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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLIDBY NA ROK 1975
aoríl
- aby masovokomunikačné prostriedky
prostriedky prispeli k dosiahnutiu cieľa
Svätého roku

- aby tieto prostriedky äalej uspôsobovali
srdcia ľudí k daru odpúšťania

Nech Vás Duch života

a svätosti
v tomto roku milosti

a spásy
spojí
so ZMRTVÝCHVSTALÝM KRISTOM,

a Bratom

ALELUJA 75

Niečo o Svätom roku
Viete o tom, že žfjeme v Svätom roku? Možno
ate o tom už niečo počuli, ale uvedomujete
si to, je vám táto myšlienka blízka, pobáda
vás k hlbšiemu duchovnému životu?

Aký je dôvod Jubilejného roku?
Jubilejný rok zodpovedá koncilovérnUvduchu
výzvou k vnútornej obnove človeka, človek
rozmýšľa, hľadá istotu v Pravde, pracuje,
teší s< , ale potrebuje aj obnovovať sa zvnúútra. Evanjelium stále vo lá po obrátení, pokáníi* metonoji. Jubilejný rok má dva ciele;
obnova a zmierenie.
Ide o obnovu človeka a jeho zmierenia s Bo
hom. Ide o metanoju - zmenu myslenia pro
stredníctvom viery, o pravé pokánie - úsilie
o plnosť lásky*
Je čas povedať si: som kresťan, alebo nie?
Som skut čný človek, alebo nie? Sme praví
kresťania alebo farizeji? Je Boh a Kristus
centrom nášho života? Je láske k naším bratom
susedom, kolegom, príbuzným, atď. predĺ
žením našej pevnej lesky k Bohu? alebo sme
zamurovaní v individuálnom alebo kolektív
nom egoizme, ovládaní nenávisťou a bojom
1 neschopní milovať?
ílostivý rok treba brať skutočne vážne. Za
hrňuje celé naše myslenie a celý život. Na
stala chvíľa, kedy je nutné skú ii sť našu ver
nosť ku Kristovi, či náš život nie je v roz
pore s Evanjeliom a potom treba urobiť roz
hodnutia , ktoré vtlači i ráz celému nášmu
charakteiuu
Cieľ Sv. roku je obnova človeka a spoločen
stva podľa slov Evanjelia; "Čiňte pokánie!"
Je to chvíľa milosti, ktorú obyčajne možno
dostať so sklonenou hlavou a pokorou srdca*

z
Vierou k láske a jednote.

Cirkev by mala byt znamením Božej orítomnosi
vo svete. Kresťania Dy mali byť znamením lás
ky.
Dolieha na nás všetkých ťarcha, že kresťan
stvo je už od niekoľkých storočí rozdelené
že sa rodina Božieho ľudu rozpadla a syno
via sa nevedeli celé storočia navzájom ani
rozprávať. Nech už boli príčiny akékoľvek,
bolo to nešťastie. Vzájomné obviňovanie by
len prehlbovalo priepasť. Je oveľa dôležitej
šie v duchu Evanjelia hľadať cesty ako sa v
dobrotivosti navzájom zblížiť. Nasa gene
rácia chce kráčať za týmto pozitívnejším
cieľom. Chce hľadať východisko z bludného
kruhu nedorozumení, chce zahrňovať všet
kých láskou a v ládke se chce stretať so
všetkými. Sme presvedčení, že len podľa toho
nás svet môže spoznať ako Kristových. Len
tak sa môžeme stať dobrodením pre všetkých
- i. pre neveriacich.
V tomto duchu, sa dnes mnohí usilujeme spoznsť jedni druhých ako bratov jednej rodiny
v lásKe vzkrieseného Krista. On si prial,
aby sme v Kom boli jedno. Svet si dnes pot
rebuje túto našu jednotu v láske. Začíname
znova chápať, že krst nás otriasajúcim . spô
sobom stmeľuje do jednoty v Kristovi. Nes
mieme toto popierať. Krst nás všetkých zjed
nocuje do najhlbšej jednoty - všetkých kres
ťanov, ktorí vyznávajú ukrižovaného a vzkriese
ného P na. Nijaké rozdiely nesmú preto v nás
udusiť naliehavé želanie Kristovo, aby
všetci jedno boli v Ňom. Táto jednota má
byt viditeľná, má to byť svedectvo, "aby svet
uveril” /Jn 17, 21/.

Láska kresťanov v jednote a ich jednota v
láske, ak ňou premôžeme pokušenie odsudzo
vať a trieštiť s , a ak ju budeme denne

a húževnato s oddáno rozvíjať s chrániť,
prerastie raz do ÚDlnej jednoty v Kristovi*
Nemusí nám robiť starosti, či sa toho dorijejeu Kto sadí cedry, musí sa uspokojiť
tým, z& mu až hrob zatienia«

Jeano je i»*é: jednota kresťanov v láske ie
dnes nádejou pre svet, Je nádejou pre tudúcnost sveta,
re táto nádej je možno naše sto
ročie jedno z najvýznamnejších za posledných
tisícrokov dejín. Našs generácia má pre tu
to nadej take prekrásne poslanie, ako mala
máloktorá generácia v dejinách kresťanstva.

Výňatok z knihy "Základy: Boh, Kristus, Cirkev"
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službách ľudí. Bud nádejou a svetlom
tých, čo ťa úprimne hľadajú, hoci ta
nepoznajú, i tých, čo ta chcú dokona
lejšie poznať.

Všemohúci Bože, Otec a priateľ všet
kých ľudí, ty si smrťou a zmŕtvychvsta
ním svojho Syna Ježiša Krista zmieril so
sebou celé ľudstvo a pomeril si ľudí medzi
sebou, prosíme ťa, vypočuj prosby svojho
ľudu v tomto roku milosti a spásy

Odpusť nám naše hriechy, upevňuj
nás vo viere, posilňuj našu nádej a
roznecuj v nás lásku. Daj, aby sme
nasledovali Ježiša Krista a žili ako tvoji
milovaní synovia a dcéry.

Nech naše srdcia obnoví tvoj Duch
života a pravdy a nech nás spojí na celý
život s osláveným Kristom, naším Spa
siteľom a Bratom.

Nech je tvoja Cirkev, pod materskou
ochranou Panny Márie, účinným zna
kom a prostriedkom spásy pre všet
kých ľudí aby svet uveril v tvoju lásku
a v tvoju pravdu.

MODLITBA NA SVÄTÝ ROK

Oduševňuj nás v práci za jednotu,
pokoj a zmierenie medzi ľudmi aby sme
so všetkými kresťanmi v duchu evanjelia
boli verní učeniu Cirkvi a pestovali účin
nú lásku voči trpiacim bratom.
Požehnaj úsilie tých. čo pracujú, v

Xajláskavejší Otče, vyslyš prosby,
ktoré nám Duch Svätý vnuká na tvoju
slávu a na našu spásu- skrze Krista,
tvojho Syna a nášho Pána, ktorý je
Cesta, Pravda a Život po všetky veky
vekov. Amen.

Prosby všedných potrieb
Pane zmiluj sa nado mnou - Ježišu zmiluj
aa nado mnou.

- Nekonečnú lásku k tebe, e 1 aku ku všet
kým ľuďom sveta - daj mi Ježišu /d.m.J./
-Ducha aoslušnoatia podriadenosti Troj ej
vôli - dam.J.
- Ducha pokory, čistoty, chudoby, slúženia
iným a rozdáveniE seba - d.m.J.
-Ducha presnosti v slove i čase - d.m.J.
- Ducha veselosti a teplej osobnej ľudskosti daj
-Ducha detskej úprlnuaostie úplnej ľahostaj
nosti k sebe - ďmJ
-lucho bedlivosti v stálej tvojej prítom
nosti - dmj
- Neustálu horlivost apoštolskú, vyžarujú
cu doceláho svets - dmJ.
-Láskavú odvahu s neohroženost i v zsstrasovaní, v davovej psychose, v rukách Tvo
jich nepriateľov - dmj.
-Láskavú odvahu s neohrozenosť i ori úplnej
izolácii, v samovazba, pri útoku celého
sveta a výsmechu všetkých mojich priate
ľov - dmj.
-Láskavú odvahu, neohroženost o humor i v
únave, pri zatknutí, výsluchu, väzení,
mučení, procese i poprave - dmj.
-Lásku © súcit - apoštolát - ku všetkým,
ktorých stretávam denne - daj.
-trpezlivosť k ľahostajným a nespoétolujúcia kresťanom - dmj.
-Neústupnost, spravodlivý hnev a otvorený pos
toj voči zlomyseľným - dmJ.
-Stálu myšlienku s pripravenosť ne smrť
a súd a lásku e ochotu k sestričke smrti dmj.
-Ustavičný »'íss e vďačnosť za toľká milos
ti celého môjho života, tohto väzenia
/roku/ i dneska - drnJ.
Ochotu ku každodennému sebazapieraniu - dmj.

-ťohowovotft s ochotu ku bdeniu,, k rannému i
nočnúmu vstúvaaiu - daj.
• ottotovpf a ochotu ku sv lemu putovaniu,
cestovaniu, lúčenie, opúšťaniu všetkého, nie
to zotrvávaniu v eamvazlca - daJ.
-Zbožnú sústredeopať ori -edlltba, rozjímaní,
?voj®j obeti a jaj ookrečovani do čulého
dna - daj.
-Iíá&m i samota a mlčaniu - dmJ.
-Láaka k uuchovnému čítaniu* spytovanie sve
domia, k ptípjrave rozjímania a k duchu ži
votu - daj.
-Lásku k svojmu povolá -iu a k štúdiu - dmJ.
-Lásku k mlčanlivej, neznámej aluíbe všetkým,
k všednej, telesnej p.ráci, alebo 1 k vynú
tenej nečinnosti - daj.
-lásau k sestričke obeti e k utrpeniu - daj.
-iáskt s vytrvalost v čistote - daj mi Ježišu.
/aiidý kreaťan v Lschsu./
Z XXX x

*o«-kwxk ÚÄMSäfU

Ôsmev nestojí nič e prináša mnoho, bohncuje toho, kto ho prljiae e naochadobňuje
pritom toho, ktojio dávs. ľrv í len chvilku
ale spomienka nsn je niekedy večná.
lik nie je taký bohatý, že by e# bez
neho obišiel, J nik nie je iek# chudobný, še
by ho nemohol děrovat. Úsmev vytvára v dome
šťastie v atiroatítch je oporou a je citli
vým znakom priatelatve.
V únave prináša odpočinok, v žnec; atení
vracia odvahu, v smútku je potechou a ore
každá príležitosť je prirodzeným liekom.
Dobre je* Že si ho nemožno k plť. sni
ukr ■ dadf, pretože má hodnotu len od chvíle,
keď sa dávs...
A keby si niekoho stretol e nemal pre
teba úsmev, hoci naň če -Ji, buď veľkodušný
e oblaž ho svojím úsmevom$y, pretože nik tak
jj)o£rabaje úsmev ako ten, kto ho nemá pre
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Máte vo svojej knižnici?

1. APOLOGETIKA -

Obrana viery

Rozumové cesty k Bohu /Filozófia, Theodicea, Fundamentálna
teológia/
A.C.S. t náklady /Boh, Krista*, Cirkev/,
*
G »..aapetjnc tí v lá
■'ad vaaifeo« » vývoju života.
jor&*ni Veriť éi neveriť?
*
&to je Krista»?
*
Je Boh etvorilel?
Kelená do živote /Junger «ascn
zohla?/
Cíl e cest*.

Íví místo

m

seal.

Hlina.«t Cesty k aekonečmi.

-'»dinger: Základy viery /Listy/.
Chaucherßs vSis » am’l Hveta.
ocka» Cesta k pravde.
FoXdloit f/a* ktorí hledajú Baba.
Che start obi Irtodel».
,
/•d. Chardim Siato dlovéka v příjadé /■ iaá/
Cuboist filosofie /malá/
Brannärt' {‘vad da filozofia.
t
yvod d® B3<5»3tn,?ch filozofií.
agov i d t
joshlad d aj í n xiloxôfi//.

Blondal: ?revde x posadnl s Siná
Uacrolni osyal élovláe.
..arcei C.s «ilopofio nádeje. ,
Begliolei filozofie /I. Ontologie/.

Ako žijú kresťania iných krajín?
R a m u n 3 ko

Ako je známe, veľká väčšina rumunských
veriacich, asi 80% patrí k Pravoslávnej cir
kvi. Rímsko-katélíkov je asi 6%, asi
1 300 000. Protestantov je tiež^asi toľko.
Gráko-katolíkov je asi 1,5 milióna. V r. 1948
boli násilne pri.lenení k pravoslávnym a
odvtedy úradne nevystupujú#
V Rumunsku je iba jedna diecéza riad
ne obsadená - je to Alba Júlia. Napriek
rozličnému obmedzovaniu Cirkev Žije plným
životom. V 65i farnostiach pôsobí asi 900
kňazov. Okrem toho je tam 175 bohoslov
cov. Rehoľné inštitúcie sú štátom zakázané*
Pod vplyvom ťažkostí sa mnohí stali
uvedomelejšími s intenzívnejšie prežíva
jú svoje kresťanské bratstvo,9 čom sved
či aj živá charitatívna činnosť.

Sovietsky

z v äáz

Sovietsky spisovateľ LevitinjKrasnov
ktorý na jeseň 1974 emigroval do Švajčiar
ska, podáva informácie o existencii rôz
nych cirkví v podzemí v ZSSR. Podáva in
formácie o gréckokatolíckej cirkvi v zá
padných oblastiach Ukrajiny a Bieloruska#
Táto cirkev bola r. 1946 "prevedená"vdo Pra
voslávnej cirkvi, napriek tomu, že kňazi,
biskupi, gréckokatolíckej cirkvi kládli to
mu odpor. Všetci biskupi gréckokat. cirkvi
s výnimkou vrchného pastiera, kardinála lliepeho z Lvova, pomreli vo väzeniach. Cirkev
se však nepodarilo zlikvidovať. Prešla
do podzemia. Podľa Levitina v samotnom v
Lvove pôsobí asi 80 gréckokatolíckych kňa
zov a traja biskupi, ktorí sú v skrytosti.
Postoj úradov, ktorý zaujímajú voči kato
líkom, hodnotí autor takto: "tisíce roz
bitých e zlomených ľudských osudov, haneb
né znásilňovanie ľudského svedomia, zos-

í
renie antagonizmu medzi ukrajinským, bie
loruským a ruským národom."
Ďalej Levitin Krasnov informuje o
tzv."pravej" Pravoslávnej cirkvi. Je to
spoločenstvo, ktoré je už asi 50 rokov
prenasledované. Je v ňom asi 8-10 biskupov
ktorí boli tajne vjevS'Jení a nachádzali
sa v táboroch. T^raz sú na slobode a sú
veľmi aktívni. Sa aj kňazi, avšak toto
všetko je veľmi tajné. Niečo presnejšie
sa dozvedieť je velmi ťažké.
Nie menej su prenasledované spolo
čenstvá, ktoré sa "znehodnocujúco" nazý
vajú "se^ty".
.
. V súhrne Levitin Krásnov konštatuje,
že znovuzrodenie kresťanstva v ZSSR je
isté. Predovšetkým mladá inteligencia sa
ťahá rôznymi cestami za Pravdou. Takto
sa mládeŽK stretávp s Kristom.
Veľkým sympatiám sa teší katolicizmus,
pretože katolícka Cirkev sa považuje
"za útočiště nezávislosti".

V Kyjeve bol odsúdený na 5 rokov váženia
zo štátom neuznanej evanjeliovej křesťan
sko- babtistickej cirkvi farár Juraj Vine
pre svoju náboženskú činnosť hodnotenú
úradmi ako ilegálnu. Podporovaní vedú
cim Výboru pre ľudské práva, akademikom
Zacharovom oorátili sa spoluveriaci du
chovného na právne oddelenie Svetovej
rady Cirkví v Ženeve a žiadali o spro
stredkovanie obhajcu pre Vinea. Farár
Vine odmietol sovietskeho obhajcu s odô
vodnením, že ateista nie je pre obhajobu
v cirkevných
náboženských otázkach kva
lifikovaný, Nórskemu advokátovi Alf Heremovi, ktorý.malprevziať obhajobu, ne
povolili však sovietske úrady vstup do
zeme.

Čína
Čína je dodnes neznámou krajinou. Aj
keď bahbuaová záclona bola v posledno ča
še odtrhnutá, kontrole zo strany štátu
takmer úplná.
Všetko, čo pripomína epochu kolonia
lizmu sa veľmi potláča. K tomu patria aj
kresťanské cirkvi, ktorých šance v Číne
sú prakticky nulové.
Národ je postavený úplne pod obrovský
tlak a sotva môžeme nejakú slobodnú infor
máciu o Číne očakávať.
Cirkev v Číne určite existuje v pod
zemí, nemá však žiadne spojenie a o or
ganizovanosti sa nedá vôbec hovoriť. Mô
žeme iba dúfať, že sily, ktoré tu ešte
sú, prisnením našej modlitby dosiahnú
milosť, že Čína sa raz otvorí.

x xxx x

Čistota je schopnosť pozerať sa na to,
čo nie je čisté. Nevyžaduje skúsenosť,
sle naopak - zrieknutie.

Simona Beilová

z knihy Dialóg s Pavlom

Iv
Gorazd

Zvonic ký

Ó B ože, odpusť starým
Je pravda, že sa srdím,
nepravda, že sa svárim,
len bezočivo tvrdím:
-Odpustiť treba starým,
ktorí sa trasú
pred požiadavkou času
obrodzujúcou.

So srdcom plným trucov,
zavretým v tôni
- kam iba povrchové vody ústia v modlitbe hovoria len oni,
a teba, Bože, k slovu nepripustia.
Láskajú čnosti zarastené machom
a idú, idú, idú plačky
s detihským strachom
o svoje staré hračky.
Necítia svätý záchvev nepokoja,

postrehu tvojmu vyhnú ako sieti
a okná otvoriť sa boja,
že s tvojim Duchom k nim i komár vletí»
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"Omladzujú"koncil

- ak pre nich bol - už ozaj skončil,
a idú, idú, idú ako predtým.
Ó, Bože, odpusť týmto svätým:
Pre hľadanie ciest, kde sa toľkí zrania,
sú bez uznania,
z obdivu iba pre to, čo je za nimi.

Ich skcrnatenie, srdce raní mi.
Východy prespia, opominú
a pri západoch nie sú zrelí.
6, Bože, odpusť starým vinu,
že naschsál zostareli.

12

Ke# nás' U-tí ■ kráso hôr, chváľme. ism*,ke£ čakané přídi» skór, chváľme Boha,
ked nemámě . v Ií■dci žiaľ,
Zo radosti Páná chváľ’,
ktoré nám Cn z lásk, dal.
Ke# nadíde skúšky čwá, chváľme Boh; ,
ke$l ttž'V decko- hnevá náá, chváľme Boha,
ked nás tlačí veľa. rán, '
berní aj . to ako dar,
ktor/ ňř pripiP-riP Pán.
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Bula, vyhlasujúca Svätý rok 197í, začínajúca
slovami; "Apostolorum
Limina"
Biskup Pavol, sluha sluhov Božích, všet

kým veriacim celého svete pozdrav a apoštol
ská požehnanie.

ÚVOD
Apoštolská osmlatky, t.j. miesta v Rí

me, kde sa uchovávajú a uctievajú hroby apoš
tolov Petra s Psvls, svätých Otcov, vďake
ktorým Ním ss stal nielen učeníkom ale aj uči

teľom pr vdy a strediskom katolíckej jedno
ty, dnes, keď sa blíži jubilejný rok, ktorý
sa tu bude sláviť, javia sa v jasnejšom svet

le ako vznesené méty duchovného života ve
riacich. Tieto pamiatky vždy vzbudzovali v
kresťanskom ľude prejavy biery a svedectva

cirkevnej spoločnosti, pretože Cirkev na

chádza samu seba a podklad svojej jednoty
v základe apoštolov, ktorý položil Ježiš
Kristu s.
Už od II. storočie sa putovalo do Ríma

vidieť a uctiť si troleje týchto dvoch aooštolov, Petre a Pavla, ns miestach kde se tie
to pamiatky zachovali. Putovalo sa do Ríma
vidieť jeho kráľovskú majestétnoať. Po IV.

- 2 -

storočí pút do Ríma 3a stala najdôležitej
šou púťou as Západe, zároveň a aúladne vo
svojom náboženskom ponímaní s púťou do Je

ruzalema na Východe, kde ss uchováva Pánov
hrob. V ranom stredoveku Rím je métou pút
nikov, prichodiacich sem % rozličných strán
Európy, čo sa cítia spojení s Petrovou ka

tedrou. Je aj métou pútnikov, orichodiseich
z Východu, zvlášť mníchov, aby vydali sve

dectvo svojej prevovernosti a vyznali svo
ju vieru no Petrovom hrobe. Takto chápaná
púť sa rozvíja od 12.-13. storočia a obo
hacuje sa novými nodnitmi Čerpanými z Pu
dovej nábožnosti, ítoré sa šíria po celej
Európe o vtláčajú hlbší obsah tejto dávnej

myšlienke, ktorú Cirkev prevzala z tradí
cie cooločnej aj iným náboženstvám: putovať

z lásky k Bohu.« Tak sa zrodilo jubileum
ako ovocie myšlienkového, biblického a teo
logického dozrievania.

Po prvý raz sa to verejne prejavilo
v jubileu, ktoré vyhlásil pápež Honorius
III. v r. 1220, aby oo putovalo k hrobu
svätého Tomáša Becketa. Ako je známe, jubi
leum sa potom sústredilo na Iiírn, na bazi
liky svätého Petra a svätého Pavla. Preja
vilo e® to velkým ludovým a kajúcim hnutím
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v r. 1300. V tomto hnutí se javí nalieha
vé hľadanie Božieho odpustenia a pokoja me
dzi ľuďmi. Toto jubileum ustanovil náš pred
chodca Bonifác VIII. a dal mu vyšeí ciel;
ne slávu Božiu a na povznesenie viery. Rím
ske jubileum v r. 1300 je začiatkom a mode

lom jubileí, ktoré potom nesledovali,

d 15.

storočia každých 25 rokov, s výnimkou pre
rušení, ktoré vyvolali vonkajšie okolnosti.

Táto kontinuita a životaschopnosť potvrdzu
jú aktuálnosť tejto úctyhodnej ustanovizne.
Treba povedať, že i jubileá nášho veku si
podržali túto hodnotu. Sú obdobím, v ktorom
sa naozaj prejavuje jednota a obnova Cirkvi
Sú výzvou no všetkých ľudí, aby sa uzn.'li

zs bratov a išli cestami pokoje. To aa pre

javilo na začiatku tohto nášho storočia slá
vením jubilea v r. 1900, dtoré vyhlásil
Lev XIII* Tu sa ukázalo úzkostné očakáva

nie ľudského pokolenia, ktoré po 25-tich
rokoch vystupňovalo nebezpečné vrenie a
vážne napätie. Takéto boli aj ciele mimo
riadneho svätého roku vyhláseného v r. 1933

na 1900,-výročie vykúpenia. A to sa preja
vilo i v šľachetnom úsilí po spravodlivosti
e pokojnom ľudskom nažívaní, ktoré pre

javil Pius XII. v poslednom jubilejnom roku
1950.

- 4 časť I.

Zdá ss nám, že v terajšom svetom roku

sú zastúpené všetky základné podnety pred
el ádzajúcich Jubilejných rokov. My sme ich
súborne vyjadrili v námetoch, ktoré sme
vyznačili hneď, ako sme ho po orvý raz vyh

lásili vo svojom prejave S. mája 1973* ob
nova a zmierenie. Predložili sme tieto ná
mety, aby duchovní pastieri averiaci nad
nimi rozmýšľali, zvlášť pri slávení jubi
lea v miestnych Cirkvách a sprevádzali sme

ich svojimi exhortécismi a katecházsmi. Ale
úsilia, ktoré obidva námety tlmočia, a ide
ály, ktoré zvýrazňujú, nájdu svoje plnšie
uplatnenie v iioie, ite pútnici k hrobom

apoštolov Petra a Pavla s * pamiatkam mu

čeníkov ľahšie prídu do styku s dávnymi
prameňmi viery života Cirkvi, aby sa poká

ním obrátili, láskou upevnili a milosťou
Božou zjednotili väčšmi s bratmi. Bude to
vnútorná obnov

a vnútorné zmierenie pre

dovšetkým preto, že každé dobro a žiaľ, i
každé zlo, korení v hĺbte srdca. A preto
obrátenie - Čiže metanoia - sa má uskutoč
niť v srdci, tede zmenou orientácie zmýš
ľania, výberu,života. Ale ss nám zdá, že
svätý rok môže byť pre Cirkev v jej celku
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10 rokov oo zakľúčení II. Vatikánskeho koncilu, zavŕšením času uvažovania a reformy,
a začiatkom nového obdobia teologickej du

chovnej e oastorálnej výstsvb , ktorá by

sa rozvíjal na namáhavo ooložených a uoevnených základoch predchádzajúcich rokov,

v :.dy podlá zásad nového života v Kristovi
a spoločenstva všetkých v Íorn, ktorý nás
zmieril s Otcom a vlastnou Krvou.

Táto výz-

vsx obnoviť sa © zmieriť ae stretá s tými
najúprimnejšími úsiliami celého sveta po

slobode, spravodlivosti, jednote, pokoji,
ktoré nachádzame všade, kde si ľudia uvedomujú svoje najvážnejšie problémy s trpia
pre nešťastie zavinené roztržkami a brato
vražednými vojnami. Vyhlásením svätého ro
ku Cirkev teda postupuje a poskytuje všet
kým Iuťo® dobrej vCle vertikálne rozpätie
života, ktoré zameriava všetky úsilia a

skúsenosti na zvrchované a naozaj univer

zálne dobro, bez ktoré ho sú daromné nádeje ,
že ľudstvo znova nájde možnosť zjednotenie
a záruku opravdivej slobody. Hoci mnohé ú-

aeky dnešného sveta podliehajú zosvetšťovsniu, pr-eusa Cirkev bez toho, aby vybočova
la z oblosti svojej kompetencie, chce Driviesť ľudí k tomu, aby pociťovali potrebu
obrátiť sa k Bohu, ktorý je jedine ootreb-
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ný

e

preniknúť bázňou a láskou k Non u všet

ku činnosť, lebo viera v Sohs je přepevnou
oporou ľudského svedomia a bezpečným zák
ladom spravodlivých a bratských vzťahov,

po ktorých svet túži.
Nábožná púte do Ríma predstaviteľov

všetkých miestnych Cirkví, tak duchovných
pastierov, ako aj veriacich, budú teda orejavom nového duchovnéhorozpoložonis, úsi
lia veriacich o obrátenie a brotské zmie
renie.
Ry, ako správcovia . slova a milostí
zmierenia, odpovedáme, pokiaľ to od nás zá

visí, na tieto prejavy vnútorného ro polo
ženia pútnikov a úsilia veriaceho ľudu o

duchovnú obnovu, darom jubilejných od uskov
všetkým rímskym pútnikom a všetkým tým, čo
ich budú v duchu sorevádzať, hoci nemajú

možnosť dať sa na cestu.

Časť 11.
Je známe, Že podľa najdávnejšej cirkev
nej obyčaje, odpustky, pojené s rozličný

mi kajúcimi skutkami a úkonmi, sa zvlášť
udeľovali ako dar pri príležitosti púte na
miesta oos'vä'te.né životom s smrťou a zmŕtvych

vstaním nášho Vykupiteľa Ježiša Krista, ako
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ej vyznaním viery apoštolov,

Iy pokračuje

me aj dnes v tejto úctyhodnej tradícii pod

ľa zásad a noriem, ktorá sme stanovili v

apoštolskej konštitúcii "Indulgentiarua
doctrina", a ktoré tu chceme stručne pripo
menúť.
Keďže Kristus je naša spravodlivosť

a naše odpustenie, ako Ho orfhodne nazýva
me, my ako služobníci Kriste Vykupiteľa,
ochotne rozširujeme účasť na dare odpust
kov podľa cirkevnej tradície na všetkých

veriacich, ktorí z tej duše obrátení k
Bohu úorirane a účinne prejavujú skutkami

pokánia, nábožnosti a bratskej pomoci, svo
ju vôľu byť spojení v láske a Bohom a s
bratmi, bs prehlbovať ae v nej. Táto Msatwzúčssť je spojená a plnosťou spasiteľných sku
točností s tou je predovšetkým sám Vykupiteľ
Kristus, v ktorom si záchová vejú plnú hod
nosť zadosťučinenia a jeho výkupné zásluhy.

Práve v tejto sa prejavuje veľmi dávne uče
nie viery o spoločenstve svät'ch, vďaka
ktorému sa život jednotlivých synov s dcér

Božích podivuhodným spôsobom spája v Kris

tovi a Kristovým prostredníctvom sa živo
tom všetkých ostatných kresťanských bratov
a sestier v nadprirodzenej jednote tajom
ného ľela Kristovho, s utvárajú tak akoby

8 jedinú tsjonnŕ osobnost.

Deda nevysoitateľným, láskavým a ta
jomným ustanovením Božím ladia sú medzi
sebou spojení neprirodzeným zväzkom, tak

že ako hriech jedného škodí aj ostatnými,
i svätosť jedného prináša ostatným dobro
denie. Cirkev ako vysluhovatelka Kristov

ho vykúoenia ooužíva túto svoju moc no to,
aby sprostredkovala veriacim účasť na pl
nosti Krista Pána v spoločenstve svätých
tým, že i 'v prehojnej miere poskytuje

spásonosné prostriedky#

časť III.

Cirkev vinie k sebe s materinskou
láskou a prichádza ne pomoc svojim sla
bým a nezdravým synom a dcéram, ktorí na
chádzajú onoru v tajnom Tele Kristovom.

Ono sa láskou, príkladon a modlitbami celá
pričiňuje o ich obrátenie. V tejto jedi
nečnej forme Cirkevnej lásky kajúci veria
ci dostávajú účinnú pomoc, aby sa zobliek

li zo starého človeka a obliekli si nové
ho.

a

práve v tomto je obrát nie a obno

va. cirkev totiž neudeľuje odpustky iba za

tým cielom, sby pomáhala veriacim odčiniť

zavinené tresty, ale aby ich podnecovala

- 9 konať nábožné, kajúce a dobročinná skutky,

najma Čo napomáhajú vzrast viery a spoloč

né dobro.
Preto akoby tlmočníci materinských
citov Cirkvi udeľujeme dar olnomooných od
pustkov všetkým veriacim, Uorí sú v nále
žitom vnútornom rozpoložení, pristúpia i k
sviatosti pokánia a k svätému prijímaniu

a pomodlili ss na úmysel najvyššieho veľ
kňaza a biskupského kolégia.
1. Ak si spravia púť do jednej z patriar

chálnych bazilík, t.j. bazilika sv. Petra
vo Vatikáne, bazilika sv. Pavla na Ostijakej ceste. Lateránská arcibazilika Iajsv.
Spasiteľa, bazilika Panny Márie v Sacuilí-

ne, alebo do iného rímskeho chrámu, po prí
pade na iné miesta Sírna, ktoré sú na to
vyvolené od príslušnej vrchnosti, a tam ss
nábožne zúčastnia ne liturgickom úkone,
zvlášť na obeti sv. omše, alebo n i■ inej po

božnosti, napr. ha krížovej ce3te, alebo

sv. ruženci.
2. Ak navštívia v skupine alebo jednotlivo

jednu zo štyroch patriarchálnych bazilík
/a vzťahuje sa to jedine na tieto patriar
chálne baziliky/ a tam zostanú náležití čas
v nábožnom rozjímaní a návštevu zakončia

modlitbou Pána "Pater noater", vyznaním

1C

viery "Credo" akoukoľvek právoplatnou for
mulou s vzývania preblahoalavenej Panny

á

rie "Ave, Maria*.
3. ÁR ss pre chorobu alebo pre inú vážnu
príčinu nemôžu zúčastniť z mieste svojho

pobyt® do ilím,. «le sa k nej pripoja v du
chu a obetujú Bohu svoje modlitby o svoje
bolesti.
4. Ak 3Ú v riíie a nemôžu sa pre chorobu alebo

pre inú vážnu príčinu- zúčastniť sa na litur
gickom úkone, alebo na pobožnosti, alebo
na návšteve spolu s ich cirkevnou alebo
inou pospolitosťou, elebo s rodinou, ale
as k nej pridajú v duchu 8 obetujú Bohu
svoje modlitby s svoje bolesti.
Cez jubilejný rok zostávajú okrem to

ho v platnosti všetky ostatné oc.nustky, ale
pritom zostáva platná pr vidlo, že plno-

moca4 odpustky možno získat iba rez denne.
Avšek všetky odpustky možno vždy ve

novať na pomoc zosnulým. Z tých stých dô
vodov - totiž aby sa veriacim poskytla čím
vačšia možnost používať spasiteľno prost

riedky s

s

by sa uľahčila práca duchovných,

pastierov a najme spovedníkov, stanovujeme.
spovedníci, ktorí sa zúčastnia ne jubi
lejnej púti, môžu uplatňovať fakulty /dovar
žs

lenia/, ktorá ira udelia v ich vlastnej die-
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céae ich zákonitá vrchnoač, ®by mohli cez

pút, cestou i v Kme soovedat veriacich,
a ktorýsi putujú, ako aj ostatných čo se

spolu s pútnikmi na nich obrátia. Pritom
však zostáva nedotknutú právo úradných

spovedníkov v patriarchálnych bazilikách,
do

sp

týka vpov«eíe ktorá vi' im v yhrradná.

Títo úradní s•ovedníci patriarchálnych ba
zilík dostanú aj osobitná fakulty od pos
vätného »postol-s^ho a'du pokánia» Seera
penitentleris apostollce.
časť IV.

Už sme vyzdvihli, že Svätý rok má

vyznačená tieto dva hlavná ciele* duchov
ná obnovu v Kristovi s zmierenie s Bohom.

Pieto ciele sa netýkajú iba vnútorného
života jednotlivcov, alej aj celej Cirkvi,
be v istom zmysle celého ľudského spoločen

stve. reto naliehavo žiadame všetkých,
ktorých sa to týka, «by uvažovali a tých
to cieľoch, urobili opatrenia § ooskytovali si vzájomnú pomoc, aby ss tok cez
svätý rok uskutočnil rozhodujúci pokrok

v obnove Cirkvi e na ceste k mátam, na

ktorých nám v duchu II. Vat kánskeho vše
obecného cirkevného snemu osobitne záleží,
ýks sa to budúcnosti, totiž je ootreúné,

- 12
aby pokánie, vo torná očisťovaní« e obrá
tenie sa k bohu mili za následok ďalší
rozvoj apoštolskej činnosti v Cirkvi«

Cez svátý rok má teda skrsnúť zv
šená velkodušné úsilie šírenia Evanjelia,

ŕoruto úsiliu oetrí celkom iste orvá mies

to! Lebo putujúca Cirkev k národom od Boha
poslaná, aby bola všeobecnou sviatosťou spá
sy je svojou podstatou misionárska e obno

vuje sa na svojej ceste ľudskými dejinami
netoklko, nakoľko aa prejavuje ochotnou pri
jať a prehlbovať vo viere Evanjelium Ježi
ša Krista, Syn® Božieho, s zároveň hlásať

toto spasiteľné posolstvo svetu slovom i

životným svedectvom.
čoskoro sa zíde na svoje zasadnutie
biskupská synoda. ľoto zasadnutie nemá so
Svätým rokom iba vonkajšiu a náhodnú sú

vislosť: priam naopak. jUo sme to už pri
pomenuli, načim sa usilovať, aby obidve cir

kevná udalosti navzájom súvi eli a na se
ba nadväzovali, ťdé sama biskupská syno
de poskytuje duchovným pastierom, ktorí sa
zhromaždia okolo námestníka Kristovho, smer

nice a pokyny,

by 30 zreteľom na želanie

celej Cirkvi a ne naliehavá potreby našich
Čias, vo svetle viery e pobádaní láskou Kris

tovou stxelrstlivo uvažovali o šírení

vec-
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jeli© v súčasnom svate.
Pr to nábožná počúvanie Slove Božieho
zároveň s kateehicícým vzdelávaním, ktoré as
má poskytovat veriacim každého stavu s ve
ku, nech vedie k čistota mravov a k prehl

bovaniu poznaní© viery veriacich samých,

nech prináša svetlo tým, čo pochybujú s
nech privácL e lahoatajných k rtdoatnému pri

jatiu blahozvesti Evanjelia a k jej Sinnáou upletňovaolu vo vlastnom Živote,
kre®
toho nech všet* 'ch podnecuje iecomelo a
s úžitkom pristupovať k svätým sviatostiam,

Kapokon nech pobáda veriacich, spoločne i
jednotlivo, vydávat úprimná a neohrozená
vedectvo o viere, uplatňovanej vo vlast

nom živote, s- tak podávat svetu vysvetlenie
o našej nádeji,

Desst ro ov od II. Vatikánskeho konci
lu, ktorým sa začala rozsiahla spásonosná
obnove na poli pastorálnej činnosti, kona

nia pokánie a poavetnej liturgie, pokla
dáme ze velmi vhodné, eby ar toto hnutie

zrevidovalo s ešte viac rozvinulo takým
spôsobom, aby s§ spomedzi mnoh ch a rozma

nitých experimentov, ktorá sa všade konali,
mohli dô ladne preakúmet e rozpoznat tie, čo

sú naozaj účinná a právoplatná, berúc zře
tel ne to, čo skutočná odobrila cirkevná
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vrchnosť a tieto sa usilov ť dorez hair-

livejžie uvádzsť do života, a to podlá
noriem s kritérií, ktoré vnuká pastorálna

múdrosť a pravá nábožnosť.
Stretnutia valai mohích pútnikov,
duchovných pastierov i veriacich, kres
ťanských spoločenstiev prichádzajúcich
do díiia z celého sveta, bratsky spojených

v hledaní pravých bohatstiev milostí a
lásky Kristovej, bezpochyby poskytne býborné príležitosti predložiť si, vymeniť s
zhodnotiť rozmanité skúsenosti, úaili s

názory. To «« at me zvlážt ne e dy, šť at

usporiadajú zjazdy a schôdzky rozlien, ch
prostredí cirkevného spoločenstva a sku

pín kvalifikovaných odborníkov e ne nich
sa spojí dvičenie so v modlitbe a pevnou

vôľou apoštolskej Činnosti.

Osobitným spôsobom si želáme tu
pripomenúť potrebu nájsť zdrevú rovno
váhu medzi rozličnými požiadavkami dneš

nej dušosstierskej služby, ako sa to už
podivuhodne uskutočnilo v posvätnej li

turgii, totiž rovnováhu medzi tradíciou
e dielom obnovy, medzi náboženskou pod
statou kresťanského apoštol tu s jeho ú-

činksmi vo všetkých oblastiach apoločensk ho Života , meuzi spontánnym vykonáva-
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ním apoštolátu, ktoré podaktorí nazývajú
cherizmstlckýrn, a vernosťou zákonom vyda
ný® a ustanovenie Ježiša Krista a oostlerov Cirkvi,

ľieto od Cirkvi vynesená zá

kony, neprestajne prispôsobované časovým
okolnostiam, umožňujú nájsť individuálnym
skúsenostiam správne miesto v kresťanskej
pospolitosti, eby slúžili výstavbe Tele
krietovho, t.j. Cirkvi s neboli mu na škodu.

Chceme taktiež pripomenúť Čím ďalej
tým väčšiu naliehavosť apoštolátu prostre
dia s skupín, pravde, bez nerušenie potreb
ných tradičn ch ustanovizní, ako sú die
cézy a farností. Kech e-

však týmto apoš

tolátom prenikne a nech sa vneeie kvas
evanjelia tých prostreoí dnešného spolo
čenského svete, najma do svete orí ce, ve

dy s mládeže, ktoré sa často líšia od tra
dičnej organizácie cirkevného života a zd-

jú so byť cudzie spoločenstvám, ktoré zdru
žujú veriacich v modlitbe, viere s dobro

činnosti. Aj spôsob pod. vať katechizmus n

hlásať Slovo Božie podie oožiadeviek na
šich čise treba pozorne študovat e to tak,
sby se v tejtc veci urooili účinné roz
hodnutia s osobitn * z-retelom na používanie
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aooločenakýeh komunikatívnych prostried
kov v službe ludského a kresťanského roz
voje jednotlivcov i spoločenstiev. Ide o

velmi vážne e dôležité problémy, ktoré .mu
síme nastolit a ns ich riešenie prosít so
sklonenou hlsvou milost svätého roku.
Časť V.
Diela kresťanskej lásky.

Ako je známe, Cirkev s' v tieto posledné
roky usilovala a sterola zvlášť o to, aby
všade šírila posolstvo lásky, sociálneho cí-

teni a pokoja s aby pokisl to od nej zá
visí, nepomáhala dielu spravodlivosti s
vzájomnej oomoci v prospech všetkých
núdznych, opustených, vyhnancov a utláča

ných, Si už ide o jednotlivcov, spoločen
ské vrstvy, ale■o národy.

Pre o si velmi

Isláme, aby >vetý rok bol dielami kres
ťanskej lásky, ktoré od veriacich oček’ va a vyžaduje aj príhodným desom upevňo

vania a prehlbovanie svedomie u všetkých
ludí, ku ktorý® sa vďaka cieľavedomému
ásilu môže dostat posolstvo Cirkvi.

Dávne začiatky jubilea v zákonoch

a ustanovizniach Izraele jasne dokazujú,
le ono má svojou vlastnou povahou toto
sociálne rozpätí*, ľak v knihe Levitikua
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čítame, le jubilejný rok, práve preto, že
bol osobitne zasvätený Bohu, prinášal so

sebou nová usporiadanie všetkého, čo sa
uznávalo ako patriace Bohu* pôdy, ktorá sa

v jubilejnom roku neobrábala, aby si odpo
činula a vrac la

aa

svoji m pôvodným majite

lem: ostatných hospodárskych hodnôt, keďže

v tejto oblasti sa predpisovalo odpustenie
dlhov a nejma čo sa týka ľudských vzťahov,
pre.ože sa ad’razňovala ľudská dôstojnosť
e sloboda prepúšťaním otrokov. íok zsavätený Bohu bol teda sj rokom človeka, rokom
zeme, rokom chudobných e z tejto kozmickej

a ľudskej perspektívy vyžarovalo nová svetlo
prameniace v uznávaní zvrchovanosti Božej
nad všetkým stvorenstvom.
Zdá sa, že posolstvo tohto vätáho roku
prináša svetlo, szo riešiť najbú-rltvejšie

e najpálčivejšie otázky dnešháho sveta, prob

lémy hospodárske a spola enskí, ekologic
ká s energetická a najme problémy týkajúce

sa oslobodenia utláčaných a povznesenie
všetkých ľudí, aby žili dôstojnejším životom.
Je však užitočná vyzvať všetkých s mnov a
všetky dcéry Cirkvi, zvlášť pútnikov, čo
pôjdu do díme, aby vzali na sebe záväzok us
kutočniť niektorá konkrétne podujatie, ne
ktorá teraz, ako nástuocn ssätého Petre

e hlava Cirkvi stojecej na Čele spoločenstva
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lásky, všetkých up ^zorňujeme s ich odpoiróiiFra®
Idě o dielo dobročinnosti a viery v pros
pech

hrotov u sestier trpiacich nedoo-

tím«, ele ej v ostatných miestnych
cirkevných obciach po celom svete. Nebudú to
tatkoa v

nevyhnutne velkolepé diela, hoci sni

tie se v_bec nevylučujú. V mnohých oríoadcch pos
tačia drobné diala, mikrorealizácie - ako
na dnes vravieťa, ktoré predsa tak valmi

zodpovedajú duchu evanjeliovej lásky.

lÔŽbvť, že v tejto oblasti Cirkev bude Čím
ďalej tým väčšmi nútená ponúknuť ľuďom iba

halleriky chudobnej vdovy, vzhľadom ne skrom
nost a obmedzenosť prostriedkov, ktorými dis
ponujem. Ale ona dobre vie - učí, že naj
väčšiu hodnotu má oo®oe, čo skromným n neraz
neznámym spôsobom podporuje v drobných ootrebách., lieči ne ánadná rany, k.oré zväčša
nenachádzajú nijaké miesto vo veľkých plá
noch sociálnej reformy. Avšak Cirkev pokla

dá za velmi potrebné podnecovať ej tie naj
väčšie locujntia usilujúce sa o soravodlivosť a rozvoj národov, a preto obnovuje svo
ju v *vu na všetkých, čo majú možnosť a

povinnosť nastoliť dokonalejší poriadok ľud
ských a spoločenských vzťahov a napomí
nam* ich, aby vo svojom úsilí ncorestali

-

Í9 •

pre súčasné ťažkosti, ani s" nedrli prev
ládať parciálnymi záujmami, ľu opätovne

a nástojčivo dvíhame svoj hl-s v záujme
rozvojových krajín a národov, ktoré ešte

morí hlad a vojna. Nech sa venuje starostli
vosť toľkým potrebám, ktorá často doliehajú

na dnešn ch ľudí, napríklad zaob tarávať
prácu týra, čo ju potrebujú na živobytie*
byt, ktorý chybe mnohým* načim všemožne
napomáhať školy, starať sa o sociálnu a zdra

votnú pomoc u nezabúdať sni na rozvoj s
ochranu verejnej mr^^ncatii
Nech je nám napokon dovolená pokorn : m
s úprimným srdcom vyjadriť želanie, aby aj

v tomto Svatom roku, ako sa to stalo v
predchádzajúcich jubilejných rokoch, zákoni
tá štátne vrchnosti múdro uvažovali o mož

nosti udeliť n znek zhovievavosti a spra
vodlivosti milosť najmä tým väzňom, čo
podali dostatočná dôkazy svojej mravnej

i občianskej rehabilitácie, alebo sa stali
obetami spoločenských a politických situ
ácií s araätkov, ktorá ich natoľko prevyšova

li, le ich nemožno pokladať v plnej miere
za zodpovedných. UŽ teraz vyjadrujeme svo
ju vďačnosť tým a prosíme fáns o hojná po

žehnanie všetkým, čo sa budú usilovať,

20 aby toto posolstvo lásky, sociálneho cíte
nie s slobody, ktorý® sa Cirkev obracia

n® všetkých v pevnej nádeji, i® nájde ne
rozumenie o vypočutie. Že jej volanie všet

ci ochotne prijtá s úplatkaia v spoločenskej

a politickej praxi.
Keď toto hovoríme a si to Želáme, sme
presvedčení, že pokračujeme v podivuhodnej

tradícií, ktorá sa začala zákonom Izraela
e vyvrcholila v našom Pánovi - Ježišovi

Kristovi.

3 hneď no začiatku svojej ve

rejnej činnosti sa predstavil ako uskutočaitel dávnych prisľúbení a predobrazov sú

visiacich s jubilejným rokom "Duch Pánov je
nado mnou, prsto ma pomazal, poslal ma hlá
sať blahozvesť chudobným, uzdravovať skrú

šených srdcom, oznámiť zajatým oslobodenia,

slepým udelenie zraku, utláčaných prepúšťať
na slobodu, V ÍUkLlf JlLO-flVÍ ägK MÍiOT*.
/Lk, 4, 18-19, I*. 81, In/
časť VI.
Vzrast kňazských s rehoľných povolení.

Ak túžime ponejekorn duchovnom nomí
v tomto Svätom roku, tak je to predovšetkým

varsst počtu Životných povolaní, Čo stoja
v osobitnej službe Cirkvi, najmä kňazských
e rehoľných. Veď aby sa mohli r odne
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novat a náležíte používat prostriedky mi
losti s spásy, ktoré Svätý rok podáve a
sprostredkúva všetký* veriacim, vždy budú
potrební posvätní vyaluhovstelia, ako j«

svedkovia uilatovha ívarijelie» čo ukazujú
svojím bratom a sestrám, t..j. dnešným ľu

ďom n budúcim pokoleniam, cestu pokánia,
a svätosti plný® nasledovaním »riet». Pre
to načim starostlivo vnímat hlss Bolí, veď

Bob nikdy neprestáva ovzbudzovet vyvole
ných, aby vykonávali kňažnú! službu a vydá
vali verná svedectvo řeholného života a tak
as zesvěsili e venovali službe Cirkvi c

celého ľudského pokolenia. Kiekte rých čude
Boh volať, aby ss obetovali ako ristovi
kňazi v poslušnosti a posvätnom celibáte,

a učili, posväcovali e viedli veriaci ľud
všade nm svete. Iní priam tak budú poeitovet náklonnost na rehoľný život. užlvm

a ženy každého veku « oostisvenir, s by plni
li krstné sľuby vo vyššom spôsobe života,

v plnej miere Žili v duchu 3 boli naozaj
na

03ch

samej Cirkvi e ľudakej o^<^:^^ônosti..

Veľmi si liadcme, aby počet týchto
vyvolených veriacich čím ďalej tým viac
vzrástol e prekvital, sby niesli svojím
kňazstvom s rehoľný* spôsobom života Kcm
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tovu blahozvest dS do posledných r-ačín
seme a tak boli ne Slávu nebeského

tce.

(aat VII.
Nskoniec oheenja zdôrazniť r vyhlás if,

že jedným z hlavných cieTov svätého roku
je zmierenie medzi kresťanmi. Prv totiž,

eko by a» všetci Xudis zmierili s Bohom,

neši.*

tcom a obnovili sa v Jeho milosti,

treba obnovit vo-saolnosl medzi tý.mi, kte
rý' a vierou uznali e prijali Ježiša ris
ta sko

ŕn e mxlosrd enstrt, storý kudí i»u

lobedsuje e spája ich. v duchu lásky a prav

ľakým epôapbsra jmiilejny noi, kýirv ro.
tolícke Cirkev zaradila do svojej tradí
cie, mdle byt valmi príhodnO® časom du
dy.

chovnej obnovy, ako aj úsilia z

zjedno

tenie kresla-nov. Ikrou toho pripomíname,

Že sám XI. Vatikánsky konci 1 uži, že nevyh

nutným východiskom každého úsilia o zmie

renie medzi kresťanmi a celého ekumenického
hnutia je vnútorné obrátenie, lebo túžbe
po jednote medzi kresťanmi skraa a dozrie
va v obnovenej mysli, sebazapieraní s
vďaka velkodušným orejavou lásky vo verejnos

ti zjtvenej pravde.

23 Ekumenické hnutie, na ktorom aá katolícua Cirkev účasť, pokiaľ j# to msŽLé a
pomocou ktorého cirkvi a spoločenstvá, č©
ešte nie stú v plnom spoločenstve s Apoš
tolskou stolicou, hľedsjú s žiadajú si dokonsit jednotu, ekú chce aut áriatua. Mle,

o toto tu ide a poslaním s povinnosťou ce
lej Cirkvi je plod obnovenie cirkevného

milostivý rok nám teda v tom
to smysle poskytuje príležitosť konať oso

spoločenstve,

bitné pokánie, sa roztržky medzi kresťamM,
príležitosť k obnove chápanej ako prehĺbe

ná jvetoať života v iristovi.
iloslivý rok je cestou k tíšenému

zmiereniu rozvíjaní® dl slogu e konkrétnou
spoluorácou kresťanov ne spáse celého sve
ta. Aby v nás jeí ne boli, aby svet uveril.

Znovu ase ted® prejavili svoje úmysly a
Želanie o slávení svätého roku, v tomto
meste áíme.

tsraz vyz vrme nsšich br.tov

v ekiakopáte 1 všetkých duchnvných pastie

rov a veiiecich Cirkví roztrúsených po ce
lom svete, aj tých, čo nie

v plnom spelo-

čenetve s rímskou Cirkvou, ba i všetkých
veriacich v Bohe, aby sa aspoá v duchu ná—

«?4 božné súčsstaov«li na tomto stole milosti s
vykúpenie, kde se nám aárn hriatu« poaék;® pko

učiteľ živote. Spojení

teda s veriacimi pu

tujúcimi k hrobu apoštolov a dávnych učení
kov, chc nrne vyanáveť vieru v Boh® a v nášho
vykupitele Ježila árieto.
osial en nás týka, chceli by sme, aby
se našim prostredníctvam obnovilo ore v etkých
čo orichádaejú do díra® vidieť Petra, Čo napí
sal svätý Lev Veľký: fNiesaj celej Cirkvi

eter každodenne opakuje: ľy si Kristus,
'yn ’’obe Živého. á každý jajtyk, ktorý vyanáva Pána , poučuje učiteľskú autorita tohto

hl esu.
'taktiež by sme si želali, aby prostred

níctvom našej služby a prostredníctvom služ
by našich bratov kňszov, veľká množstvo ve

riacich čerpalo s prameňov Spasiteľa. Svä
tá bráne, ktorú my saai otvoríme v noci
vianočnej vigílie, bude znakom tohto nového
prístupu su Kristovi, ktorý jediný je ces;»

a brán. ,

ude saekoa ne^ej otcovnakej lásky,

e akou otvárame všetkým svoj© srdce preky

puj ' ice vrúcnosťou a túžiace po pokoji.
orosíme prebishoslevení "snnu áriu,
rodnú matku Vykupiteľa, matku Cirkvi » mat
ku milosti s milosrdenstva, vaoluhovstelku
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zmierenia s žiarivý vaor nového Života,

aby svojím orodovaní® vyprosila u svojho
Syna všetkým našim bratom a synom obrodnú
a spásonosné milost tohto svätého roku. Bo

jej rúk s jej materinskému srdcu zverujeme

začiatok, priebeh s dokonalé uskutočnenie
tohto velkého podujatleCUc.oie, aby tento náš list mol plnú
účinnost teras i v budúcnosti tak, aby
všetko, čo je v lo® vyložená a stanovená,

svedomité z-ehcvávali všetci, ktorých s®
to týka a teda, ©by mal svoju zvláštnost

napriek akýmkoľvek iným opačným, p edpisom,
keby všsk niekto vedome, lebo nevedome Ko
nal ináč, ako sme to my nariadili, vyh

lasujeme to za úplne neplatná,

Daná v ;íme, jri svätom Petre, dne
23. máje na sviatok Nanebovstúpenie
fáae, rok« 1?7^-t“h>-, v 11. roku náš
ho pontifikátu.
J®,

evol, bis .u p katolíckej Ci/k vi.

Pastiersky list katolíckych biskupov NDR
zo dňa 17. novembra 1974.

Biskupi, zhromaždení ne konferencii ordiná
rov v Berlíne ss cític povinnými povedať
obciam slovo o kresťanskej výchove:.
Súčasná situácia nás k tomu núti. Mu
síme hovoriť', eby sme dorastajúcu generá
ciu uchránili od škôd. Musíme vystúpiť za
ich slobodu viery 8 svedomie, za ich právo
na vzdelanie:.
L týmto slovom sa obrsciame na všet
kých, ktorým je zverená výchova, ktorým sú
zverení mladí ľudia: na rodičov e na vycho
váva telov. Zvlášť ootom sa obrscleme týmto
slovom ne mlaaých kresťanov v našich obciach.
Chceli by sme rodičov, vychovávateľov
a mládež posilniť na ich často ťažkej ces
te, povzbudiť icn a poňaaovať as im zavernosť Kristovi s Cirkvi.
Hlaa Cirkvi na koncile

Cirkev dôrazne vyjadrila na koncile roz
hodujúci význam výchovy a to výchovy celis
tvej, ktorá slúži rozvoju jednotlivca a spo
ločenskému pokroku. Cieľom takejto výchovy
je harmonický rozvoj všetkých telesných,
mravných e duševných schopností, „naži sa
o rest v orsvej slobode a v hlbokom vedomí
zodpovednosti. Len t®, môže pôsobiť pri vý
stavbe sveta, ktorý musí byť stvárnený ľud
skejšie.
Každá jednostranná výchova, či už sa
jedná o zúženie na čisto materialistické
chápanie alebo ns tzv. cisto náboženskú ob
lasť, ne-odpovedrl celému človekovi.
Äodičia majú preto prvé orávo s preto ako hovorí koncil - aj zvlášť ťažký záväzok
vychovávať deti. Ich výchovná pôsobenie je
tek rozhodujúce, že tam, kde chýba, sotva
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môže byť nehradené. Hodičie preto nesmis
pustiť výchovu z rúk a nik iný im ju nesmie
z rúk vziať. Ani ótáť si nesmie nárokoesť
monopolnú výchovu. Kusí svoje výchovná úlohy
olniť pri rešpektovaní rodičovskej vôle.
Cirkev ra celkom zvláštne orávo ne vý
chovu. Jej úlohou je zvestovať všetkým ľuďom
cestu spásy a veriacim d»ť účasť na Kristo
vom živote. Preto majú všetci kresťania prá
vo na kresťanskú výchovu.
Jej cieľom je vytvorenie kresťanskej
osobnosti, formovanie človeka na obraz Kris
tov , dať pečať Evanjelia celému pozemskému
Životu, kresťanská výchova neznamená zúže
nie a jednostrannosť ale usmernenie všetkých
možností vzdelania a rozvoja k plnosti ži
vota, torá je nám daná len v Kristovi.

Vývoj v ľudskej rodine
Kresťanskí rodičia majú vedieť, že to
to učenie zväčša súhlasí so zásad' mi, Jtoré
sú dnes uznávané väčšinou štátov na svete
ej keď bohužiaľ prax mnohých štátov týmto
zásadám nezodpovedá.
základná práva človeka v oblasti výcho
vy nacháczsme vo Všeobecnej deklarácii práv,
u ktorej sr oriznávo NTR.
V Charte Spojených národov v článku 26
je napísané: eldý človek má orávo ne vzde
lávanie... Vzdelanie ma mať zs cieľ rozvi
nutie ľudskej osobnosti s posilnenie a reš
pektovanie ľudských práv a základných slo
bôd. á podporovať porozumenie, znášanlivosť
a priateľstvo medzi všetkými národmi a Všet
kými rasovými alebo náboženskými skupinami...
V prvom rsúe majú rodičia právo určovať spô
sob vzdelania, ktoré má byť dané ich deťe®.
V článku 18 so hovorí: Každý človek má prá
vo na slobodu myslenie, svedomia a nábožen
stvo alebo svoje presvedčenie prejavovať -sám
alebo v spoločenstve a inými, vo verejnosti
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alebo súkromne a to učením, vykonávaním
bohoslužobných obradov.
K 3ituácii v NDR

fleto zásady sú obsiahnuté aj v Ústave
3D ü. ľak v článku 20,1 ae hovorí: každý
občan Nemeckej demokr tickej republiky má
rovnaké práva aj povinnosti nezávisle od
svojej národnosti, rosy, svetonázorového
alebo náboženského vyznenia svojho sociál
neho pôsodu alebo postavenie.* V Článku 2b
sa hovorí: "Každý občan "emeckej demokratic
kej republiky má rovnaké právo na vzdíeanie»
Výchovné ústavy aú každému prístupné.
ľieto slávnostné vyhlásenia potvrdzu
jú celosvetovú sns u o rovnakú príležitosť
vo výchove a vzdelaní a o znášanlivosti
voči ľu^om iného ná oru.
riali by sme si,
aby štátne miesta brali slová ústavy a leklarácie^ludakých práv vážne a v praxi ich
uskítočňovli. 'retože terajšia situácia
dáva podnet k vážnym obavám.
Je nutné uznať, žeJMBk sa zo strany
štátu vynakladá veľa peňazí a úsilia na
vzdelenie a výchovu, všetky snahy, ktoré
slúžia pravému vzdelaniu je potrebné pri
vítať. Musia byť však nakoniec hodnotené
podľa výchovných dielov, ktoré zodpovedajú
požiadavkám celistvej výchovy, zachovaniu
práva rodičov a práva ns kresťanskú výcho
vu. Celistvá výchova je však podstatne oh
rozená keď si stát nárokuje výchovný mono
pol. iým sa obmedzuje rodičom e deťom nie
len voľba školskej formy vzdelávacej cesty
a povolanie, ale tým sa aj stavia na jednostro noati obrazu človeka.
Vo vzdelávacích a učebných plánoch od detských jaslí ež po univerzity - je je
dinou svetonázorovou záklaďou dialektický
materializmus. Celý život .má niesť oečať
tejto ideológie. Svetonázorová neutralita

4
as odmieta. Podia toho oko jedine správne
as označuje socialistická morálka ku kto
rej patrí výchova k nenávisti. Touto .jed
nostrannosťou as často náboženstvo e kres
ťanstvo skresľuje © překrucuje. Kresťanská
vier§ se ohovára ako oovers s buržoázna ideologia ako zhubná Životná forma o ktorej
as hovorí rovnako sko o opiu s alkoholizme.
Pri vyučovaní o literatúre sa falšujú de
jiny kresťanstva a udalosti z cirkevných
dejín lávno vyvrátenými argumentsmi alebo
ss jednostranne vyklrd jú.
Nakoľko s© dialektický materializmus
s viera v Boha nezlučujú, .musí tskto nábo
ženstvo sa javiť sko prežitok, ktorý musí
zákonite vymiznúť.
erf neodumři# sám od
seba, musí aa napomôcť prostriedkami propa
gandy e tiskom na ave ;ornie, aby ss proces
urýchlil. 0 to mto vývoj i, k torý sev oos led nom čsae priostruje, sú zjavne náznaky. Zá
kon o mládeži hovorí výlučne o socialistic
kej aládeži a o socialistickej osobnosti,
zosilňuj« sa propaganda "zasveteala” mlá
deže, takže prakticky nezostáva žiadny pries
tor pre slobodná rozhodnutie, často skusu
jú kresťanskí občania vo vzdelávacích ús
tavoch a v pevola^iach znevýhodnenie s
odstxámenie.
Mnohí rodičia aa pod vplyvom týchto
s mnohých iných nátlskev dostávajú trva
le do ťažkých konfliktov vo svojom svedo
mí. Cítia, že 38 a nimi jedná ako s občan
mi druhej triedy. : biskupi s kňazi poz
náme túto ťaživú situáciu z .mndhých roz
hovorov s roličmi a s mládežou.
Ťažiská kresťanskej výchovy

V tejto situácii majú kresťanskí ro
dičia a vychovávatelia, kňazi, katechéti
a pomocníci ťažkú s predá© krásnu úlohu
stvárňovať naše aeti do kresťanských osob-
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aoatí, pomáhať i® proti, jednostrannosti
msteridiaticiej ideológie k plnému ludakému rozvinutiu.. bozaah tejto úlohy tu ne môže byť snázornený, nech aú nyme-súrané
niektoré dôležité ťažiakú.
viere s veda nie aú v protiklade
Pri uvádzaní ku kresťanskej viere je
už od začiatku dôležité ukázať, že viere
nie je náhrada alebo >rotiilad exaktnej
vedy, ale osobltný spóeob aús cháocť olnh
skutočnosť.
Prvá zásada materialistického sveto
názoru znie: hmota je jednou objektívnou
skutočnosťou . Táto zásada je tvrdením,
ktoré nem'že byť ani dnes ani zajtra doká
zané. Priznanie x tomuto svetonázoru to
druh viery. Táto viera - a nie vedecká my
slenie - je vlastne protikladom vie*y v
Boha, otvoriieTe všetkých vecí. Kritické
myslenie spôsobuje materialistickej viere
nepřekonatelná ťažkosti najmä O posledných
otázkach o orvej príčine bytia a o zmysle
Života.
~
Oproti tomu veeci potvrdzujú a najmä
prírodovedci ne celom svete, Že medzi výs
ledkami ich výskumu e kresťanskou vierou
nevidia žiadny protiklad.
_

Človek je viac ako výsledok svojej práce
belšie zásada uaterialietickéhr sve
tonázoru znie: človek je orodukt vývoje a
svojej práce. Isteže, práce náleží k člo
veku. Avšak ona nie je prvá čo ho robí člo
vekom. Ani vfkea sám neurčuje jeho hodno
tu. Ba sni bohatá možnosti volného času
neprinášajú plné rozvinutie človeka íamo
hovorí, Že človet bol vzatý z zeme a že
bol ustanovený k práci. Ale ako obrsz Boží
ako dieťa Božie je zbláštnym spôsobom oo-

- ú volaný k spoločenstvu a Bohom, svojim tcjm, svojim stvoriteľom s Spasiteľom. doh
liada as Boha v modlitbách, odchádza do
jeho domu, sedí pri atole Pánovom, slávi
pamiatku Pánovu, Jkueuje radosť v Bohu v
sooločeastve spasených e dostáva silu lás
ky nu všetkým iufom.
Tvorba svedomia je jadroa výchov.

Socialistická morálke se odvodzuje
od marxistického chápanie spoločenského vývoja. Čo slúži spoločnosti, výstavbe socializmu, je dobré. Trvalí hodnoty s normy neexiatujú. rým sa stávajú etika a morálka
služobníkmi štátu s strany. Čo je pri
kázané zákonom, plstí zs mravne dobré, bvedomie jeonotlivca nemá pri tomto chápaní
žiadnu inú úlohu, ako plné uvedenie do vý
voje. P taae sa: môže byť spoločnosť sku
točne mierou všetkých vecí? £ôže štát ale
bo atrene disponovať s etikou a aorál ou?
Je niečo už oreto dobré, že je to zákonom
prikázané alebo dovolené?
Svedomie je o odrs..učenia Cirkvi naj
skrytejší stred a posvätná vec človeka.
kresťanskí svedomie sa riedi oodle
vedenia Ducha sv., ktorý nám bol děrovaný
Kristom. Riedi sa podľa Božích prikázaní,
nejma Kristovým príkazom lásky, ktorý ni
koho z lásky nevylučuje a ktorý zakazuje
akúkoľvek nenávisť voči Človekovi. Formu
je aa podlo noriem, ktorí nám boli spros
tredkované Zjavením a Cirkvou.
Rodičia b vychovávatelia musia doras
tajúcej ginerácii pomôcť k pravej tvorbe
svgoomia, ktoré nám dáva schopnosť kritic
kého úsudku voči programom a zásadám ale
ej voči subjektívnej zlovôli.

7
Zado.veoná , a kritická spolupráca orl výs
tavbe lepšieho avetě'"je"*ožím'príkazom"

.
*

.

Kresťanské posolstvo neodvádza človeka
od výstavby sveta, ale ho orísnejšie m azu
je J zdolaniu tejto úlohy.
Preto patrí «u kresťanskej výchove
uvedenie k zospovednaj spolupráci v spoloč
nosti.
ladý kre.ťan sa všek musí naučiť
kriticky posudzovať kde ležie možnosti e
hranice jeho a>olupráce. .ernože spolupra
covať:
1. a a mlatech s v činnostiach v ktoarých
by bol n tený vystúpiť z Cirzvi.
2. Kde vznikajú dôsledky, ktoré ho
oddeľujú od živote Cirkvi a obce.
3. de musí obhajovať názory, ktoré
sú proti viere s orbti jeho svedomiu.
4. kde sa požaduje činnosť, ktorá sa
prehrešuje oroti láaze k blížnemu a vedie
k nenávisti voči iným Tufom.
Zachovať tieto hranice nie je lehká.
Môže to byť spojená a nevýhodami e s rizi
kom. Preto potrebuje ml-dý kresťan oonoc
a vzor veriacich kresťanov, predovšetkým
ródičov e kňazov a dospelých v obci. Zle
môže byť presvedčeným, že jeho vernosť k
viere e svedomiu bude aj pri zdanlivom
neúspechu službou človeku e spoIoč íosti.

Byť kresťanom znamená mať aj lásku a vernosť
kCÍrkvi
""

Kresťanská výchova oomáha každému člo
veku učiť sa poznávať a milovať svoju Cir
kev. Ukazume dorastajúcej mládeži neskres
lený obraz dejín Cirkvi, jej úlohy vo sve
te s ore svet. Cirkev napriek tmavým epo
chám svojich dejín a napriek poľutovania
hodným sklamaniam nie je služobnicou vlád
nucich tried. Vô váet^ých časoch tkli v nej
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svätí mužovia s ženy, ba »j deti s mladis
tví, ktorí nsoedili svoj život za dôstoj
nosť človeka oroti neslobode, núdzi- útla
ku, nevedomosti, nemoci vojaa teroru, nesení vierou v Ježiša Krista Syna Božieho a
Brot« všetkých ľudí. V našom storočí boli
mnohí svedkovia Kresťanskej viery, kiorí
zahynuli za nacistického režimu v Koncen
tračných táboroch. Božene tu eoomehúť len
na Bernharda Lichtenbergs, Alfonza áriu
Jvehsrenna. Alfréda Del pm., äditku Steiaovú
a na Maxiriliá-na Kolbeho. Hen-zeme dovoliť,
aby boli, hanobení ako stúpenci povery alebo
imperializmu. ľiralý kreafen môže dnes v
tej lítej viere a v tej istej Cirkvi podá
vať svoje svedectvo, eby osvietil celý svet
posolstvom Isanjella a zjednotil v setKých
Xudí všetkých národov, rás s kultúr. V jed
nom duchu e v znamení bratstva.
Cieľom všetkej kresťanskej výchovy je nas
ledovanie Kriste.
Celá kresťanskí výchova chce umožniť
jedno, na čom najviac záleží: aby mladý člo
vek nasledoval mzxxüvxtirxiuc Krista. Kre3ťanský život ae teraz neodlišuje od. povo
lanie orvých učeníkov. Je odnovelou ne vo
lenie Pána: Nasleduj ma? Kresťan vstupuje
do šľapají svojho ía.iitre, dáva se viesť
jeho Duchom k podobnosti obrazu Božieho Sy
na. Ide cestou kxÍJŽa, k tor« vedie k nád
here tca. ľie je žiadny iný vzor ne tomto
svete, žiadna väčšie myšlienka a Žie_ne
cesta, ktorá by mahl.® byť náhradou nesle
dovania Krista, Leu On môže ^vysloviť slo
vo: Ja aom Cesta, Prs-vda s Život.
Y dôvere v bohatej s mocnej milosti
nášho Pána e ajstra mi žeme s máme aa na
máhať stať sa jeho učeníkmi ® orivbsť k
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New nám zverených mladých ludí. -Jeho mi
losrdenstva a Jeho «ilosti odporúčame všet
ky dietky g mladých kresťanov, ich rodičov
krstných rodičov a všetkých porn t cníkov v
duchovnej starostlivosti. Nech ich ochraňu
je v našom čase, aby oni a my s nimi naš
li sme svetlo viery, cestu do tcovakáho
domu.v
žehnaj Vás všemohúci Boh, Otec, Syn
i Luch Svatý.
Biaiuni zhromaždení na konfe
rencii ordinárov v Berlíne.

