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O Nechváľ sa vysokým i poctami, ani
neupadaj na duchu, ak ťa nespra
vodlivo urážajú. M aj pritom na pam äti
najmä dve veci: nepovažuj sa za príliš
dôležitého a o nikom nemysli, že je
menej ako si ty.
O Ak chce duša stúpať, m usí stúpať v
pokore. Pýcha rodí rôzne om yly a ve
die k bezčnostnému životu. Poznanie
zbožnosti je poznaním pokory a ti
chosti. Pokora - to je nasledovanie
Krista a pýcha - to je sm elosť bez
miery, bez hanby - a to je nasledo
vanie diabla.
O Kto chce v nebeskom kráľovstve
dosiahnuť väčšiu slávu, musí na zem i
milovať všetko, čo je posledné a naj
menšie.
O Nech tvoj zovňajšok - i oblečenie, i
chôdza, i sedenie, i stravovanie, i p ri
spôsobenie lôžka, i tvoj byt, i všetko
zariadenie v dome je skromné.

O Či sa patrí snažiť sa o to, aby ma
ľudia chválili? Odpoveď: Apoštol nás
naučil dávať každému, čo mu patrí "komu česť, tomu česť" (Rm 13, 7), ale
netreba sa starať o to, aby nás ľudia
chválili a oslavovali, lebo Pán povedal:

"Ako m ôžete veriť vy, ktorí sa na
vzájom oslavujete, a nehľadáte slávu,
ktorú dáva len Boh?" Jn 5,44). Z toho
vyplýva, že starať sa o slávu ľudí je
znakom nevery, nedostatkom zbož
nosti, ako povedal apoštol: "Keby som
chcel p áčiť sa ľuďom, nebol by som
Kristovým služobníkom" (Gal 1,10).
K e ď je takto odsúdené prijím ať po
chvalu od ľudí, akým prísnym súdom
budú súdení tí, ktorí túžili po sláve a
nedávali ju tomu, komu patrí.
Sv. Bažil Veľký

O Keby sme sa vyznačovali pôstom,
modlitbou, dobročinnosťou, nevin
nosťou alebo akoukoľvek inou čin
nosťou, to všetko bez pokory sa roz
padne a zhynie. Tak sa to stalo s fari
zejom, ktorý vystúpil až na vrchol
čností, avšak padol, pretože nemal
pokoru - matku všetkých čností.
O Nič nerobí kresťana tak hodným
obdivu ako pokora ... Ona robí našu
m yseľ zdravou a znášanlivou. Pýcha
je znakom nízkej mysle a nešľachetnej
duše, avšak pokora je znakom duše
šľachetnej a veľkej.
Sv. Ján Z latoústy
(p rip ra vili o baziliáni)

Ako prežili V ianoce
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POCHOPIŤ HLBŠIE ZMYSEL RODINY
Keď sa človek rozpráva s ľuďmi, vždy
do popredia vystupujú problém y, ktoré
vyplývajú z rodinného zázem ia. M ojím
najväčším problém om j e m u ž - alkoholik,
sťažuje sa m anželka n a denne opitého
manžela. N eviem si porozum ieť so sv o 
jím dospelým synom , h ovorí s obavam i
starnúci otec. R odičia n ás nechápu, sťa
žuje sa mládež. N eviem e nájsť spoločnú
reč so svokrovcami, trápi sa m ladá n e 
vesta. V takýchto, či p odobných v ý ro 
koch by sme m ohli pokračovať ďalej, veď
každý z nás sa s tým ito problém am i stre 
táva denno - denne. N iekedy sa takm er
zdá, akoby nebolo
iných problémov o k 
rem rodinných, ktoré
vstupujú do života

chovali

síi

bezcharakterne voči vlastným

slovám m anželskej prísahy, už vô- bec
nehovoriac o nadprirodzenej ujm e, ktorú
utrpeli narušením B ožieho zákona: "Č o
B o h spojil, člov ek nech nerozlúčil- je ."
Z nem ožnili tak v plyv B ožej m ilosti na
svoj život, ktorý nenávratne sm eruje k
svojm u zavŕšeniu v realizácii B ožej sp ra
vodlivosti. T o nie sú m aličkosti, keď si k
toľkém u nešťastiu pripočítam e ešte raz ta 
ký počet dielok, ktoré stratili rodičovské
zázem ie a zostali v starostlivosti len je d 
ného z nich, alebo boli "odložené" do
rozličných ústavov a dom ovov.

ľudskej spoločnosti.
Problémy sú tu na
to, aby sme si ich v ší

m atky u tých, ktoré sebecky zničili v la s t
né dieťa.
V eru, ak tak človek pozerá na všetky
tieto nešťastia vo svete, m usí povedať, že
každý problém sa začína v rodine. A pre
to je dôležité, aby každý z nás hľadal
riešenie týchto problém ov, ktoré sú v ro 
dinách, či ro dinných spoločenstvách ústavného typu, v spoločenstvách rozlič
ných h n u tí a tiež rehoľných spoločen
stvách. K aždé "rodinné spoločenstvo"
m á sv o ju štru k tú ru , svoje špecifiká, ktoré
si m u sím e d ô k lad n e v ším ať a v láske rie
šiť, lebo v šetci rovnako m ám e rozhodu
jú c i v p ly v na p ro b lem atik u pok o ja a m ie
ru v o svete.
S vätý O tec Ján P avol E . vo svojom p o 
solstve k sláv en iu S vetového dňa mieru 1.
ja n u ára 1994 o.i. povedal, "ako m á člo
v ek dúfať v atm osfére ustum ulej ľaho
stajnosti, ktorá je niek ed y otrávená n e
návisťou, že p ríd e doba pokoja, ktorú by
mohli priblížiť iba city solidarity a lásky?"
N esm iem e v šak rezignovať. V iem e, že
nap riek všetkém u je m ier m ožný, pretože

mali a hľadali rieše
nie, nie na to, aby sm e
ich obchádzali s p re 
svedčením, že nás sa
netýkajú. A k n ám aj

však posunom do p o 

j e vpísaný do pôvodného B ožieho plánu.
Boh chcel p re ľudstvo stav harm ónie a
m ieru a k tom u položil základ on sám v
prirodzenosti človeka stvoreného na "je
ho obraz". T áto B ožia p odoba sa usku
točňuje n ielen v individuálnom , ale aj v
tom jedinečnom spoločenstve osôb, ktoré
vytvára m u ž a je d n a žena, ktorí sa tak
spájajú v láske, že sa stávajú jed n ý m te
lom (G n 2,24).
L ebo j e napísané: "Stvoril ho na boží
obraz ako m u ža a ženu ich stvoril" (Gn

zície starých rodičov

1,27). T oto zvláštne spoločenstvo osôb

momentálne v y hovu
je situácia našej rodi
ny, už zajtrajškom sa
to môže zmeniť, naru 
šiť, na čo nie sm e dosť
pripravení.
M ožno
nám v m anželstve
všetko vyhovuje, m á
me čo je potrebné a
dietky sú poslušné, a-

sa zrazu všetko zm ení a m y sa m ôžem e
čudovať, že práve dom nášho rodinného

A čo po v ed ať o tý ch , k to rí zab ili v la s t
n é n en a ro d en é deti. T o m a lič k é -n e n a 

poveril P án zv láštnem u poslaniu odov
zdávania života a starostlivosťou oň v y 

šťastia sa stáva m iestom rodinnej tragédie.
Preto každý z nás rovnako m u sí brať
vážne tento rok - M edzinárodný rok ro 
diny a svojím dielom prispieť k hlbšiem u
chápaniu problem atiky rodiny a je j rie
šenia na úrovni rozhovorov a konferencií,
ale aj na úrovni m odlitby a obety za dobro

ro d en é je už na v e č n o sti ale tých 4 5 0 0 0
slo v e n sk ý ch m a m ič iek , k to ré v m in u 
lom roku dali zabiť sv o je dieťa sk ô r než
sa n aro d ilo , ch o d í d n es po u lic ia c h so
zd ev asto v an o u n ielen m atern ico u , ale
aj dušou.
Podľa názorov odborníkov devastácia

tvorením rodiny, čím m á toto spolo
čenstvo ro zhodujúco prispieť k spraco
vaniu stvorenia a starať sa o budúcnosť
ľudstva.
Problematika ľudstva je teda problemati
kou ľudskej rodiny, a popri tejto skutočnosti
sa nedá chodiť ľahostajne. P reto každý

ľudských rodín.
Veď približne 825 rozvodov a 45000
potratov vykonaných len za rok 1993 na
Slovensku neveští pre budúcnosť národa
nič dobré.

na biologickej štruktúre ženy sa u rč ite ra z
vypom stí, lebo geneticky je m ožné v y 
m azať to, čo v stú p ilo do života ženy -

otec, stará mam a, m usí v ážn e brať všetky
iniciatívy, ktoré naša Cirkev predkladá, aby

m ožno to bude neplodnosť či rakovina
m aternice, alebo prsníka, ktorá sa prejaví
v 1-4 generácii dotyčných žien.

m odlitbou, o b etou a osobným záujm om
zvolával B o žie p o žehnanie a ochranu P an
ny M árie do je j najzákladnejšej štruktúry

A čo d e v a stá c ia duše ženy? A ko sa dá
predpokladať skutočne čistý cit žen y -

- do n ašich rodín na Slovensku.

Za týmito suchým i číslam i je 1700 m la
dých ľudí, ktorí sklam ali v láske a v o b 
lasti charakteru porušili v lastný sľub, z a 

muž, žena, každ ý clilapec, dievča, či starý

M o n s. M ila n C H A U T U R , CSsR
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Známe latinské príslovie vyjadruje túto
pravdu: "Slová pohýňajú, príklady tiahnu."
Môžeme veľa hovoriť, slová málo zmôžu.
Ak však dáme príklad dobrého života, ten
to slová podporí. A vysvetlíme si takýmto
príkladom:
K parížskemu duchovnému prišiel ne
známy muž z jednej chudobnej štvrte. Po
vedal mu: "Keby som bol k vám prišiel pred
niekolkými rokmi, asi by to s vami zle do
padlo." Kňaz mu prekvapene hovorí: "To
ste mi len tolko prišli povedať?"
"Nie", - hovorí ďalej, - "ja sa chcem s
vami porozprávať. Pozrite, v našom dome
leží osamelá žena. Je chorá na rakovinu.
Jej telo je v rozklade. Strašný zápach v
celom dome, ktorý cítime až na chodbe.
Nedávno prišla k nej nejaká rehoľná ses
tra, ktorá ju starostlivo a s láskou
opatruje ako svoje dieťa. Keď to
pozorujem, povedal som si: Pred
sa musí byť niečo nad nami! A tak
som dovolil svojej manželke cho
diť do chrámu. Dnes som vás pri
šiel požiadať, aby ste našu
8-ročnú dcéru pripravili a pokrsti
li." Potom sa na chvíľu odmlčal a
povedal: "Možno i ja niekedy prí
dem do chrámu."
Rehoľné sestry dnes apoštolujú predovšetkým láskavou po
mocou blížnym. To je dnes viac
ako slová. Takéto príklady tiahnu!
Túto úlohu - nehovoriť veľa,
ale konať, nechváliť sa svojím
kresťanstvom, ale ukázať ho v
praktickomm živote, máme nako
niec všetci, čo sme boli v Kristo
vom mene pokrstení. Tak povedal
Ježiš vo svojej reči na vrchu: "Vy
ste soľ zeme... Vy ste svetlo sve
ta... Nech tak svieti vaše svetlo
pred ľuďmi, aby videli vaše dobré

skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na
nebesiach" (Mt 5, 13, 14, 6). Kolkokrát
sme počuli tieto Kristove slová! O týchto
slovách v závere svojej reči povedal: "Kaž
dý, kto počúva tieto moje slová a uskutoč
ňuje ich, podobá sa múdremu mužovi,
ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa
dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a
oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil,
lebo mal základy na skale" (Mt 7, 24-25).
Tieto Kristove slová nás upozorňujú na
to, že pevným základom kresťanského ži
vota je zhoda našich skutkov s Božím slo
vom. Teda dobré skutky prameniace z
viery. Tento základ odolá každému náporu
ako dom na skale. Kto nebuduje dom svoj
ho kresťanského života na skutkoch z vie
ry a lásky, ten buduje dom na piesku, na
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puhých slovách neobstojí! "Podte, požeh
naní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, kto
ré je pre vás pripravené od stvorenia
sveta..." (Mt 25,34). Bude patriť len tým,
ktorí dali na Božie pozvanie odpoveď skut
kami lásky. Ježiš tak odmení len tých, ktorí
nie hovorili, ale dali odpoveď konkrétnymi
kresťanskými skutkami lásky.
Cirkevné dejiny i národov hovoria
mnoho o tom, ako sa náhle zrútili kresťan
ské existencie jednotlivcov i celých krajín,
ktoré budovali na piesku kresťanského
mena bez opravdivej poslušnosti Bohu
činnou láskou. Je preto nerozumné len
kresťansky hovoriť, ale nekonať podľa to
ho.
Pred budovou OSN v New Yorku je
postavená velká socha kováča, ktorý prekováva meč na pluh. Je to podľa slov pro
roka Izaiáša (2, 4-5), ktorý prorockým
slovom hovorí o budúcom mesiášskom
kráľovstve, v ktorom zavládne pokoj, keď
doslova meče prekujú na pluhy a kopije na
viničné nože, a národ proti národu nepozdvihne meč. Túto sochu daroval bývalý
Sovietsky zväz. Mnohí v tom videli krásne
gesto, ale zabudli, že tento "zväz" kuje
najviac tankov, diel a atómových bômb...
Ich slová boli naozaj prázdnym gestom,
lebo boli ďaleko od skutkov. A že pokoja
nie preto niet, že je na vine nedokonalosť
kresťanskej náuky, ale to, že sa národy a
jednotlivci ňou nesprávajú.
Preto má byť životným programom
každého veriaceho človeka, aby poznal
Božiu voľu a tak nielen podľa nej hovoril,
ale predovšetkým žil. Tak, ako to povedal
Svätý Otec Ján Pavol II." "Svet možno
zmeniť iba vtedy, keď každý na svojom
mieste bude žiť a vystupovať ako kresťan"
(Orvieto 16.6.1990).
©.František DANCÁK

Oktáva modlitieb za jednotu kresťanov
Roku 1983 Ján Pavol II. vyhlásil rehoľnú
sestru, Talianku Gabrielu, (1914-1939) za svä
tú. Bola úplne zdravá. Naraz dostala záchva
ty, vážne ochorela a zomrela. Taktiež vyhlásil
jednu rehoľnú sestru - Annu - v Libanone za
blahoslavenú, ktorá celý svoj život obetovala
za zjednotenie kresťanov. (Libanonci sú kato
líci maronitského obradu). Keď po desaťro
čiach otvorili rakvu s. Gabriely, našli jej telo
spráchniveló, len jej zopnuté ruky k modlitbe
zostali neporušené a v rukách sv. ruženec.
Hľa, výzva pre nás, ay sme sa mnoho modlili
za jednotu kresťanov. - Roku 1908 anglikán
sky duchovný Pavol Jakob zaviedol oktávu
modlitieb za jednotu kresťanov od 18. do 25.
januára. Táto modlitba sa rozšírila po celom
svete medzi kresťanmi všetkých vyznaní.
Dve desaťročia nás pápež opätovne vyzýva
k tomuto týždňu modlitieb za jednotu. Modlit
ba je najhlavnejšia, lebo ona je oporou hnu

tia. Kristus Pán sa modlil za jednotu: "Aby
Videli ste už strom s nalomenými ratoles
všetci boli jedno, ako Ty, Otče, a Ja sme
ťami. Pohľad na takýto strom naplní človeka
jedno..." A my, Kristovi učeníci, nemali by
smútkom. A toho, kto ho kedysi videl v plnej
sme sa za jednotu kresťanov modliť? ... Mo
sile a kráse, naplní priam bolesťou. Lanskej
hamedáni denne trikrát obrátení k Mekke sa
zimy som to skúsil. Padal hustý sneh. Ale
modlili hlboko sklonení až hlavou k zemi.
začalo sa otepľovať. Sneh sa menil na dážď
Toto robia už cez stáročia. Nikým a ničím sa
Na stromoch konáre oťažievali primrznutou
nedajú vyrušovať a musia pritom prekonať
ťarchou. Celú noc pršalo a mrzlo. Ráno bol
často aj nepochopenie iných. Časy sa zmeni
svet ako vyjavený. Pod ťarchou ľadu bolo
vidno dokaličené stromy, rozčesnuté kmene,
li, ba aj spoločenské a sociálne štruktúry.
Jedno však zostalo a to potreba modlitby.
ktoré ani ťarcha rokov nevedela zlomiť. Bol to
V
ekumenickej komunite v Taizé vo Franobraz sveta dnes. Kresťanstvo pred tisíc rok
mi podobalo sa krásnemu košatému stromu.
cúzsku, ktorú založil Roger Schutz, sa kato
Bolo radosťou pozrieť sa naň. Ale potom prišli
lícki, protestantskí a pravoslávni mnísi a
silné vetry, búrky, ľad a mráz. Dolámali jeho
svetskí ľudia spoločne modlia v chráme, sklo
ratolesti. Kresťania sa rozdrobili a rozpadli na
není až po zem celú noc. Posledné roky sa
stovky rozličných skupín, cirkví a vierovyzna
striedavo schádzajú vo velkomestách na stání. Rozbila sa jednota kresťanstva, jednota
tisíce zo všetkých svetadielov, aby sa modlili
Kristovej Cirkvi na zemi. Príčinou boli ľudské
v katolíckych, anglikánskych a evanjelických
chrámoch.
(Pokračovanie na S.str.)
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Zachej zatuzil vidiet Jezisa
to je, ale nemohol ho vidieť pre zástup, lebo bol malej postavy,
Ak si premietneme tento obraz do situá
cií nášho dnešného života, tak zistíme, že je
veľmi výrečný a mim oriadne aktuálny. Kaž
dá doba má svojich Zachejov aj svojich Jerichovčanov a výnimkou nie je ani naša
súčasnosť. Ba možno povedať, že nám tých
Zachejov Pán Boh z úrody posledných šty
roch desaťročí nadelil pre dnešné časy neú
rekom. Títo naši Zachejovia, ktorí žili na
výslní moci, v prízemnosti svojich materiál
nych problémov, svojej kariéry, svojich
vzostupov i pádov, svojej slávy i hanby a
najmä svojej duchovnej prázdnoty, zrazu
mnohí z nich zatúžili vidieť Ježiša, zatúžili
spoznať jeho pravú tvár a pokúšajú sa o
priazeň jeho láskavého pohľadu.
Ale ako jerišský Zachej pre svoju nízku
telesnú postavu nemal šancu zo zástupu pohliadnuť na Ježišovu tvár, tak aj dnešní za
chejovia nízkej duchovnej postavy musia
predbehnúť zacláňajúci zástup tých, ktorí
idú v Ježišovom sprievode, aby ho mohli
vidieť z vyvýšeného miesta a mali nádej, že
sa na nich pozrie, zastaví a oznámi im, že
"musí dnes u nich zostať". Mnohí títo naši
dnešní zachejovia sú tvrdou výčitkou pre
masy, ktoré si myslia, že im stačí aspoň
kráčať v zástupe za Ježišom a ani netúžia
vidieť a spoznať ho zblízka. A čo je pritom

najhoršie, že ešte aj zacláňajú výhľad na pra
vú Kristovu tvár a sú prekážkou pre tých,
ktorí ho hľadajú.
Tí, čo mali to šťastie vidieť Ježiša pred
2000 rokmi, ktorí s ním chodili, počúvali ho
a vnímali všetkými zmyslami, mohli vidieť a
pochopiť, že majú pred sebou skutočného
Spasiteľa a predsa takých bolo málo. Ale
postupne ich pribúdalo zásluhou jeho nasle
dovníkov, ktorí sú jeho pokračovateľmi a
jeho mystickým telom. Dobrý kresťan odrá
ža, alebo odzrkadľuje pravú Ježišovu tvár, je
jeho obrazom aj pre dnešných Zachejov. Je
naozaj pozoruhodné, že ľudia ihneď spo
znajú Krista, ak vidia opravdivý život kres
ťana podľa evanjelia. A naopak, zlý
kresťanský život je odpudzujúci, je karikatú
rou Krista, a preto ľudia s takýmito skúse
nosťami majú hneď naporúdzi argument
proti Kristovi a proti jeho cirkvi. Obdivova
nie Krista pochádza dnes z obdivu života
kvalitných kresťanov. Toto povedal sám Je
žiš: "Budete mi svedkami". Ale tým sa dá
chápať svedectvo aj v zmysle pozitívnom aj
v zmysle negatívnom. Dnešný človek totiž
najradšej číta a najľahšie chápe evanjelium,
ktoré vidí prakticky žiť u kresťanov. Môže
m e povedať, že vždy najväčšie odpady od
viery mali na svedomí nie prenasledovatelia
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a nepriatelia cirkvi, ale práve zlý príklad v
živote kresťanov, ich vlažnosť vo viere, po
vrchnosť, neznalosť Svätého písma a tým
vlastne nezáujem o hlbšie poznanie Boha.
Mnohí takíto kresťania sa uspokojovali s tra
dičnou vierou a mysleli si, že im to stačí, ak
tvoria šedivú, priemernú masu s karnevalo
vými maskami svätuškárstva.
Zachej zatúžil po pravej tvári Kristovej,
a preto urobil všetko, aby sa s ním mohol
stretnúť z tváre do tváre. Kto chce aj dnes
naozaj poznať Ježiša, musí sa rozhodnúť ko
nať tak, ako konal Zachej. M usí vystúpiť z
davu, musí ho predbehnúť, musí sa dostať
spod zákona väčšiny a odpútať sa od zeme
svojho pohodlia a priemernosti a vystúpiť na
planý figovnik, kde sám dozrie pohľadom nä
pravú Ježišovu tvár.
Sme teda zodpovední za každého dneš
ného Zacheja, ktorý zatúži vidieť Krista, aby
ho našiel v nás, v našich skutkoch z viery, z
nášho svedectva žitého evanjelia.
Prosme si preto všetci spoločne tento
veľký Boží dar, dar svedectva o Kristovi, v
ktorom jedinom je spása sveta. Ak sa svojím
opravdivým životom dáme k dispozícii
Kristovi ako jeho svedok, tak aj do domov
dnešných zachejov naozaj príde spása.
o.RNDr.Jozef VOSKÁR

Oktáva modlitieb za jednotu kresťanov
(Pokračovanie z 4.str.)
slabosti, nedorozumenia, pýcha - hriech.Ne
jednotné a rozbité kresťanstvo stratilo tú zvlášt
nu príťažlivú silu, ktorú v prvých storočiach tak
veltni obdivovali pohania. Rozštiepenosť kres
ťanstvaje pre dnešný svet velkým pohoršením
■prehlásil to pápež Ján Pavol II. - Pred vzkrie
sením Lazára Pán Ježiš vyjadril sa takto: "Otče, ďakujem ti, že si ma vyslyšal. Ja som vedel,
že ma vždy vyslyšíš, ale pre tento zástup, ktorý
tu stojí, som to povedal, aby uverili, že si ma ty
poslal (Ján 11,42).
Kristova modlitba za jednotu Cirkvi do
siahne svoj výsledok. Modlitba je najväčšia
sila na svete... Parížsky arcibiskup povedal v
Moskve: "Sme dvaja bratia i keď sme rozva
dení, i keď sme sa poškriepili. Ochrnutá, zlo
mená, alebo zranená ruka, predsa je len
moja ruka. Podobne aj oddelení kresťania sú
naši bratia. "Už nie ste cudzinci, ale spoluob
čania svätých a príslušníci rodiny Božej (Efez
2,19). Všetci kresťania sú naši bratia. Veď
všetci sú pokrstení a domnievame sa, že aj
oni túžia po jednote s Cirkvou Kristovou ...
Kristus založil len jednu Cirkev. A predsa
mnohé kresťanské spoločenstvá sa ľuďom
predstavujú ako pravé dedičstvo Ježiša Kris
ta. Všetci sa síce prehlasujú za Pánových
učeníkov, ale v učení sa rozchádzajú, akoby
sám Kristus bol rozdelený. Táto roztriešte

nosť sa zrejme protiví Kris
tovej viere, je svetu na po
horšenie. Co teda robiť?
Máme viesť dialóg. Máme
sa snažiť, aby sa zjednoco
vacia činnosť prevádzala
vo viere, v láske a trpezli
vosti. Máme upevniť svoju
vieru. Máme postupovať v
láske - môže to byť znova
iba láska, ktorá zahojí rany.
Na druhej strane je potreb
ná spolupráca všetkých
kresťanov. K tomu v prvom
rade potrebujeme vnútornú
obnovu kresťanov. Bez hl
bokej reformy nášho vnútor
ného života zjednotenie sa
nepodarí. - Cirkev nikdy ne
oplývala jednotou. Jednota
nie je dar, ktorý zdarma
spadne s neba. Jednota je
budova, ktorá sa musí prác
ne stavať. Všetci sa máme
podieľať na stavbe tejto bu
dovy. Sv. o.Leopold Mandič
celý svoj život zasvätil mod
litbe za jednotu kresťanov.
Robme tak aj my!

o.Äugustín LEUKANIČ
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V tomto období sme si pripomenuli 5. vý
ročie apoštolského listu pápeža: Dignitatem
mulieris - Dôstojnosť ženy. K eď hovoríme o
dôstojnosti alebo postavení ženy, máme na
mysli jej spoločenský, rodinný, kultúrny,
verejný a mravný život. Zastavme sa pri tom,
ako sa dôstojnosť ženy uskutočňovala v
dejinách ľudstva.
Boh stvoril prvých ľudí a o ich vzťahu
hovorí: Riekol Pán Boh, nie je dobré byť
človeku samotnému. Stvorme mu pomocnicu, ktorá mu bude podobná (Gn 2.18). A z
rebra, ktoré vybral Adam. Napokon to je kosť
z mojich kostí a mäso z môjho mäsa, preto
sa bude volať mužena, lebo z muža je vzatá
(Gn 2,22, 23). Tým, že nazval Adam prvú
ženu muženou, chcel dať najavo, že žena je
tej istej prirodzenosti a podstaty ako muž. Aj
žena je stvorená na obraz Boží ako muž,
lebo aj ona má nesmrteľnú dušu, rozum,
slobodnú vôľu a je stvorená pre večný život.
Písmo tiež hovorí, že Boh stvoril ženu, aby
bola pomocnicou a nie otrokyňou pre muža
(Gn 2,18).
V priebehu dejín vytvorili sa dva extrémne
smery v postavení ženy. Feminizmus, ktorý
sa domáha, aby žena prevyšovala muža a
postavila sa nad neho. Druhý smer zas zni
žuje ženu na úroveň otrokyne, slúžila len pre
telesnú rozkoš. Takto bola žena chápaná
najmä v pohanskom svete. Začína sa však
šíriť aj v našom sekularizovanom svete, t.j.
svete odvrátenom od Boha a Cirkvi.
Koniec chápania ženy ako otrokyne urobil
Ježiš Kristus. O tom nám svedčí samotné
evanjelium. Poslal Boh anjela Gabriela k
žene-Panne Márii a jej ako prvej spomedzi
ľudí oznámil, že očakávaný Vykupiteľ sa už
čoskoro narodí. On jej aj oznámil, že bude
matkou Syna Božieho. A keď prišla Bo
horodička do Aikarinu navštíviť sv. Alžbetu,
nie Zachariašovi, kňazovi a manželovi Al
žbety, pripomenul Duch Svätý, že tážena sa
stane Matkou Syna Božieho, ale Alžbete.
Boh si opäť vybral ženu za oznamovateľku
takej radostnej zvesti. Ježiš na žiadosť ženy,
svojej matky, urobil v Kane Galilejskej prvý
zázrak, keď premenil vodu na víno. Ježiš
svojím správaním voči ženám chcel zavr
hnúť neľudský postoj k ženám v pohanskom
svete, ale aj v Izraeli. Podľa Svätého písma
Izraelskí muži vo svojich každodenných
modlitbách ďakovali Bohu, že sa nenarodili
ako ženy. Nedovolili ani, aby sa ich dotkol
tiež ženy. Napriek týmto prísnym zlozvykom
sa ježiš dal do rozhovoru s cudzinkou, Sa
maritánkou, pri Jakubovej studni. Ako prvej
zo všetkých ľudí jej oznámil, že On je ten
Mesiáš, ktorého čakajú. Na jej slová Sama
ritáni uverili v Ježiša.
Samotní apoštoli, ako izraelskí muži, sa
divili, že sa rozpráva so ženou (Jn 4,27).
Ježiš tiež, napriek odmietavému postoju
izraelských mužov k ženám, chytil ruku mŕt
vej dcéry Jairovej a zvolal, dievča-vstaň (Lk
8,55). Ježiš vošiel aj do domu dvoch žien
Marty a Márie. Dovolil, aby mu hriešna žena
umývala nohy a pomazala ich drahocenným
balzamom (Jn 12,3). Pochválil ju, že počúva
Pánove slová (Lk 10,38).
Po slávnom zmŕtvychvstaní bola to Mária
Magdaléna ako prvá spomedzi všetkých ľu
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dí, ktorej sa zjavil Ježiš a poveril ju, aby
oznámila apoštolom a všetkým ľuďom, že
On naozaj vstal zmŕtvych (Jn 20,17). Aj apo
štoli, ktorí na začiatku kresťanstva predsta
vovali Cirkev, sa často na svojich cestách
obracali k nábožným ženám a pomáhali tak
to šíriť kresťanstvo. Nie Cirkev prijala ženy,
ale ženy prijali Cirkev do svojich príbytkov a
do svojich sŕdc. Ženy svojimi modlitbami a
svojou službou pomáhali apoštolom šíriť vie
ru, a preto sa volali diakonisami.
V období rímskeho prenasledovania kres
ťanov sú medzi prvými mučeníkmi aj mnohé
ženy a dievčatá, ktoré hrdinsky umierali za
Krista. Cirkev tieto mučenícky považuje za
sväté a ich ostatky sú chránené ako zlatý
poklad. Koniec tomuto krutému prenasle
dovaniu urobil rímsky cisár Konštantín na
žiadosť svojej matky sv. Heleny v roku 313.
Aj tento obrat dejín vyvolala žena. Ďalšou
ženou, ktorá zmenila významne dejinné
udalosti, bola sv. Oľga, kňažná Kyjevského
Ruska. Na jej prosbu sv. Vladimír, knieža a
vnuk sv.Oľgy, sa dal pokrstiť v roku 987 a s
ním celé Rusko, prevažná časť Slovanov.
V novších dejinách za úctu k Srdcu
Ježišovmu Cirkev vďačí jednej poníženej a
predtým neznámej mníške sv. Margite Alacoque. Ježiš ju vybral, aby oznámila ľuďom
úctu k jeho Sv. Srdcu. A hľa, aké ovocie
pochádza z tejto úcty. Svätá Katarína Sienská splnila významnú úlohu v dejinách pá
pežstva. Dohovárala pápežovi Gregorovi XI.
aby opustil Avignone, kde pápeži žili za 71
rokov a vrátil sa do Ríma, čo malo veľmi
priaznivý vplyv na pápežstvo i celé kres
ťanstvo. A v súčasných dejinách dôležitú
úlohu splnila v Cirkvi Chiara Lubich. Na jej
podnet pápež Pavol VI. sa stretol s carihrad
ským pravoslávnym patriarchom Athenagorasom. Toto stretnutie urobilo koniec po stá
ročia trvajúcemu nepriateľstvu medzi týmito
dvoma cirkvami.
Ženy si pre takéto vynikajúce úkoly, ktoré
splnili v dejinách ľudstva, vyslúžili úctu a
dôstojnosť. V dnešných časoch, keď sa tak
šíri sekularizácia, môžu ženy urobiť veľmi
veľa pre Cirkev a tým aj pre ľudstvo. V tomto
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smere môžu velkú prácu urobiť najmä ženy
s vynikajúcimi náboženskými vedomosťami.
K tomu môže hodne napomôcťštúdium žien
na bohosloveckej fakulte. Takéto ženy môžu
úspešne šíriť vieru vo svojom ženskom pro
stredí. Žena lepšie pozná zmýšľanie a sta
noviská žien k určitým problémom ako muž.
Nemožno obísť úspechy, ktoré dosiahli že
ny na poli sociálnom. Mnohé ženy sa dobro
voľne zriekli manželstva a vstúpili do kláš
tora. Ako rehoľné sestričky sa môžu plne
venovať službe ľuďom, ktorí pomoc potre
bujú. Ženy od prirodzenosti vynikajú nad
mužmi v citlivosti, z ktorej pochádza láska.
Táto ich citlivosť im umožňuje vykonávať
práce, ktoré si bez citlivosti a lásky nemožno
ani predstaviť. K takýmto prácam patrí sta
rostlivosť o starých, opustených, chorých a
duševne postihnutých ľudí. Svetlým príkla
dom v dnešných časoch v tomto smere je
matka Tereza.
Skutočnosť, že žena je v prvom rade člo
vekom s nesmrteľnou dušou, viedla Ježiša,
aby žene vrátil dôstojnosť. Aby si žena túto
dôstojnosť aj nadälej udržala, má aj dnes
príklad a vzor v Bohorodičke. V jej poníže
nosti a pripravenosti vždy pohotovo vysloviť
slová: Hľa, som služobnica Pánova. Môže
žena dosiahnuť hocijaké vysoké pracovné
postaveie, môžu ju zdobiť aj vysoké vyzna
menania, to všetko nemá význam bez uve
domelého kresťanského života.
Ženy, buďte milé k svojim mužom. Sv.
Peter ženám odporúča: Nech vás odporúča
nie vonkajšia ozdoba, pozapletané vlasy,
navešané zlato, naobliekané rúcha, ale
skrytý neporušiteľný duch skromnosti a ti
chosti, ktorý je veľmi vznešený pred Bohom
(1 Pet 3,16). Tieto slová nabádajú, aby si
ženy vytvorili vo svojej domácnosti "domácu
cirkev" v ktorej sa stále udržuje priaznivé
ovzdušie pre lásku a vieru k Bohu a k blíž
nemu. A k tomu pomáhajú predovšetkým
sviatosti a modlitby.
Za zamyslenie stoja slová pápeža Pavla
VI. : Keby dal Boh, aby ruka v ruke všetky
ženy na svete spoločne našli bohatý vý
znam poslania ženy t.j. ten drahý poklad,
ktorý Boh pri stvorení ženy vložil do jej
srdca.
o.V. PETRAŠKO
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DAR ŽIVOTA
OČAMI GENETIKY A VIERY
Genetický kód-univerzálny pre celú
živú prírodu a predsa umožňujúci až
individuálnu špecifiku každého živého
organizmu. Porovnanie pohľadu vedy a
viery na vznik života a jeho realizáciu
vo všetkých formách. Veľkosť a dôstoj
nosť ľudského života v tom to pohľade.
Život je veľký dar a neopakovateľný
zázrak. Život v každej form e vôbec a
život človeka, ako bytosti, obdarenej
rozumom a slobodnou vôľou, zvlášť.
Pozrime sa naň očami vedy i očami
viery. Tieto pohľady sa navzájom do
pĺňajú a vôbec sa nevylučujú.
Akademik Dubinin hovorí, že život
vznikol jedným, neopakovateľným, ne
známym impulzom vo vývoji neživej
hmoty a tento impulz nebol ani náhod
ný, ani zákonitý. Život na Zemi mohol,
ale nemusel vzniknúť.
Podľa Biblie bola celá neživá i živá
príroda stvorená Tvorcom , pôvodcom
všetkého, prvotným Bytím, ktorého na
zývame Bohom - z Jeho vlastného roz
hodnutia, z Jeho vôle.
K pochopeniu vzniku a odovzdávania
života hodne prispel rozvoj vedy, najmä
vedy o dedičnosti, genetiky.
Iba v 50-tych rokoch nášho storočia
sa podarilo rozriešiť genetický kód, číže
hmotný princíp dedičnosti, plán výstav
by všetkých živých organizmov.
Hmotný základ dedičnosti je tvorený
šiestimi jednoduchými chem ickým i du
síkatými bázickými zlúčeninam i - adenínom, guanínom, cytozínom a tymínom. Tento genetický kód je rovnaký
pre rastliny, živočíchy aj človeka. Teda
vznik života z jedného zdroja a na rov
nakom princípe.
Kým kyselina fosforečná a dezoxyribóza sa v genetickom kóde, t.j. v mo
lekule dezoxyribonukleovej kyseliny
(NDK) opakujú pravidelne, štyri dusí
katé bázy svojím poradím predstavujú
akoby abecedu zo štyroch písmen. Ňou
je "napísaná" celá rozm anizosť živej
prírody. Táto rozmanitosť nie je iba dru
hová ale individuálna. Rozdielny je
prakticky každý organizmus (s výnim 
kou takých, ktoré vznikli rozdelením
jedného, už oplodneného vajíčka). Naj
lepším dôkazom neopakovateľnosti
každého organizmu je problém preno
su tkanív a orgánov z jedného orga
nizmu na druhý, aj v rámci druhu. T ka
nivo transplantované z jedného člo- ve
ka druhému často organizm us príjemcu
odvrhne ako cudzie. Problém tran
splantácie dnes nie je problémom chi
rurgickým, ale imunologickým. Problé
mom nezlúčivosti tkanív, ktoré sú indi

viduálne špecifické. Genetika dokazu
je, že každý živý organizmus, teda i
každý človek, je neopakovateľným ori
ginálom prírody. V tom je veľkosť života
a jeho hodnota a dôstojnosť.
Jednoduchosť genetického kódu a je 
ho dômyselnosť, umožňujúca vytvore
nie takej rozmanitosti prírody, ukazujú
na nekonečnú veľkost’Tvorcu. Aká mu
sela byť "Inteligencia", ktorá genetický
kód "vym yslela", ke ď ľudská inteligen
cia ho rozriešila
až v plovici 20.
storočia?
W atson a C rick
dostali za toto
rozriešenie No
belovu cenu.
Človek, podob
ne ako ostatné
organizmy, sa za
čína vyvíjať z
jednej bunky, zygoty. Táto vzni
ká spojením ge
netického m ate
riálu dvoch zá
rodočných buniek, otcovskej a mater
skej. Každá zárodočná bunka (gaméta)
má iba polovicu genetického materiálu,
aby ich zlúčením vznikol jedinec, ktorý
bude mať zase kompletnú genetickú
výbavu. Teda už zygota, oplodnené va
jíčko, obsahuje celý dedičný základ,
plán výstavby aj program, podľa kto
rého sa bude výstavba realizovať, pod
ľa ktorého sa bude organizm us vyvíjať.
Od momentu počatia je to plán vý
stavby ľudského jedinca - ľudský prin

Svätý Cyprián, biskup v Kartágu

O jednote Cirkvi
Predovšetkým my, biskupi, ktorí
riadime Cirkev,
musíme neotrasíteľne uchovávať a
chrániť jednotu.
Preto je tiež biskupský úrad jeden a
nedeliteľný.
Nikto nech neklame spoločenstvo
bratov,
nikto nech neprekračuje a nefalšuje
pravú vieru neverou a nevernosťou»
Biskupský úrad je jeden,
a jednotlivý biskup má rovnakým
spôsobom podiel na cetom úrade.
Taktiež Cirkev je ien jedna.
Taktiež slnko má vefa lúčov, ale ten
jedno svetlo,
strom veľa vetiev, afe len jeden kmeň,

cíp. T o je odpoveď vedy na otázku, kde
začína ľudský život.
Viera dodáva, že od toho momentu je
tam i božský princíp-nesmrteľná duša.
Od momentu počatia má človek právo
na ochranu života a platí voči nemu
prikázanie "nezabiješ".
Č lovek má rádové státisíce dedič
ných vlôh. Z nich sa pri vývoji neuplat
nia všetky, iba niektoré. Kto vyberá, čo
sa uplatní?
Rodičia majú pocit, že oni dali život
svojmu dieťaťu. Dávajú mu svoj dedič
ný materiál, svoje gény, ale nedávajú
mu princíp života. Sú iba jeho spolu
tvorcami. Nevyberú, čo sa z ich dedič
ných vlôh uplatní u ich dieťaťa. Neroz
hodnú ani len o tom, či to bude chlap
ček alebo dievčatko, aké bude vysoké,
akej farby bude mať oči, vlasy, či bude
mať talent na matematiku, hudbu, vý
tvarné umenie, aký bude jeho charak
ter, či bude zdravé. Nedokážu sami
ovplyvniť jeho život do narodenia, mno
hokrát nedokážu zabrániť prípadnému
samovoľnému potratu.
A tak nás genetika vedie k myšlienke,
že Tvorca nestvoril iba prvých ľudí,
Adam a a Evu, ale tvorí vlastne každého
človeka, prichádzajúceho na tento
svet. Tvorí ho ako originál po stránke
telesnej, ale aj po stránke duchovnej.
Má preňho individuálny a neopako
vateľný plán. Rodičia nemajú právo
tento Boží plán zmariť, ale musia s ním
spolupracovať pri počatí, aj pri výchove
svojho dieťaťa.
MUDr. Kornélia KILARSKÁ, CSc.

ktorý vyrastá z húževnatých koreňov.
Pokus sa odtrhnúť jeden lúč od
slnka!
Nedokážešzruštf jednotu svetla
Odlom vetvu od stromu!
Odtrhnutá nemôže už vyklíčiť.
Tak vysiela svetelný zdroj svoje lúče
na celý svet.
Je to ale jedno a to isté svetlo, ktoré
všetko zaplavuje.
Jednota svetelného zdroj i
i; nedovoľuje odlúčenie.
V plnosti požehnania prestiera
Cirkev svoje vetvy na celý svet,
prebohato sa vylievajú jej rieky.
Je jeden prameň, jeden zdroj, (en
jedna matka.
Je požehnaná stále novou
plodnosťou.
Ako jej deti sme ňou porodení,
jej mliekom živení,
jej Duchomm oživovaní.
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2. alebo podľa prírody - ako rodičia milujú
deti a naopak,
3. alebo pre slávu - tak miluje chválený
toho, kto ho chváli,
4. alebo z užitočnosti - tak ako bohatého
milujú za jeho dary,
5. alebo pre slasť - tí, čo slúžia bruchu, a
tomu, čo je pod bruchom
Prvá príčina z týchto je chvályhodná, dru
há obojaká a ostatné sú vášnivé..." (Druhá
stovka o láske, 9).
Bolo by veľmi zaujímavé, zamyslieť sa:
Keď my hovoríme niekomu, že ho máme radi
o aký typ lásky ide v našom prípade?
Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj an
jelskými, a lásky by som nemal, bol by som
ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbál." - Hovorí
sv. Pavol, a potom pokračuje: "A keby som
mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá
a všetku vedu a keby som mal takú silnú
vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by
som nemal, ničím by som nebol. A keby som
rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby
som obetoval svoje telo, aby som bol slávny,
a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, ne
závidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je
nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa,
nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale
raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko
verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy
nezanikne(1
Kor
13,1-8).
A tak, teraz ostá
va viera, nádej, láska,
tieto tri, no najväčšia
z nich je láska" (1
Kor. 13,13).
Bez lásky je všet
ko zbytočné. Iba láska
nám umožní dôjsť k
Bohu to je obsah celej
13. kapitoly listu sv.
Pavla Korinťanom.
Ježiš Kristus nás
vyzýva:
"Toto vám prika
zujem: aby ste sa mi
lovali navzájom" (Jn
15,17).
mních Jozafát,
OSBM

"O láske hovorili mnohí a mnoho. Ale keď
milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu
ju hľadáš, nájdeš ju iba u učeníkov Kristo
môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A
vých. Iba oni majú ako majstra lásky skutoč
ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvlášt
nú Lásku. Je to Láska, o ktorej je napísané:
ne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda
"A keby som mal dar proroctva a poznal
budte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský
všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som
Otec" (Mt 5,43-48).
mal takú silnú vieru, že by som vrchy prená
"Milovať blížneho v Starom zákone platilo
šal, a lásky by som nemal, ničím by som
iba pre členov vyvoleného národa. Druhá
nebol" (1 Kor 13,2). Kto má lásku, má Boha,
časť horeuvedeného citátu, ktorý uvádza Je
pretože Boh je Láska (Jn. 4,16)". (sv. Maxim
žiš Kristus: "a nenávidieť svojho nepriateľa"
Vyznávač, +662, Slová o láske, 4,82).
nie je napísaná v žiadnej časti Biblie. Avšak
Kto patrí k učeníkom Kristovým? No pred
učili to tak farizeji a zákonníci: kto nepatril k
sa my - kresťania. Predstaviteľ hinduistického
Židom, bol nepriateľom Boha, a preto i hodný
nekresťanského náboženstva Gándhí pove
nenávisti. I v Kumráne sa píše o nenávisti k
dal o kresťanoch toto: "Obdivujem Krista, mi
nepriateľom (10S 1,4.10).
lujem ho, ale nemám žiadnu vieru v
"Milujte svojich nepriateľov a modlite sa
kresťanov".
za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli
Prečo? Lebo väčšina kresťanov nežije
synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach.
lásku, ktorú učil Ježiš Kristus. Patríme i my
Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i
medzi nich? Áno!
dobrých a posiela dážď na spravodlivých i
V
evanjeliu od sv. Lukáša čítame: "Tu nespravodlivých" (Mt 5,44-45).
vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal Je
Toto prirovnanie so slnkom sa veimi za
žišovi, aby ho pokúšal: "Učiteľ, čo mám robiť,
páčilo Pseudo-Makariovi a ten ho vysvetľuje
aby som bol dedičom večného života? "Ježiš
takto: Slnko sa nemení podľa toho, na čo
mu povedal: "Čo je napísané v Zákone? Ako
svieti, ani sa nezašpiní preto, že vysušuje
tam čítaš? On odpo
vedal: "Milovať bu
deš Pána, svojho
Boha, z celého srd
ca, z celej svoje du
še, zo všetkých
svojich síl a z celej
svojej mysle a svoj
ho blížneho ako se
ba
samého!"
Povedal mu: "správ
ne si odpovedal. To
to rob a budeš žiť!"
* f
(Lk 10,25-28).
U sv. Marka číta■
'
me, že keď sa jeden
zo zákonníkov opýtal
Ježiša Krista "Ktoré
prikázanie je prvé zo
všetkých?" Ježiš mu
odpovedal: "Počuj,
Izrael, Pán, náš Boh,
je jediný Pán. Milo
bahno. Tak ani kresťan by nemal meniť svoju
vať budeš Pána, svojho Boha, z celého svoj
tvár podľa toho, s kým jedná. Mal by sa sprá
ho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej
vať rovnako k veriacim i neveriacim, svätcom
mysle a z celej svojej sily! Druhé je toto:
i hriešnikom.
Milovať budeš svojho blížneho ako seba sa
Vieme, ako ťažko je to milovať všetkých
mého. Iného, väčšieho prikázania, ako sú
ľudí - dokonca i našich nepriateľov, Sv. Ma
tieto, niet" (Mk 12,28-31).
xim Vyznávač nám k tomu dáva túto radu:
Vážená redakcia, úvodom listu Vás sr
Ako vidíme, láska k Bohu a láska k blížne
"Urob všetko možné, aby si miloval kaž
dečne pozdravujem a prajem mnoho úspe
mu veľmi úzko súvisia. Sv. Ján Bohoslov vo
dého človeka. Ak si toho ešte nie schopný,
svojom prvom liste píše: "Ak niekto povie: "Mi
chov. S obľubou čítam Váš časopis Slovo,
tak aspoň nie nenáviď nikoho. A ak ani toto
lujem Boha", a nenávidí svojho brata, je luhár.
ktorý je adresovaný všetkým vekovým kate
nedokážeš, nedosiahol si ešte svoje odtrhnu
Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže
góriám. Pri črtaní uvedených Článkov sa člo
tie sa od svetských vecí.
milovať Boha, ktorého nevidí" (Jn 4, 20-21).
vek dokáže úplne povzbudiť, nájsť novú cestu
Je potrebné milovať každého človeka ce
k riešeniu problémov. Mňa osobne veľmi trápi
Milovať máme nielen tých, čo nám robia
lou dušou, avšak dúfajúc iba v Boha a osla
problém interupcie. Som zásadne proti vraž
dobre, ale i našich nepriateľov. To je základ
vujúc ho celým srdcom" (Stovka o láske,
deniu nenarodených detí. A j preto si dovoľu
ná charakteristika kresťanstva. Tým sa odli
4,82).
jem spolu s listom zaslať vám skutočný
šuje kresťanstvo i od židovstva.
príbeh, zažitý v jednej z našich nemocníc.
Na inom mieste sv. Maxim Vyznávač ho
"Počuli ste, že bolo povedané: "Milovať
vorí:
Pripájam aj dve básne z vlastnej tvorby. V
budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho
prípade, ak by ste sa rozhodli uverejniť ich,
"Ľudia chvályhodne alebo odmietnutienepriateľa. Ale ja vám hovorím: Milujte svo
prosím o zachovanie anonymity.
hodne milujú jeden druhého z nasledujúcich
jich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás
S pozdravom
Lila.
piatich príčin:
prenaledujú, aby ste boli synmi svojho otca,
Poznámka redakcie: Príbeh sme uvere
ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku
1.
alebo pre Boha - tak spravodlivý miluje
niu v jednom z predchádzajúcich čísel.
vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď
všetkých, a spravodlivého milujú dokonca i
Dnes uverejňujeme báseň Čas prebudenia
na spravodlivých i nespravodlivých lebo ak
nespravodliví,

m

m
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VIES, KEDY SÚ VIANOCE?
V Tvojich plánoch, Pane, bol som. V idel si ma
ako dieťa v lone m ojej matky. Počúval si môj hlas,
keď som radostne džavotal s hračkou v ruke. V
jedno pekné nedeľné ráno sm e sa stretli. Bol to
Tvoj velký zážitok. Stal som sa Tvojím darom,
ktorý si odovzdal svetu, aby prinášal pokoj, kde je
neláska, jednotu, kde je nesvornosť, nádej, kde
panuje zúfalstvo, bohatstvo, kde je chudoba, silu,
kde vládne slabosť, vieru, kde je nevera. Preto
som tu, a preto si m a stvoril, a b y som tieto dary
neba odovzdal ľuďom , ku ktorým m a posielaš.
Bolo to od Teba veľmi odvážne, m ožno riskantné,
ved'si vedel, že som krehký, ako snehová vločka,
ktorá práve zo striebornej oblohy zosadla na moju
dlaň a roztopila sa. Napriek tom u zveril si mi
poklad v podobe všetkých darov neba. Toto ma
pred Tvojou vznešenou tvárou zaväzuje k veľkej
zodpovednosti za súčasné dejinné udalosti, ktoré
sa odohrávajú na ploche môjho hýbania sa, mojich
dotykov, pocitov a túžob. A to všetko sa stalo z
jednej jedinej príčiny: preto, lebo ma nekonečne
miluješ a chceš, aby som podobne aj ja miloval.
Dovoľ, Pane, ab ysom Ti preukázal svoju vďačnosť
zaskutočnosť, ktorá je sam a o sebe zázrakom nad
zázrakmi, za život a život v plnosti, ktorý je
naplnením v spoločenstve veriacich bratov a
sestier. Tu v tom to uvažovaní mám pred sebou
svoju vlastnú mamu, otca, m anželku, deti,
súrodencov, susedov, kolegov v práci, starenku v
podchode, schúlenú, počítajúc drobné na chlieb
človeka v ukrutných bolestiach, možno v agónii,
svet zmietajúci sa v neustálom zápase dobra a zla
■Cirkev, ako dar pre dar. Prosím Ťa, Otče, daj mi
Ducha Svätého, aby On viedol m oje kroky po
ceste, ktorá mňa i m ojich blížnych privedie do
života večného s Tebou. Amen.

Keď sa ráno zobu díš s túžbou milovaťPána
a v ňom všetkých lltd í - v ten deň sú Vianoce.
K ed'm áš snahu poduť ruku tomu, kto ťa uraz.il - vtedy sú Vianoce.
Keď vieš prijať od iných láskavé slovo, ús
mev, porozum enie - ľ tej chvíli zacínujú Via
noce. K ed'dávaš úsmev, láskavé slovo, p o ro 
zum enie druhém u - začínajú Vianoce.
Kedykoľvek m áš snahu druhého ospra
vedlniť- vtedy sú na pochode Vianoce.
Keď dokážeš z.ab údaťna seba a myslieť viac
na druhých - sláviš Vianoce.
Keď si dopraješ času vypočuť druhých sláviš v duši Vianoce.
K eď uľahčíš námahu blíž.nemu, venuješ mu pozor
nosť- teš sa, m áš ľ duši Via
noce.
Kedykoľvek vypočuješ z.aText a hudba:
volanie Pána, ktorý potre
buje tvoju pom oc >> trpia
cich, chorých a opustených potom ja s a j od radosti, lebo
už.žiješ Vianoce. Ked'sa včas
spamätáš, aby si zadržal ne
vľúdne slovo, ncriaz.nivú
poznám ku - ďakuj za Via
noce vo svojom srdci.
K eď sa zrie k n e š s vojej vô
le, svo jh o n ázoru - n á jd eš

CAS P R E B U D E N I A
Bol si sám.
A predsa nie tak celkom.
Stále ti bol v pätách
a ty si ho predsa nevidel.
Bol s tebou, keď si plakal
i keď si sa smial.
Chcel sa s tebou zhovárať
a ty si ho predsa nepočul.
Jeho hlas akosi zanikal
vo víre sveta,
v množstve vášní, povinností
a hriechu.
Zrazu ťa všetko prestalo tešiť
a ty si nevedel,
čo sa s tebou deje.
Už ti nestačila spoločnosť
mladých ľudí,
ktorí ťa obklopovali.
Už ti liezlo na nervy sebectvo,
v ktorom všetci hodovali
a ty si hladoval - po pravej láske.
Bol si sám.
Tak smutne sám,
s kopou problémov.
Začal si bočiť od iných
azamýšľaťsa nad sebou samým...
A zrazu si ho objavil...
Bol tam a trpezlivo čakal
na teba,

pokiaľ sa nespamätáš.
A keď si ho oslovil "Pane!",
usmial sa na teba svojím
nádherným úsmevom.
Žiadne karhanie,
žiadne výčitky, nič.
Iba nádherný úsmev ...
A ty si sa rozplakal.
Po osemnástich rokoch
si ho znova našiel.
Nie, nie v bare,
ani v hotelovej izbe,
Jemu na stretnutie s tebou
stačilo tak málo tvoje srdce.
Už nie si sám.
On je s tebou
a ty si s Ním.
Tvoríte spolu akúsi jednotu.
On ti pomáha kráčať
po pravej a priamej ceste
pokoja k nemu.
On ťa miluje svojou
nekonečnou láskou.
Keď ustávaš, drží
ťa na rukách a šepká
ti do ucha:
"Ty si môj milovaný syn,
v ktorom mám zaľúbenie."

Dieťa zavinuté do plienok a je h o Matku prežívaš s nimi Vianoce.
Keď povieš Pánovi ochotné a veľkodušné
ÁNO, vtedy strhuješ nebo na zem a najúčin
nejšie pracuješ, aby nastali v celom svete Via
noce.
Keďsvojím životom, svojimi skutkami spie
vaš "Sláva Hohu na výsostiach, " vtedy trvajú
v tvojom srilci Vianoce.
A k si však voči tom uto svetu ľahostajný a
m yslíš len na svoje záujmy, Vianoce od teba
odišli, nie je v tvojom srdci miesta pre.Ježiša,
nenarodí sa v ňom. M ária a Joz.ef musia
hľadať m iesto inde, ale kde ?

15. Keď nastala noc
Anton Mesáro š
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Z príhovoru Svätého Otca Jána Pavla II., kto
rý predniesol dňa 25. decem bra 1993 na sviatok
Narodenia Pána, prinášam e vám podstatnú časť.
Aká podivuhodná výmena. Stvo
riteľ ľudského rodu si vzal dušu a telo
a narodil sa z Panny. Stal sa človekom
bez pričinenia človeka a dáva nám
svoje Božstvo. Ó, aká podivuhodná
výmena. Boh sa stal človekom a dáva
nám svoje Božstvo. Toto je vlastne
vianočné posolstvo. Posolstvo betle
hemskej noci, ktoré sa rozlieha v ten
to čarovný deň. Posolstvo, ktoré nám
Cirkev znovu odovzdáva slovam i Lukášovho
evanjelia, pripom ínajúce Izaiašovo proroctvo, po
solstvo vyjadrené vlastným jazykom , pisateľom
apoštolom Jánom v liste hebrejom v úvode jeho
evanjelia a Slovo sa telom stalo a prebývalo m e
dzi nami. Aká to podivuhodná výmena. Stvoriteľ
prijal telo z Panny, stal sa človekom a dáva nám
svoje božstvo. Toto sa stalo v Betlehem e, v Judei.
Všetko sa však začalo v N azarete, kde anjel zves
toval Panne, že počne a porodí Syna a dá m u m eno
Ježiš. Tú istú zvesť potom anjel povedal aj Joze
fovi, aby ho pripravil na to, čo sa stane počas
betlehemskej noci. V Nazarete sa teda vytvorila
rodina, z ktorej prišiel na svet B oží Syn, ako Syn
človeka. V Nazarete žil Ježiš tridsať rokov. My
m ám e pred sebou tajom stvo Svätej rodiny...
Národy sveta spolu s Cirkvou hľadia na inšti
túciu rodiny ako na budúcnosť národov i cirkev
ného spoločenstva. Rodina je prirodzenou
kolískou existencie celého ľudstva. Každý človek
m á právo na radosť z rodinného tepla a Cirkev
stojí s osobitnou účasťou pri všetkých, ktorí sú ho,
bohužiaľ, pozbavení. Zmysel rodiny ako aj celej
existencie sa naplno dosahuje jedine na pozadí
tajomstva. Nikto sa nerodí jedine pre svojich ro
dičov ani iba pre svet, ale ako nám pripomína
apoštol, či žijeme, alebo um ieram e, patrím e Páno
vi. A tak pre každú ľudskú rodinu Cirkev dnes
opakuje slova liturgie: zrodením m uža a ženy sa
človek stáva živým telom. Zásluhou narodenia
Božieho Syna m edzi ľudom je každý človek povo
laný, aby sa určitým spôsobom stal v Kristovi
oživujúcim duchom. Rodokm eň človeka teda pre
chádza cez sviatok narodenia, cez rodinu. Človek
sa rodí ako ľudský syn, aby sa v Kristovi stal
božím synom. V telené Slovo, ako nám to zvestuje

apoštol Ján, nám dalo moc stať sa božími synmi.
A k sm e božím i synmi sme aj bratmi. Aká je to
veľká zodpovednosť. Radostné posolstvo Vianoc,
ktoré znie svetom, predkladá tajomný Boží plán.
Vytvoriť z celého ľudstva jedinú si navzájom po
m áhajúcu rodinu.
Bratia a sestry, ľudia dobrej vôle z každého
národa a svetadielov, nech sa Vianoce stanú sviat
kom solidárneho prijatia solidarity, nech sa otvorí
náruč i srdce prijať toho druhého nech je to ktokoľ
vek. Ten, kto hrozivo máva zbraňou, nech ju od
hodí. Nech sa ujme nudzného brata ten, kto má
hojnosť prostriedkov. Nech sa v každom kúte ze
m e rozšíri priestor pre bratstvo, odstránením pre
kážok a etnických, kultúrnych, politických a
náboženských priehrad. Narodenie Pána, tento
požehnaný a rodinný deň, nech sa stane pre kaž
dého dňom nádeje a pokoja. Nech sa zaskvie na
obzore našich čias betlehemské svetlo a prinesie
dostatok a jas predovšetkým obetiam ľudských
tragédií, vojny, vyhnanstva, hladu,nespravodli
vosti nenávisti a hrôzy. Nech toto svetlo zažiari
nad strýznenými národmi v Bosne a Hercegovine
i v celej oblasti juhovýchodnej Európy, kde nási
lie chce presadiť nemilosrdne vlastný zákon. Bož

ský Spasiteľ sveta, podnieť a podpor úsilie všet
kých, čo vytrvalo a s odvahou bránia a budujú
svornosť m edzi jednotlivcam i a národmi, požeh
naj najm ä tých, čo sa snažia upevniť silu pokoja v

danej oblasti stredného východu, predovšetkým
vo Svätej zemi, lebo bola zvolená prijať Teba,
Boha, ktorý si sa stal človekom. Daj prezieravú
múdrosť a neochvejnú odvahu tým, čo sú zodpo
vední za národy, aby sa snažili napriamiť smero
vanie dejín k obzorom pravého sociálneho
pokroku. Naplň svoju Cirkev obnovenou a apoš
tolskou silou, aby vedela zvestovať evanjelium
spásy všetkým ľudom a celému človekovi. Aká to
podivuhodná výmena. Toto je skutočná blahozvesť, toto je potešujúcu správa o Božom narode
ní. Pravda o spáse človeka v Kristovi.

Ján Pavol II.

□ □□
Ján Pavol II. predniesol zo svojej pracovne
novoročné posolstvo všetkým kresťanom a ľu
ďom dobrej vôle. Nový rok pripodobnil Svätý
Otec k búrlivému a temnému horizontu, cez
ktorý prebleskujú lúče svetla. Pápežove slová si
vypočuli pred chrámom sv. Petra v Ríme tisícky
llidí. Svätý Otec Ján Pavol II. vyzval vo svojom
novoročnom posolstve k obnoveniu medziná
rodnej solidarity. Pápež pripomenul, že v brato
vražedných vojnách je neustále pošliapavaný
mier, ktorý podporuje svet v nacionálnych a
lokálnych záujmoch. Mier je zraňovaný nespra
vodlivým rozdelením medzi severom a juhom
planéty a útrapami ekonomickej krízy, ktorou
trpia prevažne sociálne slabšie vrstvy obyvateľ
stva. V prvý deň roka, ktorý katolícka cirkev
spolu s OSN vyhlásila za rok rodi
ny, Svätý Otec zdôraznil, že práve
práca pre rodinu je základom mie
rotvorného procesu.
□ □□
V
novoročnom pos
vila Matka Tereza svetových politi
kov, aby v roku 1994 učinili všetko
pre zlepšenie životných podmie
nok ľudí. V niekolkých vetách požiadala všet
kých zainteresovaných, aby usilovali o zaistenie
dôstojného života a základných práv pre naj
menších obyvateľov planéty.

Z novoročných slov
kardinála Jozefa Tomku
Aké pnaníe vyslovil do nového roKu? Nuz
budujte svojo osobne roc »no • spoločenské
šťastie a dobro na pevnom podkiade pravdy a
mravnosti "Iba pravda naa oslobodí*, hľadaj
te to, čo Ján Pavol II. nazval Jas pravdy, t.j.
titul jeho encykllky... äovek musí sledovať
hias svedomia ako hlas pravdy. Mora sa ozý
va v tom a v ¡eho Duchu a 2e môže stavať iba
na dobrom, nemôže vyvolat zlo. Bez mravné
ho zákona nezavládne medzi nami pokoj, ara
spravodlivosť, ani pravda, ani sloboda, ani
ozajstné šťastie. Zachráňte si svoje rodiny.
Spojené národ) i katolícka cirkev vyhlásila
tanto rok za Medzinárodný rok rod' \ Rodina
jo miestom kde aj dnes sa najviac utvára
osud StovaKa, &de sa buduje človek, človeka
jednotlivca i naroda Rodina je zakladom spo
ločnosti, omnoho väčšie národy zmizli z mapy
sveta, tebo si znAli usponadaný rodinný ži
vot Tým vôčší pozor a musíme dar my, mel&
národy, aby sme nestratili osobitne iičerne
' ' ■. V' ^
í!- .V-'
te a rešpektujte spoločne dobro a to v duchu
vzájomnej Octy svojpomoci a solidárnosti

a spojených síl nám treba, aby smo ťažkosti
mohli prekonať Nemožno stavať šťastlivé
spoločenstvo na základe zákona džungle,
kde Jeden druhému levíkom, kde človek čio*
vekoví je iba zvieraťom. Možno ho stavať iba
na zaklade spravodlivosti, lásky a solidárnej
spolupráce. Najmä verejní činitelia mafú dať
jutôäfti&jjfoírnghó
rue po meraní síl. najmä ked' ide o všecbeoné
dobro všetkých obyvateľov na Slovensku. Le
bo všeobené dobro mô byť cieľom konáme
najma verejných ámtetov Na Slovensku má-j
me veľa sohopnych ľudí s vysokým vedec■
potenciálom, badať však u mnohých akési
pokušenie úniku do privátu. Pravé od mch sa
žiada, aby prevzali iraontivu aby prevzali
zodpovednosť na vlastnom i politickom poli a
pomohB tak budovst šťastné Slovensko. N&
prahy
na oeiéSlGver*sko, na všetkých jej obyvateľov z oeiéhc srd
ca Bože požehnane Nech nám Pán 8oh
pomoha! Sťastliw iiový rok
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Nebudeš zobrazovať...
...ani znázorňovať!
* •

sestra Esler

V XVI. storočí protestantská refor vých kríkoch pri obetovaní Izáka je
ma čítaním písma, ktoré sa podávalo veľmi zjavným obrazom vypĺňajúceho
ako oprostené od tradície, spisom sa proroctva, tak často maľovaného a
"Scriptura sola" (Samotné Sväté písmo), vykresávaného židovskými a kresťan
zaznamenala pozastavenie v umeleckej skými umelcami. Midrach vysvetľuje
produkcii tým, že ju dočasne obmedzila veľmi dôrazným spôsobom zmysel
na portrét, na zátišie a na prostú dekorá tohto božského zásahu. Citujem Midciu.
rasha Rabba: "Rabín Zachariáš pove
Napriek tomu treba počítať protes dal: táto ovca bola stvorená pri
tantov, ako je Bach a Rembrandt, k naj stvorení sveta raz v piatok medzi no
väčším géniom dejín umenia. Jeden, cou a dňom, behala a prišla v očakáva
hoci bol luterán, skladal omše a najkraj ní, že bude obetovaná namiesto
šie spevy o Panne Márii, a druhý, exko Izáka."
munikovaný zo svojej cirkvi, čerpal z
Nachádzame aj
iné zobrazenia ako
napr. oltár, zlatú do
1%
sku archy úmluvy s
dvoma cherubínmi,
levmi,
strapcami
hrozna,
palmami,
Biblie nespočetné obrazy, ktoré nám granátovými jablka
predstavil ako obnovený výklad Božej mi a kvetmi. Na chrá
prítomnosti. Podlá mňa by boli obidvaja movej opone by sme
"kaninozovateľní", rovnako ako Fra An- mohli hovoriť o Šala
gelico a Andrej Rublev.
múnovom tróne bo
Som hlboko presvedčená, že sa ne hato
zdobenom
môžeme zaobísť bez podobizne, nakoľ sochami dvanástich
ko človek
sám
je
obrazom levov.
neviditeľného, nevýslovného, neznázorPravda podľa rabí
niteíného. V tomto paradoxe sa majú nov je výslovne za
pohybovať všetci vyznávači Biblie.
vrhnutý každý obraz,
Protestantstvo, z ktorého som vyšla ktorý slúži, alebo ve
a ktoré zostáva jedným z koreňov (obdi die k modloslužbe.
vovala som biblické obrazy už od svoj Za čias Ježiša modho najútlejšieho detstva), sa nemôže loslužba stráca svoju
zaobísť bez obrazov, fakticky nemôže silu, obrazy sa odchy
byť nič biblickejšieho ako samotný ži ľujú k symbolom, už
dovský národ.
nie sú príťažlivé samy
o sebe a tiež tým, že
Židovský národ sa obraz stáva ne
škodným, vstúpi do
živý ikonostas
synagógy.
Je dosť prí
Izrael nám predstavuje ozajstnú iko
kladov
o
tom. Po
nu tým, že ju nesie vo svojich dejinách a
spustošení
jeruzalem
vo svojom tele, obraz, ktorý nie je uro
bený ľudskou rukou, ale ktorý všetko ského chrámu budú
mať dôležitú úlohu synagógy. To sú na
inšpiruje.
Mesiášove proroctvá v Biblii ako aj še prvé chrámy, nezabúdajme na to a
v najstaršej rabínskej literatúre sú vždy naše prvé obrazy pochádzajú z judaizobrazné, nakreslené slovami, ako hovorí mu, katakomby nám poskytujú judeoEliáš Wiesel. Je medený had, ktorý kresťanské námety.

OH E Ň

ťanských kruhov Sýrie. Umenie Koptov
má veľmi silné židovské korene.

V čase prevahy kresťanstva
Žiaľ, víťazstvo kresťanstva ako štát
neho náboženstva otvára protižidovské
prenasledovanie. Všetko, o čom sme sa
práve zmienili, bude zatajené. Zabudne
sa napr. na to, že sa ďalej svätil sabat, že
kresťania chodili počúvať rabínov do sy
nagógy. Zrazu naši bratia Židia, naša
krv, naše korene, budú postavení na úro
veň heretikov ako hrozba pre nastolený
spoločenský poriadok, lebo nábožen
stvo sa zamieňa s politikou.
Cisár Justinián v VI. storočí vyhlasuje,
že svedectvo Žida je neprijatelhé, núti Ži
dov čítať Bibliu v gréčtine! Zakazuje midrašskú interpretáciu písiem (aj keď
alegorická metóda Otcov je priamo inšpi
rovaná targom a midrašom). Zúčastňujú
sa na prvých vnútených krstoch. Hľa, ako

SVETLO

uzdravuje rany po jedovatých hadoch,
vystavený na púšti. Ovca, zajatá v tŕňo

Nájdeme ešte rukopisy s iluminácia
mi, ktoré pochádzajú napr. z judeo-kres-

sa stráca vlastná duša. Táto duša, ktorú
musíme znova nájsť teraz v najpôvodnejšej tradícii Cirkvi a synagógy, z kto
rej Kristus, a to je naša eschatologická
istota, urobí len jediný národ.
Podľa Feu et Lumiére
Preklad MUDr. Anna Chovancová
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Kronika
sídelného
biskupa
Mons. Jána Hirku
26. - 27. 11.1993
Účasť na konferencii Biskup Gaganec a jeho doba

28. 11. - 6. 12.1993
Pobyt v Ríme, návšteva Svätého Ot
ca Jána Pavla II.

9. 12.1993
Porada okresných dekanov

15. 12.1993
Stála biskupská rada v Bratislave

24. 12.1993
Povečerie a polnočná sv. liturgia

25. 12. 1993
Otcovia baziliáni si v minulom roku pripomenuli 50. výročie prbhodu do Trebišova a založenie
kláštora v tomto meste. Na snímke Jozefa Perunského je záber zo slávnostnej sv. liturgie, ktorú
pri tejto príležitosti v kaplnke Krista Kráľa za hojnej účasti veriacich slávil - zľava protoigumen
o.Dr.Marián Potaš, OSBM, generálny vikár o.Ján Gajdoš a o. Jozef Novák, OSBM.

Návšteva otca biskupa v Ľubici
V
Nedeľu praotcov, 12. decembra 1993, kázni hovoril o starozákonnej dobe, v ktorej bolo
sa na pozvanie správcu farnosti Ľubica o.l.Ziveľa pádov. Aj v našom živote je to podobne movčáka a jeho veriacich uskutočnila návšte
samé pády. Jediný, kto nám môže opäť pomôcť
va
pomocného
biskupa
Mons.Milana
vstať a podržať nás, je jedine Ježiš, ktorého tak
Chautura, CSsR, do farnosti Hubica a Žakovtúžobne očakávali starozákonní praotcovia a
ce, okr. Poprad. Cieľom návštevy bolo povzbu
ktorého očakávame aj my ako malé bezbranné
diť veriacich, aby mali silu kráčať v tejto
dieťa v jasliach v Betleheme. Po obede sa o. bis
neľahkej dobe. Ľubica je pomerne mladou far
kup stretol s ľubickou mládežou, kde inde, ak
nosťou pod Tatrami. O dva roky oslávi svoje
nie v telocvični a na ihrisku, kde si spolu zahrali
50. výročie založenia. Radosť veriacich bola o
futbal a volejbal, ktorý zakončili spoločnou mod
to väčšia, že o.biskupa tu privítali po prvýkrát
litbou. Iste dlho budú spomínať na túto nedeľu
vôbec. Po úvodnom privítaní slávil o.biskup
veľkí i malí.
sv. liturgiu spolu s ostatnými kňazmi. Vo svojej
Milan LACH

Posviacka v Chmeľovej
V
predvianočnom čase, dňa 5. decembra okolia. Po koncelebrovanej liturgii počas myro1993, prežila Chmeľová radostnú, sviatočnú
vania zaznieval moleben k Matke Božej. Bola to
nedeľu. Po dokončení reštaurátorských prác na
odpustová nálada, veď sa zišlo množstvo veria
cich i kurátorov z okolia. Chrám v Chmeľovej od
ikonostase, oltároch a obrazoch, sa uskutočnila
posviacka. Po krátkom, ale srdečnom privítaní,
roku 1975 postupne dostal medenú strechu, bol
posviacku vykonal pomocný biskup prešovský
obnovený zvonku i zvnútra, hlása obetavosť
Mons.Milan Chautur, CSsR, za asistencie ok
veriacich.
resného dekana o.Chanáta i desiatky kňazov z
(V.P.)

STRETNUTIE BAZIUÁNOV
Na sviatok sv. Bažila Velkeho * 1. janu
ára t.r. * sa vo svojom moňastíen y Prešov©
ziSJf báziííáni provinae sv. Cyrila a Metoda
na Slovenskú. V prítomnosti protoigumena
o.Dr. Mariána Potaša si obnovili rehofriô
sľuby Slávnostnú sv. liturgiu s ostatnými:
o.bazíliánmi odslúžil o.Hieronym FedorotV
ko, OSBM, ktorý sa nedávno dožil 75 rokov.
(Pk>

RADOSTNÉ SVIATKY
; Uplynulé vianočné sviatky boli pre na
šich veriacich v Pozdišovciach o to radost-

najšia že po 44 ročnej nútenej prestávke
ich oslávili opát vo svojom chráme. Víanoô*
né obrady odslúži! o.Gabríei Németh 2 Trt P ŕÉ jk ■
, ' ,/ <po)

J ASUČKOVÁ SLÁVNOSŤ
Gréckokatolícka mládež v Strážskom
pripravila pri príležitosti víano&tých sviatkov
jasličkovú pobožnosť. Mladf sa s progra
mom predstavili nielen v chráme Nanebov
stúpenia Pána, ale aj v miestnom domove
:dôchodcov.;
(f»)

8. 00
Slovenská sv. liturgia
10. 00
Staroslovienska sv. liturgia

26. 12.1993
11.00
Slávnostná sv. liturgia v Trebišove

31. 12.1993
Pohreb o. Juraja Bočku v Bardejove

1. 1. 1994
9. 30
Slávnostná sv. liturgia staroslovien
ska - uvádzaná priamym prenosom
Slov. rozhlasu

RÁDIO VATICANA
Program na január - marec 1994
Slovenské oddelenie Vatikánskeho rozhla
su všestranne podporuje Desaťročie duchovnej
obnovy Slovenska. Na ňu je zameraná obsaho
vá náplň vysielania. Široký priestor venujeme
aktivitám Svätého Otca: Jeho apoštolským ces
tám, pastoračným návštevám, generálnym au
dienciám,
príležitostným
stretnutiam,
príhovorom a pod. Informujeme o činnosti kon
gregácií, pápežských rád, univerzít a iných inšti
túcií.
Každý utorok pravidelne vysielame pre mla
dých.
O generálnych audienciách informujeme v
stredu.
Štvrtok venujeme komentárom na aktuálnu
tému alebo iným naliehavým informáciám.
Pripravujeme aj pravidelnú desaťminútovú
reláciu pre Slovenský rozhlas.
V
piatok prinášame liturgickú myšlienku na
budúcu nedeľu.
Reláciu pre chorých vysielame každú druhú
nedeľu.
Posledný pondelok každého mesiaca je re
zervovaný pre gréckokatolíkov. V priebehu ce
lého týždňa pružne informujeme o významných
udalostiach univerzálnej i slovenskej Cirkvi.
Počúvať nás možno večer na frekvenciách
1530, 6245 a 7250 kHz a ráno iba na stredných
vlnách v pásme 1530 kHz.
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Duchovná obnova rodín
vo farnosti Kyjov
Rok 1994 je ven o v an ý o b n o v e rodín. V šet
ko naše úsilie by m alo sm erovať k to m u , aby
táto obnova n e b o la iba form álna, ale a b y si ju
každý člen rodiny prijal za vlastnú a tým p o 
mohol k duchovném u prerodu n ielen vlastnej
rodiny, ale aj svojho okolia.
Obnova rodín u ž vlastn e začala v príprav
nom vianočnom období, kedy sa prípravu jem e
nielen na príchod roku 1994 ako R oku rodiny,
ale aj na príchod n ášho Spasiteľ a Jež iša K rista,
ktorý spolu so svojou neb esk o u m atk o u Pan
nou M áriou a p e stú n o m sv. Jo z e fo m tvoria
Svätú rodinu - ten k rásn y príklad lásky, vzá
jomnej úcty, pom o ci a oddanosti B o h u pre
každú našu rodinu.
K takejto ozajstnej duchovnej o b n o v e boli
vyzvaní svojím d u ch o v n ý m o tco m aj veriaci
farnosti K yjov, p re ktorých bol 3. d ecem b er
1993, alebo asp o ň p re väčšinu z n ich , sláv
nostným dňom . B ol to prvý piatok, k ed y v e 
riaci prijali nielen sviatosť zm ierenia, ale po
bohoslužbe a p osvätení "putov
ného" obrazu B ožského S rd c a a
Nepoškvrneného S rd ca Pam iy
Márie zasvätili sv o je rodiny tý m 
to Srdciam.
Tento putovný obraz prichádza
do jednotlivých ro d ín vždy na
týždeň, počas ktorého sa je d n o t
livé rodiny snažia o sk u to č n ú ob
novu - pristupovať k sviatostiam ,
zúčastňovať sa b ohoslužieb, sn a 
žiť sa o lepšie vzťahy vo svojej
domácnosti na základe sp o lo č
ných rozhovorov, a le lilavne pri
spoločnej m odlitbe pred putov
ným obrazom , k d e m ôžu načerpať
silu a m ilosti potrebné pri plnení
každodenných povinností a rie
šení často ťažkých situácií, ktoré
nám život denne prináša.

S nahou ro d in y b ude, aby asp o ň je d e n večer
v týždni boli sp o lu aj so svojim i už od raste
ným i ratolesťam i i vnukm i sp o je n í v m odlitbe,
a b y ta k vy tv orili o zajstn ú jed n o tu .
Jeden v ečer j e ven o v an ý aj ro zhovorom s
du chovným otcom , ktorý ta k bude m ôcť byť
nápom ocný v riešen í p ro b lém o v a v spoločnej
m odlitbe a osobitným p o ž eh n a n ím bude prosiť
o m ilosti p re d an ú rodinu.
P osilňovať sa budú aj duchovným čítaním
časopisov: S lovo, M isionár a hlavne R odinné
spoločenstvo, k to ré je p o celý ro k 1994 za
m erané n a p roblém y ro d in a ich riešenie.
V rám ci obnovy ro d ín b o la 11. d ecem b ra
1993 uskutočnená aj prvá akcia, kedy z darov
kyjovských a k u ro v sk ý c h veriacich b o lo m o ž 
né obšťastniť a spoň n a chvíľu deti z D etského
dom ova v Podolinci. M ikulášska n á d ie lk a v
podobe slad k o stí, o v o c ia a iných d obrôt n e
bola všetkým , čom u sa deti potešili. Z darov
sa zakúpili pekné knihy, skladačky, výkresy a

farbičky. N azbierali sa aj p e k n é hračky, kto
rých sa kyjovské deli zriekli v prospech detí z
dom ova.
N o radosť si urobili vzájom ne, leb o deti z
d om ova ich prekvapili m ilým prijatím , bás
ničkam i a spevom náboženských p esn ičiek v
slovenskom i róm skom jazyku. Prehovoril k
nim aj duchovný otec L izák, ktorý bol m ilo
prekvapený ich vedom osťam i o sv. M ikulá
šovi. N a záver si spoločne zaspievali pesnič
ky, k to ré p oznajú z hodín náboženstva. Bol to
krásny dôkaz je d n o ty rodiny božích detí, kde
ani vzdialenosť a p ô vod nič neznam ená.
V ď ačné a rozrad o sten é deti z dom ova ob
darovali zase kyjovské deti ručným i prácami,
ktoré sam y p re n ich vyšili. V dobrej atm osfére
čas lý c h lo u biehal a ta k im b o lo ťažko rozlúčiť
sa.
V ď aka p a trí n iele n v edeniu detského do
m o v a a deťom v ň o m za m ilé prijatie, veriacim
z a ich dary, a le aj pánovi Sem ančíkovi a pá
novi Č u b o v i, ktorí boli o ch o tn í ísť s duchov
n ým otcom , obetovali čas, dopravili deti a
darčeky svo jim i autam i a ta k pom ohli urobiť
to to stretnutie b o h atším a hodnotnejším .
K iežby tento sk u to k lásky bol tým prvým
žeravým u hlíkom , ktorý rozpáli túžbu prem e
n y seb a, ro d in y a svojho o k o lia vo farnosti.
(M.L.)
Gréckokatolícke farské spoločen
stvo v Strážskom aj v minulom ro
ku pripravilo pre deti Mikulášsku
slávnosť. Medzi deti zavítal "sku
točný" s v. Mikuláš s tradičnou mit
rou na hlave, biskupskou berlou a
košom plných balíčkov. Privítal ho
detský cirkevný zbor pri miest
nom chráme Nanebovstúpenia
Pána. Po mikulášskom príhovore
nasledovala previerka detí z ná
boženských znalostí a nakoniec
chviľa, na ktorú sa tešili hlavne tí
najmenší - odovzdávanie darče
kov. Po skončení slávnost odslú
žil správca farnosti o. Michal Ivan
ko sv. liturgiu pri príležitosti sviat
ku tohto významného svätca na
šej cirkvi.

Text a snímka J. POPRÍK

¥San«čif pozdrav
Už tradične počas vianočných
sviatkov stre tá v a sa kresťanská
mládež m esta Prešova pri s p e 
voch a spoločnej modlitbe. V mi-
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nulých rokoch to boli stretnutia pred
novou budovou DJZ v Prešove.
Tohto roku to bol vianočný eku
m enický pochod m estom Prešova
na sviatok Božieho narodenia. Okolo 17. hodiny sa početný zástup
po väčšine m ladých ľudí vydal v
s p rie vode z Františká nskeho n á 
m estia ra dostn ým spevom o h la 
sovať radostnú z v e s ťo Ježišovo m
narodení. V uliciach m esta zneli
koledy a iné kresťanské spe vy
o h la sujúce spá su tom uto svetu.
Pri jed n o tliv ý c h ch rá m o ch sa čítali
vybrané state zo S vätého písm a a
tiež pred bývalou budovou KSS a
radnicou m esta Prešova. Z a 
končenie pochodu bolo pred b u 
dovou D JZ. D lho do v e č e ra sa
o zýva li s p e v y na nám estí. R a 
d o stnú z v e s ťo J e ž iš o v o m n a ro 
d e n í v y ja d r ili m la d í k re s ťa n ia

n a o z a j s p ô s o b o m , k to rý im je
v la stn ý - spe vom a tancom .
N ech znie chvála O tcovi za vše t-

ky diela i chvíle strávené, akým bolo
tohtoročné ekum enické stretnutie
m ladých na V ianoce v Prešove.
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Deti a mládež, ale I tí, ktorí prispeli akou
koľvek formou daru pre blížnych, prežili mi
nuloročné Vianoce zaiste zmysluplne s nád
herným pocitom, aký v nás zanecháva vy
konaný dobrý skutok. Darček z lásky ako
nezištný dar. Takýchto darčekov pod via
nočný stromček dala prešovská mládež nie
koľko. Množstvo voľného času venovali
chlapci a dievčatá pri nácvikoch vianočných
kolied a jasličkovej pobožnosti, v ktorej na
sviatok Božieho narodenia 25. decembra
1993 scénkou s názvom Bonifác poukázali
na velkú skutočnosť, že Pán Je- žiš prebýva
v každom z nás, len si ho
musíme v ľuďoch okolo nás
objaviť. Na prvý pohľad skromne
pripravená jasllčková pobožnosť,
ale o to úprimnejšie vypovedaná
jej aktérmi, vylúdila na nejednej
tvári úsmev a v srdciach zamys
lenie nad vlastným postojom,
vzťahom k ľudbm, s ktorými ži
jeme a pracujeme.
Ešte v ten istý večer po
skončení jasličkovej pobožnosti
zúčastnila sa mládež ekumenic
kého pochodu v uliciach mesta
Prešova, kde spolu s ostatnými
bratmi a sestrami spievali chvály
o Ježišovi Kristovi, vydávajúc pri
tom živé svedectvo o jeho

*V ca,K & c,e

božstve. Navštívili detský domov v Prešove,
kde týmto opusteným deťom odovzdali dar
čeky v podobe cukríkov, ovocia, hračiek, kto
ré štedro darovali mnohí bratia a sestry z
našej farnosti.
Okrem toho 29. decembra navštívili domov
dôchodcov na Cemjate, kde z finančných
darov farského spoločenstva nakúpili a odovzdall potravinové dary týmto opusteným
a chorým ľuďom. Ďalej sa gréckokatolícka
mládež našej farnosti podieľala pri zabez
pečení a príprave distribúcie časopisu Slovo
a pomáhala pri ďalších vianočných podu

Vianočný turnaj v halovom futbale
28. decembra 1993 sa v hale na Baštovej
ulici uskutočnil 2. ročník vianočného turnaja
vo futbale, ktorého hlavným Iniciátorom a
organizátorom bol miestny klub Slovenské
ho Orla pri gréckokatolíckej farnosti v Pre
šove. Pôvodne boli prihlásené štyri mužstvá,
nakoniec pre velký záujem súťažilo v dvoch
skupinách sedem mužstiev : Santa Mária Prešov, Saleziáni - Prešov, Františkáni Prešov, Gréckokatolíci - Prešov, Kračúnovce, Gréckokatolíci - Stropkov, Redemptorlsti.
V mužstve redemptoristov sme privítali po
mocného biskupa Mons.Milana Chautura,
CSsR. Pre tých, ktorí prišli do hľadiska po
vzbudiť, pripravili aktéri turnaja nevšedný zá
žitok. V hľadisku i na palubovke to poriadne
vrelo. Turnaj začal o 14. h a trval až do

večerných hodín, kedy približne okolo 20. h
sa všetci účastníci rozišli modlitbou ružen
cového desiatka a zaspievaním vianočnej
koledy Tichá noc, svätá noc.
Turnaj sa uskutočnil pod patronátom po
mocného biskupa prešovskej diecézy Mons.
Milana Chautura. Sponzormi boli okrem
športového klubu Slovenského Orla pri gréc
kokatolíckej farnosti Prešov Slovenská pois
ťovňa a.s., mesto Prešov. Atmosféra počas
všetkých zápasov bola vynikajúca. Mohli by
ju "závidieť1 aj ligoví futbalisti prešovského
Tatrana. V prestávke turnaja si zmerali sily
chlapci z Kračúnoviec a gréckokatolíci z Pre
šova. Prešovčania vyhrali v pomere 2:1.
Hrací systém turnaja v skupinách bol každý
s každým, čo v konečnom dôsledku zna

jatiach. Všetko toto vykonali preJežiša, ktorý
je v nás. Nech toto ich pekné svedectvo
prežívania Vianoc 1993 je pre nás všetkých
príkladom a výzvou k podobným sa daro
vaniam, ktoré ale môžu byťzreallzované nie
len na Vianoce, ale počas celého roka. Nech
nám v tom pomáha všemohúci Boh.

Duchovné cvičenia
v prvom polroku 1994
v Kláštore redemptoristov
v Michalovciach
7 .-1 1 . február - ženy a dospelé dievčatá
21. - 25. február - manželky gréckokato
líckych kňazov
1 1 .-1 3 . marec - manželské páry
14. -1 8 . marec - kňazi
21. - 25. marec - muži a mládenci
Duchovné cvičenia začínajú prvý
deň o 17.00 h a končia posledný deň
o 9.oo h.
Pre manželské páry začínajú v piatok
večer o 17.oo h a končia v nedeľu o
15.oo h.
Prosíme duchovných otcov, aby boli
takí láskaví a upozornili svojich veria
cich na možnosť duchovných cvičení,
povzbudili ich a vysvetlili im význam du
chovných cvičení pre riadny duchovný
život. Vopred ďakujeme.
Kláštor redemptoristov
Masarykova 35,
071 01 Michalovce.

menalo spolu 11 zápasov, vrátane finá
lových. Konečné umiestnenie v skupinách
Skupina A
1. Gr.kat. Prešov
4:1 5
2. Santa Mária
5:1 4
3. Františkáni
2:4 3
4. Kračúnovce
0:5 0
Skupina B
1. Saleziáni
5:1 4
2. Redemptorlsti
2:3 1
3. Gr.kat.Stropkov
3:6 1
Zápas o tretie miesto S. Márla-Redemptoristl 1:0 Finále turnaja Gr.kat. PrešovSaleziánl 3:0. Zaujímavosťou je, že umiestne
nie na prvých troch miestach bolo rovnaké
ako v 1. ročníku turnaja. Konečné poradie: 1.
Gr. kat. Prešov, 2. Saleziáni, 3. Santa Mária,
4. Redemptorlsti, 5. Františkáni, 6. Gr.kat.
Stropkov, 7. Kračúnovce.

*

LITURGICKY KALENDAR
17. januára, pondelok:
Anton Veľký, úctyhodný, rú
cho biele
Menlivé časti úctyhodnému
Č: Heb 12,5-7,11, "Je na vašu ná
pravu, čo znášate."
Ev: Mt 6,1 -4, Tvoj Otec ťa odmení,
lebo on vidí aj v skrytosti

18. januára, utorok: Atanáz a
Cyril, biskupi, rúcho biele
Začiatok týždňa modlitieb za zjed
notenie kresťanov
Menlivé časti biskupom
Č: I.Jn 5,13-20, "Nik, kto sa narodil
z Boha, nehreší."
Ev: Lk 19,47-20,8, "Ježiš denne
učil v chráme."

Radový hlas je ôsmy, ev. na utierni
11., rúcho biele
Antifóny nedeľné, tropar z hlasu,
Sláva i teraz kondák z nedele mýtnika
a farizeja, prokimen z hlasu.
Č: 2 Tim 3,10-15, "Pán ma vyslo
bodil zo všetkých prenasledovaní."
Ev. Lk 18,9-14, "Dvaja ľudia vystú
pili do chrámu modliť sa."
Nasleduje voľný týždeň - bez zá
väzku pôstu

Menlivé časti z pondelka anjelom,
alebo ľubovoľná spomienka sv.Xénia

Č: Zj 1,4, 2,1-5, "Rob pokánie a
konaj ako prv."
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22. januára, sobota:
Anastáz, mučeník, Timotej,
apoštol
Menlivé časti zo soboty - rúcho
biele alebo spomienka apoštola Timoteja - rúcho biele
Č: Jud 1,1-4,17-25, "Poslednom
čase prídu posmievači, čo žijú podľa
svojich bezbožných žiadostí."
Ev: Lk 22, 31-37, "Šimon, Šimon,
hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás
preosial ako pšenicu"

23. januára, Nedeľa mýtnika a
farizeja, Kliment Áncyrský, biskup-muč.
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20. januára, štvrtok: Eutym
Velký, úctyhodný, rúcho biele

Menlivé časti z piatku o sv.kríži rúcho červené alebo vyznávačovi rúcho biele.
Č: 3 Jn 1,9-15, "Nenasleduj zlé,
ale dobré."
Ev: Lk 21,10-19, "Ak vytrváte, za
chováte si život."

Menlivé časti biskupov
Č: Zj 1,1-11, "Čas je blízko"
Ev: Mt 5,27-32, Ak ťa zvádza na
hriech tvoje oko, vylúp ho."

24. januára, pondelok, Xénia,
sv. žena, rúcho biele

Menlivé časti o sv.kríži - rúcho čer
vené, alebo vyznávačovi, rúcho biele.
Č: II. Jn 1,1-10, "A to je láska: žiť
podľa jeho prikázaní."
Ev: Lk 22,14-20, "Veľmi som túžil
jesť s vami tohto velkonočného ba
ránka skôr, ako budem trpieť."

21. januára, piatok:
Maxim, biskup-vyznávač

27. januára, štvrtok: Prenese
nie ostatkov sv. Jána Zlatoús
teho, rúcho biele

28. januára, piatok: Efrém Sýr
sky, vyznávač, rúcho biele,
pov. spom.

19. januára, streda, Makar
Egyptský, vyznávač

Menlivé časti úctyhodnému
Č: Rim 12,12-18, "V nádeji sa ra
dujte."
Ev: Mt 6,5-6 "Keď sa modlíte, ne
buďte ako pokrytci."

každý, kto sä na svojho brata hnevá."
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Č. 2 Jn 1,4-9, "Kto ostáva v jeho
učení, ten má aj Otca aj Syna."
Ev: Mt 5,13-16, "Vy ste soľ zeme."

25. januára, utorok:
Gregor Bohoslovec, biskup,
povinná spomienka, rúcho bie
le, menlivé časti vlastné
Č: I. Kor 13,11-13, "Keď som sa
stal mužom, zanechal som detské
spôsoby."
Ev: Jn 12, 24-26, "Ak mi niekto
slúži, nech ma nasleduje."
Ukončenie týždňa modlitieb za
zjednotenie kresťanov.

26. januára, streda:
Xenofón a spoločníci, úctyhod
ní, menlivé časti o sv.kríži - rú
cho červené ľubovoľná
spomienka svätca - rúcho biele
Č: Jud 1, 20b-25, "modlite sa v
Duchu Svätom."
Ev Mt 5,20-26, "Pred súd pôjde

Ev: Mt 5,33-37, "Vaša reč nech je
áno-áno, nie-nie."

29.
januára, sobota:
Prenesenie ostatkov sv.Igná
ca, rúcho biele, menlivé časti
biskupovi
Č: Zj 3,1-6, "Kto má uši, nech po
čúva, čo Duch hovorí cirkvám."
Ev. Mt 5,38-42, "Ak ťa niekto udrie
po pravom líci. nadstav mu aj druhé."

30. januára, Nedeľa márnotrat
ného syna, Troch svätiteľov,
rúcho biele
Radový hlas je prvý, ev. na utierni 1.
Antifóny nedeľné tropar z hlasu a
Svätiteľom, Sláva kondák márnotrat
ného, I teraz: kondák Svätiteľov, pro
kimen a pričasten z hlasu a
Svätiteľov.
Č: Rim 12,9-16, I. Kor 3,10-13,
Ev. Lk 15,1-3.12-14.17-24, Mt 5,
13-16.
o. V.Boháč
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Žiť v radosti,
učiť sa milovať
blížnych,
vidieť svet očami
Ježila Krista,
poznať pravdu
o seba i o druhých,
d o i vedieť »a niečo
viac,
nájsť odpoveď na
o ta ik y , ktoré
trápte svet,
kvôli tomu
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Ja som svetlo sveta,
kto mňa nasleduje,
nebude chodiť vo tme,
ale bude mať svetlo života.
Ján 8, 12

TEN, KTORÝ BERIE
NA SEBA
HRIECHY SVETA
K eb y sm e chápali lásk u ku
vše tk ý m len a k o farizeji, k to rí by
si d o m ý šľali, ak í sú d o k o n alí,
keď n a Ježišo v p rík az d o k áž u m i
lovať aj sv o jich zlý ch n e p ria te 
ľov, zarad ili by sm e sa len n e 
ro z u m n e m e d zi tý ch , n ad k to rý 
m i v isí strašn é Je ž išo v o "b eda".
Je ž iš b erie na se b a ce lý h riech
sv e ta, zaraď u je sa m ed zi h rie šn i
kov a k a jú c n e sa n ec h áv a p o k rstiť
Já n o m v Jo rd án e . N ep rišiel p o v ý 
še n ec k y súdiť, ale riešiť p ro b lém
zla. P ro b lé m , s k to rý m si h ez
S p asiteľa n ik to n ik d y n ev e d el a
n eb u d e v ed ieť dať rad y . B ude ho
riešiť a k o sv o j v la stn ý p ro b lém ,
a k o ran u na v lastn o m tele, ktorú
treb a liečiť (nakoľko j e liečiteľná)
a c itliv o s ň o u zaob ch ád zať, p o 
kiaľ ešte b o lí.
A j n ás za an g a žo v a l d o ta k éh o to
riešen ia. A k c h c e m e p rijať K ris
to v o p o so lstv o , m u sím e prijať
p re d o v še tk ý m ta k éto v ý c h o d is
ko. P o v ažo v a ť k ažd ú v in u , k ažd ý
h riec h z a n ašu sp o lo čn ú zá le ži
tosť a hľadať p ro stried k y , ak o ich
o d strán iť a p o m ô c ť pri ic h n á p ra 
v e. P o m sta a n en áv isť n em ô že byť

n ijak ý m riešen ím . N ijak é zlo ne
m o ž n o o d strán iť tým , že k nem u
ešte p rid á m e zlo b u sv o jh o v last
n é h o srdca.
T a k sa n ám ted a p red stav u je
K ristu s ešte sk ô r, n ež v y slov il pr
v é slo v á sv o jh o o čak áv an éh o p o 
so lstv a. A le u ž tu b u d u je základ,
kto rý b u d e niesť celú je h o ra 
d o stn ú zvesť.
T o , čo b u d e o n hovoriť, nem ôže
h o v o riť n ik - len on. A k to bude
ch cieť n iek to iný vysvetľovať
sv o jo u ľudskou lo g ik o u , zostane
m u z toho len n ie čo veľm i n e
ž iv o tn é a n ep rav d ep o d o b n é. B u
d em e m u sieť v ia c počúvať, viac
za ch y táv a ť k a ž d é K risto v o slovo,
v ia c o d n eh o o ča k áv a ť a v ia c mu
veriť. P itv a ť je h o slo v á n aším ľud
sk ý m sk a lp e lo m by b o lo úplne
zb y to čn e a n ez m y se ln é.
M u sím e si uvedom iť, že v jeho
P o so lstv e id e o n ie č o celk o m no
v é a že to m ô ž e zv esto v ať jedine
on - Je ž iš. P o d ľa to h o bude po
treb n é aj fo rm o v a ť n aše m ysle
nie.
Z m y šlien o k
o J . P O R U B Č A N A , SJ

