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SVETLO

NAD

Nemyslím na slabé svetlo sviečok, ktoré
ľudia každoročne s úctou zapaľujú na cintorínoch, ale na svetlo, ktorým žiarili smrť a hrob.

Bez tohoto svetla postavenie človeka zostáva nerozlúštenou záhadou. Vychádzajúc z tohoto priznamia, II. Vatikánsky snem pekne hovorí
o tajomstve smrti v konštitúcii: Cirkev v modernom svete, č. 18. Človek sa vzpiera myšlienke, že by hviezda jeho jestvovania mala navždy
vyhasmúť. Správny pud, čo mu bol vložený do
duše, sa búri proti úplnému a neodvolateľnému
zničeniu človeka. Je to jeho určenie k večnému
životu, čo mu nedovoľuje, aby prijal pojem
smrti číro hmotársky, čo vysvetľuje smrť iba
ako ukončenie dlhého životného procesu, alebo
ju zaznamenáva ako klinický jav. Okrem tejto
záhadnosti tlačí človeka aj nemožnosť uniknú(
smrti. Úžasné úsilie lekárskej vedy predĺ žiť život je slabou útechou. Na XXIV. Kurze
kresťanských štúdií v Assisi v auguste t.r. (na
ktorom sa toho roku hovorilo práve o probléme
smrti) prof. Biancalana, riaditeľ chirurgickej
kliniky pri turínskej univerzite v jednej svojej
prednáške spomenul prípad najznámejšieho súčasného fyzika, prof. Landaua, ktorý utrpel
vážne zranenie pri automobilovej nehode. Boli
to práve sovietski vedci a lekári, ktorým pripadla úloha zachraňovať jeho život. S pomocou
aj zahraničných lekárov sa im podarilo odsunúť
načas hranicu smrti. A nie len to. . .! Sovietski
vedci takto komentovali prípad: Prof. Landau
bol zachránený z 33 % le kármi, z 33 % prírodovedcani, 33 % svojou silnou telesnou sústavou. Ostáva 1 % - Zákrok Boží! - pripustili
sovietski vedci.
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HROBAMI

leda už same prirodzené svetlo, ktoré vyžaruje z tajomstva smrti, je človeku veľmi užitočné. Najmä dnes - i keď’ smrt' je vždy smrťou
tak kedysi, ako dnes i zajtra - hovorí nástojčivejšie, osvecuje silnejšie. Dnes, možnosť atómovej
vojny a nepredvídateľná žatva smrti pôsobí
mocnejšie na človeka, nabáda ho k rozvážnosti
ak mierneniu. Potom publicita, akú robí dnes
smrti rádio a televízia: spomeňme napr. smrť
prezidenta Kennedyho, alebo pápeža Jána
XXIII. Smrteľný zápas pápeža Jána mohli
sledovať ľudia na celom svete; a jeho kresťanská nádej v hodine smrti, tak vypuklá, iste priviedla k zamysleniu mnohých. Ked človek uvažuje o smrti a žije s vedomiu, že umrie, vie správnejšie ceniť jednotlivé chvíľky života, jeho pribehy, hodnoty. Pominuteľnosť života vzbudzuje
v ňom tušenie a túžbu po Absolútne. Smrt' teda
daruje životu trochu svetla a pomáha človeku
byť naozaj človekom, na rozdiel od iných živých bytostí, ktoré len žijú, bez uvedomelého
poznania « prečo ».

Ked' však zažiari svetlo viery, svetlo Kristovo, vyjaví nám presne určený význam hrobu
a smrti. Život už nie je ako obyčajný viac-menej
uvedomelý svetelný oblúk, spočívajúci na dvoch
pochmúrnych pilieroch záhadného začiatku a
neznámeho konca. Vo svetle viery sa nám ži^ot
rysuje ako nádejeplný svetlý oblúk dúhy, ktorá
svoju krásu a žiarivosť pije z prameňa, ktorým
je Kristus. Pri krste sme dostali do rúk zapálenú sviecu, ktorá je symbolom Krista, jeho svetla,
ktoré nás prevedie ako dobrý sprievodca týmto

(dokončenie na str. 4.)

ČOHO DNES CIRKEV NAJVIAC POTREBUJE?
Túto otázku položil Svätý
Otec veriacim na verejnej audiencii 5. októbra t.r. Adresoval
ju všetkým, čo túžia vyjsť z
konformizmu, nečinnosti a vlažnosti, a chcií urobiť niečo
dobrého a užitočného pre Cirkev.

« Cirkev potrebuje poslušnosť. Hej, synovia a dcéry, čo
milujete Cirkev, poslušnosti jej
je treba, A ešte viac vnútorného spontánneho ducha poslušnosti, než vonkajšej trpnej poslušnosti, čo iba spľňa rozkazy. »

Podľa Svätého Otca toto tvrdenie by mohlo vyvolať trojakú
odozvu v poslucháčoch.
Jedni by mohli namietať, že
sa už o poslušnosti dosť nahovorilo.
«Hovorili sme o poslušnosti
aj inokedy. No je ešte stále

nutné hovořit o nej a jasne.
Je nutné hovoriť o poslušnosti pretože v rôznych skúpinách Božieho ľudu, doteraz
veľmi príkladných v poslušnosti,
čo si pokladali za hrdosť a
česť, keď mohli tejto evanjeliovej čnosti vydať jasné svedectvo životom, objavuje sa určitá
netrpezlivosť, akýsi duch nedisciplinovanosti a emancipovanosti.
Je nutné hovoriť o poslušnosti, pretože v tomto pokoncilovom období vzrástla potreba vnútornej súdržnosti na cirkevnom poli: veď ako možno
obnoviť ducha, diela, štruktúry
Cirkvi, ak v nej nepanuje solidárnosť? Ako sa môžme priblížiť k bratom od nás odlúčeným, ak naša rozdelenosť - i
keď len v zámeroch alebo v
disciplíne - umenšuje ten súlad,
ktorý je a musí byť príznačným pre cirkevnú spoločnosť,

ak naša rozdelenosť schladzuje
lásku a oslabuje našu schopnosť byť príkladom a apológiou pre tých, ku ktorým sa
ob raciame?
A ako môžme hovoriť k svetu, ktorý by sme chceli presiaknuť evanjeliom, ak v nás ubiída múdrosti i autorita urobiť
to, pretože nášmu apoštolátu
chýba tá oprávnenosť, ktorú
mu dáva a v ktorej ho udržuje
práve len poslušnosť? »
Druhí by mohli poznamenať,
že poslušnosť je v protivé s
duchom koncilu, ktorý toľko
hovoril o právach ľudskej
osobnosti, svedomia a slobody.

« Hej, koncil hovoril o tvchto
témach, ale nemlčal o poslušnosti. . . Nemienime hovoriť o
týdhto téimach, veľmi pekných,. . .. chceme jednoducho
pripomenúť, že tieto výsady

Pohľad na námestie sv. Petra pri večernej sv. omši za pokoj dňa 4. októbra 1966.
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kresťanskej duše neutrpia vinou
poslušnosti, jestvujúcej v spoločenskom tkanive Cirkvi, nijakú
ujmu, ba dostane sa im ochrany a usmernenia, ak uvážime,
že poriadok, alebo dokonalosť,
plnosť, ku ktorej speje krešťanská ekonómia spásy., nemajú za svoj stredobod človeka
(ako by si to chcela nahovoriť
moderná mentalita), ale Boha...
v Bohu je moja spása - povieme s Pannou Máriou...»

Iní by sa azda chceli opýtať :
Čo teda, ohľadom poslušnosti
sa s koncilom nič nezmenilo?
« To nie! My veríme, že koueil prispel k obrode ducha a
spôsobu poslušnosti. . . . Ak sme
pochopili voľačo z hlavnej
náuky koncilu - o tajomstve

Cirkvi - ľahko sa presvedčíme,
že poslušnosť skôr ešte než zoviiajšia a právna podriadenosť
cirkevným zákonom a poddánosť cirkevnej vrchnosti, značí
preniknúť a prijať tajomstvo
Krista, ktorý nás spasil poslušnosťou; naša poslušnosť má
byť pokračovaním a napodobovaním jeho základného postoja vzhľadom k Otcovej vôli: « Áno, Otče»; má byť pochopením zásadnej črty, ktorá
prevláda v celom pláne Vtelenia a Vykúpenia.
Tak sa poslušnosť stane pripodobnením ku Kristovi, božskému poslúchajúcemu; základným pravidlom našej kresťanskej výchovy a osobného stvárňovania; nepostrádateľným či

Svetlo nad hrobami

(dokončenie zo str. 2.)
životom. Po smrti v tomto svetle uvidíme Svetlo cez večnosť.
Nebolo by pekné, keby sprievodca po neznámych miestach nechal svojich zverencov na
seba samých v najkritickejších chvíľach. Je možné, že by takýmto nesvedomitým sprievodcom
mohol byť Kristus? Nie. Ako nás ožiaril svojou
nádejou vo chvíľach našej nevinnosti, tak nás
neopúšťa v dospelom veku a čím viac sa v našom živote zvečerieva, tým silnejšie jeho svetlo
žiari. Prirodzene najtmavší bod ľudského jestvovania — smrť — ožiaril najmocnejším jasoín
svojho pozemského života: svetlom ožiareného
hrobu a svojho zmŕtvychvstalého tela. Pre
kresťanov nejestvuje kameň, ktorý by ich, či
zaživa, či po smrti mohol prikvačiť absolútnou
beznádejou. «Aj my vstaneme»... «Budeme
navždy s Kristom »... v neprístupnom svetle...
Pretože Boh stvoril človeka pre šťastie, a smrť
nemôže skrižovať jeho plány! V tomto svetle
smrť sa nám javí ako brána do života, ako cesta
k stretnutiu s nebeským Otcom.

Zmŕtvychvstalý Kristus je svetlo nad hrobami. « Bratia, nezarmucujte sa ako tí, čo sú bez
nádeje»... — Dvaja učeníci Ježišovi opúšťali Jeruzalem, znechutení, s otrasenou nádejou. Kristus — Zmŕtvychvstalý sa k ním pridružil. Rozohrial im srdcia. Dodal im chuti k životu, k
práci, k apoštolátu.
Medzi nami sa tiež ľahko zahniezďuje znechutenie. Niektorí radi by opustili aj Jeruzalem
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niteľom vnútornej
jednoty
Cirkvi, ktorá je prameňom a
znakom jej pokoja; účinnou
spoluprácou na jej poslaní rozširovať evanjelium; asketickým
žitím poníženosti a duchovným
vykonávaním lásky; jednotou s
Kristom a s tými, čo sú pre nás
Kristovými apoštolmi a predstaviteľmi. »
Z koncilovej náuky o predstavených v Cirkvi a o poslušnosti vyplýva, že naša poslušnosť
nui byť zodpovedná, synovská,
činná, radostná.
« Tejto poslušnosti je Cirkví
treba, ak ovocie koncilu nemá
vyjsť nazmar a ak chceme, aby
Cirkev bola naozaj Božím kráľovstvom a svetlom národov. »

— Cirkev, aby využili viac život, pretože neveria slovám nádeje, ktorými sa k ním prihovára
kresťanský pojem smrti. Uvedomme si, že zmŕtvychvstalý Kristus so svojím svetlom kráča s
nami. Nezarmucujme sa, majme otvorené oči.
Smrť a hrob — prežiarený Kristovým svetlom
— je vrcholom pozemského jestvovania, z ktorého budeme môcť vidieť zasľúbenú zem a
vkročiť do nej. Tento vrchol však musíme
navŕšiť počas života dobrými skutkami. Ak ho
nepripravíme, rozohriatí Kristovou láskou, ktorý
nás neopúšťa, v hodine smrti sa octneme na zakrpatelom pahorku a neviem aké obzory bude
vedieť pred nami otvoriť.

Kristovým svetlom ožiarený hrob nám zjavuje užitočnosť každej chvíle nášho života; ani
jedna z nich nevyjde navnivoč. Život sa nám
neodníme, ale len zmení. V krajší, vo večný, s
Kristom. On nám pripravil miesto a radosť,
ktorú nám nik neodníme.
š. Vrablec.

Liturgická obnova
• Od 6. do 15. októbra zasadala vo Vatikáne Rada
pre liturgické reformy v duchu Vatikánskeho
cirkevného snemu. Je to už siedme plenárne zasadanie tejto Rady.
Predmetom rokovania Rady boli tieto otázky:
reforma liturgického kalendára, čítania zo Svätého písma pri bohoslužbách, orácie a prefácie
na rozličné obdobia roku, eucharistický kult,
breviár, krstné obrady detí, sobášne obrady a
zjednodušenie biskupských obradov.

ČO

JE

CIRK EV?

(POKONCILOVÉ ÚVAHY O CIRKVI ■

Rozličné obrazy Cirkvi
Nie je ľahko preniknúť k
srdcu Cirkvi a poznať jej
podstatu. A to preto nie je
ľahko, lebo Cirkev je skutočnosť viditeľná aj neviditeľná.
Viditeľnú, vonkajšiu stavbu
Cirkvi možno ľahšie poznať,
ale k ozajstnému poznaniu neviditeľnej skutočnosti, ktorá
sa skrýva pod menom Cirkev,
môže preniknúť len oko zbystrené a zostrené vierou.
Dnešný človek, zvyknutý na
rôzne organizácie, sa obyčajne
zastaví pri vonkajšej stránke
Cirkvi. Vystihne a opíše ju
azda ako medzinárodnú organizáciu, alebo ju prirovná k spoločenskému klubu, do ktorého
sa môže človek zapísať a byť v
ňom viac-menej činný. Toto sú
bežné, povrchné, novinárske
pojmy o Cirkvi, s ktorými sa
stretávame skoro každý deň.
A takéto chápánie ľahko môže zdržať aj nás, katolíkov,
pri vonkajšku a zabrániť nám
hlbší pohľad na celé bohatstvo
Cirkvi, Preto venoval vatikánsky koncil toľkú pozornosť,
ba celú jednu vieroučnú konštitúciu, náuke o Cirkvi ako ta-

jomstve viery.
Netreba sa však báť, že Cirkev vôbec nepochopíme. Ak
Kristus vedel o nej kázať obyčajným palestínskym pastierom, tak aj nám On niečo len
vysvetlí. A kto iný by vedel
lepšie o tejto tajomnej skutočnosti rozprávať ak nie jej samotný tvorca a zakladateľ?
Kristus priblížil Cirkev chápaniu obyčajných rybárov, pastierov a sedliakov tým, že ju
prirovnal k skutočnostiam z ich
života, použijúc obrazov, ktoré
im boli blízke a známe. A tie
obrazy ešte aj dnes majú svoj
význam a hovoria k nášmu uchu a k nášmu srdcu.
« Ako v Starom zákone, - hovorí koncilová konštitúcia Svet10 národov o Cirkvi, - sa často
podáva zjavenie o Kráľovstve
v predobrazoch, tak i teraz
poznávame vnútornú povahu
Cirkvi z rozličných obrazov,
připravených už v knihách Prorokov a prevzatých z pastierskeho alebo z roľníckeho života, prípadne z výstavby, ako
aj z rodiny a zo svadby. »

chveje pred myšlienkou nad
dobrotou a milosrdenstvom Pas
*
tiera, ktorý ju vodí na pašu,
hľadá stratenú, položí na krk a
teší sa jej?
Kristus je teda hlavný pastier v Cirkvi čiže Knieža pastierov, ako hovorí sv. Peter v
svojom prvom liste (5, 4). Lebo Kristus sám ustanovil aj
ľudských pastierov na správovanie stáda. Veď samého Petra
poveril pastierskou úlohou:
« Pas ovečky moje, pas baránky moje ». Napriek tomu ovce
sú vždy Jeho, Kristove, lebo
On si ich vykúpil, získal, zaplatiac za ne vysokú cenu: vlastnú
Krv, keď svoj život položil za
ovce.
Obraz Krista-Pastiera a Cirkvi ako stáda oviec, čiže duší
zhromaždených pod vedením
Kristovým, je nám známy z rôznvch obrazov. A je on jedným
z prvým obrazov, ktorý užívali

Obrazy z pastierskeho života : ovčinec, stádo
« Cirkev je teda ovčinec, kto1ého jedinou a nevyhnutnou
bránou je Kristus (Ján 10, 1-10).
Je aj stádom, o ktorom Boh
predpovedal, že On sám bude
jeho pastierom (porovnaj Iz
40. 11; Ez 34, 11 a nasl.), a hoci ovce tohto stáda sú pod
správou ľudských pastierov,
predsa ich neprestajne vedie a
živí sám Kristus, dobrý Pastier
a Knieža pastierov, ktorý svoj
život položil za ovce ».
Tieto obrazy, také milé Kristovi, sú aj všetkým nám celkom
blízke. Kto by si nevedel predstaviť košiar na slovenských
holiach, stádo oviec so starým,
sympatickým bačom na čele?

Obraz to, ktorý vyjadruje veľmi reálne vzťahy medzi ovcami a pastierom.
My všetci, členovia Cirkvi,
sme ovečky Kristove; tvoríme
Jeho stádo, ktoré On sám vodí
na dobrú pašu, ochraňuje a
stráži pred vikami, s láskou
hľadá stratenú ovcu a privádza
ju nazad k stádu. « Ja som dobrý pastier, poznám svoje ovce,
a moje poznajú mňa.» (Ján
10, 14).
Kto by nevycítil, aké hlboké
a nežné vzťahy medzi ovečkami a Pastierom sú vyjadrené
krásnym obrazom pastiera a
stáda? A ktorá ovečka - duša
patriaca do Cirkvi - sa neza-

«Ja som dobrý pastier.»״
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kresťania. Prastará soška « Dobrého Pastiera », ešte z dôb
katakomb, bola popri Michelangelovej Piete jedným z najcennejších kusov na svetovej
výstave v New Yorku. V katakombách a v prvých kresťanských pamiatkach je obraz dobrého Pastiera veľmi bežným.
Tiež obraz ovečky ako symbolu kresťanskej duše sa nachádza
veľmi často v rímskych pamiatkach. Na najstarších mozaikách
nájdeme vždy ovečky, ktoré
bežia k prameňu života: ku
Kristovi, alebo ku Krížu, alebo
k Pastierovi-Kristovi. Spomeň-

me si len na mozaiky v bažilikách Santa Maria Maggiore, sv.
Jána Lateránského, sv. Klementa, sv. Cecílie, atď.
Obraz Pastiera a stáda oviec
vyjadruje rôzne stránky a vlastnosti, ktoré nachádzame v Cirkvi: postavenie Krista ako Hlavy, jeho lásku k stádu-Cirkvi a
ku každej ovci-duši, Kristov
stály vplyv, aj keď neviditeľný,
na vnútorný život Cirkvi a jednotlivých duší (obrazy paše,
vnútorného vedenia a poznánia po hlase), tiež aj vonkajšiu
formu a organizáciu (stádo, ovčinec).

Kristus - brána da ovčinca
Obrazu ovčinca použil Kristus ešte aj na vyjadrenie inej
skutočnosti. Prirovnal sa nielen
k pastierovi stáda, ale aj k bráne, ktorou sa vstupuje do ovčinca:
«Veru, veru, hovorím vám,
kto nevchádza do ovčinca dverami, ale inokade vstupuje, je
zlodej a zbojník... Ja som tie
dvere k ovciam! Tí, čo prišli
predo mnou, boli sami zlodeji
a zbojníci, a ovce ich nepočúvali. Ja som tie dvere. Ak niekto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude môcť bezpečne
vchádzať i vychádzať a nájde
pastvu. Zlodej prichádza, len
aby kradol, zabíjal a hubil (ovce); ja som však prišiel, aby
mali život, a prehojne ho mali.»
(Ján 10, 7-10).
Reč Kristova je jasná a výrazná. On je bránou do Cirkvi.
Kto neprijíma Krista, nemôže
byť v Cirkvi. Spojenie s Kristom, uznanie Krista, prijatie
Krista otvára bránu do ovčinca:
Cirkvi.
Kto neprijíma Krista ako Bohočloveka, nemôže byť čienom Cirkvi. Nie sú členmi
Cirkvi pohania, budhisti, mohamedáni, ale ani tí, čo neveria
v Krista. Preto Kristus v tej
istej reči, ktorú sme uviedli
povyše, hovorí: « Mám však aj
iné ovce, ktoré nepatria do tohto ovčinca. Aj tie musím pri6

viesť (sem), a budú počúvať
na môj hlas. A bude jeden ovčinec a jeden pastier. »
Snaha Kristova po jednom
ovčinci je aj snahou a známkou
Cirkvi. Slade pramení hnutie po
jednote kresťanov a misionárske poslanie Cirkvi: priviesť
všetkých ku Kristovi, alebo ako
to vyjadrí sv. Pavol: «obnoviť
všetko v Kristu ».
Pri tejto príležitosti Kristus
ešte výraznejšie hovorí o tom,
že on stále dáva svojim ovciam

život - akýsi tajomný život,
ktorý On sám zaslúžil svojou
smrťou a ktorý chce v celej
hojnosti neustále rozdávať svoj im ovečkám. Ide o život nadprirodzený, ktorý Kristus svojím neustálym vplyvom rozdáva cez Cirkev dušiam. Nejde
o prirodzený život, ale o akúsi
vyššiu energiu životnú, ktorá sa
môže aj rozmnožovať a rásť,
ktorú možno dostať od Krista
« prehojne ». Tu sa jasne dotýka Kristus neviditeľného života
v Cirkvi, tej tajomnej stránky,
ktorú nemožno vidieť, nahmatať, ani vyčísliť.
Hľa, jeden jediný obraz Cirkvi a koľko bohatstva a plnosti
sa v ňom skrýva! Ak sa slová
Kristove berú vážne, ak sa im
verí, tak Cirkev rastie v našich
očiach a získava si stále väčšiu
úctu. A tieto obrazy sú nielen
obrazmi, ale skutočnosťou. Je
skutočnosťou, že Kristus pasie
mňa, poslednú ovečku, že ma
hľadá, ak sa stratím, že ma vodí na pašu, že mi dáva život
a chce mi ho dať prehojne!
Ako nemilovať takú Cirkev a
takého Pastiera?!
Msgr. Jozef Tomko

Obraz dobrého pastiera bol už v starokresťanskom umení veľmi
rozšírený. Takto nám ho predstavuje mozaika v hrobke Gaily Placídie
v Ravenne z 5. storočia.

NAZDÁVALI SME SA, ŽE ICH ŽIVOT JE ŠIALENSTVOM
Na Všechsvätých myseľ samovoľne zalieta
do nového Jeruzalema, pred veľký, nikým nespočitateľný zástup z každého rodu, kmeňa a
jazyka, čo stojí pred trónom a Baránkom, odetý
v biele rúcho, v rukách palmy a volá mohutným
hlasom: «Spása Bohu nášmu».
Sväté mesto je plné jasotu, prichystané ako
nevesta, ked' sa pristrojí pre ženícha.
%
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Kto sú títo blahoslavení, pozvaní na svadobnú hostinu Baránkovu, čo stoja okolo trónu
Božieho vo veľkom svetle Kristovho tajomstva,
blažiac sa vo večnom prísľube toho, čo nesklame?
Sú to Boží priatelia, čo verili v hojnú odmenu v nebi, tí, čo sa učili od neho, čo zobrali na
seba jeho jarmo. Synovia svetla, čo načreli priamo z prameňa svätosti, z Krista, lebo On je ich
a našou svätosťou, ktorú Boh určil pre duše.
Svätí, čo ostali verní milosti prijatej pri krste,
obnovovanej v sviatosti pokánia, kým sa nestali
spoludedičmi neba. Boli jej verní i vtedy, ked'
boli posielaní ako ovce medzi vlkov. Tí, čo sa
nebáli, čo majú povedať pred kráľmi a vladármi, lebo ich ústami hovoril Duch Svätý. Tí, čo
vo všetkých príkoriach našli ..pokoj pre svoje
duše. Sýtili sa Chlebom života a napájali sa vodon spasiteľnej múdrosti.

Samočinne a bez poriadku defilujú dnes pred
nami — každý je iný, lebo svätosť je rozličná
— všetci spolu a každý zvlášť: Mária, Brána
nebies a Kráľovná všetkých svätých. — Stefan
vidí otvorené nebo. — Pavol zrazený z koňa.
Pletie sa nám jeho poddajnosť: « Pane, čo chceš,
aby som robil? » s vytržením: « Ani oko nevidelo, ani srdce nezacítilo, čo nám prichystal
Pán ».
Načúvame výkriky: Ignácov: «Oheň, kríž,
divá zver, zhyzdenie celého môjho tela, diabolské trápenia nech ma pochytia, len nech dosialinem Krista». — Agát in: «Tebe slúžiť je viac,
než vlastniť všetky poklady a všetok prepych
kráľov ». — Agnesin: « Predišiel ťa iný, čo ma
miluje. On ozdobil moju hlavu a môj krk drahokamami. Budem jeho nevestou ».
Udivuje nás neochvejnosť Atanáza, — apoštolská horlivost' a príkoria Metoda, — učenosť
Tomáša: «Nič za odmenu, len Teba samého».
— Oddanosť Petrova: «Ku komu pôjdeme? ».
— Strádanie Petra z Alkantary: « O šťastné pokanie, čo mi zaslúžilo toľko slávy ». — Dôvera
Terézie: « Ježišu, prišla konečne hodina, ked' sa
uvidíme a objímeme ». — Túžba Bernarda:

« Už nie som z tohto sveta, túžim uzrieť Krista
a jeho Matku». — Spaľovanie Rozálie: «Od
môjho ženícha íha toľko si žiadam, aby ma rozohnoval a pálil až do dna, ked' budem preň
zrelým ovocím, ktoré On sám nech odtrhne z
tejto zeme pre jeho prestol v nebi». — Terezkina nežnosť: « Ježiš je jedinou mojou láskou, pre
neho prijímam utrpenia, ako nežné pohladkánie». — Sáviovo rozhodnutie: «Ak nie som
svätý, nič nie som. — Radšej smrť, ako zhrešiť! »
Dosť! Zgniavení sme až k zemi a pomätení
nad toľkým vyžarovaním svätosti, ale zároveň i
nadšení a obodrení do nového boja.
❖

❖ ❖

Boh vo svojej nekonečnej dobrote a moci,
ešte pred stvorením sveta, nás vyvolil a predurčil, aby všetko sústredil v Kristovi. Aby sme
nežili len podľa tela, ale boli účastmi jeho
Božskej prirodzenosti. Naša svätosť spočíva
práve v teito účasti na Božom živote. Len nepoddajnost' ľudí, ich tvrdošijný odpor Láske
ničí tento Boží plán.
Toto predurčenie sa javí i v tom, že vložil
do našej ľudskej prirodzenosti silnú náklonnost'
ku šťastiu a dokonalosti, ktorou by mal človek
chápat' a vyjadriť svoj vzťah k nemu. Akúsi
inštinktívnu, inokedy povedomú orientáciu duše
na Boha. Ak túto náklonnosť nepestujeme, ničíme v nás tento náboženský zmysel, v ktorom
sa rodí a vzmáha svätosť. Náš náboženský život
- tento nevýslovný dialóg medzi Bohom a človekom - bude tým bohatší, čím viac uspôsobil jeme
naše schopnosti prijať jeho dary. Toto uspôsobenie si nadobudneme uznaním sa za hriešnikov. Za takých sa pokladali svätí, lebo boli v
dôvernom styku s Bohom, vedeli kto je, okúsili
jeho čistotu.
Človek, ktorý necíti sklon k náboženstvu, je
čímsi menej, lebo to je dačo, čo patrí k nášmu
zrodu a na čo máme nárok.
T. Merton takto sa vhľba do tejto pravdy:
« Ak neprídem nikdy k tomu, k čomu mám
prísť, a ostanem vždy to, čo nie som, celú
večnosť prežijem v protirečení sám so sebou,
súc v tom istom čase dačo, a nič; a ostávam
mŕtvym. A smrť, čo chce ostať mŕtva, nemôže
dosiahnuť opravdivú smrť, lebo musí ešte
existovať. »
Carrel s vedeckou prísnosťou skúmal ľudského ducha, aby odstránil z neho závory neznáma. a v tomto bádaní sa postretol so svätosťou.
Pi'esvedčil sa, že svätosť je cieľom života. Ba
čo viac, že je nevyhnutným hýbadlom a cieľom
aj nášho plného rozvinutia telesného, myšlienko7

vého a spoločenského. Taká svätosť, v súhre so
zákonmi tela a ducha, nikdy neudusí život, ale
naopak, bude napomáhať jeho rozvoj.
Svätec sa formuje v človeku - hovorí Max
Scheller - a človek vo svätcovi. Opravdivý človek je svätý, lebo pravda je svätosť. Kto sa činí
podľa pravdy, približuje sa k svetlu. « Ak sa
neusilujeme ustavične o svätosť, stávame sa
vždy viac úbožiakmi. » (Libermann) - Som svätý, keď som tým, čim mám byť-, mnou samým.
A mňa samého môžem nájsť len v Bohu. Ak
vylúčim Boha, zavrhnem mňa samého a zničím
vlastné šťastie.
Kristus v blahoslavenstvách zavrhol ducha
sveta. Vyzýva nás v nich nájsť samých seba.
Blahoslavenstvá sú pochod svätých, odhalenie
radosti vo svete. Sú na to, aby táto naša, planéta
bola opäť obývateľná a krásna.
To je vôľa Božia: naše posvätenie. Boh to
chce, lebo On je svätý, lebo do tohto posvätenia vložil svoju slávu, ktorú od nás právom očakáva a naše šťastie, ktorým nás chce nasýtiť.
Neprijať túto vôľu Božiu, je toľko, ako nechcieť plnosť svojho bytia, ostávať prázdnym a
nutne sa viac a viac obracať k veciam.
{נ:
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Načim vidieť krásu zdokonaľovania. Ján
XXIII. ukázal svetu, koľká túžba je vo svete po
nadprirodzenom živote a po svätosti.
Právom v Konštitúcii o Cirkvi nechýba kapitola o Povolaní k svätosti. Koncil nás ubezpečuje, že všetci veriaci, akéhokoľvek stavu a
hodnosti, sú povolaní k plnosti kresťanského
života. Skrze túto svätosť aj spoločnosť nadobudne oveľa ľudskejšiu životnú úroveň... Manželia nech sa stanú svedkami a spolupracovníkmi
plodnosti matky Cirkvi, aby sa tak účastnili tej
lásky, s ktorou Kristus miloval svoju nevestu a
sa jej daroval... Každý veriaci má ochotne počúvať slovo Božie, pristupovať často k sviatostiam, venovať pozornosť modlitbe, zapieraniu seba samého, oddať sa službe bratom a
cvičiť sa v každej čnosti... Vystríha nás pred
nebezpečenstvom v užívaní vecí tohto sveta: tí,
čo sú v styku s týmto svetom, nech sa správajú
ako by nič nemali.
Robme dohre, kým máme čas, deň po deň,
aby nikoho z nás nezatvrdli zvod hriechu.
« # #
Príde hodina, keď všetci v hroboch počujú
hlas Syna Božieho a vyjdú: tí, čo robili dobre,
vzkriesia sa k životu. Aj všetci tí, čo umreli vo
viere a nedosiahli, čo im bolo prisľúbené. Len
z d'aleka to videli, vítali a uznávali, že sú cudzincami a prišelcami na tejto zemi. Tým naznačili, že hľadajú vlasť. Túžili po lepšej vlasti,
po nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať
8

Mladá slovenská umelkyňa dominikánka Sr.
Francesca pred jednou prácou z vlastnej tvorby:
reliéf sv. Martina de Porres.

sa ich Bohom, pripravil im totiž mesto. Aj oni
sú spoluobčania - členovia rodiny Božej, ktorá
spočíva na základe, ktorým sú apoštoli a proroci
a uholným kameňom je sám Ježiš Kristus V ňom
sa celá stavba spája a rastie vo chrám Pánov. V
ňom boli všetci budovaní na príbytok Boží v
Duchu.
Je dôležité pripomínať si, že Boh je
losrdný aj v súžení a že utrpenie, čo
najvhodnejšou cestou privedie k zásluhám
nebo je to, čo nám posiela Prozreteľnosť:
charakter, zdravie, zamestnanie, rodina...

minás
pre
náš

« * #
Tak sa aj my dožijeme dovŕšenia veľkej
nádeje, uvidíme ho nie ako v zrkadle, ale tak
ako je. Uvidíme ho a budeme ho milovať. Milovať a tešiť sa. Tešiť sa a chváliť ho.
Naša konečná útecha z bojiska väzí v tom,
že odmena, čo nás čaká, nie je ľudská a časná,
ale večná a Božia.
Nech by sa i o nás nazdával svet, že náš
život takto žitý je šialenstvom, nezúfajme, lebo
i my raz budeme započítaní medzi synov Božích
a budeme mať údel medzi svätými.
A. Nádaský
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Výkonný Výbor SI. Ligy mal schôdzu
V sobotu 8-ho októbra 1966
mal Výkonný Výbor SI. Ligy
dôležitú schôdzu v ClevelandSheraton Hoteli. Jedným z dôležitých bodov schôdze bolo aj
pojednávanie o blížiacom sa
60-ročnom jubileu založenia Slovenskej Ligy v Ameiike. Jubilejná konvencia sa bude konať
v Clevelande v mesiaci máji
1967. Po skončení schôdze čienovia hl. úradu SI. Ligy a predseda, podpredseda a tajomník
miestneho okresného sboru, ktorý má na starosti jubilejné pripravý, odišli do Slovenského
ústavu v opátstve slovenských
benediktínov na East Boulevard.
Hostí privítal terajší direktor
SI. ústavu vdp. Andrej Pir,
OSB. Odtiaľto autami odobral
sa hl. úrad a hostia na cintorín
k hrobu Dr. Františka Hrušovského. Z príležitosti desiateho
výročia smrti bývalého hl. tajomnika Slovenskej Ligy a
prvého direktora SI. ústavu,
členovia hl. úradu Ligy položili
na jeho hrob veniec. V krátkom
prejave nad hrobom terajší hl.
tajomník SI. Ligy a redaktor
Slováka v Amerike Dr. Jozef
Pavčo pripomenul zásluhy a
prácu za národ a Cirkev bývalého tajomníka Ligy, direktora
ústavu, učiteľa, pedagóga a

poslanca Slov, snemu. Pripomenul, že na tomto istom eintoríne ležia neďaleko tohto
národného hrdinu a bojovníka
i zakladateľ Slov. Ligy vdp.

Štefan Furdek a predseda Slovenskej Ligy Filip Hrobák.
Po modlitbách predriekaných
členom exekutívy ndp. opátom
Teodorom Kojišom, OSB., zaspievali prítomní slovenskú štátnu hymnu Hej Slováci!

Nad hrobom Dr. F. Hrušovského sa zišli v pietnej spomienke
(z prava na ľavo): osv. p. opát Teodor Kojiš OSB, člen exekutívy
Slov. Ligy; predseda Slov. Ligy J. Tkáč; hl. tajomník Dr. J. Paučo;
direktor Slov, ústavu Rev. A. Pír OSB; člen exekutívy J. Krištofík;
A. Roman, tajomník ciev. okr. sboru S.L.; A. Pavelčák, pokladník a
A. Hudak, predseda okr. sboru. (Foto FAVORITE PICTURES, T.
Gašparík).

Najdôst. pán biskup Pavol Hnilica medzi Slovákmi v Paríži
Dňa 2. októbra t.j. na prvú
októbrovú nedeľu t.r. naša Kat.
Slov, misia v Paríži zažila krásnu slávnosť. V tento deň zavítal medzi nás vzácny hosť
najd. p. biskup Pavol HNILICA,
ktorý prišiel k nám z Ríma,
aby sa s nami porozprával a
potešil.
Už pred sv. omšou sa zhromaždilo na rue Joseph Bara,
kde mávame svoje obvyklé
bohoslužby, asi 160 krajanov z
Paríža a z bližšieho i ďalšieho
okolia. Pred sv. omšou privítal
najd. p. biskupa rektor misie
vdp. J. Gašparík, ktorý medzi
iným povedal: «Vaša Excelen

cia, najd. pán biskup! Srdečne
Vás vítame v našom kruhu a
tešíme sa, že ste prišli medzi
nás. Vy ste už tretí biskup, ktorého vítam na tomto posvätnom
mieste. No Vy ste z nich prvý,
ktorý ste sa narodili a vyrástli
na Slovensku a teda ste ako
jeden z nás. Preto je aj naša
radosť väčšia. »
Potom poprosil p. biskupa,
aby nám posvätil zástavu sv.
Cyrila a Metoda, ktorú dala pre
našu misiu vyšiť na Slovensku
pani Margalová, a zlatom vyšívané velum, ktoré priniesli
slovenské sestričky z Perú ako
dar rehoľných sestier zo Slo

venska. «Ako kedysi Konštantin Veľký zvíťazil v znaku
kríža, ktorý sa mu zjavil na
Milvijskom moste, — pokračoval p. rektor — tak aj my v
tomto znaku sv. kríža, ktorý
priniesli našim predkom svätí
vierozvestovia sv. Cyril a Metod,
ktorého symbolom je táto zástava, zvíťazíme nad neverou a
všetkými bludmi, ktorými je
zmietaný náš národ pod Tatrami a zachováme si vieru našich
predkov ».
Po posviacke zástavy a véla
najd. pán biskup slúžil recitovanú svätú omšu, pri ktorej sme
spievali omšové piesne. Po evan
9

jeliu nám povedal p. biskup
dojímavú kázeň.
Vysvetlil silu a význam modlitby sv. ruženca a pripomenul,
ako sv. Otec Pavol VI. odporúča
celému katolíckemu svetu modliť sa v mesiaci októbri sv.
ruženec za svetový pokoj. «že
som kňazom, a biskupom —
pokračoval p. biskup — to môžem po Pánu Bohu vďačiť len
svojej matke, ktorá sa denne za
mňa modlievala ruženec. Keď
sa mi ako robotníkovi po viacerých rokoch otvorila cesta ku
kňazstvu, prezradila mi, ako sa
ešte za dievčaťa modlila, aby
mala raz syna kňaza a ako ma
už v útlom veku zasvätila Pánu
Bohu a Panne Márii. Už ako
malému chlapcovi mi rozprávala vždy s veľkou úctou o
kňazoch a misionároch. Takto vo
mne rástla túžba stať sa
kňazom, akého si ona predstavovalä. » Potom obšírne vysvetlil všetky útrapy a väznenia v
koncentračnom tábore, kde bol
zavretý so stovkami kňazov a
klerikov, svoju vysviacku za
kňaza a biskupa a konečne svoj
útek za hranice. « Kňazstvo, ku
ktorému som sa riadením Božím
dostal a ktorého sa mi dostalo

v plnosti, chcem zasvätiť službe
Vašej, drahí bratia a sestry.
Citim sa byť vašim služobníkom,
ako aj služobníkom trpiacej
Cirkvi, ktorej bolesť je mojou
bolesťou a ktorej hrdinstvo je
i mojou silou a útechou. Dnes,
keď na Východe i na Západe
sa rozširuje ateizmus, ktorý
bojuje proti kráľovstvu Božiemu, ktorý nenávidí všetko, čo
je Božie, vás môžem uistiť, že
len zomknutí vo viere a láske
Kristovej, budeme vedieť zviťažiť v tomto znaku kríža, ako
to povedal váš p. rektor.
Jednou z otázok, ktorú mi
položil svätiaci biskup pri mojej
biskupskej vysviacke, bola:
Chceš byť pre všetkých chudobných, opustených, núdzu
trpiacich otcom a pomocníkom?
Odpovedal som celým srdcom:
Áno! Toto mi bolo samozrejmým, lebo nás to učila už naša
matka. Boli sme sami chudobní,
ale sme pomáhali ako sme len
mohli chudobnejším od nás. V
tomto duchu chcem byť služobnikom všetkým, čo trpia a
boria sa o lepší život! » Potom
nás prosil o modlitby a dal nám
svoje biskupské požehnanie.
Slávnosť sme zakončili spo

ločným obedom, na ktorom sa
nás zúčastnilo vyše loo osôb.
Pri obede najd. pána biskupa
v mene krajanov pozdravil p.
Kšinant. Poďakoval sa mu za
láskavosť a ochotu, s akou
prišiel medzi nás a uistil ho o
našej vernosti k Bohu, národu
a Cirkvi: «Sľubujeme Vám,
Excelencia, že tú vieru, to dedičstvo otcov, ktorú sme si
doniesli do exilu, budeme si
všemožne strážiť a necháme ju
ako odkaz aj našim deťom! ».
Pán biskup sa porozprával so
všetkými prítomnými a mladi
si medzitým zaspievali slovenské ľudové piesne.
Treba tu pripomenúť, že našej slávnosti sa zúčastnila aj
skupina mladých Slovákov evanjelikov z Juhoslávie, ktorí sú
tu na prácach a pravidelne
navštevujú naše katolícke bohoslužby.
Pán biskup sa nakoniec poďakoval p. rektorovi Slovenskej misie a ostatným misionárom za milé pozvanie a pritomným za hojnú účasť a uistil
nás, že prišiel síce po prvý, ale
nie posledný ráz medzi nás.
— fr —

Jubilené oslavy v Dieburgu pri Frankfurte
V nedeľu 18. septembra sme oslávili v pútnickom mestečku Dieburgu, v svätyni P. Márie Sed.embolestnej, štyristé jubileum pútnického chrámu v šaštíne a prievidzského gymnázia.
Organizátorom a dušou slávnosti bol Msgr.
Jakub Bauer, okolo ktorého sa zišiel pekný počet
našich krajanov — Karpátskych Nemcov. Prelát
Bauer mal popoludní vo farskej miestnosti referáty o spomenutých jubilujúcich miestach. Dp.
Mikuš informoval prítomných o našom malom se•
minári v Ríme. Prítomnosť dp. Strečanského zaistila hudobné obveselenie.
Vrcholným bodom slávnosti bola pontifikálna
sv. omša ndp. biskupa Msgr. P. Hnilicu, za asistencie dpp. Botka, Strečanskéno a Mikuša. Ndp.
biskup hovoril za veľkej pozornosti veriacich o
stave Cirkvi na Slovensku. Početné zástupy pútnikov, medzi ktorými boli i Slováci žijúci na bližšom okolí Dieburgu, s dojatím počúvali slová kazateľa.
Zásluhou preláta Msgr. Bauera slávnosť vyznela veľmi pekne. Prejavil sa na nej pravý rodinný duch a prítuľnosť našich krajanov Karpatských Nemcov k spoločnej otčine, trpiacemu Slovensku. V tomto duchu chceme žiť aj naďalej,
pod plášťom Sedembolestnej.
(Prítomný)
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Ndp. biskup Hnilica káže v Dieburgu.

Z NÁŠHO ÚSTAVU V RIME
Slovo má seminárny kronikár

• Áno, mal by mať slovo, ale
nevie sa ho chytiť, lebo tento
úsek kroniky je chudobný na
pozoruhodné udalosti. A o ničom je ťažko písať kroniku.
To nie je slohové cvičenie. Keď
nám slovenčinár vyberie nejakú
tému, napríklad « V horách ma
zastihla búrka», nuž fantázia
má kade lietať. Obrazotvornosť
vie vybájiť búrku, akú ešte
nikto nezažil. Aj o jedálnom
lístku sa dá veľa písať, najmä
keď načrieme do zásob neskutočností. Ale písať kroniku, a
to bez udalostí — to nie je
špás.

® Toto obdobie bolo bohaté na
návštevy a zmeny. Náš prah
prekročilo veľa hostí a návštevníkov zo všetkých štyroch strán
sveta, ak chceme zahrnúť už
aj tých, ktorých ešte len čakáme. Cd východu k nám zavítali
(niekto hneď pomyslí na troch
kráľov) misionári z Indie, z
Japonska... Zo západu nás prišli pozrieť nielen jednotlivci z
Francúzska a misionári z Južnej Ameriky, ale celé exkurzie
z USA... Od severu k nám došlo

pár krajanov z vlasti, z krajov
severne od Álp... Z juhu tiež
nám nechýbali návštevy, a neboli to černosi.

® Po jesennej rovnodennosti
verejná správa zasa zasiahla de
behu času a o polnoci z 24. na
25. septembra potisla ho o hodinu dozadu, a tým nám vrátili
hodinu spánku, ktorý nám boli
ubrali kedysi v jari, ako sme
sa Vám už posťažovali v našej
kronike. — Keď je reč o čase,
spomeňme aj počasie, ktoré sá
značne zmenilo v prospech našej záhrady. Tá sa znovu rozzelenala, aj naše jemné stromčeky ožili, lebo častejšie na ne
prší.
® V nedeľu 25. septembra bol
v našom rodinnom kruhu vysokodôstojný pán Moravčík,
hlavný predstavený tešiteľov
Božského Srdca, ktorý má svoje
sídlo v Kanade. Odcelebroval
pre nás sv. omšu a povedal nám
znamenitú kázeň o povolaní. Aj
oni v Sarnii majú podobný
seminár ako my v Ríme a preto
pozná dobre radosti, ťažkosti
a potreby mladíkov, akí sme
my.

• So záujmom sme počúvali
zprávy o sarnijskom seminári
a o živote chlapcov v ňom z
úst vdp. Jozefa Dragoša-Alžbetínčana, ktorý každoročne nás
poteší svojou pritomnoťou a
zdrží sa trochu dlhšie s nami.
Pod jeho rukami kvitnú nielen
verše, ale sa rozvíjajú aj kvety
a ozdobné kríky, ktorými ohohacuje okolie nášho ústavu, čo
tu v krátkom čase vykonal,
svedčí nielen o jeho pracovitosti
a podnikavosti, ale aj o jeho
umeleckom vkuse. Bude treba
po ňom pomenovať asooň jednu aleju oleandrov, alebo aleju
vavrínov. To bude lepšie.

© Príchodom októbra skončila
aj naša kúpačka. No za dva
týždne v Ríme sme sa viac
nakúpali ako za dva mesiace
doma na prázdninách, kde počasie nám neprialo. Aj futbal
už sa zriedka hráva, lebo na
ihrisku miestami stojí voda.
Máme však pekné volejbalové
a basketbalové ihiisko a môžeme sa vyskákať do vôle. Ako
radi by sme si dali nejaký zápas,
keby sme mali od seba slabších
partnérov, aby sme získali
trochu športovej slávy. Nie však
pre nás. ale pre náš ústav! —
A — zasa do počutia!

Jubilejná oslava Sv. Klimenta ochridského v Ochride

V 9. tohoročnom čísle Hlasov
z Ríma sme uverejnili článok
o Sv. Klimentovi ochridskom, z
príležitosti 1050 výročia jeho
smrti. Tam sme spomenuli, že
sa v Ochride chystajú spomienkové slávnosti.
Tie boli dvakrát. Macedónska
pravoslávna Cirkev zorganizovala oslavu svojho patróna v
deň jeho sviatku, ktorý pripadá
na 27. júla, pre rozdielnosť
gregoriánskeho a juliánskeho
kalendára sa však slávi 9. augusta. V ten deň sa zišla do
Ochridu celá hierarchia Macedonskej pravoslávnej Cirkvi, a
oslava pozostávala v slávnosť
ných bohoslužbách v kostole
sv. Klimenta, s dovolením štátneho pamiatkového úradu, lebo

ináč sa v tom kostole nesmie
slúžiť. Na tej oslave bolo pritomných aj niekoľko katolíckych
kňazov a seminaristov, ktorí v
tom kostole odslúžili «Moleben»
na česť sv. Klimenta.
Omnoho väčšiu oslavu usporiadal štátny výbor Federatívnej Republiky Macedónie v
dňoch 10.-12. septembra 1966.
Výbor pozval na oslavu slavistov z rôznych krajín, a medzi
nimi sa nachádzal aj pisateľ
týchto riadkov. Oslava mala
mať celkom laický charakter,
a Kliment bol predstavovaný
iba ako žiak a pokračovateľ v
kultúrnom diele cyrilometodskom, a «prosvetiteľ» macedonského národa. I v tlačených
i v prednesených príspevkoch

Sv. Klement ochridský, podľa
starej maľby.
n

domácich vedcov a činiteľov
všade je vynechaný prívlastok
«svätý». No napriek tomu na
oslave sa znovu zúčastnila celá
hierarchia Macedónskej pravoslávnej Cirkvi (4 biskupi), jeden
biskup-zástupca Srbskej pravoslávnej Cirkvi a ndp. Smíljan
čekada, rím. -katolícky biskup
zo Skoplja. Okrem mňa, ktorý
som bol prijatý ako delegát
Pápežského Východného ústavu
v Ríme, bolo prítomných ešte
6 katolíckych kňazov a asi 25
pravoslávnych kňazov. Osobitne
chcem tu zaznamenať, že za
slovenských slavistov sa na
oslave zúčastnili profesori: Dr.
Ján Stanislav a Dr. Eugen Paulíny z Bratislavy.

stieri sv. Nauma (druhého cyrilometodského žiaka), na samom dolnom konci ochridského
jazera.
Oslavy sa začali v sobotu 10.
septembra otvárajúcim prešlovorn ochridského mešťanostu,
na návrší pri vyššie spornenutom niekdajšom monastieri
S v. Pantelejmona. Okrem zahraničných hosti zúčastnili sa
na tom akte žiaci všetkých ochridských škôl, a početné domáce
obyvateľstvo. Po preslove obecenstvo v skupinách vchádzalo
do priestoru ohraničeného štyrmi stenami niekdajšej mešity,
kde im boli vysvetlené výsledky
vykopávok. Na mieste hrobu
sv. Klimenta videli sme polože-

Kostol sv. Klementa v Ochride.

Stretnutie v Ochride nemalo
charakter vedeckého kongresu,
ale skutočnej oslavy Z tejto
príležitosti macedónsky pamiatkový úrad sa chcel predstaviť
pozvaným slavistom dvoma významnými dielami: archeologiekým výskumon niekdajšieho
kláštorného kostola sv. Pantelejmona, osnovaného práve sv.
Klimentom, kde sa až do roku
1448 nachádzal aj jeho hrob, a
ktorý potom Turci zničili a na
jeho mieste postavili mešitu. Z
mešity teraz ostali iba štyri
múry, ktoré sú teraz prekryté
strechou, a tak chránia drahocenné vykopávky. - Druhé dielo
je reštaurácia kostola v Mona12

ných niekoľko vencov. - Večer
tohože dňa v miestnom « dome
kultúry» bola slávnostná akadémia. Na nej prehovoril o
význame Sv. Klimenta profesor
skopskej univerzity Dr. Blaž
Koneski, a na to orchester skopského rádia a členovia národného divadla predviedli hudobné
oratorium «Sv. Kliment Ochridský» od Vlastimira Nikolovského. V nedeľu ráno v
kostole sv. Klimenta (aj tento
raz so zvláštnym dovolením)
konali sa slávnostné bohoslužby,
pri ktorých slúžil macedónsky
metropolita Dositej a štyria
pravoslávni biskupi. Prítomný
bol rím. kat. biskup čekada,

mnohí cudzozemní slavisti, a
ľud z okolia toho kostola. O
10. hodine predpoludním bolo
otvorené v sále hotela «Orce
Nikolov» slávnostné zasadanie
skopskej univerzity na česť Sv.
Klimenta. Okrem rektora tej
univerzity predniesli pozdravné
prejavy zástupcovia slavistov z
rôznych zemí. Za Slovákov
prehovoril prof. Dr. Ján Stánislav. - Odpoludnia v «Dome
kultúry» bol premietaný dokumentárny film o Sv. Klimentovi
a na to bolo otvorenie výstavy
« Slovanská pismennosť ». Obidve veci dobre pripravené.
Vládni zástupcovia Republiky
Macedónie dávali večer na
počesť hostí recepciu. V pondelok ráno o 11. hod dával
recepciu macedonský metropolita Dositej, a o 1. hodine hostia
nasadli na dve lode, ktoré ich
za jednu a pol hodiny dopravili
na južný okraj ochriďského
jazera, do monastiera Sv. Nauma. Tu boli účastníkom ukázané
reštauračné práce v monastierskom kostole a na to na zelenej
lúke pri jazere bola recepcia,
usporiadaná zástupcami mesta
Ochrida. Už padla noc, keď sa
obe lode vrátili do malého ochridského prístavu.
Pre nás je. táto oslava tým
významná, že macedónsky metropolita Dositej na žiadosť
pisateľa týchto riadkov podároval čiastočku pozostatkov Sv.
Klimenta, ktorý mal také hlboké
vzťahy k Veľkej Morave, pre
kaplnku Slovenského ústavu
sv. Cyrila a Metoda v Ríme.
P. M. Lacko S.J.
MEDZINÁRODNÝ KONGRES
TEOLÓGOV
Od 26. septembra do 1. októbra 1966 sa konal v Ríme
medzinárodný kongres teológov.
Odborníci z celého sveta rokovali o niektorých základných
témach II. vatikánskeho koncilu: tajomstvo Cirkvi; biskupský sbor; Panna Mária a Cirkev;
prítomnosť Pána pri bohoslužbe; misionárska úloha Cirkvi;
vzťah Cirkvi k nekresťanským
náboženstvám; teologický po•
jem dejín spásy; S v. písmo a
ústne podanie; náboženská slobodá; teologické základy dialógu
Cirkvi so svetom; ekumenizmus.

karov, atď.) a krátko sa porozpráva s jednotlivými členmi,
alebo aspoň s vedúcimi skupiny. Sem patria aj t.zv. audiencie baciamano - bozk ruky, pri ktorých možno so Sv.
OtCfom prehovoriť niekoľko
slov, podať mu ruku, bozkať
prsteň a dostať osobitné požehnanie.

V. piatok 30. septembra prijal Sv. Otec na zvláštnu audienciu
opátov rehole sv. Benedikta. Vidíme medzi nimi i opáta slovenských
benediktínov v Clevelande osv. p. Ilieronýma Kovala.

PAPEZSKE
Každý návštevník Ríma túži
vidieť Sv. Otca a dostať jeho
požehnanie. Často si však až סיג
Večnom meste uvedomí, že to
nie je vždy ľahké.
Dni Sv. Otca sú preplnené
prácou: využíva každú chvíľku času, lebo na jeho pleciach
leží zodpovednosť za celú Cirkev. ba za celé ľudstvo. V každodennej práci pomáhajú pápežovi úrady Rímskej kúrie.
Hlavní vedúci týchto úradov
majú u Sv. Otca pravidelnú
pracovnú audienciu každý mesiac, alebo i častejšie, podľa
potreby a dôležitosti veci. Ba
štátny sekretariát má s pápežom styk denne, i viac razy,
ked' je to potrebné.
Diplomatickí
zástupcovia
štátov, ktoré majú styky so
Sv. stolicou, oddávajú hlave
Cirkvi svďe poverovacie listiny na slávnostnej nástupnej
audiencii. Na slavnostých audienciách prijíma Sv. Otec i
hlavy štátov a vlád.
Ostatné audiencie sa môžu
rozdeliť na tieto základné
druhy: súkromné, zvláštne a
hromadné. Na súkromných
pápež prijíma len osobu, s

AUDIENCIE
ktorou .má hovořit o dôležitých veciach, napríklad kardinálov, alebo biskupov. Na
zvláštnych audienciách prijíma obyčajne skupinu ľudí, ku
ktorej má osobitný prejav
(napi־, skupiny rehoľníkov, le-

Hromadné audiencie sa konajú verejne v bazilike sv. Petra, alebo v lete v zvláštnej
sále v Castel Gandolfo.
Audiencie S v. Otca veľmi
unavujú. Vyžadujú veľkú pozornosť, napätie a niekedy
spôsobujú aj telesnú únavu.
Nie je dobre nástojiť, chcieť
sa dostať za každú cenu k pápežovi. Bolo by to každému
milé, to je pravda, aj sám Sv.
Otec by určite s radosťou stretol čím väčší počet svojich synov, ale práve z lásky k Sv.
Otcovi sa musíme vedieť i
zrieknuť.
Je oveľa dôležitejšie modliť
sa za pápeža, aby ho Duch
Svätý osvecoval, aby mu pomáhal v ťažkej a zodpovednej
práci.

Dp. J. Heriban SDB pri audiencii v Castel Gandolfo dňa 21.
augusta 1966 poprosil Sv. Otca o požehnanie pre trpiace Slovensko.
Pavol VI. odpovedal: «Veľmi radi požehnávame všetkých biskupov,
kňazov a veriacich. Denne sa modlíme, aby im Pán dal silu zostať
verní Kristovi a jeho Cirkvi a aby im doprial čím skôr túženú
slobodu.»
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Zo Slovenska
MARXISTICKÝ NÁZOR NA KONCIL
Svet vedy, populárno — vedecký mesačník
Slovenskej akadémie vied a Socialistickej akadémie na Slovensku, prináša v tohoročnom májovom čísle päťstranový článok o II. vatikánskom
koncile z pera Jozefa Lamoša. Vypisujeme z
neho aspoň záver. Aj z neho vidieť dostatočne,
ako hľadia na koncil cez marxistiské okuliare.
« II. vatikánsky koncil •— píše Lamoš — sa
pravdepodobne stane medzníkom v novodobých
dejinách katolicizmu. Nemyslíme natoľko na
konkrétne výsledky koncilu, tie samy osebe ešte
neznamenajú kvalitatívny zlom v katolicizme.
Cirkev sa však ocitá v zásadne inej spoločenskej
situácii ako kedykoľvek predtým. Zdá sa, že
koncil poslúži ako východisko pre hľadanie miesta katolicizmu v modernom svete, pre reformovanie a prispôsobovanie sa cirkvi tejto situácii,
pre isté prehodnocovanie, či modernejšie chápanie náboženskej doktríny. V tom bude jeho
hlavný význam pre cirkev. Reakcia koncilu na
moderný svet sa zračí v tomto: cirkev zaostala,
svet sa vyvíja bez ohľadu na ňu, ba proti nej.
Neostáva nič iné iba renovácia (prívlastok koncilu ako ” reformačný ” sa zanovité odmieta),
adaptácia spoločenskému vývoju. Tento proces
sa začal vo väčšej alebo menšej miere vo všetkých sférach jej pôsobenia, pravda, nie hladko,
nie jednoducho, čo dokazujú stretnutia rozličných síl vnútri cirkvi.
Znovu sa potvrdzujú zásadne marxistické
stanoviská k náboženstvám. Vývoj spoločnosti
zákonite vytvára podmienky pre odumieranie
náboženstva. Cirkev chce tomu zabrániť. To
určuje jej úlohu v dnešnom dianí ».

POŠRAMOTENÁ POVESŤ « VEDECKÉHO »
ATEIZMU.
« Samotný termín vedecký ateizmus, i keď je
akokoľvek klasickým-marxistickým, má dnes
ešte stále pejoratívnu príchuť. Je príliš úzko
spájaný s obdobím, v ktorom sa malo vystačiť
len s jeho bezprostredne propagandistickou podobou a adjektivum « vedecký» stratilo v rutinovanej prednáškovej mánii na obsahu a význáme. I sám si to čiastočne zapríčinil. Prezentoval sa v prostoduchej sploštenosti, pripustil bez
protestu vlek módy a konjunkturalizmu, dali sa
ním získavať tituly i manifestovať kádrová
pevnosť a každý, čo len trochu šikovný « bojovník », mohol tu vyskúšať svoje ambície.
Málokedy sa tak horúco ideovo « bojovalo »,
14

priam v súťažnom tempe presvedčovalo a len
málokde sa tak svojvoľne prehliadala kvalifikácia týchto « bojovníkov » .... Výsledky sú
dosiaľ chaotické. Existujú « úradne » získaní, v
skutočnosti však religiózne ^mysliaci a žijúci.
Ako ich rozlišovať? Ako tu nadväzovať kontakty, viesť dialóg dnes? Boli to očividne aj ľavičiarske tendencie hodnotiť celú totalitu čloxeka
podľa jediného kritéria: veríš, alebo si už vyrovnaný? Tí « vyrovnaní » stávali sa potom
plnohodnotnými ľud'mi. Ich postup bol otvorený. Ostatní, tí nevyrovnaní, javili sa akoby
menejcenní. Z druhoradej otázky stala sa hneď
prvoradá, rozhodujúca. Prostoduchým to poskytovalo ten najlacnejší záver na určovanie, kto
je s nami a kto sa ešte len « vyrovnáva », kolíše.
Nemohlo ísť a ani nešlo o prekonávanie náboženstva, ale jedine o jeho holé odmietanie.
Pravdaže, bolo to i nedôstojné »
Dlho sa teda zanedbávala takzvaná « odborná báza vedeckého ateizmu »ak tomu ešte
« pošramotená povesť vedeckého ateizmu tiež
nevytvára preň práve najlepšiu atmosféru tak
v očiach verejnosti, ako aj v kruhoch odborných. »
« Súčasnému stavu vedecko-ateistického výskumu na Slovensku zostalo z minulosti (blízkej
i tej dávnejšej) pomerne chudobné domáce
myšlienkové dedičstvo. Vypľňalo sa ponajviac
z cudzích prameňov, za pomoci prekladovej
literatúry (SSSR), ktorá však nemohla hovoriť
k našim pomerom, k nášmu typu veriaceho človeka a jeho úrovni. » Cíti sa teda potreba hľadať náročnejšiu cestu. A « pokusom o túto náročnejšiu cestu teórie vedeckého ateizmu je práca Pelušky Bendlovej « Človek a moderní katolicismus » (Vydalo Svobodné slovo, Praha
1965, 265).»
Teda zasa sa vypľňa z cudzích prameňov,
ktoré ;nemôžu hovoriť k !našim pomerom, k
nášmu typu veriaceho človeka! A vďaka Bohu!
Uvedomuje si to Michal Kolárik, autor úvah
« Živé problémy vedeckého ateizmu », z ktorého
sme citovali? (Filozofia, 4, 1966. str. 446-450).

KTO SUSPENDUJE KŇAZOV?
Podľa všeobecného cirkevného práva biskup.
Stáva sa to veľmi zriedka, pretože priestupok,
za ktorý by biskup mohol kňaza zbaviť práva
vykonávať kňazské práce, by musel byť veľmi
vážny. Doma na Slovensku je to však ináč.
« Pred týždňom uverejnila americká tlačová
služba NCWC zprávu, podľa ktorej stalinská
pražská vláda zakročila proti štyrom kňazom,
obmedziac ich pôsobnosť, a to preto, že jeden
dovolil kázať v kostole po nemecky, druhý šiel

bez vládneho povolenia spovedať do susednej
farnosti a ďalší dvaja si nepýtali od vlády povolenie usporiadať púte. Všetkým štyrom zakázali
vykonávanie kňazských povinností na určitý čas »
(Slovák v Amerike, 29-6-1966).

NOVÍ MALOMEŠTIACI
Smená (15.10.1966) uverejnila dlhší rozhovor
s doc. Inž. Jiŕím Hermachom O inteligencii, rovnostrárstve a odcudzení. Uznáva v ňom viaceré
základné chyby vo výchove a v usporiadaní
spoločnosti vôbec. Precenila sa vraj industrializácia a tým sa precenil súčasne tiež anonymný
človek a podcenila sa tvorivá práca. Následok?
Hermách hovorí:
« Tým sme tiež otvorili cestu tomu zvláštnemu typu, ktorý Marx označuje za typ malomeštiaka, ktorý nie je odborníkom v ničom a ostáva

mu iba parazitovať z práce iných ľudí...
Tento typ ľudí, ktorý sa stáva za určitej
situácie životne úspešný, musí dbať o to, aby
sa jeho neschopnosť nepoznala. Hlavný postriedok nachádza v tom, že revolučný štýl práce
strany, ktorý vychádza zo znalosti vecí, nahradí
administratívne byrokratickým štýlom, opierajúcim sa o tajomstvo. Pretože tam, kde sa pračuje metódou byrokratického tajomstva, môže
sa dlho i najväčší hlupák javiť múdrym, pretože vie niečo, čo druhí ľudia nevedia, vedieť
nemôžu a nemôžu tiež spoločensky kontrolovať».
Odkiaľ však dúfať nápravu, ked' na kľúčových miestach sedia stále tí istí ľudia; stále sa
omáľajú tie isté frázy; robia sa tajnosti aj z vecí, o ktorých inde vrabce čvirikajú; stále sa hrdo
hlásia k ideológii, ktorá zavinila oplakávané
zlá.
Naozaj, komu niet rady . ..

Pred tretím sjazdom mierového hnutia kňazov
V pondelok 4. júla t.r. zišiel sa v spoločenskej
sále Parku kultúry a oddychu v Bratislave rozširený ústredný výbor Celoštátneho mierového hnutia katolíckeho duchovenstva (skratka: ÚV CMV
KD). Na ňom mal predseda hnutia minister J.
Plojhar obšírny prejav o úlohách duchovenstva v
boji o pokoj. Podal i návrh, aby zvolali na november t.r. III. celoštátny sjazd hnutia. Návrh prijali.
Sjazd má byť v Prahe v dňoch 24. - 25. novembra. Po celom Slovensku sa teraz konajú prípravné diecézne a okresné konferencie kňazov. Rokujú o výsledkoch a nových úlohách hnutia a
volia delegátov do Prahy.
Z tejto príležitosti chceme venovať CMV KD
zvláštnu pozornosť. Na základe článkov uverejnených v bratislavských Katolíckych novinách
(skracujeme: KN) môžeme dobre pozorovať pripravné práce na pražsky sjazd a utvoriť si obraz
o terajšej činnosti, cieľoch a pohnútkach hnutia.

nosmerný, podľa hesla, ktoré dávalo smer prvému pražskému sjazdu v septembri 1951: «Ex
Oriente lux - ex Oriente pax: z východu svetlo,
z východu i mier ».
« Sme si plne vědomi ■— prehlásil v Bratislave
predseda J. Plojhar — toho, že poslanie nášho
CMH KD má svoj veľký význam cirkevný, vlastenecký a politický. Naším heslom je a ostáva

členovia CMV KD

Do hnutia patria všetci «mieroví» kňazi.
Zakladatelia sami sa kedysi vyhlasovali za « vlasteneckých» kňazov. Prakticky to býva, zdá sa,
tak, že na väčšie schôdzky hnutia musia všetci
kňazi, ktorí nemajú závažnú výhovorku.
Najhorlivejšími členmi však zostávajú starší
kňazi, najmä tí, čo boli pri kolíske činnosti. Na
zasadnutí predsedníctva CMV KD v Prahe dňa
28. apríla t.r. sa zaoberali aj týmto problémom a
poverili pražského kanonika dr. A. Stehlíka vedením komisie pre prácu s mladými kňazmi, ktorí sa doteraz do hnutia málo zapojili. Chcú ich
získať pre bližšiu spoluprácu a tak zaistiť hnutiu ďalšie trvanie (por. KN 8.5.1966).
Ciele hnutia

Ako sme už spomenuli, CMV KD mal v prvom
rade bojovať svojím spôsobom za mier. Robí to
ešte aj dnes. Pravdaže, ide tu o pokoj akosi jed-

Sv. Otec pri večernej sv. omši za pokoj 4.
októbra 1966: s otvoreným náručím prijíma
mladého Vietnamčana, ktorý čítal jednu z prosieb
pri modlitbe veriacich.
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devíza: Boh, Cirkev, Vlasť» (KN 17.7.1966). Hnútie si podľa slov gen. tajomníka dr. J. Beneša
nárokuje, že « bolo a vždy bude vlasteneckým reprezentantom veriaceho ľudu, a že povedie duchovenstvo, najmä mladých kňazov, aby uvedomelo prispievali k výstavbe nášho spoločenstva »
(KN 8.5.1966). Práve preto si CMV KD nárokuje
právo hovoriť menom veriacich s vládou, ba i
« správne politicky a cirkevne viesť » celé duchovenstvo (KN 17.7.1966).
Teda boj za mier, výstavba socializmu. « Práve
my sme si vzali za cieľ — hovorí ešte v tom istom
prejave J. Plojhar — dokázať, že katolícka cirkev
môže dobre existovať v socialistickom štáte, a že
je možné s Komunistickou stranou a s našou vládou, lepšie než hocikedy v minulosti, jasne prediskutovať, dohodnúť a vyriešiť všetky problémy,
ktoré sa vyskytli, alebo by sa mohli vyskytnúť »
(KN 17.7.1966).
V skutočnosti to potom vyzerá takto: pomôcť
Cirkvi, aby lepšie slúžila štátu.
V duchu koncilu a strany

Hnutie vidi akoby pramene dnešnej svojej činnosti v dvoch skutočnostiach: v koncile a v komunistickej strane. « Dve významné udalosti — píše
K. štefko — ovplyvňujú ducha a náplň prípravného sjazdu. Je to Druhý všeobecný vatikánsky
koncil,... predovšetkým pastorálna konštitúcia Cirkev v dnešnom svete, ktorá je stredobodom pozornosti nášho duchovenstva.
Ako občania vlasti sa katolícki duchovní zaujímajú aj o vnútropolitické, hospodárske a sociálne
otázky, o budovanie ďalšieho života, o cestu, ktorou sa náš národohospodársky život bude uberať.
Rozhodujúce smernice vytýčil XIII. sjazd Komunistickej strany Československa. Je samozrejmé,
že aj tieto smernice stoja v popredí záujmu duchovných, ktorí chcú byť dobrými a vzornými občanmi
svojej vlasti ». (KN 9.10.1966).
Z koncilových rozhodnutí však venujú zvláštnu
pozornosť len otázkam mieru, o ktorých hovorí
spomínaná pastorálna konštitúcia, a liturgii. Všade
zdôrazňujú, že koncil schválil líniu mierového
hnutia. K tejto myšlienke sa najčastejšie vracia
tajomník slovenského výboru CMV KD dr. Ň. Záreezky, ktorý mal hlavný referát na všetkých slovenských diecéznych predsjazdových poradách.
Katolícke noviny stručne zhrnuli hlavné myšlienky tohto referátu. Môžeme si z nich urobiť úsudok o celej činnosti:
«Vo svojom referáte (dr. Záreczky) zhrnul
výsledky bratislavskej porady, veľmi podrobne rozobral zahraničnopolitickú situáciu, v ktorej ohniskom najväčšieho nepokoja a hrozbou svetovému
mieru je ešte stále vietnamská vojna, a zároveň
odsúdil aj revanšistickú politiku západného Nemecka. Veľmi podrobne sa zaoberal situáciou v
katolíckej cirkvi v pokoncilnom období a naznačil
cesty, ktorými sa majú riadiť duchovní našej
vlasti, aby zostali verní pokrokovým zásadám koncílu. V ďalšom sa zaoberal najzávažnejšími vnútroštátnymi problémami, medzi ktorými na prvom
mieste je úplný prechod do novej sústavy piánovania a hospodárskeho riadenia, pri ktorých
16

duchovenstvu ostávajú dôležité povinnosti etickej
výchovy. V závere svojho referátu podal organizačne smernice pre pripravované okresné porady »
(KN 25.9.1966).
Vždy teda tie isté otázky: Vietnam, Nemecko,
výstavba socializmu. O Pánu Bohu ani slova. Ani
len nadarmo.
činnosť členov a jej následky

▼
Ä

Celá činnosť hnutia sa vybija najmä schôdzkami. Tam sa rečni, vždy podľa tej istej základnej
schémy. Belo napr. až smutné pozorovať neustále
omáľanie tých istých vecí na schôdzach, kde sa
rozhorčovali nad « zradnou » činnosťou ndpp. biskupov Hnilicu a Rusnáka, vlani v jeseni. — Hlavni
činitelia hnutia cestujú často aj do cudziny, na
sjazdy mierových hnutí iných zemí.
Na vnútornom poli táto činnosť postupne oslabuje vplyv zákonných hláv diecéz, biskupov. Na
čele mnohých diecéz sú už kapitulní vikári zvolení na návrh a so schválením vládnych orgánov.
Títo poslušne prijímajú všetky rozhodnutia vlády,
aj keď ide o ďalšie obmedzovanie slobody Cirkvi.
V zahraničí hnutie vyvoláva dojem, že u nás
je všetko v najväčšom poriadku. Ak niečo nejde,
ako by malo, je to vraj len vinou biskupov a niektorých zaostalcov, ktorí nechcú pochopiť zmeny
vo svete (por. článok dr. J. Straku v KN 7.8.1966).

c.

Záverom

Ako na celé mierové hnutie hľadieť?
My veriaci nesmieme zabúdať, že dnes najväčšie úsilie o pokoj vo svete vyvíja Sv. Otec, ako to
robili aj jeho predchodcovia. CMV KD sa nechce
včleniť do týchto úsilí. Hovorí o pokoji, horlí zaň
slovami, no o aký pokoj ide? Lebo toto je veľmi
dôležité. Prijímať zo slov Sv. Otca a z koncilových
rozhodnutí len to, čo nesie vodu na vlastný mlyn,
pre spoluprácu s komunistickou vládou, iste nie
je dosť objektívne a dôstojné katolíckeho kňaza.

Hlavou a hybnou silou katolíckeho života v
diecézach sú biskupi. Bez ich povolenia sa podľa
platných právnych predpisov kňazi ani nemajú
schádzať. CMV KD sa však stavia nad biskupov, kritizuje ich, ba i odsudzuje, keď s ním v
niečom nesúhlasia. Kto je proti biskupovi, nemôže
pracovať za skutočné dobro Cirkvi. A v mene
Cirkvi nemá nik práva hovoriť bez výslovného
a slobodného poverenia biskupov.

Je pravda, že mierové hnutie niekedy dosiahne
od pražskej vlády nejaký ten ústupok, ktorý by
vláda ináč azda neurobila. No, ide vždy len o odrobinky, draho zaplatené poslušným prikyvovaním
a horlivou spoluprácou na výstavbe socializmu,
teda koniec koncov i na postupnom škrtení Cirkvi
a náboženstva vôbec.
Z týchto dôvodov máme voči mierovému hnutiu
duchovenstva zásadné výhrady a sme presvedčení, že škoda, ktorú Cirkvi svojou činnosťou prináša, ďaleko presahuje prípadné dobro, skôr zdaňlivé, než skutočné.

f

Cirkev a socialistické krajiny
1. Československo.

® £0. septembra prišli do Ríma
ndpp. biskupi Nécsey z Nitry
a Lazík z Trnavy, aby sa zúčastnili na pokoncilových prácach.
7. októbra ich prijal na súkromnú audienciu Svätý Otec. Po
rozhovore s biskupmi pozval k
sebe Svätý Otec i dvoch kňazov,
ktorí našich biskupov sprevádzajú, Elemíra Filu a Jána čížika. Ndn. biskup Nécsey sa
vrátil na Slovensko dňa 14. októbra. Toho istého dňa bol ndp.
biskup Lazík znovu na audiencii
u Svätého Otca ako člen Liturgickej rady spolu s ostatnými
členmi tejto Rady. Ndp. biskup
Lazík sa vrátil na Slovensko
24. októbra.

národného divadla a štyria z
pražského národného divadla.
Všetkých tristo umelcov dirigoval Václav Smetáček, ktorému
sa podarilo vykúzliť taký výkon,
že nadchol rímske obecenstvo,
ktoré zaplnilo veľkú baziliku.
2. Poľsko.

® 18. septembra sa čítal vo
všetkých poľských kostoloch
spoločný pastiersky list biskupov, ktorí rozhodli, že nedeľa 25.
septembra bude dňom odprosenia za urážky, ktorých sa
ľudia dopustili pri prevážaní
kópie obrazu čenstochovskej
Panny Márie. Tento obraz sa
totiž vždy prevážal to toho
miesta, kde boli oslavy kresťan

Pri všeobecnej audiencii v bazilike sv. Petra: Sv. Otec ide medzi
veriacich, podáva ruky, počúva, prihovára sa, požehnáva.

© 3. októbra večer bol v rímskom chráme Panny Márie
sopra Minerva koncert chrámovej hudby. Na programe bola
slávnostná omša od Benevoliho,
Te Deum pre Prahu od Antona
Caldaru a omša pre Sankt Petersburg od Jozefa Sartiho.
Tento program predniesol symfonický orchester bratislavského
rozhlasu, český spevácky sbor
z Prahy, detský spevácky sbor
bratislavského rozhlasu, a osem
sólistov, štyria z bratislavského

ského milénia. Cestou prichádzalo k názoženským manifestáciám. Preto vláda najprv
nariadila, že obraz treba tajne
prevážať a napokon nedovolila,
aby bol z Varšavy prevezený.
Neskoršie ho z Varšavy previezol
oddiel ozbrojenej milície do
čenstochovej.

® 18. septembra kardinál Wyszynski v kázni vo Varšave
spomenul, že poľská vláda zatiaľ nedala súhlas, aby boli v

Poľsku uverejnené
dokumenty.

koncilové

3. Juhoslávia.

© V dňoch od 25. do 29. septembra boli v šibeníku cirkevné
oslavy 900-ročného trvania tohto mesta. Vládne oslavy boli za
prítomnosti prezidenta Tita na
jar. Teraz miestny biskup Arnerič usporiadal cirkevné oslavy, aby vyniklo, aký zástoj
odohrala Cirkev v dejinách
chorvátskeho národa. Na oslavách sa zúčastnil záhrebský arcibiskup kardinál šeper a 13
juhoslovanských biskupov. Biskupov zo zahraničia zastupoval
rakúsky biskup Štefan László,
rodák z Bratislavy, ktorý vie po
chorvátsky. Rakúskemu zpravodajcovi bolo nápadné, že sa
taktáto manifestácia mohla konať: ďalej bol prekvapený veľkou účasťou ľudu, hlavne však
mládeže. O univerzitnej mládeži
sa dozvedel, že sa aktívne zapojila aj do organizovania slávnosti. Na slávnosť prišiel aj
novovymenovaný zástupca Juhoslávie pri Svätej stolici,
Vjekoslav Cvrlje.
® Terstský arcibiskup Anton
Santin vymenoval osobitného
biskupského vikára pre veriacich slovinského íazyka, ktorí
žijú na území jeho arcibiskupstva. Je to prvé opatrenie tohto
druhu v prospech cudzojazyčných veriarich v duchu Vatikánskeho cirkevného snemu.
• 8. októbra prijal Svätý Otec
na privátnu audienciu Chorvátskeho kňaza Vladimíra Vinceho,
ktorého vymenoval za hlavného
duchovného chorvátskych katolíkov v emigrácii. Jeho povinnosťou bude starať sa o kňazov
a usmerňovať ich činnosť medzi Chorvátmi na celom svete.
Otec Vladimír Vince nepodlieha
kardinálovi šeperovi v Záhrebe,
ale bezprostredne Svätému Otcovi, ktorému sa musí zodpovedať za vykonávanie svojej
funckie. Táto je vo spojitosti s
dohovorom mezi Svätou stolicou
a Juhosláviou zo dňa 25. júna
1966.
4. Rumunsko.
o Orgán ústredného výboru komunistickej strany Rumunska
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Scinteia dňa 6. októbra 1966
oznámil, že bol zrušený zákon
zo dňa 30. septembra 1957, ktorý
dovoľoval umelé prerušovanie
tehotenstva. Rumunská vláda
totiž zistila, že prerušovanie
tehotenstva má zlý vplyv na
zdravie ženy, ktorej tehotenstvo
sa prerušuje, a na zdravie
národa, čo sa prejavilo stále
klesajúcou mierou pôrodnosti v
Rumunsku. V novom zákone
dovoľuje sa prerušenie tehotenstva iba vo výnimočných pripádoch. Týmto sa Rumunská
ľudová republika stala prvým
socialistickým štátom, ktorý za-

kazuje potraty. Potraty boli
zakázané v Sovietskom sväze
roku 1936. Všetky ľudové demokracie nasledovali po vojne
príklad Sovietskeho sväzu a
zakázali prerušovanie tehotenstva. Roku 1955 nastal obrat v
populačnej politike socialistických štátov: všetky postupne
dovolili potrat a vo všetkých
prudko klesla natalita.

• 11. októbra hlásil bukureštský
rozhlas, že v Rumunsku sa bude
inakšie vysvetľovať zákon o
rozlukách. Bude sa v praxi

postupovať tak, aby k rozluke
prišlo len vo výnimočných
prípadoch. Preto bola predľžená
lehota, ktorú súd predpíše na
zmierenie. Okrem toho boli zvýšené poplatky za rozlukový
proces, ktoré sa budú pohybovať od 3000 do 6000 lei, čo
predstavuje trojmesačný až šesťmesačný zárobok rumunského
robotníka. Alimenty môžu predstavovať až tretinu čistého
príjmu. K týmto hospodárskym
sankciám treba pridať kampaň
v novinách a v rozhlase v prospech trváceho manželstva.

IV. MARXIZMUS A NÁBOŽENSTVO
2. NÁBOŽENSTVO A VEDA.
b) Jestvovanie Boha a fyzika.
Dialektický materializmus si namýšľa, že na
základe prírodných vied raz navždy dokázal
nepravdivosť náboženského učenia o stvorení
sveta. Opiera sa na fyzický zákon o zachovaní
hmoty, ktorý nepripúšťa vzrast alebo umenšenie celkového množstva hmoty. No podľa materializmu stvorenie by znamenalo ohromný
vzrast množstva hmoty, a preto ho « v mene ved y » prepierajú.
Na vyriešenie tohto problému položme si
otázku, čo znamená zákon o zachovaní hmoty,
alebo lepšie o zachovaní masy, a či je vedecky
skutočne dokázaný.
Podľa tohto zákona vo všetkých prírodných
javoch celkové množstvo masy telies, ktoré
majú účasť na procese, zostáva nezmenené. Ak
v niektorom prírodnom jave masa sa na jednej
strane umenšuje, musí sa zväčšiť na druhej.
Zákon zachovania hmoty, zákon zachovania
energie a vôbec všetky prírodné zákony sa
vzťahujú iba na prírodné javy, na svet, poznávaný zmyslami. Na poli prírodných vied za
priaznivých podmienok možno pozorovat’ alebo umele vyvolať vo forme pokusu len tieto
javy, ktoré možno poznávať zmyslami a opakujú sa pravidelne. Je jasné, že stvorenie hmoty nepatrí medzi javy, poznávateľné zmyslami,
pretože je to slobodný úkon božej vôle a otázka
možnosti podobného úkonu nespadá do oboru
prírodných vied.
Koniec koncov7 však fyzický zákon o zachovaní hmoty nemá nič do činenia s otázkou o
pôvode hmoty. Prírodné vedy nemôžu riešiť
podobnú otázku. Je pravda, že my nie sme pozitivisti a pripúšťame možnosť ďalekosiahlych
uzáverov z pokusne zistených prírodných faktov, ale hovoríme, že podobné uzávery patria
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už k « metafyzickému » mysleniu, l eda materializrnus sa prenáša na metafyzické, filozofické
pole, napriek tomu, že metafyziku slovami
odvrhuje.
Dialektický materializmus nerobí rozdiel
medzi prírodnými vedami a filozofiou, a preto
si ani neuvedomuje, že prekračuje hranice prirodných vied a nevie vysvetliť, na základe čoho to robí. Azda materialisti uvažujú, že nejestvuje žiadna sila, schopná stvoriť hmotu, pretože
nikto nikdy nezistil vznik nejakej novej hmoty.
No logicky možno tu povedať len toľko, že
nejestvuje nijaká prirodzená sila, schopná stvoriť hmotu, ale nie, že je vôbec nemožné stvoriť
alebo zničiť hmotu, pretože nemožno bez dôkazov pokladať hmotný svet za všetku realitu,
zákony prírody za absolútne. Materializmus toto všetko len predpokladá a nikdy ani len nenaznačil nejaké dôkazy na to.
Materialisti stále stotožňujú problém pnej
príčiny vesmíru s otázkou o tzv. večnom trván í hmoty. Snažia sa predstaviť celý problém
tak, ako keby viera v Boha musela nevyhnutne1
padnúť, keby bolo dokázané, že hmota je
večná.
Je celkom isté, že prvá príčina všetkého 1misí jestvovať od večnosti, nemohla začať v čase akokoľvek dávnom. Keby prvá príčina všetkého bola začala v čase, pred ňou by nebolo
jestvovalo nič a toto prvé bytie by bolo vzniklo z ničoho a to je absurdum. Prvá príčina
musela jestvovať od večnosti. Ale logicky nemožno urobiť obrátenú úvahu, nemožno tvrdiť,
že čo jestvuje od večnosti, je prvá príčina.
Pýtame sa, dokázali materialisti vedecky, že
hmota je naozaj večná? Zákon zachovania hmoty dokazuje, že prírodné príčiny nemôžu « stvoriť » hmotu, ale nedokazuje, že je to nemožné
absolútne, že nejestvuje nejaká transcendentná
bytosť, Boh, a preto nedokazuje, že svet neza-

čal v čase. Teda prírodné vedv nedokázali, že
hmota je večná. Skôr možno povedať opak.
Moderná fyzika nie je priaznivá názoru, že svet
nemal začiatok v čase. Rozličné výpočty skôr
ukazujú na vek vesmíru, že svet začal v čase.
Z pozorovaní o stave rozkladu rádioaktívnych
prvkov a z mnohých iných moderná fyzika kladie začiatok nášho hmotného sveta medzi 5 až
10 miliárd rokov do minulosti. My nepripisujeme týmto výpočtom prehnaný význam, nie sú
zaručené, a dokazujú, že v tom období začali
procesy sveta, ktorý my poznávame, ale nemôžme tvrdiť nič o začiatku sveta vôbec.
Otázka začiatku sveta v čase sa týka jeho trvánia, nie príčiny jestvovania. Keby aj hmota bola
večná, musela by byť stvorená - od večnosti,
ale stvorená. No nezávisle od presnej odpovede
na túto otázku, na jednej strane zostáva probiem dostatočnej príčiny všetkých tých ohromných zmien, na druhej strane treba uznať, že
výpočty vedy o veku nášho vesmíru sú zaujímavým potvrdením teológie a Biblie.
Pre dôkaz jestvovania Boha teda nezáleží na
veku vesmíru, ale na jeho príčine. Otázka je,
či je svet sebestačný, alebo či potrebuje inú.

vyššiu príčinu. Keby mal svet príčinu sám \
sebe, bola by ňou určite hmota a jej sily, pretože pred vznikom organického života, zvierat
a duchovných javov bv jestvovala len hmota.
Hmota by tak bola pnou príčinou a - ako hovoria filozofi - absolútne bytie. V hmote by museli jestvovať sily, dostatočné na vysvetlenie
vzniku života a jeho obdivuhodných vlastností
ako napr. poznávať, myslieť, chcieť atcľ. Ak
však nie je možné vysvetliť toto všetko bez
nejakej duchovnej príčiny, poctivý vedec musí
pripustiť jestovanie duchovnej príčiny, podstatne odlišnej od sveta a ho prevyšujúcej. 'Táto
duchovná príčina, bytie podstatne prevyšujúce
svet, sebestačná príčina vesmíru je Boh.
❖

❖

❖

Prvá kniha Biblie hovorí: «Na počiatku stvoril Boh nebo a zem » (Gen. 1,1). Sv. Ján evanjelista akoby opravuje prvú knihu Starého zákoná a píše: «Na počiatku bolo Slovo a Slovo
bolo u Boha a Boh bolo Slovo. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko, a bez neho
nepovstalo vébec nič, čo povstalo » (Ján 1, 1 -3).
š. V.

ZO ŽIVOTA CIRKVI
1. činnosť Svätého Otca.

® Už v minulom čísle Hlasov z Ríma bola reč o
novej encyklike Pavla VI., ktorá má dátum 15.
septembra 1966 a v latinskom origináli sa začína
slovami Christi Matri. 21. septembra pri všeobecnej audiencii Svätý Otec sám vysvetlil okolnosti,
v akých sa encyklika zrodila. Svätý Otec chcei
pokračovať v tradícii, ktorú začal pápež Lev XIII.:
povzbudiť veriacich, aby sa v mesiasi októbri
modlili ruženec!. V encyklike zároveň naznačil
hlavné potreby Cirkvi, za ktoré sa treba modliť.
Pavol VI. chcel touto encyklikou osláviť výračie svojej cesty do New Yorku, kde pred valným
zhromaždením Organizácie Spojených národov
predniesol dňa 4. októbra mierové posolstvo.
• Encyklika vyvolala živý ohlas po celom svete.
Generálny sekretár Organizácie Spojených národov U Tant novinárom povedal, že encyklika je
historickým dokumentom, ktorý treba veľmi pozorné študovať. Americký prezident Johnson videl v encyklike pokračovanie mierových akcii
Svätého Otca, ktoré treba zo všetkých síl podporovať. Rímsky korešpondent moskovských novín
Izvestia videl v encyklike dokument namierený
proti Američanom, kým v očiach čínskych komunistov encyklika podporuje Američanov i Sovietov v boji proti Vienamu. Veľmi pekne referovali o encyklike juhoslovanskí zpravodajci, kým
talianski komunisti ju použili na útok proti krešťansko-demokratickej vláde, ktorú obvinili, že sa
nedrží smerníc tejto encykliky. Anglický komen

tátor britského rozhlasu BBC zdôraznil, že mierové akcie Svätého Otca treba brať veľmi vážne,
lebo sú účinné.
• V predvečer 4. októbra 1966, keď sa oslavovalo
výročie návštevy Svätého Otca v Organizácii Spojených národov, poslal generálny sekretár tejto
organizácie U Tant Svätému Otcovi list, ktorý bol
vo vatikánskom denníku Osservatore Romano zo
dňa 4. októbra uverejnený v latinskom znení.
Generálny sekretár ďakuje Svätému Otcovi za
návštevu a za mierové posolstvo, ktorým podporil mierové úsilie Organizácie. Podľa tvrdenia
U Tanta, vplyv tohto posolstva trvá ešte stále,
hlavne preto, lebo Svätý Otec z času na čas podniká mierové kroky, ktorými vo svojom posolstve
pokračuje.
Svätý Otec sa za list poďakoval a Organizácii
Spojených národov želal veľa úspechov v práci
za mier.
• 4. október bol na želanie Svätého Otca svetovým dňom modlitieb za mier. V Rime celebroval
Svätý Otec v popoludňajších hodinách amšu na
námestí svätého Petra, na ktorej sa zúčatnilo 200
tisíc veriacich. Svätý Otec povedal al kázeň, v
ktorej nadviazal na obsah encykliky Christi Matri
a povedal, že práca za mier je vec veľmi ťažká.
To však nesmie nikoho znechutiť a v práci treba
pokračovať napriek dočasným neúspechom. Svätý Otec vyzdvihol myšlienku, že k mieru musíme
byť vychovaní, čo znamená, že si vytvárame vždy
lepší obraz o pravom mieri, ktorý je v hľadaní
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lepšieho usporiadania pomerov na svete. To všetko sú ťažké veci, ba ľudsky nemožné a práve
preto utiekajú sa v tejto veci k Bohu o pomoc
a modlia sa o mier.

• Za mier sa medlili veriaci v Ríme, ale aj inde
na svete. V kostole svätej Rodiny, ktorý je farským kostolom Organizácie Spojených národov,
bola omša za mier. Na tejto sa zúčastnil aj kardinál Spellman, ktorý vlani zaviedol do tohto kostola Svätého Otca, aby sa stretol s predstavíteľmi nekatolíckych kresťanov vo Spojených štátoch.
® Na omšu za mier vybral sa toho dňa aj americký prezident Johnson. Zúčastnil sa na omši,
ktorú v katedrále svätého Matúša vo Washingtone celebroval arcibiskup o’Boyle.

• Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov pripomenulo si na zasadaní dňa. 4. októbra
návštevu Svätého Otca. O veci prehovoril predseda zhromaždenia Abdul Pažwak, ktorý vyhlasil, že mierové posolstvo Svätého Otca bolo ratifikáciou mierového úsilia Organizácie Spojených
národov najvyššou náboženskou autoritou.
• 11. októbra 1966 predniesol cestou vatikánskeho rozhlasu Svätý Otec posolstvo pri príležitosti misijnej nedele, ktorá sa v katolíckej Cirkvi
oslavuje na predposlednú nedeľu v mesiaci októbri.
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MESIAC
NOVEMBER

Aby odlúčené východné Cirkvi, poslušné hlasu
Božej milosti, dosiahli plného spoločenstva s
katolíckou Cirkvou.

Aby sociálna činnosť kresťanov zachránila
robotnícku mládež Južnej Ameriky od komunizmu.

• Na počiatku októbra bol zverejnený list Sväteho Otca Pavla VI. predstaveným všetkých rehoľných rádov a kongregácií, čo majú povinnosť
modliť sa spoločne ofícium. List sa začína slovami Sacrificium laudis a má dátum 15. augusta
1966. Svätý Otec rehoľníkom pripomína, že v
duchu liturgickej obnovy Vatikánskeho cirkevného snemu rehoľníci pri spoločnej chórovej
modlitbe majú používať latinčinu a gregoriánsky
spev. To isté sa vzťahuje aj na konventuálnu
omšu. Vatikánsky cirkený snem z dušpastierskych dôvodov zaviedol do liturgie reč ľudu, ale
ten istý snem nevidel príčiny, pre ktoré by rehoľníci pri spoločných modlitbách mali nahradiť latinskú reč živou rečou.
• To isté zopakoval Svätý Otec dvesto benediktínskym opátom, ktorých prijal na zvláštnu audienciu dňa 30. septembra 1966.

• Začiatkom októbra bola prenikavo zmenená
cirkevná organizácia dvoch veľkých miest: Paríža a New Yorku.
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• 12. októbra 1966 bolo oznámené, že vo Vatiká**
ne bol zriadený nový úrad pre duchovnú správu
turistov. Na čele úradu je dominikánsky otec Ján
Arrighi, ktorý sa otázkami turizmu už dlhšie zapodieva a zastupuje Svätú stolicu pri Medzinárodnom sväze úradných turistických organizmov.
Nový úrad bude podliehať Posvätnej koncilovej
kongregácii.
• 12. októbra 1966 začal svoju činnosť tlačový
úrad pápežskej komisie pre masové komunikativně
prostriedky. Direktorom nového tlačového úradu
je monsignor Vallainc, ktorý bol direktorom tlačového úradu Vatikánskeho cirkevného snemu.
Msgr. Vallainc informoval novinárov že každý
piatok bude k dispozícii, aby podal týždenný prehľad udalostí vo Vatikáne.
® 14. októbra prijal Svätý Otec členov Rady pre
liturgické reformy na zvláštnu audienciu.
Kládol členom Rady na srdce, aby dbali na to,
aby modlitmy boli v dokonalej zhode s tým, čo
vyznávame, aby platil zákon: lex orandi, lex credendi. Preto treba pri reforme hľadieť i na teologický obsah modlitby i na to, aby modlitba svojou
formou, rečou bola veriacim prístupná. Ináč sa
Svätý Otec prihováral za postupný vývoj v liturgických reformách a varoval pred nepremyslenými novotami.
2. Diplomatická činnosť.

• 10. októbra bola v Buenos Aires podpísaná dohoda medzi Svätou stolicou a Argentínskou republikou, ktorou sa vzťahy obidvoch zmluvných stránok upravujú v duchu Vatikánskeho cirkevného
snemu. Návrh na túto úpravu pomerov bol obsiahnutý v posolstve argentínskeho prezidenta,
ktoré Svätému Otcovi odovzdal argentínsky minister zahraničných vecí v budove Organizácie
Spojených národov dňa 4. októbra 1965. Argentínska vláda sa zriekla výsad, ktoré kedysi Svätá
stolica udelila španielskym kráľom pre územia v
Latinskej Amerike, a zaručila Cirkvi slobodu, ktorá jej podľa učenia Vatikánskeho cirkevného snemu patri.
A tak Svätá stolica bude mať právo slobodne
zriadovať biskupstvá a menovať biskupov. Pred
menovaním biskupov sa opýta vlády, či nemá
proti kandidátom politické námietky. Svätá stolica bude sa môcť slobodne stýkať s biskupmi,
kňazmi i veriacimi. Argentínskym biskupom priznáva sa právo povolávať do svojich diecéz rehoľníkov a sestričky i z cudziny a zriaďovať pre
nich kláštory bez toho, že by štátne úrady do
toho zasahovali.
Takto je Argentína prvým štátom, ktorý vyšiel v ústrety želaniu koncilových otcov a zaručil
slobodu Cirkvi medzinárodnou dohodou.

• Svätý Otec vymenoval nového nuncia pre republiku Haiti v osobe arcibiskupa Lemieux, ktorý
spravoval diecézu hlavného mesta Kanady Ottawa. Arcidiskup Lemieux sa svojho arcibiskupstva
vzdal a bude sa venovať výlučne cirkevným pomerom v republike Haiti v hodnosti apoštolského

nuncia. Jeho úloha nebude ľahká, lebo spominaným dohovorom zakončuje sa prenasledovanie
Cirkvi, ktoré trvalo v republike Haiti päť rokov.
• 6. októbra prijal Svätý Otec na slávnostnú audienciu prvého vyslanca republiky Malawi, Nyemba Wales Mbekeani, ktorý pri tejto príležitosti
odovzdal poverovacie listiny.
® 10. októbra 1966 stretol sa Svätý Otec Pavol
VI. so švédskym kráľom Gustávom Adolfom, ktorý prišiel do Ríma, aby si pozrel výstavu dokumentov, čo sa vzťahujú na pobyt švédskej kráľovnej Kristíny v Ríme.
® V druhej polovici septembra zišli sa do Ríma
brazílski vyslanci zo západnej Európy na spo-

Slovenskí saleziáni — misionári dpp. Kocan
a čierny navštívili Večné mesto. Vidíme ich medzi
spolubratmi pred vstupom do katakomb sv. Kalixta. Od ľava: dp. Hutta, dp. Kocan, dp. čierny,
p. Novanský, dp. šilhár.

Cirkev
® V nemeckom meste Freiburg
bude vychádzať časopis, venovaný dialógu katolíkov s neveriacimi. Nový časopis bude vyJchádzať štyrikrát do roka a
bude spolupracovať so sekretariátom Svätej stolice pre
neveriacich, ktorého predsedom
je viedenský arcibiskup kardinál Koenig.
® 5. októbra 1966 bolo v Ríme
otvorené študijné ústredie anglikánov. Toho istého dňa prijal
Svätjr Otec 14 anglikánskych
duchovných. V mene anglikánskych duchovných prehovoril
biskup Moorman, ktorý bol
anglikánskym
pozorovateľom

v

ločné porady. Zúčastnil sa ich aj brazilsky minister zahraničných vecí, Juracy Magalhaes, ktorý
navštívil Svätého Otca 13. septembra, kým skupinu brazílskych diplomatov prijal Svätý Otec na
osobitnú audienciu dňa 29. septembra.
• 15. októbra poslal Svätý Otec cestou štátneho
sekretariátu sústrastný telegram tureckému ministrovi zahraničných vecí pri príležitosti náhlej
smrti tureckého veľvyslanca pri Svätej stolici, generála Ihsan Kiziloglu, ktorý zomrel 15. októbra
v Ríme.
® Svätý otec poslal 28. septembra japonskému
kardinálovi Tatsu Doi, arcibiskupovi hlavného
mesta Tókio, telegram, v ktorom vyslovil sústrast’ nad obetami, ktoré si vyžiadali dva tyfóny,
Ida a Helena, ktoré zasiahli okolie Tókia a spôsobili smrť 300 obyvateľov. Okrem toho poslal Svätý Otec značnú sumu peňazí, koré sa mali použiť na zmiernenie následkov tejto prírodnej katastrofy.
• Vatikánsky denník Osservatore Romano zo dňa
19. októbra prináša zprávu, že Svätý Otec poslal
sústrastný telegram biskupovi DelľOmo v Acqui
v severnom Taliansku, kde povodeň, spôsobená
prudkými lejakmi, zavinila veľké škody. Biskupovi poslal Svätý Otec tiež značnú sumu peňazí.
® Juhoamerická republika Peru bola postihnutá
prudkým zemetrasením, pri ktorom zahynulo vyše 100 ľudí, tisíc ich bolo vážne poranených a
desaťtisíce ich prišlo o strechu nad hlavou. Keď
sa o tom Svätý Otec dozvedel, poslal kardinálovi
Jánovi Landazuri-Ricketts-ovi z Limy telegram, v
ktorom mu vyjadril sústrasť, a značnú sumu peňazí na zmiernenie následkov prírodnej katastrofy. Vatikánsky denník Osservatore Romano zo
dňa 20. októbra k tomu dodáva že katastrofa zapôsobila tak mocne na obyvateľstvo republiky
Peru, že keď kardinál Landazuri-Ricketts veriacich vyzval, aby sa prišli do Limy modliť, zišlo
sa ich pred katedrálou 700.000.
P. F. Osuský S.J.

dialógu
Vatikánskeho cirkevného snemu. Svätému Otcovi vysvetlil,
že ústredie bude súčasne aj
sídlom osobného delegáta canterburského arcibiskupa pri
Svätej stolici. Svätý Otec zase
vyslovil radosť, že sa v Ríme
otvára anglikánske ústredie, lebo
jeho cieľom je, aby katolíkom
umožnilo poznať anglikánov, a
anglikánom má umožniť poznať katolíkov.
® 19. októbra prijal Svätý Otec
na zvláštnu audienciu predstaviteľa amerických metodistov,
biskupa Freda Corsona, ktorý
prišiel do Ríma s manželkou a

s najbližším kruhom spolupracovnikov. Biskup Corson z Philadalphie nie je v Ríme neznámy, lebo v čase Vatikánskeho
cirkevného snemu bol nekatolíckym pozorovateľom koncilu.
® 22. septembra prijal Svätý
Otec skupinu japonských budhistov. Budhistickí mnísi sa Svätému Otcovi poďakovali za jeho
mierové akcie a sľúbili, že i oni
sa do mierových akcií zapoja.

® 25. septembra dostal kardinál
Bea vo Frankfurte mierovú
cenu Združenia nemeckých vydavateľov. Túto mierovú cenu
dostal spolu s doterajším generálnym sekretárom Svetovej
rady cirkví Visser’t Hooftom.
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Zasadania biskupských konferencií

• Koncom septembra a začiatkom októbra zasadalo viacero
biskupských konferencií. Koncom septembra zišla sa do Fuldy
nemecká biskupská konferencia. Bolo to jej 99. zasadanie, ale
prvýkrát, v duchu Vatikánskeho
cirkevného snemu, zúčastnili
sa na zasadaní okrem sídelných
biskupov aj biskupi svätiaci a
exarcha ukrajinských katolíkov
v Nemecku Platon Kornyljak.

• V októbri zišli sa francúzski
biskupi do Lurdu. Bolo to prvé
zasadanie francúzskej biskupskej 'konferencie, odkedy boli
jej nové stanovy schválené.
Biskupi rokovali o laickom apoštoláte, o misijnom apoštoláte,
o miešaných manželstvách a
hlavne o vydaní nového katechizmu.
• V októbri zasadala aj kanadská biskupská konferencia. Zapodievala sa otázkami, čo by
chcela predostrieť biskupskej
synode, ktorá sa má prvýkrát
zísť v Ríme v polovici roku
1967, pri príležitosti 1900-výročia
mučeníckej smrti svätého Petra

a Pavla. Biskupská konferencia
rozhodla, že veriaci si v piatok
môžu sami určiť, aké pokánie
chcú konať, čo znamená, že
sa nemusia zriekať mäsitého
pokrmu. Vypracovali plán akcie,
ktorá by kanadským katolíkom
umožnila prispievať na rozvoj
nevyvinutým krajinám, ako je
to napríklad v Nemecku.

® Indickí biskupi zišli sa v októbri na jeden týždeňn do hlavného mesta Delhi. Na konci rokovania prijal ich prezident Indickej republiky Radhakrishnan, čo len ukazuje, aký význám katolíkom pripisuje indická vláda. Je to dôsledok návštevy Svätého Octa v Indii, ako o
tom svedčí skutočnosť, že 11.
októbra premenovali Oválové
námestie v Bombaji, na ktorom
sa konali masové manifestácie
eucharistického kongresu, na
námestie Pavla VI. Druhým dôvodom, pre ktorý si v Indii katolíkov vážia, je akcia v prospech hladujúcich. Neslobodno
titiž zabudnúť, že Svätý Otec
prvý upozornil na nebezpečen-

stvo hladu, ktorý hrozí Indii
pri katastrofálne sucho. Bolo
to 9. februára 1966. Od toho
času zapojili sa do pomocnej
akcie súkromné organizácie a
štáty, takže nebezpečenstvo bolo
odstránené.
• Od 10. do 16. októbra 1966
zasadala v argentínskom meste
Mar del Plata Biskupská rada
Latinskej Ameriky. Nie je to
biskupská konferencica, lebo jej
členmi nie sú všetci biskupi
Latinskej Ameriky, ale len delegáti národných biskupských
konferencií. Zato význam tohto
organizmu je veľký, lebo všetky
štáty majú podstatne tie isté
problémy. Tentokrát rokovali
biskupi o tom, ako prispieť k
sociálnemu a hospodárskemu
rozvoju Latinskej Ameriky.
• Od 30. septembra do 8. októbra konalo sa v hlavom meste
Južného Vietnamu, v Saigone,
mimoriadne zasadanie Vietnamskej biskupskej konferencie.
Na toto zasadanie vyslal Svätý
Otec osobitného zástupca v
osobe apoštolského delegáta v
Kanade, Sergeja Pignedoliho.

JA SOM PÁN. BOH TVOJ, NEBUDEŠ MAT’ INÝCH BOHOV OKREM MŇA,
ABY SI SA IM KLAŇAL.
(Myšlienky na spytovanie svedomia)

Ja som Pán, Boh tvoj...
Teoreticky je naším Bohom ten jediný, pravý.
Ale prakticky je ním to, čo máme najradšej, čomu venujeme najviac síl, času a pozornosti...
Z toho dôvodu je i medzi kresťanmi mnoho
pohanov, ktorí v ničom nezaostávajú za tými,
čo žili v Egypte, Grécku a Ríme.
Mnoho je takých, čo si uctievajú svoje brucho
a to, čo s bruchom súvisí. Iným je božstvom
vlastmi česť alebo dajaká osoba z okolia.
Ani mnohobožstvo nevymizlo: tých bôžikov
totiž možno mať naraz i viac.
Medzi hriechy proti prvému Božiemu prikázaniu sa počíta i povera.
Malý katechizmus hovorí: Povery sa dopúšťa, kto stvoreniam pripisuje takú moc, aká
len Bohu patrí.
Nuž, chcieť nasýtiť tú strašnú túžbu po
šťastí, ktorá sa v nás ozýva a ktorej je len Boh
dostačujúcim predmetom a náplňou; chcieť ju
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nasýtiť objatím jedného muža, alebo jednej
ženy, či to nie je povera?
A čakať záchranu mravne klesajúceho sveta
od spasiteľov, falošných kristov, od vlád a r ežirnov, od všemohúcej techniky, od filozofie a
umenia... to čo je?
Uspokojiť človeka úplne a vytiahnuť svet z
mravného bahna môže len Boh, nikto iný!
Aj svätokrádeže spadajú pod tento príkaz.
Podľa toho istého katechizmu sa svätokrádeže
dopúšťa, kto zneuctieva osoby, miesta a veci
Bohu zasvätené.
Nuž, ak je každý kresťan krstnou pečaťou
zasvätený Bohu, ak je chrámom Ducha svätého
a celá zem patrí Pánovi, tak potom každý hriech
a kdekoľvek spáchaný, bude mať istú povahu
svätokrádeže.
A ak budeme d'alej ešte uvažovať, prídeme
na to, že hriechov proti prvému príkazu je nepomerne viac, ako sa nazdávame.

KULTÚRNE
Slovník slovenského jazyka (I. - V. diel). Vydala
Slovenská akadémia vied v Bratislave.

V rokoch 1959-65 vychádzal na Slovensku
postupne päťzväzkový slovník spisovnej slovenčiny, ktorý nesie názov «Slovník slovenského
jazyka». Päťzväzkový slovník obsahuje 120 000
slov a predstavuje prvý úplný slovník spisovnej
slovenčiny. V prvom diele v úvode sa naznačuje
koncepcia a zásady spracovania. Slovník zachytáva slovné bohatstvo slovenského jazyka, ako
sa javí v súčasnom období. Vykladá významy
slov a ilustruje ich príkladmi. Práve vyjdené dielo
vypracoval kolektív niekoľkých autorov Slovenskej akadémie vied.
Slovník národného jazyka je dielo významné,
no pritom zodpovedné. Vyspelé kultúrne národy,
reprezentované vlastnými národnými jazykmi,
snažia sa obohatiť pokladnicu národnej kultúry
veľkými slovníkmi a veľkými gramatikami. Slovenčina v súčasnej dobe je už natoľko vyspelý
jazyk, že sa oprávnene počíta za rovnocenného a
plnoprávneho partnera s inými vyspelými jazykmi. Avšak neprajnosťou pomerov blízkej i
dávnejšej minulosti nemal náš národný jazyk
svojich dôstojných reprazentantov: úplný slovník
a úplnú gramatiku. Z históiie dobre poznáme
vštci nepriazeň pomerov na splnenie týchto základných úloh. Najprv museli Slováci bojovať o
svoju národnú samostatnosť a o svoj jazyk v
Uhorskom štáte. Po prvej svetovej vojne, keď
sa utvorila československá republika, čoskoro sa
vytvorili nepriaznivé podmienky pre rozvoj slovenského jazyka, lebo slovenčina sa začala aj
oficiálne pokladať za nárečie češtiny. A je pochopiteľné, že za päť vojnových rokov Slovenského
štátu sa nedali splniť všetky požiadavky, kladené
na spisovný jazyk ako národného reprezentanta.
Ale i tak sa urobil význačný kus práce v prospech
slovenčiny vydaním Pravidiel slovenského pravopisu r. 1940, v ktorých sa uplatnila správna
tendencia očistiť jazyk od nánosu, ktorý sa doňho
dostal za prvej republiky. Bolo to obdobie jazykového purizmu, ktoré zohralo významnú úlohu
pre čistotu národného jazyka.
Na naliehavú úlohu zostaviť slovník (ktorý
práve vyšiel) a gramatiku (ktorá sa teraz tiež
postupne spracúva, ako o tom informovala tlač),
na tieto dve naliehavé úlohy boli nútení podujať
sa slovenskí jazykovedci až teraz po 2. svetovej
vojne za ČSSR. Nechceme tu tvrdiť, že sa táto
práca tvorila a tvorí za ideálnych podmienok.
Skôr naopak. V socialistických pomeroch, keď
kultúra i veda musia slúžiť triednym záujmom
režimu, bola a je i jazykoveda poznamenaná
všelijakými neprístojnosťami. O všetkom sa, pravda, dozvedáme až teraz v posledných rokoch, keď
sám Kultúrny život rozvíril zaujímavú diskusiu
o slovenčine. Najprv sa musela jazykoveda v
rokoch dogmatizmu zaoberať « geniálnymi poučkami » Stalina. Tento vplyv vraj na šťastie bol
na slovenskú jazykovedu iba parciálny, takže
nezasiahol podstatne jazykovednú prax a teóriu.

OKIENKO
No oveľa závažnejšie bolo to (ako to ukázala
čierne na bielom diskusia v Kult, živote), že v
slovenčine začal prebiehať zámerný proces počešťovania, ktorý bol maskovaný marxistickými
heslami «bratského spolunažívania» Čechov a
Slovákov, zbližovania národných kultúr, ekonomickými záujmami a podobne. Ako z publikovaných príspevkov Kž vyplýva, tento proces počešťovania slovenčiny sa začal uplatňovať v
prvom rade v slovách. Slovenské termíny a slovenská terminológia sa musela zjednocovať s
českou a hlavne práca na Slovníku slovenského
jazyka podľahla tomuto tendenčnému vplyvu,
tzv. zbližovaniu češtiny a slovenčiny. Podľa Kult,
života v slovníku najväčšiu zásluhu na tom má
hlavný redaktor. Slovník ešte ani úplne nevyšiel a už sa dostal do paľby ostrej kritiky, a to
nielen samotných odborníkov (jazykovedcov), ale
i spisovateľov, literátov a širšej kultúrnej verejnosti. Postoj používateľov začal byť nedôverčivý
a verejnosť, ktorá sa ho nedočkavo dožadovala,
po jeho vyjdení stráca oň záujem. Spoločnosť
vraj čakala od slovníka, že upevní po normatívnej
stránke veľkú rozkolísanost’ slov, že odstráni
živelnosť v používaní slov. Podľa jazykovednej
diskusie Kult, života slovník nesplnil túto úlohu,
lebo zachytil, zaregistroval okrem potrebných
slov i veľa zbytočného, bez toho žeby to presne
a správne vymedzil, čím sa vlastne neupevnila,
ale narušila ešte viac norma jazyka. Slovník, i
keď si postavil princíp byť normujúcou príručkou, sa ňou nestal.
V Kult, živote počas celej onej jazykovednej
diskusie sa v mnohých článkoch citovalo na tucty
slov zo Slovníka slovenského jazyka, ku ktorým
sa vyslovujú kritické poznámky. V podstate sa
poukazuje na to, že celková koncepcia a teoretické
zásady neboli dôkladne a jednoznačne domyslené.
To potom zapríčinilo nahromadenie mnohých
chýb, najmä pokiaľ ide o výber slov a hodnotenie
slov, české slová, ktoré prenikli do slovenčiny,
hodnotia sa v slovníku veľmi fiškálsky, čim sa
im vlastne priznáva domovské právo v slovenskom spisovnom jazyku. Nemožno tu teraz uvádzať všetky konkrétne výhrady k jednotlivým
slovám, ako sa podávajú v diskusných článkoch,
hoci by to bolo zaujímavé a poučné. Naším
cieľom bolo len upozorniť čitateľov na atmostéru, ktorá súvisí s nedávne dokončeným a
publikovaným Slovníkom slovenského jazyka a
ako sa o tom všetkom dočítame z diskusie o
slovenčine v Kultúrnom živote. Preto treba mať
na zreteli pri používaní slovníka toto všetko, celú
tú atmosféru a používať ho s určitou výhradou
a zároveň si všímať opravy a doplnky, pokiaľ
sa budú publikovať. Potom tiež treba trpezlivo
čakať, že sa skoro vypracuje ďalší slovník, ktorý
má byť čisto normatívny, slúžiaci praxi. (Tak sa
o tom referuje v Kult, živote v uzneseniach smolenickej konferencie o slovníku.)
Predsa však terajší publikovaný Slovník slovenského jazyka, aj po spomenutých výhradách,
môže nám dobre poslúžiť a informovať nás o
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slovách spisovnej slovenčiny. Význam slovníka
spočíva tiež v tom (keď ho chápeme v širšom
rámci), že má kultúrnu hodnotu v celoslovanskom meradle. To znamená, že pri všetkých tých
záporných stránkach a nezdravej tendencii zbližovania slovenčiny s češtinou, Slovník slovenského jazyka nateraz reprezentuje slovenčinu ako
prvý väčší slovník.

•
KRUH PRIATEĽOV CYRILOMETODSKEJ
KNIHY
Po prechode do ústavu sv. Cyrila a Metoda
pribudlo redaktovi časopisu «Hlasy z Rima» a
nášho vydavateľstva dosť novej práce, spojenej
s úlohou rektora ústavu. Následkom toho mu
nebolo možné zariadiť vyexpedovanie kníh pre
členov KRUHU PRIATEĽOV CYRILOMETODSKEJ KNIHY.
Prosím členov o prepáčenie.
Od leta tohto roku sa situácia zlepšila. V
redakcii časopisu i vo vydavateľstve začali pracovať dvaja naši kňazi. Je teda možné zvládnuť
prácu vo väčšom rozsahu a obnoviť kontakty s
členmi KRUHU PRIATEĽOV CYRILOMETODSKEJ KNIHY. Postaráme sa, aby členovia, ktorí
sa boli svojho času prihlásili, dostali zásielku
kníh ešte pred Vianocami.
Pripomíname — hlavne pre nádejných nových
členov — že členovia spomenutého KRUHU majú
jedinú povinnosť: odkúpiť si knihy, ktoré vydá
Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda. Knihy dostanú s 10% zľavou.
MSGR. Š. NÁHALKA

•
ALELUJA. MISÁL, MODLITBY, PIESNE podľa
nových liturgických úprav. Galt, 1966. Str. 758.

Vítame toto nové vydanie známej a už
obľúbenej modlitbovej knižky. Od prvého vydania, ktoré zostavil a vydal vdp. J. DragošAlžbetínčan, sa líši najmä novou úpravou omšových textov.
ALELUJA bude iste dobrou pomôckou pri
modlitbe. Hodí sa tak pre deti a mládež, ako i
pre dospelých. Možno si ju objednať za 3 a
pol dolára na adrese: Slovak Jesuit Fathers. P.O.
Box 600, GALT, Ont., Canada.
SLOVAK STUDIES, Vol. IV, Historica 2, Vydal
Slovenský ústav Cleveland-Rim, 1964, str. 222 +
12 str. dokumentárneho materiálu.

Tento zväzok nesie síce na titulnej strane rok
1964, vyšiel však roku 1966, preto ho až teraz
zaznamenávame. Obsahuje štyri vedecké práce,
nerovnakého rozsahu: 1. Fr. Vnuk snaží sa podať
dejiny šiestich mesiacov bohatých na udalosti a
dôležitých v živote Slovenska: totiž od šeptembra 1938 do marca 1939. K tým udalostiam zaujíma
kritický postoj; ak vyvolá ďalšiu diskusiu a ďal-

šie hodnotné práce, bude to veci len na osoh.
2. Sestra Rosamund Dupáková, z rehole Sv. Cyrila a Metoda, napísala prehľad dejín slovenského
divadla, od najstarších dôb až po druhú svetovú
vojnu. - 3. Michal Lacko S.J. zaoberá sa otázkou
zmenšenia sviatočných dni pre gréckokatolíkov
v XVIII storočí. Vtedy totiž naši gréckokatolíci
okrem nedieľ slávili ešte 33 sviatočných dní.
Cisárovná Mária Terézia s dovolením cirkevnej
vrchnosti zmenšila tento počet na 16. Za kratšou
rozpravou nasledujú všetky dokumenty týkajúce
sa tejto otázky z rímskych a viedenských archivov. - 4. N. Dorko v kratšej práci, doloženej
ale dokumentárnym materiálom, zaoberá sa
otázkou: odkiaľ pochádzajú veriaci gréckokatolíckeho biskupstva Pittsburg v USA. Autor dokazuje, že prinajmenej dve tretiny veriacich sú
slovenského pôvodu. - Aj tento štvrtý zväzok
«Slovak Studies» je cenným prínosom k slovenskému dejepisu; môžeme si len želať, aby aj
ostatné zväzky (5,6) čím skorej vyšli.
Erwin Herrmann, Slawisch-germanische Beziehungen im südostdeutschen Raum. Vydalo
Collegium Carolinum, v nakladateľstve R.
Lerche, München 1965, str. 286.

Tento zväzok má aj podtitul: «Historické
pramene s vysvetlivkami». A vskutku autor tu
zozbieral všetky pramene, počnúc od 6. storočia
až do vpádu Maďarov, týkajúce sa nemeckoslovanského pomedzia, teda medzi iným aj Slovenska. Pramene sú podané iba úryvkovite, teda
na pr. z Kroník iba tie časti, čo sa týkajú vymedzeného predmetu. Rozumie sa, že je tu aj celé
cyrilometodské obdobie. Zo straroslovenských
«žití» (v latinskom preklade F. Grivca) sú tu
podané iba tie state, kde sa hovorí o vzťahoch
Sv. Cyrila a Metoda k nemeckej hierarchii. Grécke
pramene sú v originálnej reči. Tu však si dovolime poznamenať, že grécke texty, ktoré autor
uvádza pod nadpisom « Z gréckeho žitia sv. Cyrila a Metoda », sú vzaté zo « žitia sv. Klimenta
Ochridského». Ináč kniha je veľmi užitočnou
zbierkou prameňov, pod vyššie naznačeným zorným uhlom. Nijako však nevyčerpáva pramene
k slovenským dejinám v tom období.

Zaznamenávame:
SLOWAKEI, Mníchov 1966, roč. 4 ״č. 1. Str. 64.

K. Poláček, VALIDITA’ DI IDENTIFICAZIONE
DEL «QUESTIONARIO DI SEI DIMENSIONI
DELLA PERSONALITA’» Odtlačok z ORIENTAMENTI PEDAGOGICE 13 (1966), č. 4., str.
680-690.
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