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SVÄTÝ OTEC PAVOL VI. PATRÓNKE SLOVENSKA
Dokument o vyhlásení_ šaštínskeho chrámu za
baziliku.
Na vecnú pamäť. — Aká krásna, nesmrteľná,
tvorivá a víťazoslávna je viera, ktorú nám
priniesol Kristus Pán, očividne dosvedčujú ro
zmanitým spôsobom skúšané a utláčané ná
rody, ktoré sa za krutých sužovaní nepre
stajne utiekali do chrámov Božích pred
oltáre Pánove a panenskej Bohorodičky. A i
teraz tak robia s tou istou dôverou. Takúto
neochvejnú vieru prejavoval v priebehu storočí
ľud Slovenska, vedený učením a príkladmi svä
tého Cyrila a Metoda. A v tejto viere Slováci
ani dnes neochabujú. Na veľkú útechu im
však bola vrúcna úcta k Sedembolestnej Panne
Márii, ktorú oni oddávna jednomyseľne vzý
vajú ako Patrónku celého Slovenska ; i Náš
predchodca blahej pamäti pápež Pius XI. ju
neskoršie, roku 1927, svojou autoritou potvrdil
za nebeskú ochrankyňu tejto krajiny v šaštínskom chráme (teraz Šaštínske Stráže), na území
apoštolskej administratúr}^ trnavskej, kde je
zvlášť horlivo uctievaná. Táto svätyňa patrí
celému slovenskému národu, pretože sa tam
sústreďujú viaceré pradávne archidiakonáty a
preslávili ju početné púte i z ďalekých krajov :
veriaci tam prichádzajú pred dávnu sochu Se
dembolestnej Panny Márie, aby jej vo vrúcnych
modlitbách vyliali svoje žiale a svoje súženia.
2

Tento chrám okrem toho štedro obdarili po
prední mužovia a vladári drahocenným zaria
dením a umeleckými dielami ; biskupi zas, ba
aj rímski pápeži ho obohatili a zahrnuli duchov
nými výsadami. Zvlášť roku 1864, na tristé
výročie založenia tohto chrámu, Náš predchodca,
sluha Boží pápež Pius IX. popri niektorých
odpustkoch ochotne dovolil korunovať sochu
Panny Márie. Z tohto dôvodu ctihodný Brat
Ambróz Lazík, titulárny biskup apiánsky a
apoštolský administrátor trnavský i v mene cti
hodného Brata Eduarda Nécseyhó, titulárneho
biskupa velicianskeho a apoštolského admini
strátora nitrianskeho, ako aj v mene všetkých
archidiakonov toho kraja a všetkých veriacich
obrátil sa na Nás s naliehavou prosbou, aby sme
šaštínsku mariánsku svätyňu vyhlásili za bazi
liku (basilica minor), správne poukazujúc, že
na Slovensku nijaký iný chrám nie je povýšený
na túto hodnosť. A My, chcejúc sa pričiniť o
vzrast mariánskej úcty, ako aj preukázať ot
covskú lásku duchovenstvu a veriacim Sloven
ska, sme veľmi ochotne stanovili, aby sa tejto
prosbe vyhovelo. Preto po porade s Posvätnou
kongregáciou obradov, dobre si všetko uvedo
miac a zrelo uvážiac, plnosťou Našej apoštol
skej moci týmto listom natrvalo povyšujeme
chrám zasvätený Sedembolestnej Panne Márii v
obci Šaštíne (teraz Šastínske Stráže), na území

apoštolskej administratúry trnavskej, na hod
nosť baziliky — Basilica Minor — so všetkými
právami a výsadami, ktoré riadne prináležia
tomuto titulu. Tomuto nie je na prekážku aké
koľvek iné ustanovenie. Takto sme rozhodli a
stanovili, nariadiac, aby tento list bol a zostal
vždy platný, záväzný a účinný, aby nadobudol
a dosiahol všetku a plnú pôsobivosť a aby sa s
ním v plnej miere zhodovali tí, ktorých sa to
týka alebo môže týkať tak v prítomnosti, ako
aj v budúcnosti ; podľa tohto načim právoplatne
súdiť a rozhodovať ; a už teraz je neplatné a
pozbavené účinku, čokoľvek by hocikto z aké
hokoľvek titulu, vedome alebo nevedome proti
tomuto podnikol.
Dané v Ríme, pri svätom Petre, opečiatko
vané rybárskym prsteňom, dna 23. novembra
roku 1964, v druhom roku Nášho pontifikátu.
Kardinál Hamlet Ján Cicognani,
zodpovedný za verejné cirkevné zále
žitosti.
* * *

Oltár Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky
Slovenska v národnej svätyni Nepoškvrneného
počatia Panny Márie vo Washingtone D .C ., dar
Prvej Katolíckej Slovenskej Jednoty. Podrobná
zpráva na str. 12.

VEĽKÝ

BI SKUP J Á N

Mal som česť i .šťastie cez viac rokov pracovať
v bezprostrednej blízkosti pána biskupa Vojtaššáka. Svedomie mi káže, aby som nad jeho
ešte stále čerstvým hrobom vydal svedectvo o
jeho osobnosti.
* * *

Ján Vojtaššák sa narodil 14. novembra 1877
v Zakamennom na Orave z chudobných roľníckých rodičov. Na štúdiá sa dostal hlavne zá
sluhou kňaza Hromadu, svojho príbuzného, u
ktorého trávieval ako študent aj Časť svojich
prázdnin, pomáhajúc mu pri vydávaní časo
pisu Svätá rodina. Bohoslovecké štúdiá skončil
v spišskom kňazskom seminári na Spišskej Ka
pitule a tam bol 1. júla 1901 vysvätený za
kňaza. Patril do radov tých slovenských kňa

VOJTAŠŠÁK

zov, ktorí v dobe tuhej maďarizácie ostávali
úzko spojení so svojím slovenským ľudom, aby
pestovali jeho rec, dvíhali ho sociálne a vtedy
obvyklými prostriedkami prehlbovali jeho ná
boženstvo i vzdelanie. Pán biskup Vojtaššák
si rád spomínal na to, ako pačas svojho ka
plánskeho účinkovania cvičieval s mládežou
slovenské divadlá, hoci to nebolo po vôli pred
staviteľom pomaďarčovacích tendencií.
Keď roku 1908 Andrej Hlinka zo segedínskeho
väzenia prišiel na pomoc Spolku sv. Vojtecha,
aby sa vydalo po slovenský celé Písmo sväté,
pribral si za spolupracovníkov na tomto diele
na prvom mieste mladého kňaza Jána Vojtaššáka. Neskoršie ako farár vo Velí čnej na Orave
Vojtaššák redigoval Časopis Svätá rodina a tak
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slovenským slovom a kresťanským duchom sia
hal ďaleko za hranice svojej farnosti.
Hneď po prevrate roku 1918 prichádzal Voj
taššák do úvahy pre celodiecézne potreby. Spiš
skú diecézu provizórne spravoval uvedomelý
slovenský kňaz Mišík, ktorý si pribral za spo
lupracovníka Jána Vojtaššáka, dochádzajúceho
na Spišskú Kapitulu z Veličnej. Veľkého význa
mu v tom čase bola činnosť, ktorú Vojtaššák
konal v prospech spišských seminaristov, bu
dúcich kňazov — vyučoval ich slovenskú reč
a vlieval im lásku k slovenskému ľudu. Keď sa
Svätá Stolica rozhodla obsadiť uprázdnené bi
skupské sídla novými biskupmi, pre spišskú
diecézu vybrala mladého pomerne kňaza Vojtaššáka (vymenovaný bol 13. novembra 1920,
teda deň pred svojimi 43. narodeninami). Bi
skupskú konsekráciu mal 13. februára 1921 spolu
s pánmi biskupmi Kmeťkom a Blahom v ko
líske kresťanstva na Slovensku, v staroslávnej
Nitre. Obrady konsekrácie vykonal zástupca
Svätého Otca, vtedajší nuncius v ČSR Msgr.
Micara. Slovensko prežívalo veľký sviatok.
Konsekrátor prvých slovenských biskupov po
prvej svetovej vojne, už ako kardinál, si na
tento deň takto spomína: »Onen deň 13. fe
bruára 1921 bol dňom národného sviatku a ra
dosti ; dňom, ktorý všetci prežívali v ovzduší
najhlbšieho pohnutia a ktorý zanechal v du
šiach účastníkov nikdy nezmazateľné spomien
ky. « V Pamätníci, ktorú Spolok sv. Vojtecha
na oslavu tejto udalosti vydal, biskup Vojtaššak sa reálne pozerá na súčasnosť a hľadá cest}'
do úspešnej budúcnosti, keď píše : » V týchto
ťažkých pomeroch musíme hľadať nové spô
soby, ako na diele Božom úspešne pracovať«
(Pamätnica, str. 34).
Mladý biskup sa dal do práce so všetkou dôs.ednosťou. V predprevratových rokoch veľmi
jasne videl dôležitosť kňazov a učiteľov ako aj
vzdelancov vo všeobecnosti, ktorí sú po nábo
ženskej stránke na výške a v národnom ohľade
idú naozaj s ľudom, poznal význam dobrej
tlače a bol dobre oboznámený aj s hospodárslými problémami slovenského ľudu. So zre
teľom na všetky tieto potreby biskup Vojtaš
šák začal plánovité pracovať v diecéznom i celo
slovenskom rámci, aby sa na všetkých poliach
uskutočnilo to, co Slovákom nežičlivá minulosť
zanedbala.
Štedro podporoval nadaných, ale chudobných
mladíkov, aby mohli študovať. Mnoho štu
dentov, zvlášť na levočskom gymnáziu, štu
dovalo jedine vďaka podpore Biskupa Vojtaš4

šáka, ktorý bol prostredníctvom kňazov a kate
chétov oboznámený s ich hospodárskymi ťaž
kosťami. Patril medzi popredných dobrodincov
bratislavského vysokoškolského internátu Svoradov. Účinne napomáhal obnovené Katolícke
noviny a podstatným podielom sa pričinil o
vznik Katolíckej tlačovej kancelárie.
Výchova kňazského dorastu mu zvláštnym
spôsobom ležala na srdci. Početných seminari
stov posielal na štúdiá na význačné zahraničné
univerzity, zvlášť do Ríma a do Innsbrucku.
Len Čo mu dovolili financie, dal sa do základnej
prestavby spišského kňazského seminára. Budobu obnovil a nadstavil jedno poschodie. Za
bezpečil tak pre profesorov i seminaristov mo
derné prostredie na štúdium, ba v seminári bolo
miesta aj pre diecézne múzeum a veľkú biblio
téku. Pravidelne predsedával na všetkých skú
škach seminaristov, aby sa presvedčil o ich
vedomostiach. Postaral sa o vznik malého se
minára v Levoči, ktorý najprv umiestil vo veľkej
modernej budove, slúžiacej aj za sídlo učiteľ
ského ústavu, a neskoršie obnovil preň budovu pri
levočskom gymnáziu, ktoré za Slovenského
štátu bolo biskupským gymnáziom spišského
biskupa.
Biskup Vojtaššák náležíte oceňoval význam
učiteľov pre nároelnú pospolitosť. Záležalo mu,
aby učitelia vychovávali budúce generácie v
duchu rýdze kresťanskom a slovenskom. Preto
s veľkými obeťami uskutočnil dve významné
diela : od základov vybudoval u cite L ký ústav
pre výchovu učiteliek v Levoči a pre výchovu
učiteľov v Spišskej Kapitule. Na modernej
budove levočského učite h kého ústavu progra
mové snahy biskujia Vojtaššáka hlásal tento
nápis : Bohu a národu biskup spišský.
Študenti mali v pánu biskupovi Vojtaššákovi
skutočného priateľa, ktorý ich v spomenutých
ústavoch, zvlášť v malom seminári, osobne
navštevoval a zaujímal sa o ich štúdiá, o ich
rodičov, o ich sociálne postavenie. A nešlo iba
o záujem čisté teoretický. Keď sa pán biskup
presvedčil, že v niektorom prípade treba po
máhať, pomoc skutočne nasledovala.
Kultúrne podujatia celoslovenského rázu a
kresťanskej povahy mali v biskupovi Vojtaš
šákovi spoľahlivého priaznivca a podporova
teľa. Spolok sv. Vojtecha v Trnave a kníhtlaČiareň Lev v Ružomberku mali v ňom nielen
morálnu oporu, ale v prípade potreby mohli
počítať aj s jeho účinnou pomocou. Bol mo
rálnym i hospodárskym ručiteľom vydavateľ
stiev Svetlo pre liturgické publikácie v Spišskej

Kapitule, Obroda v Ružomberku a Verbum v
Košiciach. Keď vznikla Katolícka akadémia v
Bratislave, nielen že pre jej vedenie dal k dispo
zícii svojho kňaza, ale jej dal do vena aj dar
150.000 slovenských korún. Katolíckemu re
cenzentovi filmov vyplácal pravidelnú subvenciu.
Spomenutá mnohostranná dobročinnosť bola u
pána biskupa Vojtaššáka možná jedine vďaka
jeho mimoriadnej osobnej skromnosti. Bývanie,
jedlo, oblek i spôsoby napriek postaveniu, ktoré
Vojtaššák mal, ostali vždy celkom jednoduché
a prirodzené. Pre tento rys jeho charakteru je
príznačná záležitosť, ktorá sa týka letného
sídla spišského biskupa. Jeho predchodcovia
chodievali na leto do Štiavnika, kde bol re
prezentačný biskupský kaštiel. Pán biskup Voj
taššák dal tento kaštiel opraviť a zmodernizo
vať, ale nie pre seba ; dal ho k dispozícii Spo
ločnosti Božieho Slova, aby v ňom vychovávala
mládež pre misionárske ideály. Rehoľné spo
ločnosti boli záležitosťou srdca biskupa Voj
taššáka. Veľmi si cenil jezuitov. Ako sám pre
zradil, v mladých kňazských rokov sa zaoberal
myšlienkou, Či nevstúpiť do Spoločnosti Ježi
šovej. Slovenskí jezuiti ho počítali za svojho
hlavného dobrodincu. Okrem domu v Ružom
berku a v Spišskej Novej Vsi zveril im biskupské
gymnázium a malý seminár v Levoči. Školských
bratov uviedol do učiteľského ústavu v Spiš
skej Kapitule a do škôl vo svojej rodnej obci.
Saleziáni sa mali usadiť vo fabrických štvrtiach
v Ružomberku a bolo len vinou povojnových
pomerov, že sa plány v tomto ohľade neusku
točnili. Chcel mať vo svojej diecéze benedik
tínov, aby pracovali na zveľadenie liturgie. Počas
návštevy Osvp. opáta Kojiša po druhej sveto
vej vojne na Spišskej Kapitule a v Levoči po
núkal pre benediktínov slávny pútnický chrám
na Levočskej hore.
Monohostranná nezištná činnosť pána bi
skupa Vojtaššáka získavala mu srdcia sloven
ského ľudu. Keď vznikol Slovenský štát, ktorý
pán biskup Vojtaššák privítal ako samozrejmý
vývin národa, schopného samostatne spravovať
svoje veci, spišského biskupa povolali za pod
predsedu Štátnej rady. Pre pracovitého bi
skupa to znamenalo nové zaneprázdnenie, ktoré
však prijal a svedomité plnil, lebo mu záležalo
na tom, aby sa celonárodný život ubieral kre
sťanskými cestami, zodpovedajúcimi najlepšie
slovenskej tradícii. Bolestne sa ho dotkli uda
losti, ktoré sa odohrali na Slovensku koncom
druhej svetovej vojny. Sám o tom napísal :
» BiČ hroznej druhej svetovej vojny práve vtedy,

J.E. Ndp. biskup Vojtaššák spišský biskup, ktorý
zomrel 4. augusta 1965 vo veku 88 rokov.

keď najhroznejšie a najničivejšie pracovala ku
koncu, musel tak bolestne pliesknuť práve nad
nami, nad našim Slovenskom, nad našimi kozub
mi a rodinami. Museli sme sa dožiť takých
ťažkých spoločenských a životných pomerov,
akých svet ešte neskúsil a chráň Bože, aby sa
niečo podobného mali dožiť naši potomci «
(Pastiersky list z počiatku roku 1946). Keď
Slovensko bolo rozpoltené vojnovým frontom,
predstavitelia nových koncepcií v zmysle filo
zofickom i politickom prišli z Košíc po uznanie
za biskupom Vojtaššákom na Spišskú Kapitulu.
Vojtaššák zrejme stál na východe Slovenska
ako mohutná mravná pevnosť, ktorú nebolo
možno bez povšimnutia obísť. No biskup Voj
taššák so svojou príslovečnou jednoznačnou
rozhodnosťou povedal, že nemieni dezertovať
z postavenia, ktoré mal za Slovenského štátu,
a osvedčil sa, že jeho vláda je v Bratislave.
Nasledoval pokus biskupa Vojtaššáka ná
silne zlomiť. Počiatkom leta 1945 ho uväznili
a deportovali najprv do kláštora v Štiavniku a
neskoršie do väzenia v Bratislave. Pán biskup
sám spomínal, že ťažko znášal odňatie slobody.
Život pod dozorom a za zamknutými dverami,
od ktorých kľúč mal dozorca, mu bol priam
5

neznesiteľný. Ale ani táto skúška ho nezlomila.
Ba jeho väznenie sa obracalo v neprospech
väzniteľov, ktorí sa uchádzali o sympatie slo
venského ľudu už aj preto, lebo boli vo výhľade
prvé povojnové voľby. Naplano vyznievali reči
o náboženskej slobode, keď milovaný biskup
Vojtaššák bol vo väzení. Preto na jeseň 1945
Vojtaššáka z väzenia prepustili bez procesu s
vysvetlením, že ho vraj držali pod dozorom,
aby sa mu nie nestalo zo strany ľudu, ktorý sa
vraj naň hnevá. Keď sa pán biskup Vojtaššák
vracal z väzenia, ľud mu pripravil veľmi srdečné
a okázalé privítanie. Paradoxne vyzerala situá
cia, keď sa Vojtaššák, ďakujúc za privítanie, je
dnoducho pýtal, kde je ten hnev ľudu, o ktorom
mu hovorili väznitelia.
Boli to Časy, ked Cirkev na Slovensku jedno
duchými dekrétmi vládnych Činiteľov strácala
ustanovizne, ktoré si ľud obetavo a za dlhý
Čas vybudoval. Keďže dekrét Č. 5-44, vydaný
v Banskej Bystrici o poštátnení škôl, nemal
fakticky nijakého účinku, nový dekrét z 16.
mája 1955 č. 34-45 znovu opakoval, že všetky

\
Ndp. biskup Vojtaššák v p osledn ých mesiacoch
svojho života v Senohraboch pri Prahe.
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cirkevné školy prechádzajú do vlastníctva
štátu. Dekrét č. 47-45 z 26. mája vyhlásil
za štátny aj všetok majetok cirkevných škôl.
Katolícka Cirkev na Slovensku tak stratila okolo
1800 ľudových škôl a 80 škôl vyššieho typu aj
s ich majetkom. Dekrét Č. 51-45 zrušil katolícke
spolky. Dekrétom č. 80-45 sa zhabali všetky
študentské domovy ako Svoradov a 24 iných
študentátov. Skonfiškované boli aj katolícke
tlačiarne ako Andrej v Bratislave, Lev v Ru
žomberku a tlačiareň Spolku sv. Vojtecha.
Cirkev stratila katolícke kultúrne domy, siro
tince a jej tlač bola zredukovaná na najmen
šiu mieru. V júni 1949 pomocou falošnej Ka
tolíckej akcie bol urobený nepodarený pokus
odtrhnúť veriacich a kňazov od biskupov. Do
biskupských úradov boli dosadení štátni zmoc
nenci, ktorí kontrolovali všetky návštevy a
všetku poštu. Takzvané cirkevné zákony č.
217-49 a 218-49 postavili Cirkev po admini
stračnej stránke celkom do područia štátu. V
noci z 13. na 14. apríla 1950 boli násilne odvle
čení z kláštorov všetci rehoľníci a neskoršie aj
rehoľné sestry. Dňa 28. apríla 1950 bola zru
šená grécko-katolícka Cirkev na Slovensku a
bez opýtania cirkevnej vrchnosti alebo veria
cich podriadená právoslavnemu patriarchovi v
Moskve. Dekrét č. 112-50 z 26. júla 1950 zrušil
diecézne kňazské semináre a sústredil všetko
teologické štúdium do Bratislavy, uložiac mu
bez opýtania biskupov všelijaké obmedzenia.
Proti týmto zásahom ostávalo biskupovi Vojtaššákovi jedine protestovať, aby sa nezdalo,
že s krivdou súhlasí.
Boli konkrétne pokusy priviesť biskupa Voj
taššáka k tomu, aby uznal všetky zásahy proti
Cirkvi za oprávnené a aby sa sklonil pred no
vými vládcami. Vši tky tieto pokusy vyzneli
naprázdno. Vojtaššák sa nepoddal, ani keď mu
vyhrážali väzením a súdom. Po jednom ta
komto pokuse doslova prehlásil : » Radšej bu
dem na ceste kamene tľcť, ako by som sa ohnul
pred bezprávím. «
Vojtaššák sa stával symbolom neochvejnej
vernosti v obrane Božích práv Cirkvi i prirodze
ných práv svojho národa. Stál pevne ako ta
transká žula a nebolo možno ním otriasť. Ľudia,
ktorí mali v rukách moc, siahli teda po násilí.
Koncom júna 1950 obsadili Členovia štátnej
bezpečnosti biskupskú rezidenciu a biskup Voj
taššák sa stal v nej skutočným väzňom. Nik
nemal k nemu prístupu. Brány na ohrade biskuspkej rezidencie okrem normálneho zámku
boli uzamknuté osobitnou reťazou, opatrenou

zámkom. Počiatkom jesene odviezli biskupa
Vojtaššáka do väzenia a začali pripravovať
proces. Proces bol v januári 1951, a to proti
biskupom Vojtaššákovi, Gojdičovi a Buzalkovi.
O povahe procesu svedčia aj takéto prípady :
Kňaz spišskej diecézy Štefan Bača bol odvezený
z väzenia, v ktorom sa nachádzal v jeseni 1950,
na neznáme miesto, aby ho pripravili za svedka
proti biskupovi Vojtaššákovi ; kňaz Bača vypo
vedal proti biskupovi Vojtaššákovi zrejme ne
pravdivé veci ; keď sa po dlhšom čase vrátil
na pôvodné miesto medzi spoluväzňov, vôbec
sa nepamätal na proces a na to, čo vypovedal ;
po krátkom Čase kňaz Bača zomrel, hoci bol
pomerne mladý. V procese vymerali biskupovi
Vojtaššákovi 24 rokov väzenia. Nasledovali
ťažké roky utrpenia a poníženia pre vekom po
kročilého spištkého biskupa, ktorý musel konať
rozličné ponižujúce práce a zažiť naozaj nepo
trebné príkoria. Vojtaššák si však zachoval aj
vo väzení svoju nezlomnosť, jednoduchosť a
vnútorný pokoj.
Posledné roky svojho života strávil síce mimo
väzenia, ale nie na slobode. Určili mu za nú
tený pobyt dom pre starých a chorých kňazov
v Senohraboch pri Prahe. Sám považoval tento
pobyt za vyhnanstvo.
Cez všetko osobné utrpenia, ktorého nebolo
málo, vedel sa biskup Vojtaššák do posledných
chvíľ svojho života prebiť ku záujmom Cirkvi
a svojho milovaného národa. V posledných
mesiacoch svojho života vypracoval obšírny
návrh na nové rozhraní čenie slovenských diecéz
a na premiestenie sídla spišskej diecézy. Obra
tom odpovedal na listy, ktoré dostával.
Dojímavá bola jeho skromnosť do posledných
chvíľ jeho života. Keď dostal menšie podpory,
odpovedal, že osobne nič nepotrebuje za živa,
ale si chce našetriť na pohreb v rodnej obci
Zakamenné, aby ani po smrti nebol nikomu na
ťarchu.

OZVAL SA Z VECNÁ
Ozval sa z yecna spišský biskup Ján :
— Pretože som ťal do pekelných brán.
že som bol Božím kyjom na vlka
a nedal som si kradnúť z ovčinca,
do poslania mi vpadla pomlka
a pokryli ma menom zločinca.
Ozval sa z vecná spišský biskup Ján :
— Modlám som kričal, že len Boh je Pán,
a modly mi to nesmú zabudnúť :
z hrudi mi strhli svätý pektorál !
Jak pelikán vám dám i vlastnú hruď
a blažený som, že som všetko dal.
Ozval sa z veČna spišský biskup Ján :
— Na hviezde mám svoj nedobytný staň.
Ste, duše moje, pred vinobraním
a treba vám isť s nošou do brehu,
ale ja si vás cestou obránim,
bo som váš anjel — stále v postrehu.
Rím, august 1965.

Gorazd ZvonicJcý

* * *

Smrť pána biskupa Vojtaššáka znamená veľkú
stratu pre Cirkev i pre slovenský národ.
Veríme však, že sa mu dostalo od Pána, kto
rému verne slúžil, večnej odmeny a slávy, a
veríme tiež, že jeho duch jednoduchej skromno
sti, húževnatej dôslednosti a hrdinskej neo
chvejnosti ostane živý v tých Slovákoch, ktorí
chcú ostať verní Bohu i národu tak dôsledne,
že ich dar nezvedie a hrozba neskloní.
J. n.

Ndp. biskup Vojtaššák v rakvi v rodnej
Zakamenné na Orave.

obci
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K O N C IL V LITU R G II
NÁVOD O SPRÁVNOM A USPORIADANOM
UPLATNENÍ KONŠTITÚCIE O POSVÄT
NEJ LITURGII
Ú vod

I. Povaha tohto návodu
L Medzi prvotiny II. vatikánskeho všeo
becného cirkevného sneniu sa právom počíta
Konštitúcia o posvätnej liturgii. Veď ona upra
vuje najvznešenejšiu činnosť Cirkvi. A prinesie
tým hojnejšie ovocie, čím dokonalejšie pochopia
duchovní pastieri a veriaci jej pravého ducha
a čím ochotnejšie ju uplatnia v praxi.
2. Rada pre uskutočnenie Konštitúcie o
posvätnej liturgii, ktorú ustanovil terajší pápež
Pavol VI. apoštolským listom Sacram Liturgiám,
už začala horlivo konať úlohu, ktorá jej bola
zverená, aby svedomito splnila predpisy Kon
štitúcie a Apoštolského listu, ako aj aby uro
bila všetko, čo sa týka výkladu a uplatnenia
týchto dokumentov.
3. Keďže je však veľmi dôležité, aby sa tieto
dokumenty hneď od počiatku všade správne
aplikovali a aby sa odstránili prípadné pochybno
sti, Čo sa týka ich vysvetľovania, Rada pripra
vila z nariadenia najvyššieho veľkňaza tento
návod, ktorý jasnejšie vjunedzuje povinnosti
biskupských konferencií v oblasti liturgie, pre
snejšie vysvetľuje niektoré zásady, ktoré sú v
spomenutých dokumentoch podané iba vo vše
obecnosti a napokon umožňuje, prípadne určuje
niektoré veci, čo sa dajú uviesť do praxe ešte
pred reformou liturgických kníh.
II. Niektoré zásady, ktoré treba mať na zreteli
4. Veci, ktoré sa nariaďujú už teraz uviesť do
praxe, chcú docieliť, aby liturgia čoraz dokona
lejšie zodpovedala úmyslom koncilu, Čo sa tý
ka napomáhania Činnej účasti veriarich.
Okrem toho veriaci prijmú všeobecnú obnovu
posvätnej liturgie vhodnejšie, ak sa bude usku
točňovať pozvoľna a postupne a ak im ju du
chovní pastieri náležíte predložia a vysvetlia
v katechéze.
5. No predovšetkým je potrebné, aby boli
všetci presvedčení, že cieľom Konštitúcie II.
vatikánskeho koncilu o posvätnej liturgii nie je
8

iba pozmeniť liturgické úkony a texty, ale skôr
dať podnet k takej výchove veriacich a k takej
dušpastierskej Činnosti, ktorá má v posvätnej
liturgii akoby svoje vyvrcholenie a svoj zdroj
(porovn. Konšt. c. 10). Toto je totiž cieľom
zmien, ktoré boli doposiaľ uvedené do posvätnej
liturgie a ktoré budú ešte uskutočnené.
6.
Účinnosť tejto pastorálnej činnosti, sústre
denej na liturgiu, spočíva v tom, že sa ňou
prežíva veľkonočné tajomstvo ; v tomto tajom
stve vtelený Syn Boží, ktorý sa stal poslušný až
po smrť kríža, je natoľko povýšený vo zmŕtvych
vstaní a nanebovstúpení, že on sám udeľuje
Boží život, aby ľudia, odumrúc hriechu a sta
rnúc sa podobnými Kristovi, » už nežili len sebe,
ale tomu, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych «
(2 Kor 5,15).
A to sa uskutočňuje vierou a sviatosťami viery,
predovšetkým krstom (porovn. Konšt. Č. 6) a
presvätým tajomstvom Eucharistie (porovn.
Konšt. Č. 47), okolo ktorého sú sústredené ostatné
sviatosti a sväteniny (porovn. Konšt. č. 61),
ako aj cyklus sviatkov, ktorými sa priebehom

ÚM SLY
APOŠTOLÁTU
S E P TE M B E R :

M O D L IT B Y

NA

Aby si kresťania navykli podľa daných smerníc
Cirkvi často čítať a zbožne meditovať Písmo sväté.
Misijný úmysel : Za bratskú a plodnú spolu
prácu medzi domácim klérom a misionármi, ktorí
prichádzajú z iných krajín.

roka v Cirkvi postupne prekladá celé veľkono
čné tajomstvo Kristovo (porovn. Konšt. c. 102107).
7. A hoci sa v liturgii nevyčerpáva celá akti
vita Cirkvi (porovn. Konšt. č. 9), predsa načim
venovať patričnú pozornosť tomu, aby boli
pastorálne diela v náležitom súvise s posvätnou
liturgiou a zároveň, aby sa liturgicko-pastorálna činnosť nevykonávala akoby osebe a ne
životné, ale aby bola čím užšie spätá s ostatnou
dušpastierskou prácou.
Hlavne je potrebné, aby bol veľmi úzky súvis
medzi liturgiou, katechézou, náboženskou vý
chovou a kazateľskou činnosťou.
III. Sľubné ovocie
8. Práve preto biskupi a ich spolupracovníci
v kňazstve nech pripisujú čím ďalej tým väčší
význam tomu, aby celá ich pastoračná činnosť

bola sústredená na liturgiu. Takým spôsobom
veriaci budú hojne čerpať Boží život svojou
dokonalou účasťou na liturgii a zároveň sa
stanú kvasom Kristovým a soľou zeme, budú
ohlasovať život Boží a sprostredkujú ho aj
iným.
PRVÍ

k a p it o l a

N ie k t o r é

I.

všeobecné

u s t a n o v e n ia

Uplatňovanie týchto ustanovení

9.
Praktické ustanovenia, nachodiace sa v
Konštitúcii a v tomto návode, ako aj to, čo
sa týmto návodom dovoľuje alebo nariaďuje

A K O

Ľ U

V pekle tak, ako nám o tom
vraví vševediaci Boží Syn, Ježiš
Kristus, ktorý jediný mohol o
tom niečo odborného povedať.
Utrpenie bez lásky, bez ná
deje na úľavu ; utrpenie, v kto
rom niet ani tej mizernej pote
chy môcť sa zaň niekomu vy
pomstiť.
Mnohí sa pro podobných re
čiach usmievajú, akoby nám
chceli povedať : Nuž, prepáčte,
ale ja v mátohy neverím ...
Prosím, kto chce môže nad
priepasťou oči zavrieť, ak si
myslí, že jej tým vyhne ... Ale
tu máme viac dôvodu usmievať
sa my ... A usmievali by sme
sa, keby to nebolo také ukrutné.
My sme uverili v Boha a uve
rili sme aj Bohu a presvedčení
sme silou jeho autority, že je
peklo, v ňom ľudia, v ľuďoch
bolesť, v bolesti zúfalstvo, v
zúfalstve bezmocný nárek a škrí
panie zubov.
Tá veľká zadýmená Čakáreň
je plná ľudí a plná odporného
vydýchaného vzduchu ; zima
čudne pomiešaná s neznesiteľnou
horúčosťou, strašidelná tma s
oslepujúcim svetlom, lomoz s
desivým tichom ... Je tu plno

D

už teraz, pred reformou liturgických kníh,
vzťahuje sa jedine na rímsky obrad, ale sa
to môže uplatniť aj v iných latinských obra
doch, v zhode s právnymi predpismi.
10.
Čo sa v tomto návode zveruje príslušnej
územnej cirkevnej vrchnosti, môže a má uviesť
do praxe zákonitými výnosmi jedine táto vrch
nosť.
V jednotlivých prípadoch nech je však určené,
kedy a za akých okolností tieto výnosy nado
búdajú platnosť ; pritom nech sa vždjr ponechá
rozumná čakacia lehota, aby bolo medzitým
možné poučiť veriacich a pripraviť ich na ich
praktikovanie.

I A

T R P I A . . .

ľudí a každý sa v tom preklia
tom priestore cíti tak hrozne
sám. Prichádzajú noví a nikto
neodchádza. Čakajú na vlak
a ten ani nevidieť ani nepočuť.
Dnes neprišiel, snáď zajtra.
Hlad a smäd.
Tohto roku nič ; možno na
rok.
Sto rokov prešlo a vlak ne
prichádza.
Sto rokov sa rodila nádej,
aby v sto prvom umrela ...

Skupina argentínskych
Lugares.

Potom sa už rodí ťažšie ; tisíc
rokov sa rodí a znovu umiera.
A už natrvalo.
Už sa nenarodí; zostane len
zúfalstvo vyhostených, ktorí si
toto miesto a tento stav sami
vybrali, aby samých seba mali
po celú večnosť za čo nenávi
dieť.
Nepodarená, matná fotogra
fia tej skutočnosti, o ktorej ho
vorí Ježiš Kristus.

Slovákov pred lurdskou jaskyňou v Santos

9

Aj keď cítime až prisilno ne
dostatočnosť tohoto prirovnania,
povieme predsa : Tak trpia ľu
dia v pekle !
A v očistci?
Očistec, kam sa ľudia dostá
vajú za všedné hriechy — je
dočasné peklo. Tu síce povedľa
bolesti žije i pevná nádej, ba
istota, že vlak raz predsa len
príde, aby zaviezol odlúčených
domov k Otcovi ; možno o rok,
možno o desať, o sto ; a ak nie,
tak na konci určite ... Ale všetky
súkromné zjavenia nás svorne
presviedčajú, že je smiešny nevku sprirovnávať pozemské utr
penia k mukám očistca.
Otcovia hovoria, že najväčšie
tu sa nevyrovná najmenšiemu
tam.
*

*

*

A ako trpia ľudia na zemi?
Mnoho času by nám vzalo,
keby sme chceli vymenovať všet
ky spôsoby a stupne bolesti.
A konečne aj tak by sme
nepochopili tie, ktoré sme sami
neskúsili ...
Povedzme radšej, aký je roz
diel medzi bolesťou tých, Čo

žijú v hriechu a tých, čo žijú
v milosti a vo svätosti.
Písmo Sväté nazýva hriešnika
na viacerých miestach bláznom.
Keby mu z iného dôvodu ne
patril tento názov, tak mu za
slúžene patrí preto, že trpí neu
žitočné.
Všetko to lopotenie, ktorému
nemožno v živote vyhnúť, všet
ky nedostatky, všetky nesplnené
túžby, všetky choroby, námahy
a sklamania — sú v jeho živote
ako dlhý rad núl, ktoré nepred
stavujú vo svete nadprirodze
ných Čísel nijakú hodnotu.
Ten, kto žije v milosti, vpi
suje pred tie nuly jednotku a v
tom je múdrosť, v tom je ši
kovnosť svätých ...
Každá slza matky, každý mo
zoľ otcovej dlane, každý vzdych
nemocného, všetka tá nuda v
úrade, všetok ten zistený i ne
zistený, ale tušený posmech na
ulici, každý smútok, vyvolaný
skutočnosťou, že sa nemôžeme
a nesmieme podobať tým zo
sveta, to všetko dostáva od
jednotky milosti svoju hodnotu,
kúpnu silu tam hore v nebe

Primičný sprievod Dp. J. Kadleca SJ vo Wels v Rakúsku.
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siach, kde sa predávajú stánky
a muiestenky.
A ako trpia svätí?
Vavrinec radil so smiechom
katovi, aby ho obrátil, že je už
na jednom boku dosť upečený.
Peter chce byť pribitý dole
hlavou.
Panny ponáhľajú na popra
visko ako na sobáš a Františkovi,
dobývateľovi Indie, nezotrelo z
tvári úsmev ani vápno, ktoré
po smrti naň nasypali.
Svätí trpeli s radosťou.
— To je nemožné, povieme
azda.
Ba áno ... Je.
V ich prípade je to celkom
prirodzené.
Či matka trpí, keď slúži svo
jmu dieťaťu?
Či trpia milenci, keď stoja v
dáždi a hľadia si do očú? ...
Moknú a smejú sa.
Kto miluje, netrpí.
Láska je ako narkóza... A
pri láske k Bohu — akú mali
svätí — ich bolo možno stínať,
páliť, rezať, na škripci naťa
hovať.
Ak je v našom živote ešte
toľko smútku, vzdychania, toľko
nárekov a bedákavého ponosovania, to je zrejmý znak, že v
ňom niet ešte dosť lásky.
Brat, sestra, pochopme lekciu,
ktorú nám v tomto bode dávajú
svätí ... Nechceme trpieť na dru
hom svete? — Milujme Boha,
a šťastne vyhneme peklu.
Ani tu v živote nechceme
trpieť? Nuž, Bože náš, ktože
by chcel? !
Ten istý recept : Milujme Bo
ha úprimne a silne, a všetko sa
nam bude zdať prirodzené a
všetko sa nám bude zdať ľahké
a my budeme mÔ3ť s Pavlom
zvolať : Vo všetkých svojich
súženiach oplývam radosťou.

Z KRONIKY NÁŠHO ÚSTAVU
V auguste, hoci v jeho prvej polo
vici boli v Ríme veľké horúčosti,
zavítali k nám tiež viaceré návštevy.
Uvádzame z nich niektoré.•

cestoval loďou. Za túto pomoc sme
mu úprimne povďační.
® Dlhšiu dobu strávili u nás sloven
skí saleziáni, ktorí prišli do Európy

Z primícií Dp. J. Kadleca SJ vo Wels v Rakúsku. Na primíciách sa
zúčastnil aj Ndp. biskup Hnilica.

• Dňa 2.8. sme privítali Rev. Jána
L. Matoviča z Detroit, Mich., USA
ktorý cestoval po Európe so svojimi
príbuznými.
• 3. 8. nás prišla navštíviť rodina
Behil-ová z USA.
• 4. 8. bol u nás pán profesor John
J. Kester so svojou manželkou Eleonor-ou zo Scotch Plains, N. J.
• Zo Slovákov, bývajúcich v Eu
rópe nás navštívili v polovici au
gusta Mašátovci a Matúšovci.
• S Mr. Edwardom P. Vojtkom z
Homestead, Pa., sme sa stretli po
jeho prííchode do Európy aj pred
jeho cestou do USA. Bol ochotný
vziať so sebou väčší počet kníh čí
tania a evanjeliá pre SSK, keďže

po vyše tridsaťročnom pôsobení v
Južnej Amerike, a to vdp. Martin
Križan SDB, účinkujúci medzi Kivarmi v Ekvatore, a vdp. Andrej
Goga SDB, ktorý je profesorom vo
Venezuele. Vdp. Križan opisuje

svoju prácu v článku na str. 17. O
Vdp. Gogovi prinášame zprávu na
str. 13.
NECHÝBALO ANI PRÁCE
Naši záhradníci usilovne polie
vali zeleninu a kvety v dobe veľ
kého sucha, a tak sme mali vlastnú
zeleninu a miesto ovocia melóny
celé leto, ba uskladnilo sa niečo aj
na zimu.
Vdp. Andrej Šinaľ venoval veľa
času pred svojou cestou do Kanady
práci v našej knižnici. Raztriedil
knihy podľa obsahu a umiestil ich
na stojanoch. Je to prvý krok ku
usporiadaniu našej knižnice. Vdp.
Šinaľovi sme úprimne povďační za
jeho dobrovoľnú »brigádu«.
Pred príchodom seminaristov bolo
v dome veľké čistenie. Sestričky a
pomocný personál vyčistili dom,
natierač zakročil, kde bolo treba
dať niečo do poriadku.
Doplnili sa nietkoré veci z vnútor
ného zariadenia, ktoré ešte chýbali.
Išlo o niektoré stolárske práce, čo
sa týka vnútorného zariadenia, ešte
stále viacero vecí bude treba dopl
niť.
VDP. ĽUDOVÍT MACÁK SDB,
riaditeľ seminárnej časti nášho Üstavu, odobral sa koncom augusta
z Dolomitov, sprevádzaný Jankom
Gazdíkom, do Turína na rozhovory
s hlavnými saleziánskymi predsta
venými. (Pokračovanie na str. 18.)

Dp. J. Ondič, novokňaz, konce
lebroval sv. omšu s Vdpp. Dr. Bu
čkom, Šumichrastom a Záňcm,
ktorí oslavovali 30-ročné jubileum
kňazstva na Zinnebergu v Ne
mecku.
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Pre nedostatok miesta v čísle 7.-8. náško časo
pisu nepriniesli sme niektoré zprávy zo života Slo
vákov v zahraničí, ktoré si považujeme za povin
nosť zaznačiť dodatočne aspoň teraz. Pridáme k nim
novoty, ktoré spádajú do okruhu našich záujmov
aj z mesiaca augusta.
HLAVNÝ ZLET SLOVENSKÉHO KAT. SOKOLA
V dňoch 14. až 18. júla t. r. bol Hlavný zlet veľkej
americko-slovenskej organizácie Slovenského Kato
líckeho Sokola v meste Betlehem, Pa. Zlet vyznel
ako podarená americko-slovenská manifestácia, na
ktorú sa prišlo pozerať okolo 15.000 divákov.
Sv. omšu pontifikoval v kostole sv. Cyrila a Me
toda Ndp. biskup Andrej G. Grutka. Diakonom mu
bol Msgr. Jozef Baran z Lansfordu, sundiakonom
Rev. Felix Labuda, farár kostola, v ktorom bola sv.
omša, a arcikňazom Msgr. Juraj Petro z Allentownu,
Pa. Ohnivú kázeň povedal Msgr. M. K. Mlynarovič.
Zlet pozdravil aj apoštolský delegát v USA arcibi
skup Vagnozzi a podprezident USA Humprey.
Počas cvičenia, na ktorom vystúpilo okolo 1000
cvičencov, rečnil hl. správca Slovenského Kat. So
kola Pavol C. Fallat, hl. tajomník Jozef Pruša a iní
čimitelia.
Na bankete prehovoril ndp. biskup Grutka o výz
name kultúrnych hodnôt slovenského národa a hlavní
úradníci Slovenského Kat Sokola a predstavitelia
americko-slovenských organizácií pozdravili bratskú
sokolskú organizáciu.
Redaktor Janko C. Scíranka, podobne ako pri iných
príležitostiach, aj teraz sa vyznačil úspešnou publi
city.
75 ROKOV IKSJ DÔSTOJNE OSLÁVIA VO WASHINGTONE D. C.
Pri uzávierke tohto čísla nášho časopisu sme ešte
pred slávnosťami Prvej Katolíckej Slovenskej Jedno
ty vo Washingtone. Vieme však už program a tak
sa radi pozastavujeme pri tejto významnej udalosti.
Z inciatívy otca amerických Slovákov Dp. Štefana
Furdeka vznikla Prvá Katolícka Slovenská Jednota
mužov v Clevelande v dňoch 4. - 6. septembra 1890.
Na prvé dni septembra tohto roku. pripadá teda
75. ročné životné jubileum tejto organizácie. Jednota
sa dokázala veľmi životaschopnou. V e ď dnes počíta
vyše 100.000 členov a ako sa môžeme dočítať v jej
dejinách, napísaných Dr. Jozefom Paučom z príleži
tosti tohto diamantového jubilea, za tri štvrte storo
čia mala popredný zástoj pri všetkcých dôležitých
udalostiach, ktoré sa týkali či už amerických Slo
vákov alebo slovenského národa pod. Tatrami.
Primerane svojej veľkosti a svojm u významu
IKSJ organizuje oslavy svojho jubilea. Vedúci čini
telia sa postarali, aby k tomuto jubileu boli spraco
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vané dejiny IKSJ, ktoré s veľkým úspechom napísal
Dr. Jozef Paučo.
Sotva sa mohli jubilejné oslavy lepšie odohrať,
ako tým, že Jednota sa postarala, aby v národnej
severoamerickej svätyni Panny Márie vo Washingtone
D. C. bol postavený jej nákladom oltár Panny Márie.,
Patrónky Slovenska a práve pri oslavách posvätený.
Tým sa Jednota dokázala stále tvorivou organizá
ciou, ktorá vie podchytiť naj životnej šie potreby slo
venského ľudu a pomáha ich realizovať. Nedozierny
je totiž význam oltára Patrónky Slovenského národa
v národnej americkej svätyni. Bude vydávať trvalé
svedectvo o Slovákoch, o ich vernosti náboženským
a národným tradíciám, o ich obetavosti a tvorivosti.
Oslavy Jednoty sa odohrajú 4. a 5. septembra
mohutným spôsobom. Dňa 4. septembra Ndp. biskup
Andrej Grutka posvätí oltár Sedembolestnej Panny
Marie, Patrónky Slovenska, v národnej americkej
svätyni Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Osvp.
opát Teodor Kojiš OSB má mať pri tej príležitosti
sv. omšu a kázeň.
Dňa 5. septembra bude pontifikálna sv. omša so
slovenskými textami na hlavnom oltári svätyne, kto
rú bude slúžiť Npd. biskup Grutka. Pri sv. omši po
slovensky má kázať Vdp. biskup Hnilica a po an
glicky Ndp. biskup Ďurik.
V duchu budeme vo Washingtone spolu s našimi
jednotármi a s predstaviteľmi slovenského cirkevné
ho i národného života oslavovať diamantové jubi
leum IKSJ. Jednote blahoželáme ku doteraz .vyko
nanej práci aj k mohutným oslavám a v modlitbách
jej prajeme ďalší rozvoj a rozkvet, aby mohla čím
viac urobiť pre svojich členov, pre celú Cirkev i pre
náš národ.
NDP. BISKUP HNILICA SJ prednášal 30 júla t. r.
na kongrese Ackermanngemeinde v Regensburgu o
situácii Cirkvi v ČSSR. Prednáška vzbudila živý
záujem a ohlas.
Koncom augusta t. r. odletel cez Indiu na kongres
sociálnych vied do Hong-Kongu a odtiaľ do Spoje
ných štátov amerických, kde sa zúčastni ako sláv
nostný kazateľ na oslave diamantového jubilea Prvej
Katolíckej Slovenskej Jednoty.
VDP. RUDOLF DILONG OFM po dlhom účinko
vaní v úlohe duchovného Slovákov v Buenos Aires
z rozhodnutia svojich rehoľných predstavených zme
nil miesto svojho pôsobenia a presťahoval sa do
Spojených štátov Amerických. Stalo sa tak na jar
tohto roku. Ako sa dozvedáme, v USA bude mať
na starosti redaktorstvo slovenského časopisu Fran
tiškánske listy. Zaiste úloha veľmi primeraná pre
Vdp, Dilonga, ktorého bystré pero poznáme z počet
ných kníh básní, prózy i úvah.
Za dlhé roky práce medzi slovenskeou emigráciou
v Južnej Amerike patrí Vdp. Rudolfovi Dilongovi
vďaka a uznanie.
Na novom mieste mu želáme dobré zdravie a veľa
Božieho požehnania pre literárnu prácu.

DP. ANDREJ BUGAN zakončil v júni t. r. svoje
právnické štúdiá doktorátom, ktorý dosiahol veľmi
úspešnou obhajobou svojej doktorskej tézy, o ktorej
prinášame zprávu v kultúrnej rubrike, a tiež svoje
štúdiá na diplomatickej akadémii.
V auguste nastúpil službu vo vatikánskej diplomácii. Pred tým, t. p. 1. 8. prijal ho aj s rodičmi na
audienciu Svätý Otec Pavol VI., ktorý pri tej príle
žitosti prejavil žiaľ nad smrtou Ndp. biskupa Vojtaššáka.
Üprimne sa tešíme z jeho úspechov a prajeme mu
na diplomatickej dráhe veľa zdaru a Božieho po
žehnania.
Dp. Bugan je už druhým slovenským kňazom, kto
rý je v službách vatikánskej diplomácie. Prvým kňa
zom, ktorého Vatikán na takúto úlohu povolal, je
Msgr. Štefan Fogaš.
DP. EMIL JAKUBíK. kňaz nitrianskej diecézy, za
končil svoje teologické štúdiá úspešne dosiahnutým
doktorátom na lateránskej univerzite v Ríme. Svoju
doktorskú tézu napísal o slovenskom misonárovi v
18. storočí Bosákovi OFMConv.
Keď nášmu Emilovi blahoželáme ku doktorátu,
prajeme mu v kňazskom účinkovaní veľa Božej po
moci.
VDP. ANDREJ ŠINAL, kňaz košickej diecézy, po
skončení svojich štúdií v Ríme začas účinkoval v
pastorácii v severnom Taliansku a potom vyučoval
filozofiu v regionálnom seminári v Siene. Tohto roku
sa rozhodol zanechať profesorskú dráhu, aby sa za
pojil do práce medzi slovenskými gréckokatolíkmi v
Kanade.
Dňa 24. augusta sme hc vyprevadili v Ríme na
stanicu. Cestoval z Neápola loďou. Pán Boch nech
sprevádza svojím požehnaním jeho prácu na novom
pôsobisku.

VDP. JOZEF š VEC SJ, ktorý účinkuje ako misio
nár v Zambii, strávil dovolenku v Európe, a to
zväčša v Ríme, kde pracoval pri Ndp. biskupovi Hnilicovi SJ, po viacerých rokoch misionárskej práce.
Koncom augusta odletel spolu s pánom biskupom
Hnilicom do Indie a do Hong Konga, kde sa zúčastnil
na kongrese sociálnych štúdií. Odtiaľ potom letel na
svoje misijné pôsobisko do Zambie v Afrike.
VDP. ANDREJ GOGA SDB odišiel do Venezuely
roku 1935. (Teraz vyučuje na strednej škole v Colegio
Don Bosco vo Valencii. Napísal nasledujúce školské
učebnice v španielskej reči pre vyššie gymnáziálne
triedy:
Física en Marcha,
Química General,
Química en Problemas,
Dibujo Técnico.
Knihy vydala Sociedad Editorial Salesiana v Cara
cas, ministerstvo školstva ich uznalo za úradné učeb
nice a všetky majú už dve až tri vydania.
Vdp. Gogovi možno len blahoželať ku úspešnej
práci.
Pri tejto príležitosti prosíme našich ľudí, kňazov
i laikov, aby nám posielali svoje publikácie, hoci sú
písané v akejkoľvek reči. Radi by sme zaznamenávali
všetky úspechy, ktorých sa Slováci dopracujú.

ZÁDUŠNÉ BOHOSLUŽBY ZA NDP. B I
SKUPA VOJTAŠŠÁKA mala slovenská kolónia
v Ríme v Ústave sv. Cyrila a Metoda dňa 23.
augusta t.r. Sv. omšu slúžil a absolúciu nad
symbolickou rakvou vykonal Ndp. biskup Hni
lica SJ. Asistovali mu Vdp. Macák SDB a Msgr.
Náhalka. Príležitostnú kázeň povedal Msgr.
Náhalka.
Na sv. omši sa zúčastnili všetci Slováci z
Ríma, ktorí sa toho času nachádzali v meste.

U AMERICKÝCH BRATOV
Na pozvanie Sdruzenia Slovenských Katolíkov v
Amerike (SSK), tlmočené hl. predsedom Vdp. kano
nikom Jozefom Altánym, odobral som sa 10. mája
t.r. do New Yorku na zjazd (konvenciu) tejto celoamerickej slovenskej organizácie. Let lietadlom spo
ločnosti TWA bol príjemný.
Na newyorskom letisku Kenedy ma čakali apoštol
ský protonotár Msgr. Štefan Krasuľa, farár sloven
skej farnosti sv. Jána Nepomuckého v New Yorku,
a Dp. Robert Tomlian, jeho kaplán, ako aj Ing. Fero
Krčmár, môj dobrý priateľ ešte zo Slovenska. Po
srdečnom uvítaní dali sme si s Ing. Krčmárom schôd
zu na večer a bez dlhého preťahovania pobrali sme
sa v automobile Msgr. Krasuľu do hotela Commodore, kde sa mala konvencia SSK konať. Msgr. Kra-

sula mal úlohu predsedu prípravného výboru kon
vencie. mal som teda informácie z najpovolanej
ších úst.
V hoteli Commodore, známom zo života amerických
Slovákov, lebo sa v ňom konali také významné stret
nutia ako uvítanie slovenských biskupov, bolo už
veľa amerických Slovákov, keď sme tam došli. Väčši
nu z nich som osobne poznal z ich návštev vo Več
nom meste. Bol som teda akoby doma. Hl. predseda
SSK sa postaral o vybavenie hotelových formalít pre
mňa a zaviedol ma do mojej izby. Nasledovali in
formačné rozhovory o Ústave sv. Cyrila a Metoda,
o programe konvencie.
Na večeri s Ing. Krčmárom sme len akoby pre
behli horizontom spoločných záujmov — vlastné osu
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dy od posledného stretnutia, postavenie mladých emi
grantov zo Slovenska v USA, práca v Pax Romana,
spolupráca v tlači... Našich mladých intelektuálov
mimoriadnym spôsobom absorbuje americké tempo
v zamestnaní i mimo neho. Ostáva málo možností
na dozrievanie ku kontemplácii, potrebnej pre du
chovnú tvorbu.
Už z tohto privítania, ktoré bolo pre mňa veľkou
novotou, veď som bol po prvý raz na americkej
pôde, bolo možno sa presvedčiť o milej pohostin
nosti a teplej srdečnosti našich amerických Slová
kov. V tých, čo sa nestratili v americkom mori, sa
zlievajú slovenská citovosť a srdečnosť s americkým
zmyslom pre veľkorysosť a podnikavosť.
Deň 11. mája 1965 bol prvým dňom zasadania kon
vencie SSK. Včas ráno sme odišli s Rev. Adamcom
slúžiť sv. omše do kostola sv. Jána Nepomuckého
ku Msgr. Krasuľovi a Rev. Tomlianovi, ktorí nás
pohostinne prijali. Po sv. omši sa preukázala milou
hostiteľkou Miss Agneška pri mojich prvých ame
rických raňajkách. Agncške, ako dobroditeľke Slo
venského ústavu sv. Cyrila a Metoda, podobne jednej jej priateľke, som odovzdal striebornú medajlu,
ktorú vydalo ÜSKI v jubilejnom cyrilometodskom
roku. Na sv. omše som prišiel do tohto chrámu aj
nasledujúce dva dni svojho pobytu v New Yorku.
Konvencia sa oficiálne začala sv. omšou v kostole
sv. Jána Nepomuckého. Slúžil ju pomocný biskup
kardinála Spellmana Maguire a kázal pán biskup
Grutka. Pán biskup Grutka rozobral vo svojej kázni
poslanie a význam náboženstva v modernej spoloč
nosti. Pozoruhodné pri tomto počiatku konvencie
bolo, aký dôraz kladú naši Amerikáni slovenského
pôvodu na obradnosť svojich funkcií: usporiadaný
sprievod pred sv. omšou, zaujatie miest v kostole
primerane cirkevnej alebo spoločenskej funkcii a
hodnosti, fotografovanie po sv. omši. Toto je zaiste
prejav poriadku, správny a vhodný, pokiaľ sa nestáva
formalistikou.
Zasadanie popri úradných formalitách — čítanie
zápisníc, podávanie zpráv funkcionárov a pod. —
ukázalo aj hlavné problémy, ktorým sa venujú naši
americkí bratia. Je to otázka mladého dorastu v SSK
a v iných organizáciách, ktorá sa stáva veľmi nalie
havou pre zachovanie americkoslovenského života.
Ďalej je to otázka tlače — jej zachovanie a udrža
nie a zástoj angličtiny v nej. Vidí sa jasne, že treba
nájsť cestu k mladým, a to tak, aby popri svojej
amirickej vlasti a kultúre poznali a vážili si aj vlasť,
tradície a kultúru slovenského národa. Na každom
kroku som sa stretával s porozumením, láskou a
dobroprajnosťou voči Slovenskémo Ústavu sv. Cyrila
a Metoda.
Na obed ma zavolal pán biskup Grutka spolu
s viacerými kňazmi. Bolo to tiež pracovné posedenie.
Počas zasadania výborov konvencie zúčastnil som
sa na porade výboru pre náš Üstav. Prítomný bol
pán biskup Grutka, bývalý predseda SSK Msgr. Mlynarovič, terajší predseda Vdp. kanonik Altány, Dp.
Adamec a ja. Rokovalo sa o otázkach povolaní z
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Msgr. Miloš K. Mlynarovič vyznamenaný zlatou
medajlou s reťazou za zveľadenie slovenskej kre
sťanskej kultúry Ústredím slovenských katolíc
kych intelektuálov.
Msgr. Mlynorovič obohatil slovenskú literatúru
poéziou i prózou, cirkevnú spisbu kázňami a
mnohými úvahami, vyniká ako rečník, zastával ú lo 
hu hl. predsedu SSK v Amerike a dokázal sa pod
porovateľom Ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme.
Za to všetko m u patrí uznanie a vdaka zo strany
ÜSKI.

USA, o financiách Ústavu, o jeho poslaní ako sloven
ského strediska v Ríme.
Večer bol banket konvencie, spojený s večerou,,
ako to zvyknú robiť v Amerike. Výhodou je, že ide
o sympózium príjemné pre dušu i pre telo. Nevý
hodou je, že kým sú ľudia zaujatí jedením, prejavy
vyznievajú ponad hlavy a obsluha stolov ich do znač
nej miery ruší.
Počas banketu Ndp. biskup Grutka slávnostne
odovzdal zlatú medajlu s reťazou Msgr. Mlynarovičovi, vyznamenanie to Üstredia slovenských katolíc
kych intelektuálov za prácu na zveľadení slovenskej
kresťanskej kultúry.
Vo svojom prejave na bankete snažil som sa pou
kázať, že obetavosť amerických Slovákov pre Ústav

sv. Cyrila a Metoda už prináša ovocie a náležité
uznanie. Citoval som medzi iným stať z listu pána
"biskupa Vojtaššáka, ktorý sa bol vyjadril, že ame
rickí Slováci nemohli lepšie prejaviť starostlivosť o
duchovné dobro slovenského národa, ako postavením
tohto Üstavu. Podal som zprávu o doterajších vý
dajoch na kúpu pozemku, na stavbu a na vnútorné
zariadenie.
Nebolo vari prejavu, v ktorom by nebolo zmien
ky o Ústave sv. Cyrila a Metoda. Ide skutočne o vec,
ktorá je záležitosťou srdca amerických Slovákov.
Obradník banketu redaktor Janko Scíranka vedel
vo svojich prejavoch povedať veľa nielen o reční
koch, ale aj o amerických Slovákoch vôbec.
Na druhý deň v stredu 12. mája pokračovalo zasa
danie a úradný priebeh konvencie. Na obed ma poz
nali Osvp. opát Kojiš a Msgr. Dubosh do blízkeho
reštaurantu. Predmetom rozhovoru bolo hlavne polo
ženie spišského biskupa Jána Vojtaššáka a vzťah
amerických Slovákov k nemu. Hneď popoludní sme
sa stretli v izbe pána biskupa Grutku, kde sa za
prítomnosti Osvp. opáta Kojiša OSB a Dr. Stašku
rokovalo o kauze pána biskupa Vojtaššáka.
Na večeru ma pozval Msgr. Jozef Kapala, spoludiecézan, môj manuduktor pri primíciách v Ríme.
Bolo zaujímavé počúvať osudy tohto slovenského
preláta od zakončenia fungovania slovenského vysla
nectva pri Vatikáne, kde bol legačným radcom.
Večer do neskorých hodín pokračovali rokovania
konvencie. Ku koncu ma ešte požiadali o prejav o
Ústave. U siloval som sa poukázať na to, ako Ústav
plní svoje úlohy — vo< výchove kňazských povolaní, vo
vydávaní publikácií i v preukazovaní pohostinstva
slovenským návštevníkom Ríma.
13. mája 1965.
Po sv. omši u Msgr. Krasuľu Rev. Bach z Whiting,
Ind. viezol pána biskupa Grutku, ktorý pozval aj
mňa, na svetovú výstavu, kde sa schádzali do Va
tikánskeho pavilónu Slováci na sv. omšu. Sv. omšu
k sv. Cyrilovi a Metodovi so slovenskými textami
slúžil pán biskup Grutka, ktorý povedal aj príleži
tostnú kázeň. Na konci sv. omše prehovoril Msgr.
Gorman, správca vatikánského pavilónu, ktorý sa o
slovenskom speve a vôbec o účasti Slovákov vyslo
vil veľmi pochválne. Keďže všetci účastníci nemohli
sa vmestiť na sv. omšu pána biskupa Grutku, nasle
dovala ešte druhá sv. omša, ktorú celebroval predseda
SSK Vdp. Altány.
Obraz sv. Cyrila a Metoda, vyložený v kaplnke, bol
stredom pozornosti mnohých prítomných. Redaktor
Scíranka ho dal s mnohými účastníkmi zvečniť na
početných fotografiách.
Po sv. omiach sa prítomní americkí Slováci odo
brali do istej haly na folkloristický program. Ja som
sa poberal naspät do hotela Commodore, aby som

sa pripravil na stretnutie s Msgr. Giovanettim, po
zorovateľom Svätej Stolice u Spojených národov.
Msgr. Giovanetti dobre pozná slovenské problémy a
Slovákov, a to ešte z prvých rokov po druhej sve
tovej vojne, keď bol členom pápežskej misie, ktorá
navštevovala strediská utečencov, a mal tak možnosť
často hovoriť s dp. Mikulášom Šprincom, slovenským
členom spomenutej misie. Msgr. Giovanettiho som
poznal v Ríme. Srdečne ma prijal vo svojej úra
dovni neďaleko paláca Spojených národov. Počas
rozhovoru som mu odovzdal doktorskú tézu dp. An
dreja Bugana, ktorá sa zaoberá náboženskou otázkou
v Spojených národoch.
Na zaklúčujúcom zasadaní SSK odzneli posledné
prejavy už v neskorých poludňajších hodinách. Po
skončení zasadania bol pripustený do haly za prí
tomnosti kňazov zástupca úradu pre zahraničný ob
chod z Prahy, ktorý prišiel ponúkať americkým Slo
vákom Jednotný katolícky spevník. Po krátkom pre
jave, ktorým sa tento človek, inakšie nikomu nez
námy, predstavil, nasledovali dotazy príítomných kňa
zov. Dotazy vyvierali z opravdivého záujmu o Cirkev
na Slovensku a z priateľstva ku Slovákom pod Ta
trami. Stačí odcitovať niekoľko vyslovených otázok,
aby sme videli, ako skončil vyslanec pražského úradu
pre obchod so svojimi obchodnými záujmami pomo
cou spevníka: « Vám osobne všetka česť, nik Vás
osobne nechce uraziť, ale nenašiel sa Slovák, kto
rého by boli k nám poslali v mene Spolku sv. Vojte
cha, musel prísť práve Čech? Bude v Spevníku,
ktorý nám ponúkate, pápežská hymna, ktorá je v
terajších vydaniach tejto knižky vynechaná? Keď vy
nám ponúkate knihy zo Slovenska, prečo nám vraciate knihy, ktoré poštou posielame na Slovensko,
ako «neprípustné»? Komu pôjdu peniaze za Spev
ník, ak sa kúpi? Akú slobodu majú tí činitelia v
Spolku sv. Vojtecha, ktorých americkí Slováci poz
najú? » Celé toto stretnutie bolo dobrou lekciou zo
strany amerických Slovákov, navyknutých na slo
bodné prejavy svojho zmýšľania, pre človeka, ktorý
reprezentuje totalitný systém a nečaká smelosť, s
akou sa stretol pri tejto príležitosti.
Pri obede a po ňom nasledovali posledné doho
vory s prítomnými kňazmi o programe ďalšieho po
bytu v USA. Keďže ma pozýval pán biskup Grutka
s ním na cestu do Gary, prijal som pozvanie ako
prvé a podľa toho sa zariadilo ďalšie cestovanie.
Spolucestujúci Msgr. Mlynarovič nebol za cesto
vanie lietadlom, preto sme odcestovali pred večerom
vlakom smerom na Gary. Pán biskup Grutka sa nám
postaral o lístky a o rezerváciu miest v spacom
vozni. Cestovali sme štyria: Pán biskup Grutka, Msgr,
Mlynarovič, Msgr. Kapala a pisateľ týchto riadkov.
(Pokračovanie.)
Msgr. Štefan Náhalka
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II.

DIALEKTICKÝ

2. Dialektika a príčinnosť.
Medzi prvé a spontánne prav
dy ľudského rozumu patrí pre
svedčenie, že každý jav má
svoju príčinu. Pochopiť nejakú
vec znamená poznať jej prí
činy. Vedecké bádanie nemá
za cieľ nič iné ako presne opísať
príčiny javov. Zákony prírody
vyjadrujú príčinný vzťah medzi
javmi v prírode. Toto všeo
becné a odveké presvedčenie
ľudí je vyjadrené v zákone príčinnosti.
Dialektický materializmus uz
náva príčinnosť ako jednu všeo
becnú formu zákonitej súvislosti
javov. Chápe ju len na pôde
determinizmu. Toto zužovanie
pri činnosti nie je oprávnené,
pretože aj slobodná vôľa je
príčina, hoci nekoná determi
nistický.
Dialektický
materializmus
chce vysvetliť svet len z neho
samého. Nepripúšťa žiadnu prí
činu mimo sveta a odlišnú od
sveta. Tvrdí, že príčinný vzťah
je nutný, nutnosť má príčinu
sama v sebe, nutné podmienky
pre uskutočnenie možnosti sa
vytvárajú živelne, napr. strom
sa vyvíja zo semena nutne,
podľa nutných zákonov prírody.
Marxizmus učí okrem toho,
že medzi javmi v prírode a v
spoločnosti jestvuje dialektický
vzťach vzájomného pôsobenia
že príčina rodí účinok, ale ak
účinok pôsobí na príčinu, mení
ju a ich vzájomné ovlivňovanie
je neustále ; napr. jestvovanie
rastlín bolo nutnou podmienkou
pre jestvovanie živočíchov a
živočíchy prejavujú mocný vliv
na rastliny (napr. bylinožravci).
Pomocou vzájomnej pri činnosti
javov vo svete sa snažia uká
zať, že nie je nutné hovoriť o
prvej nezapríčinenej Príčine sve
ta, o Bohu. Mj^slia na vzájomné
16
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zapríčiňovanie, azda keď hovo
ria o nekonečnom rade za sebou
nasledujúcich príčin, v ktorom
predchádzajúca zapríčiňuje na
sledujúcu ; napr. premena ató
mov vodíka na atómy hélia v
Slnku spôsobuje vysokú teplotu
ako protihodnotu straty masy a
vysoká teplota je príčinou syn
tézy atómov vodíka v atómy
hélia. Iný druh vzájomnej príČinnosti byl bol tiež uzavretý
kruh príčin, v ktorom jeden
druh energie produkuje druhý,
potom tretí, štvrtý alebo ďalší
a štvrtý alebo ďalší zase prvý.
Rozum má právo hľadať prí
činy javov, ale tiež povinnosť
nezastaviť sa, kým filozofický
rozbor nedôjde k dostatočnej
príčine. Treba prejsť cestou ro
zumu až do konca.
Nutnosť nie je príčina. Nut
nosť vyjadruje spôsob spojitosti
javov. Zákon opisuje, ako javy
prebiehajú, ale nie je ich prí
činou. Nutnosť nevysvetľuje,
prečo možnosť prechádza v sku
točnosť. Hovorí a predpokladá,
že jestvujú nutné príčiny, ale
neukazuje, kde a Čo je skutočnou
príčinou. Semeno sa nutne vy
víja v strom, určite jestvujú
nutné príčiny jeho vývoja, ale
nutnosť sama málo pomôže určiť
tieto príčiny.
Vysvetľovanie sveta pomocou
nekonečného radu za sebou na
sledujúcich príčin ako neustá
lych premien jednej energie v
iné nie je dostatočné. Nekoneč
né trvanie v Čase a následnosť
premien bez začiatku a konca je
asi samo v sebe nemožné, ale
otázka nie je podstatná, pre
tože dianie a neustále premie
ňanie je dostatočnou známkou
náhodilosti a vyžaduje nezá
vislú, nepremennú a nezapríči
nenú príčinu ako dostatočnú.
Skutočný problém zapríčine

ných javov je v inom smere.
Jav závisí na svojej príčine v
tom okamihu, keď prebieha, sú
časne a skutočne. Ak aj prí
čina javu v tej istej chvíli,
súčasne a skutočne závisí od
inej príčiny, nie je dostatočná
na vysvetlenie skúmaného javu,
ani keby jestvoval celý konečný
alebo nekonečný rad závislých
príčin. Ak rozum dokáže po
ložiť otázku takýmto spôsobom,
musí pripustiť inú príčinu, odliš
nej prirodzenosti, totiž neza
príčinenú. Pre rozum filozofa
položiť otázku príčiny znamená
dôjsť k nezapríčinenej príčine.
Vzájomná príčinnosť javov vo
vlastnom zmysle nie je možná.
Príčina nemôže závisieť od svoj
ho účinku pod tým istým zor
ným uhlom, pod ktorým je jeho
príčinou. Ani dialektika nemôže
zniesť podobné protirečenie. Ne
jestvuje vzájomná závislosť toh
to druhu. Z premeny atómov
vodíka na atómy hélia vzniká
tepelná energia, ktorá je prí
činou skladania atómov hélia
z atómov vodíka, ale pravda,
nových, ďalších a nikdy nie
prvých, z ktorých vznikla ener
gia. Aj z premeny týchto no
vých atómov vzniká ďalšia, nová
tepelná energia, no nikdy nie
prvá, predošlá, ktorá zapríčinila
syntézu týchto atómov. Za se
bou nasledujúce premeny nene
sú nikdy charakter vzájomnej
príčinnosti, ale zostavujú rad
nasledujúcich príčin a účinkov,
v ktorom predchádzajúci účinok
je príčinou nasledujúceho, ale
nikdy nie predchádzajúcej prí
činy.
Dialektický
materializmus
isteže nechce tvrdiť niečo po
dobné, pretože je to nemožné.
Ale to núti rozum hľadať do
statočné vysvetlenie príčinnosti
v nezapríčinenej Príčine, v Bohu.

Zjavenie učí, že svet nie je
večný, ale bol stvorený. Pre Člo
veka je Božie slovo vzácny dar
a znamená cennú pomoc, pre
tože stvorenie sveta je pravda
pre náboženský a mravný život.
Obsahom zjavenia je náuka a
fakt stvorenia, že Boh je prí
činou všetkého bytia. Literárny
spôsob vyjadrenia tejto náuky
je primeraný mentalite, mysle
niu a poznatkom starovekých
semitských národov. Nebolo by
poctivé umele stavať Bibliu proti
poznatkom modernej vedy, pre
tože cieľom zjavenia je nábo
ženstvo a nie veda. Boh ne
závidí človeku rozum, nemá nič
proti vedeckému bádaniu, ba

P. Martin Križan, SDB:

naopak dal človeku poslanie, aby
prírodu poznal a ovládal.
Biblia učí jednoduchým, často
však hlbokým a básnickým štý
lom, že Boh je príčinou všetkých
javov sveta. To znamená, so
zreteľom na semitský spôsob
jednostranného zvýraznenia dô
ležitej pravdy, že Boh je po
slednou príčinou všetkého. No
bolo by veľkým omylom chcieť
pripisovať Biblii popieranie pri
rodzenej pri činnosti vecí v prí
rode. Boh je Činný a javí svoju
nekonečnú múdrosť a moc práve
cez stvorené príčiny. Veriaci
človek sa nemýli, keď ďakuje
Bohu za dážď, za úrodu polí, za
dary prírody, keď prosí o ochra
nu pred nebezpečenstvom a o

pomoc v nemoci. Ale zároveň
viera nepopiera vedecké vysve-t
ľovanie prírodných javov, neod
sudzuje lekárstvo, cení si prácu
človeka atď.
Sv. Jakub napomína ľudí, čo
nemyslia na Boha pri svojej
práci. Nevyzýva ich, aby sa
mýlne a lenivo spoliehali na
Boha a nepracovali, ale aby v
práci očakávali pomoc Božiu.
» A vy, ktorí vravíte : — Dnes
alebo zajtra pôjdeme do toho a
toho mesta, pobudneme tam
rok a budeme kupčiť a zarábať !
— neviete ani, čo bude zajtra !...
Miesto toho máte hovoriť : —
Ak Pán Boh dá a budeme žiť,
urobíme toto alebo tamto ! « (Jak
4, 13-15).
Števo Vagovič

2 MI S I Í V E K V A T O R E

Veľmi rád sa chytám pera,
aby som niečo napísal o Kiva
roch a o misii v Yaupi, v ktorej
pracujem už šesť rokov.
Apoštolský vikariát so sídlom
v Méndez je na juhu krajiny a
hraničí s Peru.
Na tomto území žijú dva
kmene Indiánov, Kivari a Ačuari. S poslednými sa málo stý
kame pre nedostatok misijného
personálu. Naše úsilia smerujú
teda viac ku Kivárom, medzi
ktorými pracujeme — salezián
ski misionári •
—• už sedemde
siat rokov. Spočiatku táto prá
ca, nezištná a obetavá, zdala
sa neplodnou ; domorodci sa
nezaujímali o misionára a on
zasa neovládal ich reč a nepo
znal ich povahu a zvyky. Msgr.
Comin, ktorý zomrel pred pár
rokmi, pri rozhovore s pápežom
sv. Piom X. povedal : Svätosť,
my tam polievame vyschnutý
kmeň. — Pápež odvetil : Len
neprestaňte ho polievať, on sa
jedného dňa rozvije. — A bol v
tom prorokom.

V prvých rokoch misionári sa
uspokojili návštevou nejakej kivárskej osady. Usilovali sa vy
svetliť im niečo z katechizmu.
Ale tento postup bol takmer bez
ovocia, lebo Kivara je ťažko
presvedčiť, nakoľko je príliš materiastický : verí to, Čo vidí a

Misionár Martin
Južnej Amerike.

Križan

ohmatá. Bolo treba zmeniť plán
práce a zamieriť do budúcnosti,
na budúce pokolenie a netratiť
veľa času s dospelými, z ktorých
väčšina mala dve-tri ženy. A
Kivar sa necítil prepustiť tie,
ktoré mu zvyšovali z jedno žen
stva. Ak rozhovor prešiel na

SDB so svojimi

Kivármi v Ekvatore v
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túto tému, Kivár odpovedal : A
kto mi bude variť, keď jedna
ochorie? — Preto misionári sa
začali venovať viac mládeži.
Zakladali sa internáty, ktoré sú
záchranou a spásou Kivárov.
Sprvoti aj tento postup ne
sľúbil veľa úspechov ; Kivar ne
má rád úpravu a poriadok ; je
voľný a nedá sa obmedzovať ;
otec nemôže rozkazovať synkovi ; ten robí, čo sa jemu páči,
a ide, kam sa mu zachce.
Roku 1930 pozvali misionári
niekoľko chlapcov. Boli takmer
nahí. Obliekli ich, darovali im
niečo, napríklad zrkadlo, hrebeň,
lebo to sa im veľmi ľúbi. Dali
sa im najesť. No jedného dňa
im vošlo čosi do hlavy, stratili
sa a odniesli si šatstvo a niekedy
aj prikrývky. Po mesiacoch sa
objavili v osade, bojazliví a
vyhýbaví. Misionár sa vyzvedal
na nich u rodičov : A čo je s
tvojím synom? — Odpoveď :
Nakittiahnei pujustin — nechce
tu byť.
Na mnohé pozývanie sa znovu
priblížili, znovu dostali šaty.
Aj iné darčeky. — Viac už neu
tečieš? — Atzá-nie! — znela
odpoveď. Ale čoskoro sa mu
spriečil život na misii, lebo ho
vábila ciČa a voľnosť, ktorú Kivárovi ponúka prales.
Skoro päť rokov sa nedalo s
nimi vážne pracovať, lebo jednostajne prichádzali a odchádzali.
Sestričky mali podobné ťažko
sti s dievčatami.
Prvé ťažkosti sú prekonané.
Vytrvalosť aj tu zvíťazila. Čo
pred 35 rokmi sa zdalo nemo
žnosťou, dnes je potešujúcou
skutočnosťou. V 9 internátoch
sa vychováva 1750 chlapcov a
dievčat. Svojou prípravou na
život sú nádejou do budúcnosti
pre vlasť i pre Cirkev.
Tieto deti prichádzajú do misie
polonahé, a vychádzajú z nej
vyškolení a civilizovaní. Nimi
začína nové obdobie civilizácie
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a pokroku. Usadia sa blízko mi
sijnej stanice, založia si osadu,
ktorá s misiou tvorí celok. Na
misii okrem základných vedo
mostí a katechizmu sa naučia
aj španielsku reč a po dvoch ro
koch katechizácie prijmú svia
tosti.
V štrnástich misijných stredis
kách máme obecné školy pre
chlapcov i dievčatá. Ba máme
už aj istý druh učiteľského ústa
vu. Niekoľkí Kivari vyšli z neho
už ako hotoví učitelia a sú vzác
nymi pomocníkmi misionára.
Už viac než tridsať rokov pra
cujem medzi Kivarmi a vždy
viac sa utvrdzujem v presvedče
ní, že Kivar je schopný dosiah
nuť veľa. Misionárovo úsilie vie
odmeniť dôverou, pokladá ho
za osobnosť, ktorá môže a chce
mu pomáhať riešiť životné prob
lémy. Ecuadorská vláda uznan
livým gestom vyhlásila misio
nára za ochrancu domorodcov.
Kivar je pohostinný, nakoľko
mu to len dovoľujú jeho pomery.
Mnoho sa naučil od belochov
a pokladá si za svätú povin
nosť ponuknúť misionára aspoň
šáloČkou ČiČe, ktorú by najrad
šej s poďakovaním neprijal.
Domčeky, alebo skôr koliby,
sú jednoduchúčké. Slamená stre
cha spočíva na 6-8 stľpoch. Ty
pický kivársky príbytok má pô
dorys oválny. Ale aj v ich
príbytkoch už sa javí pokrok.
Často nájdeme už aj stolík s la
vičkou na posedenie a tým zá
roveň mizne »kutang«, t.j. kus
pňa, ktorý často bol ozdobený
peknými výrezmi.
Kivari bývajú obyčajne v údo
liach pozdľž riek, aby mohli chy
tať ryby a kúpať sa. Nepáčia
sa im početné strediská, lebo
takto by boli ďaleko od svojich
polí, ktoré obrábajú.
Pomaly sa však presviedčajú,
že je lepšie žiť viac pospolu, aby
mohli posielať deti do školy.
Preto sa tešia, keď im misionár

vyhlási : Počujte, tuná vysta
víme kaplnku. — Veľmi dobre,
Otče ! Označte nám presne mies
to a dajte nám rozmery. My
týždenne jeden deň prídeme ro
biť, lebo chceme čo najskôr
kaplnku, chceme školu a pošli
nám učiteľa, aby vyučoval naše
detičky. — Z toho vidno, že
Kivar chce sa učiť a vedieť.
Mnoho ráz počuť dospelých :
Ja neviem čítať, lebo môj otec
bol so mnou skúpy, nechcel ma
pustiť do misie, ale ja chcem,
aby moje deti sa naučili čítať a
písať.
Kaplnky sú obyčajne z bam
busu a majú rozmery 12 x 6m.
Ale keď sa začnú objavovať po
ruchy, chcú ju obnoviť a bam
bus nahradiť doskami. Každá
kaplnka je zverená richtárovi a
podrichtárovi, aby sa o ňu sta
rali. Oni v nej zhromažďujú
obyvateľstvo po nedeliach a mod
lia sa vo svojej reči. Po modlit
bách čitateľ evanjelia dá nie
koľko pokynov všeobecného rá
zu. Oni pripravujú na krst
tých katechumenov, ktorí ne
môžu dochádzať do misie. Keď
príde misionár, informujú ho,
ako to stojí s prípravou a kedy
by sa mohli udeľovať krsty.

Z KRONIKY NÁŠHO ÜSTAVU
(Pokračovanie zo sír. 11.)
Naši seminaristi zväčša strávili
prázdniny u svojich rodičov. Tí z
nich, ktorým to nebolo možné, boli
v Dolomitoch spolu so saleziánsky
mi predstavenými. V auguste však
prišli do Dolomitov aj tí chlapci,
ktorí mali opravné skúšky, aby sa
na ne pripravili. Do Ústavu sa vrá
tili predstavení a seminaristi z Do
lomitov 28. augusta večer a tí, čo
boli do konca prázdnin u rodičov,
prišli 29. augusta ráno s Dp. Mikušom SDB.
Skupina, ktorá strávila prázdniny
za oceánom, sa očakáva aj s prí
rastkom v Ústave počiatkom sep
tembra.

Zo

S lo v e n s k a

SLOVÁCI NA OSTRAVSKU. V minulosti
odtekala slovenská krv do cudzích krajín, kde
sa budovali osady, kostoly, školy a kultúrne i
sociálne ustanovizne, Čo zaručovali predpo
klady pre ľudský a kresťanský život Slova Če v
novom prostredí. Diamantové jubileum Prvej
Katolíckej Slovenskej Jednoty v Spojených
štátoch a Kanade je skvelým dôkazom tohto
tvrdenia. Slovenskí kňazi ako Furdek a jemu
podobní postarali sa o to, aby začlenenie sa do
amerického alebo kanadského prostredia pre
biehalo bez ujmy na ľudských a mravných
hodnotách našich vysťahovalcov.
V posledných dvoch desaťročiach odohráva sa
masový odsun Slovákov do českého pohraničia.
Deje sa to v podmienkach bolestných a pre slo
venský národ priam tragických. Otázka by si
zasluhovala osobitného štúdia po každej stránke
a jej výsledky by vari zaujímali aj medziná
rodnú verejnosť, navyknutú na sociologický vý
skum a štatistiky, lebo by sa zistila na celej
veci jej brutálna originalita.
Všimnime si, Čo píše o tom Smená (3. augusta
1965) v článku J. MichalkoviČa : »Ostravsko
so svojimi hutami, banskými a strojárenskými
závodmi s vysokou zamestnanosťou a neobvykle
vysokým počtom prechodných pracovníkov —
prevažne zo Slovenska — tvorí špecifickú oblasť,
ktorá u nás nemá dvojníka a len ťažko ho bude
hľadať aj inde v Európe. Za týchto okolností
sa, pochopiteľne, neubráni ani škodlivým vply
vom narúšajúcim prirodzený sexuálny vývoj.
Chodiť však okolo tohto problému po špičkách
by bola veľká chyba. Preto sa neutešeným
stavom začínajú zaoberať odborníci, hlavne
lekári.
Jeden z nich, Dr. J. Ondruš, spomína medzi
škodlivými vplyvmi predovšetkým to, že každým
rokom rastie počet sobášov, kde jeden z partne
rov je ešte mladistvý. Ďalej je to vysoká potratovosť. Na sto živo narodených detí tu
pripadá 84 interrupcií, to znamená, že v Kraj
skej nemocnici v Ostráve-Zábrehu robí sa ročne
popri asi 2.100 pôrodoch až 1.600 umelých pre
rušení tehotenstva. Sú prípady, keď k preru
šeniu dochádza aj u dievčat veľmi mladých.
Na Ostravsku je aj príliš vysoká rozvodovosť.
Prakticky to znamená, že sa rozvádza každé
štvrté uzavreté manželstvo. Najhoršie na nich
je, že trpia deti. Roku 1963 stratilo jedného

z rodičov viac ako 2.507 chlapcov a dievčat,
prevažne vo veku do desiatich rokov...
Podstatnú úlohu tu zohrávajú i javy sprie
vodné — nedostatočná kultúrna i morálna
úroveň, ktorá zaostáva za ekonomickým vývo
jom, ďalej určitá ľahostajnosť podnikov k zame
stnaným ženám, ako aj nedostatky, ktoré neu
možňujú ľuďom využiť tvorivo voľný Čas, a
naopak, dávajú im príležitosť k tomu, aby sa
skľzli k morálnym priestupkom. Podľa slov
toho istého lekára, príčinou špecifického stavu
na Ostravsku je príliv prechodných pracovníkov
a na druhej strane skutočnosť, že »sa nesna
žíme nepriaznivý pomer mužov a žien umele
korigovať, napr. zamestnanosťou dievčat a žien
v ľahkom priemysle atď. « Hľa, výsledky toľko
vychvaľovaného socialistického zrovnoprávnenia
muža a ženy.
ČÍSLA NA UVÁŽENIE. Máme v rukách
Štatistickú ročenku ČSSR 1964, ktorá nám po
dáva o práve spomínanom sektore smutné číslice.
V roku 1962 bolo v ČSSR spolu 108.008 sobá
šov ; v Českých krajoch 77.296, na Slovensku
30.712. Rozvodov bolo v tom istom roku v
ČSSR 16.603 ; v Českých krajoch 14.137, na
Slovensku 2.466 (str. 93). — Nie menej smutná
je štatistika hlásených potratov. Roku 1962
bolo ich v ČSSR 115.908 ; z toho pripadlo na
České kraje 83.565, na Slovensko 32.343 (str.
102). Na doplnenie uvádzam aj bilanciu samo
vrážd za rok 1962. V ČSSR spolu 2.859 (20.6
promile), z toho v Českých krajoch 2.375 (25.1
promile, na Slovensku 484 (14.1 promile), (Ro
čenka, str. 108-109).
POHĽAD NA JRD. » Medze sa rozorali,
brázdy zaorali, optimisti začali vravieť o nedoziernych lánoch, strojovej robote na poli, o
tom, že táliky škvarky, fliačky zeme, ktoré
jazvili tvár chotára, ostanú iba v spomienkach.
V chotároch družstiev vo skutočnosti však exi
stuje priveľa brázd, ktoré bránia využitiu me
chanizačných prostriedkov. Vyoral ich trochársky spôsob myslenia a hospodárenia. Roky
sa vraví o špecializácii výroby, koncentrácii
poľnohospodárskych plodín avšak vyše dvoch
treťn družstiev pestuje ešte stále pätnásť až
dvadsať plod n. Vyše desatiny družstiev v re
publike pestuje mak a hrach na menšej výmere
ako hektár, vyše polovica družstiev seje mak,
horčicu, čakanku, sad skoré zemiaky na men
šej výmere ako štyri hektáre... « Takto v Smene (24. júla 1965).
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ZO ŽIVOTA CIRKVI
I. ČINNOSŤ SVÄTÉHO OTCA.
1. Kňazská činnosť.
Svätý Otec venoval čas letného pobytu v Castel Ganciolfo, svojmu zotaveniu ako aj príprave na štvrtú
sesiu koncilu. Svoje myšlienky o sneme predná al na
verejných audienciách, ktoré udeľoval každú stredu.
Okrem toho bolo možné vidieť Svätého Otca aj v
nedeľu, lebo naobed prichádzal k oknu svojho pa
láca a modlil sa Anjel Pána s veriacimi na nádvorí
paláca a na námestí svätého Petra v Ríme. Pred
modlitbou prehovoril niekoľko slov a po modlitbe
pozdravil pútnikov v rozličných rečiach.
€> 22. augusta pozval si Svätý Otec popoludní semi
naristov z kolégia, ktoré podlieha posvätnej kongre
gácii pre rozširovanie viery, ako aj ukrajinských se
minaristov. Klerici sa smeli poprechádzať po záhra
dách, mali so Svätým Otcom olovrant a potom sa
zúčastnili na premietaní filmu: I prišiel človek, ktorý
predstavuje život a dielo nebohého pápeža Jána
XXIII.
• 15. augusta celebroval Svätý Otec omšu vo far
skom kostole v Castel Gandolfo a povedal aj kázeň.
• 29. augusta odišiel Svätý Otec do obce Pomezia
a tam slúžil farskú omšu, pri ktorej povedal kázeň
a rozdával sväté prijímanie. Omšu slúžil vo voľnom
priestranstve, lebo v kostole nebolo dosť miesta.
9> 28. augusta uverejnil Svätý Otec apoštolskú výzvu
ku modlitbám za štvrtú sesiu vatikánskeho cirkev
ného snemu. V tomto dokumente sa oznamuje, že
14. septembra popoludní, po slávnostnom otvorení
sesie, usporiada Svätý Otec s koncilovými otcami
prosebnú procesiu z chrámu Svätého kríža do bazi
liky svätého Jána v Lateráne.
Okrem toho sa v dokumente oznamuje, že v čase
štvrtej sesie bude vo Vatikánskom paláci, v kaplnke
Pavla III. vystavená sviatosť oltárna, aby sa konci
loví otcovia, členovia snemu a zamestnanci paláca
mohli vždy utiekať ku Kristovi.
Ďalej sa v dokumente nariaďuje, aby v každej fare
bol usporiadaný deň modlitieb za koncil. Svätý Otec
vyslovuje dokonca nádej, že jeho výzva sa stretne
s porozumením aj u nekatolíckych kresťanov a že
aj oni sa zapoja do modlitieb za koncil.
2. Diplomatická činnosť.
® 19. júla prijal Svätý Otec na privátnej audiencii
japonského ministra zahraničných vecí Etsusaburo
Shiina, ktorý prišiel v sprievode japonského veľ
vyslanca pri Svätej stolici, Seishiro Ogawa.
€> 2. augusta prijal Svätý Otec kráľa jedného zo
siedmich krajov, z ktorých sa skladá Gánska re
publika. Meno kraja je Ashanti a meno kráľa je
Nana Otumfno Sir Ayeman Prempeh II. Kráľ sa
Svätému Otcovi poďakoval za prácu, ktorú v jeho
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kraji vykonávajú katolícki misionári, sľúbil, že im
bude pomáhať a že sa bude modliť, aby mali veľa
úspechov v práci. Kráľ už v minulosti prejavil svoju
priazeň katolíckej cirkvi, keď napríklad prispel na
zakúpenie nádhernej monštrancie, keď sa v jeho
hlavnom meste Kumasi konal gánsky eucharistický
kongres.
• 30. augusta prišiel ku Svätému Otcovi nový veľ
vyslanec Sýrskej arabskej republiky pri Svätej sto
lici, ktorý je Sabet-el Ariss. Odovzdal poverovacie
listiny a vyslovil nádej, že mu bude možné udržať
dobré styky medzi jeho vládou a Vatikánom. Svätý
Otec vyslovil také isté želanie.
• 6. augusta poslal Svätý Otec posolstvá dvom polityckým činiteľom Sudánu: ministerskému predsedovi
Mohamedovi Ahmedovi Mahgoubovi a predsedovi
vládnucej strany UMMA, Sadikovi el Mahdimu. V po
solstve Svätý Otec žiada, aby sa predstavitelia Sudanu pričinili, aby v krajine zavládol pokoj a aby
zaistili náboženskú slobodu. Tieto posolstvá sú reak
ciou Svätého Otca na udalosti v Sudane. 9. júla sudánske vojsko v meste Džuba v južnom Sudáne v
rámci akcie proti revolucionárom postrieľami 1400
osôb. 11. júla bola svadba v katolíckej katedrále v
meste Wau, v južnom Sudane. Po obradoch bola
hostina. Zrazu sa objavili vojaci, ktorí prinútili 72
účastníkov svadby vyjsť von a tam všetkých po
strieľali.
3. Reakcia na svetové udalosti.
27. júla zomrel vo Francúzsku Henri Daniel-Rops,
člen francúzskej akadémie, vynikajúci spisovateľ, kto
rý dal svoj talent do služieb katolíckej cirkvi. Na
rodil sa roku 1901 a vlastným menom sa volal JeanCharles-Henri ePtiot. Keď sa Svátý Otec dozvedel
0 smrti tohto vynikajúceho muža, poslal vdove po
Daniel-Ropsovi telegram, ocenil zásluhy jej neboháho
manžela a vyslovil jej úprimnú sústrasť.
® 23. augusta zomrel v nemocnici v Udine monsignore Ottavio De Liva, ktorý bol internunciom v In
donézii. Tento úrad zastával od roku 1962 a jeho
činnosti možno dakovať, že táto najväčia mohame
dánska krajina na svete má ku katolíckej cirkvi
veľmi dobrý pomer. Monsignor De Liva robil prvé
kroky svojej diplomatickej kariáry v ČSR. Roku 1948
bol vymenovaný za sekretára pražskej nunciatúry.
Jeho šéťom bol najprv intemuncius Saverio Ritter
a od 12. marca 1949 Gennaro Verolino v hodnosti
chargé däffaires. Ten však 19. júla 1949 ČSR opustil
a od toho času bol monsignor De Liva jediným
zástupcom Svätej stolice v ČSR. Komunistická vláda
ho však vypovedala a monsignor De Liva opustil
Prahu dňa 18. marca 1950.
• 29. augusta hovoril Svätý Otec vo svojom prejave
pred modlitbou Anjel Pána o amerických kozmo
nautoch, ktorí obletovali v kozmickej lodi Gemini V.
zem vo vesmíre. Svätý Otec pripomenul, že v tomto
podujatí treba obdivovať i technický pokrok ľudstva
1 osobný výkon kozmonautov.
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• 31. augusta prišla smutná zpráva o nešťastí vo
Švajčiarsku, kde odlomený kus ľadovca sa zrútil na
kolóniu robotníkov, ktorí pracovali na stavbe priehra
dy Mattmark. Pri nešťastí prišlo asi 100 robotníkov
o život. Svätý Otec vyzval apoštolského nuncia v Ber
ne, monsignora Paciniho, aby rodinám obetí vyslovil
sústrasť a aby ich uistil, že sa bude za všetkých
modliť, i za tých, čo zahynuli, aby im Boh dal večné
odpočinutie, i za ich príbuzných, aby ich Boh v žiali
potešil. Okrem toho Svätý Otec poslal vysokú sumu
peňazí pre tie obete, ktoré potrebujú finančnú pomoc.
II. EKUMENICKÉ HNUTIE.
1. Návšteva v Sovietskom sväze.
Začiatkom júla vrátil sa do Ríma monsignore Willebrands, ktorý je tajomníkom sekretariátu pre zjedno
tenie kresťanov, z cesty, ktorú v mesiaci júni podni
kol po Sovietskom sväze. Sprevádzal ho otec Duprey,
člen toho istého sekretariátu a odborník pre otázky
východných cirkví. Obidvaja cirkevní hodnostári
zadržali sa päť dní v Moskve, kde boli hosťami
moskovského pravoslávneho patriarchu. Hosita zo se
kretariátu pre zjednotenie kresťanov navštívili aj
druhý pravoslávny patriarchát na území Sovietského
sväzu, ktorý je v hlavnom meste Gruzínska, v Tbilisi.
Potom odišli do Leningradu, Kijeva a Pskova. Na
ceste zo Sovietského sväzu do Ríma, zastavili sa v
Belehrade, kde navštívili patriarchu srbskej pravosláv
nej cirkvi. O týchto cestách bolo povedané, že to
boli priateľské návštevy v duchu vatikánskeho cirkievného snemu a v duchu tretej panortodoxnej konferenciee na ostrove Rodos.
2. Výročie kláštora v Taizé.
20. augusta oslavoval 25 rokov svojho trvania pro
testantský kláštor v Taizé vo Francúsku. Kláštor má
65 členov, ktorí pracujú veľmi obetavo na zblížení
kresťanov, takže kláštor v Taizé je dôležitým stre
diskom ekumencikého hnutia. V blízkosti protestant
ského kláštora majú malý kláštor otcovia františkáni,
ktorí majú s protestantskými mníchmi spoločnú ku
chyňu. V Taizé sú aj katolícke sestričky domini
kánky, františkánky a sestry svätého Karola, ktoré
spolupracujú s protestantskými sestričkami. Teraz si
v Taizé budujú kláštor aj pravoslávni kresťania.
Predstavený kláštora Roger Schutz a jeho zástupca
Max Thurian sú nekatolíckymi pozorovateľmi vati
kánskeho cirkevného snemu.
3. Ekumenické Písmo sväté.
® Vo Spojených štátoch amerických vydali katolíci
preklad Nového zákona, spravený na základe úrad
ného prekladu protestantskej Revised Standard Ver
sion. Katolícke vydanie odlišuje sa od protestant
ského asi na 50 miestach. Niektoré rozdiely sú dikto
vané tým, že katolíci považujú niektoré miesta za
inšpirovanú časť svätého písma, kým protestanti ich
považujú iba za neskoršie dodatky. To platí napríklad
o posledných veršoch evanjelia podľa Marka. Iným
prameňom rozdielu je to, že katolíci chceli zachovať

niektoré výrazy, ako se užívajú aj mimo Písma svä
tého. To platí napríklad o pozdravení Panny Márie.
Sú to slová, ktorými začína modlitba Zdravas Mária,
a tie slová chceli katolíci zachovať aj v evanjeliu.
Katolíci pridali ku prekladu aj 12 strán poznámok,
o ktorých sa ich protestantskí kolegoavia vyjadrili veľ
mi pochvalne. Preklad je dielom skupiny anglických
teológov, ktorí teraz pracujú na preklade Starého
zákona. Kniha však vyšla vo Spojených štátoch so
schválením bostonského arcibiskupa, kardinála Cushinga. Tento preklad, ktorý je prakticky spoločný
katolíkom i protestantom, má obľahčiť spoločnú prá
cu katolíckych a protestantských teológov.
• V meste Münster v Nemeckej spolkovej republike
založili katolíci a evanjelici spoločný interkonfesionálny inštitút pre historický a exegetický výskum
biblických textov. Nová ustanovizeň má na programe
prichystať spoločný preklad textov nového zákona
do nemčiny. Toto Písmo sväté by potom používali
katolíci i protestanti.
III. ROZLIČNÉ UDALOSTI.
1. Zmeny v cirkevných predpisoch.
Cirkevný zákon, ktorým sa zakazuje jesť mäsitý
pokrm v piatok bol čiastočne uvoľnnený. Tak na
príklad cestujúci na vlakoch v Kanade a vo Spoje
ných štátoch amerických nie sú povinní zachovávať
tento predpis. Cirkevné úrady sa rozhodli uvoľniť
tento predpis, lebo uznali, že je veľmi komplikované
pripraviť nemäsité jedlá na vlakoch.
Druhé uvoľnenie tohto predpisu prišlo v Indii, za
tiaľ iba v arcibiskupstve Bombaj a Calcutta. Tam
musia veriaci zachovávať predpis o nemäsitom pokrme
iba na Veľký piatok a na Popolcovú stredu. Ináč
môžu vždy jesť mäso. Cirkevné úrady uvoľnili tento
predpis, lebo ryby sú v týchto krajinách veľmi drahé.
Cirkevný predpis, ktorý určuje, že v nedeľu treba
ísť na svätú omšu, bol pozmenený v Severenje Afrike.
Katolíci Maroka, Tuniska a Alžírska budú môcť
splniť tento zákon už v sobotu večer. Dôvod tejto
zmeny je v tom, že katolíci v týchto krajoch bývajú
veľmi roztrateno a len málo kňazov sa o nich stará.
Toto nové nariadenie umožní jednému kňazovi zai
stiť nedeľnú omšu na viacerých miestach.
2. Vzácne konverzie..
• V júli prišla zpráva z hlavného mesta Južnej Kó
rey, že dcéra prezidenta republiky Chung Hee Park,
sa stala katolíčkou. Dievča má 14 rokov a prijalo
krst z rúk seulského arcibiskupa, monsignora Pavla
Kinám Ro.
® Krátko predtým stala sa katolíčkou maldšia dcéra
prezidenta Spojených štátov amerických Lyndona
Johnsona, ktorá bola podmienečne pokrstená v ka
tolíckej washingtonskej katedrále svätého Matúša v
deň, keď mala 18 rokov.
• Rok predtým stala sa katolíčkou holandská prin
cezná Irena, ktorú prijal do Ióna katolíckej cirkvi
kardinál Alfrink.
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3. Boj za rovnprávnosť černochvo v Amerike.
22. augusta čítal sa vo všetkých kostoloch americ
kého biskupstva v Jackson, ktoré sa rozprestiera po
celom štáte Mississippi, pastierky list, ktorým sa
oznamuje, že v novom školskom roku budú všetky
katolícke školy biskupstva otvorené rovnako bielym
i čiernym žiakom. Aké hrdinské toto rozhdodnutie
je, vysvitá z udalostk, ktoré sa odohrali po tomto
rozhodnutí. 23. augusta bol v meste Jackson ťažko
poranený duchovný unitárskeho kostola, Douglas
Thompson!, ktorý vo svojom kostole nestrpel nijaké
rozdiely medzi bielymi a čiernymi veriacimi Niekoľ
ko dní predtým bol v susednom štáte Alabama, v
meste Haneyville zabitý anglikánsky klerik Ján Da
niel a katolícky kňaz Richard Morrisroe bol ťažko
poranený. Obidvaja sa zúčastnili na kampani za rov
noprávnosť čiernych s bielymi.
IV. SOCIALISTICKÉ KRAJINY.
1. Kňazské vysviacky.
V júli vys\ ätil rumunský biskup Aaron Marton z
Alba Julia klerikov, ktorí študujú na dvoch katolíc
kych seminároch v Alba Julia a v Jasy. Klerikov bo
lo spolu 15. V obidvoch seminároch je však 200 kle
rikov, čo znamená, že rumunskí katolíci majú po
četný kňazský dorast. Tieto radostné zprávy sa tý
kajú len katolíkov latinského obradu, ktorých je
1,200.000. Osud katolíkov východného obradu, ktorých
je 1.500.000, je vždy smutný. Títo katolíci boli násilím
privtelení ku pravoslávnej cirkvi a nemôžu vyvíjať
nijakú činnosť.
Koncom júna a v júli vysvätili katolícki biskupi
Juhoslávie 119 klerikov za kňazov, ktorí študovali na
7 seminároch. Všetkých sedem seminárov je preplne
ných kandidátmi kňazstva. A to sú iba kandidáti
svetského kléru, ku ktorým treba zarátať mladých
rehoľníkov, ktorí sa tiež chystajú na kňazské povo
lanie. O Juhoslávii platí, že má toľko kňazských po
volaní, ako nikdy predtým. Je to radostný zjav, lebo
kňazov katolíci veľmi potrebujú, keďže ich je nedo
statok. O všetkých katolíkov v Juhoslávii stará sa
iba 3200 svetských a rehoľných kňazov.
2. Procesy v Maďarsku.
Maďarská tlačová kancelária MTI začiatkom júla
oznámila, že v Budapešti boli odsúdení do väzenia
od dva a pol roka po päť rokov siedmi kňazi. Úradná
zpráva nehovorí o kňazoch, lebo išlo o kňazov, kto
rým vláda nedovolila vykonávať kňazské funkcie.
Odsúdení sa previnili vlastne tým, že tie kňazské
funkcie vykonávali, Neboli však odsúdení zato, že
slúžili omšu alebo že vykonávali druhé liturgické
obrady, ale zato že pracovali medzi mládežou, hoci
bolo výslovne zistené, že kňazi nevyvíjali nijakú po
litickú činnosť.
Skoro v tom istom čase bol v Budapešti proces
proti šiestim jezuitom, o ktorom sa vie, že otec Rózsa
bol odsúdený n a ' 8 rokov žalára za to, že vykonával
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kňazské funkcie, na ktoré nemal povolenie. Nie je
známe, aký bol rozsudok nad ostatnými jezuitmi,
ktorí boli obžalovaní z podobných previnení.
Krátko po týchto procesoch prišli zprávy, že v Ma
ďarsku boli zatvorení štyria kňazi, ktorí mali dovo
lenie vykonávať kňazské povinnosti. Medzi nimi je do
minikánsky otec Jozef Szigeti a dvaja piaristi, otec Vas
a otec Vácz. V súvislosti s nimi bol zatvorený i laický
profesor na univerzite v Szegede, Sándor Bálint.
3. Púte v Poľsku.
Oslavy Matky Božej čenstochovskej boli tohto roku
neobyčajne veľké. 15. augusta prišlo^ do čenstochovej
100.000 pútnikov Najväčšia skupina prišla z Varšavy.
Títo pútnici vybrali sa na cestu 6. augusta a išli
peši. Boli rozdelení na 150 skupín. S každou skupi
nou išiel kňaz, u ktorého sa pútnici po ceste vyspo
vedali. Pod jeho vedením sa modlili, rozjímali a spie
vali. Všetkých peších pútnikov z Varšay bolo asi
15.000. Medzi nimi bola aj skupina klerikov z poľ
ského seminára v Orchard Lake v Amerike. Ani púť
ani oslavy v Čenstochovej neboli vyrušované úradnými
orgánmi, ako to bývalo niekdy v minulosti.
26. augusta je sviatok Panny Márie čenstochovskej
a toho roku prišlo do- tohto pútnického mesta asi pol
milióna veriacich, hlavne žien a matiek, ktoré si kar
dinál Wyszynski osobitne pozval. Ženy v predvečer
tisícročného trvania kresťanstva v Poľsku slúbili, že
budú pracovať za slobodu náboženstva v Poľsku, že
budú dbať o to, aby ich dietky dostali náboženskú
výchovu.
4. Náboženská tlač.
Slovinskí katolíci, ktorí bývajú dnes na území Ju
hoslávie, ale po cirkevnej stránke podliehali kedysi
biskupstvu v Gorici alebo v Terste, sú zverení opatere
slovinského biskupa Jána Jenka, ktorý sídli v Kôpri.
Biskup vydával pre svojich veriacich dvojtýždenník
Družina. Juhoslovanské úrady boli úspechom tohto
časopisu ustarostené, najmä keď biskup zvýšil náklad
časopisu zo 60.000 na 100.000. Konečne prišlo medzi
cirkvou a vládou v Slovinsku k dohode, podľa kto
rej budú za obsah časopisu zodpovední všetci traja
slovinskí biskupi a časopis sa bude vydávať v hlav
nom meste Slovinska, v Ljubljane. Náklad časopisu
bude zvýšený iba na 85.000.
Sovietska tlač sa v mesiaci auguste zapodievala veľa
prípadom tajného rozširovania náboženskej literatúry.
Podľa zpráv moskovskej Pravdy bolo zatknutých
veľa osôb, ktoré sa zúčastnili na tlačení a rozširo
vaní náboženských kníh a svätých obrázkov. Obrázky
sa tlačili v jednej fabrike na žiarovky v Moskve,
kým náboženské knihy a kalendáre sa tlačili v tla
čiarni moskovského agronomského výskumného ústa
vu, a to so schválením direktora tejto tlačiarne.
Hlavní obžalovaní sú Roman Martinov, ktorý nábo
ženskú literatúrau tlačil, a to od februára tohto roku,
a Starikov, ktorý ju rozširoval. Pravda k prípadu
dodala, že pri súde sa nebude uplatňovať proti pre
vinilcom kresťanské milosrdenstvo.
F. Osuský SJ

KULTÚRNE OKIENKO
Dante Alighieri: BOŽSKÁ KOMÉDIA - PEKLO.
Prelozil Karol Strmeň. Ilustroval Jozef G. Cincík.
Úvodnú štúdiu napísal Prof. Ar.turo Cronia, direktor
Ústavu slovanskej filológie Univerzity v Pádové. Vy
dal Slovenský ústav, Cleveland - Roma - München
1965. Strán 290.
Sedemsté výročie Danteho narodenín vyznieva v
kultúrnom svete nielen ako oslava tohto geniálneho
muža, ale aj ako obohatenie jednotlicých literatúr,
keďže sa v nich objavujú viac-menej rozsiahle pre
klady z jeho tvorby, ako aj štúdie o jeho diele a
dobe, v ktorej žil.
Naša slovenská literatúra dostala dva hodnotné pre
klady prvého dielu Božskej komédie.
Už sme spomenuli prvý preklad, ktorý vznikol na
domácej pôde. — Teraz s radosťou predstavujeme
svojmu čitateľstvu druhý vzácny preklad Danteho
Pekla, ktorý nám kladie do rúk vynikajúci člen nášho
povojnového exilu, popredný básnik Karol Strmeň.
Na stránkach nášho časopisu nemôžeme sa púšťať
do kritického rozboru literárnych diel, veď nie je to
jeho poslaním a máme na to iné časopisy. Tie určite
všestranne zhodnotia tento skvelý výkon, ku ktorému
Strmeňovi bratsky úprimne gratulujeme a s ním
sa tešíme jeho úspechu. Aj ďakujeme mu, že sa s
dôverou v pomoc Božiu podobral na túto námahavú
prácu, ku ktorej ho predurčovala jeho linguistická
a náboženská príprava a iné duchovné prednosti.
Knihu vrelo odporúčame nielen pre jej literárnu
krásu a z nej vyplývajúci estetický pôžitok, ale aj
pre jej bohatú náboženskú náplň.
A. š.
Andrej Bugan: LA ČOMUNITA INTERNAZIONALE
E LA LIBERTÄ RELIGIOSA, Institutum Slovacum,
Róma 1965, p. 322.
Doktorská téza z obojeho práva, ktorú dp. Andrej
Bugan S' úspechom obhajoval v Ríme na Lateránskej
univerzite koncom júla 1965, vyšla krátko potom aj
knižne. Autor si zvolil veľmi aktuálnu tému Spojené
národy a náboženská sloboda. Autor sám v úvode
knihy poznamenáva, že náboženská sloboda je jedným
zo základných predpokladov opravdivého pokroku v
uplatňovaní ľudských práv, ale napriek tomu na
mnohých miestach náboženskej slobody niet. Objek
tívne a s ekumenickým duchom sa autor podujal
analyzovať tento zjav a poukázať na možnosti, ktoré
jestvujú pre ľudí dobrej vôle v Spojených národoch
na riešenie takých vážnych problémov.
Práca je rozdelená na dve časti.
V prvej časti sa autor zaoberá postupne týmito
otázkami: počiatočný rozvoj medzinárodného práva,
menšinové zmluvy a Spoločnosť národov, nábožen
ská sloboda; Spojené národy a ľudské práva; štú
dium Krishnaswami-ho a zvláštne prejavy nábožen
skej slobody; vzťahy medzi cirkvami a štátom; opis
terajších orgánov Spojených národov, ktoré sa zaobe
rajú náboženskou slobodou, s primeraným hodnote

ním doterajšieho systému a jeho práce.
V druhej časti podáva autor dejiny práce prísluš
ných orgánov Spojených národov, a to za obdobie
1945-1965, potom uverejňuje dôležité dokumenty ako
je všeobecné vyhlásenie ľudských práv a štyri návrhy
na medzinárodnú dohodu, ktorá by zabezpečovala vy
lúčenie náboženského prenasledovania. Prehľad za
sadaní Komisie Spojených národov pre ľudské práva
a podkomisie pre boj proti diskriminácii a za ochra
nu menšín názorne ukazuje, koľko sa doteraz v Spoje
ných národov o veci diskutovalo. Rozsiahla biblio
grafia a zoznamy, analytický i menný, zatvárajú ob
sažné dielo.
Úprimne sa tešíme z toho, že dp. Andrej Bugan
pripravil svoju aktuálnu tézu do tlače a že vyšla pod
vydavateľským titulom Slovenského ústavu. Táto
práca totiž znamená cenný prínos ku štúdiu medzi
národného práva zo slovenskej strany. Autorovi bla
hoželáme a prajeme mu veľa úspechov po dobrej
teoretickej príprave v diplomatickej praxi.
SLOVÁK STUDIES III, CYRILLO-ME THODÍANA,
Slovák Institute, Rome, 1963, p. 224.
S radosťou vítame tento 3. zvätok Slovenských štú
dií, ktorý mal výjsť roku 1963, ale pre rozličné okol
ností, zvlášť pre nával práce u ľudí, ktorí ho mali
vydať, dostáva sa na verejnosť až teraz. Publikácia
obsahuje niekoľko zaujímavých štúdií.
J. Papin sa zaoberá prenikaním kresťanstva na
slovenské územie pred príchodom sv. Cyrila a Metoda.
Osožný je anglický preklad práce nebohého F. Hrušovského o stykoch kniežat Veľkej Moravy so Svä
tou Stolicou, ktorý je uverejnený v tomto zväku na
druhom mieste.
M. Lacko sa zaoberá vznikom byzantsko-slovanského obradu, a rímsko-slovanskej liturgie, dokazu
júc, že ide o vznik cyrilometodský.
J. Kirschbaum vo francúzsky písanej štúdii podáva
prehľad literatúry cyrilometodského obdobia so zre
teľom na Spovensko.
A Grébert v nemecky napísanej práci podáva svoje
výskumy o etnickom charaktere Veľkej Moravy pod
titulom: »Slováci a Veľkomoravská ríša«.
Pozoruhodná je Kirchbaumova analýza úlohy, ktorú
mala cyrilometodská tradícia v slovenskom národnom
a politickom živote.
M. Rusnák opisuje náboženské zvyky Slovákov byzantského-slovanského obradu.
I. Kondratovič opisuje dvoch biskupov z rodiny
Olšavský a predstavuje ich činnosť.
M. Lacko napokon podáva stručný prehľad dejín
slovenských grécko-katolíkov.
Sme naozaj radi, že po dlhšej prestávke Slovenské
štúdie vyšli. Dosvedčujú, že pri dobrej vôli ide o po
dujatie schopné života, ktoré znamená veľmi veľa
pre oboznámenie kultúrneho sveta so slovenskou mi
nulosťou i prítomnosťou. Veď prvé dva zväzky tých
to štúdií boli rozposlané na viac ako 200 knižníc a
vedeckých ústavov. Okrem toho ich dostali mnohí
jednotlivci.
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Štúdie uverejnené v tomto zväzku nie sú všetky
rovnakej nosnosti, ale o ich osožnosti nieto pochyby.
SLOVAKIA, Vol. XV. 1965, No. 38, Published by
The Slovák League of America, Middletomn 1965,
sír. 160.
Slovenská liga v Amerike od rokov koná veľmi
záslužnú prácu vydávaním periodickej publikácie pod
menom Slovakia. Po nebohom redaktorovi Filipovi
Hrobákovi teraz v tejto práci pokračuje redaktor
Dr. Jozef Paučo.
Najnovšie číslo Slovakie je skutočne bohaté. J. J.
Zatko píše o prvých počiatkoch Slovákov v Amerike.
W. Koná sa zaoberá dejinami najstaršieho sloven
ského časopisu v Amerike, terajšieho týždenníka Slo
vák v Amerike. Sestra M. Evangela študuje vzťahy
medzi Bielym domom vo Washingtone a Slovákmi.
J. C. Kraj sa predstavuje slovenské osobnosti a úspe
chy slovenskej práce na rozličných poliach. J. N. Misany uverejňuje článok o Andrejovi Hlinkovi. J. M.
Kirschbaum skúma výsledky 20-ročného vladárenia
terajšieho politického systému na Slovensku. F. Vnuk

predtstavuje stručne slovenskú literatúru od roku
1945. Menšie aktuálne články, recenzie kníh a rubrika
Kto je kto o amerických Slovákoch uzatvárajú cennú
publikáciu. Osožné je predstavenie autoro/ článkov
na konci časopisu.
Boli by sme za to, aby sa rubrika Who’s who among
Slovaks in U.S.A. and Canada rozrástla na riadnu
publikáciu.
Len želať si treba, aby Slovakia vychádzala v bu
dúcnosti vždy taká bohatá.
NÁŠ ČASOPIS »HLASY Z RÍMA« chce informo
vať o situácii katolíkov na Slovensku a o práci slo
venských katolíkov v rozličných krajinách, ehe dávať
svojim čitateľom informácie o živote Cirkvi, chce
formovať, vychovávať a učiť svojich čitateľov, aby
vedeli úspešne usporiadať svoj duchovný život a rie
šiť časové problémy, hlavne problém bezbožného ma
terializmu. Minulého roku sa do tejto práce zapojilo
34 Slovákov v zahraničí, ktorí prispeli do » Hlasov
z Ríma«. Pozývame ku spolupráci doterajších aj ďal
ších spolupracovníkov.

ZPRÁVY 0 SMRTI PÁNA BISKUPA VOJTAŠŠÁKA
Telegraficky poslal zprávu o smrti pána bi
skupa Vojtaššáka istý kňaz z Oravy na adresu
Msgr. Š. Náhalku. Zpráva prišla so značným
oneskorením.
Potvrdenie zprávy o smrti pána biskupa Voj
taššáka doniesol do Ríma istý benediktín z
Českého opátstva z Lisle, 111.
Slovenskí kňazi v Ríme pripravili obšírnu
informáciu pre Svätého Otca, ktorú odovzdal
na príslušnom mieste Ndp. biskup Hnilica SJ.
Informovali sme hneď aj tlačové agencie,
hlavne NCWC News, z ktorej prišiel jeden no
vinár na rozhovor.
Osservatore Romano prinieslo zprávu o smrti
pána biskupa Vojtaššáka dňa 22. augusta oveľa
výraznejším, spôsobom, ako prináša obyklé zprá
vy o smrti biskupov. Zpráva sa končí takto :
» Nebohý prelát necháva svojim kňazom, ve
riacim a celému katolíckemu ľudu svetlý prí
klad vernosti Cirkvi a Svätej Stolici, horlivej
pastoračnej Činnosti, neochvejnej a dôstojnej
zmužilosti, vrúcnej odovzdanosti Bohu počas
utrpení a počas najtvrdších skúšok «.
Mnohé časopisy v rozličných krajinách pri
niesli v súvislosti so smrťou pána biskupa V oj
taššáka aj nepresné zprávy. Z Oravy urobili
Moravu a dopustili sa iných nepresností. To
je dôkaz neznalosti pomerov v ČSSR a nezna
losti Slovákov. Zo Či-vo Či týmto faktom ne
pomáha rozčuľovanie sa na niekoho z nás, tým
menej vzájomné obviňovanie sa. Treba sa nám
vždy v takých prípadoch pričiniť, aby sme v Čas

a správne informovali tlačové agencie a re
dakcie Časopisov.
Dr. Jozef Cieker nám posla výstrižky zo
španielskej tlače s článkami o smrti Ndp. bi
skupa Vojtaššáka. Informácie sú vecné a správ
ne, lebo ich dodal včas Dr. Cieker. V USA
informoval tlač redaktor Janko Scíranka, ktorý
nám tiež poslal výstrižky z tamojšej tlače. Ide
o príklady, hodné nasledovania.
Katolícke noviny zo dňa 15. augusta 1965 v
rubrike Naša kronika príšu : » V stredu 4. au
gusta 1965 v večerných hodinách zomrel vo
veku 88 rokov ndp. biskup Ján Vojtaššák.
Zosnulého pochovali 7. augusta do rodinnej
hrobky do cintorína jeho rodiska v Zákamennom, okres Dolný Kubín, za účasti cirkevných
hodnostárov, kňazov a veriacich. Pohrebné
obrady vykonal J. E. ndp. biskup doktor Am
bróz Lazík, apoštolský administrátor trnavský. «
Na tomto oznámení je nápadné, že je krátke,
nenápadne umiestnené a neskoro uverejnené.
Hoci biskup Vojtaššák zomrel už 4. augusta,
Československá tlačová kancelária vydala zprávu
o jeho smrti až 13. augusta, keď už bolo jasné,
že sa hranicami o smrti vedelo a keď zahraniční
novinári chceli mať túto zprávu overenú.
Naša adresa:
SLOVENSKÝ ÚSTAV SV. CYRILA A METODA
Hlasy z Ríma - Casella postale 6175 - RÓMA
(Pratí), I T A L I A

