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Vo sviatok aooätolov
sv. etra a Pavlo predniesol svätý otec Pavol VI.
svoju programovú reč Svätého roku.
Kpjsaanrv zdôraznil ®imoriadný význam Svätého roku: Je tc čas príhod
ný, Čas milstivý, ktorý neslobodno ©reoásť!
Každý veriaci tsá pokadať splnenie programu Sväté
ho roku ze vec svojho svedomia.
Svätý rck od nás vyžadu
je hlbokú duchovnú oonovu a to tak od jednotli
vých veriacich, ako ®j od cirkevných ustanovizní,
farností, diecéz, reholí - i obnovu celej CirWi.
Táto obn va sa má prejaviť zvlášť v zmierení
s Sohotn a v zmierení s Tušmi - aj s tými, čo nás
urážajú, So s nami nesúhlasia, čo sú proti nám.
Vo svojo- orejave aa
prihovára k n: jdfle'itej*Ír zlo'.vá® 1’udu So Ziehe,
rredováetkýsi svoji® bratom v kňazatv© s k slédým
- najsamprv k tým, čo začuli ?én vc volanie: í o5
za mnou, potom k všetkým mladým dobrej vôle, pre
tože ich považuje za najsdeejúích ©ochoniť Pán«
Je ti ía s uplatňovať do posledných dôsledkov evan
jeliu® v kaädodenroa živote.
Svätý Gtec nám privoláva:
lore srdcia! -sú hodnoty ove’a väčšie a ove”’® c
cennejšie, ako sú tieto nozevsM bohatstvá, no
ktorých tnk vermi pachtíte, že vám zašle 'ujd oži
a robia vás v skutočnosti noTutovaninhodnými chu
dákmi., duševnými trpaslíkmi.
Ka3\©hodno z -búda ť na
príkaz Pána Ježiša: "ú i lajte predovšetkým kráľov
stvo nebeské a jeho spravodlivosť s víet’*o ostat
né vám bude pridané”♦
lore srdcia! - to nám pripomína celým svoji® *ivotem i mučeníckou smrťou sv. Pavol, apoštol ná
rodov.
lors srdciel - prihovára sa n- svätý ( tec celým
srjk dvsnásťrn. nýai nontiftkátom, nro-grasiom
tohto dvätého roku.

/VýfntV■ z tlačovej konferencie konanej vo WarŠeve « Dr. Filip® Fotteros, renerilný» sekretárom
svetovej redy cirkví./
- Naväsujde ne svoju návštevu v Ríme v jese
ni minulého roku ® ne přejev, ktorý povedel na s
synode - prehlásil, Se spolupráca medzi Svetovou
radou cirkví a rímskokatolíckou irkwu ee inten
zívne rozvije vo všetkých oblastiach s vôbec on
neobmedzuje len ne Činnosť spoločného sekretarieftu ore áprevoMívusť e no oj /sODEPAX/. Exintu íd
naor. stále kontekty e e®l práce ej v oblestí
formácie lei ov.
Hoci perspektíve členstve katolíckej cirkvi
v Svetovej rede cirkví je veľká, je m>žná e no^t*
trefené ešte väčšie zblíženie. Ťažkosti porosíme nie
ed vzáôoané, e tede 3»18í postup v zblížení vyža
duje v princípe zmeny na oboch atranách, ’olno
bed®f stále preb^ehejúce dôležité zmeny oj v ketolíckei áirkvi. Orieznlvm javom pre rozvoj
ekumenického hnutie je vzrast význmu e autor ity
biskupských konferrscli. Ôske tomu se rímskokato
lícke Cirkev etáve viecej lokálnou, viec miestnou
vo svojej Štruktúre. UToH?! t použitie riešem«
ktorá už v niektorých krejinách přijeli, Že predsteviteT miwtnej biskupskej jonfemncie patrí do
miestnej eru menič®j redy.
- f síví»^«’?. s problemstikou blížiaceho ©s
vetného zhromaždení e Svetovej redy cirkví, ktoré
se má konať v novembri toho roku /1973/ v Nairobi
/ ’©nie/, dr. Fitter nevedel, že efríeký kontext
tohto zlrom£denia zvírezní dve problémy, stojace
pred v š e tkýtí c i rkv -mi.
D*. potter kládol ddrex na n t tnosť hlbokého lokál
ního zakotvenia cirkví, ktorá ad Povinné svojou
identitmi s^oti-ť s domácou kultúrou. ? Afrike je
tento probléte obzvlášť ostrý vzHedkm. ne dedičstvo
kolonializzu e na neustále znovu sa rodiaci neo-

kolonirlizaiua
ťzko s tým je spätý druhý problém - obrez, ktorý

IT.
dáve kresťanstvu biely rasi mm o: ”... Štyristo
rokov otroctva - to je oredohra Os vien^ia’"•
A preder - čo je obzvládtný« Skendálox - rasis
ti cW? režimy v Afrike vysturují v roli Šíriteľov
kre^sfarskej civ<litórie.
•■'odohne oko v otázke kultúrnej identity
■í tu máme dočinenie nie s problé-o.» výlučne pfrichýa, ktorý by rcoho1 byť pověřovaný za exotická a
vrdialcr.ý, rle e historickou konkretizáciou uni
verzálnej ú1 oh y Cirkvi, ktorou je vytvorenie, posilnovrnir « obrana "ozajstnej ľudskej existencie
v srolo^^natvr » spravodlivosti*.
- Základnou metódou vytvátanís spoločen
stve je lialóg. Nemožno ho vlak eháppť pko sz bo r
erguxentov v j silí nonjtiť vlartnd pravdu. Dielóg
je soôsob spoliuiaFívanin. Jeho podstatou je odha
liť druhé»» to, Čí® Šijeme, čo nás absorbuje e te
ds odhaliť aj vlestr.-j slabosti e pochybnosti,
t reto vhodném miestom dialógu nie s-5 velké «broaaŽdcnia, ktoré často aojd-charakter propagačný»
Dialóg vc veciach viery vyžaduje uznanie, že ko»
niec kancov neevnn jeli zu jeme my, ale sátt Krirtus.
’»Sou vecou Je dať se k dispozícii Bohu, eby sme
p'©obili v Duchu Svatom; musí®e byť preto oredoyčetkéa autentickí Taďia.
- '‘od ľ e mienky dr. Fottere dialóg o to,
čo Je jeho zdrojom - dialektika Tud.'-Jfého bytie sl ehénané s pertraktované Tuosi. európskej civi
lizácie nrílič abstraktne, pri»® hereíovský.
7 toho aw>žr.o vynlévp ťažkosť. výrazne sa objevu
jíce na misijnom poli - akási neschopnosť ľudí
európskej civilizácie prekonať nodradené postoj
dobrodinců, ktoré od obderovanéch ní? neočakáva
© nič e® od nich nehodlá učiť. Bohužiaľ, sni ?tél
cirkevného živote, ani systém vzdeláveäna neuTnh? ie s nevedie ’ý zaujatiu opačného poatojn.
.Svetová rade cirkví cíti notrebu a tiež prac 1e
no dialógu s veriacimi eJ nekreeťar.rkýcl nábožen
ští ev.
/ Z Tyrodniks powszeehnego ?. 19,Q175/

/K. Rahner/

Keel i iba kňaza na tiché dni

«/

1. Prod Behex
VěcíEchúci, svátý Bože, po tieto dni chcení
k tebe prichádzať a mcšlit sa. thcea ve vy
znávat, teba etče, í ynu a vuchu Svatý. Teba
chváliť, teba velebiť, tebe sa klaňať. Chcem
ti poďakovať za tvoju ve kú elávu.
bože, čc ti
poveä&ť’í Uáa vyhľadávať
clcvá, ktoré velebia tvoje svaté □eno? Máaa ti
dávať všetky .viená tejto zeme, tebe, ktorý si
bezmanný'i .;&a ťaXazvať Bchcia svojho živ c ta?
Zmyalcm svojho života, ciel’fs svojich cien
ncevätiteľcti uicjich činov, Žiaľom mojich hôr
nych dní, ucaovoa mojej osamel osti, teba, n?cj

najtajr.e.jžie áťnstie? kám hovoriť! Stvcriteľt

ItórŽcvateľu, area milosti, ty blízky, vzdia
lený, ne ?ccí.o 7 i teľný, Reže kvetov a hviezd,
Bože nbkxjnáXiO v«e u i stranných bitiek? Ty
si Eúuoľ©C, Mcc Verrost, Pravda, Večnosť,
Texternosť, ty si nsacvsctko milosrdný, sprá
vce 1 i vý a milujúci.
i ú j Bože, čo ti mám povedať? lián sa ti sť<
žcvnť, že si ouc mna takým vzdálený? Že tvc
dear:lede také strašné,a také dlhé ako «dj .
život"
fíX Ku í;uis'
milcsrefiy a že tv»^
cesty, pc ktorých husím ísť cy - nie ty - a
tak nepochopiteľne zmätené a nedožierne? Íle
ako by ©cm mohol takte nariekať'7 Ako by cca s
st hrl sťažovať r.a tvoju vzdialenosť, k@á ttc
blízkosť je pre mňa práve ta< hrozná. Ako by

nora/e*-«eh*4-ŕ*<eíe*a4-ea-ev*Ji»-*a*4»4eí*/ ach
plakať r.ac tvojím r ilesr en&tvom' Vsä práve
jemu venčím r.o- to, že t-Ste uožičí Čas s > jmu
hriešnemu žive tu. ’,kc ei ťažkať na neocehopiteľnoeť tvojich cicat, heu všetok zmätok
zapříčinila v nich meja zlé a zmätená vWi
í.čj Bod, č c ti mdm ?cv uať' Kára ea snaž:
zasvätiť ea ti? i aa overiť, že ti patrím s<
všetkým, d séra a čc máx'j tieže x j, ako sa
márr taovzuBť, kou ma tvoja railesť nepri j e?
Ako id® vstaviť do tvojich služieb, ksô ma
nevdát? lakujem, že si ma povolni. A pred«
■i tvoja služba pripadá ťažká. Nech utichne
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xcj c slabé a zbabelé r.rfc .M a nech ea nepo
nesu je a tvoj u službu, e ch u i tknu x je ús
ta« a umlčia ..icje vzdc-ravité sr<cei a vyzná
vajú tvoju pravou, ttcrä úe u la ttej. i» ako
rac ja. Áno, -ane, tvoja služba j c
' -'je
jarab je l’ah.'.é a brewo Blau c. pakuje n ti
za^yret c, čí
(.s mna v cjeu. živcte- žin- .al.
JuG ?tth\ .lerý a u- bu, \ . t c -•. ac ro. aa .■ r. cil. luč velebený i
r jemne tni MÔjl c Cvhta, aj za moje bútne dni. Huč vcžeimaný zr
v ä e t c, Čo t‘i mi i,vcvel. ai c,n e pr >■
.£»t’a,
svojh.-rien-tv-;-ix a vzdorovitého sluhu zo svo
je služby, .y vládneš nauč mncu t v tých
hĺbkach '’jej byVtmti, k< e jedne ,'a roahci uje.4 c sebes a o n v. jem vecne; . os ce. ŕveja 11—
íc«ť je milostí«« voř rm vôenohúc i o ti. dary,
icerroný -c Ve, neouožcň mi s pred vejej tvá
re. onerauj o vc svoje f r\’’t u, r ’. užbe -c
včet y vni -ojj c iivc a. Vy mu j či choei , len

uaj stlu icr.nt, čc nariaďuješ. Aj keď

ps

una

via v tvojej službe, ty sa neunav iš v tvojej
trpezlivosti# Ty ai .viehóc- rá r a
i .c c, ty
dávaš. silu, ab; tc i začínaj, žiť zt ova, aby ©cm
c.úfal are ti r».á< iej 3 ,®-y sc ® y----- *•» —* —«%- »
vc všetkých svojich porážkach veril v tvoje
víťaz^ tv c vc au«.
ose í.3.- ,c > iného ti raCa pocvcet e- c. to,
že ©cm hrieBnkkli Vy tc však vieš 1 v iie ako
ja aj?- ja by s c tc- > -o oca neteril i neche!
by res. tc n .. net’, xi b;. tvoje slovo nestále sro
tí
. e i ,) »;■•' Lt. j s o r. .n mjía, lehe sou
Clove i. vric-áry.
ie > tc 1 i v ie poveoať
takto, ako in— áie’í.xhcmu im Ku c uu inému by
sem sa mal utierať, a nie '< tc e. Ku komu
inému by s c v r n •■ťL? obrátiť r i
v i cu .Li
bost- u, s Im i\ oatv u sv cjic cr-ca, s ■ vrjenacnccťeu svojich
Beze ’ ricanikív, Boc obycajnýc i u, v * c ./ch, z babelych, c príe smer
ných luoí I Sožc,u3 j hriech ri c e u 31 víry ,
je taký vóeurý, taký obyč^jn, , .i e
možno aj
me- li i.sct. ’ avti , len vi c. , teč pre..i i? re inc reba, (svFtdh-c Behá, ev oj vmc - a svoju
norou a k ú zabučte. , .e ty chce í. vlasťo
.aše sroi^^ie, že o chci V ma C celé a nerežúc—
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lcné, horiace a na>Setko ochotné, že ty
žiari j a na naftu lásku. Beže, kaa by som sa
isal utiekať? VeT.<í hriešnici sa azua múžu
eíte nasycovať» démonickou ve kcsťcu svojich
hriecúcv. Ale aký oupor a mrzutosť vyvriava x
meja každodenná úbohosť, moja eýta lenivosť
arfiea, hrozná prieaferr.oeť môjho "dobrého
sveuc ^ia“. Lan ty eSt# ztmŕäsI také srdca,
len ty máš ^re uana ešte trpezlivú lásku.
Len ty si väčší ako .voje ú b ehe srece, ^cže
hriešnik*, v, Bcže vlažných a lenivých srde,
zmiluj aa ped-o mocuj
Aby sóm ti achcl alúžiť, pretvor ma na
stúureho a trpezlivého. La j ®i odvahu povz
niesť &a nac jsnohé věcí, daruj ml silu odrie
kať &*, pretože to utvorí nrázune mierte,
ktoré vyplní# ty. -’rcsím ťa o dar múdrych,
héotc uar potrebujem, aby ade ti slúžili
nercÄGcleräýjn sr-eau, ó -t&keuto aiuäbcu ne—
mážeme čakať - a dnou ešte menej atc kecy—
«.•Zvek prebitým, a* buuexe vekom nckroČilí
Xsvet uás aám ca seba opusti.
Á.fco kňaza, n lebe apo&tcXa — služeb i kn
ca buuú č os t cr o nazývať ha tr-rýK.". Mnoré
čnosti staroby eáte nsauaX* -lať, sie rausLá
«MťC čnosť múdrej s fox#?t-ôčnej trneslivoati,
Čnosť svÔtej inuii'erencie a mužréhc. ociriokania. Lebo na to ei && povolal, lebe si
ma povolal vo svojej Cirkvi uc úradu ^atar^fahJ?

Sich**, ’•prefibyteroi’’, vc avejaj cirkvi, kto—

rá tu putuje z oblasti viditeľnej co ríše,
ktorú očakáva naša viere a po ktorej túži
naáa láska, la tejto ceate icusim kráčať
©c svojimi tr&toi e seetraai, svojim životom musím urobiť viaryhodným to, Že ran, kto
sa zrieka, ccsahuje lepšie unbrá, že ten,kto
<iáva, rachácsa, Se chudobný je bohatý, že
ten kto naozaj verí tvcjis« slovám a stráca
pre^teba cvrj žive,t, získava život večný.
Lčlň Z
j<C nr>'CBK narzfi; k’azské aruce
služby a Lásky. Lsen.

Na nádvoří sv. Jamaze vc Vatikáne, 22, II.
1>75 Sv. Otec tri jal rna í tia sveta v cyklis
tike EdCyh© Merckxa a okolo 30C iných cyl li
stov preč začiakkm ich cykllstccJýŕeh pre
tekov na Saruiniu. Ecoy ‘erckx, známy nielen
ako slávny cyikLista, ale aj ako praktický ka
tolík, čaroval si . Otcovi bicykel, na ktorom
sa stal .majstrom sveta v cyklistike.
Iná veľká cyklistická hviezda, Felice
Gimcnai, čaroval kv- Otcovi svoje žlté trič
ko. Pápež sa k cy i lisoom srdečne prihovoril.
Pr.ľ^^menul nielen všeobecnú úctu Cirkvi ku
športu, cle a, . svije zvláštne sympatie k cy
klistike, v ktorej - >cv dal. - niet miesta
pre"ľahkomyseľn.ost a impnoo.l žaciu". Je to
násleckcm prísneho výberu,ktorý cyklistika
od športovca vyžaduje. Potom sa Svatý Otec
cyklisoom poa k cval za to, že si počas Ová
tého - oku vybrali Vatikán, ako m^erto štartu
svojich pretekov na Saraini-u. a zaželal im
úspech ao cle,a týchto pretekov spolu s "ju
bilejnými ciel i" Svätého roku - obnovy a
zmiere: i ia.

Podľa “Glas končila*,
é. 6/75

čím žije kresťanský svet....

Ole 30. júla sa zíde
Generálna synod® anglikánských cirkví. Má preroko
vať
otázku o kňazctve ženy. Táto téme,
ktorá je v posledných rokoch veľmi diskutovaná
v anglikánskej
Predmetom diskusii je tiež
preto, že eventuálne rozhodnutie v nroopech knazstv© Ženy by malé negatívny vplyv na ekumenická
vzťahy anglik. Cirkvi. V cirkevných kruhoch nrevládn názor, že katolícka Cirkev, s ktorou ich
v posledných rokoch viazali úzke vzťahy, bude^mať
aj v blízkej budúcnosti odcňeteaý postoj ku koazstvu ženy.
w
keby ted© angli ánska Cirkev udeľovala ženám kn£7sk'ú "vysviacku, bolo by to Bal*ou zbytočnou prekáž
kou na ceste k zjednoteniu.
Vatikán znovu netvrdil
tradičnú náuku o zlých duchoch. V jednom dokumen
te uverejnenom Kongregáciou nre vieru sa riešila
otázka, či je tredičná náuke o démonoch aj naäalej
tak závažná, ako v minulosti.
Niektorí dnes vidia v Satanovi iba zvyšky mýtu s
personifikáciu zle a hriechu.
Naproti tomu dokument zdôrazňuje, že cirkevná ná
uka o zlých duchoch, ktorá sa omers o ev. 'ísao
a výroky IV. Lateránského smemu* je aj
d.
dogmatickou skutočnosťou. V tejto sú/ij^iosti citu
jú ”avla fT.
"Kto sa zdráha uznať existenciu zlých duchov,
ooúšťa oblasť biblickej o Cirkevnej

Dokument Belej vyslovuje poľutovanie nad tým, že
dnes sa nepriznáva taký významne** eyorcizmu, ako
v orvých dobách kresťanstva. Pripája k tomu všek
varovrnie ored poverou s mágiou.

Si musí byť kosami «aus ateieSú tri druhy kownizau: huiutnistický, di©lrkiicko - historický a sovietský •

’■'umnniatický - ti.moSené rnlrí srxoa, který zoatávn! ná®or, ž< nr be ženstvo
m..© j- ni č Iného, ©ho jedne r for'ieu odcÄdsenir

f^ovôk© sebe o©ié ku. Je to nmvde|x>dobrk<Í» že ®tsk—
to orientovaného koauni zau nemožno ateismus vvneť.
Dialektický maleriaMnaus sto
jí v radikálne erotik1.»de k viere v i oha. Ako omvý asterlalizžiUs, novsžuje hrotu cn posledný základ
víetkřho» Heide -mit bä síoe ť S: l«ý s, fko iné
fnr .i’' n ' t- » inliznu, ktoré suzinhvojú v^bec iba hwtu
z r utočnú.
inIekt. tut. nejnov ’ i© n zn&vs , í e
“bd Vé vrfloaic je nie -ist neh Mi tnýu, e ’a'* výtvororo a flmkciou i moty r síre, ľudského moz/r.

Takto ss síce č* chovnc. uzyčvň, ale pr^čse len ore-

vedené n© hne tu* ©ko n© posledný z ’klad v?etkého.
ktoré neroá nutrie
za základ en’ ndzory mladého arre, ale nemé ?© *áv»Žný toddled ani dialekt. m* t., ktoré stojí n? n*d e historického materi al i z.caj, takýto me-ttríali znu e
nemusí bvť nutne ateir-tický a nrpriaťsTsW nábožen
stvu. Historický Materializmus povež’.Je náboženstvo
umení r, .or. l<y, orává, lilo-«© :fi u, ste. za fomu
SíJCloSpitóého vedou?, s, lebo za forcu izv. nadstav
by» fadrtnvbr .1 sa z£klsd spôsob výroby. ý- . ©s
chce vyje^ti*, že v nadstavbe, n teda sj v hfbožen—
štve sa pre javu jf vždy nejaké sociálne dsinott-,
nejaké triedu e z. á u j *y.
"dvodne považoval ..7sn
..... _*, všetk
...... y tieto foHiiy so o!oč ©nského vodo i r ?,r ideológiu v změ®le zn' jasmv ovňlyvneného falošného veik J a. heskôy však začal©
«rrfetie”é filozofia vru'v i je<h o tliuýřcr: foriem
s-o o', vedomie rozlt?ov - i&edfci ° ra y ro”, i obsa hal
* Zé,‘j_'".n í , pod. ífrrfý-i í d ,-3l O i cké „ obsehmi.
Tb® nri náboženstve ©a pžX dodnes robí véni.aks, ■
Ino je vraj formou spoločenského. vedoM.© v tore J

near?s! del. e Žiaden orovny obsah a ktoré predrtrve-

je rýdzo fsntastieké odartp.dleri® /■ kut©’■ "os-t/'.
en uč oovežur V □« ” * boženstvo za pecifjcl 1 formu so lořenskféhó vedomia,
potofc .'-urí aj oreň platie to isté, čo ore ostatné

Toto k váak ne lnled- o -f-

foray. Potom treba ©j v non rozlišovať medzi prav
divý® obsahom a záujmami _ pod.menenými ideologic
kým obsahom.
Tak ss zdá, že by marxisti -ja
li možnosť, keby cheli, dosnieť ku kladnému vzťa
hu k náboženstvu, a aj v nom vidieť autentické
TUdskd hodnotu, ako ner . v umení. Je to možnosť,
ktorá od mnrxiatov zatiaT nie je príjmaná.

♦ x ♦ x ♦ x ♦
Dobrá váTs nie je dobrá, ak je slnbál

Radosť nie je večná,
smútok née je nekonečný I

Noste v e« be vždy radostné dušu ... !
Shaeksoeore hovorí:
Redestná duša neskrýva v nebe srdce zradcu.
....zredcovic sé vždy nerps ojní e s ňtní. Ovláda
nie seba, isflie, radosť v duši, ustavičná vynachá
dzavosť, aby r:e zajtra neboli takí i rtí,ako dnes,
lebo orítomnosť,ktorá nás pozvala do Cirkvi, núti
nás, aby sme pokračoval i na ceste ako Abrahám, ako
Mária, ktorá sa vydala na cestu bez toho, že by ve
dela kde ide ju privedie zajtrajšok.
Táto ceste bude veľmi pekná,ale z-ŕyjsí od nás, eko
využijme prítomnosť, aby sme ju urobili krásnou.

ÚZKOU CESTOU

Úzki u ccstcu, tŕní?.,
íl
v zanechaných Synem Bežím
stopách apechéÄ * ucnovu,
v r, uC pác i u t. í vt,

Čau t c bdect v c c i bráni,
nenávist »é trace raní,
čarte i«ié ee, Že již a*.l
nechveli j...t --.i žal.
že m-e léece oumtuči
zkí- ti v-. •
r
t: uc í
zbluile »i na© hlavou
unav er r u b c lavcu.
že už nauč j z p© sta sr-akS
naza»Áŕí »ulé»u zra; u,
e re .ŕivi cca t* aá,
vftk 1 mne jen -i .a « »
...
res t c blaher kruč e t je mi
krvavými »iéveje i,
ceat-u, pc- na ž s&j a© írál
na s . .. č za sr.e ubíral.

I r u-l i r ‘Otcu re stai ľv - je,
q/ai také rtra,-ta bcje;
m<cu—1i ivcjí ui ávy ŕ í. j
aýFia ľvf , • CEu, aké sríí.
rc ©drCw - »e, ®&t Pane,
2a Tvé tele r-»--. brŕárwÉ,
na nejuôí se v m h ccat
v lásky k Tobe chci jaj nést.

KE KOMU

PŮJDEŠ ?

Jscu^c. , khy v chmury, ve . Lí-c tvého žití
je třeba tepla ti.
á ehe* , & to rý \ č ígJ&eí očích svítí,
tec tebe nepia ti.

Jecu c.. y, key >usm, tc ino kole.: tebe,
Kcy chybcý každý term;,
.uy i ka . ué sieve bdí tě a z e br*,
«cyx hen je jakc rek...
Jscu c.-.y, ktiy číhá .okušení na tě
a v patách za aim hřích,
cy sil.,. žítiBähu čistě, svate,
vyprchá ze sil tvých.

Jseu cny, kdy .is»kky potřebuje dee
tvé er- ce znavené*
Vóak~ni 1 ojí« ■ ich o41, c rtce, líce
i ruce-stuoené.
;.cu c , kuy \ sebe Štěstí deuáá .c oje.
v» ak j. -Vlln'P Lestcc iřízrao or i jce, zhr c ut í blaho tv. je:
tvá viac iné . sínulcst.
A tu».« cen, key prodlouží se stíny
ze cnrti úocli,
kcy hu ih kus t v jo.' r > chloubiny
a ~ srtcc za bel ...
A bace cen, kcy v tvoje cči vhléone
zrak Boži plamenný. ..
o kom se, fkcrn, ma tvoje zveme,
ke® zřete zn -iený’í ke ktou pSjceL irme svoje zhrivat?
kue raj< essvětic, až se buue stmívat?
kec cepu,ti ní chybí'. ých kro.tft všech?
hoe pochopen prc erfj ondtý vzceeh

Kec oooftže ti,.-’r:.ui<en. i. zmx^ií
trhne tě z hříchu temné naci?
i.at o cílu se & žití obrátíš?
Kuo pcatUe tvých břeaen rréctí tiž?
áuc v

?

Kec pi,uó ti.^ ?c ter m ■ ce prahneš
Ku; v aaaote, xuyž ázkc^t ar ca stáhne,
v tvfij Láskyplní zahledí re yr-ajk
a z SeJLa nižné setře eimury rrakT

A natí í í krásen
sa ■icoer.e
na a inuleati sk v.tKv <br-even s
kcc ct-^sléhc tč
UChCV®t"
/ve, přes tvé břichy, tere uilevatl
Kec r v . e tě pře I UC '1 >. * Lír.*...
• tx, který ne sett vml S^ch hřícht vinu
ana Ocl# té sa mn uaSm^l,,
Je j i .liuji:
t j jeMlfe, ÖU1
t j, Kr ai#

31. auguoti 1/fO zomrel frame úseky epLsovatel Francois Mauriac, nositel Holelovej
ceny si litoHBtúru a čiti friincĹsakej nkidérle. Mmriac bol variaci katolík. Aco hlboko
a opravidov chrtpel a prežíval svoju vieru, aký
Šivy bol jeho v sťnh k Bohu, ku Kristovi a k
Cirkvi, vidno s u! alasti, ktorá sa odohtrUi
ku kanou jeho života. Mtu^acov priate!, ipi^^<^a^^el-^dx^!^w^il^jLk Jaan Cocteau napísal drátau
"Bakchus“, ktorá stán oláv^floal^uú preMeru v
parížskcm divadla Mseigny.
Ha premiere boli prítomné mnohé výskum
né osobnosti kultúrneho a verejctóho Života Pa
rita. Medei nimL bol aj Francois Mariac.Xsďte Cocteau vo svojej dráme ťažko urážal Cír
kev, Mooriaa denonrtratívni odišiel s divad
la. Jeho odchod vsbudil pozornosť najprv vvdi
vadel, potom v celou Paríži a Francúzsku. Ča
sopisy i noviny o tam písali s zo sličrých
strán. Francois Mauuiie potom nnpísal a uve
rejnil otvorený Hat Coc^«»»ac-vi, v ktorom vy
jadril velmi dôstojne a valmi pevne svoj po
stoj voči jeho dráme ;
"Drahý m j Cocteau! *
Hever novinám. HcútíI som toho večera,
kaď som opúšťal Msnigny. H»besn«l som. Bol som
iba snmtrtf, ie prepínaná divadelná sieň, kde
sa tlačil celý raríá, ecoúi počúvať bes vý
kriku toho komeaiante preoblečeného sa bisku
pa, ktoiý používal slová Otčenáša m to. aby
ju rozosmial. Slová Otčenáša, t e jito jedineč
nej moodltby, ktorú Cirkev kladie ni pery kihisn, kaď s to jf zahalený oblakom zoči-voči Bo
hu uprostred svátých te»j:mJ&ev.
Bolo m lúto nás všetkých. So, najmä tebe.
toho večeri v Marigny sou cítil, Se trpím sa
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tonn opravdivého Cocteau, neviditeľného, ne«námaho všetkým , ktorého však pozná Boh a
ktorého Boh wlluje. Pretože On nás miluje.
Hľa, základ všetkého, So si Ty, zdá sa mi, nikdy
nepochopil. ajU. len vo chvíli svojho obrá
tenia.
Colé kresťanstvo spočíva v tš^te neuve
riteľnej novosti, že Stvoriteľ mluje svoje
stvorenie, af So jeéšte podivne j;ä e, že stvo
renie, So ako
je schopné milovať svoj
ho Stvoriteľa. Aké je to čudné, keď sa nad
tým zamysl-me: milovať nekonečné Bytie a na
zývať nekonečná Bytie "Otče nál".
Vo chili, keď sa Otčenáä v Tvojej hre
stáva príležitosťou vtipkovať, niektoi-í s
Tvojich divákov v Mrigny pocc-ili Tvojouzá
sluhou veľmi trpkú radosť, radosť cítiť, ža
tá strela naminraná do srdca Kristovho za
siahla naplno ich vlastné srdce. Vždy som mal
rád výkrik toho barbara, toho divocha Chlodvíka, krú u sv. Aemíg rozprával o umučení.
Pánovom: "Ach, keby som tam bol býval j) a
moji Frankovial*
A m sme tam boli v Marigny. Ale, čože
sme Boohi urobiť! Co som mohol urobiť je? Keď
už nemám hlasu na kričanie?,,
som mohol u
robiť iného ako opiutit sien? No, musím aj
napísať! Keby som aj nsďdej mlčal, kamene
by sa rozkričali.
Žijme Časy fimu "Boh je mŕtvy*, Táto
lienka visí vo vzduchu. A Ty si strávil
svoj život lupmi® vzdušných prúdov. Než,
hľa vhodný okamih teraz alebo nikdy všakže
vyrovnať si účty s tým mŕtvym. A tobôž s tou
starou a nesnesitelnou tárajkou, Cirkvou,
ktorá si vzala do hlavy robiť nám střech, roz
právajúc nám historky o druhom svete, s tou
Cirkvou, ktorej ešte dlho potom, čo sme ju
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Oputil:!, sa darí kaliť naše radovánky •
ktorá he ínavne píše svojou starou rukou a
hrčovitými prstami ne súr hodovnej siene mě
no, ktoré je nad všetky merná.
S&rtre» hovoria o ňom noviinári, sedel u
prostred divákov a jasal» kým Cocteau privä
zoval svoju starú mutku k stĺpu v Marigny a
potupoval ju celé tri hodiny*
Jacques'Maritain, nám obidvom drahý rpria~
teľ» napísal, že Cirkev je svätá, ale že jej
údy sú hriešnici. Mohol si sa do vôle vyzúriť
proti týmto hnilým údom a nebol by si ťažko
urazil nikoho z nás. Bolo by stačilo dať do
hry Čo len jedného skutočného svätca, alebo '
aspoň opravdivého kresťana. Nazdávaš sa vari,
že v 16. storočí nebolo už svätosti na tejto
zemi? Nepočal si nikdy hovoriť o Terézii z
Ari^ly,iiba niekoľko rokov mladšej od Luthera?
ALebo o sv.Jánovi z Kríža? Myslíš si, žeby
protirefomácie bola bývala možná, keby prúd
svätosti bol býval v Cirkvi prerušený čolen
na chvíľu?
Keby som mat poruke text Troje j drag-,
by som Ti názorným spôsobom pomocou
citátov ohyzdnoať Tvojich úškľabkov nad svä
tými vecnmi, úškľabkov, akých si neschopní
bezbožrdci, lebo oni nepoznajú Toho, ktorého
popierajú. Istý novinár sa čudoval, že som
sa ’tak ostro postavil proti "Bakchusooí'’, za
tiaľ čo Cartr^ova hra ma nechala ľahostajjýfc.
Ano, je pravda. Sartrov "Le diable et le Bon
Dieu" - "Diabol a pánbožko" ma nepchorŕil.
Ateista namáhavo odôvodňuje na javisku svoj
ateizmus. Nič inšicho sme od neho nečaka'i.
Veď čože iného by nám bol mohol poskytnúť?!
Môžem o ňom op okovať len to, čo povedal
Pascal: "Rúhajú sa tomu, čo nepozmjú’1. Všet
ky Sartrove šípy se strácajú v prázdne. Ko
hože by motU! zasiahnuť, ak nieto nikoho?
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La Fmme tróne : možet byt
spokoj
ný, ä© Si vynašiel toto slovo, aby si níxt oznnčil sv.Cirkev. Je to pekný pľuvanec! Achl
Je nad 51m sa rehúfiuťl k nuozaj celý faríž sa
tento raz rchúňal ako dvor Herodesa a ako sám
Herodes pre d zohaveným Ježišom. A predsa kňaz
ktorý kedysi v tom malom domčeku v Meudone
dvihol svoju ruku nad Sebou vyslovujúc alová,
čo rozväzujú, nežiadal, od Teba nič okrem tro-’
chu I útosti s iskierky lásky. Ani ten svätec,
čo ľi dal jest Chlieb Živý - ’ živého Krista,
nežiadal od Teba ani striebra, ani žLta. La
J'cmmr© tróne, nazdávaš sa, že skutočná Cirkev
má tú hanebnú podobu, ktorú jej pripisuje tvoj
hrdina ŕierre Berton? Veruže niet Cirkev má
chudobný q čistý výzor kaplána Tvojej farnos
ti. fo vlastne jeho Ty nevedomky zauškuješ.
Cirkev, to je ten kň^z-robotník vo Vincennae.
Cirkev sa každé ráno v šatách sestričky stará
o dom'lernst chudobách. Cirkev to je aj tá
ženo s biel^kií dlenou hlavou, ktorú sv.Vin
cent ž P»u.y dal všetkým chorý® sveta. A' So
si Ty, aby si sa staval proti nej? Janko, čo
že sne mr aby sme sa c&Lapili proti Bohu?
La Femmé tróne. Takto Ty teda označuješ
Cirkev sv.Augutína, sv.TraáäR, sv^Bonavontúra, sv^Frantii.ks, sv.Jánn z úríša, sv.Terézie, Cirkev Pascalovu? A napokon, prečo nie?
Cirkev je le tróne, pokladnicou chudobách,
naMseliých chudobxvch, medzi ktorých patrí
me aj my. Ty i ja. Le trón, trup, to j® tá
hruď, v ktorej bije srdce, ktoré prerazila
kopija. Ty sám si pil z toho prameňa istého
dňa r.1926. Akokoľvek dlho budeš žiť, blíži
sa aj Tvoj deň, pretože povraz, na ktorom tan
cujúc napreduješ, sa stratí v temnotách agonic.
Bal by Boh, aby sa la femme tróne dostala ešte
ten posledný obraz do Tvojej izby v podobe
človeka zasväteného Bohu, ktorému ona - Cir
kev - dala moc odpúšťať.

M0J

JEŽIŠ

Hôj môj môj môj 3e - ži je môj

2,1; Mám 1 Hx
Ježiša. ' mam
s Ním som blažený
a v Ňom st^asemí

i Mam í H h
Ježiša. vitýcký mam .

3. t- £am -i Hx
s Ježišom sam
taV. často bývam
keä* sa. modlievam

t: Sam i

Hx

z

s Ježišom často som
VE.- Chcem 1 Hx
Ježiša chcem
s tom chcem vždj chodiť
Jeho velebiť
&• Chcem i Hx
Ježiša, chcem
Ježisa včlýcký chcem .

Kto y TCHÚ POKOJNÚ TttíWÚ HOC

Ked* ma hvot úplne rozčaruje,
a na kameni hriechu podknem ta
keď ta pokoj uiopr kdeii v monv
vkdi^ aspoň kútkom duše hladím la.

Re{r. 0 Bože...
Ľudské* cestij bývajú vždq klukate
a nie labke' je kraČat* do neha
aj ked* často niet dost* sili| v mojich
nohách
pred*a dôjdem ked* zaújatn v Teba.

Repr. 0 Bože....

MY KRÁČAME S RADOSŤOU

Krokom

Kánon

C
My krá-ča-me s radosťou za P á n
On vedie náa Milosťou pozemSk

Ježišom
i vo tom

N
Peď-rne

On

je

ním všad

vernj

an a s

'

náo

näs
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C obnove mariánskej úety podie apoštolského listu
pápeža Pavle VT. zo dňa 2.2.19
... _ __

edzi foťmy nábožnnoti, ktorá nie sú priamo
liturgické, ale s' cirkevne schválená, patria
na prvom mieste rozličné pobožjsoo-ti k 'cte Fanr.y
Mrie. Sv. Ctec vraví, Že foray merijánskych. po
božností vyplynuli z dolov ch ood ienok s Časom
potrebuj 1 obnovu. Heformn apO'iva v to®, ž e neb^radíme orekorané rrvky v m • ■ ri -ánekych o boänosttiach, Se .i ej v to , Že odhalíme práv * hodnotu
tých prvkov, ktoré s' v mari'nskej pobožnosti
podstatné a neměnitelné a napokon v to m, že zohladníme v
cte ve'ecké v'sledky, xcu
ktorým sí doprac vela teologická thdia, ktoré
Cirkvou bola schválená. Je potrebné, aby biskup
ská konferencie, mies tne cirkevná e pcláíenetvá
e řeholné. rodiny rozvinuli prav' tvorí v' činnosť
e. aby sa venovali rreskrnania doterajších pobož
ností k Panne ‘'árii. Podla vôle svr Otsra má ich
pritom viesť na jednej strane leta k zdravým tra
díciám mintu^^i c na druhej strane zase ochota
vyjsť v 'strety oprávneným prosbám tudí dnešnej
doby. Sv. Ctec sita podáva vo svojou ap-öltUškom
liste zé plodné princípy, rodia k tur c: má sa
dnes riadiť obnova ^^ri.ánsk<?j lety v Cirkvi.
Je ich dovedna sedem. s zaslúžia si n»-5 u sústre
denú pozrrnosť.
Ha rvom mieste je potrebné, aby mariánske
pobožnosti mal! charakter trinitáresy, kristologický a elesiologický.
ľ Márie je predsa všetko zamerani na Írista
s všetko závislé od Kristu. Fzhladom na hrieta
vyvobil si ju. Otec nebesky od večnôeti za sva
ti íatku b vyst^o.nl ju dor~i Ducha sv. ako žiad
neho iného Človeka, e oravda, že rová kresťansk í
nábožnosť nikdy neruč -bila t. m, že by bo s
rozviazala nerozlučnú spojenie ! ‘aby e Vy upi telc^m.
o napriek to-u e v dá,. ie dnešná due3ilvňs
atmosféra, ovládaní k^ist.l■|o£ick.Ýffi zanietení %

* si vyžaduje v'raznejšie vyzdvihni ť iri.stologický charakter matiánsfcej 'cty. žiada sa povšimnúť
si náuku sv. Ildefonxa., ktorý v knihe C večnom
panenstve Máriinom zdôrazňuje, že na Pána Ježi
ša sa vzťahuje všetka 'cta, ktorá sa vzdáva dievke
Pánovej, že na Syna spiatočným smerom vyžaruje
všetka česť, ktorá e b dostáva Matke a že královi
patrí všetok hold, ktorý e© :-neukszuje v služ
bách královněj.
' ri o^išiodavke vystrojiť mariánsku ictu křis—
tologiekým charakterom pripomína sv. Otec, aby
sa zdôraznili v mariánskej 'cte nsobi e í činnosť
sv. Ducha, teologick í t - O i e a liturgia t itiž
poukazuj1' rm to, ie zaši u núti e sv. Duc •. do Ži
vi ta m-retskej Panny je vrcholným. bodom *jeho
^^^^^inkovenia v dejín -ch soásy. Ns’ríklad cirkev
ní otcovi© zdôrazňovali velmi zreteľne, že
sv. Duch učinil z ..árie nové stvorenie ozdobené
pôvodnou svätosťou.
pri Čítaní billíchých.
textov o tom, že "Duch sv. zost'oi - * teta s
mcc naj vy"l'ieh.o ťa zatieni", alebo o tomA áe
Tzistilo sa, ž e
iria počal® z Du:ha sveatéh^",
alebo napokon o tom, že "io sa v nej p'o^'Bo,
je z Ducba svatóbo" c irkevní otcovia velmi zdôreznova 1i , že z-seky s v. Duc" ? “osT^v^tili panen
skosť ‘ die o uMnili ho
' odri -n a - pemiíli
na sl'vnostní sálu -r la, ne c r a elebo
stánok Pána, ne are in nno stenis , čo v*etko s'
tituly, t or ú s ' oz venou ev.
i sro. Cirk e v -ni
fltesrí -p' ■ : ti
■.i. opPr MídVi^t
najíma ' redwntius vo verši: "Nesobášená. anns
z o so bj" i 1 r s r s o s v. Duc - io -:" s n i z v a1 ? 'r i • i
svätyňou Djc-h-a sv. , So .ie formu á c ie, ktorá pod
čiarkuje car aktér spätosti
diinej v tom zmys
le, že onc bola tstavičnýia oribytkom "?žieho
Ducha. Cirkevní otcovia
pripisovať
Svätému Duchu plnosť mt.p^^i, ktorá oozdobovíjla
Máriu. Sv. Duch bol pôvodcom jej viery, nádeje
a lásky, jej sily, s ktorou e odovzdala nožej
vôli a Neterou st la v bolesti ori kri ľ i.
Svätý Duch, ktorý hovooil 'stami vroI^oivv, bol
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pôvodcom jej prorockého chválospevu Mgvificet.
* Napokon Svatý Duch zostúpil.na. rodiacu sa Cirkev
vo večeřadle, kde medzí. apoUtdmI bole pří
tomná aj Jřária. Preto sv. Ildefonz sa módí sil
nou rečou plnou jeho teologickej náukv takto:
"Prosím Ťa, áno, vr'cne Ta prosím, svätá Panna,
nech dostanem Ježila cd toho Svatého Ducha, skr
ze ktcré-o si Ty Ježi - a porodila,
ech skrze
toho Svatého Ducha počne roofs du'o Je^iio, skrz
ktorého coča^c Jeliý« riv^^^cMelo. -'ec-' y -torn
Duc hu Svetom milujem Ježilo,' v torom. si sa mu
Ty klaňala c. '.o pán<^vi a. ako Synovii.'’
Napriek td’.ému živému zdôrazňovaniu Svaté io
Duc s v mariánske j lete •resťanské o staroveku
sa zdá. že nov^i s pobožnost k ■ snne árii tento
aspekt v dort .-Ct. c'Čäej mere neodzrkndlnje.
Sv. Otec d ávo
oo^iidení.e učencom, aby -tenst o
problém cŕesk''r|aO..i. Vyzýva teológov a ducovných
pastierov, aby prehlbovali do správneho svetla
texty kresťanskej nábožnosti, - takéhoto teolo
gického prehĺbenia a sa jasne vynoriť na hori
zont tao -/ vzťah vedzi Božím duchom m naza
retskou ; annou.
z to to 5lbľie nebi t ov^orth o
obsahu viery potom v. rastie intenzívnejšie "ře
ži van,. o oboi nos Ľ.

Na ' okon sv. Steč 'riuonlnc, že v MaňĚnšsyeh
pobožnost i ac ' bj so -alo zd »ražňov: .ť aj postave
nie, o t or é sh r i r ,soji^a v Cirkvi. be’oo ona, ako
vy-lasuje '■ oncil "z.-beró v Cirkvi ■ rví i esto
no ý ri-stovi s .predsa je n C zvl:n i bllzka».*'
Jej poetsveni e v Cirkvi dobre vyjadruje are itektiricb é :lenor i e i:oncgraTlcký ch prvkov v byz antsko.o obri"e. v c^cet^^cdnej br mc lKcncst^ao^u
je obpaz zves 1^0 vania Pána, v apside zase obraz
osi.'vene j lodičky "olej.
o jasne naznačuje,
že -uriir; t o dny slovon. Tiat zccíno sa ŕávrst ludstve . o-u. \ v sláve oslávenej hc—
žej ladičky m- ludstvo cici svojej cesty, rente
symbolizmus, kto r ■ vyjadruje ai«^^ drie
v tajomstve Cirkvi, by to o! cy t orisznivýrn
í^tárniulou k to u, n by sa v rozličných maril ©kých
pobožnostiac■ pootvárali dvere ore ledie zvý-

raznenie vzťahu medii áriou a Cirkvou. ' idedné
pojmy, ktorá o Cirkvi uv.'.tfzn k<oncil, ako sú:
Bolia rodina, Boží Xud, i.rŕlovstvo Božie, mystícké Telo ristovo, umožřmjá veriaci m. aby
Ichrie poc^o-pli pojplocie Máriino v tajomstve
Cir :vi a jej výsostné oost .ovede v spbiéčenstve
sva.tých. Takýmto spôsobom sa láska k Máli
lehko prenesie r.a lég u k Cirkvi. ' i 'pás k Cir
kvi so Irárko stane ej láskou k 'rii. sv. Oromctius z Aeu’leje k i o xu poznamenáva: "Cirkev
je zhromažden' s "áriou, ktorá bola matkou Je
žišovou c s jeho bratmi. Nebolo by možná nazý
vať ju Cirkvou., keby t om ebole s"'ria, Katka
PíSno r jo"o Šíratia". Sv.
tec vreví,
e by sa
msli u" "'viť texty a formy
t*.“neover -ouoznot—
ti *ľ ', npy ©e zó^ir^^r^iTLo miesto *'rie v Cirkvi.

kec c v. Otec vy t :čil ot 3 . D.os S trinit.Írske
ho k^-isto^.lo<^;Cc;óéb1o a e lezioio. i c
odkazu
pri obnove rsri'nskej 'cty, načrtávs xtyri
blsdist , z ktorých ec
" disť t,oo obnova. s
to s': hledisko biblické, liturgické, ekumenic
ké o sp : ron o log!c ľ á. ženu .ý "c i • , br-tip, porOTnosť po poriadku.
BilbLické vystrojenie kultu. sa dnes iocladr
za. SPEozí c j’isu< o j. H-vku kret-ťs: skej zbožnit, i.
Velké pokrokt ,
téri sa rro iii v bibli c ký e!
žt ' d i ' c h, r ír --t -'ce roz'ímie s.vetáho ítm a
a iredO'V:čet r oríkl .d, rtorý čerpáme z tr adí
cie Cirkvi , rrivács’áj* ďnčťzých vericcich stále
vač'z.i k presvedčeniu, že b’bliu t e ba -použí
vať sCo knihu, ktor••' ■uk^:^?uje cestu k správnej
modlitbe. 'Tr i 'ne ko 'c žväa ne -■ ke
vy níá biblic.kému vys ojeriu krcsTanskej zbor nor t i dněčka.
Ba naonak, práve ona sa p' da C ovplyvňovať a
inšpirovať .ibliou, aby z biblie na c mala no
ve sily.
v. rt e c to ne • cysli tok, 'e by se bib
lické vystrojenie n riŕnskej 'c ty obmdzilo no
zaradenie d r C■taiých bíblieký c P veršov do “a
ri inskycb soalitieb.• ie ta . Ale for:• .uly odJitieb i tiesní ma/' čerpať myšlienky s podnety
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z biblie. i ajma velké témy biblického posolstva
třeba vložiť do m»ri ŕr.ske’ho kultu, aby veriaci,
ktorí si ’uctia stdicu múrosti., dostávali v ma
riánskych modlitbách a piesňach povátud(wnLe žiť
podlú Múrooti, ktorú ba stala človekom.
x
Čo es tuka l^iur^giic^é^ho esnektu, ktorým sa
má obrodí.ť mariánska úta,. sv. Otec sa dovoláva
Konštitúcie o posvätnej liturgii, kde so vraví o
pobožnostiach. kresťanského ludu, že naj ' zohladnovať I i tur ic c' dobu r o ' so to - c ". lodať,
aby so zladili s posvit.ňou liturgiou stoj cou
svojou podstatou vysoko rad uobožnofiťaioi. . v .
u f e c vr sadil že práve fáfo múcdra e iasnó norma
sa n^očrž. i • vs v oblasti mri- ínskáho kULt »,
torý
jestvuje na svete v rozmanitých toji^míeh. A po
ukazuje ns dva o-ostoje, ktoré sa pi rečie citova
ne j Tor-.;c koncilv. <> to no urve správanie sa
t 'c - g '"v stierov, morí očáď«taýí apri orné
oic'v ■"ijtek ->• ri r'ns ;p -oboinosť, a to aj t ok.',
ktor. je cirkcvt6 sc>v' ler ' £ odpor 'čanú, a tak"W činom vy t v -Z' r j' vo ívo j e f o* <■ t o r g c i i akési
vákuum, ktor ó tern'* u iič ín .iným vyplniť, ríto
dub j s-i e-á u’-'daj', ■ ko .-c i i --o v or í o t. c - ,
že rozličné polož-osti trs ba s li tur.ip.ou čr '
ladiť a nie odtú^sť. 2 druhej strany je to za
sa s 'rú nie e /ch h ''dpa ptierev,
torí o d:'lio<inuc od zurevébo )i 1 rrickl-o s -ic-nrá’rí!- o
h sdi.sk»
b'- í doved no b r i ‘n s e píobQsnčsti
s litturrick ci ' ronmL a utv'raj- ' to ýrn činom ne
správne bohoslužby. otava sn to na príklad vte
dy, ked do liturgickej sl vnosti vmr.ds,j' alebo
r r i klade j ' pr vky z • ar i. í ns k.vc d c v- " ťd ~ový c h »božnos ii alebo litánií alebo iný ch r-no-jL éníkych d
pohot nos tí. ikn i
ta - .
ú-ino^ uh- - čerstvo,
že pamiatke r.a ~úna nezostane vrc lolr-br e bodom
zhrgsečde».:ia cirkevne,' obce, ale r a str e čírou
príle* ito®;tou. pre dajak' imri'iisku pob^än^f^ii.
Te'^imto d * •»stk.erom e v.
tot. r--l ir r vo - ri?omí on, že kok c i Lov nor & nredri suje, • bp pubo2nosti. s s uviedli do súladu s Intsurgiou" a nie

eby 88 s ňou rooi-ečaii„ b ídry du*neatter misí
' rozlišovať a vyzdvihoval vlastni podstatu itur■gickýcn -'vonov, ale pritom musí vedieť nririeknuť ai pobožnostiam. ich primeraný význam.
i
x

Potom sa sv. otec zaoberá ekumenickým aspek
tom, ktorým t re br dne s vystrojiť marí nksku letu.
vraví, že bs k tomu vedi viaceré dôvody, —redovšetkým je to t • • skutočnosť, že sa katolícki ve
riaci su é j a j • í s bss tmi pravost vnyc • -■ cirkvi,
v ktorýcL; sa restu je osobitný írska k st vnej
’FohDrodi'&te-..
• j“ ju £ obrubou "i'dej kruspanov”. v-lej
■ " S j í re s r • rlik in mi. Ich cla—
sickí tec]o; olý-« už p o uk žali n n solídne bibliclá
Karibskeho kultu s ic' i s" a sní
teolorovia zase vyzdvihujú význam "ort-veňia,
ktoré zaujíia ' 'ria v kresťaiÄou životě dres.
Napokon end j nme so r biratmi refor" ovaných cir
kví. r ni ypr ;:i živo -iuujú svete ísmo, .e
osi vt ' ' r o ha slovmi srny Jŕáriei Velebí du-’a
moje ám?. o zaniceníl du.c "V' v Pohu, Spasite
lovi mojom. ulej rrino -.ir- sv.
tec, i e -ovo^ nos ť ku
t Ke Kristove.’’ s z ■■ t
/restbuov
poskytuje ríle ’t-sť ponrosií,ju,
'.rohova
la u svojho lýr., z- jednoátu v"etk.'ch pokrstených
A e t e Sal r ■ -T i rorníriS., že I tolĹc •• Cirkev c'ce,
aby sa ž • r..riánskej 'cty vylíčilo v'etoo zeoličovanie, t or ■' by mohlo
t:;'c h rratov vvolávať noc ybnosť o n ravej náuke v katolíckej
Cirkvi . č rovinko cb.es k-otolíc ks Oir e v ziiech&ť
tak' kultic ' •vjýírszivé for my, ktorí st-ojs v roz
pore so s'r’inou -r to ,ícbou tradíciám. 3 jrávnemu
mariánskemu kultu musí byt o • bit' tn. < to,
o
v "uctu ní
t y jt s • jevie u zná v., m-,
ieovm:' v
oslovený jej 3yn*!, takže takíto 'c to bude /La. tne
cestou ku 'ri.-.tsvi, borý je jediný.a prostredníkom,
ako ýk sV.
■ v-oy v osvojí li• te riSa>ieCoví..

Si zztid, i;• avdtž e, z*.v'iné rozdiely v náuke,
kresťanských cirkví. A e t' Ü moc bo jvy. '“Cüo,
ktor zatienil nez• - ot k' runu, 'c i uje
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aj v dnešnom ekumenickom ínnatí. Sv. Otec
* z tohto dôvodu vysvětluje náddj, že 'cta ooníženej dievky Pámovj na ktorej yšemohdCL
urobil velké veci, nebude prekážkou, ale nostupo® času skôr cestou k stretnutiu kresťanov
v t'ženej jednote. sv. tec sa teyí, že
môže konštatovať, ako o^JĽi-eni bratia stále
ler"ie r-ozn'vaj;
riino no. tavenie v tajomr
štve Krista a Cirkvi a. ako toto hlBáíe poz
nanie vyrovnáva cestu k stretnutiu. : ona • irie v K.'ne gaLile.šk&j svojou přímluvou do
siahla, že Ježi? učinil c’ v ' z;ízrai . Ona tak
isto v neXej epoche svo*i orodoverí r? soisobí,
ž c r,s r r l bi í i o od i ns ,v^, ore j vyznavači
Krista nájdu one' plné g©o]oienštvo vo viere.
Sv. tec t 'to svoju nádej oriem o vro svojho
prí do°odcu. le vr
,
tor- se vyv^Lovi!, : 'e
yzéleL ítof ■ jedí ' tv -i^estst ov p-atŕí vlastne
k ■ ri i n e .j má te r ir skej 'L^n e. 'e bo t;.' cí,
co r i v <1e/i a Krií t ovi ,
rú • n e r ■. •oi-^^^ila a nemo. le '■orodi ., iba ak s' jed . e j viery* o jed no j
lásky*
. je
rozdclc rt . ušime
teda v”etei sp^lu žlť jed?' život 'ri.^ov a
v jed.tom 8 ton i ston tele 'i' í?ať ovo-ciie med
Boho'-”. ľ&^.to pre "loveřil vo svoji i doá vel
ký • ’? e •• v a-vncy •k like 'd i iktri c r • ; o~ ul i.
Naookon najvačšiui pozornost’ venu,je
sv. • tec poslednu -u ■ • ■ e t tu nariánezej 'c ty:
antroeoloic.-. 0 • ' •
t a ť je -o £DOFtol.s.kgho listu,
ktorá o ňom 'ojed-lva,
' temer osem ceLri ch
str n.
v. tec sa o^iL-novára za to, aby sme si
povšifeli tie v, eledky antrov^ilogiek.;. ch vied,
ktoré s' isté s d ord-^?r o, >ée r ' s tot it porn. Ô-o
nájsť rozdiely iedaí dv o or ti o c s • vi vari' ri
eke no kultu • 1 ho.' o oozmorenymi my c. clo rivvoöOvi eu r '‘-'i v©’- ’* v y , v kc-or•' c- : i i“ e -' cujj'í
dnešní I.udia. r e isté, vraví sv. 'tec, že sr svutoč ne tažko d • * radiť do áivot j c
odrie r o. . dno dnej spolocnorii taký obraz panny
'rie, .tcry nschér-dzame v nie tor /cb r We n g j-; c
-ni' ch.

ľajma na nedá takýto obraz Panny Párie poste viť /I«.
pred oči dnešnej feny, ktorá žije v domácnost.,
kde ss eettom oprávnene dovoláva rovnosti a
spoluzodpovednosti s mužiom vo vedení rodinného
života. Alebo, ktorá v oblasti politicky v mno
hý cl krajinách získala možnosť spolu
prác ovať s írnaUmi v riedení verejných záleži
tostí. Alebo, ktorá v sociálne/pJo bins ti vy
konáva rozličné úlohy » sa zo dňa väčšmi
odn'tava od o i•-rsničeného domáceho prostre
dia. X lebo, .tore j sa v obli et i ku Ír 'ry. o t v Íra j
brány k vedeckému llcsniu. c k intelektu
álnej činnosti rovnako ako u;o~.
M s je tec a divné,
e ..-iekt-ore dnešné že
ny s r or c us ' uj ' -ar i óns r r j icte e maj-' urči
té t&žkosti 8 t fm, aby v
ŕrii z lazeretu
videl? s vo j vz<r?. Vravia , že borizo ír 1
ájrii nho čivote s a javí velni o kre d z en’' v o oro vnen í
so ei T-c- ?•_■> oblá g Oojr o iur. o? ti, ku ktorej s' no—
volt - i drc*rí Indie. Sv.' tec vyzývc teolnfov
s duxrPetiorov, s vy si všiml-i t'to orotleí• a—
t i ku, 'a dokonce s r v t onto liste-nodéva.
dve-tri v<c to d i sk i k jej vyrie' eziu.
Po ?r vé, sv. tec „cvr uje, .ty r a snn&
Mária •' : odoer áá.1c veriaci c k nasledovaniu
v jej s'"sole živote, c k on: vi c dl e & ešte
menej v jej soci o 1c ieko-kult' rnoi. prostred,
v akom ona i i l; . f o -ros tredie j; d rcs u: te
mer všade r e honen é. y ir>or ss ■■ Íri a pred
kladať vo r i e c im k nasledovaniu. V torr, že vo
svojich km krátnvch živno e '
pp i c. kači: bezvýhrrdne r zodpovedne , 11: vôňu ľo i; .
V tom, že pri tslr slovo :o ir a u s i í točni la
ho v rr-axi,. d tc ■ ••, 'e svo 'u čin- osť ne hnila
láskou s ochotou k službe. 7 to. , ee bdi’
nrvou.a noj dokonna!? jvou veriacou v Ježiša
Krista.
o e' hodnoty, ktoré na J' trvá i, e
univerzálny ráz oríklsdu pre *udí aeeji'.olvek
doby, r asy e kul t' ry.
Po d r\h é, sv. .toc per ns vent o -, o z ta en é v to e BaHriánekou 'ctou v draženej dobe vyplývajú
nie z jej biblického obrazu, ale z ludových
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a literárnych mariánskych obrazov.
Vravu, že je to aj trochu prirodzené, že
v minvuop+i si jednotlivé kresťanské generá
cie obraz biblickej Panny zaobnaili do rámca
svojich soeioiogi'ko-puy t<rr.ych dobových
ch-bi^r^^attrif^-tík, ktorý sa potom
hodí do
nasledu^cej epochy a civilizácie, nmíkiad
do našej.
A z tohto stanoviska sv. Otec navrhuje, že
aj na?o epocha si má v otázke mariánskeho
kulitu tak počínať, ako tie pred<o.!1.0. v4 kon
frontovať s postavou bla h«slaver-ej Panny svo
je dne*-'; é a?itriop.p-logi.cké javy a problémy, aby
sa Táric zo sv.
ísr? stala zrkadlom očaká
vaní U n deji dnešného čioveka, pv.otec ten
to svoj návrh do' tocá ň.ríki.a:dyi, z Čoho usu
dzujeme, ako veT i mu záleží ne tom, aby sa
mu správne rozumelo. Jeho príkiady znejú tak
to: hr < v ■' žena,
t. or ' ca domú’
účasť
s p-nou mocou. ^ezhedevanir na voibách v spoiočností, môže s vn' torbou radosťou i.y c i e v
ns pannu ;'riu, ktorá v dialógu s Bohom dáva
aktívny er'las, a to nie k riešeniu dajakého
náhodná • o problému, aie "udalosti storo^:íh,
"saecuioru ■ ne .rotilj-a* <a :o hovorí sv. Peter
Chrysoiogus o vtei-erL í ť o vr. hné:.' Pena oá
vedieť, že
'rin si vyvoliia pan«-• ský stav
nie preto, ľe by :rníd^*ň:vala hodnoty naniplstv©, aie aby sa bezvýhradne oddala ' oiej
Iáske. Dusí. "o-a r' radostne bo ~i -tova . ,
že totria z kazIirta, oci s© úpine odovzdala
vôli Pánovej, nebola 'eiov pas.ívto p . . 0žensky sti es -.érou, nie takou, <t orá sa ne
ostýchali? vyhlásiť, Že ?ob je nornet.i te t z&
poTníženícht & utiáčaných, e a. e bo L •. tje L tohto
sveta zvrháva z ich trooov. Dsešná žena musí
spozná i v b-á^ii, bi or á mala prv— l r t vo redni p oní Žený".ÍL & chudobný mi, silnú ženu, k tor'
sa vedel- vyrovnať s chudobou, s utrpením,
s prenasiedovaním, s 'tlakom o exiioit. To
s ú situ cie, Ktoré by nemli ujsť
tým, čo sa usiiujú'i podpooiť osiobodzuj 'ce
hnutie v prospech čioveka a spoločnosti v du-

»chu evanjelia. Im se má javiť Síária nie ako
matka, ktorá sa skláňa nad svojim božským
Syn-áčkom, ale ako#žens, ktorá svojou činnosťou
podporovala vieru v apoštolskej obci a .torej
materské zoslanie nr Kalv'rii prijalo uni
verzálne dimenzie.
týchto pár príkladov vyc ho dí, že postava Panny
irie nes- Lame
1 bo
ké očak 'vanie dnešných ludí, ale naopak, n'.ka
im vzor správneho učeníka Kristov’’o, ktorý
má byt, ako vraví ©ViOtec, budovatelem pozem
ského a časného ■esta, ale zároveň* aj usi'ovným oítnikorn ne ceste < nebeskému a večnému.
Ktorý 'í byť bojovní von zs spravodlivosť:, ii-orá
vy 'o "'is ťov - ný c h os L o bod í s z a 1 • s au, k t orá núdznym nomô' ?, ale najma ei^-ln r 3 c i noý.m
svedkom lásvy, ktor' Kristus buduje v nahic?*

srdciach.
Keň takto svl .tec podal núvody, ktorá snejtf k to• , abv do e a no -'i obnoae
kultu, obracia sc roti niektorý m enybnói for
mám msrianskeh? cslt i. Už druhý vatikánsky
koncil au orits-tívne od s 'dil zveličovsnie
v obse ' u clebo vo for ne sri 'ns ke o kultu,
ako i ‘zkoprsosť duch p, ktoré s p-'s obilo za
hmlenie pOstavý a poslanie ahny
irie. Rov
nako ods 'dil oni! ké Isnk" věrno i ť, kto
rá s® pre jave val s v tor, i e sa odporúčalo nahr®d i t v • 'žnu nárns tu I r ekovernj• n s m* Minutím sa
ne ci tc vneltajáie
m mihy.
. •• onc ü disá^il s j neužitočné Ä -rízd?- citová nutre,
ktorá s' evanjeliu celkom cudzie, lebo ono
vy'oduje skutku. Sv.átec k to u pridáva, že
všetko, čo je Legend 'rne o
' vdu, ©leb© čo
je falošné, misií m vri' i ť z ‘.r ' 'n s k e kc e
tu. P0Vn.ř»ko m treba vyl ’bp. je dno? trat ému
vý v 1 ad u
' ri i ne j no • r t r v'/ k t o t-:.; v znik ” t • ■ ,
že sa r ad 'i oru vyzdvihuje -jede! -rvok s tým
es oc m.r’uje celok biblického obrazu --'ri imho.
Ky si na to mnž.eoe naprí klad uviesť, že jej
zázračná pomoc nri uzdraven i f c1 , usto v dne pres •
dôrazňovarM, vyvol 'vr r-edstavu árie zázrač
né j pomocnn-ce, naproti ktorej biblický

obraz Márie priamo kričí: Ad maiore nate sum.
K več čím veciam som sa ns-rodila. Rovnako je
to aj s obrazom Mrie orono'cyne, najme, ken sa
jej vkladaj" -do '’st proroctvá. plná naivity
a hrozieb a presných časových '-ajov, ktoré
nad-naMlom zlyhávajút

A sv.Otec uzatvára s t sL svoj • .o ^^oštolekého listu, v ktorom cvorí o obnovení marián
skej -cty, opätovným zdôraznením, že posledný#
cieoom koltu boalhosTrvenej : anny je osláviť
Peha a nevzbudiť kresťanov k životu, ktorý
plne zodrovedó Požfej vôl!. redstavm.• si, vra
ví sv.. tec, že synovia Cirkvi K t oj,icc•
iooja
svoj bias k hits u ne zn .mej ženy evanjelia,
ktorá zvolala; " ELehoslave n- život , ktorý ťa
nosil a blahoslavené crsia, ktoré si
oŽívO."
Vtedy buď od Pá na Ježiša -’Ofuľ odssvec:
"Ze.ist. e, ale bláboslevenejčí s" tí, ktorí s 1 o—
vo Po: ie obávaj' a .ac- o v'voj '
.
Fáto
sdnsvc3 pre ©° s ’ton oná ,
: v elká í c tá k í anne
v'rii je z'■rove' ore ná g aj vc° ■ou výz vo u žiť
rodí - vôle požej a zac ovávať s1ovo rožie
v celom svo’om ? '.v Je.
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Spisovateli Jan

Čep, žijící nyni v Paříži, píše
v dopise příteli. Je to
vlastně modlitba. I pro
nás všechny.

"Než překročím práh věčnoosi!"

A nyní se můj pozemský čas chlí ke konci.
Hoje smrt tělesná přichází blíž. Dovjakých
obzorů se otevrou oči mé duše, až překročím
práh? Jakého uvidím sám sebe, až se uvidím tak,
jak mne viděl Bůhvcelý čas iného života? V jaké
podobě uvidím tvář těch, kteří mne předešli ve
smrti a které jsem miloval nejvíce na této zem.'
ktoré jsem miloval tak špatně?
Jaké bude mc.je setkáni se Skutečnooti svrchova
nou a naprostou? Nebuue^sražen na kolena před
pohledem Toho, který mně viděl a miloval ve
všech, ve všech okamžžcích mého života, kdežto
já jsem se často tvářil tak, že Ho nevidímr
X Zbývá však stále překročitip práh a říci
"na shledanoťvtěm, kteří mi byli v životě
nejblíže a kteří budou klečet u mého smrtelné
ho lože. Bude třeba ještě překonat onu poslední
úzkost, úzkost poslední a svrchovanou,onen zby
tek neistoty, která je vázáná k našemu těles
nému údělu...

Pane Ježíši, který jsi^Cesta, Pravda,’"® Ži
vot, Ty víš, že v Tebe věřím. Pomoz mi přemoci
mcu úzkost, mou nedůvěru! Bud se mnou dál, čím
iál tím víc na této části mé pozemské cesty
poslední a pomáhej mi, abych já byl čím d^Ltí^m
víc pří-traen před Tebou. Abych mohl odpovědět
na Tvou opakovanou otázku tak, jak Ti odpověděl
Šimon Petr u jezera 'Tiberiacského po svém tro
jím zapření na dvoře Kaifášově: "Pane, Ty víš
všechno, Ty víš že TĚ miluji!"

I.» iQhkrúto úlotyy, vyplývajúce so záverov 1, zjazdu 2M Pnútóô
IŠ TílíálS 3cía >•-;, júna l'>7ô v hrne /pcrov. záver hlavného
prejavu prof. dr. i. Horáka - Ká ä. .7/

opracoval prof < ir, ... ňorak
T súlade e progr0aau politiky ..uroan^ho frontu:
- dodržiavať zákonitosť a uznesenia vlád;?

- v cirkevnej očimati dodržiavať cirkevné zákony;
- podporovať politiku národného frentu;
venovať pozornosť príprave í V. zjaidu aSČ - nastávajúcim volumy
- vydať reprezentatívnu brožúru, ktorá ty lnforĽíďvula ZatyzvuJJie
o mierovej činnosti Zjá, ale i ó náboženskom živote v üLoÄi
- prispievať k uvoľňovaniu medzinárodného nupHtia v anexiu heljin
akej konferencie;
- podporovať oslobodzovací boj národov prea noOkoloniallaHoa;
- dale j prevádzať zahraničnú mierovú právu v spolupráci a oerlínskou konferenciou á oatatnýnii kresťanskými mierovými hnutiuui
a organizáciamit
- nadbluzať užšie styky s rusmou^pravoslávnou cirkvou;
- re^ovať na nepriateľskú kumpán fcJaranl&uaj euijracis u odsudzo
vať jej akcie ako porušovanie helaix.
..tu;
- nadviazať užšie styky a predsedníctvom i úrodného frontu udaá zu
účelom spoluúčasti na ukciúcn lír;
- nadviazať bližšie styky a spoluprácu s ďalšími or^-nisaciamiiú - ZvStz čes&oslovens^o- sovietskeho priateľstvu, kvSz protifašis
tických b«jovsíkov, Červený kríž, ale hlavne Československý miew
rovy výbor a «eska a . love.i.. ■ ierova r«t&fc|
- krajské a okresné výbory hhň udržovať úzky ét;
. jt-— —ví^o-a
ky-LitK ío. M uorvauýcxi -úrodných výborov*
- :
..toc..ov iť styk s federálnou vládou a s republikovými vládami
prostredníctvom federálneho a národných sekretariátov pre veci
cirmevné su účelom informácii o Činnosti ZJ..
- odnteinutie^neprf^.Teta mJ ca protiaovietakých i protisociallstiekjBh

akcií a zneužívanie náboženského cítenia nášho ludu;,
- zaujať rozhodný postoj k týxito javom;,
- rieuiť otázku tzv. t&jaýeh biskupov u náa, ktorých existencia
nie je v súlade ‘.U v rozpore e koncilovými dow*...tSc—i, pojednáva
júcimi o pastor-i-. s,. siuobe bluKupov.

öpraooval riaditeX ÚCu na olovenáku u, silo
- Vytjárať dobré vzťahy medzi öle <mi £M a ordln^JL v ducha dearétu
o kňazoch:
-trvale a sie te.aticKj zubezpečovuť ideovo f undo, únie členov /predovaetí-j... pri členoch výborov, podebtiť mladších ■..uc-iov..u co, porladať pre nich semináre s vhodivmi teoretickými a aktuálnymi temumij
venovať pozornosť bohotlobcoiu , semináru a fakulte/:
- poriaduť pr^dnáuky na aktuálne apolodeunké témy vo forme krajskýen,
prípadne okresných besied / mohli b, praúnaaať odborníci - helalnky,
odzbrojenie atu/j
- lepšie využívať vo svojej činnosti poznutky a skúsenosti z účasti
na zJxraničxvck mierových akciáchj
- pôsobiť ideovo na katolícku tlač /ku, Da, xmlendár, y dávať vhodné
publikácie pru potreby kuk i pr informácie v zahraničí/t
- pG&bCť pri hXadaní novýcn p^LeplevatSluv do katolíckej tlače;
- priestor ku konkrétnéj teologii sveta poskytuje hônília i kátecnéza,
styk 8 veriacimi i t návštevníinai našej via tx zo z^ivunicia./

cPyuCOVa-l.
i , ..čótaU
V súlade ©morovou polotikou vlády *jú.. u iávtivv svě „ovom konjre&u merovýoh síl v hoskvei
_
- vk tí^vi.e rozvíjet mi erovú oinnOcť v ir; . \ ..joluprúci C Sc jKo o iú vcns sý*

sférovým výborom, a caskou mierovou, r^dou a krajskou mierovou radmu
- viac mierov*j tematiky v ač«j katolíckej tlači#

• prenibovfeť práfu kom-ií pre mierovú činnosť a zaiaraádäjnó styky
na všetkých stupňoch- /'národné i krajsko komsie/,
- rozširov-.ť styky s mierovom organizáciám. v zahraničí s ^/vracať
na medainárotnom f ére nesprávne predstavy o Ceskoslovens; .u. a o cir
kvi v ©é&i#

~ napoaLhai íXstnéma i ôh-covnéiau rozvoja. vlasti /v pastofaUaom poso
lení vies? veriacich a poctivej a sveaomtej práci# vo svojom-pbaobiöti podlá soňmoti sa zúčastniť' na rtbznyhn aplěktíirayaa akciách, -.
bri gáduch a pod.; /prevúďz a" opravy cirke vnýcň objektov/ i
/.ppraovnl kanonik . p,, navrátil« :,geáu$d^. —/ .-> >■
zrenlbov ..nín vaiAottiej spolupráce a-eisl ee«kýul a aloveáiricýLá šachovtyM
prispievať k uUúcniu trvalej jednotj a rozkvetu tvoriaca. «ti oboch má-

rodovs

- navrhuje hlodať v minulto-ii našich. národov i v yrátoianoo-.-i význačné
prlkiudy' l jednotlivé osobtnoti. ktoré výrazne reprezentujú prijateietvo a bratetvo medzi oboma umírni národmi. xočínujúc av* Jyriaom
ad©toöo© a koillac v bratstve «pečatene» krvou v iUJ? uvádza v '34 '

bodoch bohatý material faktov

pre tioícroéné vz,.

y uádzi

českým a • slovenský» národom.
..

orracovfl ástaadny tup <wtix ka^n^.v, ?. mocamann

x sriuduť záujmové eeftináre/kurzy /, nu ktorých by
-Vití M .. .,,.
zosuarnovaaí e lyMteimii o o pooloČenzkej teoloLÔ > . z luierovoj pptuupráca a a aktualitami z nasej v;.útornej i zanraničnej politiky.
- u^/on-nun trajdě»*« enshe žaujmo.vé stváiaáre oc* pav j icaflúu-ov
v kňazskom domove v ^auhe, v nnu v kari* 1-Äznia.cn, v éterom a«okovci
a _od. rrvý den vol^Vií po'jte®ýým ekono^i^c^feým a socials. ti oftýuam
našej spoločnosti, druhý dec ^^^cd^i^úrod^íej politike a Mirovej up./lf*
práci a treti dem zamrať k otázkam zo spoločenskej teologie.
are prednášky py boli zaistení vhodní lektori. Ideový i Časový prog

ram prvého sa .isára. je UŽ vypracovaný podrobne.*
-t r neoval kanonik b< /uVuqlk

y cbl/Mti obdánokej angažovíanosi:
- ňíuda’ť nové formy práce a uvádzať ich do súladu oo oúčastnými problce

mami;

- an»žované prispievať špecifickým prevádz-nín ^žkUzeMc sxulb
k aai^emu hmotnému ' i duchovnému rozvoju sjpólosňčoti;
- pri styku zo zástupcami štátnej správy /ha zhromaíď<eiíaoa a besedách/
nielen infeovať o élinnosti ž.:K, ale súca©tne aa zcsmutova.? a výs

ledkami budovania u e problémami života nasej spoločnootij

- 0x1^21© do závodov, kde je mocne;«;' áa konkrétne presvedčiť
o büdovtiťolöloo^i ú&ilí nášho ludu;
'
—styk duchovného s MO, kde maže v pruti najlepšie vyjadriť svoju
obSaeno ku angažovanosť a. s úžasne tak vlastúý'm príkadim pôsobiť na
verladen /axcla’’^”, besedy poslancov s voličmi, mierové ...lávnosti,
darcovstvo krvi a . od./
- účasť v spoločenských. a záujmových organizáciách *
- pomáhať riešiť situáciu v prípa-de nedorozum-senLa členov kb v oblas
ti . občianskych vzťahov;
- v predvoletoých obdobiach v súlade a programom aórodnéno frontu
zozu—ov^ť duchovných s novými úloifd&i v dalšej fázi : bailoviania ■
n uše j spoloČno-et i;
“.
- vymieňať si «voje skúsenosti s, duchovným zo slovenská n tým porná-
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