnejšieho nepriateľa 
sovietskej moci - kresťanov, ktorí sa schádzali 
na to, aby sa spolu pomodlili. A Dakov s pod
riadenými chodievajú na takéto stretnutia, aby 
tam týchto kresťanov zbili tak, aby sa im od- 
nechcelo chodiť. Veľmi ho oslovilo to, že napriek 
tomu, že ich tam bili, zmrzačili, niektorí to do
konca neprežili, sa títo kresťania naďalej schá
dzali. Oslovilo ho to tak, že sa stal veriacim tiež.

Vtedy som si povedal: 'Takéto stretko by 
som chcel poznať!" Až raz som sa tak zveril 
jednému kamarátovi a ešte som dodal: "Myslím 
si ale, že u nás takéto stretká neexistujú. "A  on 
mi odpovedal: "Vieš čo, my máme celkom dob
ré b'.retko, príď sa pozrieť, vyskúšať." A tak som 
prišiel. Prvá vec, čo mi vyrazila dych, bola, ako 
ma medzi seba prijali. Hoci som z nich poznal 
len dvoch, prijali ma medzi seba všetci ako 
starého, dobrého známeho. A potom to, čo mi 
povedali o sebe: My sme si za ideál svojho 
života zvolili Boha, rozhodli sme sa dat'Boha na 
prvé miesto, a to znaä milovať blížnych, milovať 
každého, začať milovať ako prvý, nečakať až ten 
druhý začne, v každom vidieť Ježiša. A keď

povolaní a na každej úrovni. Preto zmena sveta 
sa začína v srdd každého jedného z nás.

Pomôžme si navzájom vnímať toto dianie 
okolo nás so srdcom rozšíreným na celý svet. 
Odídhie z tohoto Genfestu pripravení prijaťtúto 
autentickú výzvu, výzvu na prahu roku 2000 a 
snažme sa byť schopní PRIJÍMAŤ DRUHÝCH.

Čo tvorí PILIERE otvorenosti voči jednote 
národov? Je to pár myšlienok, ale ked’sa budú 
žiť v praxi, budú mať prekvapujúce účinky.

Prvou, základnou myšlienkou je UNIVER
ZÁLNE BRATSTVO. My, mladí, ešte skôr, než 
ho pochopíme rozumom, cítime srdcom, že 
SME NAOZAJ VŠETCI SESTRAMI A BRATMI.

Ak však tomuto nášmu pocitu nedáme kon
krétnu podobu v každodennom živote, potom je 
tu riziko, že zostane iba pri pocite.

Aby sa toto UNIVERZÁLNE BRATSTVO 
mohlo uskutočniť, musíme sa zakoreniť v SIL
NEJ A AKTÍVNEJ LÁSKE, KTORÁ ÚPLNE PO
HLTÍ NÁŠ ŽIVOT. Ako?

1. Milovať všetkých: milovať bez rozdielu a 
pri neúspechu začínať stále znova.

budeme takto vo vzájomnej láske, bude aj Ježiš 
medzi nami. Vtedy som pochopil, že jediné, čo 
má v živote cenu, je  to, čo urobím z lásky pre 
druhých. Na ostatnom nezáleží.

Bol som z toho úplne mimo, chodil som ako 
vo snách. Prišiel som domov, išiel som si dať 
niečo na večeru. Umyl som si jablko, poutieral a 
už som sa chystal doňho pustiť, keď  som si 
uvedomil, že vedľa mňa sestra ä ta  knihu. Po
dišiel som k nej a s úsmevom - celý som sa doň 
vložil - je j vravím: "Žofi, tu máš jabĺčko, daj si." 
Sestra bola z toho vedľa, lebo toto odo mňa ešte 
nezažila, no jablko si zobrala. A ja som si išiel 
po ďalšie. Potom som sa zamyslel aj nad vzťa
hom k  svojmu bratovi. My sme sa v kuse hádali. 
Povedal som si, že to treba zmeniť. Dávať si 
pevné predsavzatia, že sa nebudem hádať, to 
nemalo zmysel. A tak som to skúsil z opačného 
konca. Rozhodol som sa, že sa ho budem sna
žiť mať rád. A tak, nech sme sa cez deň ako- 
kolVekpohádali, vždy som s i večer našiel chvíľ
ku, aby som mu povedal nejaké milé slovo. 
Žiadne dlhé reä, ale pár milých slov zo srdca. A 
náš vzťah sa postupne začal meniť k  lepšiemu. 
Pochopil som, že takéto vzťahy postavené na 
láske ľudí zjednocujú, zjednocujú v slobode. A že 
takáto jednota nie je  obmedzená len na okruh 
rodiny a známych, že takto môže byť zjednotený 
celý náš národ. A potom ešte ďalej, národy sa 
môžu medzi sebou v láske a slobode zjednocovať 
tiež. A to je  zjednotený svet. Preto som sem dnes 
prišiel. Ďakujem.

2. Milovať ako seba samého: vžívať sa "do 
kože druhého" a robiť to, čo by sme chceli, aby 
robili nám.

3. Milovať ako prví: nečakať na nič a začínať 
od seba.

4. Milovať znamená "SLÚŽIŤ": láska nie je 
otázkou citu, ale žiada vyhrnúť si rukávy a kon
krétne slúžiť.

Práve toto je základom otvorenosti pre dru
hých, ktorá je typická pre mladých za zjedno
tený svet. Sú to dve krátke, ale revolučné slová: 

"ZJEDNOCOVAŤ SA"
ZJEDNOCOVAŤ SA, čo znamená "ŽIŤ TO

HO DRUHÉHO"
staťsa Afričanom s Afričanmi, Vietnamcom 

s Vietnamcami, Rómom s Rómami
to znamená odrezať vlastné kultúrne ko

rene, svoje predsudky či pocit nadradenosti, 
preniknúť do najväčšej hĺbky kultúry druhého a 
nájsť v nej všetko krásne a dobré.

Práve tu múže dôjsť k čomusi mimoriad
nemu. Toto "žiť toho druhého", "stratiťsa v dru
hom" má neočakávané účinky: otvorenosť voči 
druhým sa stáva vzájomnou, objavujeme krásu 
a vlastnosti každého, obohacujeme sa navzá
jom tým, čím sa navzájom odlišujeme, začneme 
milovať vlasť druhého ako našu vlastnú.

Toto sú PILIERE, na ktorých spočíva naša 
otvorenosť voči jednote národov.

DETI ZA JEDNOTU
AHOJ! Som Lukáš G3 z Košíc.
Moja skúsenosť je zo školského pro

stredia. V našej triede máme celkom dobrý 
kolektív a v mnohých veciach si rozumieme.

Avšak bol medzi nami jeden spolužiak, 
ktorého nikto nemal rád, nikto sa s ním 
nechcel kamarátiť, dokonca sa mu niektorí 
žiaci vysmievali a urážali ho. Jednoducho 
bol vylúčený z kolektívu. Ja som správanie 
spolužiakov neschvaľoval, ale veľmi mi to 
nevadilo.

Minulý rok som sa mohol zúčastniťSu- 
perkongresu 92 v Ríme, kde som počul 
rozprávať o kultúre dávania a rozhodol 
som sa, že pre situáciu v našej triede mu
sím niečo urobiť. Spoločne s mojím kama
rátom, ktorý bol tiež na Superkongrese, 
sme sa začali častejšie rozprávať s Jánom 
(tak sa volal ten chlapec). Samozrejme 
zmena nášho správania nezostala bez po
všimnutia. Raz, keď som sa s ním rozprá
val, prišla k nám jedna spolužiačka (taká 
osobnosť triedy) a spýtala sa ma, či som 
normálny, keď sa kamarátim s Jánom. Bo
lo mi jasné, že keď sa s ním budem ďalej 
priateliť, začnú spolužiaci vylučovať z ko
lektívu aj mňa. V prvej chvíli som dostal 
strach a nechcel som v tom pokračovať. 
Ale v duši som cítil, že sa tu vyplatí ris
kovať. Jano bol veľmi rád, keď som bol s 
ním. To mi dávalo silu pokračovať ďalej.

Raz mi otec doniesol z Nemecka cuk
ríky. Vzal som ich do školy a ponúkol všet
kým v triede, aj Jánovi. Bol z toho veľmi 
prekvapený, ale ešte viac boli prekvapení 
moji spolužiaci.

Cítim jasne, že v takýchto situáciách 
musím ísť proti prúdu a mám radosť vždy, 
keď to dokážem. Silu takto žiť mi dáva aj 
prítomnosť spolužiaka, ktorý pozná náš 
Ideál.

Pomaly sa niektorí z našej triedy začali 
pridávať k nám a tak sa Jano dostáva stále 
viac do triedneho kolektívu.

Teraz je jeho postavenie v triede pod
statne lepšie, ale my musíme milovať stále 
ako prví.
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VZŤAH KATOLÍCKEJ CIRKVI 
K OSTATNÝM KRESŤANSKÝM CIRKVÁM

Ekumenické hnutie predstavuje svojím 
úsilím o jednotu cirkvi vážnu otázku pre kato
lícku cirkev. A naopak pre ekumenické hnutie 
predstavuje stálu otázku postoja katolíckej 
cirkvi voči tomuto hnutiu, jej dogmatické 
základy a jej chápanie cirkvi. Katolícka cirkev 
spočiatku zaujala voči ekumenickému hnutiu 
odmietavý, neskôr viac rezervovaný postoj. To 
neznamená, že by pozorne nesledovala úsilia o 
jednotu, prejavujúce sa v ekumenickom hnutí, 
lenže jednako uplatňuje voči ekumenickému 
hnutiu stále svoje vlastné chápanie cirkvi a 
svoju predstavu o jednote cirkvi. Predsa však 
možno konštatovať stále väčšiu prístupnosť a 
pozitívne hodnotenie ekumenického hnutia zo 
strany katolíckej cirkvi.

Pri príležitosti konferencií ekumenického 
hnutia v Stockoholme a Lausanne sa urobili 
určité kroky, pokiaľ ide o účasť katolíckej cirk
vi, resp. brala sa do úvahy možnosť jej účasti. 
Lenže predovšetkým dogmatické otázky, s 
ktorými prišlo hnutie Life-and-W ork (a o kto
rých hovoríme vyššie) ako aj "Branch teória", 
ktorú zastupovala najmä v Lausanne anglikán
ska strana, museli vyvolať absolútny odpor ka
tolíckej cirkvi, lebo i jeden i druhý moment 
boli v úplnom rozpore s jej chápaním podstaty 
a jednoty cirkvi.

Preto Pius XI. reagoval mimoriadne 
ostrým spôsobom v ency klike "Mortalium ani- 
mos" zo 6. januára 1928. Je tu vyjadrený prvý 
postoj cirkvi k zjednocujúcim úsiliam ekume
nického hnutia. Pápež zdôrazňuje, že úsilia o 
cirkevnú jednotu rozhodne nemožno chápať 
ako paralelu k politickým zjednocovacím sna
hám. Je nemožné hlásať "panchristianizmus''. 
Zjednotenie musí spočívať na jasných princí
poch učenia. Predstava jednoty cirkvi ako čo
hosi, čo je  zložené z rozličných častí a  špeciál
nych cirkví s rovnakým právom, je  nesprávna. 
Tak pápež výslovne odmieta teóriu "vetiev" a 
odsunuje zjednocovacie snahy, prejavujúce sa 
v ekumenickom hnutí. Preto katolíci nesmú 
podporovať tieto snahy a rovnako Pápežská 
Stolica sa rozhodne nemôže zúčastňovať tých
to snáh. Zjednotenie kresťanov sa môže usku- 
točniťlen "návratom inovercov k jedinej pravej 
cirkvi Kristovej".

Akokoľvek ostro odsúdila pápežská en
cy klika ekumenické hnutie a akokoľvek prud
ké bolo na druhej strane jej odmietnutie, s 
ktorým sa doteraz stretla v ekumenických kru
hoch, tak sa tieto kruhy jasne vyslovili v tom 
zmysle, že absenciu rím skokatolíckej cirkvi v 
zjednocovacích snahách ekumenického hnutia 
treba hlboko ľutovať.

Monitum Svätého ofícia
Katolícka cirkev ostala aj naďalej vemá 

línii určenej pápežskou encyklikou. Keď sa po 
druhej svetovej vojne začali prípravy na Am
sterdamskú konferenciu svetových cirkví, dú
falo sa, že sa na nej aspoň neoficiálne zúčastnia 
katolícki pozorovatelia. Vtedy prinieslo moni
tum Svätého ofícia z 5. júna  1948 ďalšie vy
svetlenie katolíckeho stanoviska. Monitum 
pripomenulo predovšetkým zákaz v Codex iu- 
ris canonici (can. 1325, § 3), ktorý katolíkom

zakazuje zúčastňovať sa na rozhovoroch o ná
boženstve s nekatolíkmi bez povolenia Svätej 
Stolice. Pripomenula sa najmä communicatio 
in sacris, ktoré je  zakázané už v Codexe. Lenže 
tieto pripomienky znamenali len zákaz, aby sa 
kňazi a laici nezúčastňovali na ekumenických 
konferenciách, neodsudzovalo sa nimi ekume
nické hnutie ako také. Začali sa spoznávať po
zitívne hodnoty, ktoré v ekumenickom hnutí vy
chádzali v ústrety katolíckemu poňatiu jednoty 
cirkvi, aj keď katolícka cirkev musela zastupovať 
sama určité poňatie cirkevnej jednoty.

Pozitívnejšia ako monitum Svätého ofícia 
je  inštrukcia "De motione oecumenica" z 20. 
decembra 1949, vydaná tiež ofíciom. Znova sa 
katolíkom zakazuje účasť na ekumenických 
kongresoch. Nesmú predovšetkým vzbudzo
vať dojem, akoby katolícka cirkev nemala 
úplne pravdu a akoby ju  musela najprv hľadať 
v nejakej novej syntéze. No v inštrukcii možno 
už badať nové hodnotenie ekumenického hnu
tia. Nazerá sa naň ako na splnenie modlitieb 
veriacich a odvodzuje sa z pôsobenia Ducha 
Svätého. Nový fakt ekumenického hnutia, kto
rý sa posudzuje ako dielo Ducha Svätého, má 
byť pre katolícku cirkev podnetom, aby sa s 
osobitnou radosťou dívala na túžbu po zjed
notení a podľa svojich vnútorných a vonkaj
ších schopností túto túžbu podporovala. Zvlášť 
biskupom sa ukladá za povinnosť, aby múdrym 
spôsobom podporovali ekumenickú prácu, aby 
pomáhali nekatolíkom v ich túžbe po cirkevnej 
jednote a na druhej strane aby aj od veriacich 
odvracali nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť z 
ich účasti na tomto hnutí. Je tu síce znova reč o 
"návrate" nekatolíkov ku katolíckej cirkvi, no 
výlučnosť tohto pojmu je ohraničená, keď sa ho
vorí o "znovuzjednotení" (reunio), ktoré je oso
bitou túžbou aj pre katolícku cirkev.

Prijatie tejto eneykliky bolo rozličné. Na 
katolíckej strane sa hovorilo o dejinnom cir
kevnom obrate, kým na evanjelickej strane sa 
posudzovalo s veľkou rezervou. Súčasne sa 
však na evanjelickej strane presadilo presved
čenie, že vzťah katolíckej cirkvi k rozličným 
cirkvám, zjednoteným v ekumenickom hnutí, 
nemôže byť jeden a ten istý. Dospelo sa k 
poznaniu, že Katolícka cirkev v skutočnosti 
môže voči Pravoslávnej cirkvi postupovať 
inak, pretože isté dogmatické predpoklady sú u 
tejto cirkvi bližšie rímskemu ponímaniu, než je 
to v prípade cirkvi protestantskej.

Katolícka cirkev sa v skutočnosti až do 
koncilu bála označiť vo všetkých ekumenic
kých prejavoch evanjelické cirkvi za cirkvi. 
Označila ich skôr za odlúčené spoločenstvá, 
odlúčených bratov alebo inovercov. Ak sa ka
tolícka cirkev vyhýbala cirkevnému pojmu na 
označenie prostestantov, bolo to spôsobenéne- 
dostatočnými predstavami, ktoré mala kato
lícka cirkev o podstate evanjelického poníma
nia cirkvi. Preto bolo veľmi vítané, že sa na 
katolíckej strane začali prejavovať pozoruhod
né snahy dospieť k novému hodnoteniu protes
tantského ponímania cirkvi a najmä posudzo
vať aj reformáciu z iných hľadísk. Aj keď sa to 
ešte nerobilo oficiál ne (z cirkevnej strany), jed

nako začal nový proces v celom rade miest, 
najmä v Nemecku, Taliansku a Francúzsku, 
ktoré starostlivo začali skúmať všetky procesy
v ekumenickom hnutí a osobitne v protestan
tizme a sledovať vývin k cirkevnej jednote, aký 
tam prebieha. Pokiaľ sa v oblasti katolíckej 
cirkvi v tom čase celkom zmenila atmosfére, a 
to určovalo aj jej postoj k ostatným kresťan
ským cirkvám.

Ďalší pokrok ekunienizmu
Pápež Ján XXIII. sa 25. januára 1959spon- 

tánne prihlásil k ekumenickému koncilu a dal 
mu ako cieľ zjednotenie s bratmi, ktorí sú odlú
čení vo viere. Predovšetkým, nehovorilo sa o 
ich návrate do lona katolíckej cirkvi. Zmyslom 
pápežovho príhovoru bolo skôr to, že títo sa 
majú spolu s hlavou katolíckej cirkvi zjednotiť 
"v hľadaní jednoty a milosti". Výzva na zvo
lanie koncilu a určenie jeho úloh, ktoré spo
čívali v úsilí po jednote, zapríčinila v katolíckej 
cirkvi i v iných kresťanských cirkvách pohyb, 
ktorého rozsah sa ešte nedal zhodnotiť. Ani 
verejná mienka na katolíckej strane nebola ešte 
taká jednotná, aby sa bol dal zistiť jasný cieľ. 
N avzájoín tu zápasil i staré a nové sily, ktoré na 
jednej strane zastupovali radikálny postoj ka
tolíckej cirkvi voči nekatolíckym kresťanom, 
na druhej strane posudzovali ako pozitívne a 
cieľu cirkevného zjednotenia slúžiace práve 
úsilia v ekumenickom hnutí.

V tejto súvislosti treba vidieť aj encykliku 
"Ad Petri Cathedram", ktorú vydal pápež Ján 
XXIII. pri svojom nástupe do úradu. Aj ona 
síce zdôrazňuje učiteľský úrad katolíckej cirk
vi, ktorý je  spojený s katedrou Petrovou a je 
reprezentovaný pápežom. Ale nachádza aj no
vé a zmierlivé slová, aby sa dorozumelo s "od
lúčenými bratmi".

V týchto novších prejavoch bolo nepo
chybne cenným momentom, že katolícka cir
kev naliehala na to, že záleží na pravde a že 
akékoľvek zjednotenie odlúčeného kesťanstva 
sa nesmie uskutočniť za cenu pravdy. Za ďalší 
pokrok v tointo smere bolo možno označiť aj 
ustanovenie vlastného sekretariátu pre prípra
vu ekumenického koncilu. Ten mal spracovať 
všetky otázky, ktoré sa týkajú vzťahu k odlú
čeným cirkvám. Má charakteristický názov 
"Secretariatus ad formendum unitatem Chris- 
tianorum fovendam". Jeho vedúci, nebohý kar
dinál Augustín Bea, povedal pri príležitosti 
historickej návštevy canterburského arcibisku
pa pápeža Jána XXIII. v decembri 1960, že 
záleží na dorozumení kresťanstva v pravde a 
láske a  že ak aj dorozumenie v otázke pravdy 
nie je  momentálne ešte možné, treba sa stre
távať aspoň v láske, aby sme boli preniknutý 
ochotou vzájomne sa dorozumievať. Tak ako 
sa na Svetovom kongrese cirkví v New Delhi 
(1961) mohli oficiálne zúčastniť už aj katolícky 
pozorovatelia, tak aj pápež v apoštolskej kon
štitúcii "Humanae salutis" z decembra 1961 
sľúbil pripustiť pozorovateľov cirkví odlúče
ných od Ríma a nehovoril o ich "návrate". Pre 
odlúčené cirkvi by sa mala skôr "súčasne vy
budovať cesta" na dosiahnutie jednoty.

(Pokračovanie na strane 15.)
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Otec Ján KELLNER z Levoče

Kňaz - mučeník

" O našom drahom Kell- 
nerovi nikto nič nevie. Ja 
som ho veľmi dobre poznal. 
Bývali sme spolu dva roky. 
Bol to človek skutočne mi
moriadny. Veľmi dobrý kle
rik, nábožný, horlivý, plný 
apoštolského ducha. Hovo
ril rusky ako Rus. Všetci ho 
mali veľmi radi, lebo bol stále 
veselý a úslužný. Nemyslím, 
žeby bol živý, lebo všetci, čo 
sa zachránili, dali o sebe ve
dieť, alebo druhí o nich čosi 
vedeli. Otca Kellnera musí
me pokladať za mučeníka. 
Nijaký seminár sa nemôže 
pochváliť s takým veľkým 
počtom vyznaváčov viery 
akoColégium Russicum."

Toto napísal otcovi Štefa
novi Senčíkovi, S.J. ešte roku 
1989 ako informáciu o otcovi 
Jánovi Kellnerovi istý slo
venský kňaz žijúci vo Fran
cúzsku, ktorý študoval spolu 
s o. Kellnerom na Ruskom 
kolégiu v Ríme. Jeho pred

poklad, že nežije, oficiálne 
potvrdila správa spoločnosti 
Ruského červeného kríža a 
červeného polmesiaca v 
Moskve nášmu Cesko-slo- 
venskému červenému krížu 
v Prahe, že kňaz Ján Kellner, 
syn Andreja Kellnera z Levo
če bol na neznámom mieste 
na Ukrajine dňa 7. júla 1941 
zastreliný a po 48 rokoch po
smrtne rehabilitovaný.

Kópie týchto dokladov sa 
dostali do archívnych fon
dov nášho biskupstva v Pre- 
šove, a preto s láskavým do
volením súrodencov o. Kel
lnera - brata Michala a ses
tier Anny a Eleny veľmi radi 
zoznámime čitateľov Slova i 
ostatných našich katolíc
kych veriacich aspoň v hlav
ných rysoch so životom náš
ho rodáka od Levoče, kňa
za a mučeníka za Krista.

Narodil sa na Vianoce 26. 
decembra 1912 v Hradisku 
neďaleko Levoče, odkiaľ sa 
rodina Kellnerovcov r. 1922 
presťahovala do Levoče, kde 
desaťročný Ján bol prijatý 
do katolíckej chlapčenskej 
ľudovej školy a o rok neskor
šie nastúpil do levočského 
gymnázia, ktoré ukončil ma
turitou r. 1931. Toho istého 
roku odišiel na štúdiá teoló
gie v Ríme ako seminarista 
Ruského kolégia /Colegium

Russicum/. Na Nový rok 
1937 prijal v Ríme sviatosť 
kňazstva a nasledujúcu ne
deľu mal primičnú svätú om
šu. Do Levoče prišiel spolu 
so svojim rektorom o. Ven
delínom Javorkom, S.J. a 
dvomi spolubratmi novo- 
kňazmi, ktorí s ním študovali 
a spolu s ním boli aj vysvä
tení. Na sviatok sv. Jakuba, 
patróna levočského farské
ho chrámu, vo štvrtok25. júla, 
1937 mal svoju prvú sv. om
šu na rodnom Slovensku v 
chráme minoritov v Levoči. 
Pre zdravotné potiaže so 
žlčníkom sa liečil v Ríme, v 
Prahe, Ružomberku i v Levo
či, kde slúžieval sv. omše v 
nemocničnej kaplnke.

V novembri 1940 dostal 
list, v ktorom generálny 
predstavený o. Ledochov- 
ský oznámil biskupovi Bu- 
zaikovi, že cesta pre o. Kell
nera je už pripravená a o. 
biskup Gojdič mu dal pripra
viť cestovný pas na meno 
Relovský. Jeho dvaja spolu- 
bratia ako otec Novakov a 
otec Moskov už odišli. Ešte 
tri dni pred odchodom z Le
voče si išiel pre požehnanie 
k spišskému biskupovi Voj- 
tašákovi. A tak 6. decembra 
1940 na sviatok sv. Mikuláša 
sa rozlúčil naposledy so 
svojimi rodičmi a súroden
cami v Levoči a odišiel do

misijnej práce na Ukrajinu, 
kde pracoval v Kyjeve ako 
lesný robotník. Keďže bol 
pristihnutý pri slúžení poľ
nej sv. omše, bol zatknutý a 
vojenským tribunálom obvi
nený zo špionáže, čo roz
hodlo o rýchlom ukončení 
jeho misijnej práce, keď bol 
dňa 7. júla 1941 popravený 
zastrelením. Čo tomuto 
hrdinskému rýchlemu kon
cu predchádzalo, to ostáva 
pre nás tajomstvom. Jedno 
je však isté, že bol horlivým 
Kristovým kňazom a misio
nárom a svojou mučeníckou 
smrťou už ako 29 ročný na
plnil do bodky svoje posla
nie, ktoré ovocie dnes vidíme.

Cirkev v Rusku, na Ukra
jine a v ostatných krajinách 
bývalého Sovietskeho zväzu 
dostala slobodu a čaká aj od 
nás opäť nových misioná
rov, ktorí ako o. Ján Kellner 
by išli ohlasovať Kristovo 
evanjelium tam, kde on a 
mnohí iní pokropili duchov
nú pôdu vlastnou krvou.

7. júla tohoto roku je to 52 
rokov od jeho mučeníckej 
smrti, a preto sa spoločne 
modlíme už hádam nie za ne
ho, ale skôr ku nemu, aby sa 
prihováral aj on za rozkvet 
cirkvi na Ukrajine.

o. RNDR. Jozef VOSKAR

VZŤAH KATOLÍCKEJ CIRKVI
K OSTATNÝM KRESŤANSKÝM CIRKVAM

(Pokračovanie zo stany 14.)
Nový postoj katolíckej cirkvi k iným kres- 

fenským cirkvárn naznačujú všetky tieto mo
menty. Keby sa jej podarilo objaviť v ich chá
paní cirkvi také momenty, ktoré sa v podstat
ných bodoch budú zhodovať s jej chápaním 
cirkvi, môže nastať azda zblíženie aj v  otázke 
podstaty Kristovej cirkvi, čo sa doteraz zdalo 
celkom nemysliteľné.

Pre to by mohlo byť smerodajné vyjadrenie 
Svätého ofícia z 8. augusta 1949, ktoré obsaho
valo list arcibiskupovi Cushinghovi z Bostonu. 
Ide o výklad starej vety: "extra ecclesiam nulla 
salus". Hovorí sa tu, že na dosiahnutie spásy 
nie je vždy potrebná skutočná príslušnosť ku 
katolíckej cirkvi, ale že môže nastať spojenie s 
ňou, k'oré sa prejavuje želaním, resp. túžbou 
po príslušnosti k opravdivej cirkvi ako k telu 
Kristovmu a ku všetkým jej milostivým darom 
a účinkom spásy. Tu je teda rozhodujúcim bo
dom " votum ecclesiae", ktorý mal umožniť cel
kom nové hodnotenie nielen v ekumenickom 
hnutí existujúceho, ale aj vo všetkých ostat
ných kresťanských cirkvách sa vyskytujúceho 
vedomia a úsilia po cirkevnej jednote s kato

líckou cirkvou.
Sväté ofícium vyjadrilo v spomenutej in

štrukcii i názor, že v skutočnosti ako katolícki tak
i nekatolícki partneri sú v rozhovoroch o eku
menických otázkach rovnoprávni. Tým sa vtedy 
vytvoril celkom nový predpoklad, ktorý nazna
čoval nový vzťah katolíckej cirkvi k  iným kres
ťanským cirkvám. Vidno to najmä na tom, čo sa 
povedalo o vzájomných rokovaniach medzi kato
líckymi a nekatolíckymi partnermi: "Cieľom 
týchto schôdzok je, že katolícka a nekatolícka 
časť hovorí o otázkach vierouky a mravouky ako 
rovnoprávna, pričom každý vykladá učenie svo
jej viciy ako svoj vlastný názor."

Nazávislé od oficiálneho názoru kúrie na 
ekumenické hnutie a na iné cirkvi vyjadril veľ
mi pôsobivo ekumenický postoj katolíckeho 
kresťanstva francúzsky abbé Paul Couturier 
(1881-1953), keď použil formulu, že o jednotu 
kresťanstva sa treba usilovať "tak, ako ju  chce 
Kristus a  prostriedkami, ako ich chcel Kristus". 
Couturier sa chopil podnetu, vyšlého už roku 
1907 z anglo-katolíckej strany: šlo o týždeň 
modlitby na znovu zjednotenie kresťanov. Pri 
uskutočňovaní tejto spoločnej modlitby nastali

medzi anglo-katolíckym krídlom v anglickej 
cirkvi a medzi rímskymi katolíkmi isté ťaž
kosti, ktoré súviseli s postojom katolíckej cirk
vi k  anglikánskej vysviacke. Vtedy pomohol 
návrh abbé Couturiera, že jednota cirkvi sa 
musí uskutočniť modlitbou, ako ju chcel Kris
tus a  v čase, ktorý určil Pán. Tak sa Paul Coutu
rier, ktorý mal mnoho osobných vzťahov k 
ortodoxným, anglikánskym a evanjelickým 
kruhom, stal na katolíckej strane vlastným 
priaznivcom svetovej modlitby za jednotu 
kresťanov. Roku 1941 tento týždeň svetovej 
modlitby preložili na čas od 18. do 25. januára. 
Začínajúce hnutie za vieru a  cirkevnú ústavu 
vyzvalo už roku 1920 ku Svetovému týždňu 
modlitby, ktorý sa mal uskutočniť v týždni po 
Turícach. Odvtedy sa mnoho kruhov vo vnútri 
katolíckej cirkvi začalo hlboko dojímať mod
litbou za jednotu kresťanov. Rad žiakov a pria
teľov abbé Couturiera pokračoval v  jeho eku
menickom diele a vyzrelo to až do dnešnej 
Oktávy modlitieb za jednotu cirkvi, realizova
nej vždy po začiatku nového roku.

Peter STRAŽCA
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Úprimné slovo
Chlapci a dievčatá! Dovolíte na slovíčko?

Mladí si myslia, že viera je dobrá len pre starých, ktorí sú už 
jednou nohou v hrobe. Preto myšlienku na Boha a život podľa 
viery ľahko odkladajú na neskorší vek. Keď sa cítia pri sile a majú 
v rukách všetky možnosti tohto sveta, myslia si, že čas je využiť 
príležitosť. Keď sa im však tento svet začne vyšmykovať z rúk, 
potom už bude treba urobiť, aby siahli po svete druhom. Vtedy si 
už spomenú na slová:"Pamätaj na svojho Spasiteľa v dňoch 
svojej mladosti". /Kaz 12,1/ Lenže veci sa namajú celkom tak. 
Zabúda sa, že človek je v skutočnosti v každom veku a vždy 
jednou nohou v hrobe a že tento svet si nemožno zaistiť tak, aby 
nám nenazdajky neunikol. Nik si nemôže dať poistiť svoju budúc
nosť, ani svoj stav fyzický alebo duševný. Je detské namýšľaťsi, 
že úplne pomýlený smer sa podarí napraviť na konci cesty. Hrieš
ny život narúša svedomie, takže sa stáva stále hluchšie na vola
nie dobra. Ďalej, že vôľa každým novým morálnym priestupkom 
stále väčšmi malátnie, stáva sa poddajnou náklonnostiam a váš
ňam. Každý hriech je skrat, ktorý vyracftjje z prevádzky spojenie 
človeka so svojím Stvoriteľom. Bez Božej milosti je duša mŕtva a 
hrozí jej večná smrť. Koľko živých mŕtvol denno-denne 
stretávame na cestách! Majú síce telesný život, ale duša bez 
Krista je mŕtva. Keď ochorieme, rýchlo bežíme do zdravotného 
zariadenie. Ako sa o seba bojíme! Mnohokrát s maličkosťami, s 
malichernosťami. Teda o svoje telesné zdravie máme veľký 
strach. O to, čo je tu iba dočasu. Ale o dušu, ktorá bude žiť večne, 
o tú sa staráme veľmi málo. Raz do roka či dvakrát sa vyspove
dáme a ozlomkrky bežíme na sv. prijímanie, aby sme dobehli k 
oltáru ešte bez hriechu. Potom prekročíme kostolný prach a už 
sme "slobodní" ako predtým. Mimo kostola už ako by sme ani 
nepoznali Krista. Nepotrebujeme Ho. Koľkokrát denne usmrcu
jeme v sebe Kristov život? A ani neprosíme Krista, aby nás 
nanovo vzkriesil k novému životu! Pochovávame svoje duše a pri 
týchto pohreboch nikto navyroní ani slzu, nikto nezaplače.

Kresťanstvo je najnáročnejšie náboženstvo. Preto musíme 
byť na každom kroku a v každom čase živou Bibliou. Mnohí 
opustili Krista len preto, lebo Ho nepoznali dobre. Už 500 rokov 
sa voľnomyšlienkári namáhajú, aby po druhýraz zabili Krista. Pre 
tvrdé požiadavky, ktoré vyplývyjú z kresťanskej viery, je veľa 
siekt, len v samých USA vyše 3000. Niekomu navyhovuje piate 
prikázanie, inému šieste a deviate, inému siedme. A tak si vytvá
rajú vlastné náboženstvá i vlastných bohov.

A napokon je veľkým omylom myslieť si, že viera je iba pre 
večnosť, že je len na to, aby sme si zaistili večný život - druhý 
život -. Viera je na to, aby sme nepremrhali tento život, aby sme 
raz neľutovali, že sme sa narodili, aby sme dali zmysel a hodnotu 
svojím dňom.

Náboženstvo slúži predovšetkým mladým, ktorí si majú budo
vať budúcnosť, a preto hľadajú model života, ktorý ich môže plne 
uspokojiť. Mimo Krista však možno nájsť iba modely efemerné a 
klamné. Tieto modely môžu na chvíľu zapáliť nadšenie, ale vždy 
sa ukážu ako nedostatočné, škodlivé, katastrofálne, preto treba 
ich obísť.

Svätý Tomáš Moru s bol prvý muž po kráľovi Henrichovi VIII v 
Anglii - spisovateľ, politik, štátnik. Už od útlej mladosti sa cvičil v 
sebaumŕtvovaní, v poslušnosti voči rodičom. Bol predsedom 
najvyššieho súdu v Anglicku. Keď odchádzal ráno z domova do 
práce, vždy pobozkal staručkému otcovi ruku. Najlepšia rada pre 
mladých: zachovať striedmosť a mieru v jedení, pití, v zábavách - 
vo všetkom! - V mladosti sa zasieva vlastná budúcnosť a ako 
zázračne nezasiahne Božia milosť, možne sa iba to, čo sa zasialo. 
"Pamätaj teda na svojho Pána...prv než sa pretrhne strieborný 
povrazec a rozbije sa zlatá lampa tvojho života."(kaz 12,6)

o. Augustín LEUKÁNIČ

Ý  a  Á ri ú
s  ,

SLOVENSKÝ OROL

TELOVÝCHOVA
•  C V IČ EN IA  V O  FITNESS CENTRÁCH
•  REHABILITÁCIA
•  OŽIVENIE NÁ RO D N Ý CH  TRADÍCII 
» R O D IN N É  CVICEN IA
> M RAV N O -ETICK Á  VÝCHOVA

Pastoračná kom isia KBS 
Arcidiecézne centrum  

pre poradenstvo a pastorálnu psychológiu  
usporiadajú v dňoch 21.-24. septem bra 1993 v 

Exercičnom  dom e SJ v Prešove seminár

PSYCHOLÓGIA a PASTORÁCIA
Ubytovanie a stravovanie v zariadení
plná penzia (strava a nocľah): 120 Sk/ deň 
študenti: 60 Sk/ deň 
Seminárny poplatok: 150 Sk 
študenti 50 Sk

Prihlášky posielajte na adresu: 
Arcidiecézne centrum pre poradenstvo 

a pastorálnu psychológiu 
KAPITULSKÁ 9, 811 01 BRATISLAVA 

Tematické okruhy:
■ Duševné zdravie a náboženstvo
■ Výchova svedomia ako podmienka duševného zdravia
■ Psychologické aspekty zmierenia a odpúšťania
■ Predsudky a duševné zdravie
■ Obraz seba a duševné zdravie

Milí čitatelia, predplatitelia Slova
Pretože PNS zinkasovala od Vás predplatné za l.pol- 

rok 1993 za 13 čísel v sume 52.-Sk, vydávame toto mimo
riadne číslo s tým, že Vám má byťdoručené bezplatne.
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