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VIANOČNÝ
Dožívame sa ďalších Vianoc.
Pre starších sú to dni spomie
nok. pre mladších dni radost
ného očakávania, pre všetkých
dni rodinného kúzla a úsmevu.
Kto ich môže stráviť medzi
svojimi najbližšími, v teple a v
pokoji, prežíva vianočné sviat
ky tak, ako po tom všetci tú
žia. Kto je však ďaleko od vlast
nej rodiny, kto pri polnočnej'
len spomína na milé osoby,
vzdialené či zosnulé, nemôže sa
ubrániť smútku, čo vyviera
kdesi na dne duše.
Prečo to zvláštne čaro Via
noc, odkiaľ jeho náplň?
Syn Boží prichádza vo vidi
teľnej ľudskej podobe na zem,
stáva sa človekom. Začína sa
nové dejstvo dejín spásy. Boh
nám dáva svoj najväčší dar,
vlastného Syna a skrze Neho
vykúpenie. Ježiš sa nám stáva
bratom a my deťmi Božími.
«Spoznaj, ó, kresťan svoju
vlastnú hodnosť! » — vyzýva
nás vianočná liturgia slovami
sv. Leva Veľkého.

Vianoce — Boží dar ľudstvu
ako najväčší prejav nekonečnej'
Božej lásky. Teda prejav, znak
Boha samého, veď «Boh je
LÁSKA » (1 Jn 4, 8). Láska sa
prejavuje darom, najväčšia lás
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ka najväčším darom, darom se
ba samého za milované osoby.
Takto nás miluje Boh.

Na Vianoce je zvykom obda
rovať niečím našich drahých.
Hoci by bol ten vianočný dar
ček len nepatrnej hodnoty, je
vždy milý. Prečo? Lebo je to
prejav lásky. Je to akoby odraz
Božieho daru, teda Božej lásky.
V Bohu má každý darček svoj
koreň, odtiaľ, z Boha, pramení
jeho hodnota a jeho význam.
Čím užšie je darca spojený s
Bohom,čím životnejšie prúdi v
jeho vnútri Božia sila, milosť,
čím uprenejšie hľadí na Boží
príklad a dáva nezištne, tým je
jeho dar cennejší, čistejší. Dar
bez nádeje na vrátenie, bez
túžby po odmene, bez úzko
prsej vypočítavosti. Tak, ako
Boh dáva.
A tak dar, koniec koncov, pri
náša viacej darcovi než obda
rovanému: veď nekonečná do
brota Božia, ktorá už rásť ne
môže, priťahuje a napĺňa srdce
a dušu každého darcu.
* #

Odovzdali sme Svätému Ot
covi kyticu modlitieb za našu
vlasť. Bol to náš dar Pánu Bo

hu, Cirkvi, národu. Dar, ktorý
určite prinesie Božie požehna
nie darcom a účinnú pomoc,
trpiacim bratom. Ďakujem ešte
raz všetkým, ktorí dali svoj prí
nos k tomuto daru. Nech im to
štedrý Boh odplatí!
A nezabúdajme: ide o dar,
ktorý má pokračovať!
& #

Vianoce — rodinné sviatky.
Koľkí ich však trávia mimo ro
diny? Koľkí nemajú strechy
nad hlavou, prístrešia v hostin
ci? Tak, ako Mária s Jozefom
v Betleheme. Chudobní, chorí,
vyhnanci bez vlasti, postihnutí
povodňami a zemetrasením,
vojnou a hladom. Aké budú
mať oni Vianoce?

Možno by im náš dar prinie
sol radosť do srdca, úsmev na
tvár, úľavu na duši. Dar du
chovný a — podľa okolností —
hmotný. V ňom by sa im uká
zala Božia dobrotivosť a láska.
Nech nám tohoročné Viano
ce prinesú v hojnosti darv Bo
žie! Nech Božia láska preplní
naše srdcia, nech sa prejaví v
našich myšlienkach, slovách a
v činnosti!

t Pavol Hnilica, biskup.

KRISTUS, STAVITEĽ I ROBOTNÍK
Na stredajšej audiencii 16. novembra sa Svä
tý Otec pozastavil nad obrazom Cirkvi, ktorý
ju predstavuje ako stavbu. Ide o stavbu, ktorej
istota spočíva na prorockom Kristovom slove:
«vystavím»; on, Kristus, vystaví svoju Cir
kev.
Kristus je teda staviteľom. Načrtol plán
stavby Cirkvi.
Kristus je robotníkom, lebo on vystaví
Cirkev.
Stavebným materiálom sme my:
živé kamene. Aj výsledok stavania teda bude ži
vá budova, duchovný dom,. Sme Kristovým do
mom (Žid 3,6).
Všetkým priateľom, dobrodincom, zná
mym a čitateľom želáme a vyprosujeme
milostiplné Vianoce a požehnaný Nový rok.

Redakcia a administrácia Hlasov z Ríma
Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda

« Vyzývame vás, aby ste uvažovali o výraz
nej sile slova, čo použil Kristus: «vystavím».
Toto slovo zdôrazňuje, že Pán neustáva v práci
pre svoju Cirkev; poukazuje na dynamický ráz,
aký má mať život Cirkvi, ktorá je vlastne rozo
stavanou budovou; naznačuje jej ustavičný vý
voj, ku ktorému je určená silou tej práce, ktorú
nutno vykonať podľa plánu konkrétneho, vidi
teľného, dobre zostaveného samým Kristom, ne
ponechaného na ľubovôľu vymýšľavých robot
níkov ».
Po nanebevstúpení Kristovo dielo sa napľňa
v Cirkvi; on dal taký rozkaz. A v Cirkvi sú k
tomu ustanovené osoby, aby povzbudzovali k
práci: » My všetci sme povolaní priložiť ruku
k tejto mystickej a kladnej staviteľskej práci...
Máme s Kristom a pre Krista stavať Cirkev.
Je všetkým známe, ako cirkevný snem rozhýbal
celú Cirkev vo všetkých oblastiach jej života,
keď v nás vzbudil zmysel pre obnovu, pre nut
nosť podobrať sa na nové práce a uskutočniť
určitý vývoj... ».
Svätý Otec priznal, že nemôže súhlasiť s tý
mi, čo brzdia vývoj v domienke, že tým zachra
ňujú pevnosť a stálosť Cirkvi. « Vernosť mi
nulosti neznačí nehybnosť ». Kristove prorocké
slovo « vystavím » predpokladá ustavičný vzrast
diela.

SLÁVA NA VÝSOSTIACH BOHU...

Narodenie Pána Ježiša, časť krídlového ol
tára vo farskom kostole v Bardejove (z konca
15. storočia).

Po neúrodných rokoch boja za dobré slovo
svetla medzi našimi veriacimi, so svetlom viery
a s nádejou v krajšiu bodúcnosť, tak ako nikdy,
prosíme o modlitby všetkých veriacich s úmyslom
obnovenia Katolíckej Cirkvi východného obradu.
Na našich dedinách zhasína nádej a zdá sa,
že s postupom rokov je ona stálym problémom.
Vo svetle Vianoc spomíname na krásne minulé
roky, ako nám večerom pod oblokmi spievali
koledníci. Temnými priestormi sa roznášali tóny
do plesajúcich sŕdc a rozkošná idyla detí zrodila
Jezuliatko v našich srdciach, v živej pamäti rokov,
ktoré minuli. Teraz sa pozeráme na staré hrdzavé
múry našich svätýň so záľubou a krvácame od
snahy napraviť časy k pôvodnému cieľu, lebo
sme bez opory a prostriedkov a temer bez mož
nosti niečo dokázať. A tak sa dívame na celý
svet, aby nám poskytol azyl vo svojom uznaní a
pomohol nám obnoviť vieru pomocou svojich
zlatých slov v každodenných modlitbách k Vše
mohúcemu o prinavrátenie sily, aby sme vytrvali
až do konca a zožali zrelé plody úrody v budúcich
rokoch a azda i v krátkej dobe návratu Božieho
pokoja do našej krajiny.

Hlas z Východného Slovenska
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Z druhej strany však neslobodno sa domnie
vať, že by určité náukové novoty, skryté v kon
cilových rozhodnutiach, oprávňovali nerozmyslené a nezodpovedné podujatia, čo nie sú v súlade
so stavebným plánom.
« Musíme byť hlboko presvedčení, že neslo
bodno rozbúrať včerajšiu Cirkey, aby sme po
stavili dnes novú; neslobodno zabúdať a napa
dať, čo doteraz Cirkev učila s autoritou a jej
zaručenú náuku nahrádzať novými teóriami, no
vými osobnými a ľubovoľnými nápadmi...
« Nemožno riešiť ťažké otázky alebo oslabiť
jestvujúce zákony tým, že ich prispôsobíme « v
duchu času » našim osobným výkladom, upus
tiac od dogmatických pravidiel, čiže od jasnej,
stálej a osvedčenej cirkevnej náuky, akoby za-

staralej a prekonanej.
Treba pokračovať v budovaní Cirkvi tak,
aby každý nový vzrast sa udial podľa predom
určeného Kristovho plánu a na stavbe už. jest
vujúcej, s dôverou a verne ».
Potom sa Svätý Otec pochvalne vyslovil o
činnosti biskupských konferencií, o činnosti laic
kých apoštolov, o charitatívnej činnosti mláde
že: sú to všetko pokoncilové tvorivé sily v Cir
kvi, zamestnané na Kristovom stavenisku. Hlasy
z Ríma by chceli povzbudiť aj slovenských ro
botníkov do práce s Kristom na budovaní Cir
kvi, ktorú o y stavia, preto thnočia všetkým
Slovákom pápežov povel: « Stavať, budovať
katolícky život: s odvahou, usporiadane, s trpez
livosťou ».

ŽENA ODETÁ SLNKOM
Prešiávne veci počuť o te
be, ty sláva Jeruzalema, ty ra
dosť Izraela. L česť nás všet
kých. Bo ten, ktorý je mocný,
požehnal ťa nad všetky ženy
na zemi.
Ako biela holubica si posla
ná zvestovať nový pokoj. Sám
Boh, prv než si ťa vyvolil a
pripravil od večnosst/epištola/,
aby si bola jeho Matkou/evanjelium/, s Božou záľubou ti
hovorí: «Celá krásna si. Má
ria, dedičnej škvrny v tebe
niet/alleluja/. Anjel, v obdive
nad tvojou velebou, ťa volá
plnou milosti/obetovanie/. Bo
la si ušetrená od dedičného
hriechu, lebo si sa mala stať
príbytkom Božím / kolekta /.
Plná radosti a vďaky tešíš sa
v Pánovi, lebo ťa obliekol do
rúcha spasenia, priodel ode
vom spravodlivosti a vyzdobil
si ťa svojimi skvostami/introit/.
Teba sa nedotkol náš osud.
Ty si nikdy nebola poškvrnená
ani dedičným, ani osobným
hriechom.
Liturgický sviatok Nepoškvr
neného Počatia sa oslavoval na
Východe už v šiestom storočí.
Neskôr, hlavne zásluhou fran
tiškánov sa rozšíril po celej
Európe.
Pius IX. 8. dec. 1854 — štyri
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roky pred lurdskými zjavenia
mi — vyhlásil vieroučnú prav
du o Nepoškvrnenom Počatí
za článok viery.
Aby sme pochopili túto
mimoriadne dôležitú pravdu,
chtiac — nechtiac, musíme sa
vrátiť k počiatočným vzťahom
medzi Bohom a ľudmi. k našim
prarodičom, k ich prvému pá
du. Lebo keď sa Ducha Svä
tému zapáčilo doručiť nám
svoje svedectvo, najprv nám
začína hovoriť o tých najzák
ladnejších pravdách, ktoré nám
i v dnešnej zmietanej dobe jas
ne rozlúštia naše životné prob
lémy.
Do prvej’ rodiny, v ktorej' bo
li i pre nás uložené neoceniteľ
né dary, po prvej neposlušnos
ti vstúpil hriech a neporiadok.
Prarodičia veľa stratili, a s ni
mi sme sa aj my stali úbožiak
mi. Lebo oni boli nielen vlast
níkmi darov, ale nás všetkých
aj predstavovali. Je to tajom
stvo viny. Cítime jej následky.
Naša prirodzenosť všade poukaz.uj'e na Boha, ktorého sme
stratili. Nie je ťažko zbadať
našu vnútornú rozdvojenost’,
časté protirečenia, neblahý ne
súlad a dvojakú náklonnosť:
k dobru a zlu. Iba mv — je
dine šťastní z Izraela — vieme
v čom väzí táto rozštiepenosť.

Mariánsky stĺp pred vstupnou
bránou do Nitrianskeho hradu
(z r. 1750).

Sú to následky dedičného hrie
chu. To, čo my musíme denne
okusovať — tento boj o doko
nalosť — vyplýva práve z tejto
rozpoltenosti. Teda keď hovo
ríme o svojom povolaní ku
kresťanskej dokonalosti, ne
smieme zabudnúť na následky
dedičného hriechu. Túžba po
večnom blahu nám hovorí, z
akej výšky sme spadli.
Avšak dedičný hriech je aj
tajomstvom milosrdenstva Bo
žieho. Boh v samom treste nám
zjavuje svoju Prozreteľnosť.
Na tom istom mieste, kde vy
znel výrok trestu, vyznel aj vý
rok prvej blahozvesti. Veru,
následky dedičného hriechu sú
pre nás spasiteľné.
« Nepriateľstvo ustanovujem
medzi tebou a Ženou, medzi
tvojím potomstvom a jej po
tomstvom. Ono ti rozšliape hla
vu a ty mu zraníš pätu ». Tie
to slová načim dať do súvisu
so slovami anjela Gabriela:
« Zdravas milosti plná. Pán s
tebou ».
A tak od počiatku ľudských
dejín, najžiarivejším lúčom po
prvom páde pre človeka osta
ne Žena a jej Semeno, nepriateľsto medzi Ženou a satanom.
Táto tajomná postava sa už
odvtedy stala nesmieriteľnou
Nepriateľkou luhára, Bojovní
čka nášho životného boja, Ví
ťazka, ktorá šliape jeho hlavu
a ostane navždy naším ideá
lom, čo sťa jasný maják bude
živiť našu nádej. Príťažlivosť
jej nepoškvrnenosti prerazí viac
a viac, lebo len ona povždy
ujde nástrahám diabla. Taká
nádej' nám bola daná hneď
po dedičnom hriechu, aby žia
rila po všetky storočia ako istá.
— Zornička oznamujúca spá
su, na ktorú upierame oči v
rozbúrenom mori. Úloha tejto
Božej Vyvolenej a našej’ Och
rankyne je v Božích plánoch
veľmi jasná: porodí Vykupi
teľa celého ľudstva — Slnko
spásy.
A ona si je vedomá všetkých
príhovorov a prísľubov Boha

Po slovenských dedinách a mestách je úcta k Panne Márii veľmi
rozšírená. Mariánske stĺpy boli jej výraznými znakmi. Obrázok zná
zorňuje stĺp so sochou Matky Božej a kostolnou vežou v Novákoch.

ľudstvu, vie, že sa majú v nej
uskutočniť. Preto Cirkev spie
va vo veľkonočnej liturgii: O
šťastná vina, čo nám zaručila
takého veľkého Spasiteľa. Mô
žeme dodať: ...čo nám zaruči
la takú veľkú Bojovníčku proti
nepriateľovi. Ba skrz ňu s Kris
tom sme aj my zapojení do
vykupiteľského diela.
Nepoškvrnená bola v Božom
pláne od večnosti. Boh túžil
po nej tak, ako túži po našej
spáse. Mária, po vtelení Syna
Božieho, je najväčším poku
som Boha, aby nás presvedčil
o svojej láske. Po zničení pô
vodného diela, Boží Umelec
nám pripravil veľdielo, ktoré
mu sa ani zďaleka nevyrovná
prvotné dielo. Je to prvý zjav
v dejinách hriechu: osoba bez
hriechu. V dejinách ľudstva

jedine Ona našla priateľstvo a
príbuzenstvo s Bohom. Jedine
Ona bola bez škvrny od prvej
chvíle počatia v živote svojej
matky Anny. Ako večné bytie
je vlastné Bohu, tak Nepo
škvrnené Počatie je vlastné
Matke Božej'. Nespadá do počtu
iných, lebo nie je jedna z toľ
kých, ale j'e poriadkom sa
mým osebe. Milosť Spasiteľa
ju neočistila, ale uchránila od
hriechu.
Treba nám veriť v tieto po
tešujúce pravdy, čo nám ujas
ňujú cestu. My sa nemusíme
utiekať k poslednému psycho
lógovi, aby sme čosi zo seba
porozumeli..
Koľkí sú dnes presýtení my
šlienkovým zmätkom, ktorý ich
privádza k úzkostlivosti, ba
často až k zúfalstvu. Inokedy
5

je to hlúpa namyslenosť, spojená s nevedomosťou, čo vyúsťuje do stroskotania. Casto
vyznávači neverectva, alebo
pohŕdači katolíckej viery, vo
chvíľach úprimnosti, i keď sa
zdalo, že prekypujú šťastím,
vyznali svoju vnútornú úzkosť
a smútok.
Veľký učenec Berthelot takto sa priznáva: « Môj život
plný neistoty a nenapraviteľných činov ma priviedol do
smútku a nervozity, ktoré ma
sprevádzajú vo všetkých pôdujatiach môjho života. Preto
som sa uchýlil k činnosti, aby
som bojoval proti zúfalstvu ».
— Taktiež Malraux, aby žabudol na vnútorný nepokoj, oddal
sa činnosti: « Bezpochyby jestvuje výšia viera, ale ja ju
nikdy neobjímem, neznížim sa
hľadať v nej onen pokoj, za
ktorým moja slabosť dychtí ».
Nitzsche: «Usmrtili sme Boha, čím sa teraz potešíme? ».
Ospevovaný a bohatý spisováteľ Anatole France sa priznáva: «Ja, šťastný? Neexistuje
osoba nešťastnejšia odo mňa.
Ani len jeden jediný deň som
nebol šťastný, ani len jednu
hodinu. Dôvod môjho smútku
väzí v úplnej nevedomosti zmyslu nášho života.». H. Taine:
« V mojom mravnom živote je
niečo zlomené, a to vo mne
vyvoláva veľkú úzkosť ».
Táto zúfalosť pochádza z
toho, že sa nezná náš pôvod, a
tým menej náš vzor, Pomocníca, čo by nás viedla za ruku.
S ňou je náš boj oveľa šťastnejší. Had za ňou chŕli z pysku
vodu, priam rieku, aby ju zachytil prúd, a odniesol. Keďže
voči nej nič nezmôže, bojuje
proti jej deťom, čo zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježiša Krista. Lebo taktiku s Evou opakuje aj voči
tiám. Aj nás pokušiteľ navádza
najprv pochybovať o Božej autorite, potom o jeho rozkaze a
napokon aj o jeho treste.
Každý z nás sa presvedčuje
o svojej úbohosti. Utiekať sa
k Panne Márii je čosi priro
6

dzené. Ona nám pomôže vyzbrojiť sa čnosťami.
« *

Ba sama Cirkev sa priúča po
stáročia od nej. Mária je zrkadlom, v ktorom sa Cirkev
zračí. Lebo Cirkev rodí len
údy, kým Mária dala tomuto
telu Hlavu. Boh na nej od večn osti modeloval Cirkev. V nej
sa Cirkev naznačuje a skrz ňu
dosahuje svoju plnosť. Všetko,
čo bolo povedané o Cirkvi, sa
sústreďuje v nej. Lebo uzatvára v sebe v najvyššom stupni
všetky milosti a dokonalosti
Cirkvi. Ako sa v mori zhromažd’ujú vody riek, tak sa zhromažďujú všetky milosti svätých v nej. Vo svojom mladíckom jase je tým novým svetom, ktorý Cirkev musí namáhavo uskutočňovať. Boží ľud
vystupuje pomaly a ťažko na
vrchol, ktorý Mária dosiahla
razom. Casto sa zajagá v prekrásnom svetle svojich detí,
združených okolo Syna. A celá
Cirkev jasá, účastí sa jej výsad
a počúva spoločné pozvanie
Ženícha: « Poď, vyvolená Nevesta, pod’! ». A s Máriou Cirkev odpovedá: « Poď. Milovaný, pribehni! ».
To, čo sami nevieme vy jadriť, Cirkev sa nám pokúša
priblížiť, keď nás pozýva zahľadieť sa na Nepoškvrnenú,
tak ako sa ona — Cirkev — vidí v Bohu. Mnohé biblické
symboly, čo predobrazujú Cirkev, patria aj Márii!... keď odmeriaval klenbu nad morskými
priehlbinami, keď upevňoval
mraky vo výši, keď dával mohútnieť žriedlam morskej hĺbiny, nuž ja som bola deň po
deň jeho rozkošou a hrala som
sa pred ním každý čas... Cirkev

a Mária sú tou nedobytnou
pevnosťou, domom výstaveným na výšinách vrchov, rieka,
čo obveseľuje Božie mesto veľkého kráľa. Pán od vekov miluje túto základňu sionskej brány väčšmi, ako všetky Jakubove príbytky.
Ako Boh pozbieral všetku
vznešenosť rozsiatu  סיגvesmíre, aby ju vlial do človeka, podohne pozbieral každú vznešenosť z duchovného vesmíra,
ktorým je Cirkev, aby ju sústředil v Márii. Aké podivnhodné divadlo, vidieť zhromaždené v tejto duši už od počiatku
všetko to, čo Duch Svätý raz
vyleje na celú Cirkev, ktorá
navždy bude žiariť 7. odblesku
lúčov Nepoškvrnenej.
Keď si teda v liturgii /ktorá
by o dva roky mala byť liturgiou druhej nedele adventnej/,
pripomíname tieto pravdy a
slávime to isté tajomstvo nášho
vykúpenia, ktorého si sa ty
pivá zúčastnila, vyhoj v nás
rany po vine, od ktorej si bola
jedinečne uchránená... Tv, čo
zasahuješ v Lurde, Fatime a
inde do našich dejín — lebo
tvoja rozkoš je byť medzi synmi ľudskými — dopraj, aby
sme netápali  ־גneistote a nevedomosti, nech sa nepripodobňujeme tomuto svetu, ale nech
počúvame tvoje ponaučenia,
aby sme mohli rozlíšiť vôľu
Syna, čo sa mu páči a čo je
dokonalé, lebo ty a tvoj Syn
ste jediní skutočne krásni: v
ňom nieto škvrny a v tebe nieto tieňa. /Efrém/.
Prešťastný človek, ktorý ťa
počúva a strežie deň po deň
na prahu tvojich dvier, lebo
kto teba nájde, nájde život.

A. Nádaský

SMUTNÁ ZPRÁVA
chvíľach bol pri jej smrteľnej
Dostali sme smutnú zprávu,
že 14. októbra 1966 zosnulá v
posteli slovenský kňaz dp. Jozef
Pánu pani Mária Kozmel. NaHeriban. — Vyslovujeme úrodila sa 9. decembra 1902 v
primnú
sústrasť
smútiacim
Chicagu. Bola veľkou dobrodí•
príbuzným
a
modlíme
sa za
teľkou slovenských kňazov —
dušu
nebohej.
Svetlo
večné
nech
utečencov a nášho malého sejej svieti!
minára v Ríme. V posledných

CIRKEV: VINICA, CHRÁM, NEVESTA
(Pokoncilové úvahy o Cirkvi-3)
OBRAZY Z ROĽNÍCKEHO ŽIVOTA: VINICA

K hlbšiemu preniknutiu ne
viditeľnej, tajomnej stránky
Cirkvi používa vatikánsky kon
cil obrazov, ktoré sú každému
zrozumiteľné a ktoré používal
aj Kristus sám, keď chcel pa
lestínskym roľníkom, rybárom
a vôbec jednoduchým ľuďom
vysvetliť celú skutočnosť Cirk
vi. ktorú zakladal.

Konštitúcia «Svetlo národov»
hovorí o Cirkvi, medzi iným,
toto:
« Cirkev ie roľa, čiže pole
Božie. Na tomto poli vyrástla
prastará oliva, ktorej svätým
koreňom boli patriarchovia a
na ktorej sa uskutočnilo a us
kutočňuje zmierenie židov a
pohanov. Cirkev zasadil nebes
ký hospodár ako šľachetnú vi

nicu. Kristus ako pravý vinič
dáva život a plodnosť ratoles
tiam, totiž nám, ktorí skrze Cir
kev ostávame v ňom a bez kto
rého nemôžeme nič robiť »
(hlava 1, číslo 6).
Azda najvýraznejší z týchto
obrazov je obraz vinice. Kto
nevidel zeleným viničom vysa
dené úbočia, dlhé rady viníc,
vyčistené chodníky medzi nimi
a hospodára, ktorý starostlivo
obchádza rady, raz aby obstri
hával zbytočné výhymky, druhý
raz aby preorával a čistil zem,
potom zas aby zasádzal nové
viniče alebo postrekoval a
chránil útle výhonky, listy, kve
ty pred nákazou perenospory.
To všetko vyjadruje starostli
vosť Božiu o Cirkev a o jed
notlivých jej členov.

Túto lásku Božiu k vinici
krásne ospieval Izaiáš (5,1-7):

« Vinicu mal miláčik môj
na úrodnom úbočí.
I okopal ju, skálie vyzbieral z
nej
a révou ju vysadil,
postavil vprostred nej vežu
a lisom ju vystrojil.
Potom čakal, že urodí hrozno...
Čože som ešte mal urobiť vi
nici svojej
a neurobil som jej? »
A Kristus sám použil toho
istého prirovnania v podoben
stve o nájomníkoch vinice, kto
rí usmrtili syna hospodárovho;
tým chcel vyjadriť vôľu svoj
ho Otca zveriť Cirkev židov
ským predákom, ktorí však nev
ďačne zabili Syna Božieho a
odvrhli tým stať sa Cirkvou;
preto dal Boh-hospodár vinicu-

NEVEZMEŠ MENA BOŽIEHO NADARMO
(Myšlienky na spytovanie svedomia)

Boh je to bytie, ktoré stoji nad všetkým.
Druhým príkazom si vymáha výsostné čestné
miesto v našej reči.
Die je teda znakom osobitnej, jemu patriacej
úcty, ak hovoríme o jeho príkazoch a zákazoch
tak chladne a meravo, ako sa hovorí o vyhláš
kach štátnej poisťovne a o nariadeniach daňo
vého úradu.
O Bohu by sme mali aspoň tak hovoriť, ako
o tete, zo všetkých najlepšej, ktorá nám k dvad
siatim narodeninám kúpila šaty a topánky, ho
dinky a kabelku, akú nikto nemá... Oči by nám
mali žiariť, reč by mala mať svoj rytmus ako
báseň, zvlášť keď o ňom hovoríme ako o Otco
vi, Bratovi a Priateľovi našich duší...
Aké mŕtve a neúctivé sú i mnohé teologické
traktáty, ktoré o jeho existencii a vlastnostiach
hovoria s takou vedeckou suchosťou, s akou ho
vorí napríklad botanik o častiach okvetia...
A čo si myslieť o žartoch o nebi a pekle, o
zábavných scénkach okolo nebeskej brány, v
ktorých je obyčajne hlavnou osobou podarený
vrátnik Peter...?

Co si myslieť o krížiku za 15 korún — ak
vôbec toľko stál! — nad našimi kuchynskými
dvermi a o majolikovej baletke, alebo dokonca
o nejakom sprostom akte, za ktorý sme dali
dvesto?
O nových kobercoch vo svojom byte a o
dotrhaných v kostole?
A nakoniec, čo si myslieť o svojich sľuboch,
daných Bohu v modlitbe i mimo nej, o sľuboch
formálnych i neformálnych, i obyčajných zá
väzkoch, ktoré nazývame predsavzatiami, pri
spovedi dokonca silnými predsavzatiami?
Keby sme tak dodržiavali slovo voči človeku
alebo daktorej ľudskej inštitúvii, hoci len voči
rybárskemu spolku, ako ho dodržiavame voči
Bohu, povedali by nám: Nerob si z nás blázna!
A myslime, že si to môžeme dovoliť voči
Bohu roky, ba desaťročia, len preto, že je trpez
livejší než sú ľudia?
A čo je toho ešte v slovách i skutkoch, čim
zneuctievame denne svojho Boha, svojho najvyš
šieho Pána....
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Cirkev je vinica, ktorú Božský hospodár obstriháva, čistí, opatruje. ״Cirkev je roľa, na ktore;! vyrástla prastará oliva...

Cirkev do prenájmu iným roľ
níkom, otvoriac tak cestu všet
kým národom, aby sa stali nájomníkmi-členmi Cirkvi.
Kristus ešte viac prehľbil
tento obraz. On sám je vini
čom, tým šľachetným, štepným
koreňom viničným, na ktorom
rastú ratolesti-my, členovia Cir
kvi. Z neho, Krista, čerpá Cir
kev a my všetci, jej členovia,
život nadprirodzený; bez spo
jenia s Ním zvädne každý vý
honok a stane sa neplodným:
« Bezo mňa nemôžete nič vy
konať », totiž nič, čo by malo
cenu a hodnotu pre večný ž.ivot. Bez spojenia s Kristomviničom niet plodov pre večný
život a každá konanie ’o mŕt
vym. Celá Cirkev, ktorú Bohhospodár opatruje, ba aj čis
tí, obstriháva, orezáva (Ján H,
1-5), sa živí z tohto tajomného
ale životného spojenia s Kris
tom.
Obraz viniča nám vyjadruje
teda tú istú tajomnú skutoč
nosť životného spojenia s Kris
tom, ktorú sv. Pavol vyjadril
8

iným, veľmi hlbokým obrazom,
keď prirovnal Cirkev k inému
živému organizmu: k telu, kto
rého hlavou je Kristus a údami
my všetci, čo k Cirkvi patríme.
OBRAZY Z BUDOVANIA:
STAVBA, DOM, CHRÁM, MESTO

«Častejšie sa Cirkev ozna
čuje ako stavba Božia. Sám
Pán sa prirovnal kameňu, kto
rý síce stavitelia zavrhli, ale
ktorý sa stal uhlovým kame
ňom. Na tomto základe budu
jú apoštolovia Cirkev a od toh
to má svoju pevnosť a súdrž
nosť. Túto stavbu zdobia roz
ličné prívlastky: dom Boží, v
ktorom prebýva jeho rodina,
príbytok Boží v Duchu svä
tom, stánok Boží medzi ľuď
mi a najmä svätý chrám, ktorý
v podobe kamenných svätýň
chvália sv. Otcovia. Naproti
tomu ho liturgia právom pri
rovnáva k svätému mestu, k
novému Jeruzalemu. V ňom
samom totiž my sa budujeme
ako živé kamene na tomto sve-

te » (Konštitúcia « Svetlo ná
rodov », hl. 1, č. 6).
Cirkev — dom, chrám, prí
bytok Boží; jej členovia — ži
vé kamene, z ktorých je posta
vený ten Boží stánok a chrám.
Všetko to obrazy veľmi blízke
nášmu chápaniu. Netreba mno
ho vedy, abv sme pochopili
ich význam. Boh chce prebývať
medzi ľud'mi v tomto chrá
me: v Cirkvi, cez Cirkev. My
sami, ako živé kamene, musí
me stále rásť a budovať v nás
samých chrám Bohu živému.
Myšlienka života, rastu, súdrž
nosti s ostatnými kameňmičlenmi Cirkvi a zároveň s Bo
hom sa aj tu opakuje. Aj’ tu sa
stretávame s tou istou nevidi
teľnou stiánkou Cirkvi: tajom
ná stavba, v ktorej prúdi život,
ktorá rastie v spojení s Bohom,
a združuje svojich členov pre
Boha.
Sám Kristus sa prirovnal k
základnému, uhlovému kame
ňu tejto budovy. Bez neho niet
Cirkvi, On je najdôležitejšou
čiastkou cirkevne’ stavby, je’
oživovateľom, základom, ce
mentom súdržnosti, jednotia
cim podkladom. A’ keď ho
stavitelia (do Cirkvi povolaní
členovia vyvoleného židovské
ho národa) odvrhli, stal sa zák
ladným kameňom nového chrá
mu Božieho, krajšieho, väčšie
ho a duchovnejšieho ako bol
jeruzalemský.
OBRAZY Z RODINNÉHO
ŽIVOTA: SVADBA,
NEVESTA, MATKA

« Cirkev sa nazýva a’ « na
šou matkou » (list Galaťanom
4.26) , opisuje sa ako nevinná
snúbenica nepoškvrneného Ba
ránka, ktorú si Kristus « zami
loval a seba samého obetoval
za ňu, aby ju posvätil » (Efez.
5.26) , ktkrú si prídružiž neroz
lučnou zmluvou a stále ju « ži
ví a opatruje » (Efez. 5,24). A
’u očistenú chce mať spojenú
v láske a vernosti. Potom ju
tivale zahrnul nebeskými dar-

Z

NAŠEJ

NOVÁ VLNA UTEČENCOV

Prvá nedeľa adventná sa v katolíckej Cirkvi
od niekoľkých rokov označuje za « deň emig
rantov a utečencov. » Cieľom tohto dňa je obo
známiť ľudí s morálnou stránkou problému,
ktorý predstavujú emigranti a utečenci, a podľa
potreby sa postarať aj o primeranú hmotnú po
moc pre núdznych.
Morálna stránka emigrantského a utečenecké
CIRKEV...

mi, aby sme pochopili lásku
Božiu a Kristovu voči nám,
prevyšujúcu všetko poznanie.
Kým však Cirkev putuje na
tomto svete, ďaleko od Pána,
cíti sa ako vo vyhnanstve, aby
tak hľadala a chápala to, čo
je hore, kde Kristus sedí na
pravici Božej, kde je život Cir
kvi skrytý s Kristom v Bohu,
až kým sa so svojím ženíchom
nezjaví v sláve » (« Svetlo ná
rodov »).
Tajomná láska Krista, ktorú
neustále prejavuje k Cirkvi,
tak dnes ako v minulosti, k
dnešnej Cirkvi ako ju my poz
náme tak isto ako k prvej Cir
kvi z dôb apoštolských; táto ta
jomná láska k Cirkvi je naj
hlbšie zvýraznená v obrazeCirkvi - nevesty, snúbenice
Kristovej. Cirkev a každá duša
v Cirkvi je pre Krista tým, čím
je nevesta ženíchovi. A treba
si pripomenúť, že Písmo sv.
nehovorí len o snúbenici, ako
sme zvykli v slovenčine prekla
dať latinské slc׳vko « sponsa ».
Sväzok, ktorý viaže Cirkev ku
Kristovi, je omnoho hlbšie zná
zornený, je omnoiho silnejší.
Cirkev je prijm nevestou, čiže
manželkou Krista, ako to pek
ne vyjadruje v 7.hlave konšti
túcia « Svetlo národov », pou
žívajúc výrazov sv. Pavla:
« Kristus miluje Cirkev ako
svoju nevest y a stal sa vzorom
muža milujúceho svoju man
želku ako svoje vlastné telo.

C C D I N V
ho problému predstavuje u samých emigrantov
a utečencov veľa otázok, ktoré sú spojené jed
nak s odchodom z rodnej zeme, jednak so začle
nením sa do nového prostredia. Aj keď ide o
sociálnu emigráciu /ako je tomu na príklad u
talianskych emigrantov/, rozchod s rodným kra
jom, so známymi a často aj s najbližšou rodinou,
zanechanie domova znamená vždy operáciu,
ktorou sa musia prerezať mnohé korene ľud
skej bytosti. Potrebná je značná morálna sila,

Cirkev sa zase podriaďuje svo
jej hlave. « Veď v ňom, v je
ho tele prebýva všetka plnosť
božstva» (Kolos. 2,9). Cirkev,
ktorá je jeho telom a jeho
plnosťou, naplňuje on svojimi
božskými darmi, aby i ona
smerovala a dosiahla všetkú
plnosť Božiu ».
Keby nám Boh sám nezjavil,
aký hlboký, útly, trvalý, lásky
plný je pomer Kristov k Cir
kvi - neveste, azda ani najsmel
ší básnik by sa nebol odvážil
použiť takého smelého prirov
nania a tým menej by sme ve
rili, že toto prirovnanie vyjad
ruje skutočnosť. Náš úžas nad
dobrotou Božou ešte viac stú
pa, keď si uvedomíme, že nie
len Cirkev celá, ale aj každá
duša v Cirkvi je « nevestou »
Kristovou, ak sa mu oddá a
zasvätí. Pomer medzi Cirkvou
a Kristom, ako aj pomer medzu
dušou a Kristom, je natoľko
krásny, natoľko plný lásky,
vernosti, obohacovania sa, da
rovania, oddanosti, šťastia! Tu
sa otvárajú nové horizonty pre
chápanie Cirkvi, ale aj pre náš
vnútorný život. Lebo Kristus
nechcel básniť, keď nám zja
vil v takých hlbokých obrazoch
celú svoju lásku k Cirkvi a ku
každej duši; chcel, aby sme
pochopili v celej plnosti, ako
naozajstné a bez miery sa chce
jn dať Cirkvi a každej duší;
Obraz nevesty vyjadruje po
mer Cirkvi ku Kristovi. Obraz
matky naznačuje pomer Cirkvi

k jednotlivým jej členom. Mat
ka je pre každého hutným poj
mom, plným najľudskejšíeh ci
tov. Matka dáva život dieťaťu,
zahrňuje ho láskou, ochranou,
živí ho vlastným mliekom,
sprevádza starostlivým zrakom
na každom kroku životom až
do zrelého veku a aj potom
ostáva matkou starostlivou, do
brou, prajnou, obetavou. Cir
kev je takou pre všetky svoje
deti na nadprirodzenom poli.
Plodí duše k novému životu
pri krste, nadája ich mliekom
náuky a slova Božieho, zoceľu!e ich sily birmovaním, kŕmi
chlebom života, lieči sviatos
ťou pokánia, požehnáva ich
manželský zväzok, od kolísky
až do hrobu sa stará o duše
ozaj ako matka. Prostredníc
tvom svojich sluhov je prítom
ná pri každom životnom kroku
svojich detí.
* # A'־

Celý obsah týchto krásnych
a hlbokých obrazov je sladkou
skutočnosťou, ktorú Kristus po
núka svojej Cirkvi a všetkým
nám. Je to skutočnosť dokonca
hlbšia, ako ju nedokonalé a ne
presné ľudské obrazy vedia vy
jadriť. No kresťanská duša vie
preniknúť poza záclony a in
tuíciou pochopiť tajomnú a
tak ťažko vyjadriteľnú živú
skutočnosť, ktorá sa skrýva za
tými slovami, podobenstvami a
obrazmi: skutočnosť Cirkvi.

Msgr. Jozef Tomko
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aby sa človek vedel s touto operáciou zdravo vy
rovnať. Príchod do nového prostredia vyžaduje
schopnosť prispôsobiť sa novým životným pod
mienkam, nadviazať nové ľudské vzťahy a vy
budovať si existenciu obyčajne vždy celkom od
základov.
Oveľa dramatickejšsie sa odchádza z domova
i prichádza do nového prostredia utečencom. Tu
obyčajne ide o násilné pretrhanie koreňov s do
movom a príchod do nového prostredia zname
ná aspoň prechodný pobyt v ťažkom prostredí
utečeneckých táborov.
Sociálna emigrácia si vie obyčajne rozriešiť
ekonomické problémy sama. Sú to ľudia, ktorí
prišli do nového prostredia za prácou a keď
svedomité pracujú, zarobia si potrebné prostried
ky pre vlastnú existenciu, ba obyčajne vedia po
máhať aj svojej rodine, ktorá ostala v mater
skej zemi. U utečencov sa po hmotnej stránke
majú veci horšie. Po príchode do nového pro
stredia obyčaine majú len to, čo majú na sebe,
a preto ich potreby sú oveľa väčšie aj po hmot
nej stránke.
Tohto roku následkom pootvorenia hraníc
ČSSR kvôli turistike zažili sme hlavne v Ta
liansku a v Rakúsku novú vlnu aj slovenských
utečencov. Do Talianska prišlo blízko 100 slo-

Msgr. F. Duboš navštívil v septembri vdp.
Bábika, slovenského misionára v Londýne a ta
mojších Slovákov. Vidíme ho v kruhu rodákov
po sv. omši, ktorú pre nich slúžil 11. septembra.

Ndp. biskup P. Hnilica navštívil v októbri
Slovákov vo Francúzsku, ako sme písali v minu
lom čísle nášho časopisu. Obrázok ho zachycuje
v kruhu tamojších slovenských misionárov (od
ľava): dp. Reveš, ndp. biskup, vdp. Gašparík vedúci Misie, dp. Kováč SJ.

venských utečencov. V Rakúsku ich bude azda
ešte viac. V Taliansku je situácia ťažká aj pre
to, že pre cudzincov tu niet práce. Na emigrá
ciu do zámoria treba teda vyčkávať nečinne v
utečeneckých táboroch.
Tohoročný deň emigrácie v našich konkrét
nych okolnostiach je teda záležitosť veľmi živá,
ktorá má čo povedať jednak všetkým tým, čo
sú « doma » tam, kde emigranti a utečenci pri
chádzajú, jednak samým utečencom a emigran
tom. Od « domácich » kresťanstvo vyžaduje
skutkovú lásku, ktorá vie nových ľudí ochotne
prijať, urobiť im miesto a podľa možnosti mo
rálne i hmotne im pomáhať. Od novoprišlých
sa žiada morálna sila, aby sa vedeli prebiť cez
počiatočné ťažkosti, hoci sú často priveľké, a
organicky sa včleniť do spoločnosti, do ktorej
prišli. Jedným i druhým «deň emigrantov a
utečencov » hovorí, aby nezatvrdzovali svoje
srdcia.
šn

Z NÁŠHO ÚSTAVU V RÍME
Z kroniky malého seminára

• Možno ste si aj vy všimli, že
november je mesiac radosti a
smútku. Tu okolo nás radosť
vidno aj v pestrých farbách
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prírody a smútok v jej odumierani. Ľudský život je ozaj zmie
šaninou týchto dvoch životných
prvkov. Na Všechsvätých sme
trochu nazreli do radosti, ktorá
je konečným cieľom človeka v

nebi, a na Dušičky sme sa vžili
do smútku tých, ktorých Božia
spravodlivosť zadržia pred vcho
dom do radosti, dokiaľ v očistci
nevyrovnajú svoje duchovné
dlhy. Takmer sme sa pretekali,
aby sme im pomohli plnomocnými odpustkami.
• Deň Dušičiek srne venovali
návšteve vojenských cintorínov

v Pomezii a v Anziu. V prvom
ležia telá nemeckých a v dru
hom amerických vojakov, pad
lých v okolí týchto miest počas
poslednej vojny. Mnohí z nich
mali menej než dvadsať rokov,
boli teda nemnoho starší od nás.
Obetovali život v plnení po
vinností. Len na máloktorom
hrobe bolo vidno kvetiny. Chceli
sme im nahradiť návštevu ich
ďalekých príbuzných. Pravdaže,
sme sa za nich aj pomodlili.

• Prvú novembrovú nedeľu do
volili sme si pozvať predstave
ných na basketbalové stretnutie.
Neurobili sme to z chvastavosti,
ale z úcty k Srdcu Ježišovmu,
veď bola prvá nedeľa. Bol to
zaujímavý zápas. Väčší sa pot
kýnali na menších. Predstave
ným chýbalo čosi z vrtkosti se
minaristov. Ukázalo sa to aj vo
výsledku. Tým nechceme pove
dať na plné ústa, že my sme im
dali viac košov než oni nám.
• Bolo pre nás peknou odme
nou, keď nasledujúceho dňa
ekonom seminára dp. Mikuš do
viezol medzi nás dvoch nových
kamarátov. A to takých, čo
veľmi pekne hovoria slovensky.
Sú ohybní a môžu sa pekne
uplatniť pri športe. Aj v škole
sa ukázali. — Kto číta túto na
šu kroniku, nech sa pomodlí
trochu, aby nám Pán Boh poslal
veľa kamarátov.

• Istého dňa — kalendár uka
zoval 11. novembra — kronikára
prekvapila v predsieni akoby
výstava hudobných nástrojov.
Reku, výstava to nie je, lebo
nemá byť pre koho. Voľný vý
predaj to nie je, lebo aj my má
me radi muziku. Ani licitácia to
nie je, lebo ešte nie sme takí
zadľžení. — Až neskôr mnohým
svitlo, že to všetko čakalo na
privítanie vdp. Jozefa Babiaka,
ktorého nám pridelili, aby pri
kormidle seminára vystriedal
doterajšieho direktora vdp. Ludovita Macáka, pod ktorého ru
kou sa seminár rodil.

• Preto nasledujúcu nedeľu —
13. novembia — mali sme roz
lúčkový obed s odchádzajúcim a
privítací obed s novým direkto
rom. Samozrejme nebol to obed
ako iné obedy. A preto zasa
bubny, a zasa trúby a klarinety,
okrem spevu, básní a rečí.
• Vo štvrtok 17. novembra odi
šiel teda od nás vdp. Macák.
Predstavení mu určili dočasné
pôsobisko kdesi v Piemonte, aby
v novom prostredí a pri zmene
práce si trochu vydýchol a ob
novil si sily, o ktoré sme ho
pripravovali cez dlhé a ťažké
roky jeho pôsobenia na tomto
mieste. Aj toto lúčenie bolo po
značené nádejou na skoré uvide
nie a povďačnosťou za prejavy
lásky a obetavosti.

Pri
recitačných
pretekoch
seminaristi tvorili dve skupiny.
Z prvej odniesli si ceny V. Bubrín za Šprincovu báseň Padajú
hlavy; E. Zeisel za žarnovovu
báseň Sloboda; a J. Sefčík za
Strmeňovu báseň Krv. — V dru
hej skupine: J. Hudák za Hviez
doslavove Jarné kvietky; J.Silaj
za Zvonického báseň Raz; a K.
Kupec za Zvonického verše Ka
maráti moji. — Na obrázku
Msgr. Vavrovič odovzdáva M.
Smolkovi odmenu za všeobecne
najlepší prednes básne Pieseň o
Váhu od M. Rázusovej — Martákovej.

• Pri spomenutej príležitosti po
vedali nám večerné slovko Msgr.
Štefan Náhalka, rektor ústavu.
Zhodnotil prácu prvého direk
tora nášho seminára a povzbudil
nás k oddanosti a poslušnosti
voči jeho nástupcovi. Viete, ve
černé slovko u nás znamená
krátky príhovor niektorého z
predstavených, najčastejšie di
rektora, po večerných modlit
bách, prv než sa zahrabeme do
postele. Niekedy, ale ozaj len
zriedkavo, také večerné slovko
býva aj opaprikované, keď vy
strájame, čo by sme nemali.

Vdpp. direktori Babiak a Macák v kruhu kňazov a seminaristov
pri « výmene stráže» v Slov. ústave sv. Cyrila a Metoda.

• Pred pár dňami zasa sme sa
rozlúčili s vdp. Jozefom Dragošom, ktorý s nami tentoraz strá
vil dva mesiace. Už sa musel
vrátiť na svoje pôsobisko do
Kanady, čo zasadil, budeme
šetriť, aby pri najbližšej náv
števe mohol sa tešiť zo svojej
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práce na výzdobe najbližšieho
okolia nášho ústavu.

• Na nedeľu 20. novembra us
poriadali sme recitačné preteky.
Každý z nás sa musel ukĺzať.
Na zozname bolo viacero slo
venských básnikov. Ozaj vhodný
spôsob poznať a obľúbiť si slo
venskú poéziu a naučiť sa vy
stupovať
pred
obecenstvom.

Prednes každého počúvala a
bodovala komisia, zložená z
kompetentných osôb, známych
aj doma aj v zahraničí. Kroni
kár nepochodil veľmi dobre,
preto sa nerozpisu'e o víťazoch.
Ale pozrite si príslušnú fotogra
fiu s odmenenými a — aspoň v
duchu — zagratulujte im k
dosiahnutým úspechom v reci
tácii.

JUBILEUM SLOVENSKÝCH SESTRIČIEK

Sestričky jubilantky.
V Simpelvelde (Holandsko)
slávili 25-ročné jubileum rehoľ
ných sľubov slovenské sestričky
Adalberta, Antusa a Marietta.
Všetky tri pochádzajú z východ
ného Slovenska. Nakoľko je tu
viacero slovenských sestričiek a
ďalšie prišli z iných kláštorov,
bola to naozaj slovenská sláv
nosť. Naše tri jubilantky odrie
kali obnovenie rehoľných sľu
bov po slovensky, tak trocha
s hutoráckym prízvukom.
Jubileum rehoľných sľubov
je také malé zastavenie na život
nej ceste, niekedy aj na krížo
vej ceste, keď ďakujeme Pánu
Bohu za prijaté milosti a pro
síme ho o ďalšie. Je to i taký
krátky pobyt na Hore Tábor.
Naše jubilantky, hostia, i náv
števníci zo Slovenska, všetci
12

sme si povedali: dobre nám je
tu byť. Veď u ״estričiek od
Chudobného Ježiška sa oslavuje
jubileum rehoľných sľubov veľ
mi okázalé a predstavené i
spolusestry
vynaložia všetko
možné, aby bol pre jubilantky
tento deň pekný a nezabudnu
teľný. Celý kláštor je vo svia
točnej nálade, o čom svedčí aj
vonkajšia výzdoba. Sestričky ju
bilantky mali to veľké šťastie,
že pri slávnostnej sv. omši
prijali sv. prijímanie pod obojím
spôsobom. Každá odovzdala celebrantovi zažatú sviecu, ktorá
potom cez sv. omšu horela na
oltári. Táto horiaca svieca veľmi
dobre vystihuje život rehoľnej
sestričky, ktorá sa tiež stravuje
na slávu Boha a na pomoc blíž
nemu. Cez celý deň nosili naše

sestričky jubilantky významnú
okrasu: korunky, ktoré posvätil
a na hlavu im položil kňaz pri
sv. omši. Tieto korunky pripo
mínajú pri všetkých obetách a
ťažkostiach každodenného života
Bohu zasväteným dušiam pote
šujúce slová sv. Pavla: Dobrý
boj som bojoval... teraz ma
čaká koruna, ktorú mi pripravil
Pán od večnosti. Naše sestričky
od Chudobného Ježiška dobre
vedia, že Pán Boh miluje toho,
kto sa obetuje s radosťou, preto
sú také veselé a preto si aj
zaspievajú východniarske piesne
za zvukov harmoniky.
Slovenskí účastníci na jubile'nej slávnosti sa večer zhromaž
dili v kaplnke kláštora, kde im
misionár dp. Jozef Strečanský
povedal priliehavú kázeň. V
evanjeliu toho dňa Kristus Pán
sa pýta sv. Petra, či Ho miluje,
prv než ho poverí ťažkou úlohou
pastiera. I našich sestričiek sa
pýtal nebeský ženích pri skla
daní prvých rehoľných sľubov,
či Ho milujú. A keď Ho uistili
o svojej láske, poveril ich prácou
v rozličných kláštoroch. A na
koľko ich skrz predstavený ch
poveruie denne prácou, denne
Ho treba uisťovať o našej láske
k Nemu. A istotne naše sloven
ské sestričky toto poslanie dobre
konajú, veď sú všade dobre
známe a ctené pre svoju praco
vitosť a obetavosť. Keď pracu
jeme pre blížneho z lásky k
Pánu Bohu, každá, i tá najnižšia
práca má pečať veľkosti, veď
ňou si zaslúžime nebo.
Pobožnosť sa zakončila spo
ločnou modlitbou za Slovensko,
za sestričky, najmä za tie, čo
majú tiež jubileum rehoľných
sľubov, ale nemajú kláštorov,
kde by ho oslavovali. Zo sŕdc
všetkých sa dvíhala úpenlivá
prosba k nebu: aby Pán Boh
vzbudil medzi slovenskou mlá
dežou doma i v cudzine kňazské
a rehoľné povolania.
Pri rozlúčke jedna z jubilan
tiek to veľmi pekne vyjadrila:
« A teraz treba zostúpiť z Hory
Tábor, bo čaká nás práca. Zajtra
vezmem do rúk metlu a budem
zametať chodby a triedy pre
Pána Boha a pre blížneho. Tou
metlou si vyslúžim Tábor pre
celú večnosť ».
Sestričkám jubilantkám bla
hoželáme a modlíme sa za ne.

Dvaja slovenskí študenti pri verejnej audien
cii v bazilike sv. *etra v októbri t.r. improvizovali
tento « transparent», ktorý upútal pozornosť Sv.
Otca. Pavol VI. opustil sprievod, priblížil sa k
slovenskei skupinke, ktorá ho mohla pozdraviť,
pobozkať mu ruku a prijať jeho osobitné požehnanič.

ma. pošleme niečo na náš seminár. Eh, len ško
da, že mi na tie kolená tak zaľahlo: už nemô
žem toľko chodiť po tom mojom « žobraní »...
A od iných to nehodno žiadať. Žobranie bolo
vždy ťažké, ale teraz je ešte oveľa ťažšie. No,
ja úfam, že aj bez môjho žobrania ani náš se
minár, ani našich misionárov P. Boh neopustí.
Tak. s Bohom, dôstojný pane. A príďte nás,
prosím pekne, ešte niekedy pozrieť, príďte! ».
Vo dverách som sa ho ešte spýtal: « Pán Janotka, a čo odkážete Slovákom cez Hlasy z
Ríma? ».
« Povedzte im, aby nezabudli, kto sú! I keby
si už. aj ten j’azyk nemohli zachovať pre otčinu,
nech si zachovám aspoň srdce. A nech to ukážu
najmä tým, že sa budú starať o zachovanie a
zveľadenie tej novej kolísky opravdovej slo
venskosti — Ústavu sv. Cyrila a Metoda v
Ríme ».
Tak som sa s p. Janotkom v októbri rozlú
čil — s tým pomníkom opravdovej slovenskosti
vo Viedni. Veru ťažko sa bolo lúčiť!

M. M.

Zase raz u pána J^nc^íku
Nebolo sa mi treba predstavovať. « Veď ja
Vás, prosím pekne, poznám! Pred piatimi rok
mi ste nám kázali vo sv. Gabrieli, či nie? — Sad
nite si, prosím pekne, sadnite si. — Hej, Rudko,
dones trocha z tej trenčianske!! Strkni s־i tuto s
naším misionárom! ».
« Ale, ved' si aj Vy, pán Janotka... ».
« Rád byeh, rád, ale ja som už nie ako som
býval. Prv som mal len tú reumu, ale teraz i
ten žlčník i tie oči sú nanič. Ale bolo bv mi aj
s tým dobre, keby sa mi moia starká nebola tak
náhle podela — pred poldruha rokom, dôstojný
pane. Vtedy ona, teraz Viator... Tí najlepší nám
odchádzajú! ».
Neveľmi sa nám podarilo zadržať slzy, vy
volané takými spomienkami. — « Ďakovať Bo
hu. ešte nie všetci... » — zmohol som sa nad
hodiť.
« Veď hej, ešte je nás pekná kôpka, a —
dobrých, neúrekom. Pozrite, prosím pekne, čo
som zase od našich dostal pre tie hladné deti
nátra Nižnánskeho, Jamricha a Slivku v Indii.
Pekná sumka! A toto je zas nre Vašich Timorákov. — Pán Drinka mi aj včera povedal, že čo
máme z tých peňazí, keď nimi neurobíme nie
komu dobre? A má pravdu! Preto sme si aj zau
mienili. že každý raz, keď pôjde niekto do Rí-

Hej, chlapci spod Tatier... Skupinka semina
ristov v slovenských ľudových krojoch.
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NAŠI

MISIONÁRI
cítil, mudrujem v sebe. Matka
by potom už nenašla novú vý
hovorku. Ešte je nádej, posme
ľujem sa. Prežehnal som sa a
ihned' som zaspal.
S pomocou pána farára, ešte
tej jesene išiel som do súsedného Rakúska učiť sa za mi
sionára. Uplynulo niekoľko dl
hých rokov a môj krásny sen
stal sa skutočnosťou. Opustil
som rodnú vlasť, ako prvý slo
venský misionár Japonska. Ces
ty Božie sú ozaj nevyspyta
teľné.
*

Msgr. F. Babulík so svojimi súrodencami: Br. Supplicius SVD
a M. Annunciata OSU.
AJ Z TEBA BUDE MISIONÁR ...
(Božie riadenie)

Stalo sa to v lete 1922 po
skončení ľudovej' školy v mo
jom rodisku neďaleko Brati
slavy. Bolo nás päť detí, dvaja
chlapci a tri dievčatá. Ja som
bol najmladší. Na otca sa ne
pamätám. Odišiel do Ameriky,
keď som bol ešte v plienkach.
Odtiaľ chcel nám zabezpečiť
lepšiu budúcnosť. Niečo sa
muselo prihodiť, lebo po roku
prestal písať a podnes je ne
zvestný. — Matka, z povolania
krajčírka, malej postavy, jem
nej povahy, ťažko pracovala,
ale bedlive nás v bázni Božej
vychovala.
Jedného dňa sa prehŕňam v
istom misijnom mesačníku a
moju pozornosť upútal jeden
obrázok z Afriky. Predstavoval
misionára v bielej reverende s
bradou. Na prsiach mal pripev
nený kríž a hlavu mal pokrytú
veľkým tropickým klobúkom.
Sedel na motocykli, pravdepo
dobne na ceste zaopatriť cho
rého. Za okamih čosi vo mne
trhlo a akýsi vnútorný hlas mi
šepkal: « Aj z teba bude mi
14

sionár ». Za čas bol som ako
očarovaný. Volám na matku,
aby som sa jej zveril, čo som
vnútorne zažil. Nebolo jej v
dome. Utekám von a kričím,
ako keby sa blížil koniec sveta.
Matka v záhrade práve kvety
polievala. Keď počula môj krik,
ihneď odložila krhlu s vodou
a zvedavo sa dopytovala, čo sa
stalo. « Pôjdem za misionára »
odpovedám a oduševnene jej
ukazujem a vysvetľujem obrá
zok. Za chvíľočku sa zamysle
la a potom pohladkala moju
tvár o dodala: «Ferko, tebe
sa pekne, sníva. Na také niečo
treba mnoho peňazí a veľký
rozum. Ty nemáš prvé, ani
druhé ».
Tej noci sa mi nedalo spať.
Zabudol som sa aj večernú
modlitbu pomodliť. Rýchle
skočím na kolená, ale zvyklá
modlitba mi nijako neprichá
dza na um. Moja myseľ je však
u Pána Boha. Obdivujem Jeho
bohatstvo a múdrosť... Keby
mi On tak z každého trochu
popustil, veď sotva by to po-

Pán Ježiš si potom povolal
do svoiej služby aj' môiho star
šieho brata a najmladšiu ses
tru. Brat, pod kláštorným me
nom B. Supplicius S.V.D., účinkine už mnohé roky v Technv,
Illinois. Sestra zase stala sa
mníškou-uršulínkou pod me
nom Matka Annunciata a na
chádza sa tohto času na núte
ných prácach v starom kraj'i.
Ostatné dve sestry vyvolili si
stav manželský.
Naša zbožná matka dož.ila
sa výsledkov svojich modlitieb
a prác. Pokojne a s úsmevom
na tvári už nás predišla do
večnosti.
Msgr. F. Babulík
TAIFÚN No. 24 A No. 26

Mesiac september je vždy ne
bezpečný pre Japonsko. Jeden
tajfún prichádza za druhým.
Nikto nevie predpovedať, na
ktorú stranu sa vrhnú, alebo
kde je ich cieľ. Vieme však, že
čokoľvek im príde do cesty, ne
milosrdne zničia. Koncom sep
tembra prišli naraz dva veľké a
ako na uzrozumenie a povel
vrhli sa na naše okolie z dvoch
strán. Zapríčinemá škoda: 192
miliónov v amerických dolároch.
V japonských peniazoch je to na
bilióny Yenov. Viac ako tristo
domorodcov zabilo. 2400 domov
úplne zničilo a 24 tisíc domovpríbytkov bolo poškodených.
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LIST Z INDONÉZIE

16.10.1966.
Práve dnes som dostal júnové číslo Hlasov
z Ríma. Po siali ste ho ešte na moju starú adresu
do Soe. Nedávno prišli vymenovania z Ríma
a tak som musel aj ja urobiť ako Abrahám■
.
« Vyjdi zo svojej zeme... ». Pred troma mesiac
mi som sa musel presťahovať do tunajšieho
diecézneho mdlého seminára. Každá práca je
dôležitá, i vých ova domorodého dorastu. Keď
sa Matej {dp. M!■aťaškov SVD; pozn.) vráti, prí
de tiež do seminaPa. Posledné mesiace som bol
svolu S *—'•••י"׳־
.
J--«״/

Pripojujem už teraz vianočné priania a že
lám i šťastlivý Nový rok. Nech Pán vinice žeh
ná Vašu prácu v Üstave a na poli tlače!
P. V. Lechovič SVD.
Tromol pos 210
Surabaja - Indonesia.

Dvaja misionári vo svojráznom indonézskom
kroji: P. Lechovič SVD, Slovák a P. Sievers SVD,
rodák z čile.

existencie Krista, svätú inkvizíciu a upaľovanie
bosoriek až k paktovaniu cirkevných predstavíteľov s fašizmom a s povojnovým imperializ
mom. Prejavilo sa to i v tom, že krivka záujmu
o ateistické prednášky, zvlášť v druhej polovici
päťdesiatych rokov, začala výrazne klesať ».
Prejavy nábožnosti neustupujú

Dokazuje, že komunisti študujú náboženské
otázky a stále hľadajú najvhodnejší spôsob, ako
prevádzať v dnešných podmienkach protinábo
ženskú propagandu.
Uznávajú, že «v doterajšej ateistickej vý
chove bola istá jednostrannosť, prejavujúca sa
v tom, že ateistická výchova sa väčšinou chá
pala samoúčelné a nie ako súčasť a dôsledok
celkovej svetonázorovej výchovy, prevládalo v
nej zdôrazňovanie toho, čo nemá mať socialis
tický človek a socialistická spoločnosť. Z toho
potom vyplynula ďalšia jednostrannosť, že je
diným objektom ateistickej výchovy sa stali « no
sitelia » toho, čo nemá byť, t.j. nábožensky ve
riaci ľudia a cirkvi.
Touto jednostrannosťou bola neraz ovplyv
nená i naša argumentácia. Vystrieľal sa všetok
pušný prach počnúc poukazovaním na rozpory
v písme svätom, cez rečnícke riešenia otázky

Kalužák tvrdí, že empiricky zistiteľné pre
javy nábožnosti obyvateľstva v Nitrianskom
okrese za obdobie rokov 1960-65 nemali klesa
júcu tendenciu. Príčiny zvýšenia intenzity ná
božnosti vidí v ochabnutí vedecko-ateistickej
výchovy a propagandy, ale aj v reakcii « na
ľavičiarsko — administratívny spôsob riešenia
náboženskej otázky v druhej polovici päťdesia
tych rokov ».
Napriek protináboženskej propagande vede
nej pomocou moderných komunikatívnych pro
striedkov totalitaristického štátu « väčšina ve
riacich sa ešte nepresvedčila, že zotrvávanie
na pozíciách náboženských predstáv a nábožen
ského kultu, je pre nich ako jednotlivcov «škodlivé ». Náboženstvo je značne vzdialené od reál
nych ekonomických a ideologických vzťahov
medzi ľuďmi a « škodlivosť » náboženskosti pre
seba pociťovali veriaci často len vo vzťahu k
služobnému pomeru, postupu vo funkciách a
pod. Práve z tohto obdobia sú známe prípady,
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že mnoho našich občanov sa zúčastňovalo (ale
zúčastňuje sa i teraz) náboženských obradov v
lokalitách, v ktorých neboli a nie sú známi. V
tejto súvislosti stojí za povšimnutie, že vonkaj
šie prejavy religiozity v šesťdesiatych rokoch
stúpli u sociálnych skupín, vykonávajúcich prá
ce prevažne duševné, organizátorské, alebo prá
ce kancelárske, i keď na druhej strane percen
tuálne vyjadrená religiozita u týchto sociálnych
skupín, hlavne u inteligencie, je nižšia než u
družstevného roľníctva a robotníkov ».
Obavy z duchovnej prázdnoty

Sila rodiny

Uznáva to aj autor sám: v inom článku
(Práca, 26.10.1966) píše,
teľ, ani organizácia neboli takou autoritou, akou
je u nábožensky veriaceho rodina, kňaz a pod.
Nábožensky veriaci mladý človek-’ nepocítil or
ganickú väzbu medzi sebou a šk olou, sebou a
učiteľom, ako je tomu v prípade väzby s ro
dinou. Škola, učiteľ, pionierska a sväzácka orga
nizácia, to všetko mu je cudzie■, otec, matka, tí
sú jeho ».
Tak prečo štát kradne de'd rodine?
t

Autor vyjadruje obavu, svoju a iných ateis
tov, nad neblahými účinkami protináboženskej
výchovy. « Myslím, že my ateisti — píše — by
sme mali mať väčšie obavy než ich máme te
raz, o vznikajúce vákuum morálne i svetonázo
rové i mnohých našich ľudí, zvlášť mladých,
ktorí sa zriekli náboženstva ».
Keďže veriaci sa nepresvedčili o škodlivosti
náboženstva, ateistická propaganda sa domnie
va, že výstižnejším prívlastkom náboženstva by
bolo slovo « zbytočné ».
Lenže veriacemu sa viera nezdá zbytočnou.
«Sú napríklad problémy — pokračuje Kalužák — na ktoré veda nemôže dať určitú odpo
veď, ale každý človek túto odpoveď chce
mať ».

Hľadá sa náhrada

Kalužák mieni nahradiť náboženskú vieru
odpoveďami na čisto ľudské, humanitné otáz
ky: « Preto v našej ateistickej propagande —
radí — bude pôsobivejšie, keď pôjdeme cestou
pozitívnou: dávať veriacemu našu koncepciu
človeka, náš životný štýl spolu s vytváraním pod
mienok pre jej realizáciu. Veď ateizmus nie je
len nevera v boha a v nadprirodzené bytosti,
ale je to i určité poňatie človeka a jeho miesta
vo svete ».
Pochybujeme, že by veriacich priťahoval
typ čloeka-ateistu vytvorený komunistami. «Veď
— uznáva Kalužák — i v socializme nám « vy
rástli » ateisti, ktorí namiesto kultu boha, vy
tvorili si kult plného žalúdka, pohodlného živo
ta, auta, sexu a podobne ».
Kresťanstvo však vytvorilo typy ľudských
osobností ako Františka z Assisi, Ignáca z Loyoly, Katarínu zo Sieny, Teréziu z Avily, a iných
svätých, ktorí horeli láskou k Bohu a práve pre
to milovali človeka a obetovali za jeho pozem
ské a nebeské blaho seba samých. Takéto typy
ľudí budú vždy priťahovať kresťanov, ale člo
vek — bezbožník, ktorý udusil v sebe túžbu po
Bohu, bude ťažko kedy môcť priťahovať k
sebe iných, ani byť ich ozajstným dobrodincom.
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• 15. novembra 1966 prijal Svätý Otec na
súkromnú audienciu kanadského ministra za
hraničných vecí, Pavla Martina. K rozhovoru
prišlo y súkromnej bibliotéke. Trval 30 minút a,
podľa úradnej zprávy, rokovalo sa o otázkach
mieru, najmä však o situácii vo Vietname.
Zdá sa, že i v očiach Pavla VI. Kanada by
mohla zohrať dôležitú úlohu pri mierovom rie
šení vietnamského sporu. Na to by poukazovala i
skutočnosť, že Svätý Otec si vybral za osobného
legáta, ktorého vyslal do W^l;namu, monsignora
Pignedoliho, apoštolského delegáta v Kanade.

• 25. októbra 1986 oslávila Organizácia
Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru,
známa pod menom UNESCO, 20 rokov svojho
trvania v Paríži, kde je jej sídlo. Svätý Otec po
slal generálnemu direktorovi UNESCA pri tejto
príležitosti blahoprajný telegram, v ktorom
vyzdvihuje hlavne zásluhy UNESCA v boji proti
negramotnosti.

V□

VAŠOM

VEČEŘADLE

(K ZASADANIU MIEROVÉHO HNUTIA KŇAZOV)

Vo vašom večeradle, tkáči mieru,
zasadať by mal číry Kristov duch,
aby vám zo sŕdc nevyplašil vieru
škrek rosničiek a nudný bzukot múch,
ako to býva, kde sa ukloňuje
trsť podľa toho, ako vietor duje,
nuž, tkáči mieru poznajúci cestu,
kde krivda vládne v pokoji,
neupierajte zraky k manifestu!
Srdcia len Láska ukojí.

Vo večeřadle bolo nadbyt svetla,
čo sijrevádzalo sväté obrady,
a predsa jedno srdce neresť hnietla
a pavúk v ňom tkal siete veľzrady.
Dnes pravý Ježiš na tom vašom sneme
má voľné ruky?... nemá ústa nemé?...
a nik by ho rád nepozbavil moci
za lákavý kaz, za odporný groš?...
je zase ako onen štvrtok v noci,
keď do bozku sa vkradla rnrzká lož?...

Ten, kto nad vašu schôdzu ruku vystrel,
váš mocný patrón, tvrdý, priskúpy,
potutme chystá proti krížu výstrel,
a čo vy? ... čo vám kážu biskupi,
mužovia, ktorým Kristus zveril kľúče?
Ak On je slnkom, oni, Jeho lúče
vám svietia aj cez čierňavy a chmáry:
vnímajte jemne, prečistite sluch,
nech znehybnie, kto Božie dielo marí,
a nech je s vami pravý Kristov duch!

Na rovníku i na točniach je známe,
čo veľkňaz Cirkvi pre mier podniká,
no sprisahanie mlčania vás klame
a na bezcesíia zvádza z chodníka,
po nora sa dôjde k mieru neomylne,
ak srdce tvora k tvári kríža priľne
v tom vlnobití kvasiacich sa smerov,
čo hlienom zaplavujú svet...
Nie manifestom, obroďte sa vierou,
čistotou, pravdou... Ináč mieru niet!
Gorazd Zvonický

IV. MARXIZMUS A NÁBOŽENSTVO
2. Náboženstvo a veda.
e) Jestvovanie Boha a biológia.

Kto by chcel vysvetliť pôvod sveta bez
Boha - Stvoriteľa, hoci i pomocou « dialektic
kých skokov ». musel by dokázať, že v neživej
hmote sú skryté sily. potrebné pre vznik života
z neživej hmoty, zmyslového vnímania a do
konca myšlienky v oživenej hmote.
Počas dlhých dejín života na našej zemi sa
stali vhodné procesy a zároveň s nimi sa vy
vinuli primerané formy živých bytostí. Každý
úd ľudského tela, napr. oko, má veľmi doko
nalú štruktúru, nespočítateľné maličkosti sú do
konale prispôsobené ich špecifickým funkciám,
usporiadané, aby vytvorili živý orgán Y ľud
skom organizme jestvujú stovky podobných orípadov. V porovnaní s veľmi jemnou stavbou
živého orgánu i tie najgeniálnejšie a najsložitejšie prístroje, zostrojené ľudskými rul ami, sú
veľmi hrubé.
Veľký francúzsky bádateľ života hmyzu
Jean Henri Fahre (zomrel r. 1915) vo svojom
diele Souvenirs entomoloeiques (Spomienky zo
života hmyzu) opisuje výsledky svo'ich bádaní,
na prvý pohľad neuveriteľné.
Istý druh osy živí svoje larvy larvami cvrč
kov. Osa musí korisť umŕtviť, ale nie usmrtiť.
Na umŕtvenie nestačí len jedno bodnutie, pre-

tože nervové strediská troch párov nôh sú odde
lené. Preto musí osa bodnúť lamu žihadlom tri
razy jeden za druhým. Prvý raz do krku, po
druhé medzi dva predné štítky hrudníka a na
koniec do zadnej časti hrudníka a každý raz
trafí presne nervové strediská. Keby podobná
činnosť bola vedomá, predpokladala by anato
mické poznatky, aké môže mat' len moderný
človek.
líšte neuveriteľnejšie sú pozorovania zo ži
vota iného druhu ôs, ktoré živia svoje larvy
kobylkami. Tieto osy sa chovajú, ako keby po
znali do najmenších podrobností fyziológiu moz
gu. Čeľusťami urobia dieru na záhlaví kobylky,
jedinou možnou cestou preniknú do lebečnej
dutiny, stisnú isté mozgové žľazy, ochromia ko
bylku, ale ju neusmrtia. Fahre sa pokúsil viac
ráz previesť podobný « chirurgický zákrok » po
mocou pinzetv, ale ani raz sa mu to nepodarilo
a vždy kobylku zabil.
Prečo osa nepoužíva v tomto prípade žihad
lo? Pretože keby jed žihadla prenikol do mozgu,
okamžite by usmrtil kobylku, čomu sa treba za
každú cenu vyhnúť.
Fahre prichádza k uzáveru., že tieto rozličné
druhy ôs konajú s ohromnou « vedeckou pres
nosťou ». No je nemožné si to vysvetliť bez
zásahu nejakého rozumu. Je jasné, že osa nemá
rozum, nutný pre podobný spôsob konania. Osa
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sa riadi prirodzeným pudom, ktorý však potre
buje vysvetlenie. Tento vrodený pud sa javí po
divuhodný aj preto, že osa sa riadi podľa neho
hneď od začiatku s najväčšou istotou a presnos
ťou, bez toho, že by sa od niekoho musela naj
prv naučiť. Ak by sme však postavili osu pred
inú veľmi jednoduchú úlohu, z.ostali by sme
sklamaní, pretože by ju nikdy nevyriešila.
Ked' osa privliekla korisť na okraj diery, kde
pripravila hniezdo pre larvy, nechá ju a vojde
najprv do hniezda, aby zistila, či je všetko v
poriadku. Potom vyjde a vovlečie korisť dnu.
Fabre niekoľko ráz počas tejto « kontroly »
oddialil korisť trochu od diery. Keď osa vyšla,
hneď začala hľadať dookola. Keď našla znovu
korisť, privliekla ju k diere, nechala vonku a
znovu vošla do diery na kontrolu. Keď medzi
tým Fabre znovu oddialil korisť ešte ďalej,
všetko sa opakovalo tun istým spôsobom ako
predtým, a to nie raz alebo ch  ׳a razy, ale vždy.
Osa nikdy nepochopí, že ju klamú a že netreba
opakovať toľko ráz nezmyselné kontroly.
Každý chápe, že netreba veľa « rozumu » uve
domiť si, že možno urobiť výnimku a neopa
kovať do nekonečna ten istý čin. No osa nie je
schopná ani toho, pretože neuvažuje, ale koná
podľa pudu. Osa nepozná oné «chirurgické
zákroky », hoci ich prevádza s prekvapujúcou
presnosťou, ani sa to nenaučila počas dlhého
vývoja, pretože by medzitým bol vymrel celý
druh.
Osa teda vykonáva remeslo « chirurga » bez
vlastnej zásluhy, bez vlastného rozumu. Niekto
druhý musel vliať do jej organizmu všetky tie
inštinktívne popudy, ktorými sa riadi v konaní
takým obdivuhodným spôsobom. Preto ten Nie

kto druhý musí byt' nekonečne rozumný.
Materialisti nechcú pripustiť jestvovanie
Boha, a preto sa odvolávajú na prírodné zá
kony a na nutnosť, ktorá vládne v prírode a s
akou sa prejavujú zákony. Kresťanská filozofia
nepopiera ani nutnosť a nepohŕda poznávaním
prírodných zákonov, ale vidí v ich nutnosti a
matematickej presnosti ten prvok rozumnosti,
ktorý núti filozofujúci rozum myslieť na Boha,
nekonečne rozumného.

Sv. Písmo opisuje svojským spôsobom, že
Boh je pôvodcom života a živých bytostí.
«I riekol Boh: «Hemžite sa. vody, množ
stvom živých tvorov, a okrídlené tvory, lietajte
ponad zem na nebeskej oblohe! » A Boh stvoril
veľké morské zvieratá a všetky živočíchy, čo sa
len hýbu, ktoré sa vo vode hemžia podľa svojho
druhu, ako i všetky okrídlené lietajúce tvory
podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dob
ré. A požehnal ich Boh a riekol: « Ploďte sa
a množte sa a naplňte morské vody, aj vtáctvo
nech sa rozmnožuje na zemi! ». A nastal večer
a nastalo ráno, deň piaty.
Potom riekol Bol!: « Zem, vydaj živé bytosti
podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú
zver podľa svojho druhu! » A stalo sa tak. A
učinil Boh divú zver podľa svojho druhu, doby
tok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa
svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré.
A Boh videl všetko, čo bol učinil, a hľa, bolo
to veľmi dobré». (Gen. 1,20-25.31a).

CIRKEV V SOCIALISTICKÝCH KRAJINÁCH

Rímske udalosti.

® 24. októbra 1966 prijal Svätý
Otec na osobitnú audienciu 15
členov Poradného výboru Spo
jených národov na využitie vedy
a techniky pre rozvoj. Medzi
prítomnými na audiencii bol aj
zástupca Československa, Dr.
Charvát, zástupca Rumuska, pro
fesor Cernescu, kým zo Soviet
skeho sväzu boli na audiencii
dvaja zástupcovia.

• 23. októbra 1966 konali sa v
Ríme slávnostné zádušné boho
služby za obete Maďarského
povstania, ktorého desiate vyročie sa tohto roku oslavuje. Svä
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tú omšu celebroval bývalý gene
rálny predstavený otcov domi
nikánov, kardinál Michal Brown,
ktorý je írskeho pôvodu a sídli
vo Večnom meste.
Slovensko.

• Chorvátsky Grob, - Podľa
zprávy chorvátskeho časopisu
«Glas Konciia» pán biskup
Ambróz Lazík dňa 25. septembra
posvätil vo farskom kostole v
Chorvátskom Grobe sochu bla
hoslaveného Nikolaja Taveliča.
Sochu vytesal slov. sochár Ma
jerský a to z mramora, ktorý
pre ten cieľ bol poslal ešte

Š. V.

nebohý zágrebský
Alojz Stepinac.

arcibiskup

Poľsko.
• Katolícka univerzita v poľ
skom meste Lublíne otvárala
dňa 23. októbra 1966 svoj 48.
školský rok. Je to jediná kato
lícka univerzita v Socialistických
krajinách a študuje na nej 1.500
poslucháčov. Na slávnosti otvá
rania sa zúčastnil aj kardinál
Wyszynski, ktorý prehovoril a
žiadal, aby v Poľsku bol na
stolený režim tlačovej slobody.

Na slávnosti sa zúčastnil zá
stupca poľského ministra pre
vysoké školy a funkcionári
štátneho úradu pre veci cir
kevné.

ZO ŽIVOTA CIRKVI
1. činnosť Svätého Otca.
• Do Ríma sa prvý raz v dejinách Cirkvi zišli
predstavené 120 kláštorov benediktínok z celého
Talianska na spoločné porady o obnove rehoľ
ného života podľa smerníc Vatikánskeho cir
kevného snemu. Svätý Otec ich prijal 28. októbra
1966 na osobitnú audienciu. Vo svojom prejave
načrtol, ako si konciloví otcovia predstavovali
reformu rehoľného života. Vyzdvihol vznešenosť
kontemplatívneho života a opísal, aký význam
majú kontemplatívne kláštory pre Cirkev v dneš
nom svete.

dažďov uvoľnil sa násyp uhoľných odpadkov a
zasypal školu a časť dediny Aberfan. V škole
bolo 160 deti a celkove zahynulo 200 osôb. Keď
sa o tomto nešťastí dozvedel Svätý Otec, vyzval
telegraficky mionsignora Igino Cardináleho, apo
štolského delegáta vo Veľkej Británii, aby v
mene Syätei stolice vyslovil britskej vláde sú
strasť. Druhým telegramom požiadal Svätý Otec
monsignora Igino Cardináleho, aby uistil rodiny,
postihnuté týmto nešťastím, že Svätý Otec sa
s nimi delí o žiaľ.

• V stredu dňa 16. novembra 1966 boli sme
v Ríme svedkami udalosti, ktorá sa v dejinách
Cirkvi ešte nestala: Svätý Otec slúžil sv. omšu
v Sixtínskej kaplnke a pritom s ním koncelebro
vali 6 jezuitskí otcovia, ktorí boli v Ríme ako
členovia generálnej kongregácie jezuitskej rehole.
Všetci členovia generálnej kongregácie s úradník
mi rímskej jezuitskej kúrie boli na omši, lebo tak
si to želal Svätý Otec, ktorý vo svojom prejave
zdôraznil, že to bola jeho túžba, stretnúť sa s
delegátmi jezuitskej generálnej kongregácie, prv
než sa títo rozídu do svojich domovov.
• Generálna kongregácia otcov jezuitov za
sadala v Ríme od 8. septembra tohto roku. Zišlo
sa na ňu 230 zástupcov z 85 rehoľných provincií,
do ktorých je zorganizovaných 36.000 jezuitov po
celom svete.
Svätý Otec vo svojom prejave spomenul, že
na sklonku generálnej kongregácie možno po
vedať, že sa jej práca podarila. Predbežný pohľad
na prácu generálnej kongregácie a na jej vý
sledky ukazuje, že sa zhromaždeným otcom po
darilo zachovať podstatné črty jezuitu a že
úspešne prispôsobili pravidlá Spoločnosti Ježi
šovej moderným časom v duchu Vatikánskeho
cirkevného snemu. Takto obnovenú Spoločnosť
Ježišovu Cirkev potrebuje a očakáva, že vykoná
veľké veci na poli výchovy mládeže, v ekume
nickom hnutí, v rozširovaní viery v modernom
svete, v boji proti ateizmu a na misijných
územiach. Svätý Otec jezuitov uistil, že si ich
váži a že k nim prechováva lásku.
o 29. októbra 1966 prijal Svätý Otec 300
účastníkov 52. kongresu talianskeho združenia
pôrodníkov a ženských lekárov. V preslove, ktorý
pri tejto príležitosti povedal, zapodieval sa otáz
kou regulácie pôrodov. V katolíckej Cirkvi túto
otázku študuje zvláštna komisia, ktorú ustanovil
ešte nebohý pápež Ján XXIII. na jar 1963. Svätý
Otec sa doteraz nevyjadril a upozornil, že bude
potrebný ešte dlhší čas, kým k veci zaujme sta
novisko, lebo štúdium otázky vyžaduje dlhší čas
a treba ho ešte doplniť. Zatiaľ sa treba pridŕžať
tradicionálneho učenia Cirkvi.

• 21. októbra rozniesla sa po svete smutná
správa, že y uhoľnej oblasti južného Walesu
prišlo k strašnému nešťastiu, keď pod vplyvom

Pavol VI. sa otcovsky skláňa nad každým
utrpením. Choroby, nešťastia, povodne, bieda,
vojna: všetko nachádza hlbokú ozvenu v jeho
citlivom srdci.
• Vatikánsky denník Osservatore Romano vo
svojom čisle z 13. novembra 1966 venuje pozor
nosť 20. výročiu násilného zrušenia gréckokato
líckej cirkvi na územi bývalej Haliče a Podkar
patskej Rusi. Všetci biskupi ako aj mnohí kňazi
a veriaci boli vtedy uväznení. Všetky kostoly a
kláštory prešli pod právomoc moskovského pa
triarchátu. Grécko katolíci sú doteraz pozbavení
náboženskej slobody a spolu s nimi trpí celá
katolícka Cirkev. Treba preto s poľutovaním
konštatovať, že Žurnál Moskovskej patriarchie
venoval oslavám tohto smutného výročia 4 svoje
čísla.
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• V piatok dňa 4. novembra 1966 bolo Ta
liansko zasiahnuté prudkým cyklónom a dlhými,
výdatnými dažďami, ktoré spôsobili veľké po
vodne. územie, zaliate vodou malo rozlohu 100.000
štvorcových kilometrov. Vyše 100 ľudí prišlo v
tomto nešťastí o život. Hmotné škody sa odha
dujú na 2.000 miliárd talianskych lír čiže 3 bilióny
amerických dolárov. Viaceré mestá boli od sveta
úplne odrezané, železničné trate boli na mnohých
miestach prerušené, premávka na cestách a auto
strádach znemožnená a viacero mostov sa zrútilo.
Na záchranných prácach zúčastnilo sa 120.00 ľudí.
Svätý Otec vyslovil sústrasť biskupom po
stihnutého územia a prezidentovi Talianskej re
publiky. Veriacich vyzval, aby sa za obete tejto
prírodnej katastrofy modlili a aby prispeli na
zmiernenie následkov povodní. Sám venoval na
tento účel značnú sumu peňazí. Okrem toho vy
slal monsignora Freschiho, predsedu Pápežskej
dobročinnej organizácie, aby sa vybral na
miesto pohromy a osobne zistil, čo sa stalo a ako
by sa mohlo postihnutým obyvateľom najrýchlej
šie a najúčinnejšie pomôcť.
• Talianska biskupská konferencia nariadila,
aby ” nedeľu dňa 13. novembra konali vo všetkých
kostoloch po celom Taliansku zbierky, ktoré by
Cirkvi umožnili účinne pomáhať obetiam povodní.
Peniaze, ktoré sa v kostoloch nazbierali, odovzdali
sa cestou biskupského úradu Pápežskej dobro
činnej organizácii, ktorá bola poverená, aby po
mocné akcie talianskych katolikov uskutočňovala.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY
NA DECEMBER
Aby vodcovia národov neroznecovali národ
nostnú vášeň.
Za Cirkev medzi Číňanmi mimo vlasti.

rodnú krásu Benátok a umelecké bohatstvo Flo
rencie, aby svojimi príspevkami pomohli Talianom
odstrániť škody, spôsobené povodňami.
Americkí biskupi dali Svätému Otcovi zaraz
100.000 dolárov, aby mohol pomáhať obetiam
povodní.

• Povodne spôsobili aj veľké škody na ume
leckých pamiatkach a historických dokumentoch
vo Florencii. Svätý Otec sa postaral, aby sa po
škodené pamiatky opravili. Z archívu florentského
dómu priviezli do Vatikánu 55 prvých kódexov,
aby boli reštaurované vo vatikánskom vedeckom
ústave pre reštaurácieu kníh. Zistilo sa, že v ar
chíve florentského dómu bolo poškodených 5 %
rukopisov a 30 % miniatúr. Poškodené kódexy z
florentskej národnej knižnice sa budú obnovovať
v starobylom benediktínskom opátstve v Cesena.
• 29. októbra 1966 sa zúčastnil Svätý Otec na
otváraní školského roku Pápežského aténea otcov
saleziánov v Ríme, a to v novom sídle, ktoré saleziáni vystavali vo forme univerzitného mesta
na veľkom priestranstve na okraji mesta Ríma.
Pápežské aténeum otcov saleziánov je po
merne nové. Vzniklo v Ríme roku 1940. Skladá sa
z troch fakúlt: teologickej, filozofickej a právnej,
a z dvoch inštitútov: pedagogického a z inštitútu
pre vysoké štúdium latinskej reči. Slávu aténea
tvorí pedagogický inštitút, kým inštitút pre vy
soké štúdium latinskej reči jestvuje iba rok.
Vznikol z nariadenia pápeža Pavla VI. ktorý takto
uskutočnil želanie pápeža Jána XXIII.
2. Diplomatická činnosť.

• 24. októbra 1966 vymenoval Svätý Otec za
apoštolského pronuneia v Japonsku monsignora
Bruna Wüstenberga, ktorý pochádza z Nemecka.
Predchodcu nového apoštolského pronuneia, mon
signora Mária Cagnu vymenoval Svätý Otec ne
dávno za apoštolského delegáta v Juhoslávii.

• Svätý Otec dal talianskym biskupom do
volenie speňažiť kostolné predmety, biskupské
kríže a prstene a použiť tieto peniaze na pomoc
obetiam povodní. Toto rozhodnutie sa nevzťahuje
na predmety, ktoré majú veľkú historickú alebo
umeleckú cenu. Takto Pavol VI. nadviazal na
dávnu cirkevnú tradíciu, keď biskupi predávali
vzácne a drahé kostolné predmety, aby mohli
splniť príkaz lásky k blížnemu.
13. novembra 1966 františkánsky provinciál
rímskej provincie odovzdal Svätému Otcovi ki
logram zlata z rozmanitých darov, čo veriaci
obetovali malému Ježiškovi, ktorého socha je v
rímskom chráme Aracoeli. Bolo to pri omši, ktorú
pápež slúžil v bazilike svätého Sebastiána pre
talianskych roľníkov, ktorí oslavovali deň po
ďakovania.

• 29. októbra 1966 navštívil pápeža minister
hospodárstva Demokratickej republiky Kongo,
Kashale.

• Výzvu Svätého Otca o pomoc tlmočili celému
svetu členovia diplomatického sboru pri Svätej
stolici, ktorí sa obrátili predovšetkým na turistov,
čo navštívili Taliansko, kde mohli obdivovať prí-

• 15. novembra 1966 prijal Pavol VI. na pri
vátnu audienciu pani Altagracia Bautista Suarez,
ktorá je ministrom práce v Dominikánskej re
publike.
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• 24. októbra 1966 prijal Svätý Otec na sú
kromnú audienciu ministra zahraničných vecí
Irackej republiky, Adnana al Pachachi-ho. Irak
nadviazal nedávno diplomatické styky so Svätou
stolicou.
• Ďalej prijal Svätý Otec ministra spravodli
vosti Nemeckej spolkovej republiky, Richarda
Jägera.
• Okrem toho prijal Svätý Otec ministra flnancií nového afrického štátu Lesotho, Bene
dikta Leseteli-ho.

• 2. novembra 1966 prijal Svätý Otec na
súkromnú audienciu pohyblivého vyslanca Spo
jených štátov amerických, Averella Harrimana.
Vyslanec Harriman sa zúčastnil na manilskej
konferencii, na ktorej sa prezident Johnson
stretol s vedúcimi štátnikmi Austrálie, Nového
Zélandu, Filipín, Južnej Kórey, Taiska a Južného
Vietnamu.

Sv. Otec Pavol VI. prijal na zvláštnu audienciu
vdp. C. Orendáča OFM Conv.

• 22. októbra 1966 prijal Pavol VI. Jack Valentiho, ktorý je predsedom kinematografického
priemyslu y
Amerike, dobrým katolíkom a
štedrým podporovateľom dobročinných akcií. To
však bolo pri tejto audiencii asi vedľajšie. Hlavné
azda bolo, že Valenti je dôverníkom prezidenta
Johnsona a bol práve na ceste do Manily, kde
mal byť s prezidentom počas manilskej konfe
rencie v dňoch! od 24.-26. októbra 1966.
• 30. septembra 1966 získalo samostatnosť Bečuánsko, ktoré je teraz známe pod menom
Botswana a 4. októbra 1966 vznikol v Afrike ďalší
samostatný štát z územia, ktoré sa volalo Basutsko. Nový štát volá sa Lesotho. Obidva štáty
usilujú sa mať dobré vzťahy so Svätou stolicou.
V štáte Lesotho tvoria katolíci polovičku oby
vateľstva, ktorého celkový počet je 70.000 Už
roku 1951 bolia na území terajšieho štátu zriadená
samostatná cirkevná provincia, ktorá sa skladá
z arcibiskupstva v hlavnom meste Maseru a z
biskupstva v meste Leribe a Qa-cha’s Nek. 24.
októbra 1966 navštívil Svätého Otca minister fi
nancií tohto štátu, Benedikt Leseteli.
V štáte Botswana je katolíkov iba 10.000 z
celkového počtu obyvateľstva jeden a pol milióna.
Napriek tomu, už od roku 1959 bolo územie
dnešného štátu Botswana po cirkevnej stránke
osamostatnené.

EKUMENICKÉ HNUTIE

• Sekretariát pre zjednotenie
kresťanov 8. novembra 1966 oz
námil, že ho Svätý Otec poveril,
aby nadviazal kontakt s biblic
kou spoločnosťou a aby štu
doval, ako by sa dalo spolu s
touto organizáciou Sväté písmo
vydávať a rozširovať. Touto úlo
hou bol poverený otec Walter
Abbott, americký jezuita z vati
kánskeho rozhlasu, ktorý sa zú
častnil na sjazde Združenia bib
lických spoločností v dňoch 16.
21. mája 1966 a ktorý sa v novej
funkcii zúčastnil na sjazde ame
rickej biblickej spoločnosti v
dňoch od 14.-16. novembra tohto
roku.
• V nemeckom meste Münster
bol minulého roku založený interkonfesionálny inštitút, kde
katolícki i evanjelickí odborníci
spoločne študujú Sväté písmo a
chystajú preklad Biblie, ktorý
by vyhovoval príslušníkom obi
dvoch vyznoní.
• Vo Spojených štátoch ameri
ckých vydali roku 1965 katolíci

preklad Nového zákona, spra
vený na základe úradného pro
testantského vydania Svätého
písma, Revised Standard Ver
sion. Katolícke vydanie odlišuje
sa od protestantského asi na 50
miestach. Niektoré rozdiely sú
diktované tým, že katolíci pova
žujú za inšpirované isté texty,
ktoré v očiach protestantov sú
iba neskoršími dodatkami. Iným
prameňom rozdielov je to, že
katolíci chceli zachovať v bib
lických textoch niektoré výrazy
v takej forme, v akej sa užívajú
mimo biblie, napríklad v modlit
bách. Ku prekladu pridali kato
líci 12 strán poznámok, o kto
rých sa piotestantskí odborníci
vyslovili, že sú veľmi dobré.

• S uznaním Canterbursk'tho
arcibiskupa Dr. Ramseyho a s
priaznivým posudkom v londýn
skych novinách The Times zo
dňa 21. októbra 1966 stretol sa
nový anglický preklad Svätého
písma, ktorý prichystali katolíc
ki odborníci na podklade fran
cúzskej Jeruzalemskej Biblie.

P. F. Osuský S.J.

Sú to preklady, ktoré zmen
šujú rozdiel medzi katolíckym a
protestatnským vydaním Svä
tého písma, ale nie je to ešte
ekumenický preklad, ktorý by sa
ničím nerozlišoval.

• 7. novembra 1966 začal v
holandskom meste Utrecht ú
radný dialóg katolíckej Cirkvi s
predstaviteľmi
starokatolíkov.
Na čele katolíckej delegácie bol
holandský kardinál Alfrink, kým
starokatolícku delegáciu viedol
arcibiskup Rinkel, ktorý je hla
vou Utrechtskej únie; tá zdru
žuje skoro všetkých veriacich
starokatolíckeho vyznania. Ve
riacich je asi 600.000: 12.000 v
Holandsku s troma biskupmi,
40.000 v Nemeckej spolkovej
republike s jedným biskupstvom.
Medzi týmito veriacimi je mno
ho sudetských Nemcov z biskup
stva Warnsdorf, ktorí teraz
podliehajú biskupovi v Bonne.
Vo švajčiarsku je 30.000 veria
cich s biskupstvom v Berne, kým
viedenské biskupstvo má 40.000
veriacich po celom Rakúsku.
Najviac veriacich je však vo
Spojených štátoch Amerických
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medzi poľskými prisťahovalca
mi v okolí Scrantonu, Chicága
a Buffala. Je ich 350.000 a sú
zadelení do 5 biskupstiev. Patrí
medzi nich aj malá skupina
Slovákov a farár slovenskej
osady v Passaic bol vymenovaný
za biskupa. Ďalšie skupiny ve
riacich starokatolíckej cirkvi
sú v Československu, Poľsku
a v Juhoslávii. Na dialógu
zúčastnili sa predstavitelia z
Holandska, Nemecka, Rakúska,
švajčiarska, Spojených štátov
amerických a z Českosloven
ska. Okrem katolíkov a starokatolíkov boli na rokovaniach
aj zástupcovia anglikánov a
pravoslávnych, lebo s týmito
dvoma cirkvami sú starokatolíci
v úzkom spojení.
Starokatolícka cirkev vznikla
po prvom vatikánskom cirkev
nom sneme roku 1870, na kto
rom Ibola vyhlásená dogma o
neomylnosti rímskeho pápeža a
o jeho prvenstve v celej Cirkvi.
Podľa učenia starokatolikov, cir
kev je federáciou biskupstiev,
kde ani jeden biskup nemá moc
nad celou cirkvou. Zakladateľom
tejto cirkvi je katolícky teológ
Dóllínger. Starokatolíci spojili sa
s jansenistickou cirkvou utrechtskou, ktorá vznikla v 18. storočí.
K nim sa na začiatku 20. storo
čia pridali členovia poľskej ná

rodnej cirkvi, ktorú v Amerike
založil poľský kňaz Hodur a
ktorá dnes tvorí najväčšiu časť
starokatolíckej cirkvi.
V mene katolíckej Cirkvi zor
ganizoval tento dialóg Sekreta
riát pre zjednotenie kresťanov,
a jeho predseda, kardinál Bea
poslal účastníkom rozhovorov
pozdravný telegram.
• 10. novembra 1966 bola v
Ríme tlačová konferencia v
miestnostiach vatikánskeho tla
čového úradu, na ktorej kanonik
Purdy, člen sekretariátu pre
zjednotenie kresťanov prehovo
ril o novej miešanej komisii pre
rozhovory katolíkov s angli
kánmi.
Na ustanovení tejto komisie
dohodol sa Svätý Otec s canterburským arcibiskupom Dr. Ramseym v čase jeho pobytu v Ríme,
v dňoch od 2.-24. marca 1966.
Na začiatku novembra bol zve
rejnený zoznam 21. členov mie

• 7. novembra 1966 prijal Svätý
Otec na osobitnú audienciu 15
japonských bonzov. Svätý Otec
vo svojom anglickom prejave
vyjadril radosť nad tým, že v
posledných mesiacoch mal mož
nosť prijať viaceré návštevy
japonských budhistov. Pavol VI.
želal svojim hosťom, aby ich
cesta po Európe prispela k po
znaniu kresťanstva a k uznaniu
významu náboženstva pre blaho
človeka. Ľudia, ktorí sa hlásia k
náboženstvu, majú povinnosť
spolupracovať, aby sa vytvorili
priaznivé podmienky pre upev
nenie svetového mieru.
Na audiencii bol prítomný aj
kardinál Pavol Marella, predseda
Sekretariátu pre nekresťanských
veriacich.

MALÝ LATINSKO-SLOVENSKÝ MISÁL

je už hotový. Okrem omšových formulárov na každý deň v
roku obsahuje aj základné modlitby, prípravu na spoveď a
vyše 160 piesní z Jednotného katolíckeho spevníka.
Nevieme vám ešte udať presnú cenu, ale môžte si ho už
objednať v našom vydavateľstve.

KULTÚRNE
KNIŽNICA PETRA PRÍDAVKA V SLOVENSKOM
ÚSTAVE SV. CYRILA A METODA V RÍME
Popredný slovenský kultúrny dejateľ, Peter
Prídavok, ktorý žil dlhé roky v Londýne, poručil
vo svojej poslednej vôli svoju knižnicu Sloven
skému ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. I toto
rozhodnutie dosvedčuje, že nebohý Peter Prídavok
zhromažďoval knihy ako kultúrne imanie, ktoré
má kultúrne poslanie: slúžiť slovenskej verej
nosti a tým slúžiť ľudstvu.
Knižnica, o ktorej je reč, predstavuje blízko
3.000 zväzkov. Knihy svojím obsahom jasne pou
kazuj ú na široké záujmy nebohého Petra Prídavka.
V knižnici sú totiž početné knihy z teológie,
filozofie, sociológie, politiky, ale i z krásnej lite
ratúry, z beletrie i z poézie.
Toto kultúrne dedičstvo sa bezprostredne po
smrti Petra Prídavka našťastie ocitlo v takých
milujúcich a obetavých rukách, ako sú ruky pani
Márie Prídavkovej, manželky zosnulého. S mi
moriadnou starosttivosťou dbala pani Prídavková
o to, aby sa splnila posledná vôľa jej manžela
ohľadom bohatej rodinnej knižnice. Nielen že
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šanej komisie. Kanonik Purdy,
ktorý je katolíckym tajomníkom
tejto komisie, oznámil, že ko
misia bude zasedať od 9.-13. ja
nuára 1967 v Miláne.

OKIENKO
oznámila do nášho Ústavu v Ríme, že knihy máme
k dispozícii, ale sa postarala, aby do každej knihy
vlastnoručne vlepila venovanie, aby knihy bez
porušenia prevzala dopravná spoločnosť a svoju
úlohu považovala za skončenú až vtedy, keď
dostala z Ríma uistenie, že knihy v poriadku
došli.
Veľkú zásluhu na odoslaní kníh Petra Prídavka do Ríma má aj vdp. Jozef Bábik, duchovný
Slovákov v Anglicku. On vyhotovil zoznam kníh
a postaral sa o organizačné veci s prepravou kníh
do Ríma.
V Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v
Ríme sme veľmi povďační nebohému Petrovi
Prídavkoví za jeho veľkodušné rozhodnutie da
rovať knižnicu pre náš Ústav. Naša vďaka patrí
tak isto aj pani Prídavkovej za veľkú starostlivosť
a prácu okolo odoslania kníh, ako aj vdp. Jozefovi
Bábikovi.
V ústave sa postaráme o dôstojné umiestenie
kultúrneho dedičstva po Petrovi Prídavkoví, aby
mohlo vhodným spôsobom plniť svoje poslanie.

Msgr. Štefan Náhalka

COMMUNAUTE CHRETIENNE A ĽECOUTE. Bre
ves homélies pour chaque dimanche de ľannée.
Montréal-Paríž 1966. Str. 171.
Vdp. Dr. František Zeman, profesor biblických
vied vo veľkom seminári kanadskej diecézy Nicolet, preložil do francúzštiny homílie na každú
nedeľu a na niektoré sviatky v roku, ako ich
rôzni autori uverejňovali r. 1963 v nemeckom
týždenníku Der christliche Sonntag.
Každá homília sa snaží vystihnúť ústrednú
myšlienku, obsaženú y liturgii dňa. Táto základná
téma, ktorá vždy obsahuje a vyjadruje niektorý
podstatný prvok dejín spásy, sa preplieta ako
zlatá niť bohoslužobnými textami sv. omše. Ka
zateľ má na ňu poukázať a zdôrazniť jej časovosť
pre každého veriaceho.
Táto zbierka homílií je cenná a určite bude
dobrou pomôckou pre každého kazateľa. Práve
preto sa nám akosi nanucuje otázka: keď už
prekladať, tak prečo nie aj do slovenčiny?
•

FILM, KTORÝ NÁS ZAUJÍMA

V nedeľu 13. novembra premietali vo veľkej
aule Univerzity sv. Tomáša Aquinského v Ríme
katechetický film «Qualcuno vede nella notte»
(Ktosi vidí aj v. noci). Zaujíma nás z dvojakej
príčiny:
Po prvé: ide o krátky film, ktorý chce moder
nému človeku a moderným spôsobom ukázať
najvyššie vrcholce kresťanského života. Obsah
filmu je jednoduchý. Mladé dievča, Klára Morini
sa vyberie na turistickú návštevu Ríma, v spo
ločnosti svojho brata Alberta. Cestou majú prí
ležitosť sledovať na obrazovke malého televízora
prípad istej Anny Gabrielli — a tento prípad sa
skutočne stal — ktorá počas turistickej návštevy
v Ríme sa započúva do hlasu, čo ju volá k re
hoľnému životu a stane sa mníškou, Sestrou Ve
ronikou od Presvätej Tváre.
Klára sa zamýšľa nad zhodnou okoľnosťou, že
aj ona, ako Gabrielli, si zvolila Rím za turistickú
métu a v duši cítila určitú duchovnú príbuznosť
so sestrou Veronikou. Albert sa obáva, že sa
Klára stane mníškou. Počas turistických túr po
Ríme Klára akoby cítila duchovnú prítomnosť
Sestry Veroniky a svojím spôsobom — ale s tými
istými vnútornými záchvevmi — prežívala jej
duchovné zážitky.
Klára cháoe hlboký vzťah kontemplatívnych
sestier k ľuďom, žijúcim vo svete, objavuje
hodnoty kontemplatívneho života. Albert je ťarbavejši duchom. — Keď majú obaja možnosť
nazrieť poza mriežky ženského kláštora, Albert
sa pýta pochybovačné: « Myslíš, že tie mníšky
sú naozaj spokojné? » Klára nepochybuje:
« Hej » — odpovedá. No, Albertovi sa to nevidí:
« či môže byť spokojnosť za tými mrežami? Pri
padajú mi ako väzni ». Klára, namiesto odpovedi
nastolí otázku, ktorá obráni kontemplatívny ži
vot a nehaní život «na slobod(?»; pýta sa: «Z
ktorej strany mriežok sú väzni? Z tamtej strany
možno, že my sa im zdáme väzňami »...

Hoci takto zmýšľala, Klára nevstúpila do
kláštora. Vrátila sa s Albertom domov. V jej duši
však dozrelo to najsprávnejšie presvedčenie: že
totiž každý kresťan by mal byť tak trochu
mníchom; veď všetci sme povolaní ku kontem
plácii, lebo Duch Svätý v nás všetkých vzbudzuje
túžbu vidieť Boha, ako ho videla sv. Terézia z
Avily, napriek tomu, že zmysly, svet, životný zhon
na nás tlačia a vytvárajú okolo nás akoby noc.
Pri rozpriadaní tohto jednoduchého námetu
režisér nastolil mnoho duchovných problémov.
Keby sa Klárino presvedčenie stalo všeobecným
medzi kresťanmi, tak život jednotlivcov by bol
istejšie a presnejšie zameraný k jedinému terču
— k Bohu. Pre túto životne dôležitú tézu nás ten
krátky film zaujíma.
A druhý dôvod? — Filmový text napísal a
jeho filmové spracovanie viedol náš mladý slo
venský kňaz dp. Juraj Tôrôk. Tešíme sa z jeho
úspechu a obdivujeme jeho odvahu, že sa podujal
v svojej prvej práci toho druhu spracovať tak
ťažký námet, akým je práve kontemplácia — na
zeranie. Počuli sme, že toto 50 minutové roz
jímanie umelecky vpísané telekamerou na
obrazovku odznie aj v inorečových vydaniach. Pre
tento úzky vzťah režiséra k nám nás tento film
zaujíma.
Vatikánsky denník ĽOsservatore Romano zo
dňa 19. novembra priniesol o tomto kateche
tickom filme obšírnejšiu zprávu.
Oneskorená
Grécku.

oslava cyrilometodského jubilea v

V dňoch 22-26 októbra 1966, Tessalonika (So
lun) rodisko sv. bratov Cyrila a Metoda oslavo
valo 1100 ročné jubileum ich odchodu k Slova
nom. Na programe boli iba 4 prednášky vedeckého
rázu (medzi nimi Rev. prof. Vašica z Prahy), kým
ostatný program pozostával z oslavných zhromaž
dení, slávnostných bohoslužieb a recepcií. Na
recepcii v posledný deň zúčastnil sa sám grécky
kráľ Konštantín.
Môžeme si položiť otázku, ako vôbec k tomu
došlo, že až teraz po troch rokoch si Gréci spo
menuli na sv. Bratov Cyrila a Metoda. Je to asi
preto, lebo vo vedeckom svete sú známi iba ako
slovanskí misionári a osnovatelia slovanskej kul
túry. Teraz Gréci chceli prízvukovať ich byzant
ský pôvod a kultúru. V tom duchu pripravili aj
niekoľko publikácií, ktoré pri tých oslavách
účastníkom rozdávali.
Obrazy slovenských velikášov: Hlinku, Štefánika
a Tisu.
« Slovenské vydavateľstvo », ktoré založil a ve
die Rev. František Fúga (adresa: 1406, East Bar
ton Str, Hamilton, Ont, Canada), vydalo tri obrazy
slovenských velikášov: Andreja Hlinku, Milana
Rastislava Štefánika a Jozefa Tisu. Obrazy sú
rovnakej veľkosti: 32x24 cm, tlačené na peknom
kriedovom papieri, v prevedení čierno-bielom. Pod
každým obrazom je meno, rok narodenia a smrti
a charakteristické prímenie dotyčného po slo
vensky a po anglicky (Vodca slov. národa, — Slov.
národný hrdina, — Prvý prezident Slov. republi
ky). Odporúčame.
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Len si všimnite, koľkými ru
kami prejde každé číslo Hlasov

z Ríma, kým sa dostane dostane

do Vašich rúk! — Dostávate ich
pravidelne: myslíte i Vy pravideine na každoročné predplatné?

Ročné predplatné na
Hlasy z Ríma $ 3,00
alebo protihodnota v
inej mene.

ROZMÝŠĽATE, CO PODAROVAŤ
K VIANOCIAM?

Máme na sklade aj životopis sv. Dominika Sávia:
Malý hrdina, od Bohuslava. Vydali Slovenskí
saleziáni v Ríme.

Mohla by to byť aj dobrá náboženská kniha.
Najmä ak chcete poslať nejaký darček príbuz
ným na Slovensko. K tomu « inému » by dobre
zapadlo, keby ste priložili niektorú z týchto
kníh, ktoré Vám môžeme poslať:

VYDANIA SLOVENSKÉHO ÚSTAVU CLEVELAND-RÍM (označené * aj MNÍCHOV):

Vzrast v láske (modlitebná knižka pre
deti)
Don Bosko (Alberti-Jur Koza Matejov)
Postila dneška (aktuálne úvahy)
F. Vek: Noctes et dies (básne)
P. Gabriel OCD: Dôverne s Bohom, I.
diel (rozjímania)
St. Porúbčan SJ: Úvod do Písma svätého
Rím (bohato ilustrované)
A. Carrel: Modlitba
Duchovné cvičenia sv. Ignáca z Loyoly
Zápisky zo života pútnika (život sv. .
Ignáca)
Oslavujme Pána (vešpery a kompletórium)
Exsul família Slovacorum
Mater et Magistra (po slovensky)
Msgr. Mlynarovič: Kázne
R. Dilong OFM: Gorazd
Zdravica sv. Cyrilovi a Metodovi
Jednohlasná■ sv. omša (J. Gašparík)
Nasledovanie Krista
Prebúdza sa zem
Počúvaj, dieťa moje
Čítania a evanjeliá

$
$
$
$

2,00
2,00
0,50
1,00

$
$
$
S
$

2,00
1,25
1,00
0,25
1,25

$ 1,00

S
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,00
3,00
0,50
5,00
0,50
1,00
0,50
2,00
1,00
2,00
5,00

J.G. Cincík: Anglo Saxon and SlovakAvar Patterns of the Cuthberth Gospel $ 3,50
S. Smržík: The Glagolitic or RomanSlavonic Liturgy
$ 2,50
SlovakStddies I, Historica 1
$ 3,00
»
»
II, Phllosophica 1
S 2,00
»
» III, Cyrillo-Methodiana
$ 3,00
»
» IV, Historica 11
$ 3,00
Stefan Porúbčan SJ: Sin in the Old Tes
tament
S 5,00
Milan St. Ďurica: La Slovacchia e la
Germania 1938-1945, I. *
$ 7,00
Andrej Bugan: La Comunitá Interna.zionale c la Liberta Religiosa
Dante Alighieri: Božská komédia Peklo v preklade Karola Strmeňa *
$ 8,00
J. Ďuriš: Slovak Christmas
$ 5,00

Naša adresa:
SLOVENSKÝ ÚSTAV SV. CYRILA A METODA
1 Hlasy z Ríma - Casella Postale 6175 - ROMA
(Prati), I T A L IA

