ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 1975

máj

- Aby sme si správnou úctou P. Márie
vyprosovali přímluvu pre duchovné
ovocie svátého roku
- Za priateľskú a oratskú spoluprácu
medzi národmi Afriky a Ázie

NIEČO O SVÄTOM ROKU

Čo je to svätý rok ?

V krátkosti by sme mohli povedať, že je to výročie
prvých turie, kedy Duch svätý premenil apoštolov
i tých, čo ich počúvali a naplnil ich svojimi
darmi. V skutkoch apoštolských čitárne, že po Pet
rovej kázni v Jeruzaleme sa obrátilo viac ako
tri tisic duši. Matka Cirkev túži, aby sa aj v
tomto roku zopakovali divy prvých turie v našich
dušiach - aby sme sa úprimne obrátili k Bohu a
začali novým, horlivějším životom, ako sa patrí
na skutočných kreťsťanov.
Kresťanské slávenie svätého roku nadväzuje
na starozákonnú židovskú tradíciu. V knihe Levi
tov čítame, že Boh prostredníctvom Mojžiša priká
zal členom vyvoleného národa: "zasväťte päťdesia
ty rok. Ohláste slobodu všetkým obyvateľom zeme.
Má to byť pre nich jubilejný, milostivý rok."

/25, 10-13/
Jubilejný rok bol pre Izraelitov príležitosťou,
aby uznali Božiu vládu nad sebou a usporiadali
všetky hospodárske a spoločenské nezrovnalosti.,
ktoré medzičasom nastali medzi nimi.
Svätý rok xk v biblickom chápaní zdôrazňuje
dve základné myšlienky: že Bohu treba dať prvé
miesto v našom živote a ďalej, že si musíme zrevi“
dovať a napraviť svoj postoj voči Bohu, voči vlas
tnému svedomiu a voči spolublížnym.
Sv. Otec Pavol VI. pred vyhlásením tohto sv.
roku uvažoval, či zachovať túto starodávnu tradí
ciu aj v našej modernej dobe. Po starostlivom
uvážení prišiel však k presvedčeniu, že sv. rok
napomôže snahám posledného koncilu a prispeje
k ich prehĺbeniu a uplatneniu v živote.
Hlavným cieľom terajšieho sv. roku je zmie
renie - zmierenie človeka s Bohom,
so svojím
vlastným svedomím a zmierenie s blížnym.

Sekretariát pre jednotu kresťanov

MODLITBA ZA JEDNOTU KRESŤANOV 1975
Vôľa Otcova: "Všetko spojiť v Kristovi pod jednu
hlavu" /Ef 1,3-10/

Rok 1975 je rokom piateho valného zhromaždenia
Svetovej rady cirkví v Nairobi /Keňa/, konaného na
tému: "Ježiš Kristus oslobodzuje e zjednocuje" ! Je
tiež milostivým rokom pre katolícku Cirkev, ktorým
vyzýva k zmiereniu s Bonom a ku vzájomnému zmiere
niu v Cirkvi. To sú pre boží ľua ave príležitosti,
ktoré sa ponúkajú pre postup v prekonávaní všetké
ho, čo Cirkev rozdeľuje a v plnení Božieno úmyslu
všetkých zhromaždiť: to práve vyhlasuje list Efezanom.
Modlitba za jednotu je ustavičné úsilie Cirk
vi, aby sa vo všetkých svojich členoch otvorila to
muto Božiemu úmyslu: ekumenické hnutie sa nevyhnut
ne zablokuje, ak sa na jednotu hľadí len zo stano
viska regionalizácie ľudských inštitúcií. Môže 3a
však dať do pohybu vpred, ak sa my kresťania spo
ločne podrobíme tomu, čo biblia označuje za Boží
úmysel, ak sa vzájomne zúčastníme namáhavej práce
v službe Bohu a v zápase s otázkami, ktoré nás do
posiaľ rozdeľujú.
Môže sa v tomto roku naša modlitba ukázať
životným prínosom pre zmierenie a oslobodenie, o
ktorom radostne spieva list Efezanom?

A čo keby sme prispeli svojou modlitbou, účas
ťou na bohoslužbe slova, ktorú navrhol Sekretariát
pre jednotu kresťanov v máji 1975?

Celebrácia je zoskupená vôkol štyroch základ
ných rozmerov kresťanskej modlitby'. Môže byť vy
jadrená rozmanitým spôsobom, no rozhodne v nasle
dujúcom poradí:

SCHÉMa

i.

celebrácie

adorácia

Pane, aké veľké je tvoje meno všade na zemi /Ž 8,2/
spev
pozdravenie
vzývanie Ducha svätého

II.

prejav pokánia

Pane, zmiluj sa
konkrétna správa o našom rozdelení
ticho
modlitba /jedna z navrhnutých/
III. spojenie V slove

Tvoje slová, Pane, sú Duch a život /Jn 6,63/
- čítanie Starého zákona a epištoly
- spev, žalm alebo ticho
- čítanie Evanjelia
- hornília /dialóg, alebo iná forma vý
kladu podľa prostredia/
- vyznanie viery /apoštolské/

iv.

spojenie v modlitbe

Pane, vyslyš modlitby naše
- správa o konkrétnych potrebách
- přímluva /niektorá z navrhnutých/

- prejav dedikácie /ofera, zbierka/
- Otčenáš
Požehnanie

Prepustenie
Chválospev

Modlitby k bohoslužbe slova na Svätý rok 1975
1. Buä pochválený, Pane, Otče nášho Pána Ježiša
Krista, ktorý si nás v svojom Synovi požehnal
všetkým duchovným požehnaním! Vztýčil si drevo
kríža medzi nebom a uzmiernenou zemou: daj, nech
sa ramená kríža rozopnú až do končín sveta, aby
jehoovocie uzdravilo všetky národy; aby Jeho
3vetlo viedlo ľudí po cestách spásy, aby ťa naveky
chválili národy zhromaždené v Kristovi.
/J. Gelineau: Žaltár Jeruzalemskej biblie/

ž.-Bože, ktorý vieš mať strpenie a odpúšťať, daj
ľudom v milostivej dobe, aby v tebe spoznali
Stvoriteľská osloboditeľa všetkých. Pomôž nám, aby
sme využili tento vhodný okamžik. Aby sme posluš
ní výzve Slova pokoja, slúžili tvojmu úmyslu zmie
riť všetkých v Kristovi.
/Modlitba na milostivý rok/
3. Bože večný a milosrdný, Ty si Bohom pokoja,
lásky a jednoty a nie nesvornosti a rozdelenia.
Tento svet ťa opustil, Teba jedainého, ktorý môže
založiť a udržať jednotu, a obrátil sa k svojej
vlastnej múdrosti - zválášť v tom, čo sa týka
Tvojej Božskej Pravdy a spásy duši. Ty si preto
dopustil, aby* sa x svet stal nesvorným a rozdele
ným, aby si zabránil jeho stroskotaniu v jeho
domnelej múdrosti, a aby si ho vrátil k sebe, kto
rý miluješ jednotu. My úbohí hriešnici, ktorým
si dal milosť, aby sme toto všetko pochopili, pro
síme ťa a vzývame: Ráč skrze Ducha sv. znovu zhro
maždiť všetko, čo je rozdelené a daj nám, aby sme
sa vrátili k tvojej jednote. Daj nám, aby sme
hľadali Tvoju jedinú večnú pravdu, aby sme sa
vystríhali každej nesvornosti, aby sme mali jedné
ho ducha, jednu vôľu, jedno poznanie, jeden cit,
riadení našim Pánom Ježišom Kristom.
/Martin Luther: Modlitebná knižka/

Biblické čítanie k bohoslužbe slova na sv. rok
Nech ji velebený Boh, ktorý sa v nás prejavuje

Ž 98 Rim 16,25-27
Lk 10, 21-24
Boh si veľmi želal prejaviť sa. Aby sme poznali
jeho zjavenie, musíme sa stať malými a uznať veľ
kosť Božiu v chvále a vdakyvzdávaní*
ktorý nás neustále povoláva

Gen 12, l-4a
1 Jn 4, 7-12
Mt 4, 18-22
Boh volal Abraháma, aby mu dal vojsť do zasľúbe
nej zeme. A tak jeho láska vedie nás celými deji
nami k stretnutiu s osláveným Kristom. Od akej
sebelásky nás chce Beh oslobodiť? Aké nové kro
ky od nás očakáva na ceste k jednote?
ktorý nás robí synmi

Ž 2, 1-7
Gal 4, 4-7
Mt 3, 13-17
Ježiš tým, že plní vôľu svojho Otca, nás oslobo
dzuje a zjednocuje, včlenení krstom ao neno, stá
vame sa synmi a môžeme hovoriť Otče náš.

ktorý nás oslobodzuje a zmieruje

Iz 53, 1-6
2 Kor 5, 17-21
Mk 9, 30-32
Ježiš dáva svoju lásku až k preliatiu krvi. Skrze
neho sa nám odpúšťa, a zmierujeme sa s Bohom.

V Kristovi aa prejavuje Božia vôľa.
Jer 29, ll-14a
Ef 3, 1-13
Jn 1, i-18
To, čo Boh uskutočňuje v Kristovi a skrze Krista,
nám umožňuje poznať, kam nás vedie Jeho láskya.
Čo viac ste sa dozvedeli o Kristovi a o Božích
úmysloch pri stretnutí s inými kresťanmi?’ Objavi
li ste tým pre svoju Cirkev nové možnosti a potre
by?

Záhony sluncí za podnoží
ji prostírá sám Bůh, Syn 3oží,
trojnásob blažen v srdci svém.
Pod její srdcem tlouklo kdysi.
Ted obou tep se^v jedno misí
v objetí vroucně synovském.

Trojnásob jediný - a její
v plnosti lásky bez nadějí
/neb vše, co býti má, už jest/.
Korunována svátým zřením,
všem andělům, všem pokolením
zpívá svou sladkou blahozvest.
0, moudrosti, všech barev matko,

z které se rodí denní svit!

Jak sladko je, až k slzám sladko,
z hloubi své studny v tebe zřít.

/Zo zbierky Popelka nazaretská od Václava Renča/

P. Mária žila nepozorovane a chcela takou ostat.
Bola preniknutá túžbou žiť tichým životom ženy v

matky, daleko od vecí verejných.
Cítila, že jej poslaním je obklopovať všetkých

lá»kou, aby sa mohli rozvíjať v šťastí.
/JEŽIŠ A MATKA/

Dobrá žena. Kiež každý takú nájde!
Je cennejšia než perly. /Prísl. 31. 10/

Celá svetová verejnosť prijala rok 1975 za Medzi
národný rok ženy. Pri tejto príležitosti sa venu
je ženám viac stránok novín, viac času v rozhla
sových a televíznych vysielaniach a viac kultúr
nych podujatí na tému žena.

Skúsme chvíľku venovať tiež tejto téme teraz, v má
ji, v mesiaci Márie, ktorá je vzorom všetkých žien.
Skúsme sa na chvíľu zamyslieť nad tvárou dnešnej
ženy, nad jej poslaním v dnešnom svete, zvážiac
situáciu, v ktoréj sa nachádzam®.
Dnšený svet je veSmi chudobný na lásku, ako možno
svet doposiaľ nebol. Stáva sa hrubým, takmer až
neľudským i keä vysoko máva Chartou ľudských práv.
Nie je to tak trochu aj tým, že dnešnýá žena v
snahe byť rovná mužovi, zabúda byť Máriou?

No veriaca žena by na to rozhodne zabúdať nemala!
Sven 3T0LPE : List dievčaťu, ktoré sa rozhodlo
===..====::==== urcbiť potrat.===-=================

Švédsky spisovateľ Sven Stolpe, konvertita,
napísal tento otvorený list ako svoj príspe
vok k celonárodnej diskusii o novom zákon
nom riešení potratu v jeho vlasti. Text je
z "Nedeje", eirkevnéno časopisu Diskupstva
Klagenfurt, z 2.2.1975
Počul som, ze zamýšľaš tak ako mnoho tvojich
priateliek, oancaiT' svoje nenarodené dieťa. Je to
úplne v zhode s našou pokrokovou vládou. Lebo je
nedôstojné, aby sa dnešné moderné dievča muselo
zdržiavať od pohlavného styku pred dosiahnutím tzv dostatočného veku na manželstvo.
Máš 16. rokov. Priateľky sú ešte mladé. Ne
pochybne, že nechceš zostať predmetom "materin
ských starostí", pretože si "obeť nešťastných okol ností"! A to iba preto, že si využila svoje sväté

právo pohlavne obcovať s rovnako starým chlapcom,
každú druhú sobotu, alebo tak nejak. V každom prí
pade, bolo by aj nezdravé zdržovať sa. Bez toho
obcovania určite oy si sa stala neurotickou a chradla„by si od nudy. Tak si začala zmýšľať už vtedy,
ked si mala 15, a preto si o tom všetkom dobre
informovaná.
Vlastne by som rád vedieť, či si si vedomá,
že tým robíš veľkú službu spoločnosti. Z parla
mentnej diskusie švédskeho národného zhromaždenia,
ktorá sa konala 15. decembra minulého roku sa doz
vedáme, že tvoje dieťa, ked ho odhodíš, poskytne
švédskemu vedeckému výskumu veľmi veľký zisk. či
snád to ešte nevieš? Či si si naozaj namýšľala? že
plod tvojho tela, tvoje dieťa, bude rýchle zabité
a odhodené medzi ostatné odpadky?
Nie, tak sa to nerobí. Už od roku 1954 živé
odhodené 'dieťa /plod/ používajú ako surovinu na
výrobu liekov. Iné zas udržujú pri živote tak, že
plodu dávajú čerstvú krv. Malé plody tvojho tela
nie sú na odpadky, lebo sú naozaj živé bytosti,
ktoré pri dotyku reagujú a prejavujú, že jasne cí
tia bolesť. /Tieto údaje čerpám zo všestranne do
kumentovaného vieryhodného článku Eskila Bloca./
Ako sa asi cítiš, kým. uvádzam tieto údaje?
To teda znamená, že u nás sa 21 týždňové plody po
užívajú na takéto ciele. Tak isto nie sú žiadne
právne námietky, alebo nijaké iné výhrady, ktoré
by bránili, že sa i 28 týždňové plody, čiže embryá,
ktoré je možné udržať pri živote, používajú na ta
kéto ciele.
Či to nie je naozaj hrozné? Chcel by som nie
čo dodať: stáva sa, že & tak veľmi vyvinuté ľud
ské zárodky ukazujú jasné znaky života, že sa po
hybujú, že sa vzpierajú, močia, prejavujú odpor a preto ich musia vraždiť.
No nie je to nič strašné. Niet dôvodu, aby si sa
znepokojovala. To všetko sa deje mimo tvojho tela
a okrem toho sa to robí veľmi rýchlo a účinne:
s dobre naostrenými nožmi, alebo ich jednoducho
kladú do chladničky.
Nedaj sa vyrušiť. Nech to neprekáža v tvojich so
botných výletoch za teplých večerov. Konečne, jedná

sa iba o nežiadúci zárodok, ktorému sa berie ži
vot. ^eskôr i tak budeme musieť dovážať Juhoslo
vanov, Turkov a Talianov, namiesto desať tisíc za
vraždených Švédov, ktorí sa odvážili zaklopať na
brány života.
V iných štátoch sa čím viac snažia tešiť z no
vorodeniatok a to je pravá ľudskosť. Je pochopiteľ
né, že chceme zárodok nechať rásť tak.dlho, až kým
ho nebudeme chcieť použiť na ziskuchtivé ciele. A
práve to je príčina, že sa v našom štáte, ktorého
sme občanmi a považujeme to za veľkú česť, vykoná
vajú tak neskoro klinické potraty. Dôvodom, pre
ktoré sa u nás tak neskoro prevádzajú, povedal
Eskil Bloc, je to, že u nás vedecký výskum pokro
čil tak, že hľadá viac vyvinuté ľudské plody ako
suroviny pre medicínu. A tak sa žena, napriek urči
tým nepríjemným pocitom, rozhoduje čakať s abortom tak dlho, kým sa v nej dieťa nezačne pohybovať,
cítiť bolesť a až vtedy pristupuje k potratu.
Koniec koncov ide o vlastenecký Čin, v ktorom
ty veľkodušne pracuješ, ked po svojicn požitkdrskycn sobotách odchádzaš urobit potrat. V časpopise Tramíd och Froskning môžeš si prečítať článok
pani Elisabeth Johannsson, v ktorom píše, ako ľud
ské plody - a tak aj tvoj, ktorý nosíš pod srdcom,
používajú na vedecký výskum nových liekov. Nerob
si z toho ťažkú hlavu. Po každom takomto pokuse,
ak ho to nezabilo, o dieťa sa ešte lepšie postara
jú. Vtedy ho chcú sami udržať pri živote, aby vi
deli, ako na neho pokus účinkoval a akú škodu spô
sobil na jeho mladom organizme.
Či to všetko nie je príšerné?
Pozdrav odo mňa nešťastného otca svojho dieťa
ťa, samozrejme, íoa v tom prípade, ak si ho už nezamenila s niekým iným. Je to zaiste mladík s výr
hľadmi do Dudúcnosti, ktorý sa stará o také dievSa
ako si ty. Z celéno sraea mu prajem, abypokracoval aj nadalej vo svojom podnikaní. Náš štát i tak
ešte potreouje veľký počet ľudských plodov na vý
robu novýen liekov. Môžeš mu taktiež povedať, necn
si nič nevyčíta, pretože jeho dieťa má byť rýchlo
a účinne zavraždené bud nožom, alebo utopené vo
vode, alebo zmrazené v■chladničke.

Tvoj oddaný Sven Stolpe

HOLUBI
Za dobré vysvedčenie rodičia ma obdarovali
párikom holubov. Od radosti div 3om nevyskočil
z kože. Eoli to vzácne vtáky so vztýčeným trupom,
hranatou hlavou a krátkymi nohami. Zhlobil som
pre ne holubník, ktorý sa pyšne týčil nad dvorom.

Každý deň prává moja cesta zo školy viedla
k nim. Zvyčajne sa držali vedno. Posedávali na
okraji strechy a slastne hrkútali. Mali veľké oká
le s perlovitými dúhovkami, ľahúčko zahnutý zo
bák a na zátylku naježenú chocholku. Ich perie
v ostrom slnku sa ligotalo sťa roztavené olovo.
Mali sa u mňa dobre. Sypal som im samé dobrôtky:
bôb, hrach, jačmeň. Každý den som vymieňal v mis
ke vodu.
Holuby celý den poletovali povdvore. Len čo
sa na chvíľu niekde uvelebili, hned sa začali
cukrovat.
•
Po čase sa^obaja veľmi zmenili. Už sa nedr
žali pokope. Ked sa uhniezdili na streche, tak
vždy hodný kúsok od seba. Samček zlostne hrkútal,
nepokojne prešľapoval na mieste, oojovne trepal
krídlami.

Dúfal som,že sa pomeria, no nie, ich vzťah
sa tak zhoršil, že sa odháňali, šklbali si pier
ka, kľuvali sa. Neostávalo-nič iné, len ich od
seba oddeliť a predať.
Až po rokoch som došiel na to, že vlastne ja
som bol pôvodcom ich nepriateľstva. Samičke som
odoberal vajíčka, lebo rodičia mi nedovolili, ab y
sa rozmnožili.
Na holuby som si spomenul aj nedávno, ked
v našom paneláku sa rozpadlo manželstvo nápadne
krásnej ženy. Dva razy bola nai interrupcii? lebo
manžel chcel mať najprv auto a až potom deti. Ne
skoršie, keď deti nemohla mať, našiel si inú.
/Pravda na nedeľu, 9.8.1974/

Alžbeta BabkoviČová
SUKäRIZäCIA

Eám päťdesiat. 0 pätnásť rokov
budem mať šesťdesiatpäť.
Na školskom počítadielku
zratúvam svoje veci:
Som lekár.
Celý život som zabíjal deti.
Presne a odborne.
Mám na to školu.
Sused z vedľajšieho bloku
za ten čas napiekol tony chleba.
Predavačka z mliekárne
odpredala hektolitre mlieka
a učiteľka odchovala tisícky
otcov, synov a dcér.
Ja so zabíjal deti.
Dievčatám, ktoré ešte nevyzerali na lásku
i ženám, čo šetrili na auto
a nemohli si dovoliť ten prepych.
Piesok hodín sa vo mne dosypáva.
Žil som zo smrti nenarodených.
Zostala vo m^e diera.
Čosi, ako ked vypadne zúbok,
Čosi, ako ked skialpel zareže hlbšie.
Mám prázdne ..ruký na odchode.
Za dvadsaťpäť rokov
som sa úplne zautomatizoval.
Možno desať, možno dvadsať tisíc
bezmocných životov
zhaslo skôr, než vyšlo zo ženy.
,<?raz si umývam ruky,
Dôkladne, ako po dobre vykonanej práci.
Nové slovo 1973

žiaľ, v našej spoločnosti stretávame e*te priestupky proti zákonom,
prečiny i trestné činy . Majú sa zistiť a potrestať. Robia to prí
slušné orgány. Každý občan je povinný s orgánmi spolupracovať,
leh vzájomný vzťah je rôzny - vzhľadom na rôznosť vznikle j situá
cie. Občan tieto skutočnosti má oznať, rešpektpvať, a to preto,
aby sa náprava dosiahla. Okrem spomínaj ch povinností má aj práva.
Vžcobacno treba vedieť« že postup orgánov v trestnom konaní je upravený zákonom z 29.11.1961 trónv!\ m poriadkom /Tr.per.Z. bčan
- i orgán - však môžu porušiť niektorý
Tr.s. /trestného zákona/.
Ir.por. i tr.z. s«* musia náležíte kombinovať.
1.

*

Podľa *19 /zákona 40/74 o 2X3/ "Príslušníci ZXB sú oprávnení
požadovať potrebné vysvetlenie od ka“dého, kto »0*0 prispieť k ob
jasneniu skutočností dôležitých pro zistenie trestného činu, pre
činu alebo priestupku a ich páchutuľa, ako *ij pre vypátranie hľa
daných alebo nezvestných osôb a vtcí; za tým tSčelor sú oprávnení
ho vy sväť, uby sa v určený čas ustanovil na určený útvar 2X. J’./ods.l./
Pod v zvou sa rozumie písomná poz Inka s uvedením veci a ouoby,
o ktorí ide. Tnar b_ občon nevedel, či vysvetlenie môže odoprieť
/podľa ods.4/ -"ak by ním spôsobil e^be alebo blízkej osobe nebez
pečenstvo trestného stíhania".
Čo sa týka veci, treba tu pripomenúť . 158 tr.z., ktorý vymenúva
trestné činy, ktoréje občas povinný XZ/XiTí oznámiť, ie je medzi ni
mi poburovanie /5100 tr.z./, hanobenie republiky a jej predstavite
ľov/. 102-104/, poSkodzovan.'e záujmov republiky A112/.
7.ods.; 19 zákona o ZN uznáva "dostatočné ospravedlnenie" a závúiné dôvody nevyhovenia výzve na vecvetlenie./chrípka, ati, rána
pod./ Občan nie je pod prísahou, t.j. nevzťahuje sa na neho
175
tr,z. o krivej výpovedi, čiže pre nepr.vdu, zamlčovanie, ^vádranie
nemôže hy-Ž trestaný. Občan si počas vysvetlenia môže robiť poznámxy,
môže zapisovať otázky a odpovede, z protokolu odpísať pasáže. Tieto
poznámky mu org'i nes i e odobral, ani do nich nesmie nahliadnuť.

•

»

p

Vysvetlenie

Občan ako

svedok

0 c'táz;e hovoria
97-104 tr.por. Občan musí byť "riadm. pred
volaný ' /t. j. nísoane c uvedenia veci a osoby/ a v pozvánke upozor
nený na následky nedostavenia /_98/. Občan ma právo odoprieť výpoveď,
ak by spôsobil škodu sebe alebo blízkym príbuzným A10C/. Nesmie však
kriv© svedčiť / 175 tr.z. - za nprevdu, zamlčovanie je taxu af
3 roky/. Aj na^to však musí byť predom upozornený". Neznamená to yšak,
Ze síí musí paoalať. spomínať si, potvrdzovať, nexať sklerózu. Nikto
do pukali nemôže vidieť - uni dokázať opak.
Občan si môže robiť poznámky /stene rafovaľ/. Otíin môže da nich
nahliadnuť, nie vFak odobrať. Nahliadnutie s& m* uviesť v protokole.
3.
V , p o v e č obvineného

a/ Vznesenie obvinenia sa ©známi najneskoršie na začiatku prvého výsluchu. Vyšetrovací orgán vydá o tom uznesenie, ktoré musí obsahovať
epis vyšetrovaného Ľľcutku s uvedením miesta, času a iných okolnoetí,
uvedenie, o aky trestný čin ide s jeho zákonným pomenovaním s tiež
dôvody stíhania. /jl65 tr.p./
b/ "X výpovedi alebo priznaniu nesmie byť obvinený nijakým spôsobom
donucovaný a pri výsluchu treba rešpektovať jeho osobnosť", ľ 91 tr.p./

3/ úbvinen; n^aá zákonnú prvlnnosľ hoviriť pravdu a nezamlčovať,
laopak, necucí svedčiť proti sebe.
d/ ;.iá právo robiť si poznámky. Orgán môže do nich nahliadnuť, ale to
sa má zaprotokolovať.
e/C’tázky musia sa klásť jasne a zrozumiteľne, bez predstierania klamlivých
a nepravdivých odolností; nesmie sa v nich naznačiť, aso na ne odpove
dať". A 92, od8.3 tr.p./
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f/ /bvinoný má právo nesúhlasiť s protokolom. ..že pripojiť svoju
mienku /o donucovaní, o nerešpektovaní osobnosti, kladení klamli
vých otázok atl./

iUc príslušný 'orgán nedosiahol dobrovoľná vydanie hľadanej veci
/potrebnej na dokazovanie/, môže ea nariadiť domová prehliadka.

»

*

c/ "domová prehliadku mo?no vykonať, ak je dôvodná podozrenie, že
v byte alebo inej miestnosti alebo v priestcte k nim patriacom
,e vec dôležitá pre trestná konanie, alebo Te sa tam skrýva oso.
podozriví; z trestnáho činu" A 82, 'ds.l tr.p./
ired zapečatím prehliadky orgán má vedieť a povedať, Zo hľadá
/niekedy sa spolieha, že tam niečo nájde/.

b/ "Príkaz na domová prehliadku musí byť vydaný písomne /prokuráto
rom/ a musí byť odôvodnený" /ľ 83, ods.l./. Občan má trvať na písom
nom príkaze a na označení veci.
□dostat'k treba pred začatia pre
hliadky zapísať do protokolu, príp. aj to, "e orgán to odmietol za
značiť.

c/ Pri samotnej prehliadke musí byť prítomný dospelý člen domácnosti
a tretia neutrálna osoba. Nemusí sa súhlasiť s osobou, ktorá pred
vedie orgán, napr. s domovým dôvernekom / 85/.
Vec, ktorá sa "nájde" bez prítomnosti člena domácnosti, sa môže
prehlásiť za donesená.
d/ Treba žiadať, aby orgán uviedol byt do pôvodného poriadku.
e/ mimoriadnu pozornosť treba venovať protokolu. Trvať na tom, aby
sa každá vec podrobne opísala /veľkosť, farba, znaky at*./

V sávoslosti s domovou prehliadkou sa často hovorí o tzv.ilegálnych tlačiach. Treba vedieť, že čsl. zákon tento pojem nepozná. Te
da nie je trestné mať akákoľvek tlač. Trestná je iba jej rozširova
nie, a to podľa
100 tr.z./poburovanie/, pri čom treba pobúriť
najmenej dve osoby.
Joohcdujúce tu je, odkiaľ občan tlač má. Môže ju napr.dostať
poštou /a obálku nezvykne odkladať/, môže ju nájsť v schránke, pod
rohožkou. samotný nález nemá povinnosť hlásiť
168 tr.z./. itemá
ju dať nikomu čítať, ani zdeľovať jej obsah.
ak by niekto tvrdil opak - svedčil by napr. priateľ -občan môže
tvrdiť opak. To stačí na to, aby bol "dôkaz" nepriekaz8ý. ílízkl
môžu o tejto veci odmietnuť vypovedáťv

T

Je ešte jedna možnosť urobiť aj domovú prehliadku aj vypočúvať.
Dvaja ľudia ti zaklopú na dvere. Predstavia sa hoci aj tak, že ad
orgánom a že cucú o tebou priateľsky pohovoriť. Pozveš ich dnu. Te"a si ich ' pfo zval/ sú dvaja, vzájomne si svedčia/. Uvoľnenejší
rozhovor je pre nich, vítanejší, pri tom môžu byž nezdvorilí a preze
rať 'knižnicu, ked odídeš postaviť na čaj aj iné.
nikoho nepozývaj do bytu! priateľov si vyberáš, hlásia sa dopredu,
nemieni' i vrátiť návštevu, nemáš čas. Konečne priateľstvá sa ináč
nadväzujú.

Všeobecne si treba paratať, že pred každým výtonorn príslušný orgán
muBí občana upozorniť na jeho práva s povinnosti a má povinnosť
/dať/mu osobne nazrieť do zákonov.
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O kázňach otca Dimitrija v Moskve
/zo znamení obnovy ruskej pravoslávnej Cirkvi/
/z článku talianského novinára Marina Talca,
redaktora časopisu Russia Christiana/.
Kňaz, ktorý pokrstil Maximova /"dissidentského"
spisovateľa - pozn. klepáča/, volá sa Dimitrij
Dutkov. V posledných rokoch pokrstil asi 5 000
dospelých. Jeho meno však preniklo do širokej
verejnosti v jeseni minulého roku, keä v kostole,
kde pôsobil, zaviedol nový spôsob kázní. Jedného
dňa otec Dutkov oznámil, že bude odpovedať na
otázky, ktoré mu poslucháči predložia a toto
rozhodnutie malo nečakaný ohlas.
Účastníci rozprávajú:
"V sobotu večer po vešperách /večierni/ otec
Dimitrij vyučoval v kostole náboženstvo a modlil
sa. Mnoho ľudí, intelektuálov, i ľudí obyčajných,
veriacich i neveriacich vytrvávali v preplnenom
kostole od šiestej do desiatej večer. Jeden spi
sovateľ napísal, že rozhovory a či kázne otca
Dimitrija patria k najvýznamnejším kultúrnym u
dalostiam v Moskve minulého roku.
Kázne neostali iba pominulým slovom. Eoli napísa
né a dnes obiehajú medzi, veriacimi i neveriacimi
v mnohých odpisoch. Marino Talco hovorí c dojme,
akým tieto kázne pôsobia na západného čitateľa.
Ked si prečítame kázne a či rozhovory otca Dimit
rij a - píše - ostávame prekvapení: To má byť všetr
ko? Stačí tak málo, aby vzbudil toľko nadšenia?
Pokiaľ sa dá usúdiť podľa textu, nenachádzame
v ňom ani osobitné nadanie rečníka, ani mimoriad
ne teologické vzdelanie. Jeden človek, ktorý bol
prítomný na kázňach, povedal, že otec Dimitrij
hovorí veľmi jednoducho a presvedčivo, ale predo
všetkým že hovorí pravdu. Že hlása naozajstné

Evanjelium. V spoločnosti, ktorá je vystavaná na
lži, otvorilo jeho slovo bez akejkoľvek vyumelko
vanosti, bez taktických úmyslov a bez komplexov,
nový pohľad na skutočnosť a to tak veriacim ako
aj neveriacim.
Ale počujme, Čo otec Dimitrij rozpráva svojim
poslucháčom:
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Vy ste sám a myslíte, že zmeníte svet?
Otec Dimitrij odpovedal: "Nie som sám. Boh je
so mnou. So mnou sú tisíce a tisíce mučeníkov.
Myslíte si, že ich krv bola nadarmo preliata? Jar
už nastala a nijaký mráz už kvety nebude môcť spá
liť. Nepracujem ja, ale Boh. Ak toto pochopíte, po
chopíte tiež, že nie som sám. Len ateista je sám,
lebo nepozná, nikoho okrem seba. Môžeme byť blízko
ku všetkým. Ja som so všetkými. Od stvorenia sve
ta bolo vo svete mnoho veriacich. V Bohu sme všet
ci živí."
Na inú otázku odpovedal otec Dimitrij takto:
"Len ten, ktorý naozaj verí, môže naozaj konať.
Protestovať, robiť niečo v mene niečoho iného, mô
že byť heroické, ale nevedie to k ničomu. Naozaj
konať možno jedine v mene Krista, v mene večnosti,
pre Božie kráľovstvo."
Vari lepšie pochopíme obsah týchto slov, ked sa
dozvieme, že otec Dimitrij, skôr než sa stal kňa
zom, strávil osem, rokov v pracovných táboroch.
V nich sa istotne naučil sústrediť pozornosť na
to, čo je podstatné.
Ten, ktorý vydal jeho rozhovory, píše, aká je
ústredná myšlienka otca Dimitrija:
"Kresťanstvo sa má stať obsahom celého života.
Pokresťančiť život. TOto stavia proti zákerným
zámerom ateizmu, ktorý chce Cirkev zadusiť práve
tak, že ju uzavrie do kostola. Kresťanstvo má
prežiariť celý život, všetky životné otázky. J
nutné pocirkevniť život aj mimo^kostola. Viera ne
zachraňuje iba dušu, ale zachraňuje aj spoločnosť
a vyvedie Rusko zo slepej uličky, do ktorej ssa
dostalo.
Ale táto viera žije a rastie dnes v znamení kríža,
pripojuje otec Dimitrij.
Počujme o tom jeho vlastné slová:

"Kto chce v Rusku veriť, musí byť pribitý s Kris
tom na kríž. V Rusku je dnes možné veriť iba na
kríži. A ked aj u nás v Rusku niet veľa veriacich,
sú schopní vziať Rusko na svoj chrbát, Rusko,
ktoré neverí a položiť ho ku Kristovmu krížu. Pre
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nasledovanie urýchľuje náboženskú obrodu. Vieme,
že stredom náboženskej obrody je kríž. Ukrižovali
Krista, ale stal sa pravý opak, nie smrť ale zmŕt
vychvstanie. V Rusku dnes prežívame podobné zmrtvychvstanieT Preto sa mládež, ktorá je citlivá na
životné otázky, zaujíma o náboženstvo. My žijeme
v priaznivejšej situácii ako na Západe. Nemáme
Západu čo závidieť. Myslite len na radosť, že smie
me byť s Kristom na Kalvárii. U nás v Rusku sa deje,veľký zázrak. Nielen ukrižovanie Krista, ale i
zmŕtvychvstanie. Dostalo sa nám veľkého šťastia, že
sme v postavení prvých kresťanov a musíme ukázať,
že sme toho hodní. Zostaneme verní fohu a budeme
mu za všetko äakovať.
A otec Dimitrij ňalej rozoberá myšlienky o Ukrižo
vanom a Vzkriesenom Spasiteľovi a o viere v Nehor
Prečo dnes ľudia veria? Pretože Kalvária je prí
tomná dnes! Kristus je na kríži. Po jeho pravej e
ľavej strane sú ukrižovaní ľudia. Hocikto si myslel,
že v tomto okamžiku sa všetko zrútilo a nepocho
pil, že práve teraz má začať vzkriesenie.
Dnes ateizmus akosi pripravil vzkriesenie. V tom
je jeho užitočnosť a poslanie. Ateizmus vykonáva,
aby som tak povedal, otrockú prácu, to, čo robí
otrok: pracuje zo všetkých síl a myslí si, že pra
cuje pre 3eba. Ale otrok nepracuje pre seba ale pre
pána. A náš Pán je Boh. V každom trpiacom, v kaž
dom ukrižovanom je ukrižovaný Kristus. A koľko tých
ukrižovaných už bolo! Našu dobu možno porovnávať
len s prvými troma storočiami kresťanstva. A vte
dy veru položenie nebolo také ťažké, vtedy nepoz
nali všetky rafinované spôsoby, ako mučiť beštiál
ne ľudí. Ukrižovaní vari neprinesú plody? Nie?
Už ich prinášajú: nastáva vzkriesenie.
Tak hovoril otec Dimitrij.
Čo sa stalo ňalej? Úrady ho najprv niekoľko ráz na
pomenuli a nakoniec mu patriarcha zakázal kázať a
vykonávať kňazskú činnosť. Veriaci však pochopili,
poznamenáva Marino Talco, že patriarcha ustúpil
pred nátlakom a pred vyhrážkami sovietskych úradov.
Otec Dimitrij počúvol a po zákroku napísal:
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"Ateisti aa brutálne miešajú do života našej Cirkvi.
Ja sa nevzpieram autorite, dávam cisárovi, čo je
cisárovo, ale čo patrí Bohu, musí tiež Bohu priná
ležať. A Božím dielom je nielen konať pravdu, ale
aj odkrývať cigánstvo /lož/."
Zakusuje znova osobne, čo aj sám hovoril vo svojich
kázňach: "V Rusku je dnes možné veriť len na krí
ži."
Ale počujme niektoré jeho myšlienky:

Hovorí o veľkej zodpovednosti kresťanov v dnešnej
dobe:
"Táto situácia nám ukladá veľkú zodpovednosť. Všet
ci musíme byť neúnavnými kresťanmi. Musíme horieť,
mať odvahu ničoho sa nebáť. Len hriešny svet hľadá
znamenie. Pre nás je hlavným zázrxakom práve ukri
žovanie Krista. Vnútorné svetlo nám hovorí, že
Kristovo ukrižovanie je už tiež zmŕtvychvstaním.
Prenasledovanie je dnes v Rusku ukrižovaním Kris
ta. Ale to vedie ku vzkrieseniu viery. To je hlav
ný zázrak. Nesmieme sa báť ukrižovania. Môj žalár
je mojím krížom a mojou chválou. Nechápem, prečo
sa niektorí hanbia za svoj kríž. Musíme prekonať
strach pred utrpením. Len tak dosiahneme slobodu
a budeme nepremožiteľní. Slobodu Človek nedostáva
len tak, za nič, sloboda je nám darovaná skrze
kríž."
Článok o otcovi Dimitrijovi končí slovami:

"Obroda Ruska závisí na dobrotivosti Božej, ale
aj-na ľudoch, ako je otec Dimitrij Dutkov. Na
ľudoch, ktorých konanie má svoj prameň vo viere
a ktorí nemajú nijakej inej starosti, len zvesto
vať pravdu slovom a životom.
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IV. biskupská synoda 1974
Rím 27.

9. - 26. 10. 1974

- synodálna

aula Six-

tínskej kaplnky. Zúčastnených zle synodálnych

otcov - 73 Európa, 17 Sev. Amerika.,

Amerika, 3v Afrika, 32 Ázia,

42 Južná

6 Austrália a Cceá-

nia - z tohc; 1,5 dele g1-/o/ zvovených bichupskýu
mi konferenciami jednotlivých krajín, 1? patriar-

ch-i vŕetkých východných obradov, 17 kuriálnych
kardinálov, lc delegátov - zástupcov rádov /me
dzi nimi jezuitský, františkánsky a benediktin

sky generál/ a /a ueldgátov ov Qlnoslnýi?* ch . K com. Belo prítomných ti „2 15 auditorov bez hl<&-

sovacíeho práva - medzi nimi

C reholníce a 6

laikov /4 muži a 2 ženy/.
Prezidenti, synody: kardinál König - Viedeň

kardinál Landazuri RickettsLima

kardinál Zoungrana-Onagadougou

generálny sekratár synody
biskup Rubin
Téma synody: Evanjelizácia v dnešnom svete,

ludovodemokratické krajiny boli zastúpené nasle
dovne:

ČSSR 1/biskup Tomášek/, NDR 1 /kardinál Bengsch/,

Maďarsko 1, Bulharsko 1,

Rumunsko 1, ZSSR 2

/lotyšský svätiaci biskup Zondak z Rigy, litev-

ský apoštolský administrátor

atualitis-Labakas
M

z Kovna/, Poľsko 5 /3 volení, 2 nominovan
í/,
Kuba 1, VDR 1 /biskup Trinch-Van-Can z

Hanoje

- vietnamský episkopát sa zúčastnil v cirkevnom

zhromaždení prvý raz od druhej svetovej vojny,
Juhoslávie 3. Neboli zastúpené Albánsko, Sever

né Kórea a Čína.
Synode bola zahájené svätou cmSou, ktorú so ev.

otcom koncelebrovali biskup Rubin a traja pre

zidenti delegdtiey.acdv. Prvé pracovné plenárne

zhromaždenie zahájil v prítamncBti sv. Otca k©rinál

onig. .ayol 7i., prehovoril o téme synody

a medzi iným povedal.; Fred synodou stojí teraz

otázka, akým spôsobom má cirkev plniť svoje pos
lanie hlásaC evanjeliu- v súčasnej dob© a v sú

časných apoločensko-kultúrnych podmienkach.

u-

síe sa pýtať, aká ja poslanie cirkvi v tejto
ľudskej spoločnosti, kým je,

čo robí a čo musí

robiť, d-e posl&aí ľrimtoa, ale musím© poznať,
ku komu sme poslaní. Kristus nám uložil ohlaso
vať evanjelium vSetkým ľudom, "učíme riediť prob

lém jednoty kresťanstva i spolupráce s nekres
ťanskými náboženstvami.

úkamônizmus nesmie byť

prekážkou, sie pomocou vpráci evanjelizácie.
3u~e treba ujasniť vzťah medzi evur.jeXizáciou

© súčasným ľudským rozvojom, kde sa očakáva od

cirkvi pomoc. I keS vlastným cieľom evenjeližácie j© ohlasovanie spásy a budúceho kráľovstva

Božieho, nic je i&Sfcá problémy spravodlivosti,

oslobcď£ni&l, rozvoja c mieru od-sliť o »icl& evnr
jelizácie. ri e je prolili- č ani rozbití medzi eva;i

jslizácíou e rozvojmi sveta, el© vzájomne sa dopl
ňujú, pretože obe tieto činnosti xajú sa ciel os
lobodenie & spásu človeka, ľreto auuíme obsah tvar

velizácie chápať éiro&e, novo, y zhode s podmien
kami cneSnej čoby.

Potom arcibiskup Lorae'heičer z Brazílie prednie
sol rerarát o stave cirkvi za obdobie nedsi tre
ťou s štvrtou synodou tzv. ľ snorenú.

odkladom

k tomuto referátu boli relácie jednotlivých epi
skopátov» Pre rôznorodosť podmienok života cirzve

v jednotlivých krajinách mala Panoráma všeobecný
charakter, »afereat v prvej faati poukázal na
kladné stránky a to. Pastoračná Činnosť cirkvi na
dobúda organický c»arakter, rozvíja sa spolupráca

medzi episkopátmi ako regionálna, tak i kontinen
tálna, vzrastá význam pastoračných a kňazských
réi, rozvije se organizovaná činnosť lsikátu, mul

aká i ženské rehole e& vise zapájajú do pastorač
nej práce. Rozvíja ee existencia malých neformál
nych skupín & spoločenstiev, ktoré sú nezávislé

na Štruktúrach:, farských Si diecéznych.

tsrost-

livosť o kňazská povelení e z sfína prinálsť úžite!
niektoré semináre, ktoré boli z*vrené pre nedos

tatok kan-ieštov, sa znovu otvárajú. Venuje so

viac pc2omcbti kňasom,ktorí opustili kňazskú

službu a Uľaúá sa spôsob, ako by mohli i naCalej

slúži C cirkvi e koneino veľký vysnas má angažova
nosť cirkvi v otázkach sociálnej spravodlivosti,

ľudských práv a úlohy ženy v spoločnosti i v cir

kvi. kruhú_část svojho referátu venoval arcibiskup
Lcracheider súčasným problémom» s ktorými cirkev

aépasi. <Uo prvj spomenul problém včlenenia cir
kvi do rôsnyeh Štruktúr & kultúr, prispôsobenia
jazyka cirkvi mannt htootian danej krajiny a to

nielen v liturgii, ale v celej činnosti cirkvi.

Ako riešiť nutný pluralismus pri zachovaní jedno
ty viery & cirkevného spoločenstva. Joláx protiém
sa tyká štruktúry cirkví, už nastali zmeny, ale

naSalej sa treba snažiť o lepšiu koordináciu aedsi ^centrom* a ;'per!fériamir’ cirkvi. V r1 anycu
krajinách vznikli nová problémy týkajúce sa po

meru sadzi cirkvou & štátom, vzrastá viek pres
vedčenie, že je .potrebná väčšie nezávislosť tyc.-

to dvoch organizmov. 7<íľr.i ru lietavo je potrebné

riešiť problém sprav dllvoati s sociálnej slobo
dy, v niektorých krajinách sa kresťania domáhajú
angažovanosti revolučného typu. 3 týa jo spojeny

medzi knas^i jav tzv. "tretieho človeka” v cir
kvi - knas, ktorý aa nezrieka svojej viery ani
kňazskej služby, nenapáda hierarchiu, ale dištan
cuje en o

nej a pracuje medzi najúbohejšími, naj

biednejšími» pričom dúfa,

‘ cirkev - hierarchia
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postupne zreformuje svoju štruktúru. Za pastorač

né problémy označil referent rodinu, manželstvo,
reguláciu pôrodnosti, potraty, problémy mládeže,
v oblasti sveta práce relativizáciu morálnosti
a problémy demografické.
Na záver potom navrhol niekoľko tém, ktoré by sa

mali prebrať na budúcej synode. Jednou z nich je
opravdivá realizácia 2. vatikánskeho koncilu,kto-

rý podľa jeho názoru je často uskutočňovaný iba
povrchne, v zhode s literou, ale nie s jeho du

chom. Je potrebná zmena spôsobu prítomnosti cir
kvi vo svete. Za druhý problém potom

označil

vzťah medzi hierarchiou a laikmi v lone Božieho
ľudu. Je potrebné vo väčšej miere realizovať zod
povednosť i účasť laikov na pripravovaných roz

hodnutiach týkajúcich sa celej cirkvi, je potreb
ný stály dialog medzi biskupmi, kňazmi, reholník-

mi a veriacimi. Ak nebudú tieto potreby laikov,

ktorí sú veľmi činne zaangažovaní v živote cir

kvi uspokojené, hrozí nebezpečie, že|sa budú od

cirkvi vzdalovať. Podľa referentovho názoru poja
tie hierarchickej cirkvi ako centra všetkých práv

a vlády často škodilo a škodí v úsilí šíriť krá
ľovstvo Božie.

6
Panoráma bola v dalších dňoch zasadania doplnená
konkrétnejšími zprávami o stave cirkvi na jedno

tlivých kontinentoch a úplne konkrétne potom v
deväťdesiatich diskusných príspevkov biskupov z

jednotlivých krajín. Fred synodou povstal veľmi

zaujímavý a rôznorodý obraz života cirkvi, na
druhej strane však bolo hľadať syntézu.

Zprávu o Európe podal arcibiskup Etchegaray z
Marseille s. Za hlavný problém označil sekularizáciu, ktorá je v Európe v takom vysokom štádiu,že

mnoho ľudí prežíva svoj život bez toho, že by ná
boženstvo malo na nich akýkoľvek vplyv. Označil

Európu, zvlášť západnú, ako "pokrestanku". Prob
lému sekularizácie venoval hlbokú pozornosť zé-

padonemecký episkopát, ktorý v zhode s biskupom
Bernardínom z Cincinaty, referujúcom c situácii

v Sev. Amerike vyslovil názor, že sekularizáciu

nemožno jednoznačne považovať za ohrozenie cirkvi.
Treba rozlišovat medzi dočasným poriadkom ako

zvláštnou časťou skutočnosti so svojimi právami
a cieľmi a poriadkom sakrálnym, ktorý patrí do

kompetencie cirkvi. Sekularizácia je proces morál
ne nerozhodný a treba ho odlišovať od sekularizmu, ktorý je filozofickou interpretáciou sveta,
v ktorej uzavretom systéme nie je miesto pre ná

boženstvo. Sekularizácia je hlavným problémom zá

padného sveta.

7
Celkem inak se vytvára situácia v Afrike o ktorej
referoval čierny biskup sangu, preceede biskupskej

konferencie v Tanzánii. C situácii cirkvi hovoril

s veľkým optimizmom/ kresťanstvo sa v Afrike roz
vije nevídanou mierou. Ročný prírastok veriacich-

7 miliónov - je dvakrát väčší než. prírastok demo
grafický. Zo 149 miliónov obyvateľov afrického
kontinentu je 4C , kresťanov, 4l k mohamedánov,
17_ , -ríslušníkov animistických náboženstiev.
Fočet katolíkov je 60 miliónov a prognóza k roku

2LCO počíta s počtom 1QC miliónov. 17 tisíc kňazov
pre Afriku je však málo, zvlášť, keS 35 % afric
kého obyvateľstva dosiaľ nič nepočulo o evanjeliu.

Nedostatok kňazov je kor-penzovaný prácou laických
katechétov, o ktorých všetci africkí biskupi ho
vorili e nadšením. Katechéti často prakticky sto
ja v čele farnosti alebo kresťanskej obce. Niek

torí biskupi idú tak Seleko, že navrhujú, abyj.1to laickí pomocníci mohli udelovať niektoré svia
tosti, i ke2 nepovažujú diakonát za riešenie ne
dostatku kňazov.
Biskupi "tretieho sveta”, zvlášť z Afriky a Ázie,

s veľkou naliehavosťou nastoľujú potrebu vtelenia

kresťanstva do miestnych kultúr a iné odeurepite-

nia resp. eezáp&dnenia kresťanstva. Zdôrazňujú
potrebu a. nutnosť dialogu s veľkými africkými a
ázijskými tradičnými náboženstvami. Indický kar

e

dinál ľarecattil žiadal, aby do breviára i dc li
turgie slova boli zaradené niektoré texty z ne

kresťanských svätých kníh. Žiadal tiež, aby teo

lógia bola prepracované v jazyku a terminológii
velkých východných kultúr. Biskupi tretieho sve

ta, zvlášť zeaí, ktoré nedávno získali nezávis
losť považujú za nutnú podmienku evanjelizácie
prehĺbenie africkej či ázijskej identity a sú veľ

mi alergickí na všetko, So sa spája s érou kolo
nializmu, lebo kresťanstve v týchto krajinách je

stále považované z© náboženstvo bieleho muža.
Biskupi tretieho sveta veľmi rozhodne nastolili
postulát pluralizmu a decentralizácie a väčšej
autonómie miestnych cirkví, a tc nielen v oblasti

liturgie kde s© domáhajú väčších práv, ktoré by

ia umožnili adaptovať liturgiu podľa miestnych
potrieb, odpovedajúcich mysleniu, kultúre, tradí
ciám a zvykom veriacich, ale i prispôsobenie me

tód evanjelizáeie týmto pedmienkám. priveľkú cen

tralizáciu považujú ze prekážku evanjelizácie.

Kardinál Aarmcjuwcnc z Indonézie povedali často
sa spytujem, Či "rimské centrum" je schopné správ
ne pochopiť s posúdiť a tým viac prijať konečné
rozhodnutie o konkrétnych problémoch zvlášť pa

storačných v miestnych cirkvách, ktorých kultúre

je taká odlišná.
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Všetci biskupi zdôrazňovali úlohu laikov v práci

evanjelizácie, ieh právo n& spoluúčasť e spolu

zodpovednosť & potrebu stáleho dialogu s nimi.
Kolo charakteristické, že mnohí biskupi veľmi

nadšene hovorili c malých skupinách a spoločen

stvách rôzneho typu, ktoré vznikajú spontánne mi
mo ŕarnej štruktúry © pokúšajú sa o spoločný ži

vot v duchu evanjelia a spoločný apoštolát. Bis

kup Eutrago z Kolumbie považuje takéto malé sku
piny za najlepšie riešenie pastoračných ťažkostí

súvisiacich s príliš veľkými farnosťami. Podľa
neho mé sať takáte Gkupina tri znaky: spoločen

stva / skupina lije ideou aktívneho kresťanského

života/, spoločenstvo s cirkvou /ako živá bunka,

zúčastňujúca

s&

na jej teologickej, sviatostnej

i pastoračnej činnosti/, pospájanie týchto sku

pín, založené na vzájomnom

poznaní sa a priateľ

stve. 0 význame týchto skupín hovorili biskupi

z Brazílie, „ýrie, Tanzánie, Kanady, španielska
a Juhoslávie, fiektoré takéto skupiny v

jirópe

a Severnej Amerike majú charakter kcntestécie &
ostro kritizujú cirkevné inštitúcie a štruktúry.
Ale i tieto skupiny niektorí biskupi oceňujú po

zitívne ako druh fermentu, ktorý vedie k väčšej
dynamike živote cirkvi»

Centrálnym problémom synody ©e stal vzťah medzi

evanjelizdc-iou c oslobodením človeka,

j

keň even-
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jelizácia né svoj duchovný cieľ viest človeka
k Bohu, mé Bädostné zv&oC vo svojom príkaze lásky
k blížnemu i ď’slečky společenského Charakteru.
Táto myšlienke se najvýraznejšie prejavuje v la
tinskej Am. erike, kde se v posledných rokoch roz
vinulo teológia oslobodenia. Kľúčovú dlo.u v rosv
voji tohto povedomia zohrala Cdl.. -biskupská kon

ferencia Južnej Aaeriky.

Juhoamerické episkopáty sa stále viac angažujú

zo vec spravodlivosti a sociálneho pckrcku a diš
tancujú se od režimov, ktoré sú síce navonok kres

ťanské, ale tolerujú sociálnu nespravodlivosť.
Prezident CELÁ- biskup rironie z . rr ôel Piata

v Argentíne povedal: dir ev chce dať konkrétnu
oúpoveS na oprávnené požiadavky človeka a ľudu.
Japonaký Aardinél Taguchi napr. pov^aJL, Že heci

Japonsko ešte saape potrebuje misionárov, vysiela
svojich kňazov do iných krajín, lebo spoločné

zodpovednosť zo ovanjelizáeiu je znakom Božieho
ľudu. s veľkým vzrušením vypočula synoda referát
arcibiskupa z Hano&, ktorý hovoril o práci cirkvi
v Severnom. Vietname, uskutoSasvane -j najskromnej
šími prostriedkami a o hlbokej ľudovej zbožnosti

vietnamských katolíkov*. Veľký dojem vyvolalo tiež

vystúpenie biskupa TO&éšk^a, ktorý áooorll o roz
voji vnútorného života v dôsledku evanjelizáeie

- n a o potrebe smifcnla medzi ľu3si, za problém
dneSnej doby cwaSll obrátenie sŕdc s my®1í ľudí.

íoľeký prilba kardinál wyszinski prehovoril o si
tuácii cirkvi e jej paetorisácii v "drahom svete".
Týždennú diskusiu, ktorá poskytla poznatky e si

tuácii cirkvi v jednotlivých častiach sveta a

jednotlivých krajinách, zakončil kardinál fojtyl*
syntetizujúcim hlásením, vktorom formuloval hla vné úlohy súvisiace s evan.jslisáci.ôuu. Fotem sa de

legáti synody Štyri dni v dvanástich jazykových
pracovných skupinách - circuli ainoree - /tri

francúzske, tri anglická, tri Španielske, jedna

nemecká, talianska & latinská/ uaobarali desia
timi navrhnutými témami, a to: duchovný život,
miestne- cirkvi, nábožnosť ľudu, .«alá neformálna

skupiny a spoločenstvá, pastorácie neprastlkajú
cich veriacich, dialog a evanjelizácií^, coluboďo-

nie človeka o ev&nuslisácia, ovanjslCsáeCa rodín,
inteligences a robotníkov a konečne evanjelizácia a ľudské práve.

Diekus^ v pracovných skupinách boli veľmi Sivé
a úprimná. V jednej skupina, kde sa zaoberali

oslobodzovacím hnutím v Afrike a latinskej Ame

rike, položil jeder, biskup s východných cirkví
otázku; "Uéme tu hovoriť o revelácii /zjavení/
alebo o revolúcii*' ¥ inej skupine, kde sa dls-

- 12 katovalo c chudobe cirkvi ako vieryhodneJ forae

s© Jeden s čiernych afrických bis
úprimne spýtal s ”Ak má byť cirkev

ov&njelisácie,

kupov celkoa

svedectvom chudoby všetk/a, prečo dosiaľ pápel.

nepredal Vatikán?” s dosevea odpovedal predseda

júci

kardinál Sueniai'isH •'OohujU.Eľ sa dosiaľ nena

šiel záujemca.* fo francúzskej skupine, ktorej

predsedal kard. Karty & ktorej členoa bol kard.
fojtyla, vystúpil v diskusii o vzťahu evanjalizá-

cie a oslobodenie človeka arcibiskup Halder Cama
ra /bel prv/ raz zvolen/

brazílskou biskupskou

konferenciou za delegáta synody/ a za všeobecnej

pozornosti povedal; "Bez toao, Že by ao& odsudzo

val našich predchodcov, kňazov a

biskupov

v Juž

nej Amerike či v bohat/ch západných krajinách,

treba si priznať, že soe boli a čiastočne ešte

s&e tak zaujatí udržovaním a podporovaním autori
ty & spoločenského poriadku svojej doby, že sme

nebolí schopní odhaliť, ž® tento spoločenský po
riadok je vlastne stabilizovaný* neporiadkom,

Tak

*.ua ľudu reprezentovali pasívnu predstavu c kres

ťanstve.

len

mohli

irkav teraz musí splatiť

dlh. Ako

sme

dopustiť, že kresťania tolerovali tento

stev, keS vise ako dve tretiny ľudí bolo
udrlovan/eh v neľudských podnieukaen, hoci peniaze
absurdu./

venované na nezByyelaá preteky v zbrojení by celé

mu ľudstvu stačili zaistiť dôstojnú liv.tnú úroveň

- 13 Je čas, aby sa cirkev nebála vĺčitiek, že zasa
huje do politiky, ak chápeme politiku ako úsilie

o spoločné dobro. Tvárou v tvár nespravodlivosti
je neutrálnosť nemožná."

Vo veci lokálnych - miestnych cirkví bolo navrhnu
té rozlišovať pojem acclesia particularis vc vý
zname územie, národ, a pojem ecclesia localis chá

pať v kanonickom zmysle diecézy. Znovu sa zdôraz
nila požiadavka väčšej autonómie partikulárnych

cirkví v oblasti liturgie, disciplíny, práva, pas
toračných metód a dokonca i teológie. Pluralizmus

je chápaný ako pluriformitas s dôrazom na hlbšiu
jednotu s Rímom a všeobecnou cirkvou.

Veľa úvah bolo venovaných mládeži, jej "revolte
a vzbure", jej kultúre i ašpiráciám. Jedna skupi

na navrhla, aby sa problém mládeže stal témou bu
dúcej synody. Mnohí biskupi zdôrazňovali veľkú
vnímavosť mládeže na sociálno-politické problémy,

jej prorockú kritiku svetských i cirkevných štruk

túr a inštitúcií, jej horlivé hľadanie a cnenie
po duchovných hodnotách. To všetko dáva evanjeli-

zácii veľkú šancu.
Potom synoda pristúpila k druhej časti svojej té
my - k štúdiu teológie evanjelizécie. Po praktic

kej časti nastúpila teoretická. Referát o teolo
gických základoch evanjelizácie predniesol krakov-

- 14 ský arcibiskup kardinál W'o.it;,la. Hlavné myšlienky

referátu boli: Práca evanjelizácie vypláva a opie

ra sa o Kristov príkaz hlásať evanjelium celému
svetu, a uskutočňuje sa pôsobením Ducha svätého.
Všetci, ktorí kráčajú po stopách apoštolov môžu
sa stať Kristovými svedkami hlásaním slova a svia

tostným životom v spoločenstve obce veriacich,kto

rá je budovaná na viere oživenej láskou, viera

ako jeden z cieľov evanjelizácie musí byť pevná,

integrálna a poslušná voči učiteľskému úradu cir
kvi. Vzťah medzi evanjelizáciou a dialógom sa musí
vystríhať konformizmu a doktrinélneho indiferentiz ■

mu. S pevnosťou viery je spojené jej uvedomelosť.
Celá cirkev a s ňou každý veriaci je účastný na

Kristovomposlaní a je povolaný k hlásaniu pravdy
a k svedectvu o nej slovom i životom. Tak viera
z teoretickej roviny crtodoxie prechádza v kon

krétnosť ortopraxie,

života zhodného s vierou.

KeS cirkev zvestuje evanjelium, vypovedá tiež o

sebe, hoci ona sama nie je cieľom evanjelizácie,
ale iba jej prostriedkom. Kardinál Wojtyla v ná

vaznosti na koncilovú konštitúciu Gaudium et sp es

zdôraznil kresťanskú koncepciu sveta proti koncep

cii antropoccntrickej, ktorá stavajúc /pod vply
vom sekularizmu/ človeka na miesto Boha, pretvára

sa v akýsi druh antievanjelia. Totiž dôsledkom
evanjelizácie je prijatie viery a obrátenie, na

vrátenie človeka,

čo znamená jeho vnútornú obnovu
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očistenie srdca a mysli prostredníctvom viery spo

jenej s nádejou a láskou. Príprava človeka pre
večný život nie je jediným cieľom evanjelizécie,

ovplyvňuje i jeho časnú existenciu. ?ak sa rysuje

spojnica medzi evanjelizáciou a oslobodením člo
veka a to i v rovine sociálnej a ekonomickej.

Z

toho vyplýva povinnosť cirkvi brániť a hlásať
spravodlivosť a mier,

opravdivú slobodu a dôstoj

nosť ľudskej bytosti. Cdtiaľ pramení starostlivosť

o skutočný rozvoj a pokrok ako integrálna časť

poslanie a činnosti cirkvi vo svete. Prikázanie
lásky k 3ohu a blížnemu je kľúčom ako k večnej
blaženosti, tak i k časnému šťastiu človeka.
Vzhľadom k r5zncrcdcsti podmienok, za ktorých cir

kev plní svoje poslanie, môže byť teologické po
jatie evanjelizácie, hoci je vždy identické, rôz-,
ne prispôsobená. Inak v krajinách oddávna kresťan

ských, inak v misijných krajinách, inak vo vzťahu
k odlúčeným bratom či veriacim nekresťanských ná

boženstiev, inak vo vzťahu k neveriacimi.

Priebeh celej synody potvrdil, akým dôležitým či
niteľom boli tentoraz biskupi tretieho sveta,

zvlášť z Afriky a Ázie. Hovorili smelo bez kom
plexov menejcennosti, poukazovali ns dôležité

problémy. Predchádzajúce synody i koncil boli po
značené prevahou biskupov západného sveta. Synoda
1974 sa do značnej miery stala synodou Ázie a

- If -

Afriky. Cirkev prestala byť cirkvou bieleho člo

veka, cirkvou európsko-ameriekou a stáva sa cir
kvou naozaj univerzálnou.

Synoda je vnútornou záležitosťou cirkvi. Preto

nie sú prítomní pozorovatelia z iných kresťanských

cirkví, ako to bolo na koncile. Ho i tak sa zasa
dania dňa lc. októbra zúčastnil na pozvanie syno

dy generálny sekretár Svetovej rady cirkví /SRC/
metodistický pastor,

černoch z Jemaiky, Sr.

filip

Potter. V svojom prejave zojr^mi 1 etcev syo*oiy

sc stanoviskom SRC /patrí do nej 271 cirkví z 90
krajín/ k evanjelizáeii obsiahnutým v dokumentoch

pripravených na plenárne zasadanie SRC v Hairobi
na jeseň 1>75. Témou je tiež evanjelisácia v sú

časnom svete. Poukázal na "znamenia časov",s kto

rým dielo evanjelizácie musí počítať. Sú nimi:
proces sekulaŕizácie, boj Pudu za slobodu a spra

vodlivosť, kríza ekonomického rastu, ktorá vyža
duje nový spôsob askézy, protest mládeže a jej

hlad po duchovnom pokrme, zmena situácie cirkví
označovaná ako koniec konstantinovskej éry.

Otcovia synody s vePkým záujmom a údivom konšta

tovali ako velmi sú analýzy, závery a postuláty
Dr. Pottera a SRC zhodné s obsahom diskusií syno
dy. hr. Potter zdôraznil, že cieľom evanjelizáci e-

ak to tak možno povedať -nie je záujem o úspech

- 1? cirkví, tie záujem o úspech evanjelia t.J. Krista.

Fotem Je nutnou podmienkou evanjelizácie ekumenis

mus, ekumenický dialóg”. Dialóg ekc forma evanjeli-

zácie, povedal ír. Fetter, bude pre neveriacich

jedine vtedy vierohodným, ke3 ea cirkvi & kresťa
nia neučia vzájomnému dialógu ako normálnemu spô
sobu existencie, konečným problémom nie ý e,

či

spolupráca ma evanjelizácii je medzi katolíkmi a
ostatnými kresťanmi možné, ale to, či všetci kres
ťania rôznych vyznaní a

.cncolnácií sú schopní vo

vzájomných vzťahoch tak veriť a žiť, aby umožnili

pôsobiť evanjeliu v nich a cez nich. Toto je eku

menická úlohe, a preto ev&njelizácia je v podstate

ekumenickým poslaním.
Mnoho biskupov, odvolávajúc se na učenie sv. Jus

tína z Alexandrie C semina Terci, hovorilo o pô

sobení Ducha svätého vo velkých nekresťanských ná

boženstvách a domáhalo ss zblížení s. dialógu s niaJ
Kardinál «yszynski pripomenul, že synoda nie je
koncil e že jej vlastne neprináleží vyhlásiť zavä
zujúce dokumenty. Favrhol, aby po schválení pápe

žom bola publikovaná úplná dokumentácia synody.

Oba záverečné texty boli otca.i syaody jednoznačne
prijaté. /Text de larácie pripojený/. Druhý doku

ment - elenchus - sa obmedzuje na výpočet hlavných

tém a. problémov prejednávaných synodou. : ereferuje

le -

o vyslovených názoroch, ktoré sa čas to velmi' lí

čili, ~ext bol adresovanýf

sv. Otcovi a doteraz

nebol publikovaný.

Cba dokumenty o-bsahujdce výsledok práca synody ne

vyčerpávajú vSak vš.tku aktivitu synody avláSť
v poslednom týždni, p:obehlo anone dalších udalo®-

tí.
Synoda prijala spoločne so sv, Ctcss dokument naz
vaný fre.-lésanie pápeža a biskupskej synody o ľud

ských právacn.
Synoda zvolila lé členov stálej Rady s e'sre lej lá

ta synody a to po troch za Afriku,
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obe Ameriky,

za Ízíu, Austráliu a wcaániu a troch za ľurópu.
Európskymi členmi Hady sú; arcibiskup

kord,

opfner, kord,

tec.earay,

.oj tyla. Eslčích troch čle

nov sanoval ©v. otec, medzi nimi kord. Septra

s

arcibiskupa Bartolettiho. Hada je pitnástčlenná.

Otcovia synody hlasovanÍE rozhodli, aby sa syno
da konala každé tri roky.
dynola vypočula i množstvo správ. Kardinál Palici

referoval o postupe práw na príprave Kodexu, kára.

Bossi podel správu o činnosti Kongregácie pre
evenjeliz^ciu národov, kard. .ignodeli o činnosti
Sekretariátu pre nákrestanfeká náboženstvá z k«*rd.
konig referoval o činnosti Sekretariátu pre neve-

- 1$ riecich. Kar . Inox po-al správu o Činnosti xon-

gregácic pre kult Bolí, arcibiskup Bertolcttl za
se o práci Pápežskej komisie pre ätddiua o účasti
Seny v apcločnosti & cirkvi.

V posledne® týždni synody boli ohlásené dve rosbodnutie, tv. Ctes o ustanovení

o d tí c pre vzťa

hy k judsizmu & ľomirie pre vzťahy k islamu.

3yns-a bd» zakončená *>. októbra, na jej posled
nom plenárnom zasadaní prehovoril sv. Otec s zhr
nul práca synody. navol VI. zdôraznil pozitívnu
bilanciu synody, rodia je.© názoru synode desiate*

la zhodu v rade vážnych otázok: spoločná sodpoved ■
nosí celej cirkvi sa «vsnjelisáciu, duchovná hod
noty nekresťanských náboženstiev e nekatolíckych

vysnení, spoluzodpovednosť miestnych cirkví sa
dielo eva^jelisácic,

spojitosť medsi evanjelizá-

eiou n rozvojem človeka. Pavol VI. tie? zdôraznil
že veľa otázok preberaných v diskusii vyžaduje
Čslšie spresnenie, niektoré však možno prijať.
Plná zodpovednosť požadovaná partikulárnyui cir

kvami nsrnôžo narušovať jednotu s druhými partiku

lárními cirkvami

u

retrovou at.lieou. Intervencia

pápeža nemožno obmedziť len na výnimočné okolnos
ti.

I pri cprávneÄCsti požiadavky, aby hlásanie vie
ry lepšie zodpovedalo miestnym sceidlnckulVJ^nya

pcdmi sakem, si treba uvedomí t nebezpečenstvo po
žadovaného teologického pluralizmu opierajúceho

s& o autonómiu kontinentov s miestnych kultúr.
Úzky vzťah* nedal oslobodením človeka e ©vanjeli-

sáciou povaluje za oprávnený, avlak dôraz kladený
na túto problematiku nesmie tyť ne úkor základnej
úlohy evaajelizécie t.j. cslobo .enia oh hriechu

a večné spása«
letia? by

bolo predčasné previesť úplnú * konečnú

bilanciu syn ody, nie &ožno povedať, že táto syno

de bol® k doterajších štyroch naj.clažlt^ejřic.

j»?: í biskupi vo svojom spoločnom pastierskom

liste o synode hovoria:

"Synoda sa svojím sp ľsobo,

stala deklaráciou správ Boha, zviy ton, aby

Jeho sláva bola zvestovaná ác všetkých končín sve
ta. *

Kiektoré zaujíacvosti

na okra., synody

■

V nedeľu .«C • 1,. ik?$ sa slávil Svetový deň mi
sií.

v. Otec sprevádzaný všetkými otcami synody

sa odobral popoludní na janiculu* do pápežského
misijného kolégia, tzv. ürbanianuu. ?o liturgic

kej slávnosti s misijnou tématikou, ktorá bezpros

tredne nadväzuj e ne dielo evanjelishcie prejedná
vané na synode, Pavol 71. obedoval spoločne e ot

ca.*! synody & 3GC klerikmi kolégia. Ošeervatore

- 21 Sosatno píle o * bratskej agapá” a pripomína, Se

pápeS po prvý ras po niekoľkých storočiach obe
doval míso Tatikánu.

V súvislosti s tou časťou tzv. Pattiraau. kde sa
hovorí o kňasekých pcvoliníaen» sú pozuruhodnú
dva údaje a poslednej doby* K« pokyn holandské*.©

episkopátu pripravil Katolícky spoločenako-eir-

kevný inStitút /KASTU/ štúdiu * i .llfaad&kl kňs&l
ldlA - sseny a peraíMktiívy*.

Štúdia predpokladá. le o

15

rokov polovica ho

landských. Tamôstí bude bea knaaat*

55

a£

6C

1

kňasov prekrcSil© vek po rokov. Oa posledných

deva! rokov opustilo kuasský stav

<gf

diecéznych

kňazov a 1016 rehoľníkov'. rcčet o relých kňasov
prevyšuje počet aovosvutencev. V roku l>TT3 bolo

v siedmich holandských diecézach vysvätených

33

kňascv. Je však zau/í&evá, že polovica ncvcavi-

tencav odchádza n© misie do Tretieho svet».

Foľeký episkopát sa systematicky stará o kňazská
povolenia.
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Výsledkom je táto štatistika:
řeholní
alumni

spolu

3.09I

991
1.125

4.088
4*216

551
759

149
247

700'
1.006

256
356
486

150
124
152

406
480
638

diecézni
alumni

rok
1971
1974

3.097

1. ročník
1971
1974

Novosvätenci
1969
1971
1974

S odvolaním sa na mnohé výpovede otcov synody 1

pôsobnosti Ducha svätého vo svete možno zaznamená

vať tieto skutočnosti:
1. Konferencia Svetovej rady cirkví - Benkong
1972/73 - téma Spása dnes

2. Kongres za evanjelizáciu sveta - júl

1974

-

Ženeva. Usporiadaný z podnetu evanjelikov kruh priateľov Billyho Grahama.

3.

Koncil mládeže v Taizé - august 1974

4.

IV. biskupská synoda - Rím I974 - téma Evanjelizácia v dnešnom svete.

5. VI. Kongres Svetovej rady cirkví - september
1975 - Nairobi - téma Evanjelizácia v dnešnom
svete.
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kami o ideologickej o hospodárskej zme*e s vo to.
V skutočnosti to nie je žiadny nový svet, lebo 3alekosirhle závisí ou prvého.

.

*

3. Tretí svet - veiini neurčitý poje Zahrňuj
rozdielne ideologické., náboženské, politické a hos
podárske prvky. Je týra veľkým neznámy;..

II. TndhľAhí "Jh. . SV .ľ".
Chcél by som tu hovoriť cftzv. druhom svete. moc sa
považuje za politické štrukturálnu j3.notu, je
v skutočnosti nejednotný v ideológii, doktríne,
tru k túre o v hospodárstve. le /ggj praje pi ta
kouto jednotou byť.
' ,

. Vx.etkýj n je zn. in-., úo si -r-je, Prakticky si pri je marxistické hospodárstvo, kolektív. ľo'.j■ -to cieľu
slúži aj laiciznua a ateizmus, v nádejí sk ■ ' r presa
diť monolitickú ideukolektivizácie sveto .

2. Cia nie je •
a/ predovšetkým nie je tento svet úplne marxistický
doteraz z rozličných dôvodov neuskutočnil m-rxist ický syst, prodov íety,: are nemožnosť prs kŕm. zovúť storočia star, učenie v nových hospodářekých
poďkienkac ■, meniaceho sa sveta. .arxiznus je predsa
učenie o hospodárskej revolúcii, -medzitým sa však g.
svetová ao6^.'*^(^íárska situácie zmínila.
b/ Z dôvodov hore uvedených., nie je ani kolektivis
tickým syst som. .olektivistick^ hospodárstvo stava
sa byrokratickým, čo zamedzuje hospodársku revol ciu. Efekty kolektívneho hospodárstva s ■ k: nkten* práca s po-oc z kapitalistických štátov. 7 skutoč' nouti ja tento syť'ttrn st■ ítnýr rapitaliz...er.
c/ ľieje žiadnou
laickou spoločnosťou, 1( * eo z väčšej č n.ti v nej žijú ľisdia, ktori vc ri ■ a v Krista i keč v strachu a v skrytosti.
d/ Kie j e k iaúnou a teissticcou s pc-ločr.osťou hoci s s
ňou na verejnosti a.v propagande nazýva a prokla
muje.
,

XIX.1 ÚPLNOSTI BVAMGOLIZÁCIB Y .pRUHQM . SVíSTé

1. Tento svet je v podstate slovanský, rozčlenený
v rozdielna né ody. 3ú'ľudia, ktorí sa zaoberajú
teolágiou a mystikou, ctorí liturgiu majú podľa pô
vodu kultúry latinskú alebo byzantskú. V životných
* podmienkach a náboženských pomeroch je ešte kresťan
ský vo viere a zvykoch.
2. Spoločnosť tam nemá plnú ■ náboženskú slobodu. Ho
ci existujú dekréty c slobode náboženstva, ktoré sú
aj súčasťou štátnych ústav, pre . Vsa sú podriadené politickýý programom a straníckemu kolektivizmu. ízv.
sloboda je tesne ohraničené podmienkarai, ktorým sú
veriaci podrobení. Irivüe . ovaní sú neveriaci. Exis
tuje sloboda ateistickej propagandy, ale neexistuje
sloboda obrany i^bo-enstva.

3. Ľudia sa taa rozlišujú podľa vzťahu k nábožen
stvu, národu a kultúre, hoci slovanský svet vo veľa
veciach kultúry a náboženstva je spojený v kresťan
stve, existujú predaa veľko rozdiely, ktoré majú roz
ličné historické príčiny, Poľsko je výnimkou, ý,átp
krajina je národnostne i nábožensky upevnená a opie
ra sa o kultúru la^insko-rímsku. Ostatné štáty sú
inak formované. Sú zmiešané národnostne, kultúrne,
nábožensky i liturgicky.

4. Vo všetkých štátoch tohto "sveta” vládne dialek
tický materializmus, ktorý nie je úplne identický
s marxizmom. Odtiaľ prvenstvo matérie, prvenstvo ve
ci a nie oso y. Ľudské osobnosť je podriadenú no&;qdárskemu pokroku, rvenstvo osobnosti sa potláča
.v prospech veci. To je hospodársky materializmus,
ktorý ubi» čo pracujúcich* predovšetkým pomocou politicko-spclcčensýej kontroly /kódex práce/. To ešte
.nie je praktický alebo "konzumný materializmus", ale
k tomu speje. Speje k tomu tak, že svetu robotníkov
dáva stale nádej na prevahu nad západným kapitaliz
mom. K skutočnosti ich vedie k stavu proti ktorému
sám na začiatku bojoval.
5. Vo Vvetkýcň. státooh tohto "sveta” sa spojuje pro
gram hospodárskej pre. eny a programom politického

Bssřtósiis
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je v tomto" "bloku" ateizmus politickým programom
strany’, ktorý je apriovne definovaný j a smeruje
k oddeleniu veriacich od neveriacich.^Ateistický
program je štátnym programom. Uskutočňuje sa na _:ko. lách, pri výchove a vo verejných inštitúciách,
/monopol zhromaclovací a spolčovací prostredníctvom
strany a jej orgánov/, i v športe, vo verejnej spr • ve a i v hospodárskej produkcii. Všade majú ZŽ neve
riaci občania prednosť pre význačnejšíe miesta.
Ostatní sú de facto diskriminovaní, oprava nábožen
ského vyznania neslúži na ochranu variacich občanov,
ale na potlačenie náboženskej prúci.

IV. HODÍ- I t-NEff EV/hQELIľAČNBJ MÁGE V LhUj 1

OVULE

1. de nemožné vládnucu vrstvu presvedčiť o ton, že
boj proti náboženstvu nevyplýva pria-r.o, ale nepria
lo z marxistického učenia. Lebo náboženstvo škodí Vt
hospodárskejrevolúcii. Na druhej strane sa pokúša
komunistická Dropa; -anda cez podlLzačské organizácie
- napr. cez skupiny progresívnych katolíkov - pre
svedčiť, že komunistický štát nebojuje proti nábo
ženstvu. Pritom toto podporuje tlač západných kato
líckych pro^resist^.
2. Církev v týchto štátooh je pre svoje
"spiatočníctvo a pokútnosť" stále potláčaná a sta
vaná do takého svetla, akoby za raňovala koncilovej
obnove, Lak sa jedná s Cirkvou v'Poľsku, fez ohľadu
na ľudský' princíp - aby sa zarmúteným nepridávalo
ešte viacej smútku.
j. Metóda voangvlizácie v Poľsku sa riadi nasledov
nými pricípmi:
a/ Chceme zachrániť, čo sa zachrániť de, revdlvšvO* kým fundamentálne pravdy viery. X tonu sú zamerane
kázne a vyučovanie náboženstva.
b/ Chceme zabrániť teolageciqřy hádkam a rozširova
niu nepodložených názorov medzi verejnosťou, aby
sme chránili veriacich pred nebezpečím zriedenia
zdravého učenia Cirkvi.
c/ Koncilovú obnovu zavádzame podľa metódy evolúcie
b to tak, že veri- .cich pripravujeme na lLtirgiekú
reformu a vytváram e vhodne kostolné vybavenia.

•

- 5 d/ Chránime
tradičné fordy séf'y .Božej', y-'Ouré
sú dôležitými orostriedk/ami v oriacicjh pri modlit-,
bách a nábožnosti. Je to ruženec, >gove poboOnosti,
esiac Srdca Ježišovho, krížová cesta, oúte. Opiera
me modlitby H na česť Panny Márii a venujme pozor
* nosť krížov^-m cestám nášho P ána. Všetky títo cvičenia
majú veľký výzinam pre
náboženský
život. Chceme prijať nove kultúrne a nábožensk for• my ktoré sú založené na teologických pravdách a ob
novujú modlitbový život. Napr. ’"adanske púte, ľčTrianske slávnosti.
,
z
e/ snažíme i sa zintenzívniť ///////O dialóg nig.kupa,
smv?.raxBijx s veriacimi. Preto sa stále uskutočňujú, „
návštevný biskupa na farách. uiskupi dostávajú od
svätej stolice väčší počet svätiacich biskupov, kto
rí im pri týchto. návštevách fár pomáhajú.
f/ Czkc s olupracujeme s rehoľnými spoločnosťami, . ///£0 ktorl podporujú Cirkev v pastorálnej práci.

Všetky uvedené príklady nám dovoľujú evangelizlciu v š
širľos rnérítku ako pred vojnou.
Obmedzenie- Času tv prejav / tu v biskupskej synode/,
ktoré platí aj pre biskupov z mlčiacich cirkví, mi ne
dovoľujú predniesť äaľšie poznámky o našej pastorálnej
skúsenosti.

V, NAJxVrREBhuJglE rOŽlÄI:XVKY Hí ÓClhhÚ EVAhGĽLIhÄCIU
V~ prtulocf'svhľú" e
1' .útoky "západnej tlače, predovšetkým katolíckej proti
Cirkvi východnej “Európy musia prestťť*. piiV prikázanie:
neškodiťí
*
d. Musia sa zriadiť katolícke vysielače, ktoré budú v
rozličných jazykoch vysielať evanielium do oblasti,
.kde je nemožné ícŕvf zákon kúpiť alebo vytlačiť./INapr.
Rádio Vatikán, rádio Amerika/.,
3. husí sa pochopiť naša zvláštna situácia a o cirkevrných činiteľoch v našich krajinách rozprávať s nerozumenín.
4. Do diplomacia Svätej stolici by mali byť zavedené
odvážne a jednoznačné prvky kresťu nskoho vyznrrxio ■. úipllomacia nesmie prácu evangetizácie hatiť.
Dúfam, že toto objasnenie o druhom svete prispeje k poz
naniu jeho zvláStnych podmienok, ktoré boli tiež v pre
došlých pracovných materiáloch obídené.

■©Usiosit^ - ná.h&SensK j-v Je
Istá skutoen st* sul
hOT“rz
q* yoSste tneJ •skíitočnostl.

Ju ti vSdk eStu ln# »všeobecný m-

tffirf « ohromj^oi jav a-»já s. dnesfkt©rý
volá®# atolyma* "PaJaPc tma eke príli
vová vlna" ’ň*eleä pobr«61e»ole ©acelr by
ffisifdaťť oeľ 35KS. 3ffi ®*.*dfce s«. ^©stro
t arSitom sttral svojho vývffijn ffiffiffio v*.
l'Siť s© svojho vn?tra tento’' afboSonsJký
výra«* - tot© oploa Xuástv« bes oMCtOa
a- 3L«^£byt'ktori by ra náboženstvo e;'te
ij ? dseóhuej dobe.-nlnlen y predoilýoh
ít.soch - ©re^^lás^o»
?olc b* onr-vi-i detské r . n?ivBé
Študovať religiozitu e ©robil® viery
y dna'w'oh ds^oh B ^r^mlét^l^or^-t nm?ososť toho t© veWOo probl-teu, ktorý ©odoim v$©tko aoidprtroidsené»

I*-. >rutc3sosť atoistiokéb© jama*
kUto&M>sť stolam noBotrebaJ©
dlhý výkV-USXdý oymSže o no® ’^Žp
©reev&dg i C» v r ■i rfílad ale len ’Vane •* Bko*
©io aj s©wrn§ čochy* ©J iná lesti ČSSR
— Južná loven ■ ifo - e srt i iJnf* tseoíra*
Pošet pr&ctiokýeh ©T©rved3onfeh k tulíkov - robotníkov nedosí>hu.te *al ■-«Tre
ba pripaMarfti« y© Frstnoássku pred t00
rokmi vä&Staa robotníkov y r.L bola
Yorimoa s tlačila m okolo krtaaov.ktorí
r týchto rnvoliaSiýeh doVoh Poiffiali dro
ssy slobod. > - □lovetóm k U riwre®i t ’••so
sp. lea 0*29? dospelého ob’yMMifofcr» ©ri—
hlásil© k o®ob.Se boo-vyaaiMleuT rokoeh
1Ö7X -74 todTa řaaiolagi©kéha vfrtornA
svotoná®arovýeb ©«©stojov obývat eTstw

f nu ulcviw-ku

Petra Prudká m

eteistcv sa csnaBttJe nŠ 29*9f cpýtin#oh«T arrvda.Ie len 13*9$ s nlch
neverí »ale k aabcSeftstrvu nesenjím ne—
tívnj c.- to j. ten IV- #ä ■ • ob wrítTcv
em pcv aJc ar prevvcaSciCeh e e-tóvtifch fttt&stov*ktor£ s® k vede-cka-nteis tlesk lan® svetonásaru^nlelea hJ.&nie t
ele aktívne Pc sij projv^pijU
Ateismus v" k oevmikol len
1© rcbctníokej tfcieíyr.Hinieeký ká s
KmjpoI Pfhmer píSti *Aíi sa nestane di%J-M snena nepredvídm' elite 10 rckcv
s krte*mai® svláSť katolíci badM s®
sieť pcrercHť e kapital alebc s- holands
kým. jenscntlstam s 1 »storošln •
ýjnelei to Sc Äo rcStu veriacich.

s Vietnam*warwv«»l*fin «lj*Indcvia* Lf—i—
S ýi&j*JAr4ri.. • • nrie&ásellhl ba štádia dc
Ütipcuy.'t nlcbtciektcrí ”tudnj aj a nás
v CŠO<?#®®r vHtei ctr'eaj-' s nie 1 n®
sápade viem svcjieh ctccv.
F&ekáisajď s bu&hUtieeýeh* Hlndulsetiekých* ereliailkfah cicke kreeťeaskýcb
rcďín.Usmevýij sa nátesk^®? 1® heveríiae

© náboženstve* • ľtalná . vest na ntsroett*
foltelcedT sc defincvl Blcvek ; ý
®n'®o?en3ký 21v©5íoh DckásUo «?tie cd
rrvýeb naSlntkav eietlieácie ©1 d© dneš
ných Siae e® ©bj-mj' nj-vu'emm*
vc všetkých taULtliwehu ‘red nelial ®$c—
ml s» v?.©k vátsmle fplie nová skuteSnosl a nead Besse ja prehli adnť - nevi-

n6*?.e prvým nviKtkn vmo bečme roeší rea
nfa svietkcn n® eelea svet# Je ©viatck
práce -i.aáJ?
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Neveriaci vždy boli na svete.Boli
zvlášť medzi”intelektuálmi*. Nebránili
však ľudskej spoločnosti a náboženskom
živote.Skorej sa. chovali tak,ako keby
Boh existoval.Dnes však počujeme výpo
veď Jean Paul Sartre: "Ja som prvým lo
gickým ateistom.”
Dnes až nemôžeme zavrhnúť ateizmus
povýšeneckou Oormulou,ktorú používal
Aleis Robespierre:’’Ateizmus je aristoOeratidký".Ateizmus dnes nie je snobizmom
povznesených urodzených.,ktorí sa nechcú
miešať s prostým veriacim ľuďom.Dnešné
bezbožstvo je súčasne demokratické aj
intelektuálne.^ myslení ľudí je Boh pre
kážkou pokrokuoAteizmus sa nateraz zdá
byť podmienkou k uskutočneniu ľudských
nádejí.široké masy nateraz prijali za
svoju zásadu výpoveď Karola Marxa:"A—
teizmus je oslobodený humanizmus potla
čením náboženstva.Náboženstvo je opium
ľud&tva”»

II. Vývoj ateizmu
Aby sme lepšie mohli pochopiť
dnešný Rteisísus belt? U? treM «leto»
vr ť jebe vývo j,
tona ne*tečí pár
ntr'nok nršej irahr.? ve Vse vVl esnorí niekoTko nDmáasek.
1pttgN»dy bsrh-rov do
«ropy vytvo
rili irándn© tut všinuta.
' nísi n biskupi museli prtjať vede
nie tenor všetkých s^átekýeh Slaností.
S týchto dejfcrnýoh ^ríSín om srodllo
«uedoveká ^e^lť^^tres
y stredoveku na celý FLvot resví—
j 1 v Cirkvi lebo rod*- cirkvi.Cirv
kev b»le teHt .-fo iťý» pvwteedm^fcde
si Slovek tnred^ov l,ie jéje.

i al eS tá, t novníciftair H , hlav
štátov boli poa-waa? dr^vmu ■’e'dali
- lebo odpietrli jednotne ako deti JWvU
odina e safls^nHtMHn^iii, orc 1 ani e ,univerHta,verj:ié sdrnvo tni ctvoivo Jny * Mer,• • •
všetko bolo riadené Cirkvou,iko bv jej
to patrilo.
la konci druhej svetovej vojny
síc^in« ovirtských -enerélov @1 pre—
šerela
lenentíninBtchrjmRv.*ít&...
Jeden s generálov ncdohnutý kr'scu
- veľkoleposťou týehto budov,poved 1.
* tfthlle je sínknť mo,rko st ju udrieť.
Cirkev ju sískala sato ny.šesileríc ju
v^ek stratiť ako ona*-f
lolo nemotné, s ogr to tskrosíatak.
ubJj avnit silnej krétoraksej noci % vro
denie snr*'txttr vyvolalo polit'iský slo
bodu. yslenie ,
rálk* tnábo?enntví' ee
pc- s I ■ ?■ pcv ÍOV U rv nlO&O sávisldío
ň’- človeku. kd to sátad?
^i—
nosovskej “wctLIo*'. Hektor! sv.'"©«*?*
»kvinskáho pokladaj’* s e tvorcu stredo
vekej Cirkví c roholantkje.

9
»lektori o '5*sní dosin! -’ni hoT$&hlasuj* en hrobár? stredoveku* Zdvodňuj * to t#%Ee anjelský učíte’ sdónrnMmn^
cenu stvoreniach veoí,o *movil n*^ý-rtslosť
švetirýoh srT^5L;n«I<'eif
HT rosnímu Jeho
právo* • *

MnjvŠUi otlft pod?* Pnul Hasnrla
Je isedsi Ifió - 171? rokmi*
‘’AkýprotiklíiafAký rýchly přechod!
autoritu sa snaží solotlť hieimrehit
disciplínu, portp_dok,rd.o* JOgny vládnu
2lvotoa*A?rc vel^i s? to pálilo Tu osi *
v 17*storočí*Ioh prisal n'stupci r 18#
storočí nenávidíc sávätky, »uteritu ft
dogmy* ■ *ví s" práve kresťania# .whí
s' aenrV’telin kresťanstvu* VUdlius
Frane^ss® nnýSlta ako lossuet a neres
KiýSts ako foli ire ***/la orlie dela
conscience europlonac, iolvin, i 9'.-3'Z*

*ler«k si uvedenu Je stále vlas
r vine vln* tni aolnuetl#Jeho rosu® Jo
shopný .falekesiohllho pokroku v nosná—
vní sveta a tý« aj Jeho užitie i pre□eny * f ynálesr, inflnl teslnálstv výpočet,
objavenie energetických slrojov^sllkonalenl© str-'<cv**.len ospravedlňuje
ďaysly človek* a Otváraj nekoneční
-ile Jeho činností*
»edeos sa sdá náboženstvo ako
strate ro-unu v srovnaní s stánkam
n cváho sveta* Náboženstvo s n sdá vkat
technikovi uko nrimnie činnou Tudskou
silou# Mleto ko príkladov len vywettLÍ
teto nepri redsvné postavenie náhHwwtvao
7 Jedno® s laenstsinovýoh filmov n osleduji tieto sáberysZa veľkého sucha
oužík o’bjí®*,bozkáva sen*
lá si orv-niluj' procesie* soviets
ky robotník stavia prlehr- dy a ssvodáovroie kanály*

- é Slovný doprévod k t-imto f i Im ^nic.
*U8 2.000 rokov veriacu prosia © sedli®
sa k Bohu o chlieb./Jak:* seVetstam prd—
o s S usne anal es vládv ? uokutodnuje
vyslySinde tejto ľudskéj prosby• •*
Sletech* e < mirneÄ to poviedU
si dávno» človek vytvoril teta pMfr svo
jej predstavy * nfOMiR^l v prospech toho
to «ýtu týmt£e en absvil vle.snaho iosauu9Vlastnej vile a vlastnej spravodli
vosti.' hndobný dl: vek ©1 vytvoril totertéh© Moh©*»
Náboženstvo s st il© prížiwOtw
ľudstva © živí s- jeho : rvou e. jeho s&soraCía je žleveknábožnejtf»týra Je sene j
človekom»Toto resávojenie poši<žile eiemknx
veka k * v»he*
doprialo sa slobody Jeho
svedonia. Avšak tento st v Je teras vo va
ra e "historicky svrot bude ekasžik&a,
ke • f si Slovek uvedomí>žt jediný® hode®
dlcveka Je sá® Slovek.foto Olfsncnvstvo
sa radže polti žlť jedine snidení® vieFs poveryfóíiSe P.hnb&otts dxrme de I
humsnisse athée/apeSflMS/.
ffk to preApovtAali vedci s učen
ci l^.vst^o^Si^nn^^ik to cítia pudov© aj
nadi sd&^tníeUžhA všetký© rosteným
životem je dnes - všeobecne vo vžetkfoh
vrstvi eh a o •ksách-ateistiolKá ck’aenosťtktor-' aožno vyjaf Mť takto« jaen .

®os i tívne j štei p*lť sn stžže jedine hen
Boha.» i
Sa Has reformácie M. Lnther to
povedal t ktoi: "V katolicisme en ťažko
íl letale ©pokoja» unaerV
Oie^n-r ateisme nie je »vrhnutí»
iVu Jedn^o aéböženatvatkre!5ťansk■éhof:
ktoré sa. cm pnn byť benceno^aJe to vsak
besbožstvo.dplná nevere* ktorá vsadila
všetko proti 3ohu a proti vietk^entdo
pri JÄťa niečo nedprirodsenj»^ to po-

7
s ití tot t
aus.
v

e koaä trakt ftmy atel»-

Táto viera sflmctnáho ôloveku adle
v*ek ísť dvojnký® protUModný© snerOa>
T obooh prípadoch sei spolieha 1« a 1mi

ss fa.sk« aoEaocti.
Jt tos
l*/ontinlstlck| a a'-tma sámlivo
víťssný
ä .' terx» a SL^c^^-^fc:
Í9»'®t©o8Htt*
2,osvietenecký husoalasma 'osh- vený
v^etkýoh preludov eko test* Je q Merlera
FontyJ,P*Sertrat3ataiHe.. .a n Ta.
2O,ttOJO3Čl.,
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Ani ▼ duchu nás nenapadá podceňovať
táto skutočnosť ä doktrínu atol smu.
Právo* ad Seino tvrdiť, So Cirkev dnes
prefádoe nejťaBšou fc^Lsou vo svojich
dejinách spásy. 'Siese^ve?®! bolestne
& rádmi. ’’epoch-bujete viek e cene n* - e J
viery s Jej -*1 odnos ti. Pokáslne oo to Jas
nejšie vylodiť.
l.QohrbdenL.e dnešného ateigmn.

Predovšetkým lén radosť n odistenia
nábo 'eastv^ísjdo bolo saprídltoená s vyvola
ná vývojor.jkt&iý ooe krátko odsali.
te to ľudský crvf v Cirkvi*We pn a
nieste aďřeae ošskáiviť,fe- veda á plne
•otrle kťselníctvcjktoré je protináboSe
nnská.sáUoSpnal^ človek je povinný
odrobiť sa tsatfEscllatk verí .Ie si
aSBc 3>1ki podrobiť.Keby *1 niekedy máčik
v sovietskom filme uveá.mi-ltBe si kťeelj^sd obredii nemôžeme podrobiť SňM,t*k
pote® aBŠe-c byť len spokojní s© srdtoníi e* tej tt pcvepr.iíieSby nb.o nte »ba.vil. vSstfih .’37tolo£lí & k ’slel.’Tcch u?
vede vymyslí Čokoľvek,bude to práve ie,
5© syr odmietneme nonýpať Sobom, pretele
-■ETté priSln® v&etká-ho s- neiSSe postaviť
ne rovnaká ’’roveň s druboíeňosí. p&dinw
/píBe Jo*» L’creixs SPMftUMPeiroune et Amour
-hmli
- 5/
Radujeme sevfatai m toho,*® si Slovek
uvedouje svoju v -trprtosť* S^ierlkrtl lsovo—
svet pripadá príliš detsky pre $ôm>.
beate 3ueha sv.
To str^iôvekuí sp dosiahlo nadvláda
ducha. nad hmotou artll r 'ohlo a .srii*
‘Tah .závislosť kašdej ľudskej GLoni^s^tL
na fca■ sôch dusila iniciatívu laikov a
neuwávalt radu ved AjáCchtnodri den^oh
veoí.

- 9 Wetko na svet# je odSttbomé Krist omšu
KráTornitvUfSSfmvétlí nie nit Je výhoda#
st vM>Mf**by v&etko bolo «odrobem# vedeniu
kňxovs^D&Jte cisárovi,čo Je eisáiňvo*
hovorí Kristu s.Coagnr o tos BaMiroko
píSojloua now ume theologie do lelamt
Zs.éll/
Cirkev a-, nikdy nespoliehala am
tiräsk# inštit**elé ovládaní ku eai,kcď
l81o o výchovu kresťanov
ich sludbn
Sobou Omnoho viac Cirkev Je v súlade- s h
SvaijeliOB r- rolHekti Je slobodu vted-y,
ko# vywhováse kresťanov svojim! vlwtnýM.
prostriedk Mikdsoaía n svl-tosťm.
Foto® ich postel«. do svota,aby tam boli

kvasom*
Podívajme s o vSak so tento pnr‘>l#® wd mmfW uhlta viery.

2«7lora ožne?1n# „wysiemio
dk Je vSak dnešný vývoj ľudstvo,
prinsnivý pre ♦Setsenie oíistenie viery,
nesmieme séx diviť,!© toto odistenie
Mshrnmjo rimiho,
se pýchn Siomkc^
2C*stoi»Ôi«i vyvoKvr—©s-oň dočasne
isté ťažkosti,ktorými by ®af chceli
% • • .oberať/P*B niélom Ptudos —lK54 «do»
eoabor/
TedooM myl*o&e preniká stáli
viacej a vi; o* J a© Snědného ovotm»Jeáaoduohý ľndio sm^üho vine aoS učenci
neprijímajú so pmaiOTdilv# to,5o so
norn-dlo ha&tatoTne dokáseť,akdsiťtvysJMIať.osry viery koby sr vyaykrli
nomálwwi kritériu pravdy.
ojpi aa JisvateJ"jió trojioo9stvoroaie sv#i^^K^istovo imrtvyohvstomio» * *
ostria do oblosti neprístupnej Tuäskéon
rosusaunk syvto voríme,tok Je to s d ro
dov mini náš rosu® a Je t© skok do mr'sdo .7is»fi Jo Jediná« osobné m nesdelite^—
M rosKHdiBtlO«

- 10 l&ne sthlsiť a pm*pí«eť takéto
tvidcnl&*'*'bj’*saíae slu to prirov^oiií«i|
hreďfrtavse sljge ťažko ochorie? poSes
»▼ojej cent? v ar lej horskej dedinke
aa lnaorh.ťypyta^j*^? a« a- aotaosť po
rodiť »• s dobrým lekárom,od bomifkossSpeclslisomJ# to n®aoin«*3novu oká*

moS, nátr-'»vypytuješ a* a aitsttého

lek^ra.Ko&e 8a#i&Í slcvaS a noho
at divere. Odo vidl&imS am. ara do Jeho
r f. V tomto okaiaľik.i m je nevedomosť
* neskBcnosť t rnedioíne sa.
sob «? wi oopoÍ % Si stky rwddel*
osl-'ohaa s ▼ykoaávMii ♦'#trenie sodTe
lekárových rdá. pIoo® viek vlktc© ošoru lem, posudzuje®» sUmjes výäledk ,
kt-ri líieky a* one spôsobili* I oje a
uodravimie v5«k bode najlepším dôvodom
dôvera y tobo»ktosý sa usdrmvije- * usdr*?*
▼11.
Kevôímrjoe ^si na.ters» toho druhého
dôvodu. m nestrčme u prvého t rrt&ehddssJ • *->
oelbo pátrwiš a vyp^tovanl^M#'* vier*- •
nie Je slepá. O»ie*a aa o historické
bád nie.fosnám ©eV r
udzlostí od
Abr8hci»t»'ß o© Kriste»ktoré náa a jav.!
Sok*

Mái kritický dote má wšal poIv,
aby vedecky nreStadoral tieto historic
ké skutočnosti.vedeotaro nás sóSe pri
viesť k istotu# ako ta# prostriedky
desný tivo t by bol neaoBný,kebv »a# e tent pochybovali.
’
Je treba
v tomto nrodcti<r*v
nc3 vedeckom
nr. duSevná -?®konrecť,ktor< nedovoľuje výjsť s vlastné
ho vir'tjm.0 tom eS o trosku fte^JkoršLe.

-uCbVJLHA.ff ?r-MCSfoj/
nohénu s nuMloh eJčftsníkaf,©bsvlá£ť
osvietený* hamnls'IOm ,o ktorých sn#
af lovojill b- sdá veľni poAoorlvá.
Jvanooť BoMeh 'vyslov,vy j«drej,ýoh
▼ dejl^oh. udnioti jd viera ak . rodel
nd rieSenio v mm tety need nttlb$3
o raene du&ernej odvnhy.?od ’ľ- nich Slo
vek s J snia ronmo® o n' ur.^okojsť
so skuto£n<3sťout*>eej aS Jexki 'kWfrok.
Msín* väf-Jt protmtlvy.ť ~roti dvejnkém
nodorosumeniu. Je nosť sáleší v to m£e
vi&m svetlo t- • m,kde o orsván je. osiMen
hovoriť o l»8nos*>i * prtteis neuen ť,Se
ozsvietena btip' osvecuje svoje okolie.
?# «vili nikdy rnevlstovpl ‘--lebo,

Š* lo/lS s Wnsurotn bol len Jednoduchý
Slcvcki 15 vlao, «oh toto v?nk dofr4?a?
taop&kpfarô ndSon kou? t- ťtv ťfío *e?13
ai odlysítijo 3ô.&s,t k to ale Je JsenosC,
Jprianooť a odvaho po?lve»ť toto svet lo,
v Jed i u t kéto st • aovlsko u Caouoa, nul—
ale r».. .adžene »1 hned ror/o-snnť v tom,
ôo &se naaietell istému vedeek''nu sy©l<***»
niusodtletenle uenať pravdu,ktorí pwevyleje ľudské sily. dnlet ť ustať sn
pravda vmkM^i® slávenie glov&kn
v oboch príjádoch s s viert uráža
s lameat.isMM»et i# vo svojej vl • sinej

áefiníoil - Je s lov nezlučiteľný, Vie
ry Je stretnutie Po Živýn ohoa » dô
verné otvorenie ms tťr* Hvéao. Rohu*
ľudákS oiniet^nle k výkhoýa s vUsst-

mého vařtm Je msrovnntoTnd s vierou.
Hr proti tomm odveJct, • prl mosť e Jas—
norť nusi pre jnk velvd dobrodružstvo,
ku© al chce 8©h snviesť Slovelo*.

- 12 Vmhé veľké nedorozumenie Jov t?®, Se
nernoneli P* trne v'boo podstatu kroCIMt
r-nstr— >ke& ky woe ci«^t^l.l soekvtn *'ť
človekovi Tnhké r no>iotiln< rorrioBento
Jeho problémov. rvý %6,b&Ii lob ■ do tMeM*
kýoh dojín zn&ín* u Abr* h<m. tý^^f.to
slov'ml;*V,r Jdi a© svojej ses«,io svojej
rodiny,» dom svojho tes».*
odo ’m*
rríkr.e sf nerat/le opekuje v dejinách
Isn^.eR v evanjeliách * vdojln^oh Cirkvi.
■TCroci,eno?Jtoli,fiv'itoi
n.Hcnf
onurtiť v&otko r vydať • Bfc dobrodmW
vm n ' ooe tu. »rirtus odmieta usrdonéh^^.
BebývemáhOjepokojného * sebovedomého
Llavokn. Sostejímského výkrik jo vtlfcy
o wd 4 % ľrieto, nrižlol si n’sv rmSor ť* f
odoknariku.kedy 3>h vnikol o Zudoteáb
kého Sirote vyromtje istý poriadok ,ktosý
J© has »she. Prii^te. @eč . nio pokoj*
í->rlel Maroni to vy jed Ml voľoii
Jnspat" 'cieliť vlasti strdieko do do
bí’ e nfro« do Wctného vadtmuIíÄl
Ind-3 to nic Jo nábo * onstvo. rvou pod
mienkou *€ ©r J© prijetie sivislosti*
vstúp nio .do perindku,ktorý eie jo no 'iní
výtvorov* ’lovok ev v* -k volfel h ojí
stv ti'.’ svoj
’.vot.

trkpnBOfHť
—«'i——

T*........

ne'ný človek odmieta íiohr v mene ostu—
pa.výiconi i a v| voju Tudatva. I’ehovorso
au o*stvi ite £iwt .Je al večemý svoJj ■’•ovlnnasti vlastniť Mvot v naj

vyššej miev-e.p.0 stávadla videlo Tudstve
nouetdly m® t pwstrioďkov k *van.nniu
svete e joho vyuřiti • udstvo Jo strh
nuté d-. »rýchleného ncsti pu m je si ve
domá nutnosti ■ ©ony tetete postupu.
vedomie v I voja savi■ lile dneMnéhe
ilivekn de takej oievy.že ale Je schon-

- 13 ný s! ©red st■ viť,g©
hol ať iný seujern zU

iivý ?vér mo
tni ť m «4-

riového živcť y 2rce a m veamltm
ote© sil'ha j d de .Chcrdin tG t-kto
povedal**!® Fhehírnrno hm* IiVíCc rtní
* rysa ôuje moderného dlovoke / y tos
*> syrele nástup? n Mon s •.• častníkor
ale síl e&te sodra/Je to,l.e nielenže
«ôSt »n dÍv • ť do vesmíru,ao Ó&siif i® «|
á© trvaní* & ?fs í? neschopný vidieť
n lei o ©kolo sebe - nl-S—poiíhajď« sebou
esaghuflovek 0dh^ľuje,$e
oeo • « smernloou ¥#w J- - S® t
st 1 uvtdoaeľ®
vývoje® bs© samé h© •
Vidieť v dnešnom udstv® iG návo
dek nnoion*;liBani a porobených národov
*lebo hor Sku o© nových vedeckých ob 1 voehs •lebo šili® ©c vise® f
vO3ňJ
výkonnosť!,. . sn.-nennlo hy vidieť len MOtXJ
vonk J*ie jev? n neuvedomiť si hlboký
r,*ocwe,'ŕtor- ' je ich ■rríčinou.u.vlstvo je
si -onedn® vedomé »vo lejsoSnortl »meniť
tvárnosť aernfsmnlf vlastni vn "tr»
nokr-UavH* vo vývoji, ktorý n 5cl
n prvými sábleskeni svetla n na®eJ
svnl,
f nene tohto- n^^^Vupa - 51 ho n i s7R®e slobodou uVl£iiin#n.,v,,lo©vst4v?.Hfn:,
vedeckým b.ádnnÍ3,7ýkonnosťou nlebokkok- ľ—
vek ind!—dnoiné !udstvo vidí v n 'nofeust—
ve nebtsneiné bl^anovdtvo.Me je ťažšie
ho a4>a«i*K tňmje ebte
nine níBehýbený*
Tu si s hrévaae s vlekou n možnosťou
v! ery dnešného Slávek»»Jk sa sd<,*e nil—
bfešei^stvo je nenri- teíské nlebe ánlne
ohrnie drelnému strhuý'ennu vývoju vOeVkýoh tu&í,u3 ktoron kšidý obes s pol>nr?ioov''.ť so všetkých svojich síl.t-k
Je n'bolenstvo ncjnobesoeSnej&ín bldmnovj8tvoSfK3ner^fmÍB životnej sily do ne—
Vnfisioknno Rve±pfo ktorá bude Sirôt
n© svete neoprlnene okradený,

-uCelá otásk r>- shrnuje v
te
ro’i.ooT alebo shoda Beds! krecť* nakau
vieren r vierou Slovek®. v seb* ©eného a r Jeho v/vftj.©lpov»dÄe b#® vš©t—
kéhh ir^h nia*^ 'íoh,ktcr,'ho oddietajá
to "Mí nsši s!fSasta“(eltR kterého trrth ten
cí®- by teSiln
hodnot« veaniru e
smešovsl?* tudrké úCiiie, Je* Idol* e ni©
' Sivr >olu

Vrátta# or k východnej Cirkvi o
k výoWdný$aábořenstv<*.WCb 'a •ováže—
▼ať ducEovny -y' or alebo odsadenie sk©
to&aoetx»?« frresť-nskí vier* miluj# stvo*
rinie»ktorá trpí t pSssďjloh. beleštlaoh,
v ©5»káwini dSasSi ir víťsnel slobodě,
SoMoh synw/Wb .19-22Ž.
lei# .▼» říaeo od arret k anitoly
ôsnenr ni p■> p* sledmi kapitoly J/novbo
stvr^nia aii ukazuje veauír ©tvořený
toilm! ru&vai r daný veno v n šlovekovUetn vesWCr, r kto ros J© Slovek povolnný len ku spolupráci s Sobotu Preto
vývoj stvořeni“ sa noestavii ni ,3^chodom SoBleho Stnm a nenzetrwf sn -ni
vted -»ke" Kristov© telo M stane Xvnson.
i-právre nnopik!

’■*y kresťania sr nebojí®# ' asniť
viery vo svet n viery v 3ohft.Meniô£e®e
si ■nredst’al ť Jednu vieru bes drubtej.
Aby sa nskutadnlii dokonalosť
^pín^ť Kristovho teln* Je treba,nby
’udskpf svet deslnhol riiiodzeného
koncn f vo jko vývojn p vsrnstu.A bude
tiel treba,abr vřgtci,ktorí uverili
v llinreki r í uvedooilitSo všetky ich
delila sd n--rae,ke»7 odsiotajť nodpri*
rodrený popi edok. "ieS by podhodili
myšlienku Karola -asrersat^Jedin/
ptív*, origlnr-oiit Je vo vg^hu"1" nnd—
Ü“RUT•

- 1>
TtHlhrd de CMrtln © dnaftaoi tátom níšeihre fLetkv nwdchádsajdoe aá-bo ženstvá swemžé abjav^ia ko®m.nk'ho
a4s0m*n0<!«i^áo vomxm tak ťaEkd krfna,
I# ba f ai- m^nU alebo <k'gv>*w» ni
a! nlW? aoipU* j pretoie ad t«rr.a
Jm4 s aftmPtot a mwaá v mstik«
raaitiainB s a®LLsnoa^l, umcOSu sa r^Lspl*
sobí ť hodnotdta a keelt xukLRMs* ínam
’m&cdn^kdio 8 fcw - veeafiUtSsodnevrdajd
ai wHi davkán n>l»J Satranr ?y « asSej
Sl»O»etÍ.
•Ik viak Fristus Je str*#©a,tak
e© dloveLt ofti sahamfi vys^Mť % ©dhOLlť Bake v celej ďPke s Sfrfen a hĺb
ke v<vojo« smetu*
ýrenť a^trno pr datavuj JmSiný
mS-Uenkov* wíd desta to&M silný a
poJkafcový,- b* é&árr-wěv x$mvut ovlá—
daleelý s-wU-Seďto® kreerC- astro nás
atd« nôtmdť k tom»eby ssae nielen
BldSiU.nl« ®J aLllm 11 obdivuhodný v*v©Jt
ktorý nas whv wouje v- strhujs*/ %eno®ene
hamlm 510 -3 31/*

