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Naši mladí, bratia a sestry zo. Slovenska a Čiech !
Chvála Kristu í

Viete, že k tohoročnému Pňu mieru- 1. januára 1985 vydal Svätý 
Otec. heslo "Mier a mládež-idú spoločne". Tiež podval do Ríma >ia 
Kvetnú nedeľu zástupcov mládeže celého sveta. Pri tajto príležitosti 
vyjadril i prianie, aby tiež ostatná mládež, ktorá nepríde do Ríma, 
sa zišla v rámci miestnych cirkví k spoločnej modlitbe.

Pre nás je tento rok 1985 ,tiež jubilejným rokom svätého Metoda, 
prvého arcibiskupa Veľkej Moravy* Pripomenul nám to i samotný Svätý 
Otec vo svojej novoročnej homílii.

Preto my, mladí moravskí katolíci, považujeme za-vhodné* aby sme 
si spoločne uctili pamiatku svätého Metoda v blízkosti jeho hrobu 
na V. . E L 3 H R A D E  a zároveň, vyprosovali ľudstvu spravodlivý 
mier na spoločnej púti na .Velehrad* a to deň pred ohlásenou celoštát
nou púťou /plánovanou na nedeľu 7. júla 1985/. Pozývame teda všet
kých mladých katolíkov z Moravy, Slovenska a Čiech k spoločnej účas
ti na túto púť na Velehrad v s. o b o t u 7* j ú l a  1 9  8 5 
v popoludňajších a večerných hodinách.

Budeme sa spoločne modliť-za jednotu cirkvi^ za Svätého Otca,
Jsa našich biskupov, kňazov bohoslovcov a hlavne za mládež našich 
národov, aby sme si na príhovor Panny Márie a svätých Cyrila a Metoda 
zachovali a prehĺbili vieru a preniesli ju do tretieho tisícročia.

Veríme, že týmto stretnutím pomôžeme i k väčšiemu zblíženiu 
oboch našich bratských národov.

Toto stretnutie stáváme pod ochranu Nepoškvrnené j Matky Únie 
a našíeh vierozvestov Cyrila a Metoda. Vyprosujeme si ich príhovor, 
aby toto stretnutie nám všetkým prinieslo čo najbohatšie ovocie a 
požehnanie. •

Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane !

Pozdravujú Vás

mladí moravskí katolíci



itb'vý slovenský kardinál na skloním 20, storočia: 
otec arcibiskup J o z g f ’ T 0 K K 0 .

V stredu, 2̂ 4. apríla 1935 sme si vypočuli z VATIKÁNSKEHO ROZ
HLASU radéstnu správu, že Svätý Otec Ján Pavol. II. vymenuje na 
konzistoriu na Turíčnu nedeľu 25. mája 1985 28 nových kardinálov. 
Oznámil to počas generálne j audiencie na svätopeterskom námestí 
a sám aj prečítal mená novýon kardinálov. Medzi nimi je aj náš slo
venský rodák otec arcibiskup Jozef TOMKO, doterajší generálny ta
jomník celosirkevnej synody biskupov.

Táto správa naplnila veľkou radosťou slovenských katolíkov doma 
pod Tatrami .ako i v šírom svete. V jeho rodisku, v Udavskom na 
východnom Slovensku už v stredu, večer spievali jeho vďační spoluro- 
dáci TB DBIM. A zaiste minulu nedeľu aj v iných kostoloch na Slo
vensku! •

Prvá myšlienka, ktorá nám prišla na um pri počutí tejto radost
nej zvesti bolo - ako sme 'spomenuli v stredu večer - :'.e je to vzácny 
dar Svätého Otca Slovákom v tomto jubilejnom cyrilomotodslcom roku!
Vo Vatikáne sa takmer sučasr oznámilo, že budúci kardinál Jozef 
TOMKO bude mať na starosti ■ ngregáciu pre evanjelizačnú národov.
Aj v tomto rozhodnutí Svätého, Otca môžeme hádam vidieť uzkv vzťah 
medzi Slovenskom a misijnou ulohou nášho budúceho kardinála.

Zo Slovenského štátu počas 2. svetovej vojny Slovensko bolo pod- 
ľa počtu -obyvateľov na 1. mieste v štedrosti a obetavosti za .zámor
ské misie, oko to oznámil vtedajší nitrianský arcibiskup mons.
Karol Kmeťko. Aj doterajší proprefekt kongregácie pre evanjclizáciu 
národov, arcibiskup Vermont Roveň, pochádzal z írska, malej kato
líckej krajiny, ktorá dala Cirkvi veľa misionárov od najstarších 
čias až doteraz,

Vieme, že nit je po prv; raz, čo naše malé Slovensko dodalo 
Cirkvi kardinála. Bolo ich vire a vyznačili sa svojou činnosťou. 
Bohužiaľ, niektorí z nich, hoci boli slovenského pov-ade,̂  ne spolu
cítili s utlačovaným slovenským ľudom, ale sa radšej stotožnili 
s vládnucim• národom• Ale slovenská história pozná o.j kardinálov, 
ktorí sa hrdo hlásili k svojmu národu. Spomeňme len veľkého trnav
ského rodáka, záhrebského neibiskupa Juraja Iíaulíka, ktorý sa 
roku 1356 stal kardinálom* Bol zakladateľom a podporovateľom chor
vátskych národných ustanovizní a veľkým mecénom Spolku raúľovníkov 
reči a literatúry slovenskej. Spomeňme veľkého Alexandra Paidnaya, 
rodáka z- Považan pri Trnave, ktorý bol ostrihomským arcibiskupom, 
radcom dvorské j kancelárie a od roku 1828 'kardinálom. Kardi’nál 
Rudnay bol uvedomelým Slovákom, podporovateľom bernolákovcov a čle
nom slovenského Učeného tovaryšstva. Do slovenskej historie sa. 
natrvalo zapísali jeho slová: ;;Slovák som a keby som bol i na Pe
trovom stolci, Slovákom ostanem!”

Nový slovenský kardinál otec Jozef TOKIO má žiarivých predchod
cov slovenskej historie. Pripomeňme si jeho dôležitejšie životné 
dátumy :
Narodil sa vo východoslovenskej obci UDAVSKOM. vri Humornom 11. mar
ca 1924. Po základných a stredoškolských štúdiách odišiel na stu
dium teologie do Bratislavy a odtiaľ po skončení 2. svetovej voj
ny na príkaz- svojho ordinára do Ríma. Tu bol 12, marca 1949 vysvä
tený za kňaza. Po vysviacke popri inej činnosti pokračoval v špe- 
Qiálnych štúdiách na Luteránskej a Gregoriánskej^univerzite y Ríme. 
Studia úspešne zakončil troma doktorátmi: z teologie, sociálnych 
vied a s cirkevného práva.



Z jeho ďalších činností možno ,uviesť funkciu viccrektora pápež
ského ,kolégia Nepomucenum, letoru zastával 15 rokov, dalo j j oho 
spoluúčasť na budovaní Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v 
Sírne v rokoch 1960-63 a mnohoročnú činnosť vo vatikánskych ústred
ných úradoch, ktorú začal roku 1961. Najprv pracoval vo Svatom Offí- 
ciu, v terajšej Kongregácii pre vieroučné otázky a v posledných 
rokoch v Kongregácii pre biskupov, kde zastával funkciu pocit a j om
ni ka. Tam ho v júli rolou 1979 zastihlo menovanie za generálneho 
tajomníka celocirkevnej biskupskej synody.

Okrem spomenutých funkcií nons. Jozef TOMKO zastával významne 
Úlohy a. funkcie v rozličných orgánoch Svätej Stolice, Bol dlhoroč
ným členom pápežské j Komisie pre rodinu a tajomníkom kardinálske j 
Komisie pre miešané manželstvá. Ako oficiálny delegát viackrát sa 
zúčastnil na medzinárodných stretnutiach: n a 'ekumenickom týždni 
o-teologii rozvoja vo Švajčiarsku,Ríme, v Strassbourgu, v Madride, 
v Bazileji a roku 3.972 bol členom úradnej delegácie Svätej Stolice 
prj, návšteve Svetovej rady cirkví a Lutersko j svetovej federácie 
v Ženeve, Zúčastnil sa a organizačne spolupracoval na stretnutí 
predstaviteľov biskupských konferencií Ázie, Oceánie a Latinskej 
Ameriky.

Kardinál Jozef TOMKO je aj literárne, Činný. Do jeho diela patrí 
nickolko odb -rných kníh z oblasti teologie, sociologie a cirkevného 
práva, napísaných v latinskej, mmeclcej a talianskej reči. Po slo
vensky, prostredníctvom Slovenského ustavu sv. Cyrila a Metoda v 
Ríme, vydal nasledujúce knihy :
Svetlo národov- komentár ku koncilovej konštitúcii 0 Cirkvi, Lumen 
Centium roku 1972,
Blaženstvá v roku 1973
a Kresťan vo svete- komentár ku koncilovej pastoračnej konštitúcii 
Gaudium ot Spes v roku 1974
a k cyrilometodskému jubileu vydal po slovensky a anglicky brožúrku 
Význam sv. Cyrila a "etoda v slovenskom katolicizme a v slovenských 
dejinách.

Okrem toho uverejnil viacero Studií a článkov v rozličných slo
venských i cudzojazyčných časopisoch a zborníkoch.

Viaceré talianske noviny v súvislosti s menovaním nových kardi
nálov spomenuli, že Kongregácia pre evanjolizáeiu národov je jedna. 
z najdôležitejších orgánov rímskej kúrie. Jej prefekta ľudovo vo
lajú “papa rosso,;- Červený pápež. Je - to akoby malý Vatikán vo Va
tikáne. Má zodpovednosť zo. Cirkev na celom svete. Od tejto kongre
gácie závisia hospodársky i disciplinárne skoro všetky diecézy 
tzv. Tretieho sveta a všetky misie. Jozef TOMKO, syn malého národa 
v srdci Európy sa stal svetovým misionárom!

Taliansky denník "II Tempo" dobre vystihol situáciu, koči 25.4. 
napíso.1, že mons. Jozef TOMKO má za sebou 23 rokov práce v rímskej 
kúrii a osobne pozná biskupov takmer z celého sveta! Nie je bez 
významu - podčiarkuje 13. Tempo - že Slovensko sa cíti poctené na 
najvyššej úrovni Cirkvi práve v jubilejnom roku 1100. výročia 
úmrtia jedného z dvoch apoštolov Slovanov - svätého Metoda - ktorého 
hrob je na blízkej Morave.

Francúzsky katolícky denník "La Croix" naz va mons. TOMKU mu
žom stykov, ktorý dobre ,pozná biskupov a umenie viesť spoločné , 
práce. Je aktívnym teologom a okumenistom, má solídnu medzinárodnú 
skúsenosť, ktorá mu bude veľmi vzácna na čele kongregácie, otvore
nej Tretiemu svetu, ktorá sa donedávna volala Propaganda fidei.
"La Croix” dodáva: Tent$ adoptovaný Riman nezabúda na drámu, kto
rou prechádza cirkev v Československu, odkiaľ pochádza!



Je zaujímavé, aký bude kardinálsky zbor po konzistoriu, ktorá 
sa bude konať 25 „ mája. Kardinálsky zbor bude mať 152 ýrardir 'lov 
z 53 rozličných krajín. Dve krajiny - Nicaragua a Etiópia - dostá
vajú po prvý raz v dejinách vlastného kardinála. Z 28 novách kar
dinálov 11 je z rímskej kurie. Na konzistoriu roku 1963 z kurie 
boli dvaja z 18 nových kardinálov.

Úloha kardinálov sa všeobecne opisuje, že su to poradcovia a 
spolupracovníci pápeža. Kardinálsky zbor teraz dosahuje rekordný 
počet í 152. Z nich, pravda, 32 kardinálov už má vyše 80 rokov, 
takže by sa nemohli zúčastniť voľby nového pápeža. Svátý Otoč vý
slovne spomenul, že výbor nových kardinálov odzrkadľuj e všeobec
nosť Cirkvi a mnohotvárnosť joj služieb. Celkovo prináležia k 19 
ná r o dn o s ť i am.

Je zaujímavé sledovať vývoj Cirkvi v tomto smere.
- sa pontifikátu sv. Pia X. v roku 1904, teda na začiatku nášho 
storočia, v kardinálskom zbore bolo zastúpených len 12 krajín a 
to len z dvoch kontinentov? z Európy a zo Severnej Ameriky.
- Po 2. svetovej vojne za pontifikátu Jána XXIII. v roku '.958 v 
kardinálskom zbore už bolo zastúpených 23 krajín a všetky sveta
diely okrem Afriky.
- A konečne za certifikátu Pavla VI. v roku 1963 v kardinálskom 
zbore bolo zastúpených už 31 krajín zo všetkých svetadielov
- a v terajšom kardinálskom zbore je zastúpených 58 národností, 
teda o 27 viac ako pred 20-timi rokmi.

Podľa svetadielov je rozdelenie členov kardinálskeho zboru na
sledovné :
Európa má Ol kardinálov z 12 krajín,
Severná Amerika 15 kardinálov z 2 krajín,
Južná Amerika 24 kardinálov z 12 krajín,
Afrika 15 kardinálov z 15 krajín,
Ázia 10 kardinálov ž 10 krajín,
Ocoánia 3 kardinálov z 3 krajín.

Podľa, veku najmladší je 49 ročný kardinál Alfonz Lopéz Trujillo 
z Kolumbie a najstarší je taliansky kardinál, 94-ročný Pietro Pa-
rente.

Priemerný vek 20 nových kardinálov je nad 63 rokov. Z nich naj
starší je 32-ročný i'alian Pietro Pavan /'?/, jediný z nových kardi
nálov, ktorý nie je bi skúpený. Naj ladší /je 5 2-r očný kardinál Fran
ci s Parimcez z Nigérie. Po nom nasleduj ' dvaja*53-ročný holandský 
kardinál Šimonis a americký kardinál How /?/•

Ján Pavol II. na doterajších troch konzistoři ach vymenoval 60 
nových kardinálov, väčšinou spomedzi tých, ktorí maju pastoračné 
skúsenosti. Spomedzi nunciov menoval iba dvoch. Novinári spomína
jú ako neočakávanú novotu menovanie raons. 0*Banda Brava z Nicara
guy a mons• Sadumu z Etiópie, Pre jubilejný cyrilomctodský rok 
sa vidí vhodné menovanie viacerých Slovanov: dvoch Poliakov, jed

ného Slováka a jedného Ukrajinca. Medzi 23 novými kardinálmi je 
17 z Európy, 4 zo Severnej Ameriky, 3 z Južnej Ameriky, 2 z Ázie 
a 2 z Afriky. SÚ, pravda, ešte aj iné zaslúžilé osoby - povedal 
Svätý Otec - a také blízke môjmu srdcu šľachetnosťou, ktoré slu- t 
žia Cirkvi a ktoré by si zaslúžili byť v zozname tých, ktorí budu. 
pozdvihnutí, ku kardinálskej hodnosti, ale pokladám za vhodné, aby 
sa. ncprestúpila hranica, určená mojim predchodcom Pavlom VI, V 
srdci si ešte stále uchovávam meno hodnostára, ktorého som si 30. 
6.1979 uchoval in poetore- v srdci, t.zry že je ešte naživo a že 
ešte stále trvajú prekážky, ktoré zabraňujú*.aby pápež prezradil 
j oho meno. : y. ‘V. 4," " '5 •.•á.



Slovenský katolicizmus včera a i r. os.
V knihe ár.Wallensteina "Príručka duchovného života"

" V čom nie je kresťanská dokonalosť?" je odpoveď: "Eros 
dokonalosť nie je v tom, že :
1/ sa veľa modlime.

na otázku
ťansľ'á

2/ vykonávame veľa telesných kajúcich skutkov,
3/ máme nebeské útechy.
To sú prostriedky dokonalosti alebo jej plody, ale nie podstata. 
Osoby, ktoré vo svojej slepej hlavatosti tvrdošijne sa pridržia
vajú svojich súkromných pobožností a skutkov pokánia oproti po
vinnostiam poslušnosti lásky k blížnemu alebo iných čností, sú 
vo veľmi nebezpečnom stave."

iátom odpoveď mi prišla na myseľ vtedy, keď som uvažoval o prí
činách krachu slovenského katolicizmu po II„ svetovej vojne. Veď 
ľudia na Slovensku sa dosť modlili, dosť chodili do kostola a pred 
sa nebolo ani tak veľa treba a katolicizmus u nás sa ocitol na 
samom prahu katastrofy8

Príčina? Bolo tu veľa náboženských praktík, ale málo viery a 
ochoty podľa nej aj žiť. Patrilo sa ísť do kostola, prispieť na 
misie, lebo tak to až na uznávaných verejných hriešnikov robili 
všetci. A ešte, aby človeka neohovárali. Preto aj mnohí z tých, 
ktorí boli nábožensky celkom '’ahostajní, sa občas zjavili v kos
tole a dokonca aj pri prijímaní sviatostí, aby tak zaplatili dan 
verejnej mienke« A náboženské vedomosti vtedy / ale u veľkého poč
tu veriacich i teraz/ beli na neuveriteľne nízkej úrovni, -dovolím 
si tvrdiť, že mnohí ani nevedeli v čo veria. A rýchlosť s akou 
napr0 niektoréms staršie ženy /hovorím z vlastnej skúsenosti/ 
vedeli striedať surové preklínanie s modlitbou ruženca, bola šo
kujúca .

úoio to kresťanstvo tradičné, zvykové, zdedené, z ktorého sa
len málokto dokázal prebojovať k hlbšiemu, pravdivejšiemu poníma
niu viery* Stačilo sa len viac - menej rešpektovať vychodené 
cestičky a všetko bolo v poriadku. Nežiadala sa iniciatíva, nebolo 
treba odhodlane brániť vieru, tým že veril, nikto nič neriskoval. 
Všetko, čo bolo treba, rozhoali a zabezpečili páni farári, stačilo 
trochu poslušností a odovzdanosti a človek mohol mať pocit, že je 
veľmi dobrým kresťanom.

A do tejto /takmer/ idylky nám uderil hrom dejín a takmer všet
ko rozmetal, rozbil naše cirkevné inštitúcie, výborných kňazov 
poslal do koncentrákov j dobrých zastrašil a zo slabších urobil 
kolaborantov. Veriaci, nepripravení a nevychovávaní pre takúto
situáciu, bezmocne pobiehali ako ustrašené, vyľakané ovečky, 
vôbec ničomu nerozume jú a boja sa aj vlastného tieňa..

ktoré

A z 
začalo

tejto situácie na pohľ č. U. O <_lžkej a bezvýchodiskovej, sa
ha na inštitúcie a 
priateľstvo.

diť nové kresťanstve Kresťanstvo, ktoré sa menej spolie-
rsoby, ale viac na božiu pomoc a Kristovo

Málokto dokáže ešte pochopiť blahodarnosť zásahu ateistickej 
štátnej moci. Vychádzajme ale z toho, že Boh čo činí, dobre činí 
a že aj tento zásah má nepochybne svoj hlboký zmysel. V každom 
prípade spôsobil to, že kresťanstvo sa u nás stáva hlboko pravdi
vým, nie zdedené,, ale osobne vybojované, nie ľahostajne znášané, 
ale milované, nie ako ozdoba človeka, ale ako jeho podstata.

Ako sa toto kresťanstvo prejavuje, prekrásne vyjadrila 22-roč- 
ná študentka v knihe"Svedectvo": "Nepomôžu ani citované slová 
evanjelia, ani obdiv Pána Ježiša a svätĵ ch., ani svätuškárske



spínanie rúk a sklopené oči v kostole. Nám a nášmu okoliu pomôže 
len jedno - žiť podľa evanjelia presne takj ako nás Pán Ježiš učí. 
Učí nás milovať Boha a blížnych, modliť sa nie takj aby to všetci
videli, ale aby to bola modlitba určená len Pánovi, nie okoliu,
aby posudzovalo stupeň našej svätosti, učí nás viedieť predovšet
kým naše chyby, nie iných, zrieknuť sa seba samého, svojich zlých 
sklonov, egoizmu, túýby po postavení, učí nás rozdávať z mála, 
hľadať u Neho pokoj a radosť, šíriť ich, dôverovať Mu v radostiach 
či starostiach, byť jeonotnými s inými ľuärai, modliť sa za nich, 
obetovať za iných svoju námahu, problémy, snaženia, bolesť, a tak 
sa s nimi duchovne spájať, učí nás úprimnosti, aby sme konali, 
hovorili a zmýšľali rovnako, učí nás byť malými / nie, aby nás kaž
dý udupal, ale aby sme uznali moc a vôľu nášho Pána a podriadili 
sa jej/ učí nás vyznať Ho pred ľucbii. I to je v dnešnej dobe dô
ležité, aby sme sa nebáli tých, čo ničia telo, ale tých čo zahu
bia dušu. A aby sne vôbec boli schopní praktizovať Kristovo evan
jelium, musíme prosiť o pomoc, milosť nášho Pána Ježiša. On nám 
pomôcť chce a môže.

Žijeme v tejto, svojím spôsobom, krásnej dobe. Napriek všetkej 
morálnej a duchovnej biede okolo nás, ktorú viac alebo menej poci
ťujú všetci tí, ktorí Boha už stratili alebo ešte nenašli, cítime 
v sebe nebývalú nádej, nezvyčajné odhodlanie, nepoznanú radosť. 
Odkiaľ sá všetko toto berie?’Vieme, že to nevychádza z nás, že je 
to dar zhora, od nášho Pána.

V 9.kapitole Evanjelia sv.Lukáša čítame: "Ten, kto položí ruku 
na pluh a obzerá sa nazad, nie je súci pre kráľovstvo Božie."

Nebudeme sa- teda priveľa- dívať naspäť a vzdychať, nad týra, čo 
bolo a aké to bolo, nebudeme sa obzerať nazad, ale radostne prij
meme svoj údel kresťanov v dnešnej dole a v tejto kr jine a pone
sieme ho v ústrety smerti, ktorá ako dúfame, bude aj definitívnym 
spojením- sa s našim Pánom.

Každý z nás má tu na zemi svoju úlohu. Jej splnením pomáha bu
dovať Kráľovstvo Božie. Ak ju neplní, toto budovanie hatí, preká
ža mu alebo dokonca túto stavbu Božieho kráľovstva rúca. Preto ak 
zo strachu alebo z pohodlnosti si nechceme splniť svoju úlohu, 
ktorú nám Pán pri budovaní Kráľovstva pridelil, ak si úlohu všeli
jako zľahčujeme alebo odbýváme, ťažko sa prehrešujeme. K splneniu 
tejto úlohy sme dostali dary. Ale k využitiu týchto darov sa musí
me vychovávať. Ak to nerobíme, ak zakopeme svoje hrivny, ak budeme 
zatvárať oči pred darmi v nás, len aby sme mali kľud, aby sne sa 
nemuseli ve'ľmi namáhať, len ťažko sa z toho budeme zodpovedať pred 
Pánom.

Svoje kresťanstvo musíme žiť odborne a kvalifikovane, lebo ako 
hovorí slovenské príslovie"horší neučený od kata."Preto si nemáme 
pliesť pojem "blahoslavený chudobný duchom" t.j. prostý, úprimný, 
jednodudhý, schopný radovať sa z maličkostí, s pojmom "blahoslave 
ný chudobný na duchu" t.j. hlúpy, obmedzený, tvrdošijne nevzdela
ný, ignorantský.Vzorom nech nám je veľký svetský františkán na
šej doby, dr.Jiří Mrázek, ktorý bol odborníkom aj ako vedec, aj 
ako kresťan.

Rozvíjať sa musíme dvojakým smerom :
1/ ako kresťania,
2/ ako laickí apoštoli.
Po zoslaní Ducha^Svätého, sv.Peter a ostatní apoštoli vyšli do u- 
líc a hlásali zmŕtvychvstalého Lrista. Táto povinnosť prešla ■ nie
len na kňazov, ale na každého veriaceho, aby svojím životom, pri-



kladom a slovom bol svedkom nášho Pána.
O to viac platí táto povinnosť v našej krajine 

málo a možností ich činnosti sú obmedzené tak, že 
"misijným územím".

, kde kňazov je
sme sa už stali

Možností a foriem laického apoštolátu sú stovky a príležitostí 
sa vyskytujú v hojnom počte každý deň. Tu platí viac. ako inde,že 
kto hľadá nájde® Preto toho. kto hovorí, že nemá možnosť laicky 
spoštolovať nemožno brať vážne.

Aby sme mohli laický apoštolát úspešne vykonávať, musíme pre
dovšetkým my sami sa vychovať na dobrých, presvedčených kresťanov 
..Ako Špetka soli môže veľmi zmeniť chuť jedla, tak aj špetka tých 
vlastností, ktoré tento svet nemá, môže veľmi zmeniť vzťahy, at
mosféru medzi ľuami.

Čím sa tento svet ^predovšetkým vyznačuje? Nenávisťou, ne tole
ranciou, smútkom, beznádejou, materializmom, vzájomnou nedôverou, 
odcudzením,- intelektuálnou prekomplikovanosťou. Á aký je proti 
tomut protiláek? Láska, porozumenie, radosť, nádej, pestovanie 
chudoby, jednoduchosť. To sú všetko typické františkánske vlast
nosti, Teda ak. chceme pomáhať svetu z jeho biedy, netreba nám ani 
veľmi hľadať akým spôsobom. Stačí nadšene a s plnou vážnosťou 
rozvijaťásvoje františkánske povolanie. A to nielen v modlitbe, 
ale najma v našom každodennom živote, v každom prostredí, do kto
rého sa dostaneme, a tým nepochybne splniť ako kresťanskú, tak-' 
i občiansku povinnosť.

Neupadajme do beznádeje ani nad stavom kresťanstva 'u nás, ani 
nad spoločsnskou situáciou. Odučme sa strachu a pocitu, že nič 
nemôžeme zmeniť. Naučme sa obetavosti, usilovnosti, radostnej dô
vere v Pána a zmeňme najprv seba a potom aj prostredie okolo seba 
Nebuáme maľomyselnír Kresťanstvo pred takmer 2.000 rokmi začalo 
rozširovať dvanásť nevzdelaných a nie veľmi talentovaných -mužov. 
Ich silou však bola viera v Krista a pomo-c Ducha Svätého* Poučme 
sa z toho! - o - *-VOM-
JEDEN OSAMELÁ ZIVOT _.
Narodil sa v zapadákove.
Do tridsiatky pracoval v tesárskej dielni.
Potom bol potulným kazateľom.
Nikdy nevykonával bohoslužby.
Nechodil dq škôl.
Nemal žiadne poverovacie listiny- iba seba.
Mal tridsaťtri j keď sa verejnosť postavila proti nemu.
Jeho priatelia, utiekli. r .
Postavil sa pred svojich nepriateľov a prešiel výsmechom sudu.
Bo3- pribitý na kríž medzi dvoch lotrov.
Keď zomieral, jeho kati losovali o jeho šaty, 
to jediné, 'čo mal ria zemi.
Bol uložený do -prepožičaného hrobu.
Ubehlo devätnásť storočí a dnes je xístrednou postavou 
ľudských dejín.
Všetky armády, ktoré kedy vypochodovali,
všetky lode, ktoré kedy vyplávali,
všetky parlamenty, ktoré kedjr zasadali,
všetci králi, ktorí kedy vládli,
neovplyvnili natoľko život človeka na tejto zemi
ako- tento

.JEDEN OSAMELÁ ŽIVOT.



Každý praktický kresťan ľahko zbadá, že súčasný vek je vekom 
Máriiným. Dôkazom toho je aj sv.Otec Ján Pavol II.,^ktorý už svo
jim pápežským znakom "TOT.US TUUS" volá k Májbii "CELÝ TVOJ". Azda 
ani jedna jeho apoštolská cesta sa neuskutočnila bez toho, žeby 
nekorunoval alebo neposvatil. sochu či obraz Panny Márie. .
V mnohých krajinách zasvätil Matke Božej celý národ. Aj náš národ 
očakáva zasvätenie sa Matek Božej - SEDEMOLESTNEJ,

Treba si nám tu však uvedomiť toto: • .
1. / Prv než sa má zasvätiť Matke Božej národ, majú sa zasvätiť 

jednotlivci. Lebo tu nejde o formálne zasvätenie,no jenorázôvý 
akt. Tuvide o proces, o vzrast, o dennodenné zasväcovanie sa Márii 
uskutočňovaním toho, čo Mária:žiada: Modlite sa a čiňte .pokánie!

2. / Treba si nám uvedomiť a stále sT™pr'í^61Hnäť,~prečcT”sä "mame 
zasväcovať, aký to má význam a cieľ. Mariánska úcta má nás predo
všetkým zjednotiť, ro2necovať_lásku a tak Eluiť_vôľu_Božiu.

3. / Toto všetko nemôže byť uskutočnené vo vzduchu. Musí tó byť 
konkrétne v rodine,’v národe._ Lebo tak ako jednotlivec, ako rodi
na, tak aj narää má svôje^p'slanie. Nachádzame sa na rozhraní zá- 
pádnej a východne cirkvi. Západ je ovládaný rozumom, ale'stratil 
srdce, stal sa systémom. Rozum však nie je doménou duchovnosti
a tým je poznačená aj západná, cirkev. Cirkev teda nie je úplná bez 
Východu, kde prevláda srdce. Äle keň srdce nie je chránené rozumom, 
je ohrozené. Tieto dva póly sa musia vzájomne obohatiť v zjednote
ní, inak Cirkev nie je úplná. A tak sa môže stať práve v náručí 
Matky, len tá môže zjenotiť svoje deti.

M a r  i a n s k a S p i r i t u a l i t a
1. / V Matke Božej hľadáme čnosť pokory, tichosti, jednoduchos

ti. Lebo leb vtedy môžeme počúvať BozIu~vôľu7~KiČPsa cRče'cIôvek
ovládať, musí predovšetkým načúvať.

2. / Plnosť života dosiahneme vtedy, keň sa odovzdáme' do vôle 
Božej, kecí budeme mať Abrahamovskú vieru. Lebo”*cím~viac neistoty 
budeme mať, tým viac bude Boh a Matka konať. Aj Matke sa vysvet
lilo všetko až pod krížom: HÍa tvoj syn. Hla tvoja Matka.

3. / Bučíme si vedomí zodpovednosti za všetky veci, MatkavBožia 
je vrcholom všetkého stvôreňiäÝ.Aňvsetko vo svete ide cez ňu,cez 
Matku. Každá stvorená vec je posvätná, lebo má účasť na Božom 
živote, i na živote Matky. Matka cíti zodpovednosť za nás a preto 
sa o nas stará. Aj my teda sme zodpovední za naše rodiny, za náš 
národ.

4. / Podľa vzoru Matky klaäne dôraz na malé_veci. Plňme si .svě
domitě svoje malé povinnosti. Naša civilizácie"je“civilizácia muža.
Treba však dať aj miesto žene. Cirkev je veľmi inštituciánálna, 
chýba jej srdce, srdce Matky. Plnosť ľudstva je muž + žena. Spoj
me teda úlohy mužov.a žien. Muž vytvára predpoklady a žena dáva 
život, ale aj duchovný život.

VÝZNAM MATKY BOŽEJ V DNEŠNEJ DOBE.
Matka chce áj dnes uká2äÍL§vetu_Krista, priviesť .ľudí_ku_Kris- 

tovi, zjednotiť ľudí, zjednotiť Cirkev. Matka~čEce"~EVÄNJELÍZÔVAŤ
~ ~ T”



. ■ ' i.,v : 9.
M a r i á n s k a  t r a d í c i a  v n a š o n n á r o d e
Úcta k. Matke Bb¥ej v našom národe' je veľmi dávna. Vidíme . ju už •; 

v dobe, sv..Cyrila a Metoda. V podstate gá^sgrávneho^ducha, ale pred
sa sú v nej isté deformácie.

Evanjelici našu úctu k Matke popierajú a odvolávajú sa pritom 
na sv,Písmo. Vraj málo sa tam o Matke Božej hovorí. Avšak pritom 
nevidia, že práve to, že sa tam málo o nej hpvorí, chce nám pou
kázať -na jej skrytý život, na 'jej tichosť a jednoduchosť života.

Našou úlohou teda bude,, postaviť našu Mariánsku úctu na BIBLIC- 
KOM_ZÁKLADE, /Pomôže nám pritom kniha:Pilúl Gaechter - MARJAMľ"
Vsla'“v češtine a je už preložená aj do slovenčiny./

Veľa tuvzohrajú naše rodiny. Oni musia ísť všade tam, kde ne
môže ísť kňaz. Kto ich bude viesť? Nuž Matka.

Boh, pretože., je milosrdný,vždy v najťažšej dobe nám posiela na 
pomoc Matku. A Máriina rada: "ÚinteM£okánie_ajnodlkté saj/1, je tým 
zázrakom, ktorý nás obráti k Bohu",'"pravá Metäňôia,"Nás "potenciál 
je tak zlý, že sami nie sme schopní nič premeniť. Preto nám Boh 
musí pomôcť. A on nám prichádza na pomoc s'tou, ktorá toto všetko 
má a ktorej aj my rozumieme. .

Sv.Otec, ešte ako kardinál Wojtyla, povedal: My^máme za patrón-, 
ku Matku s žijúcim dieťaťom. Ale vy máte Máriu s mŕtvym Synom v ná
ručí. Nechcite byť ani iní. .

ľ r i ť y p y  k r e s ť a n o v
1. / Kresťanstvo_skleníkoyé.Sú to ľudia izolovaní, žijúci pre 

seba. Tvória^uzavreáý^iýstemT Majú prázdnu plodnosť, lebo•nepracu
jú pre Cirkev.

2. / Sú 'to l’uáia» ktorí všetko robia s roz 
behom, sámi7~Je~to~vcäk~zra3ä Božej veci, Je to sebarealizácia.

3. / KresiteiassiX0 detstva^Božieho. Sú to kresťania žijúci v náru
čí Otca~ä~ffiatký.~©3ôvz3äňi 3c"váel Božej, spoliehajúci sa len na 
Otca a Matku. _

Z h r n u t i e
PREDBEŽNÝ PROGRAM NAĚJ PRÍPRAVY NA ZASVÄTENIE SA MATKE BOŽEJ •

I. Mariánsku úctu založme ha biblickom základe, /pomôže, náa vyš
šie citovaná kniha: Paul Gaechter - MARJAM./

IIi Pred celonárodným zasvätením, zasväťme sa individuálne a 
tc jednotlivo podľa stavov, /Kňazi, rehoľníci, laickí veriaci/

III. Uvedomme si, že aj my sme zodpovední za spravodlivosť 
v RODINE, v NÁRODE, vo SVETE.

IV. Budujme jednotu vo vnútri katolíckej CIRKVI, v NÁRODE,
MEDZI CIRKVAMI, /snaha o ekumenizmus/. .

V. Uvedomme si, žežvieru i úctu k Matke Božej sme dostali už 
od sv.Cyrila a Metoda. /Teraz 1100 výročie smrti sv.Metoda/.
Poznámka:
Pouvažujme nad týmto programom a začnime ho realizovať.

- O' —



Likvidácia reholí v Československu roku 1950,,

Pred 35. rokmi, v noci z 13. na 14. apríla 1950 o 00,30 hod. pre
padli silné policajné a milicionárske jednotky . všetky mužské klášto
ry v Československu. Rehoľníkov odvliekli do sústre.ďovacích táborov 
a kláštory vyhlásili za národné vlastníctvo. To isté étihlo 30. augus
ta ženské" kláštory.

Čo verejnú moc k tomuto kroku motivovalo, neholá iba ideológia ko
munizmu, ale aj sektársky duch. vplyvných kruhov,ktorým proletárska 
revolúcia poskytla -;ítanú príležitosť vymaniť sa spod kontroly tzv. 
buržoáznej demokracie a zasadiť nenávidenému katolicizmu ranu, ktorá 
by podstatne oslabila 'jeho vitalitu a vplyv na spoločnosť a jednotli
vých občanov. -

Neprejde však veľa rokov r ukáže sa, že ducha, ktorý inšpiroval 
rehoľný život nezničili a že jeho ideály sa neviažu na kláštory, ba 
ani na spoločný život, v klasickom zmysle, Ľudia, ktorých Boh volá do 
výlučnej služby .„Cirkvi a núdznych spolublížnych, vždy dostávajú 
svetlo k tomu, aby našli spôsob realizovať svoje, poslanie za každých 
okolností.

Likvidovanie kláštorov teda neurobilo koniec rehoľnému životu v 
jeho najvlastnejšej podstate, urobilo však koniec inštitúciám neoce
niteľnej kultúrnej hodnoty a prerušilo tradičnú činnosť rehoľníkov.
Z tohto a z každého iného hľadiska sa dá tento zásah do duchovného 
života Slovákov porovnať iba azda s v p á d o m  T a t a r o v i  
Dokonca i Turci sa voči kláštorom zachovali menej barbarsky, ako po- 
februárová vláda a jej sektárski inšpirátori í

Vlády iných socialistických krajín mali neporovná telil e väčší re
špekt pred kláštormi. Azda preto, že si zodpovední straníci zachovali 
viac sebaúcty a národnej hrdosti? Alebo azda preto, že sa vládnuci 
komunisti nedali natoľko ovládať sektárskym duchom? Alebo konečne, 
že sa lepšie pamätali na zásluhy rehoľníkov v ich národných dejinách?

Každý nezaujatý historik musí pripustiť, že v kláštoroch, treba 
hľadať prvopočiatky školstva, remesiel, poľnohospodárstva, umenia, 
vedy a vôbec všetkého, čo sa nazýva kultúrou európskou a jej civili
záciou. Ani Slovensko tu netvorí výnimku. Stačí otvoriť kroniky miest, 
aby sme sa dozvedeli, že takmer všetky školy mali v rukých františká
ni, benediktíni, jezuiti, piaristi a pod. Dokonca i Trnavská univer
zita je dielom rehoľníkovi

Ak sa toto všetko vezme do úvaly, je jasné, že zlikvidovanie kláš
torov nie je iba umlčaním psalmodii a klasickej liturgie, stálej služ
by Božej a služby v nemocnicigcTi a starobincoch, v exercičných domoch 
a v strediskách Spirituality ale je i koncom kláštorných škôl a inter 
nátov, vedeckých a umeleckým inštitútov, stratou neoceniteľných zbie
rok a historických dokumentov, čo má a bude mať medziiným za následok 
i to, že sa niektoré epochy cirkevných dejín a vôbec dejín národa n e b u d ú  m ô c ť  n a p í s a ť  a l e b o  d o k u m e n t o v a ť !

To, čo v zlopovestnej bartolomejskej noci nepokradli likvidátori, 
zhabal štát. Čo bolo cennejšie, prešlo do múzeí alebo sa predalo do 
zahraničia. Tragickou stránkou celej veci bol barbarský inštinkt lik
vidátorov, ktorí rozhodovali o tom, čo je cenné a čo nie. Správali sa 
pri tom obdobne, ako voľakedy krasnoarmejci, pre ktorých bola cennej
šia tá kniha, z ktorej papiera sa dala ušúl’ať lepšia machorka!

Obyvateli, dedín a mestsxiých štvrtí, v ktorých, sa nachádzali kláš
tory, boli hneď po znárodnení oných tzv, spiatočníckych, neproduktív
nych, nepokr okovy ch a nekultúrnych inštitúcii, svedkami horúčkovitej 
činnosti "pokrokových" síl; za niekoľko dní sa im podarilo dokonale



vyplieniť tieto domy modlitby a práce,
A čo sa stalo s ich obyvateľmi?

štúdia a služby, umenia a vedy.

Mladí sfl mali preškoliť, t.zn. malo sa na nich systematicky vplývať,
aby z r a d i 1 i s v o j e  i d e á l y !  Preškolenie bolo však
úspešné iba vo veľmi málo prípadoch. Iní zasa mali otupieť v dlhoroč
ných pracovných táboroch pod vplyvom ťažkej, často absurdnej práce, 
v uponižujúcich a človeka nedôstojných životných podmienkách. Zbytok 
mal jednoducho umrieť v izolácii.

Československé súdnictvo konca 60. rokov - ale i neskôr - priznalo, 
že išlo o nezákonný, ba protizákonný postup. Už aj preto, že do pra
covných táborov Štátna bezpečnosť bez akéhokoľvek súdneho rozhodnu
tia na komandovala tisícky osôb a väznila tam po d lhé roky. Kea sa i 
v Československu začalo s rehabilitačnými procesmi, n e b o 1 i 
r e h a b i l i t o v a n é  a n i  r e h o l e  a n i  i c h  
č l e n o v i a  ako takí. A toto b e z p r á v i e  t r v á  a ž  
d o t e r a z , kedy si pripomíname 35. výročie najbarbarskejšieho 
zásahu komunistickej vlády a jej sektárskych inšpirátorov do kultúr
nych dejín našich národov!

Anton HLINKA,
Hlas Ameriky - Mníchov

-  o  -
Římsko - katolícki veriaci farnosti D o l n ý  K u b í n

Vdp.
Stefan G 
ordinár 
Snišská

vikár
i r a j

spišskej diecézy 
K a p i t u l a

Dolný Kubín 16,4.19^5

V e ľadôsto jný otec ordinár!
My veriaci z farnosti Dolný Kubín sa na Vás, nášho ot c a-ordinára 

obraciame s prosbou o pomoc pri vyriešení súčasného kritického 
stavu duchovenstva v Dolnom Kubíne.

Robíme tak zámerne bez vedomia nášho obetavého duchovného otca 
dekana, ktorý obetuje doslova, svoje zdravie pre nás veriacich. 
Chceli by sme týmto spôsobom uľahčiť bremeno, ktoré na nom samom 
v týchto chvíľach spočinulo.

Stalo sa. tak po odchode nášho pána kaplána-na zákl. voj. službu 
a namiesto neho nehol určený zástupca.

My vieme. situácia je v tomto smere zlá, 
obe

ze kňazov je malo
ale vieme aj to, že je niekoľko kňazov mimo pastorácie vo vy r 
a ktorí by vrátením št. súhlasu mohli uvoľnené miesta zaplniť. 
Prosíme„Vás, žiadajte piaše štátne orgány o vrátenie štátneho sú
hlasu kňazom, ktorí sú mimo pastorácie.

My veriaci Dolného Kubína, ktorí sa snažíme statočne pracovať 
neveríme, že štátne orgány by boli t ale 4 kruté, aby trápili nášho 
kňaza i nás veriacich. Pracujeme pre tuto spoločnosť a chceme si 
plniť nielen pracovné ale aj duchovné povinnosti svědomitě a pre
to veríme, že za našu prácu si zaslúžime pozornosť aj zo strany 
štátnych orgánov.

Za Vašu snahu Vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať 
a pripájame podpisy veriacich*
Co: na vedomie ONV

/podpisy len na prvopise/
-  o -

Hľa, t aká. t o je situácia po 35. rokoch



Interview s"prianím účastníkom likvidácie klátora na Velehrade 
v noci z 1 3 ». na 14. apríla 1930 > _____________________________

Pred 35 r . kmi, 13. apríla, pol hodiny pred polnocou, keď som ako 
novic spal, zobuli ma s namiereným samopalom...
- Prosím vás, a kde sa vzal v spálni novicov takýto ozbrojený lupič?

Neboli tô zlodeji, i keď zlo páchali1, boli to príslušníci ZNB a  ̂
milicionári, ktorý pomocou nanúteného štátneho správcu prepadli kláš
tor na Velehrade a všetkých nás zavreli.
- Prosím vás, čo ste také hrozné urobili?

Nič. 36 novicov konalo rôzne duchovné a asketické cvičenia, po
trebné pre riadny asketický život a formáciu jezuitov. Profesori-otco- 
•v Via učili na priľahlom gymnáziu, otec Vaší'ek a Jeřábek sa starali o 
Velehradskú farnosť, bratia o záhradu, hospodárstvo a převádím domu.
- Na totc. nie je dôvod vydať zatykač?

Nikto ani nikdy právoplatný zatykač nevydal. Československá vláda, 
ani zákonodarné a vládne orgány. . sa _ týmto nezaoberali ani formálne.
0 likvidácii kláštorov bezvýhradne rozhodlo vedenie komunistickej stra
ny! A pretože uznesenia straníckych orgánov nemajú charakter právnej 
normy, bola l i k v i d á c i a  k l á š t o r o v  n á s i l n í c 
k y m  p o l i t i c k ý m  a k t o m  bez akéhokoľvek právneho pod
kladu! V tú noc z 13. na 14. apríla 1950 bola zavreté väčšina rehoľ
níkov od mladých novicov až po starších ako 80 ročných, i keď boli 
chorí. Zbytok rehoľníkov potom zavreli o 14 dní neskoršie a všetkých 
priviedli na nútené práce do k o n c e n t r a č n ý c h  k l á š 
t o r  o v - ako sa tomu vtedy cudne-neoudne hovorievalo, aby sa mohli
- údajne - venovať svojmu pôvodnému povolaniu. Tak znelo zdôvodnenie.
Po zrušení 148 mužských kláštorov s asi 3000 rehoľníkmi bolo podobne 
likvidovaných 245 ženských kláštorov s asi 12 200 rehoľníčkami.
- Tu niečo nesúhlasí. Podľa uznesenia strany mali ste sa venovať pôvod
nému povolaniu- a prepadnú Vás v noci, odvlečú do pohraničia, dosadia 
na nútené práce, mladších odvedú do trestných jednotiek PTP, zaberú 
kláštory, zrušia katolícke školy, nemocniciam zoberú tisícky rehoľ- 
níčolc-ošetrovat eliek. Aká je v tom logika?

Logika ideológie, totiž logika lži Rehoľníci sa vtedy nedali zí
skať ideologicky - ich osobné nároky boli také nízke, že ich nebolo 
možné likvidovať akýmsi hmotným postihom a ich spojenie s národným 
spoločenstvom bolo na všetkých úrovniach také silné, že to nedovoľo
valo spoločensky ich izolovať. Preto stranícki vodcovia rozhodli o 
násilnej likvidácii!
- Prosím Vás, a to sa nikto neozval na ich obranu? Ako si zastával 
svoju funkciu generálny prokurátor, keď to bolo protiprávne, bez riad- 
ného zatykača? A prečo mlčali biskupi, veriaci. Prečo neprotestovali 
noviny, ostatné strany, študenty, robotníci alebo spisovatelia?

Keby ste zažili atmosféru teroru a strachu aký vládol v päťdesiatych 
rokoch u nás, asi by ste sa takto nepýtali. Neslobodný národ totiž 
možno donútiť, aby tlieskal bezpráviu a schvaloval aj justičné vraždy!
V týchrjrokoch sa v závodoch, úradoch a na školách manifestačné odhla- 
sovávsli petície, aby hociktorým odsúdeným bol daný povraz. Chápete 
človeka, ktorý žiada smrť pre svojho spoluobčana, ktorý iba ináč roz
mýšľa?
- Pri tejto predstave mi chodí mráz po chrbte. Je možné vygumovať zmy
sel’ pre spravodlivosť a umlčať svedomie?

Priliehavéjší by bol výraz: pokriviť svedomie, zmanipulovať, okla
mať ho, podviesť, zastrašiť, zlomiť charakter.



- Táto krivda nebola dodnes napravená?
Napriek tomu, že rehoľníci a rehoľníčky-v roku 1968 ich zostalo 

8 264 - boli protiprávne vo väzeniach a v internácii 42 763 rokov, 
doteraz sa im upiera právo na existenciu, dodnes sú zatváraní a tres
taní väzeniami, ako svedčí zákrok proti františkánom na Kvetnú nedeľu 
1983, kedy ich zobrali do 250. A o nejakej rehabilitácii sa doteraz 
ani nesmie hovoriť, aj keď oni samotní nikdy nesnívali o pomstve 
alebo o pripomínaní utrpených krívd.
- Nad týmto zostáva rozum stáť! Československo predsa podpísalo Hel
sinský dokument a iné dohody o dodržiavní medzinárodných práv a slo
bôd. Československý delegát na belehradskej a madridskej konferencii, 
ako signatári dodržiavajú záväzky helsinskej dohody vyhlásil, že Čes
koslovensko vzorne dodržuje základné ľudské práva- a napriek tomu 
pretrváva takýto stav bezprávia. Ako si to vysvetlíte?

Najradšej si to vysvetľujem slovami Krista. On totiž predpovedal 
tým, ktorí sa stanú jeho učeník-ri od všetkých budete nenávidení pre 
moje meno, budú vás vydávať súdom, budú vás vodiť pred miestodržite
ľov kvôli račia a na svedectvo pohanom. A nebojte sa tých, ktorí zabíja
jú telo. Dušu nemôžu zabiť. Skôr sa bojte toho, ktorý môže priviesť dušu 
i telo do záhuby v pekle.
- Snažiť sa žiť podľa evanjelia, rozširovať lásku- a kvôli tomu byť 
nenávidenú'?

Tým som sa 
odvážali

tiež zaoberal v mysli v tú noc pred 35 rokmi, keď nás 
z Velehradu do Bohosudova.

- o  -
Z príhovoru Svätého Otca Jána Pavla II.
ú častníkom kongresu_Kedsinárodn federácie združení katolíckc_i_tla.oe.

V príhovore vyzdvihol zodpovednú úlohu katolíckych novinárov, 
ktorí "sa vyznačujú tým, že ich články sú preniknuté Kristovou prav
dou a Kristovou láskou, ako aj slušnosťou, presnosťou, hladom a smä
dom po spravodlivosti, čo je charakteristickou črtou tých, ktorých 
Pán Ježiš nazval blaženými. Katolícka tlač mala v minulosti a má i 
dnes - veľké zásluhy na tom, že • kresťansky informuje, vychováva a in
špiruje miliony čitateľ v na celom svete. Ale mala by to robiť ešte 
účinnejšie.!?

”0 svätom Ignácovi z Loyoly sa píše, že čítanie -Života Krista 
Pána a životopisov svätých celkom premenilo jeho život. Dobrá zvesť 
o tom, čo svätí dokázali urobiť Ježišovou silou, viedla ho k tomu, 
že sa sp tal seba samého, prečo by aj on nemohol urobiť to isté pre 
Ježišovo meno. Ad maiorem Dei glóriám! - Za. väčšiu slávu Božiu!”

'"Písané slovo môže premeniť ľudské životy. Jednotlivci sa môžu 
obrátiť ku Kristovi alebo k väčšej jednote s Ním, ked sa dozvedia, 
ako ho iní ľudia ̂ nasledovali vo svojich životoch. Siíčasní novinári 
často vyhľadávajú skrytých hriešnikov v spoločnosti•a odhaľujú ich 
zločiny, aby sa uzdravila spoločnosť. Táto služba môže byť naozaj 
užitočná. Chcel by som naozaj dúfať, že súčasní novinári sa pousi-

zaznačiť-napísať, môže viesť k rozjímaniu, k uvažovaniu a k neustá
lej chvále Ježiša Krista, nášho Pána a Boha!"



O zásahoch'československých' orgánov ČtB 
proti organizovanému náboženstvu.

V apríli 1985 ‘si veriaci i neveriaci obyvateli^ Česko
slovenska pripomenú jednu z najtragickejších nocí kultúrno-nábožen- 
ský h dejín na ši ch'národov: likvidácia kláštorov v polovici apríla, 
resp. v prípade ženských reholí koncom augusta • 1950.

Rehole vsak ich rozpustením a dlhoročným väznením rehoľníkov a 
rehoľníčok nezanikli. Na opak ,n-očistili sa, oslobodili sa od mnohých 
zbytočných záťaží ä povstali iA-’tTénix z popola, dokazujúc tým, že 
p r a v d a  s a  n e á á z n i č i ť  a ž e  B o h  j e  s i l 
n e j š í  a k o  j e h o  n e p r i a ť  e“l i a i Na dôkaz toho 
niekoľko-apizódiek-. ktorá sa odohrali presne pred dvoma rokmi:

V rodinnom dome na Staničnej ulici č."5 v Bratislave 2?. marcä 
1983:, na Kvetnú nedeľu, asi o 7 hod. ráno, zazvonila neznáma žena. 
Vraj ju posiela Cyril z Košíc. Keď Jozef Zamkovský otvoril, vstúpi
la a hneď za ňou vtrhlo dovnútra šesť mužov S ďalšia žena. Okamžite 
obsadili celý dom.‘‘Začali legitimovať prítomných, zapisovať si ich 
mená, dátum narodeniu, bydlisko a zamestnanie.

Nadporučík KYSUCKÍ, zodpovedný za akciu,, žiadal Petra RÚČKU, 
majiteľa domu, 28-r očného skladníka v S tr e onom*’odbornom učilišti 
Polygrafických závodov, aby mu vydal bohoslužobné rúcha, kalich a 
liturgické predmety o Keď Rúč’ tvrdil, že nič také nemá, začal sa 
Kysucký v y h r á ž a ť domovou prehliadkou. Rúčka odpoVedal, 
aby mu ukázal p o v o l e n i e  prokuratúry- Okrem toho nástojil, 
aby bol pri tom majiteľ domu, rodinný príslušník a nezúčastnená 
o os oba. Tak sa vraj zaíňedzí prehmatom, typickým pre päťdesiate roky, 
kedy štB kňazom, rehoľníkom b veriacim podhodila vysielačky, zbrähe 
a pod,, ktoré sa*'potom použili ako dôkazový materiál o protištátnej 
činnosti, prípadne i velezrade,

Nadporúčik Kysucký odpovedal, že povolenie prokuratúry d o r“u- 
č í  d o  48 h o d í n  a n a p r i e k  p r o t  e“s t o m naria
dil domovú prehliadku. Trvala 32 hodín, ŠtBáci dôkladne prekutali 
celý dom." V niektorých miest '•ostiach rozobrali nábytok, povytriasa
li periny, ba • povytŕhali i linoleum, poprehadzovali piesok na dvore 
a kopali v záhradeObyvateľov domu“medzitým držali pod dozorom.
Jesť smeli Iba dvakrát za deň,“Dokonca i v noci ich strážili.. Zapro
tokolovali nielen.náboženské knihy, ale i každý svätý obrázok! Všet
ko toto, spolu i s kancelárskym papierom, peniazmi v hotovosti,
v kladnými“ knižka mi, korešpondenciou,.' aj so

z h a b a 1 i a. o,,d v i e
saJ 
z :

.mi, ktoré sa im zdali
byť obradnými,

Už počas prehliadky, £>tB postupne odvádzala n© výsluch - na ulicu 
Februárového .víťazstva - osoby, ktoré zastihla v dome. PetrS Rúčku 
hneď zadržali vo vyšetrovacej väzbe, obviniac ho. z prestúpenia 
’§ 178 - marenie dozoruv.nad cirkvami a náboženskými spoločnosťami.

U'Änny RäpSíkovej na Súmračnej ulici č. 4 v Bratislave, asi o 
7,30 ”8 Kvetnú nedeľu ktosi zazvonil, Vr& j poštár. Keď Rapšíková 
odchýlil ■ dvere, aby prevzala telegram a či list, vtrhli dnu traja 
muži.“Jeden z nich sa predstavil ako nadporúčik“PINEL. Pýtali sa na 
Vincencíu ZÁŇOVÚ, ktorá býva“u Rabšíkovej v“podnéjme.“Vraj‘ jestvuje 
podozrenie,- že s f u nej vykonáva “trestná činnosť marenia dozoru nad 
cirkvami : slúženie omší,* vyučoavanie náboženstva' ä pod. a preto mu
sia urobit domovú prehliadku. Príkaz prokuratúry n e m a l i !  Vraj 
hb doručia dh 48 hodín, Napriek protestom Rabšíkovej, že je proti
zákonné vykonávať domovú prehliadku za neprítomnosti spolubývajúcej, 
sa ŠtBáci pustili do práce. Ako nezúčastnenú osobu si zavolali upra
tovačku a domovú dôverníčku Máriu ŠIMEKOVÚ. Čoskoro však vysvitlo, 
že PIMEL j u  p o z n á .  Až teraz Rabšíková pochopila, prečo mala



ŠIMEKOVÁ v ž d y  t o ľ k o  o t á“ z o k , kedykoľvek videla u nej 
návštevu! Prehliadka trvala 12 hodí". ŠtBáci zhabali všetky knihy 
s "áb'ožeoskou‘tématikou,t vyda"é‘*v zahraničí*,' ale i v Československu, 
poznámky, kancelársky papier",* " oviny s plánkami 9 udalostiach v roku 
1968 a o pápežovi^ magnetofonové pásky",’ kríž, štóly a závoj*, Počas 
prehliadky vyšlo najavo* že-sa t a j n í "V b y t e  v e ľ  m i 
d o b r e  v y z n a j ^ ú j  lebe vedeli dokonca i to, že kľúč od komár
ky je v košíčku pod bižutériouí

Na Kvetnú nedelu pri ran«ej omši vo Dv'orníkoch naď Váhom zastupo
vala chorého organistu Františka FENDEKOVÁ z HLOHOVCA, Keď po pá š i ách 
spolu s priateľkou,, ktorá jej pomáhala pri speve * chcela vyjsť ha 
chór, zastavili ju dvaja muži, vraj plynári* Upozornili ju, že v jej 
byte uniká plyn. Keď chcela dať priateľke kľúče, aby sa tam išla po
zrieť, muži jej povedali, že netreba. Po omši ňu čakali* Keď sa 
FENDEKOVA pýtala, kto a kedy im poruchu ohlásil, odpovedali, že*’o** t 
7,-30. Veď predsa vtedy ešte bola doma! Zmocnila sa jej nepríjemná 
predtucha. Keďže mala ešte hrať pri dá’lšej omši, chcela zatelefono
vať domov. "Opravári'1 jej*'v tom zabránili a vzápätí jej položili 
otázku, či si chce vziať na sVedomie výbuóh a s "ím spojené úrazy a 
škody. To zabralo! FE'TEKOVÁ nastúpila s nimi do auta, lebo jej sľú
bili, že ju p r i v e z ú  s p ä ť  !"’Na chodbe a v byte už čakali 
tajní. 75~rocná spolubývajúca, chorá na srdce",’ sedela na smrť pre
ľaknutá* Nadporúčik Emil NÁTER "’Fendekovej ̂ oznámil, že musia Vykonať 
domovú prehliadku kväli"’podozreniu",’ že portišújú § 1 7 8 . Povolenie jej 
vraj doručia do 24 hodín. V úlohe nezúčastnene j osoby figuroval 
p o m o c n ý  č l e n  V B v civile . To sa FENDEKOVA dozVedela"’až 
neskôr. Deväť mtážov dôkladne prekutávalo Všetko, zhabali náboženskú 
literatúru písanú strojom, osobnú"'korešpondeň'ciu, fotografie, nábo
ženské predmety, písací stroj*‘a iné veci. Le" čo sa prehliadka skon
čila, vyzvali FENDEKOVU, aby nastúpila do auta a odviezli ju do Bra
tislavy..^ ul. Februárového víťazstva, kde ju tri hodiny vypočúvali.

V ten istý deň. na Kvetnú nedeľu, resp. vo Veľkom týždni, navští
vili príslušníci ŠtB Antona ŠMIDA v Bratislave, Ing* Máriu SUMUASO- 
vú, Ing. Jaroslava BRÁZDU,"Bystríka JANÍKA Vieru ONDSHKOVÚ v Koši
ciach, Máriu BINDEROVÉ á Annu CER PÁKOVÚ- v Poprade, Helenu ŠEBESTOVÉ 
v -Prešove, Štefániu M-IBALUSOVÚ a Annu KOLÍČKOVÚ v^Ružomberku - os
tali vyše mesiacS vo vyšetrovacej Väzbe* - Oľgu IVÁKOVÚ á Martu FEN- 
DEKOVÚ v T rdošíne, Martu ANDKLOW aS AnHu mML-ÚKÓVtíVTrnave, Ví«6Bím&  
2AN0VÚ v Bratislave , S t e f a n a Mníšku nad Popradom, Máriu JANÁCOVU 
v-Btidatíne a iných. Všetkých upodozrievali, že patria do rehole sv. 
Františka,

"'Akcie prebiehali všade viac-menej rovnako: domová prehliadla, zha
banie veciL.a výsluchy. V te" istý deň alebo v nasledujúci týždeň*

Ako vidno, rehole n e z a n i k"’l i ! A n“e z a n i k n ú !
T o  j e  v ̂ "’ľ k é  s ť a"’s t i e  " á  Š h o  n á r o d a !  -Tik 
tomu už síce nevráti neoceniteľná kultúrne pamiatky ,*’ale to, čo do
stáva oď^synov sv. Františků, Ignáca, dána Boská, Vince"ta Paulánské
ho, Alfonza Liguorského a iných je to najdennejšie, čo môže dostať!
A to nájpotrebnejšie. I b a  t o  z a c h o v á  d u š u  n á r o 
d a !

Anton H L I*’N K A .
Hlas Ameriky - Mníchov

-  o  -

SVÁTÝ FRANTIŠEK,, ZAKLADATEĽ MUŽSKÉHO, ŽENSKÉHO A TRETIEHO RÁDU - 
-SVETSKÝCH FRANTIŠKÁNOV, ĎAKUJEME TI ZA SILU HRDINSKÉHO SVEDECTVA 
SVOJICH SLOVENSKÝCH SYNOV Á DCÉR A PROSÍME ŤA, ABY ICH SKVELÉ 
SVEDECTVO PREKVASILO NÁŠ NÁROD DO HÍBKY A POČTOM POVOLANÍ !



Kvetná nedeľa 1983 už prešla do dejín cirkvi Slovenska;
Ale -ie ako porážka, i keď a^i^^ie ako víťaz. Cirkev zemi je 

vždy cirkvou bojujúcou alebo presnejšie: cirkVou v dobe skúšky. A cir
kev vo f r Br tišká^* ocH a ich priateľov a duchovných br8tov obstála v 
skúške- skúške Kvetnej ne(3eXe' ä nasledujúcich dní mesiaca.
Dnes, po dvoch rokocft, spémí-a "a- tento krok dopredu, v smere oslo

bodenia- nateraz iba vnútorného, A- my spomíname s- ňou. V prvej časti 
sme hovorili o prepade a o domových prehliadkach, dnes o vypočúvaniach.

Jedna z vypočúvaných takto opísala svoje skúsenosti na gtB :
"V pondelok nQ^’výsluchu som Väčšinou odpovedala ha otázky slovami 
"nie j neviem, nepamätám sa, nespomínam si, nepoznám:"  ̂Pýtali sa ma, 
či som členkou rehole sv. Františka, či študujem teológiu a asi'na 
päťdesiatich ľudí. Výsluch trval celý deň. ••Te,cfic-eii ma pustiť ani do 
práce. Vo veľkom,.týždni som bola ešté dvakrát "a výsluchu, ale aj tam 
som odmietlú^ypoVedať. Veľmi ma zastrašovali, že. doteraz ma vypočúvali 
ako svedli .a'ak nebudem odpovedať na otázky, že ma obvinia. Lenže 
vtedy som už aj ja sama zvážila svoju situáciu a vedela som, Že nemajú 
dôvody, pí*e ktoré by ma obVi-ili. Tak som im pokojne, ale hrdo odpo
vedala; ,áno, dokážte mi vinu1,’ ňbviňte mal Zožeňte mi obhájců- & potom 
ma môžete vypočúvať ako obvin e-ú!

Po týclit výpovediach boli bezradní a behali z jednej miestnosti 
do druhej reidiť ša, čo so mnou. Čo mi veľmi pomohlo, bol výhľad z 
miestnosti na cintorín. Videla som množstvo krížov. To mi pomáhalo 
uvedomiť si, že Pán je so mnou a pocítila som aj jeho obrovskú pomoc. 
Predtým som mala strach, ked som počula o niekom, koho vypočúvali.
Mala som obavy z toho,. že by sa to stalo aj mne. *To pri výsluchu som 
bola celkom pokojná,^zvlášť keď som si povedala, že vôbec n e t, u 5 e 
v y p o v e d a ť ,  nech sa deje Čokoľvek! I keď ma zabijú!

Zistila som, že to má veľkú Výhodu: človek“nemusí veľa rozmýšľať 
a kontrolovať sa! ?<•> dvoch hodinách vyšetrovania sa otázky začali 
opakovať e. tak by s orní’s a musela sústrediť na to, čo som hovorila prv, 
aby odpovedá boli rovnaké. Keďže som vsak predtým mlčala, bolo^to*" 
celkom ľahké! Oni hovorili aj štyria a ja som ich niekedy ani nevní
mala , lebo som sa usilovala m o d l i ť  s a  i Po siedmich výslu
choch som prestala mať strach z výsluchov, sledovala a vôbec z bu
dúcnosti!

0 metódach vyšetrovateľov sprostredkúvajú dobrú predstavu listy a 
čí sťažnosti jedného z tzv. hlavných vinníkov, Petra-' R Ú Č K U .  Po 
prvýkrát ho vypočúvali 18. apríla. Nedostali z"‘neho "ič/'Preto si vy
šetrovatelia na druhý- den prizvali o d b o r  - í k a  , nsdporúčika 
Mikuláša P I ,T E L 5 . Rafinovaným spôsobom sa usiloýal rozviazať 
Rúčkovi jázyk, ale ani jedé" jeho trik nezabral! Smutnej komédii 
urobil koniec sám vypočúvaný. Kategoricky vyhlásil, že nemieni s 'im 
debatovať a*.že sa práve za nQho modlí tretí ruženec.
Ešte. v te-ň istý d e*1 Rúčka napísal Pirelovi list, z ktorého Vám pre

čítame úryvky: . - í '.... • .
11V zbožnej-pokore si milý*’pán eštebácky vyšetrovateľ dovoľujem vzniesť 
námietku vočiňVášmu jednaniu a správaniu na dnešnom výsluchu.

£ Vášmu jednaniu: snažili ste sa ma presvedčiť, že moje vierovyz
nanie mi zakazuje klamať a prikazuje vravieť pravdu. Tu si Vám dovo
lím pripomenúť príhodu zn života nášho Pána Ježiša Krista. Keď ho 
prédviedli“pred Herodesa, ten Sa fto spýtal: Si ty kráľ židovský?
A náš Pán neodpovedal. *To keď sa ho na to isté pýtal Pontský Pilát, 
tak odpovedal: "Á^a, som židovský kráľ!



Tým chcem povedať, že keď ̂ ič "evravím , neznamená to že,klamem. 
Tvrdili ste, že my,kresťania, vyhadzujeme do vzduchu synagogy v Izra
eli, že neprajeme druhýma ̂ ábože^ttvám, že páchame rô:ne ohavné skutky 
- na rozdiel od komunistova

Keby som o skutkoch komunistov napísal stručný prehľad, Člostal by 
som podľa"'súčasného zákona aspoň päť paragrafov! Ja im to nevyčítam, 
ja sa z« n i ch modlím!

Keď je niekto kresťan fžije^’podľa Desatora. Aby ste v budúcnosti 
vedeli rozlíšiť, kto je*'kresťan a kto v>te> tu je tých desať Božích 

‘prikázaní; l. Ja^som Pán Boh tvoj...
K Vášmu správaniu: spr vali ste sa ’veľtňi hulvácky, násilnevyhra- 

žt?‘li ste sa mi, používali rôzne rafinované nátlaky. Ja sa ng Vás e- 
hnevám, aj. keď Váš výstup by^sa dal nazvať slovami: hral sa ng boha 
sudcu. Jv viem, že Boh je len jeden, preto š“a za Vás modlím. Myslím 
tým Vás všet’-ých, eštebákov, lebo Vy ako Pontský Pilát, nemôžete za 
to, že ma vydali do Vašich rúk. Tiež ste iba^svedectvom Božím, ktoré 
napomáha šíreniu slova Božieho a jeho*‘napíňa’-iu skrze nás, nehodných. 
Preto v me*e všetkých veriacich,v čo najväčšej pokore, vrúcn© ďaku
je mi"
A~i pri nasledujúcich vypočúvaniach sa eštebákom nepodarilo pri

viesť xlúčku k reči. Keď sa ho spýtali, prečo odmieta odpovedať, odve
til: na väčšiu česť a slávu Božiu! vapokon sa mu začali vyhrážať, že 
ho pošlú na psychiatrické liečenie, lebo vra j*nie je normálny, keď 
iba mlčí a usmieva sa. Rúčka sa proti tomuto návrhu ohrudil listom:
"Dôrazne protestujem prpti Vášmu uzneseniu o nariadení skúmania'"mojho 
duševného stavu. V historii je totiž známa prax z rôznych krajín s 
totalitným režimom, v ktorých sa snažia vydávať vieru v Je iša Krista 
ä Jeho poslanie za psychickú chorobu alebo úchylku. Pretože mám dôvod
né podozrenie, že*'aj v tomto prípade sa jedná o podobný pokus, ozna
jú jem Vám nasledovné: keď uznesenie bude napriek môjmu protestu sbl- 
nené, so znalcami-psychiatrami " e n a 3 v i a ž e“m ž iadn e" kontak
ty. i4Tede zrozumiteľnejšie, nepoviem im ani svoje meno. Bez kontaktu 

*”sa nedá určiť diagnóza, takže Vaše úsilie urobiť z pokorného služob
níka Božieho blázna, Vám koniec-ko^cov n& väčšiu slávu svätej Cirkvi 
svojim skromným zásahom neumožním!

S pozdravom na rozšíre-^e mena Božieho,
Peter R ú č..k a"

Keď Rúčkovi po istom vypočúvaní dali do rúk protokol nQ podpísanie, 
zistil, že'sti v ňom p r"‘e k r ú p a  z m y s e l  jeho beztak krát
kych odpovedí! reagoval ^  to listom :
"Vraj som si vedoný trestného č inú § 178*'a‘ jeho podstaty a vraj moje 
priznanie beriem ako Súčasť trestného konania! Je zrejmé už zo špeci
álnych práv'yb'h ternií-ov a slovosledu,"“že to -ie sú moje slová. Ja 
týmto slovám nerozumiem! Viem, že obvinili mňa a skrze mňa sa útočí 
na rád svätého Františka z Assisi a na svätú Cirkev rímsku. A to je- 
Vecou politiky tohto štátu, pretože o mojej čin-osti, ktorá^sa^volá 
l á s k a  k B o h u  ý*sa vedelo dlhý čas a njg sa proti r e  nepod
nikalo. T e • .Ú čakalo sa na vhodnú chvíľu- a to -ie skrze mňa, jedinca, 
ale skrze vnútropolitickú a zahraničnopolitickú situáciu, čo najvhod
nejšiu na takýto..útok! Horeuvedené slová odmietam!

Bol som obVinený. Je Vašou vecou, či budem súdený, ale viem jedno: 
nie som žiadnym zločincom. A keď Vy v rámci ideologického boja ^iečn 
povýšite n . zločin, je to Vaša vec! a nemôžete odo mňa chcieť, aby 
som v r á m c i  V a š i c h  c i e ľ o v  na to prikývol ako 
chorý somár!"



Potiaľto"'úryvky/ z vypočúvania františkánov spred dvoch rokov *
0 dva týždne si bude Cirkev pripomínať 35-te výročie zásahu štátnej 
m"dci do jej ž ľvota z l i k v i d o v a n í m  k l á š t o r o v " ' .  
Zničila iba inštitúcie a školy, kultúrne a výchovné strediská, kniž
nice a umelecké*'diela, vedecké ústavy a filozoficko-teologické fakul
ty. čo však nezničila' a*‘čo se jej w i k d y n e p o d a r í  z n i 
č i ť ,  j e"' r e h o ľ n ý  ž i v o t ,  rozhodnutie hrdinských veria
cich žiť len pre Boha a byť v Cirkvi a vo svete ž i v ý m i  s v e d 
k a m i  a v y z n á  v a č m i  nesmrteľných duchovných, hodnotí

Anton H L I. ,TX A  ,
Hlas Ameriky - Mníchov.

- o -
Niekoľko správ z časopisu {;Der v7eg!: í
y V Indii vzrastá počet Hindov , ktorí prijímajú kresťanstvo. .Direk
tor evanjelickej misijnej spoločnosti, farár John de Vrieš /New 
Delili/ oznámil, že každý mesiac sa stáva asi 600 Hindov kresťanmi. 
Roku 1983 sa podľa jeho údajov dalo pokrstiť celkove 75 000 Hindov. 
De Vrieš nazval tento vývoj ako "jednu z najobdivuhodnejších uda
lostí v moderných misijných, dejinách". V Indii, kde donedávna sa 
uzavierali pred Evanjeliom, dnes skoro v každom indickom štáte 
v z n i k a j ú c i r k e v n é s p o l o č e n s t v á !  •
Papua-Iíová Guinea;.
Ako prvý domorodec ;vo svojej oblasti Kuruk, v •arcibiskupstve Mount 
Hagen, zložil večné sľuby Pavol Omba a stal sa steylerským misio
nárom v Novej Guinei. Má 32 rokov.
- V marci 1885 bola vydaná výročná správa za rok 1983 spolupracov**’ 
níkov Matky Terezy. Dnes žije 1714 sestier v 233 usadlostiach, z 
ktorých 16 bolo zriadených v roku 1984. Omnoho mladšie bratské 
spoločenstvo má už 400 členov. Misionárky lásky Matky Terezy vyučo
vali 18455 detí v ^31 školách chudobných, navštívili chórich v 402 
nemocniciach a väzňov v 15 väzniciach. Do svojich. 3.10 domovoch 
smrti prijali 13246. zomierajúcich, ošetrovali 4190 malomocných v
3.0 ústavoch a skoro 150 000 malomocných prostredníctvom mobilných 
kliník. Starali sa o 5564 opustených detí v 3.03 sirotincoch, ■-živili 
27393 detí v 71 centrách pre deti, trpiacich podvýživou. V 17 do
movoch poskytli útulok 4590 osobám, v 12 centrách sa postarali o 
800 osôb, závislých na alkohole a drogách. Pomocou 725 pojazdných 
kliník ošetrili 3,750 *000.chorých. Na prvé sväté prijímanie pri
pravili 8700 detí, na - sviatosť birmovania 6200, 3.200 párom pomohli 
ku kresťanskému sobášu.. Takto prišli do styku s cca 5 miliónmi ľu
dí a mohli im ukázať, ako to myslel Ježiš so svojim prikázaním 
lásky.

v- S radosťou zisťujeme, že v dnešných časoch mnoho veriacich, zháňa 
breviár /cirkevné hodinky/, túto typickú cirkevnú.modlitbu. Keby 
ho bolo možné’ zohnať, do po rúči lj, by sme terciárom tieto rehoľné 
modlitby celej Cirkvi. Úlohou kňazov v Cirkvi je spievať chvály 
Bohu a prosiť ho za spasenie sveta. II. vatikánsky koncil považuje 
túto modlitbu za modlitbu celej Cirkvi. Dnes cirkev spoznala, že 
tvorí v podstate zvlášť dôležité, modliace sa spoločenstvo.

... o -
21. marca 1982 zomrel v Ríme otec Michal LACKO, S.J., rodák z 

Krásnej nad Hornádom, profesor na pápežskom Východnom inštitúte a 
na Gregoriánskej univerzite. Bol výborným znalcom cyri3.ometodskej 
problematiky. Z jeho pera vyšiel hodnotný životopis sv. Cyrila a 
Metoda po slovensky a anglicky a 20 zväzkov Slovenských štúdií v 
ang3.ičtine, ktoré redigoval. Jeho odchod spomedzi nás do večnosti 
sa veľmi citeľne cíti zvlášť v tomto jubilejnom c yrilome t o dskom



Generálky predstavení rehoľníkov zorganizovaných v Únii generálnych 
predstavených so sídlom v Ríme, 9. apríla 1985 vydali z príležitosti 
35. výročia likvidácie rehoľných spoločností v Československu 
nasledujúce
V y h l á s e n i e .

Pred 35. rokmi z 13* na 14. apríl 1950, naši rehoľní spolubratia 
boli podrobení ťažkej skúške v československej socialistickej repub
like; administratívnym zásahom boli pozbavení žiť v komunite, vykoná
vať kňazskú službu, zúčastňovať sa na spoločenskom, kultúrnom a ná
boženskom živote vč> svojej krajine. Táto správa vzbudila vtedy veľký 
údiv, ktorý sa neskoršie premenil na rozhorčenie, keď tlač oznámila 
vážne obmedzenia, ktoré prinášal so sebou te-ito zákrok; zakázanie 
kázať, vyučovať, pracovať vo vlastnej farnosti, verejne vykonávať 
posvätnú kňazskú' službu a vlastniť rehoľné domy, zákonite nadobudnu
té.

Pri 35. výročí týchto udalostí, ktorých následky ešte aj dnes trva- 
j ú, Rada generálnych predstavených rehoľných spoločností by neplnila 
svoju povinnosť solidárnosti, keby znova neodsúdila túto situáciu, 
ktorá sa preťahuje už taký dlhý čas, zvlášť keď sa blíži dátum prvého 
desaťročia slávnostného záverečného podpísania Helsinských dohôd, 
ktoré podpísalo aj Československo 1, augusta 1975. Na konferencii pre 
bezpečnost s spoluprácu,zúčastnené štáty - medzi nimi aj Českosloven
sko - sa zaviazali dodržiavať vo vnútorných vzťahoch, ako aj vo vzťa
hoch s druhými štátmi,princíp rešpektovania práv človeka a základných 
slobôd, včítane slobody myslenia, svedomia, náboženstva alebo vyzna
nia podľa siedmeho princípu vyhlásenia o princípoch, ktoré riadia 
vzťahy medzi súčasnými štátmi.

Okolnosti oslavy desiateho výročia spomenutého dokumentu* ktorý 
vyvolal nové nádeje v ľudských srdciach, nás pobáda obrátiť sa na 
zodpovedných tohto sveta, zvlášť n tých, ktorí sú priamo povolaní 
riešiť túto záležitosť; aby uskutočňovali tie princípy, ktoré pred 
rokmi slávnostne podpísali v Helsinkách, Robia to v presvedčení, kto
ré je ovocím stáročných a pre európske národy aj tisícročných dejín, 
že prínos rehoľných rádov a kongregácii ku kultúrnemu, spoločenskému, 
hospodárskemu a náboženskému životu vtlačil do každej krajiny ne
zmazateľný znak, o ktorom svedčia pamätníky, kostoly, architektúra, 
umenie, ľudová á univerzitná kultúra. Ohľadom Československa zvlášť 
pripomíname, že práve v tomto reku pripadá 1100,, výročie smrti sväté
ho Metoda, ktorý so svätým Cyrilom - obi-dvaja mnísi a opravdiví pio
nieri kultúry a ,slovanskéj histórie - spoločne so svätým Benediktom 
sú patrónmi Európy, svetadiela, ktorý po celom svete rozoslal semená 
slobody a civilizácie, ktoré sú inšpirované evanjeliom a úzko späté 
s humanistickým chápaním života; s chápaním teda čisto kresťanským, 
ktoré z človeka, Božieho dieťaťa a brata Ježiša Jurista, robí prameň 
každého práva a každého oslobodenia.

Toto prehlásenie schválila Rada únie generálnych predstavených 
a skupina generálnych, predstavených, ktorí sa zišli 27. marca 1985.

Dané v Ríme 9. apríla 1985.
Podpísaný
otec Marcel Geanreau,
Generálny sekretár
Únie generálnych predstavených



Mons .Dr.Hilarin Felcler OFMCap 
IDEÁLY SV. FRANTIŠKA SERAFÍNSKÉHO

2, Svätý František a Kristus Pán
Evanjelium je stelesnené v osobe božského Spasiteľa. Ježiš 

Kristus je srdce a duša Evanjelia. Zachovávať Evanjelium znamená 
Ježiša Krista urobiť centrom svojho života. Že tak urobil svätý 
František vidí každý, kto precitá i len zbežne jeho životopis.
Ale tým je príliš málo vyjadrené. Najhlavnejším vzťahom Františka 
k Bohoôloveku je to, že svetec bol rytierom Kristovým, že sa ry
tierskym zmýšľaním a rytierskym spôsobom zasvätil Pánovi, aby mu 
slúžil, jeho nasledoval a miloval®

Od pradávna sa pozeralo na život kresťanov ako na vpjénskúu 
službu Kristovi. Apoštol národov, ktorý použil veľa podobenstiev, 
žiada od každého kresťana, aby "bol dobrým vojakom Kristovým."
/2,Tim,2,3 */ :

Rehoľníci bávali označov- ako bojovníci Kristovi. Sv.Hiero-
nyra, Augustín a iní Otcovia, radi nazývajú mníchov "Kristovými vo
jakmi" . Svätý.Benedikt otec rehoľníctva na západe, napomína re
hoľníka: "Zriekol si sa vlastnej vôle a chopil.si sa osvedčených 
zbraní poslušnosti, aby si ako vojak slúžil Kristovi Pánovi, pra
vému . kráľovi r" .

Svätý Benedikt a jeho predchodcovia si predstavovali mnícha ako 
vojaka v  zmysle rímskeho legionára. Ale v čase križiackych výprav 
sa pozerá na mnícha ako na rytiera Spasiteľovho, ako na "hrdinu 
nášho Pána Boha"® Nadšenie križiakov pre bežského Spasiteľa sa tak 
v Svätej zemi rozšírilo, že svetský rytier všetku, svoju slávu vi
del v tom., že "je bojovníkom Kristovým", Chce byť "sluhom Krista 
Pána, ktorý bol pre nás umučený".

Kresťanskí rytieri, ktorí sledovali tento ideál, sa zlučovali 
stálevviac v rytierske duchovné rády® A práve tým sa ešte viac 
posilňovala a prehlbovala myšlienka® že byť rytierom znamená slú
žiť Kristovi,- Úž v najstarších pravidlách rytierskeho, rádu tem- 
plárov vystupuje rytier-mních ako bojovník Kristov* Ustavične sa 
mu pripomína, že kedysi z pozemských pohnútok si vyvolil svetskú 
rytiersku službu, ale teraz je bojovníkom pre Krista Pána, a že 
sa mu' podľa toho dostane mzdy s bojovníkmi Kristovými.

To všetko môžeme doslova povedať o mladom Františkovi a jeho 
svetských rytierskych plánoch a ako sa obrátil a stal rytierom 
Kristovým®. František ako syn bohatého mešťana a matky pochádzajú
cej zo šľachtickej rodiny považoval za vrchol ctižiadosti, aby sa 
stal rytierom. Toto úsilie-v nom rástlo odvtedy, , ako bol v zaja
tí s rytiermi zo svojho rodného mesta. Hoci sa*mu po niekoľkých 
rokoch zunovali svetské radosti, predsa ešte stále.sníval o ry
tierske j sláve,

Skoro sa mu naskytla príležitosť tieto plány uskutočniť. Sta
točný, vodca z kniežacieho rodu Gentilov v Assisi chystal vojens
ké ťaženie do Apulie* František, ktorý bol z nižšieho rodu,ale 
ušľachtilosťou a statočnosťou nad ním vynikal, dal sa k nemu za 
zbrojnoša« Bol presvedčený, že za to bude pasovaný za rytiera, že 
bude povýšený do šľachtického stavu a dosiahne slávu a bohatstvo.

Už bol pripravený na cestu. Raz v noci však videl vo sne nád
herný palác a v ríom plno zbraní, štítov a rôznych rytierskych 
ozdôb. Pýtal sa: "Čí je ten palác?" Dostal odpoveä: "Ty si ten



urodzený muž, na ktorého tam čaká celý dvor," I zvolal radostne: 
"Teraz viem, že sa stanem veľkým kniežaťom,"

Ng druhú noc mal nový sen. Hovoril s niekým, kto sa ho pýtal, 
kam sa uberá0 Odpovedal, že ide ako panoš vznešeného krajana - 
šľachtica do Apulie, aby si vydobyl bohatstvo, šťastie a rytiersku 
slávu. "Kti ti môže'viac dobroty preukázať Pán či sluha?" František 
odpovedal: "Pán". "Prečo teda opúšťaš pre sluhu pána a pre poddá- • 
nehoní veliteľa?" František a opýtal: "Pane čo mám urobiť?" "Vráť 
sa domov, lrbo tvoj sen sa vyplní duchovne!" V tom okamihu sa stal 
zo Savla Pavolo František zamenil zbrane telesné za zbrane duchov
né, vojenskú slávu za rytierstvo Božie,

Tak bol pasovaný na rytiera a hneo bol podrobený rytierskej 
skúške. Starobylé pravidlo z tej dobjr znie: "Pasovaný na rytiera 
musí pri prvom turnaji vydať všetku silu, aby dostal pochvalu". To, 
že František zmenil svoje zmýšľanie, vyvolalo proti nemu úporný boj. 
Otec ho prenasledoval, brat sa mu posmieval, celé mesto Assisi,,kto
ré ho ešte nedávno oslavovalo ako kráľa mládeže celého mesta, smia
lo sa jeho domnelému bláznovstvu. Videli,ako úplne zmenil doteraj
ší spôsob svojho života, pokladali to za bláznovstvoe Robili mu 
výčitky, volali ho hlupákom a šialencom, hádzali pc ňom blato a 
skalý-.

Najprv sa František vyhýbal týmto útokom, a uchýlil sa do akejsi 
jaskyne, až vlny hnevu utíchli, "Bol" hovorí Tomáš z Cel.? ešte 
nováčikom medzi Kristovými hrdinami." Ale skoro si uvedomil, že je
ho konanie je zbabelosť a pokus o útek, zahanbil sa, že má tak má
lo rytierskeho ducha a rozhodol sa, že sa bez strachu vystaví^úto
ku svojich nepriateľov. Plnj^ nadšenia sa rýchlo ozbrojil zbraňami 
dôvery v Ježiša Krista a so štítom viery a rozpálený silnou láskou 
k Bohu, vyšiel do boja za svojho Pána. Ako pravý Kristov rytier bol 
hluchý k prenasledovaniu, potupy sa ho nedotkli, za všetko Pánu 
Bohu Sakoval5 Ak knieža temnôt sa márne pokúšalo odradiť ho od nastú
penej cesty, "Traja bratia " dosvedčujú: "Ako najstatočnejší Kris
tov rytier sa posmieval všetkým hrozbám a prosil Pána Boha, aby ria
dil jeho cesty."

Celé svoje rytierske zmýšľanie, ktoré mal František vrodené dal 
od tej chvíle do služieb Kristových: odvahu, rozhodnosť, štedrosť, 
veľkomyselnosť v myslení i kona..j.í. Skôr všetko jeho zmýšľanie a 
snaženie smerovalo k tomu, aby sa zapáčil osobám vysokopostaveným 
a tým aby získal.šľachtický titul. Teraz myslel len na to, akoby 
svoju úlohu ako Kristov rytier poznal a uskutočnil. Za spevu duchov
ných rytierskych piesní sa dal do práce plný horlivosti a odvahy. 
Čokoľvek poznal ako vôľu svojho Najvyšeieho Pána to konal s ochot
nou a starostlivou poslušnosťou,

Najprv pokladal za svoju povinnosť slúži chudákom Kristovým - 
malomocným, Verici stredovek v nich videl samotného trpiaceho Spa
siteľa. Pomáhať im sa mu zdalo najkrajšou úlohou Kristovho ^tiera. 
Pán ho sám uviedol medzi týchto úbožiakov, ktorí boli odlúčení od 
celého sveta. Na začiatku v ňon vzbudzoval ich hrozný stav veľkú 
ošklivosť. Ale si spomenul na svoje rytierske povolanie a povedal 
si: "Nebol by si Kristovým rytierom, kebysi sa nedokázal premôcť." 
Povedal to a v rytierskej odvahe objímal malomocných a bozkával ich 
bozkom pokoja.

Skoro potom zavolal na neho Pán z kríža:"František nevidíš, že 
sa môj dom rozpadáva? Cho5 a oprav ho!" Udivený a rozochvený odpo
vedal: "Pane, rád to urobím." A v domnění, že tým Pán myslí prácu 
na svojom hmotnom dome, na kostole z kameňa, stáva sa staviteľom



pýta maltu a kameň a nosí ich na chrbte ku kostolu, je robotníkom 
i dielovedúcim a vyčerpáva skoro úplne svoje slabé sily, pri tej
to ťažkej a nezvyklej práci. Ale sa nezarmucuje. Rytierska vernosť 
v Pánovej službe mu je nadovšetko.

Ale akonáhle mu Pán. naznačí, že ho povolal k oprave duchovného 
chrámu Božieho, ihneď koná apoštolskú službu s horlivosťou svätého 
Pavla. Po celý život ide za hlasom Pána, nerozmýšľa a neskúma jeho 
rozkazy, ani neodmeriava obete, ktoré musí prinášať. Ako statočný 
rytier, “v,ždy prikladal ruku k statočným činom" hovorí jeho živo
topisec.

Neustále túžil po tom najvyšeom: podstúpiť pre Krista hrdinskú 
smrť a veľmi to ľudtoval, že nedostal tú česť, aby za svojho ne
beského Veliteľa umrel ako mučeník, A keď ku koncu života nemohol 
konať apoštolát, pretože bol prácou a chorobou vj^silený, pre ra
ny Kristove na tele nemohol chodiť, dal sa voziť cez mestá a de
diny, aby nabádal ľudí, aby niesli svoj kríž. A k spolubratom po
vedal ešte v posledných dňoch svojho života:"Bratia, začnime už 
Pánu Bohu slúžiť, lebo doteraz sme málo vykonali!"Chcel znova 
vzpružiť svoje telo vysilené utrpením a prácou k obvyklej službe 
a dúfal, že ešte veľa vykoná, pre svoje knieža Ježiša Krista.

Hneä od začiatku sa František usiloval, aby v tom istom ry
tierskom duchu vychovával svojich učeníkov. Už keď ich prijímal 
do^rádu, poučoval ich o novom rytierstve, ktorému sa zasvéacovali. 
Keď ho brat H j a  prosil o rehoľné rúcho, František mu povedal:
"Môj milý, Pán Boh ti preukázal veľkú milosť. Keby slávny panovník 
zavítal do Assisi a povýšil niektorého občana na rytiera alebo 
na svojho dôverníka, nemal by sa tento občan radovať? Tým viac 
ťa musí tešiť, že si ťa Pán vyvolil za svojho rytiera a milované
ho. služobníka. Raz stretol František v R-ieti mladého rytiera 
z rodu Tankredov ako ide na koni v parádnej zbroji, Frabtišek k ne- 
mu pristúpil a povedal mu: "Meš, ostrohy a zbroj sú bezv3/-znamné 
ozdoby. Nebolo by lepšie zameniť rytiersky pás; za hrubý povraz a 
namiesto meča nosiť Kristov kríž a miesto ostrôh prach a hlinu?
Poď so mnou,, budem ťa pasovať na Kristovho rytiera!" Rytier zo
skočil z koná a dal sa prijať za rytiera .Pánovho.Tak sa obrátil 
brat •angelus Tankredi á rovnako, musel zmýšľať každý novoprijatý 
do.spoločnosti svätého rytiera Kristovho Františka.

Náboženský ideál rytiersky vykresľoval František.pred oči svo
jím učeníkom stále. Nováčikom pripomínal rytierske postavy Karola 
Veľkého a..jeho paladina Rolanda a Oliviera a všetkých ich hrdins
kých spolubojovníkov za vec a vieru Kristovu. Veľmi rád poukazoval 
na dvanásť hrdinov kráľa Artša a hovorieval svojim bratom: "Vy ste 
moji rytieri pri stole kráľa Aruša". Kristovým rytierom chcel 
byť František a rytiermi ..Kristovými mali byť všetci,, ktorých pri
jímal za spolubratov a spolubojovníkov, mužmi plnými horlivosti, 
oddanosti, statočnosti a veľkomyseľnosti v Pánovej službe,

k-lavnou povinnosťou rytierov bolo chodiť so svojím kniežaťom 
do boja a jemu verne stáť po boku v boji i v smrti. Vernosť rytie
ra nemá nikdy zakolísať, tak ako vernosť Božia nikdy nekolíše. 
Horšiu potupu nemohol rytier dostať ako "nevernosťj, porušenie 
vernosti sa trestalo smrťou a viedlo do večného ohňa."

A rovnako - najdôležitejšou úlohou duchovného rytiera bola ver
nosť Kristovi. Kristus Pán nežiada os svojich rytierov, aby s ním 
šli do vojny-. Prišiel "kráľ kráľov“ a Panovník panovníkov" ako 
"knieža pokoja" aby rozlámal oceľové meče a zabránil krutému voj-



novému násiliu, ktoré národy drásalo. Ale do duchovného boja pro
ti hriechu, diablovi a svetu vyzýva svojich rytierov a vyzbrojuje 
ich mečom ducha: vierou, pravdou a čnosťou, "Nemyslite si, že som 
priniesol pokoj na zem: nedoniesol som pokoj, ale meč, tc je voj
nová výzva do zbrane, ku ktorej pridáva slová: "Kto ma nenasleduje 
nie je ma hoden," mňa Vodcu a Knieža v duchovnom boji*

Kristus Pán je nám vodcom a vzorom vo všetkej dokonalosti. "Za
nechal nám príklad, aby sme ho nasledovali'. Túto duchovnú povin
nosť nám stále pripomína. "Ja som steetlo sveta, kto ma nasleduje 
nechodí v tme, ale bude mať svetlo života." Dal som vám príklad, 
aby ste robili, ako som robil ja. Na zemi nie je vyššieho cieľu 
pre vyvoleného Kristovho rytiera.Pravý Kristov rytier musí' krá
čať po bokuvSpasiteľa krok za krokom s Ním a musí Spasiteľov ži
vot napodobňovať až bude môcť povedať: "Nežijem už .ja, ale žije 
vo mne Kristué."

Svätý František bol celý preniknutý touto nutnosťou: rytiersky 
napodobňovať Pána Ježiša. Svojich bratov stále napomína, aby za
chovávali evanjelium, stále poukazuje na život a príklad Ježiša 
Krista, v ktorom sa celé evanjelim stalo živou skutočnosťou.

Už v prvej františkánskej reguli boli slová: "Život bratov je 
žiť v poslušnosti, čistote, chudobe a nasledovať Pána Ježiša Kris
ta.

V reguli z roku 1221 znova František napomína: "Zachovávajte 
slová, život a učenie .svätého evanjelia Toho, ktorý sa za_nás 
modlil k svojmu Otcovi a zjavil nám svoje M e n o " P r e t o  si nič 
iného nežiadajme, nič iné nechcime, nič nech sa nám nepáči a nás 
neteší iba náš Stvoriteľ, Vykupiteľ a Spasiteľ."

Na generálnom zhromaždení bratov hovorí: "Bratia počujte moje 
slová: Buáte poslušní hlasuvSyna Božieho! Zachovávajte celým 
srdcom jeho prikázania a plňte odhodlane jeho rady! Chváľte Ho, 
pretože je dobrý a oslavujte Ho v jeho skutkoch. Lebo preto vás 
vyslal do sveta, aby ste slovom i skutkom vydávali svedectvo."

Inokedy zase hovorí;"o nasledovaní Pána" takto:"Dbajme bratia 
na dobrého Pastiera, ktorý trpel pre záchranu svojich ovečiek bo
lesti kríža. Ovečky ho nasledovali, trpiac prenasledovanie a po
tupu, hlad i smäd, chorobu a pokušenie i mnoho iných ťažkostí, 
za to dostali od Pána život večný.

Na smrteľnom lôžku František píše ako posledný prejav svojej 
vôle sv.Kláre a jej sestrám tieto riadky: "Ja, bezvýznamný brat 
František, chcem nasledovať život a chudobu najvyššieho Pána 
Ježiša Krista a jeho presvätej Matky do svojho posledného dychu. 
Prosím vás a dávam vám radu, aby ste vždy zotrvali v tomto pre
svätom živote a v tejto chudobe. A majte sa na pozore, aby ste 
sa nedali nejakj'm učením alebo radou od toho odvrátiť."

František vytrval vo vojenskej povinnosti Kristovej do posled
ného dychu: Tomäsz Cel. mu dáva svedectvo"Jeho najvyšším úsilím, 
najvrúcnejšéra prianím a zásadou bolo: zachovávať sväté evanjelium 
vo všetkom a nadovšetko, a nasledovať dokonalo, horlivo, túžobne 
a vrúcne,učenie nášho Pána Ježiša Krista a jeho príklad nasledovať. 
V ustavičnom rozjímaní si pripomínal jeho slová a duchaplnými 
úvahami si pripomínal Jrho skutky.

Nasledovať Pána Ježiša v každej životnej situácii, v myslení, 
konaní, nasledovať ho až do smrti prakticky nepretržite a vytr
vale to je tajomstvo svätého Františka. Vo veľkom i v malom,, vo 
vonkajšom spôsobe života, v svojom vnútri sa snažil napodobňovať 
božského Spasiteľa.



Gorres o ňom hovorí:i;Ak našiel božský Spasiteľ od dôb apoštolov mu, 
ža, ktorjŕ úplne za ním išiel, vo všetkom ho nasledoval a celou si
lou sa toho držal - je to sv.František, ktorý vyžaroval nielen 
svoj lesk, ale i sám Vzor /Pána Ježiša/"

Bartolomej z Pisy napísal spis ”0 podobnosti života Františka 
so životom Pána Ježiša". Základná myšlienka celého diela ja vy
jadrená prvými riadkami spisu "Fioretti - Kvietkov sv.Františka". 
"Podobnosť Františka s Kristom. Musíme vedieť, že náš svätý Otec 
František bol vo všetkých svojich skutkoch úplne podobný Kristovi." 
Už najstarší Františkov^životopisec napísal: "Podľa mojej mienky 
bol sv.František presvätým zrkadlom svätosti nášho Pána a obra-, 
zom jeho dokonalosti." Táto podobnosť siahala tak ďaleko, že 
sv.^onaventúrovi je temer samozrejmé, keď konečne sv.František 
i jazvami sa stal podobný svojmu Ukrižovanému Vzoru: "Ako sa stal 
muž hoží podobným Kristovi v skutkoch života, tak sa mu mal stať 
podobným i v skúškach a bolesti ich horkého utrpenia, než. odišiel 
z tohto sveta na večnosť. A hoci telesne veľmi zoslabol, veľkou 
prísnosťou svojho života a tým, že stále niesol kríž Pána, predsa 
sa nezľakol, ale bo^ pripravený i na muČeníetvo. Bol rozpálený 
neuhasiteľnjhn plameňom lásky k dobrému Ježišovi."

Horúca láska ku Kristovi bola zdrojom, z ktorého František čerpal 
horlivosť v rytierskom nasledovaní božského Spasiteľa* Okrem vojensko 
povinnosti patrila k rytierstvu i služba lásky. A tú konal i ry
tier Kristov z Assisi. Bol povahou? ktorá vášnivo milovala. Oddáv
na bolo potrebou jeho stdca, aby miloval všetko veľké a bol veľký 
v láske. Odtieľ bolo i jeho mladícke nadšenie pre milostné piesne 
a dobrodružné činy pravého rytiera. Od toho okamihu, keG bol pa
sovaný na duchovného rytiera, preniesol svoju lásku na Krista Pána. 
"Traja bratia" uvádzajú: Od svojho obrátenia až do smrti miloval 
Krista Pána z celého srdca: stále na neho myslal, ústami ho chvá
lil a dobrjnai skutkami ho oslavoval. Tak vrúcne a srdečne miloval 
božského Spasiteľa, že keď počul jeho meno, bol dojatý a volal: 
"Nebesia i zem, skláňajte sa pred menom Pána!" Kedysi napísal ge
nerálnej kapitule: "Kedykoľvek počujete vysloviť meno Ježiša Krisba, 
padnite na sem a klaňajte sa, lebo je to meno najvyššieho Syna Bo
žieho."

Bratia, ktorí s ním žili, vedeli rozprávať, ako sa denne a bez- 
prestania bavil s Pánom Ježišom, aký sladký a príťažlivý bol jeho 
hovor, aká milá a láskyplná bola jeho reč o Ježišovi," svedčí 
Tomáš z Cel. a dodáva: "Jeho jazyk hovoril z plnosti srdca a prúd 
lásky, ktorý napĺňal jeho vnútro sa vylieval von. Ustavične sa za
mestnával Pánom Ježišom. Jeho mal stále v srdci, ústach, v očiach 
na rukách a všetkých ostatných údoch. Často zabúdal pri stole na 
telesný pokrm, akonáhle počul vysloviť meno Ježiš alebo na neho 
pomyslel: potom pozeral a nevidel, počúval a nepočul. Keď cestou 
o Pánu Ježišovi rozjímal alebo spieval, často zabudol na cestu 
a všetky živly vyzýval, aby chválili Pána Ježiša.

Aj vo svojich modlitbách prosil božského Spasiteľa o dokonalú 
lásku. "ó Pane prosím, nech sila tvojej lásky odvádza odo mňa všetko, 
čo je pod nebom, aby som z lásky k tvojej láske umieral, ktorý si 
z lásky ku mne zomrel."

žiar jeho lásky ku Kristovi sa roznecoval zvlášť na dvoch ohnis
kách božskoľudského života Ježiša, na tajomstve jeho Vtelenia a 
jeho utrpenia. Tomáš z Cel. hovorí: Pokora narodenia Ježiša a lás
ka jeho utrpenia Františka tak veľmi zamestnávali, že mu bolo ťaž
ké na niečo iné pomyslieť."

"Sviatky narodenia Ježiša slávil s väčšou radosťou a s vrúcnej
šou zbožnosťou ako ostatné veľké sviatky. Volal ich sviatkami



všetkých sviatkov, pretože sa vtedy najvyšší Syn Boží stal chudob
ným dieťatom ľudským. Obrázky Ježišove bozkával s duchovnou vrúc
nosťou a z ľútosti nad Ježiškom hovoril ako malé dieťa, slová.pl
né sladkej nehy.

Ktorýsi rok Vianoce pripadli na^p.iatok. Brat M 0riko podotkol, 
že sa ten deň nesmie dať na stôl mäso.František, odpovedal: "Brat, 
si na omyle, na Vianoce nie je vôbec pôst.Chcem, abyvten deň aji4 
steny jedli maso, pretože vľak nemôžu, aby boli aspoň natreté mä
som.

Často hovorieval:"Keby som niekedy mohol hovoriť s cisárom-, •po
korne a srdečné by som ho poprosil, aby vydal zákon pre celú ríšu, 
ktorým by sa nariadilo všetkým ľuäom, aby z lásky k Pánu Boh.u sy
pali na cestu pšenicu,’ aby vtáčky a zvlášť naši bračekovia škov
ránky mohli na taký veľký sviatok hodovať. Tiež všetci predstavení 
miest, by sa mali postarať, aby z lásky a úcty k Božskému Synovi 
tú noc, kedy blahoslavená Panna Mária svoje dieťa položila do jas
ličiek medzi vola p osla? aby každý majiteľ zaobstaral svojmu os
lovi hojnosť sena a lepšieho-krmiva. Rovnako by na Vianoce mali 
bohatí ľudia-nasjHií? všetkých chudobných a hladných sviatočnými 
pokrmami. Pritom plakal nad veľkou chudobou Matky Božej. A pretože 
ten deň-začalo naše vykúpenie, prial si, aby•sa_nad tým každý kres
ťan v Pánovi radoval a všetkým tvorom dobre robil z lásky k lomu, 
ktorý nám Seba daroval. . •

Giovanni /Jána/vVellitu, ktorý mu a bratom daroval skalu ležiacu 
naproti mestu. Štrnásť dní .pred Vianocami požiadal G-ývanniho, aby 
k nemu prišiel do kláštora Fonte Colombo a povedal mu: "Giovanni, 
ak chceš, aby sme spolu slávili svätú noc viahočnú,.zaobstaraj 
všetko čo ti uložím! Chcem živo a názorne 
denia božského Spasiteľa,, K tomu. je treba

Tri roky pred smrťou sa rozhodol, že .oslávi vianočné sviatky 
novým, doteraz nezvyklým spôspbom. Maí v Greccio milého priateľa

zobraziť pamiatku nar.o- 
aby si zabezpečil tam

v lese jasle so senom. Tiež tam musí byť vôl a osol, všetko ako 
v Betleheme." Tak sa .i staloe V svätej noci prichádzali zo všetkých 
strán rehoľní bratia's mnohí iní ľudia. Niesli horiace fakle, spie
vali pastierske piesne, že sa ozýval celý les. "Muž Boží stál pred 
Jezuliatkom v jasliach, plakal láskou k nemu a oplýval obdivuhod
nou radosťou. Oblečený'ako diakon spieval evanjelium o narodení 
Pána Ježiša., Tomáš z Cel* píše ;-:iJeho hlas, silný, jemný, jasný a 
zvučný líčil sladkými slov. :i chudobné narodenie nebeského Kráľa. 
Často, ke<3 chcel vysloviť, meno Ježiša Krista, premáhal-ho veľký 
plamen lásky a miesto "Ježiš Kristus" povedaľ'Dieťatko betlehemské", 
A slovo Betlehem vyslovoval hlasom plačlivého baránka. Ale kea vy
slovil meno Ježiš, akoby chcel jazykom a ústami vychutnať sladkosť 
tohoto slova.

Tiež nežnou vrúcnosťou a horúcou zbožnosťou uctieval utrpenie 
Kristovo. Tomáš z Cel.píše: "Všetok súkromný í verejný život mu
ža Božieho bol upretý na Pánov kríž a od okamihu& kea sa stal ry
tierom Ukrižovaného, žiarilo na ňom tajomstvo svätého.kríža.

Spasiteľov kríž stál tesne na rázcestí jeho života. KeČ sa za
čal vzdaľcvať od sveta v tichej samote s. Bohom "ukázal sa mu raz 
Ježiš Kristus Ukrižovaný. Pri pohľade na neho sa jeho duša roz
plývala v láske a vspônie ka na Kristovo utrpenie sa mu vtlačila 
tak hlboko do srdca, že potom nedokázal na Krista Pána a na. kríž 
pomyslieť a pritom neplakať.

Po dvoch rokoch kľačal v a^ozpadnutom kostolíku sv.Damiana pred 
krížom. Naraz vyšiel zo Spasiteľovho obrazu hlas a veľká milosť, 
ktorá ho úplne zmenila. "Od teho času", píše Tomáš z Cel., prenikla



ho sústrasť s Ukrižovaným tak, že po celý zvyšok života nosil 
v srdci sväté rany, ktoré mu neskoršie boli dané i na telo. Kris
tove bolesti mal stále pred očami a neustále nad nimi plakal. Na 
cestách bolo počuť jeho vzlykanie, nebolo možné ho potešiť, keä 
vspomínal na Kristove rany.

Za nejaký čas, keä mal tjavenie sv,kríža u sv.Damiana, išiel 
cestou okolo Porčinkuly a hlasito plakal* Jeden jeho priateľ, du
chovný sa ho pýtal, čo sa mu stalo. František odpovedal: "Opiaká- 
vym Spasiteľovo utrpenie a nehanbil by som sa s plačom prejsť ce
lý svet a naplniť ho nárekom nad utrpením môjho Pána," A to po
vedal s tak dojemnjhn bôľom, že sa i jeho priateľ dal do hlasité
ho plaču.

Utrpenie križovaného sa snažil sám na sebe zakúsiť. Jeho vrúc 
nym prianím bolo, aby sa stal podobný božskému Mužovi bolesti.
V tejto snahe nepoznal mieru. Bez prestania aa umrtvoval telesne 
i duchovneKládol si neuveriteľne ťažké bičovanie, či zdravý a- 
lebo chorý, bol vždy na seba rovnako prísny a nedoprial si úľavy, 
tak, že v okamihu smrti si pokladal za povinnosť odprosiť brata - 
telo j že sa proti němu toľko prehrešoval. Kedykoľvek vstal od 
modlitby, mal oči zaliate krvou od plaču. Ale netýral sa iba pla
čom, ale si odppieral i pokrm a nápoj na pamiatku utrpenia Pána.

I zovňajškom sa František ukazoval afco rytier Ukrižovaného. 
Jeho odev mal podobu kríža a mal znázorňovať ako rozmýšľa c krí
ži. Starý životopisec uvádza: "Chcel sa uzavreť do kríža, preto 
si' zvolil kajúce rúcho, ktoré predstavovalo obraz kríža. Pretože 
si zvolil toto rúcho hlavne preto, že najlepšievyhovovalo chudo
be, predsa tiež chcel ním vyjadriť tajomstvo svätého kríža. Celé 
jeho telo malo obliecť Kristov kríž, ako jeho duch si obliekol
ukrižovaného Pána, SKO Pán Boh premohol moc pekla v znamení krí
ža, tak mali i františkánske vojsko p tomto znamení konať rytiers 
ke služby najvyššiemu Pánovi. Preto tiež nikdy nepoužíval inú pe
čať ako "T“ /hlásky T/ alebo znamenie kríža. Iba touto pečaťou 
označoval svoje dopisy a steny rehoľných ciel. Preto nabádal bra
tov, aby uctievali svätý kríž s patričnou zbožnosťou, kdekoľvek 
sa s ním stretnú*

Pán Boh sám označoval sv.Františka ako rytiera svätého kríža. 
Brat Pacifik raz videl ako znamenie "T" /kríž/ žiarilo s oslňu
júcim zlatým leskom z jeho čela. Brat Monaldus kedysi videl Fran
tiška pribitého na kríži a sv.Antona Paduánskeho pritom kázať 
o nápise, ktorý bol nad krížom, Brat Silvester viackrát pozoroval 
ako vychádzal zlatý kríž zo světcových úst a kolmé drevo kríža 
rástlo až do neba a priečne ramená siahali až na koniec sveta., 
Brat Lev spozoroval za jasného denného svetla ako sa pred tvárou 
Františkovou pohyboval podivuhodný krásny kríž a Kristus Pán na 
ňom visel* A' keä sa František zastavil, zastavil sa tiež kríž, 
keä šiel František äalej, šiel i kríž. Kam sa obrátil, tam sa 
obrátil i kríž* Kríž mal taký lesk, že ožaroval najjasnejším svet 
lom nielen Františka, ale celé okolie, vzduch i krajinu.

Preto napísal neskoršie brat Hugolinus: "Pretože náš svätý 
Otec František a jeho druhovia boli povolaní od Pána z kríža ku 
krížu, preto sa všade ukazovali ako ukrižovaní a tiež nimi boli.- 
Ukrižovaného nosili verejne na obdiv na svojom odeve, na svojom 
jedle”ä na všetkých svojich skutkoch a viac túžili po Kristovej 
potupe, ako po márnostiach a klamlivom volaní sveta. Preto sa ra
dovali' z urážok a pohŕdali poctami. Kráôalinsvetom ako pútnici a 
cudzinci a nenosili so sebou nič iba Ukrižovaného Krista.

Všetko, čo pripomínalo Františkovi utrpenie a trpezlivosť



Ukrižovaného, ho veľmi dojímalo. Preto mal tak rád ovečky, lebo 
mu pripomínali Božieho Baránka, tak mierneho a trpezlivého«KeŠ 
kedysi videl pásť sa ovečku medzi kozami dal sa dojatý do náreku, 
"pozrite, tak chodil náš Kristus Pán medzi farizejmi a najvyššími 
kňazmi - mierny, skadký a pokorný,!"

Hlavne však,, keá zazrel svätý kríž s obrazom Ukrižovaného. Iľo 
býval zaliaty láskou a súcitom. Začal spievať najnežnejšiu melódiu 
ktorou oplývalo jeho vnútro, najprv ticho, potom hlasnejšie. Po
tom vzal dve drievka5 jeono si oprel o hrdlo, akoby to boli husle 
a druhým hral ako so sláčikom.. A pritom spieval piesne lásky o uk
rižovanom Pánu Ježišovi, až ho cit tak zachvátil, že prepukol v 
plač. A tak dlho plakal a nariekal, že zabudol na struny a sláčik 
a upadol do vytrženia a vzníišal sa nad zemou k nebesiam.

Na sviatok Povjišenia svätého kríža roku 122 4 skoro ráno r - 
prosil o dva milodary, údel mi kým zomriem; p „ : aby som v du
ši i v tele pocítil bolesť, ktorú si láskavý Ježišu vytrpel vo 
svojom prehorkom utrpení. A druhý je: aby som pokiaľ je možné 
pocítil v srdci nezmerateľnú lásku, ktorou si ty, Syn Boží bol za
pálený a ktorá ťa hnala, aby si toľko trpel aa hriešnikov."

A čím äalej sa František modlil a tieto dary a čím zbožnejšie 
rozjímal o utrpení Kristovom a feho nekonečnej láske, tým viac sa 
v ňom zapaľoval piámeň zbožnosti až bol z lásky a súcitu celý pre
menený v Pána Ježiša.

Keá konal túto modlitbu a horel týmto plameňom videl sa pribli
žovať ukrižovaného Spasiteľa v podobe serafa. Podivný Kristov ob
raz žiaril jasným leskom a plápolal horúcim, plameňom utrpenia.
Rany od klincov na rukách a nohách boli krvavo červené a bolo vi
dieť ranu v jeho boku široko otvorenú. Zjav pozeral na Františk a 
tak nevýslovne nežnými a milými očami, že temer umieral radosťou 
a súcitom. Zároveň cítil, ako je zasiahnutý piatimi prenikavými 
bolesťami. Jeho ruky a nohy boli prebodnuté akoby horúcimi klin
cami, pravjí bok akoby bol prebodnutý kopijou a otvorený. Spasite
ľove jazvy žiarili v jeho tele*

Od tej ehvíle pre tento obdivuhodný a doposiaľ neslýchaný záz
rak bol, František obrazom tela Ukrižovaného, bol spoluukrižova- 
ný s Ježišom Kristom, "ukrižovaným človekom!" Ale sa neuspokojil 
s prudkými bolesťami, ktoré mu spôsobovali vo dne v noci rany na 
rukách, nohách a v boku, ale túžil po nových mukách, aby trpel 
muky Kristove na celom tele. Bol by to považoval za nerytierke, 
aby bol nosil znamenie kríža svojho Majstra a nie ťarchu tohoto 
kríža. A aby sa mu tejto ťažkosti dostalo o to sa Pán Boh postaral

Skoro po obsiahnutí stigiem /vtlačenia rán/ stíhali ho väčšie 
choroby ako doposiaľ. Najprv dostal ťažkú očnú chorobu, ktorá ho 
neopustila až do smrti, táto mu spôsobila priam neľudsky ťažké 
operácie a skončila takmer úplným oslepnutím.

Šesť mesiacov pred smrťou bolo jeho telo úplne vychudnuté a 
zničené dlhotrvajúcimi kajúcimi skutkami a nadľudskou prácou,po
stihnuté rôznymi chorobami, takže nebolo na nom jediného zdravého 
údu. Žalúdok neprijímal skoro žiadny pokrm, pecen vypovedala služ
bu, brucho a nohy boli opuchnuté, často chrlil krv. Vychudnutý na 
kosť bol uže len obrazom umučenej bolesti a každý den mohol zom
rieť.

Jeden brat bol nad ním dojatý k-slzám a hovoril:"Otče, popros 
Pána, aby s tebou miernejšie zaobchádzal, lebo jeho ruka veľmi 
ťažko na tebe spočíva!" František rozhorčene odmietal jeho reč a 
hovoril:"Brat, keby som nepoznal tvoju dobrotu, ihneá by som. pre-



v . .rušil styk' s tetee'ú̂  lebo sa opovažuješ haniť na mne Božie nepuste
nie." A hoci bol smrteľne zoslabnutý, vrhol sa na zem, bozkiL ju 
a volal: "Ďakujem ti? môj Bože a Pane, za všetky tieto muky'- a 
prosím ťa,vpošli mi ich ešte stokrát viac, jestli chceš, lebo to 
bude pre ňňavnajpríjemnejšie, ak ma budeš bez milosrdenstva navšte
vovať, pre mňa je veľkou útechou vedomie, že plním tvoju vôľu."

Inokedy sa ho znova pýtal ktorýsi brat: "Čo by si radšej chcel 
trpieť: tieto dlhotrvajúce choroby.,,alebo mučenícku smrť katovou 
rukou?" Svetec odpovedal: "Milý:.synu mne bolo vždy milšie a prí
jemnejšie to, čo môj Pán a Boh podľa svojej vôle so mnou robí. Ja 
sa starám iba o to, aby som bol vždy jeho vôli poddaný a poslušný. 
Ale keň porovnávam ktorékoľvek mučeníctvo s mojou chorobou, je 
ťažšie pre mňa ju trpieť hoci len tri dni. Ha čo sa iní nedokázali 
ani pozreť, to František znášal ochotne s úsmevom a veselo až do 
posledného okamihu c Právom mohol- o ..ňom povedať jeho spovedník:
"Od tej chvíle, čo sa mu zjavil svätý kríž v kostole sv.Bamiana, 
až do smrti svoje utrpenie spájal s utrpením Kristovým."

Áno, ešte viac. Ako bol za života podobný žijúcemu Spasiteľovi 
a v smrti Spasiteľovi umierajúcemu, tak mal i po mmrti zostať po
dobný božskému telu Spasiteľovmu. Ke3 dotrpel a všetkého zbavený 
ležal na holej zemi, tu sa ukázala jeho rovnaká podoba s Kristom.
Až do posledného okamihu dokázala jeho vynaliezavá pokora tak uk
rývať sväté rany, že o nich vedeli len jeho najdôvernejší bratia. 
Ale potom videli serafínským zázrak rán ukrižovaného Spasiteľa a 
dotýkali sa ho tisíce svedkov a všetkým sa zdalo, akoby bol sva
ty" František práve .zložený z kríža. Tak skoro ako živý mal na ru
kách, nohách a v pravom boku vlastnú Kristovu pečať a Kristov 
znak. V službe, v nasledovaní a milovaní svojho najvyššieho Pána 
a Kráľa žil i umrel, skutočne ako pravý" rytier svätého Grátu - 
Ježiša Krista. - o -
Františkánsky ruženec :

Ruženec je jedna z najmocnejších zbraní proti nepriateľovi duše. 
Svetský františkán by si -nikdy nemal zanedbať ruženec, ak mu záleží 
na poklade milostí, ktoré Boh dáva na orodovanie našej nebeskej 
Matky. Svetským františkánom sa veľmi odporúča tzv. františkánsky 
7-desiatkový ruženec. Za1-každé pomodlienie možno získať plnomocné 
odpustky. Modliť sa treba rozjímavo, nie iba odriekať Zdrávasy a, 
príslušné tajomstvá, ale aj zamyslieť sa nad tajomstvami jednotli
vých desiatkov. Ha získanie plnomooných odpustkov ruženec sa nemusí
me pomodliť neprerušene, ale všetkých sedem desiatkov si treba odba
viť v ten istý den. Tajomstvá :
1. Ktorého si, Nepoškvrnená Panna,
2. Ktorého si, Nepoškvrnená Panna,
3. Ktorého si, Nepoškvrnená Panna,
4. Ktorého si, Nepoškvrnená Panna,
5. Ktorého si, Nepoškvrnená Panna,
6. Ktorého si, Nepoškvrnená Panna,
7. Ktorý Ta, Nepoškvrnenú Pannu, s 

ľovnu neba i zeme korunoval.

s radosťou z Ducha svätého počala 
s radosťou 1: Alžbete nicäla. 
s radosťou porodila, 
s radosťou Trom Kráľom dovolila

uctievať.
s radosťou v chráme neušla, 
s radosťou prvá po zmŕtvychvstaní

uvidela.
radosťou do neba vzal a za Krá-

Potom sa pomodlí ešte dvakrát Zdravas na počesť 72 rokov života 
Panny Márie /podľa tradície/ a nakoniec sa pomodlí na úmysel Svä
tého Otca Otčenáš a Zdravas.

o



Na druhú veľkonočnú nedeľu 1985 pápež Ján Pavol II vyhlásil 
na svätopeterskom námestí ž§ blahoslavené dve služobnice Božie.

Paulína Von Malinekrotd pochádzala zámožnej rodiny. Narodila sa 
3. júna 1817 v Mindene. vo Vestfálsku. Po smrti svojej ns tky ako 17- 
ročná vzalo na seba vedenie domácnosti, starosť o bratov a sestry. 
Okrem toho pomáhala aj chudobným, preukazujúc Im skutky kresťanskej 
lásky. Td boli vlastne roky, kedy v jej duši začalo pomaly klíčiť 
semeno povolania k rehoľnému životu. Na cestách so svojím otcom po ' 
Nemeíku & v zahraničí, Paulína os zaujímala predovšetkým o inštitúty, 
ktoré mali za cieľ zmiernenie ľudskej biedy. Venovala sa tiež starost
livosti o slepé deti-, V tejto jej činnosti a podujatiach cirkevní 
predstavení poznali. Božiu ruku a preto radili Paulíne, aby založila 
vlastnú rehoľnú spoločnosť. To sa aj v skutočnosti stálo 21. augusta 
1849, kedy sa zrodila Kongregácia sestier kresťanskej lásky. Nepoškvr
neného Počatia Panny Márie o

A bolo’to naozaj r ladenie Božie, nakoľko v tom čase bolo treba veľa 
škôl a'útulkov-pre chudobne deti. ’Kongregácia, ktorá mala už v roku 
1872 245 sestier, sa neskoršie rozšírila zvlášť na americkom; konti
nente. Po "3 2-ročne obetavej a vzornej službe spolusestler. chudombým 
a sirotám,ako i v starostlivosti o slepých, marka Paulína von Malinc- 
kroíd zomrela v povesti svätosti 30.’ apríla 1881.,

Viera a láska žiarili aj v živote druhéj blahoslavenej, sestry 
Kataríny T R 0 J A  N Y, ktorá sa narodila v Pive 19<. júna 3.813.
Ako mladá vstúpila- do kláštora klarisiek, kdes Však neskoršie počula 
hlas Božej prozreteľnosti♦ kto-̂  ; ju volal k inému apoštolátu. Odišla 
do Egypta, kde sa stretla š ozajstnou ľudskou biedou a bolesťou*.
Hlad, choroby, opustení novorodeniatka, využívanie a zaznávanie dru
hých o
Podľa vzoru dobrého Samaritána, sestra Katarína sa zastavovala_ pri 

každom’trpiacom a opustenom bratovi a sestre, platiac svojou vlastnou 
osobou. Venovala sa nielen kresťanom, ale aj ostatným s tou istou 
láskou bez rozdielu* Toto bolo vlastne aj cieľom Kongregácie, misijných 
sestier františkánov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktoré j. bola 
ona roku 1868 zakladá toľkótu
Po smrti Kataríny Trojány 6* mája 1837, jej spolusestry pokračo

vali v zapôčatom diele v apoštoláte medzi chudobnými. V poslušnej 
láske Cirkvi, horlivo slúžili, preukazujúc kresťanskú lásku zvlášť 
trpiacim bratom a sestrám v mnohých krajinách na. svete.

Na slávnostnej svätej omši a obradoch blahorečenia sa zúčastnili 
početní veriaci, zvlášť z Nemecka a talianska, z krajín, z ktorých 
pochádzali nové blahoslavené. Medzi cirkevnými a občianskymi h odnos*• ’ 
térmi boli za taliansku vládu minister zahraničných vecí Andreotti. 
a veľvyslanec pri Svätej Stolici, Claudie Kelli. Západoneméckú repub-, 
liku zastupoval jej veľvyslanec pri Svätej Stolici,Ŕáter Hermes s 
manželkou* Medzi veriacimi boli aj mnohé rehoľné sestry z kongre
gácii, ktoré založili nové blahoslavené.

V homílii Svätý Otec poukáza.i predovšetkým na príkladné čnosti 
služobníc Božích, keď povedal:
"Dnes, v druhú veľkonočnú nedeľu, kedy sú vyhlásené za blahoslavené 
dve rehoúnice.0c.., liturgia nás pozýva, aby sme vo svetle zmŕtvych
vstalého Krista hlbšie uvažovali o základoch našej viery a o povin
nosti príkaze lásky k blížnemu- Sú to dve charakteristiky, ktorými 
sa vyznačovali nove blahoslavené,.,"



V Cyrilometodskom roku 1984/85
'T ľ’nu jem duchovným synom a dcéra. i 
sv«Cyrila a Metoda*

^áLII_2-jySIÍQYN0M_ŽIV0^_M__SL0VENSKy

Úvod*
Keň som v jeden letný večer tohto roku na výzvu svojho priate- 

la napísal úvahu u duchovnom vedení, netušil som, že sa.táto té
ma stretne s takým ohlasom. Mnohí hovorili,o aktuálnosti tejto 
témy a o potrebe hovoriť o tom? čo je to duchovné vedenie a a1 š 
by malo byť* Tento záujem ma viedol k napísaniu i dalších úvahi 
Duchovné spoločenstvá, kdeže ste sa vzali a Duchovní samotári, 
kdeže ste sa vzali. Odvtedy som si vypočul viacero pripomienok, 
pouvažoval som a tak dnes začínam písať tieto tri úvahy ešte raz* 
N-ie sú to teoretické úvahy z pracovne, hovorím o vlastných skú
senostiach a skúsenostiach iných s duchovným vedením, s duchov
ným spoločenstvom a so samotou*

£U£59Yn ú _v e d e n i e

Pôvod duchovného vedenia môžeme hľadať už v prvj^ch kresťansr- 
kých. časoch u pustovníkov, prvých mníchov, ale i laikov, keá vy
hľadávali múdreho, sväto žijúceho človeka a prosili ho o radu*
Cez poslušnosť voči jeho radám sa^dostávali k bohatstvu života 
a aj sami sa stávali múdrymi a svätými. Neskôr^chceli radiť i tí, 
ktorí nemali na to ani potrebnú múdrosť ani svätosť, ale osobo
vali si to na základe svojej formálnej autority / boli napr, pred 
tavenými/, Títo potom znižovali význam bohatstva života, ku kto
rému sa vedený cezbduchovné vedenie dostával a zvyšovali význam 
poslušnosti, ktorá, hoci mala byť pôvodne len prostriedkom, stá
vala sa cieľom* Celú náuku o duchovnom vedení vypracovali už 
v staroveku cirkevní otcovia a v strdovelcu hlavne Ignác Loyoly. 
Duchovné vedenie teda nie je plodom slovenského laboratória* Ale 
väaka slovenskej mentalite a národným dejinám sa niektorým jeho 
deformáciám u nás mimoriadne darí.

Duchovné vedenie pomáha vedenému v duchovnom raste. Tu b;/ srne 
mali položiť otázku, či je duchovné vedenie jediná forma, ktorá 
pomáha človeku duchovne rásť? Nie je. Zo skúseností poznám tieto 
formy: duchovné vedenie, pravidelné duchovné usmerňovanie, seba- 
vedenie, a spontánne usmerňovanie.

‘•Duchovné vedenie je najradikálnejšou formou pomoci v duchovnom 
raste. Ako hovorí jedna príručka:"Duchovné vedenie je veda a ume
nie aplikovať Božie zjaver i v zdravej postupnosti tým, čo slo
bodne odkryjú svoje svedomie skúsenému učiteľovi kvôli rade a 
povzbudeniu." Je to dobrá definícia až na to svojvoľné používanie 
slova veda.

Pravidelné duchovné usmerňovanie sú rady, usmernenia a povzbu
denia, ktoré človek pravidelne dostáva napr. v spoločenstve,vu 
svojho spovedníka, či u človeka / nazvime ho duchovným usnerno- 
vateľom, či sprievodcom /, ku ktorému kedysi chodil na duchovné



31.vedenie a teraz k nerau chodí na duchovné usmerňovanie.
Sebavedomie, ktoré poznáme i z profánneho života, a ktoré je u 

detí veľmi malé, takže potrebujú vedenie zvonka / držanie za ruku, 
príkazy/, by malo s pribúdajúcim vekom narastať a v dospelosti by 
malo mať rozhodnujúci vplyv na duchovný rast každého jednotlivca, 
i keä kvôli opatrnosti pred subjektivizmom a jednostrannosťou by 
mal mať človek vždy i pravidelné duchovné usmerňovanie a mal by si 
všímať i spontánne usmerňovanie.

Pod spontánnym usmerňovaním myslím rady a usmernenia, ktorých 
sa nám dostáva od členova našej rodiny, spolužiakov, kolegov, v za
mestnaní i ľudí v autobuse. Je zlým svedectvom, ak niekto z nevia
zanosti na duchovné vedenie ignoruje pripomienky a výčitky vo svo
jej rodine, či na pracovisku.

Z naznačeného vysvitá, že podľa mojich názorov a skúseností nie 
každý potrebuje duchovné vedenie. Existujú však kritériá, na zá
klade ktorých môže niekto doporučit / nie nariadiť/*duchovné ve
denie. Aké sú to kritériá?

1. Vek - duchovné vedenie doporučujem tým, ktorí sa už", dostá
vajú spod vedenia rodičov, ale ešte nie sú schopní viesť sa sami, 
teda vo veku od puberty do 25 až 30 rokov.

2 . Doporučuje sa i starším, ktorí sa cítia duchovne rozbití, 
alebo sa len nedávno dostali k viere, či k novej forme duchovného 
života.

3. Predpokladom pre úspešné vedenie je aspoň minimum viery, ná
deje a lásky u vedeného a do určitej miery vypestovaný rozum, vôľa 
a cit. Oňy sú predpokladom a ich nízka úroveň dôvodom pre duchov
né vedenie.

Pre tých, ktorí vidia u seba potrebu duchovného vedenia, ho vře
le doporučujem.Pomohlo už mnohým ľuňom k múdrosti a svätosti.
Treba však dávať pozor na chyby, ktorých sa dopúšťajú duchovní 
vodcovia i tí, ktorí sú vedení.

Duchovní vodcovia zo začiatku hovoria o tom, že najskôr budete 
muesieť viacej poslúchať, aby sa z vás stali hodnotní ľudia a kres
ťania a že neskôr sa budete stretávať gkôr na rozhovor, usmernenie 
/ teda, že z vedenia prejdete na usmerňovanie/. A tak je to správne 
Ale nie každý vodca vie, to čo vedia otcovia a matky : z dieťaťa, 
ktoré nosili na rukách, vodili za ruku, prikazovali mu čo má ro
biť, vychovať syna a dcéru, ktorí sú im partnermi v živote. Už ich 
nevedú, ale navzájom sa usmerňujú. Niekedy duchovný vodca miesto 
aby vedeného čím aalej tým viac nechával na sebavedenie a zveroval 
ho Duchu svätému, podmaňuje ho sebe. A tak potom v schéme na du
chovné vedenie položí otázku: "Ako som splnil pokyny z predchá
dzajúceho vedenia?", a splnenie takýchto "pokynov" sa stáva zá
vaznějším ako zákony. Ale duchovný vodca ši to ospravedlní: "Ja 
som len nástrojom, vodcom je Kristus!" Je to tak? U dobrých vod
cov je to z veľkej časti pravda, ale celkom tak to nie je. Veň ako 
by sa-potom mohli dvaja duchovní vodcovia k tej istej veci stavať 
tak veľmi rozdielne / napr. modlitby za príchod sv.Otca k nám /?
Pre duchovných vodcov neexistuje žiadne Ex cathodra. Ak sú múdri 
a svätí, pomáhajú poznávať hlas Boží, ale vždy vnášajú do vedenia 
čosi zo svojich názorov, z postojov skupín, ku ktorým patria a 
s tým treba rátať. Je preto nespravodlivé vyvyšovanie, ak niekto
rý vodca povie: "'Kto nie je so mnou, je proti Bohu." Žiaľ, i slo
vá v takomto zmysle možno počuť.

Málo hovorím o veľkých kkladoch duchovného vedenia. Hovorím 
§kôr o jeho deformáciách, aby som ich osvetlil a pomáhal odstra
ňovať. Chcel by som však upozorniť i na chyby tých, ktorí sú vedení
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Často hovoria:"Robím len-to, čcnmi povedal duchovný vodca a som 
spokojný." Znehodnocujú duchô’vné vedenie. Nedostatok vôle chcú - 
nazývať čnosťou poslušnosti. Vedení, kto vám povedal, že duchov
nému vodcovi môžete zavesiť na krk bremeno svojej slobody a zod
povednosti a poslať ho miesto seba na Boží súd? Duchovný vodca 
vám má pomáhať, aby ste vyzreli na dospelých ľudí, kresťanov, na 
ľudí Ducha, A keä sa budete cítiť dospelými vo viere, nádeji a 
láske, kečí sa rozhojní váš rozum, vôľa a cit, to ešte neznamená 
rozchod s duchovným vodcom /žiaľ. často nevyhnutný/, ale snáá ce
loživotné priateľstvo - ako s rodičmi.

Nech vás všetkých sprevádza láska Kristova!
SPOLOČENSTVÁ

Jedna mladá žena povedala:"Na našom sídlisku bývame viaceré 
mladé rodiny, ktoré chodíme do kostola. Chceli by sme sa viac 
zblížiť, ale nevieme ako,"
Čo by ste jej poradili? Možno by ste jej povedali, že každé spo

ločenstvo je iné, a že tak sami'musia hľadať, čo je pre nich naj-, 
vhodnejšie. Ale možno by ste jej vysvetlili, ako má vyzerať spolo
čenstvo a stretnutia a že ak to nebudú robiť ako ste jej povedali, 
bude to len prešlapovanie na mieste.

Položme si najskôr otázku PREČO máme vytvárať spoločenstvá? 
Preto, že to pociťujeme ako potrebu. Boh nás tvoril spoločenských, 
je to v nás. Ale dne-s je tu ešte jeden dôvod, podobný ako'nachá
dzame v prvých kresťanských časoch: Ž-ijeme v diaspóre uprostred 
pohanského sveta. Sú priestory v našich dušiach, o ktoré sa často 
nemôžeme'deliť so svojím okolím, ako to mohol robiť stredoveký 
človek v kresťanskom prostredí. Preto o to väčšmi pociťujeme po
trebu vyhľadávať sa, stretávať sa ako bratia v Kristovi, otvárať 
si navzájom srdcia v láske, A preto spoločenstvá, ktoré tvoríme 
a chceme vytvárať, majú byť v prvom rade bratskými spoločenstvami, 
založenými na vzájomnej láske a priateľstve všetkých členov, lebo 
len takéto spoločenstvá dávajú možnosť zažiť, svojím členom to* čo 
je kresťanstvu najvlastnejšie: LÁSKU, A len takéto spoločenstvá 
vydávajú svedectvo, ktoré tak mocne vplývalo na neveriacich pri 
prvých kresťanoch,keä hovorili:"Pozrite, ako sa milujú,"

Ak spoločenstvo nedáva možnosť zažiť bratskú lásku, tak nespí-j. 
ňa najvlastnejšiu’funkciu kresťanského spoločenstva a .nemali by 
sme ho ani nyzývať bratským spoločenstvom* ale podľa jého zamera
nia skôr záujmovým krúžkom, či odborným seminárom. Paralelu’toho
to, o čom hovorím, môžeme nájsť i vo svete. Bratské spoločenstvá 
majú svoju paralelu v pokrvných rodinách, kamarátstvach z detstve, 
v partnetských láskach. Krúžky.a semináre majú svoju paralelu v od 
borných krúžkoch a seminároch. Aký je tm rozdiel? Ten, že rodina, 
kamarátstva z detstva, partnerské lásky zachytávajú celého Člove
ka, jeho rozum, vôľu i cit, kým krúžky a semináre zachytávajú o- 
byčajne len rozum človeka. Sú často užitočné, potrebné, dávajú 
možnosť realizovať sa špeciálne v niektorých oblastiach, napr. 
vo filozofii, v katechetike, v otázkach rodinnej výchovy. Ak máte 
bratské spoločenstvo, môžete si všetci ako jeden bod vašich stret
nutí, alebo len niektorí členivia spoločenstva /napr.muži, ženy/ 
vytvoriť ešte takýto seminár. Ale ak spoločentsvo nemáte, krúžok, 
či seminár vám ho nenahradí. Raz som zažil, ako sa nastretnutí ta
kéhoto krúžku rozplakalo dievča a hovorilo, že stále jej len čosi 
vysvetľujú, stále sa múdro diskutuje a nikoho nezaujíma, čo jú 
trápi, o čom by sa ona chcela s nami rozprávať. Nepoznala bratskú 
lásku spoločenstva.



AKO vytvoriť spoločenstvo? Tu by som chcel upozorniť na chyby 
tých, ktorí "lovia" do spoločenstva. Zdá sa, že si často dostatoč
ne neuvedomujú svoju zodpovednosť za tých, ktorých prijímajú, kto- 
rínsa možno prvýkrát stretli so spoločenstvom. Ako by si títo za
kladatelia neuvedomovali, že oni_sejú, formujú týchto ľudí. A nie
kedy ich sformujú tak, že títo viac o spoločenstve nechcú ani po
čuť, Niektorí zakladatenia neriešia základné problémy ľudí, kto
rých prijímajú alebo im ich riešia direktívne* Tí, ktorí vstupu
jú do spoločenstva, často nevedia čo chcú, len hľadajú. Nevedia 
sa preto ani dostatočne rozhodnúť, či by takéto spoločenstvo bolo 
pre nich vhodné* T0 by však mali spoznať tí, ktorí ic^ prijímajú. 
Najväčšou chybou tu je neprirodzené organizovanie, pochytávanie 
nových.

AKO má teda spoločenstvo vyzerať? Myslím, že by malo spĺňať tie
to tri úlohy:

1/ byť zamerané na Boha
2/ vo vzájomnej láske prijímať život každého svojho 

člena ' ?
3/ byť otvorené pre iné spoločenstvá, pre všeobecnú 

Cirkev, pre svet - byť kvasom,
V týchto troch úlohách spoločenstva môžeme vidieť obsah prvého a 
najdôležitejšieho z prikázaní: "Milovať budeš Pána Boha svojho 
celým svojím..srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!
Toto je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé však sa mu podobá: 
Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého! Na týchto dvoch 
prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci." /Mt. 22,37-40/
Bližšie rozve- 'cm úlohy spoločenstva:

1. Ak nie je prvoradou úlohou spoločenstva oslava Boha, modlit
ba, úcta, klaňanie sa, skízne záujem spoločenstva o seba samých
a spoločenstvo miesto modlitby intelektualizuje,,kritizuje, pri 
referovaniach vypočúva svojich členov ako,pred komisiou. Spolo
čenstvo, v ktorom má Boh prvé miesto, vidíme napr..v Taizé. Berme 
si z nich príklad na naše modlitebné stretnutia,

2. O vzájomnej láske v spoločenstve mi priateľ povedal: "Túžil 
som po tom, aby spoločenstvo stálo na prirodzenej báze. Tam, kde 
toto chýba, nemá to dlhú perspektívu, ani tú správnu hodnotu."
Tam, kde je vzájomná láska, členovia spoločenstva sa radi stretnú, 
aby sa spolu pomodlili, porozprávali o sebe, potešili sa úspechom, 
podelili sa o starostli, usmernili sa na kresťanskéjšie -postoje. 
Hadi sa spájajú so životom.Cirkvi, s jej liturgickými slávnosťa
mi, modlitbami za aktuálne potreby, čítaním ecyklík, atá. Vyhľa
dávajú sa i mimo stretnutí, plánujú si pólu dovolenky, pomáhajú 
si.pri starostlivosti o deti. Tam nemusia hovoriť: "Sme duchovné 
spoločenstvo, tak sa trpme." Alebo o spoločnej dovolenke spolo
čenstva: "Bola,to najhoršia dovolenka,.akú som kedy zažiala." Nie
ktoré spoločenstvá preberajú sčasti na seba úlohu duchovného ve
denia pre svojich členov. Môže to byť dobré, aíe treba dať pozor 
na chyby, o ktorých som.hovoril pri duchovnom vedení.

Tu treba povedať čosi o referovaniach. Iste každý vie, čo to 
je: členovia spoločenstva pred bratmi.a sestrami v spoločenstve 
hovoria o svojom živote, úspechoch i.chybách, Ostatní potom v brats 
kej láske /kiež'by!/ upozornia brata, či sestru na chyby, jedno
stranné pohľady, subjektivizmus, ktorým.'riešil nejaký problém. 
Referovanie je pravda o sebe. A pravda a ’láska sú základom jed
noty. Niet ozajstného spoločenstva bez pravdy. Pri referovaní 
však kľúčovú’úlohu hrá miera referovania. Objasním to na príkla
de zo života v manželstve: je znakom nelásky, nedôvery, ak man
žel, či manželka musí svojmu partnerovi do haliera vypočitávať 
svoje výdavky, do minúty neprítomný čas. Ale je zankom ľahostsj-



nosti a neúprimnosti, ‘ ak si každ ý z manželov robí so svojimi pře
ni a zmi a časom,/ Čo uzná za vhodné, ak ten druhý nemá právo opýtať 
sa "Kde si bol tak dlho?", alebo "Čo si urobil s tými peniazmi?". 
Takto samozrejme by malo existovať referovanie, hovorenie o svojom 
súktomí i v spoločenstve o Referovania nemajú čo robiť na akademic
kej pôde, patria do■ atmosféry bratskej lásky, preto ich v krúžkoch 
a seminároch nenachádzame0 TT „spoločenstve by však mal byť pre ne 
priestor, Nie však vo forme súdneho procesu, ale pravdivého otvo
renia sa v láske, t . '

Chcel by som tu. oosi povedať i o spoločenstvách, ktoré si hovo
ria duchovná rodina. Často sa dosť negatívne stavajú k členom svo
jej pokrvnej rodiny v-duchu slov: "Čokoľvek by si mal dostať odo 
mňa, nech je to dar Bohu,"'/kt 15$5/. A hoci si zakladajú na svo
je j' duchovne j výške, takýmto postojom sa zbavujú možnosti .kladne 
vplývať na členov svojej pokrvnej rodiny a tak niekto iný, kto nie 
je na takej výške, urobí v ich rodine pre Kráľovstvo Božie viac 
ako oni, t . .

3a Otvorenosť voči okoliu, je veľmi potrebná, A to nielen otvore
nosť voči"našim1!spoloôenstvám3 ale i tým druhým, Kecí totiž človek 
pozná len to svojes je náchylný- myslieť si, že na Slovensku, ba 
v celej Cirkvi, nič duchovnejšie, prepracovanejšie a hlbšie ne
existuje,. A pritom by stačilo.neobdivovať toľko seba a všímať si 
trochu snaženia iných spoločenstiev u nás, u iných národov, prá
cu celej Cirkvi, Spôsoby ako žiť s in3% i  iste nájdete i na'priro
dzenej báze i na organizačnom prepojení, lebo oboje je potrebné.

Iste by sa na túto tému dalo ešte veľa hovoriť, ale tu už ne
chávam na vaše diskusie a plány«
' Nech vás všetkých sprevádza puch. Boží!

SAMOTA _DUCHA'
Pokladám sa za dosť Veľkého samotára, a tak som myslel, že mi- 

nebude robiť problém napísať úvahu o samote. Ale ked som tak uva
žoval o samote a počul hovoriť iných, ktorí skúsili viac samoty 
ako ja. spoznal som , že o samote viem veľmi málo * Ved vždy som 
mal rodičov, súrodencov9 kar pátov, vždy som bol v osobných i pra
covných kontaktoch s inými ľuámi# Tie vzťahy nebývali vždy také, 
aké som si predstavoval /preto som sa cítil sám/, ale boli, Keá 
sa však .pozerám okolo seta, vidín toľko a takej hlbokej samoty,že 
sa mi zdá až neuveriteľne,, že toľkí ľudia spomedzi nás žijú v takej
fyzickej i duchovnej samote,, opustenosti* 
kedy samotu ľudí okolo seba?

simnli ste si už nie-

Samoti starca, na ktorého zabudli príbuzní, v zamestnaní ho na
hradili mladí a priatelia už pomreli alebo sú rovnako nevládni, 
aby ho navštívili r

Samotu • človekapripútaného k vozíku, ktorý sa tak rád stretáva 
s ľuňmi, je však odkázaný r to 9 aby ľudia prichádzali k nemu.

Pať rokov väzenia na samotke, keä sa zdá, že neexistuje už nič, 
nikto, ani Boh* len takmer šialená myseľ.- ktorá nedopraje pokoja.

Samota po morálnom páde, keô sa človek zvíja na podlahe, zhnu
sený sebou i svetom a vyčíta Bohu, že ho nechránilo

Samotu človeka, ktorý prežil haváriu, pri ktorej zahynula man
želka i deti.

Samotu muža či ženy, ktorí prežili svoje pohanenie, pošpinenie, 
zneuctenie a volajú do tmy: "Bože môj. Bože môj, prečo si ma o- 
pustil?" :



Samotu ľudí, ktorí sa vrátia zo zamestnania, vojdú do svojho 
bytu a čakajú rána, aoy znovu išli do roboty, vediac, že nikto ne
zazvoní pri ich dverách.

Ako je možné, že žijú ľudia v takejto samote a my, mladí kres
ťania, sedíme na svojich duchovných stretnutiach, aby sme sa in
telektuálne vybili alebo vycibrili svoj charakter obstrihávaním 
i tých najnmnsích chybičiek, nechávajúc rásť veľké. Poznáme Ježi
šove slová o odvrhnutí tých, ktorí nemali oči, uši, ruky, nohy a 
čas pre potreby ľudí okolo seba0 Dajme si pozor, aby náš duchovný 
život nebol len snobizmom, keá náš osomelý otec, či kolega v za
mestnaní nemá nič z tej lásky, o ktorej tak radi hovoríme. Kea sa 
ťa Boh opýta, čo je s tvojím bratom, neodpovedajme tými antiso- 
ciálnymi kainovskými odpoveáami:Či som ja strážcom svojho brata?"
/I K 4,9/. Je pomýlené stavať obetné oltáre ^ohu a nevšímať si, 
či zabíjať brata,

Okrem tejto samoty, opustenosti, sú ešte i iné. Samota na púš
ti, v akej vyzrieval Ježiš, Pavol, Chardin, Carrette, samota, kto
rú si človek vyberie, aby prehĺbil svoj vzťah k ^ohu, aby vyzrel 
v osobnosť. Samota, o ktorej hovorí Rúfus:

"Sám, ako tí, čo sú i budú, 
objímaš svet a zemehrudu,
Nereptáj.Možno je to dar.
Nežaluj sa mi, že si ťažký, 
a premáhaj svoj maldý strach.
Ved ako by si, ľahší vážky, 
šiel za podstatou v hlbinách?"

Z toho vyrastá samota osobnosti, človeka, ktorý dokáže myslieť 
i konať z vlastného vnútra bez toho, aby sa musel neustále na nie
čo, alebo na niekoho odvolávať. Je to samota, ktorá hrdo stojí op
roti človeku, pevne zasadenom v dave, ktorý odhlasuje i nákup zbra
ní, lebo všetci tak hlasovali,

Ä ešte je tu samota tých, ktorí predbehli spoločnosť a našli 
sa na neprebádanej ceste. Samota prvých, ktorej by sa mohli zba
viť, len keby sa zriekli prvovýstupu / našli by sa však v samote 
mládenca, ktorý odmietol predať majetok a nasledovať Krista/.
Je to bázlivá samota zodpovednosti na tých, ktorí ich budú nasle
dovať.

Pozrime sa ešte raz:
opustenosť - spoločnosť - samota zrenia, prvých, osobnosti.
Možno, keä k nim budete milší, predsa len nájdete spoločníkov.
Ak žije opustený človek vedia vás, vyhľadajte ho a pozvite k sebe. 
Nepozývajte len tých, ktorí vás pozývajú, lebo nebudete mať od
platu v nebi.

Ak žijete v spoločnosti, úzkostlivo do nej začlenení, len aby 
ste nepocítili čosi z opustenosti, či zo samoty osobnosti, uve
domte si, že pred Boha predstúpi každý sén. Ani z etického hľadis
ka nie je správne, aby si spoločnosť podriaďovala jednotlivca,ani 
aby jednotlivec využíval spoločnosť, ale jednotlivec a spoločnosť 
sú si rovnocenní, majú voči sebe rovnaké povinnosti a práva.

Ak v sebe cítiš samotu osobnosti, neboj sa jej. Daj len pozor, 
aby si sa nezadával do svojej duchovnej krásy, lebo - uvedom si - 
že budeš musieť zúčtovať z každého talentu, ktorý si dostal.

Jediná samota, ktorej sa treba báť, je samota bez Boha. V nej 
je zúfalstvo, bezútešnosť, žiaľ. Nájdi Boha a nebudeš sám,

Nech nám i tieto riadky pomôžu budovať Kráľ-ovstvo B 0gie na 
zemi! o -



"Staň sa svetlo!" - a na nebeskej oblohe sa na rozkaz Stvorite
ľa ukázala žiarivá ohnivá guľa, ktorá už milióny rokov ožiaruje 
oblohu, zemekruh i celý vesmír, žiari, svieti, otepľuje, lieči a 
prebúdza prírodu i naše srdcia pozdvihuje k nebesiam.

yAký to krásny dar nebeského Otca slabému, smrteľnému človeku! 
Kea nám v celej svojej kráse intenzívne svieti, berieme to ako 
prirodzený úkaz prírody, ale len málokedy si uvedomujeme, že kaž
dý dar, ktorý prichádza zhora, je mimoriadna milosť Božia. Bez 
svetla a slnka si nevieme život ani predstaviť.

Íiud-Boží má aj iné svetlo avslnko»., Je to omilostené svetlo 
v našej duši. ktoré nás uschopňuje na dokonalý život podľa viery 
a hojnosti milogti. Svetlo nám dané pri sv.krste sa musí ustavične 
zapaľovať, doplňovať, aby horelo, svietilo na osobnú našu radosť 
a na spoločný úžitok pre všetkých! Prijímaním sv.sviatostí a ko
naním šľachetných skutkov v živote - to je dodávanie oleja a ma
térie do kahanca tohoto svetla.

Oheň musí ustavične horieť v duši i v našom okolí! Kto koná 
pravdu a žije spravodlivo, ten sa nebojí svetla, ten ide na svet
lo - zdôrazňuje sv.Písmo. -A kto sa bojí svetla? Ten, ktorý je sy*~ 
nom tmy, ako nám to pripomína sv.Pavol apoštol vo svojich listoc.i. 
Všeobecne sa hovorí, že v človekovi sa skrýva dosť svetla, ale 
hriechom ho zatlačuje, aby sa nepredralo navonok, Kniha Sirach to 
objasňuje takto: "blúdenie vo tme je vrodené hriešnikom..." /Ekl 
11,16/. KeŽ chýba dobrá vôľa a svetlo, vtedy človek ľahko zablúdi*

Človek je podivuhodný Boží tvor. Starý zákon o ňom hovorí, že 
je to hĺbka a tajnosťo Ozaj, je nevyspytateľný, obsahuje viacej 
tmy ako svetla, Koško kontrastov sa skrýva v jeho duši. Len si spo 
meňme, čoho všetkého je schopný. Čo hrozného vychádza z jeho duše. 
Jeho nálady sa striedajú ako počasie v prírode, Iíeä je toho mnoho, 
hovoríme o neobvyklých vrtochoch, ktoré nie sú ozdobou človeka.
Je dobré, keä človek sa sleduje,'porovnáva s druhými, napráva a 
zdokonaľuje. Správna výslednica*takéhoto správania je akoby pestrý 
kaleidoskop našej nátury, pri ktorom seba posudzujeme a primerane 
aj odsúdime, 'V tom spočíva naša veľkosť.

Viacej svetla do života, viacej tepla do duše, to je požiadavka 
doby, HÍbka človeka a jeho’veľkosť sa vždy neria podľa statočnosti 
lásky a spravodlivosti, čiže podľa znakov charakteru. Kresťan - ka 
tolik musí mať na sebe pečať Ducha Svatého, musí sa vo všetkom ria 
diť vznešenou naukou Ježiša Krista. Takýto charakter je nezmazateľ 
ným znakom dětinstva Božieho a kandidáta neba, Touto pečaťou sa 
stávame údmi cirkvi a dietkami Božími. Je to akoby legitimácia, 
že patríme výlučne Kristovi,

Celý nás život musí plynúť na slávu Božiu a na osoh i povzbude
nie druhých. Aby sme dosiahliMplnosť svetla a života, máme pravého 
Advokáta a Utešiteľa Ducha Svatého, ktorý je zálohou nášho dedičs
tva. Je to dedičstvo slávne a omilostené, je to účasť na mystickom 
tele Kristovom a záruka nebeskej slávy. Kedysi sme boli v tmách 
synmi tmy, boli sme otrokmi tela a hriechu, teraz sme však vykúpe
ní Krvou Kristovou, svätým národom, kráľovským kňazstvom a vyvole
ným ľudom. Aké to krásne privilégium, koľké povýšenie, lebo sme 
aj majetkom Božím, patríme výlučne Bohu. "Blažený národ, ktorý si 
Boh vyvolil za dedičstvo"/Ž 32,1/.

V rôznych múzeách sa nachádzajú mnohé listiny i pečate. Staro
bylé kráľovské alebo banícke mestá ich starostlivo uschovávajú



v tajných trezoroch ■> Právom^patria medzi vzácne poklady, y  listi
nách/nachádzame bohatú históriu a mnohý materiál k štúdiám. V nich 
je vykreslená historická minulosť a kultúra národov. Okrem pravých 
listín sa v dejinách stretávame aj s falzifikátmi, teda s faloš
nými "dokumentárni", ktoré majú malú cenu.

S muzeálnej dokumentácie spokojne možno prejsť do duchovnej 
sféry, lebo aj tu možno hovoriť o správnych alebo falošných pe~ 
Satiach.Pravou pečaťou je naše zaštepenie do viniča^ ktorým_je sám 
Kristus. Vo všetkých sviatostiach dostávame milosť božiu, čiže 
pečať Ducha Svätého-. Táto -pečať sa zvýrazňuje v našom živote čnost
ným životom, silnou vierou, nefalšovanou láskou, dobročinnosťou a 
šľachetnosťou dobrých skutkov. Len takého dedičstvo je trvalé, 
záslužné a cenné,

Falzifikáty sa nachádzajú nielen v múzeách,ale aj medzi nami. 
Ľudia, ktorí v sebe kazia obraz Boží, sú tou nepravou fotografiou 
tohotó obrazu. Býva to zlé znamenie na čele. To sú tie nepodarky 
a tiene v ľudskom živote. Staré rímske dejiny nám spomínajú, že 
tzv. otroci - fugiviti, keň utiekli od svojho pána, a boli znovu 
vrátení, majiteľ im vyryl ohňom na čelo veľké "F" - fugivitus - 
utečenec p čím bol natrvalo poznačený ako zradca . Bol to pre všet
kých otrokov výstražný znak. Zlé znamienko, červená pečať na čele, 
koľká tô potupa, hanba minulosti, bolestná história. V novej^dobe 
hovoríme o Kainovskej zrade, znamení, ktoré sa v našej dobe často 
vyskytuje. Porušenie charakteru, zlomená prísaha, porušená manžels
ká vernosť, hriešna neláskavos ť, potupa a neznášanlivosť, to sú tie 
obávané znamienka nie síce na čele, ale hlavne na dušj! Takýto 
znak musí každého páliť. Málo je svetla, mnoho je tieňov, často 
počuť oprávnenú žalobu. Je to charakteristika súčasnej doby. Kto 
miluje svetlo, ten ide na svetlo. Kiežby sme všetci mohli byť syn
mi svetla! * _ n _
Modlitba k Duchu Svätému_od kard. Manninga. torciára . 

Duchu Svätý, Bože, ktorým sme od maličkosti pohrdali
tali - _ _ ___  _̂_______ ho odmie-

osobu, svoju prítomnosť, svoju moc. Daj nám 
1 rady a sily,

Otca i Syna,

domov ani pozemské šťastie. Udeľ nám jediný lúč Tvojho 
svetla, ktorý by nás roznietil a do ohňa Božoj lásky celkom ponori] 
Da.j, aby Tvoj svätý oheň v nás tak zažiaril, žeby v nás zničil kaž
dú škvrnu, ktorá ostala na našom $ele a na našej duši. Očisti nás 
sedmoronásobne svojimi darmi; učiň z nás

daj, aby sme sa.
. -*» V*'** ̂  . 1 V.- -J— w V' V J.
svätú, Tebe príjemnú obeti 
a rozplynuli v kajúcnosti,Rozriieť v nás horlivosť a __  __________  .

žehy sme žili i zomreli .ako ozajstne kajúci hriešnici. Amen.
v

Modlitba sv. Ľudovíta M . ^ r igniona k Najsvätejšej Sviatosti.
Ježišu, ktorý žiješ v Márii, príď a ži tiež vo svojich sluhoch! 

Dopraj nám ducha svojej svätosti, plnosť svojej sily, dokonalosť 
svojho života, rýdzosť svojich čností. Spoj sa s nami vo svojich 
tajomstvách, premôž všetko, čo by mohlo prekážať Tvojej vláde v 
ná,s, skrze svojho Ducha k sláve Otcovej. Amen.
Modlitba_svätého_Františka -v chorobe A

Pane, ďakujem Ti za všetky bolesti a prosím Ťa, aby si ich sto
násobne rozmnožil, ak to. filánáo za vhodné. Najmilšie mi je to, keô: 
ma nešetríš od bolestí, lebo plnenie Tvojej najsvätejšej vôle spô
sobuje mi prehojnú útechuk Amen.



P_o^ž_e_h_n_a_n_ý___2„2..X_.íLä_2 *
Istý slovenský maliar bol ctiteľom nášho sv*Františka * Dobre 

poznal jeho život. Dlho premýšľal, ako by svoju úctu k tomuto 
svätcovi i štetcom vyjadril, sa mu to skvele podarilo. Na
obálke o živote Chudáčika z Assisi je František veľmi smutný. Pred 
ním je veľká zemeguľa, ktorú sa snaží svojimi rukami objať, ale 
ruky nestačia. Svätec si pomohol. Svojou kordouj povrazom si pre
dlžuje takto ruky a celý svet obopína pre Krista* Tento musí Kris
tovi patriťj vecí za všetkých vylial svoju predrahú krv. Františ
kova korda sa roztahuje, jeho duša horí veľkým plameňom* Tvár sa 
vyjasňuje. Jeho oko spočinie na oblakoch, kde sa mu prihovára sám 
Spasiteľ a dodáva mu odvahy, ukazujúc jednou rukou na prebodnuté 
srdce a druhou Františka priťahuje k sebe.

Duša svätcova je naplnená opravdivou radosťou, lebo svojou hor
dou mohol objať nielen svojich Menších bratov, ale celý svet. Aký 
to triumf, aké víťazstvo! Krásna myšlienka maliarova, ktorý takto 
realizoval Františkovu túžbu, získať pre Kritt . celý tento svet.
Aká to blažená rodina, aký to požehnaný skromný povraz.

Koľkí z našich milých čitateľov a ctiteľov sv*Františka sa ho
nosia týmto povrazom. Sú to Menší bratia, ale i terciári - svetskí 
františkáni. Svet sa bojí povrazu, lebo o ňom sa hovorí $ že je 
bláznovský* Svet by mal yedieť, že františkánska rodina už 800 ro
kov je ozdobou Cirkvi svätej a požehnaním pre svet!

Povraz! Neľakajme sa tejto úvahy. Bohužiaľ, povrazom sa človek 
zbavuje života, keô sa ho chytilo zúfalstvo. Povraz na krku, aké 
to poníženie a potupa pre človeka, ktorý je predsa na ^oží obraz 
stvorený. Bohužiaľ, koľko prípadov samovrahov, ktorí si na krk 
viažu takúto hroznú potupu a kliatbu. Prekliaty povraz! Hanba 
ľudstva a hrozné nešťastie! Aj vtedy je povraz nešťastím pre člo
veka, ke3 ho poviažu na rukách pre určitý delikt. Povraz ľudskej 
justície,- spravodlivosti. Zaslúžený trest je sankciou. Povraz na 
rukách, povraz na krku. Aké to ponižujúce, ale aj odstrašujúce.

Povraz hrá zvláštnu úlohu aj v živote samého Ježiša- Krista.
V C-etsemanskej záhrade sa dobrovoľne nechal chytiť od vojakov, kto
rí ho povrazom zviazali a odviedli do žalára. Povrazom mu zviaza
li jeho sväté ruky, ktoré toľko dobrého ha svete vykonali. Povra
zom ho ohavne priviazali k stĺpu a nemilosrdne bičovali. Tým is
tým povrazom ho pobádali, aby niesol kríž na Golgotu. A tu na
posledy priviazali jeho nohy a ruky ku krížu, aby ho ukrižovali!

V tomto prípade povraz sa stal symbolom krutosti, tyranie a bit
ky i hanby. Aj drevo kríža sa stalo^premetom takejto potupy. Ale 
len dotiaľj kým tento povraz neposvätil sám Ježiš svojou krvavou 
obeťou. Požehnané drevo kríža, na ktorom visel náš Spasiteľ pre 
spásu sveta. Požehnane* povraz, ktorý sa dotýkal tela Krista-Spa- 
siteľa.

Nedivme sa, drahí bratia a sestry, že takýto povraz si obľúbil 
veľký náš Patriarcha sv.František,,ktorého cirkev nazvala Druhým 
Kristom. Týmto povrazom opásal najprv seba a dal príkaz všetkým 
Bratom, aby robili podobne. Serafínská korda je pre svet chľúbou 
i požehnaním !

Spasiteľ nás vyzýva :"Majte bedrá opásané a horiace sviece 
v rukách" /ĽK 12,35/.-Tieto slová si sv.František doslovne osvojil. 
Preto zanechal boh'atý aksamitový šat, od pastierov prevzal skrom
né rúcho a svoje bedrá si opásal povrázkom, aby tak bol silnejší 
proti všetkým nástrahám diabla a tela,ktoré nazýval "bratom so



márikom" - ktorému netreba vždy ísť po vôli. Takto s povrazom oko
lo bedier na habite odumrel celkom tomuto svetu a každej hmote.

Po Kristovi je to František,<#ktorý posväcuje povraz, aby ním 
nastúpil gestu dokonalosti a svatosti. Aj keó to bola cesta "po
tupy" na olgotu, predsa sa stala cestou radostnou i víťaznou tiež 
podľa vzoru Ježiša Krista!

Krásna a bohatá je celá františkánska história. Je to veľká ro
dina nosičov Františkovho povrazu, ktorý im už toľkú slávu pripra
vil tu na zemi, ale nadovšetko v nebi. Kto by mohol spočítať bla
žených synov v nebesiach a oslávených dcér, ktorí išli krížovou 
cestou Spasiteľa za svojím Zakladateľom!

Tento povraz chudobného Františka nosia ešte aj teraz tisícky 
Bratov a milióny Terciárov, Tento povraz v duchu dvíhajú nespočet
né zástupy všetkých stavov a kategorií, mladí i starí? bohatí i 
chudobní{ mužovia aj žehy, robotníci? sedliaci, učenci, vedátori, 
vynálezci5 učitelia, úradníci, vojaci, maliari, panovníci, kňazi,r, 
biskupi, ba aj pápeži., matky, "otcovia, mladé devy i statní junáci.:, 
Všetci tvoria serafínsku rodinu, ktorá sa preslávila činmi, obetou, 
láskou i krvou na slávu Božiu .... na povzbudenie klesajúcemu i hre
šiacemu ľudu. Všetci sú veselými a odovzdanými nosičmi povrazu i 
kríža za Kristom i r. ; Františkom, Kiež by toto nosenie povrazu bo
lo pre svet posilou i záchranou!

Jeden katolícky mysliteľ sa takto vyjadril:"Pre obnovu a záchra
nu sveta netreba novej rehole, nového bratstva. To staré bratstvo 
františkánskej rodiny je dobre, vyskúšané, staré už 800 rokov. Len
ľudia musia byť noví, s novým srdcom a zmy 
cami - na obrodu dnešného zhmotáreného sveta!"

le
ní

Nosenie kordy značí nielen sebazápor a

3ľaním, s novými horliv-

k pokániu, ale stá-
a iste napredovanie 
z Božieho ľudu sa

- -L J. 7aby aj jednotlivec-nosič povrazu-aj ostat-
stali opravdivými učeníkmi Ježišovými!

Spisovateľ DimWirtz hovorí, že františkánska řehola je stále 
aj dnes súca na to, aby v duchu Kristovom obnovila mravy a obro
dila svetf Pre všetkých Menších bratov a Terciárov nastala táto 
požehnaná chvíľa, veľká hodina uváženia, očisty, obrodenia a zá
chrany, Či to nié je krásne ohodnotenie, vyznačenie pre celú roz
vetvenú serafínsku rodinu?

Menovaný spisovateľ má ku nám všetkým túto pripomienku:"Čím 
lepšie a pevnejšie budú synovia a dcéry Chudáčika z Assisi pritiah
nutí kordou, tým lepšie odumrú svetu a mamone! Tým istejšie sa zdo
konalia -a prispôsobia sa ku Kristovi!” A ešte jedno spomína: dneš
ná doba krváca práve tak, ako zá dôb Františkových...A tu niet iné
ho východiska, ako. sa silnejšie opásať, dvíhať ho ako vzor a ,ísť 
za svätosťou - ku •Kristovi! , .

Všetci5 ktoré majú Františkov povraz, stávajú sa obeťou i vzo
rom, Táto”korda dvíha ducha k obetavosti, aby všetci takýto nosi
či rúcha a kordy Františkovej dali sa na pochod cez úskalia, tr
nie, prekážky« cez žeravé uhlie mnohých ťažkostí - jedine a 'výluč
ne k nebu í Kristov povraz i Františkova korda nech sú symbolom 
a znakom Božieho požehnania !

v
Strelné modlitby i 
Pane, ráč nás v tento den a 
Pane, pošli svojej Cirkvi sv 
Najsvätejšie Srdce Ježišovo, verím, žeV / - r _ - ' . ‘ '

v tuto qoc zachrániť od hriechu! 
ivtýeh kňazov a horlivých rehoľníkov!

— ---o —  - ----- verím, že ma miluje’š!
Nepoškvrnená Panna Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás!
Bože, Ty si všemohúci, urob ma svätým!
Matka milosrdenstva, oroduj za nás!



Úvahe otca Tomáša Špidlíka na tému 'ŕ *
Ukážka z dejín cháp i. z-ma ti kov»

Nasledovnú otázku počuje Čauto: Je chgrizmatieké turičné hnutie 
niečim novým alebo už bývalo v Cirkvi často? Odpoveď je jednoduchá: 
od nastarších dôb:

Je užitočné vidieť, ako sa kedy prejavovalo a čo pozitívneho al^bo 
zmýleného donieslo* V krátkosti ovšem nemôžeme prebehnúť celú históriu 
Cirkvi, ^reto si tu pripomenieme iba jednu silno charizmatickú osobnosť 
na konci obdobia Otcov Cirkvi a na začiatky byzantskej éry: Šime ona 
Nového Teológa.

Umrel v . roku 1022* Ale už samotné jeho meno je poučné. Čo značí 
"Nový Teológ"? Teológom nazývajú grécki autori sv. Jána Evanjelistu, 
pretože začína vetou í Na počiatku bolo Slovo /logos/ a to bolo u Boha 
/The os/. To j že nazvali Simeon • carihradského mnícha- Novým Teológom, 
novým svätým J'ánom? svedčí o tom, ako vysoko si vážili jeho inšpiráciu.

Najprv si však povedzme niečo o jeho živote:
Narodil sa v Malej Ázii a prišiel na štúdia do Carihradu. Jeho strýko 
bol veľkou osobnosťou na cisárskom dvore. Študoval, ale dá sa povedať, , 
že nedoštudc-valo Niečo sa mu p- knihách neľúbilo- aspoň na niektorých. 
Nemal rád ani cisársky dvor. Čítal životopisy svätých. To bolo niečo 
iné ako knihy a pre v:! d lá, Tí ľudia sa zhovárali s Bobom, mávali osvie
tenia, žili vo -svätej slobode Božích detí. Keď sa o tom rozprával s 
ostatnými-, všetci ho uisťovali aspoň ako píše on - že také časy sa 
už pominulý® Dnes sa už svätci nerodia, Musíme sa uspokojiť s tým, že 
žijeme normálny .Život a sledujeme to, čo -svätí ľudia už raz napísali.

Šimeon sa nedokázal zmieriť s touto odpoveďou. Píše: nemohol som 
tomu uveriť. Stále som si hovoril Pane, zmiluj sa! Či je snáď už dia
bol silnejší ako Boh, náš Majster? Či snáď už zatiahol celý svet na 
svoju stranu tak, že už nikto nie je na. strane Božej?

^edného d^a však mal šťasi..e: stretol-skutočného svätca z kostí a 
mäsa - a nielen svätú knihu. Dol to jeho. menovec: Simeon Zbožný z 
kláštora studitov v Carihrade. Začal k nemu chodiť. ale ten -ho veľmi 
nepoučoval. Čas od času mu povedal nejaké slovo, aíe i on mu dal knihu 
gréckeho mnícha z; 5 * storočia, Marka Pustovníka" s titulom "0 duchovnom 
zákone". V tejto zapôsobila ná Šime ona jedna myšlienka: Ak sa chceš 
duchovne uzdraviť, dávaj pozor na svoje svedomie. Rob to čo ti svedomie 
hovorí a budeš mať z toho veľký úžitok.

Všimnime si ten dôraz na slove "svedomie". Nie je teda dôležité to, 
čo je napísané v knihe. Boh dodnes hovorí vo svedomí. Musíme sa naučiť 
počúvať jeho v- n ú t o r n ý h l a s .  Odvtedy™ ako sám píše - Si
meon nešiel nikdy skôr spať, ako si položil otázku, čo mu v ten deň 
radilo svedomie a či to splnil. Pretože chcel počuť, čo mu Boh vo sve
domí hovorí,, vstával v noci. Inokedy totiž nemal čas.5 mal na starosti 
dom nejakého patrí cla. Mnoho sa modlil k Panne Márii, aby ho osvietila.

Jedného dňa mal videnie. Popis tohto videnia je zaujímavý. My si 
predstavujeme videnie ako nejaký konkrétny filmový obraz, niečo čo sa 
dá opísať: a ftčtoeslíť. 'Vbčt' takýmto videniam mali grécki Otcovia veľký, 
odpor. Mali strach, že tu ide e výplody fantázie. Boh sa predsa, nedá 
predstaviť.vo formách a v obrazoch.

Simeonovo videnie:bbio iné: zdálo sa mu, že všetko je plné svetla, 
že on sám je vo svetle, ale nevidel nič okrem svetla, žiaden tvar a 
žiadnu farbu. Dokonca vedel, že to nie je svetlo hmotné, ale niečo, 
čo preniká jeho myseľ. -

Stalo sa ovšem to, čo je starou skúsenosťou: samotné videnie nikoho 
neurobí lepším. Mladý Simeon priznáva, že bol pekný a elegantný a 
dal sa zlákať inými "videniamicisárskeho mesta;, úplne znyslovými a 
konkrétnymi. Rozhodol sa však tomu všetkému urobiť koniec: vstúpil do



kláštora studitov, kde žil jeho svätec, duchovný otec. Ale i to dopad
lo zle. Kláštor bol usporiadaný a dobre organizovaný. Všetko sa tam 
vykonávalo po poriadku; práca modlitba, čítania. To ovšem nie je f 
prostredie, ktoré by vyhovovalo charizmatikoim Chodil neskoro do choru 
keď sa modlil zabudol urobiť to čo mal a bolo to tak často, že ho po 
mnohonásobnom napomínaní nakoniec prepustili.

Útočiště našiel v malom kláštore v susedstve, kde bolo iba niekoľ
ko mníchov a poriadok nebrali tak vážne. Tam sa mohol modliť kedy 
chcel a ako chcel, podľa svojej vnútornej inšpirácie. Zasa mal vide
nie: zasa to bolo svetlo. A tu odrazu samotný zistil, že ani to nie 
je to hlavné. Rozhodný okamih v jeho živote nastal, keď si uvedomil, 
že k nemu hovorí Kristus. Píše, že mal videnie Krista. Ale znovu by 
sme sa mýlili, že tu išlo o nejaký obraz fantázie. Kristus k nemu 
prehovoril priamo v s r d c i .  Ale ako ?
: Vysvetlenie, ktoré nám tento byzantský mystik zanechal, je veľmi 
pekné a poučné. Bol to dvojaký zážitok;
1. že Boh nie je ďaleko, že je priamo v nás,
2. že Kristus hovorí v našom srdci tým, že odrazu - veľký dôraz kla

die na slovo "odrazu” - pociťujeme v sebe veľkú lásku k Bohu a k
ľuďom.
Boh je láska a pociťovať lásku k sebe, to znamená cítiť, že Boh je 

v nás; že v nás rozpráva. To je to veľké svetlo, ktoré nás odrazu 
osvieti. Sme udivení, kde sa to vzalo? Ako je možné, že ja, úbohý člo
vek, som odrazu schopný tak milovať ľudí.

Odvtedy sa Šimeon nazýva zvláštnym výrazom "chudák, milujúci bratov 
Tento zážitok lásky je takým veľ..ym zážitkom Boha medzi nami, že Ši
me on pocítil potrebu oznámiť toto posolstvo svetu; začal robiť duchov
ného vodcu ostatným ľuďom. Všetkých chcel doviesť k tomu, aby aj oni 
urobili objav Boha v sebe, keď odrazu zistí, koľkej lásky sú schopní 
dať ľuďom.

Tu názorne vidíme, ako sa osoby naozaj duchovné charizmatickým zá
žitkom dostávajú na správnu líniu, tlie je to nezmyselná túžba po vi
deniach fantázie, ale po objavení t oho, čo je podstatou kresťanstva.
A predsa mal mnoho ťažkostí i on; skončil vo vyhnanstve v inom malom 
malom kláštore. Dnes sú jeho spisy a jeho básne vydané a preložené, 
mnoho ľudí ich číta a majú ich radi. Charizmatické hnutie sa môže z 
jeho skúsenosti mnohému naučiť a dokonca i z jeho omylov. Pri všetkej 
dobrej vôli nedokázal vždy svoj.' nadšenie zaradiť do Cirkvi, ktorá 
samotná i vo svojich štruktúrach je veľkou charizmou. Preto iba v nej 
majú zmysel osobné osvietenial

Vi eripň — T'nnävQ *--------- ‘— — -^Rakúska katolícka tlačová služba Kathpress publiko
vala 16, augusta správu, ktorá vraj iba v poslednom čase prenikla naaugus-
Západ. Hovorí sa v 
Niesli transparent 
tám!"» Polícia ich

nej o proteste asi 2 0-tich študentov v Trnave, 
s nápisom; !Sme proti americkým a sovietskym rake- 
zastaviia skôr ako prišli do stredu mesta. Štyroch 

organizátorov -• dvoch študentov Pedagogickej fakulty a dvoch z tech
nickej vysokej školy - vylúčili zo štúdia. Vyšetrovania sú v plnom 
prúde.

D r . Kapucian - otec jedného zo štyroch študentov - stratil miesto 
docenta na Pedagogickej fakulte. Tento a podobné prípady boli vraj 
dôvodom urýchliť proces zrušenia Pedagogickej fakulty v Trnave, lebo 
ide ,o mesto, ktoré je vraj nábožensky veľmi zaťažené, ba dokonca bi
gotné !

- o -
POČÚVAJ NÁBOŽENSKÚ VÍSIELANIA ZAHRANIČNÝCH ROZHLASOVÝCH STANÍC,

ROZŠIRUJ SVOJ DUCHOVNÝ OBZOR l



PREHLBUJME SVOJ ŽIVOT MOPVtTBX í

V''prvom čísle minulého ročníka sne Vás informovali o zjaveniach 
Panny Márie v M e dugor :j e v Juhoslávii-. Od ľudí: kí: or ý m sa Panna Mária
- Gospa *» z javil® -■ sme sa dozvedeli r**ža Gc-spa si praje a prosí.
Sby v š a d e ‘Y a s v e í e v z n i k a X I  m o Q 1 i t e b *■»
n é s k u'p í d y v e r í n c i c h, ktorí s ú*'ochotní dať s S Kris
tovi a 3?anne“Márii úplne k dispozícii, V poslednom období Panna 
Mária sústavne zdôrazňovala s
" P r e h 1 b u J t e s v o ,1 S i ' v... o t m o d X í x b y i
Pretože je to jej výzva; zamyslime sa nad tým, čím vlastne modlitba 
je.
čo ,je modlitba ?

Koľkí s nás sa takto zaniýšľajú? Modlitba je vlastpe rozhovor
s Bohom j je to dorozumievanie sa s Bohom, Je to d ia'log medzi dvoma
osobami,-, ktoré sa milujú ~ medzí Bohom a človekom. Boha milujeme,
pretože*On nás miloval prv.

Modlitbu by sme mohli prirovnať k “horúcej linke”, zavedenej 
medzi vlád o u* USA ■ ZSSB; ktorá pbskytuje okamžité spojenie priamo. 
Každý kresťan má takú “horúcu linku” pribmeho spojenia s Behom, 
ktorá je mu vždy prístupná. TTetreba ísť ha poštový úrad. netreba
n'a to špeciálny kábel g prístroje. Linka"nikdy nie je obsadená a 
neStójí niče Väčšinu, kresťanov ju však’'nevyužíva„ Zabúdajú na túto 
linkuj prípadne ju využívajú - iba v súrnych prípadoch- A vieme vôbec 
tblefónne číslo Boha? Je uvedené v Jeremiášovi ý  V “Volaj . ku 
mne a*'vyslyším ťa a oznámim ti veľké veci a -. \ c vy e :í hn ut e lhé. o kto
rých nevieš“ .
Kto sa modlí a ' kx,o_pa*.môže modliť?

Každý človek sa inštinktívne mbdlí, aj keď niektorí k nepravému
bohu či bôžikom.. Mnohí s"i spomenú'na Boha len pri nejakej tragédii, 
v žiali, stňútku alebo v n eb'ózpeč ers s t ve e Podľa svätého Písma je'po- 
tŕebne splniť určité podmienky, ak chce človek nadviazať správne 
spojenie s Bohom* ak chce s 'Tím správne komunikovať?
- Brvou podmienkou účinnej modlitby jer aby č 1 o v e k p © t r i 1
K r i s t o v i j cez ktorého máme voľný prístup k Bohu-Otcovi
/I T im 2,*"5/o Musíme sa Krisibvi o d o V z d a ť ,  musíme s vrím . 
byť sp o jen í ř prosiť v Jeho. merne...
- Druhou podmienkou účinnej komunikácie s Bohom je n a š e  č i s 
t é  s r d c e ,  ako nám t c zvýrazňuje žalm 6 5/6 6 . verš 18 *
“Keby som videl v svojom srdci zlobti. Boh by ma nebol vypočul”, 
Nemôžeme oČakáváťV že Boh vypočuje naše‘‘modlltby? ak v našom srdci 
je dajaký nevyznaný hriech. Tak. ako’'vynechanie jednej prísady môže 
pokaziť celý koláč,"‘tak aj vedomé vynechanie nejakého poznaného 
hriechu pri vyznávaní môže byť príčinou zlyhania modlitby,
- Treťou veľmi dôležitou podmienkou je, a b y s m e  m a l i  
o d p ú š ť a j ú c e h o  d u c h”a V evanjeliu podľa sv« Marka, 
v 11.‘'kapitola čítame: ”A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak
mátb niečo proti komukoľvek, aby vám odpustil poklesky aj váš Otec..,“ 
Od nás. Božích detí, nebeský Otec žiada, aby sme mali odpúšťajúceho 
ďUchao My však často hovoríme, že sme už niekomu odpustili, ale*' 
hneď pripomíname: “i'ikdy ne zabudnem J'čo mi urobili” Boh zabúda na 
naše viny, le my sa správame ako ten zlý sluha /Mt 13, 21-35/, 
ktorý uvrhol do žalára svbjho brata pre malý dlh, hoci jemu boí 
odpustený vbľký dlh. Keď nemáme odpúšťajúceho d ucha je t;o”to isté, 
ako vrhnúť nášho blížneho v našom srdci do žalára pre dlžníkov.



- -'á[nierrkou oře úč.irrraŕ "im-ďlľ.tbu je n a š a  V i e
r a v B o h a ,  ktorá sa m£u_pr^jev±ť ako n e o b m e d z e n  á 
d ô v e r a  v Boha‘'a v Jeho konanie. V Matúšovi 21,22 čítame:
"Lebo všetci dosiahnete; o čo badáte prosiť s vierou a modlitbe". 
Dôverovať v Boha, v Jeho prisľúbenia, dôverovať v Neho- nie v to, 
čo urobí pťe nás č Poverovať bez pochybností /Mt 17, 14-21; Mk 11, 
22-24/. Táto dôverá sa musí prežívať d e n n e. Tu je dôíežit*é 
stále hlbšie poznanie Boha. Andrej MUrray o prvých kresťanoch'na- 
písal: "Pretože títo ľudia viery*'poznali Boha, nemohli r obiť nič 
iné, ako dôverovať jeho prisľúbeniam".
A my ako íňôžeme úppne dôverovať Bohu, keď nepoznáme ^eho prisľú

benia, keď nepoznáme ^eho slovo?
Ako sa môžeme stať viac podobnými._prvým_kresťahom?

Musíme si*'nájsť čas pre Boha, nájsť čás klaňSť ea Bohu a očaká
vať, aby sa nám zjavil*," dovoliť Mu, aby nás*'úplne vlastnil. Keď to 
budeme robiť a keď sa nám dá viac spoznať, naša v iera sá posunie 
ďalej: od dôvery ^eho diela k*"dôvery Jemu, nášmu Bohu, nášmu ne
beskému Otcovi, skrze Jeho Syna Ježiša Krista z milosti Ducha 
Svätého®

Zamyslime sa nS d sebou, nad svojím vzťahom k Bohu, nad svojou 
dôverou v Boha, nad kvalitou svojich modlitieb - a zmeňme to, čo 
je nesprávne! Je to potrebné,“lebo máme veľkú zodpovednosť pred 
Bohom za svet. vrajmä *ža svet najbližšieho okolia. Svet vzdychá 
pod bremenom zla. Od nás očakáva, že ho zmeníme.

najmocnejším prameňom premeny je m o d l i t b a ,  ktorú nám 
dal Boh k dispozícii. Využime š&ncu. ktorú nám dáva, keď nás povo
láva k premene sveta, k účasti na svojom spasiteľnom diele.

Panna Mária nás sústavne vyzýva k modlitbe slovami :
MODLITE SA, MODLITE SA ABY SOM ZVÍŤAZILA M&D SATANOM !

- o -
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Na výzvu sv. Petra Juliána Eymarda "Ježiš je tu. všetci k Nemu!", 
zapojme sa do ustavičnej poklony Nasvstejšej Eucharistie o

Druhý Vatikánsky koncil vytýčil duchovnú obnovu Cirkvi c Základom 
tejto obnovy má byť najsvätejšia Sviatosť Oltárna, čiže Eucharistia. 
Máme ■ sa vytrvalo usilovať dosiahnuť úroveň prvých kresťanov: pristu
povať k svätému prijímaniu nielen raz -dva razy do roka , ale pri kaž
dej svätej omši j a to s čistou dušou bez ťažkého hriechu a s dobrým 
úmyslom-: že nás"Pán Ježiš volá- aby nám dal božský pokrm a liek pre 
dušuo Sväté prijímanie je hlavnou súčasťou svätej omše.

Nový cirkevný zákonník v ean. 897 hovorí:
"Najsvätejšia Eucharistie je najdôstojnejšou sviatosťou, v ktorej sám 
Pán Ježiš Kristus je prítomný- obetuje sa a požívaný býva. Z tejto 
sviatosti Cirkev ustavične žije a rastie. Eucharistická obeta /svätá 
omša/ je pamiatkou smrti a zmrtvychvstanaia Pána , v ktorej 'sa ustavič
ne sprítomňuje obeta kríža. Eucharistia je prameňom ä vrcholom - celého 
kresťanského života. V Eucharistii sa naznačuje a vytvára jednota 
Božieho ľudu a uskutočňuje sa budovanie tajomného tela Kristovho čiže 
Cirkvi-, Ostatné sviatosti a všetky cirkevné apoštolské podujatia úzko 
súvisia s najsvätejšou Sucharistiou. a k nej sú zamerané".

*
Kánon 898: "Veriaci v Krista nech majú v najväčšej úcte najsvätej= 

šiu Euchar istius Nech sa činne zúčastňujú slávenia najsvätejšej obety! 
Nech zbožne a často prijímajú túto sviatosť! Nech vzdávajú najsvätej
šej Sviatosti najvyššiu úctu poklonu! D u c h o v n í p a s t i e 
r i  n e c h  v y s v e t ľ u j ú n á u k u  o t e j t o  S v i a 
t o s t i  a nech usilovne poučujú veriacich o povinnosti úcty a po
klony!"

Kánon 937? t! K o s t o 1 y- v ktorých sa najsvätejšia Euchar istia 
uschováva, majú byť k a ž d i d e ň  o t v o r e n é ,  aby sa veria
ci mohli venovať modlitbe pred najsvätejšou Sviatosťou • 0

Z vyššie uvedeného je jasné, že naiša úcta a láske k najsvätejšej 
Eucharistii nekončí pri svätom prijímaní, ale má pokračovať aj mimo 
svätej omše v č a s t ý c h  n á v š t e v  á c  h sviatostného 
Krista Veľkňaza, aby sme Mu stále -ď a k o v a 1 1  za tento najväčší 
dar Jeho lásky k nám, aby silo c h v á 1 i 1 i Jeho velebnosť, aby 
sme Ho o d p r o s o v a 1 i za hriechy a v y p r o s o v a 1 i 
potrebné milosti pre Cirkev, pre'Svätého Otca a pre celý svet-,

K tomu všetkému nás tiež vyzýva Svätý Otec Ján Pavol II- vo svojom 
apoštolskom liste "Dominicae Cenae", o úcte s tajomstve Eucharistie, 
zo dňa 24. fenruára 1980. Svätý Otec v ňom hovorí, aby sme neľutovali 
čas strávený v modlitbách pred svätostánkom a povzbudzuje nás, aby 
sme v ú c t e B l á  s k e k Sviatosti Oltárnej n a s l e d o 
v a l  1 s v ä t ý c- h  a sväté Božie zo všetkých storočí -cirkevných 
dejín, ab.y sme prenášali túto úctu a lásku k Eucharistii vhodným spô
sobom do nášho denného života.

Spomedzi mnohých svätých zoberme si za príklad veľkého apoštola 
Eucharistie, ktorým j© francúzsky kňaz svätý Peter Julián EÝMÄKD. 
Svätý Otec Ján XXIII. ho vyhlásil za svätého dňa 9. decembra 1962. 
Tento svätec založil rehoľu na apoštolát a ustavičnú poklonu Sviatos
ti Oltárnej, Pri schvaľovaní rehoľných pravidiel Svätý Otec Pius IX. 
povedal? Cirkev velini potrebuje takéto dielo! To isté povedal i arský 
farár svätý Ján Vianney, rovesník svätého Eymarda,



N a š a  o d p o v e ď ;
I v našej vlasti potrebuje Cirkev svätá d i e l o  u s t a v i č 

n e j  p o k l o n y .  Vytvárajme "okruhy" ustavičnej poklony, ustavič
nú službu lásky pred sviatostným Božským Srdcom Krista Veľkňaza, nepre
tržitú čestnú stráž pred eucharistickým trónom Krista Kráľa.
A k o  a k d e  t o  u s k u t o č n i ť ?

Spôsobom tichej osobnej modlitby. Kde je celý deň kostol otvorený, 
môže sa poklona /adorácia/ uskutočniť v kostole. V čase, keď nie je 
kostol otvorený, poklona sa dá vykonať diskrétnym prvokřesťanským^ 
spôsobom. Zúčastnený môže býť o tom poučený, ale je v i a z a n ý  
d i s c i p l í n o  u, t a j o m s t v a  . K  tomu treba prvokřesťan
ského ducha: "Viac poslúchať Boha ako ľudí". Je samozrejmé, že poklo
na - adorácia nám nesmie prekážať v plnení povinností.

Poklony zverujeme vedeniu Panny Márie pod titulom :
"NAŠA Míli PANI NAJSVÄTEJŠIE J SVIATOSTI

Klaňatelia - adorátori si dali názov : PRIATELIA KRISTA VEĽKŇAZA.
Hlavným heslom priateľov Krista Veľkňaza je
KRISTUS, VEĽKŇAZ, SPÁJAME SA S TVOJOU OBETOU, SKRZE ŇU NÁS ZACHRÁŇ,

POSVÄÍ A •ZJEDNOÍ !
Ovocím poklony je obetujúca sa láska, čiže všeobecné kňazstvo veria
cich. __ i

Priatelia Krista Veľkňaza.
-  o -

Každá minúta, strávená pred Svätostánkom, je požehnaná a prinesie 
svoje bohaté ovocie. Boh sa tu spája s človekom vo svätom a dôver
nom .styku. Preto netreba ľutovať Čas, strávený v kostole a netreba 
zazlievať ani tým, najmä starším ľuďom, ktorí už nevládzu pracovať 
ale tým viac sa usilujú na sklonlcu svojho života doháňať to, čo za
meškali alebo nemohli vykonať; že toľko času strávia v kostole a že 
nevynechajú skoro ani jednu pobožnosť* T e š m e sa, že máme aj 
takýchto ľudí, že máme svojich starých otcov a matky, ktoré zbožne 
oroduju za nás a za našu rodinu! I v tom je veľké Božie požehnanie, 
ktoré hám dožičí rodičov dlhého života, že oni sa modlia za nás a 
tvoria stálu čestnú stráž pred eucharistickým Spasiteľom i za nás, 
ktorí sme zdržiavaní v práci a vo svete*

Eucharistia má pre naše spasenie hlboký význam v tom, že je po
pri stá.lej prítomnosti Spasiteľovej aj o b e t o u  Nového zákona, 
obnovením Kristovej smrti na kríži až do konca sveta. Kristova spa
siteľná smrť je základom našej viery a nášho duchovného života. 
Kristova obeta zmierila Boha s človekom a otvorila mu možnosti nad
prirodzeného, vyššieho, kresťanského života. Preto 
predpisujev aby každý katolík aspoň raz do týždňa, 
sviatok, ztíčastnil sa tejto obnovenej najsvätejšej
omše !

Cirkev svätá 
v nedeľu a vo 
obety, svätej

-  o  -

Chvály Boha od sv• Františka z Assisi pri 'iiávšteve Sviatosti Oltárnej.
Ty si svätý, Pane, jediný Bože, tvorca zázrakov* Ty si silný. Ty

svätý, sisi veľký. Ty si najvyšší. Ty > i všemohúci kráľ. Ty, Otče svätý, si 
Kráľom neba i zeme. Ty si Trojjediný Pán Boh, všetko dobro. Ty si 
Pán Boh, živý a pravý. Ty si milovanie s, láska. Ty si múdrosť. Ty si 
pokora. Ty si trpezlivosť. Ty si istota. Ty si pokoj. Tysi radosť 
a plesanie. Ty si spravodlivosť a miernosť. Ty si úplne dostačujúce 
bohatstvo. - Ty si krása. Ty si skromnosť.Ty si obranca. Ty si sila. 
Ty si občerstvenie. Ty si naša. nádej. Ty si naša viera. Ty si naša 
Veľká sladkosť. Ty si náš večný život, veľký a, podivuhodný Pán,
Boh všemohúci, milosrdný Spasiteľ. Arnen.



24 - hodinová poklona na den 
Hodina í

: ............  od polnoci do. po
Krstné mená adorujúcich :

oci.

00,00  -  01,00

01,00  -  02,00

02,00  -  03,00

0 3 , 0 0  -  0 4 ,0 0

0 4 , 0 0  - 0 5 , 0 0  .
0 5 , 0 0  - 06,00 .
0 6 ,0 0  -  0 7 , 0 0  .

0 7 ,0 0  -  0 8 ,0 0  .

0 8 ,0 0  -  0 9 ,0 0  .

09,00 ~ 10,00 .
1 0 , 0 0  - 1 1 , 0 0  .
1 1 , 0 0  - 1 2 . 0 0  .
1 2 , 0 0  - 13,00 .
13.00 - 14,00 .
14.00 - 15,00 „
15.00 - 1 6 , 0 0  . 
3 J , 00 - 17,00 .
17,00 ~ 1 8 , 0 0  .
1 8 , 0 0  - 1 9 ,00. .
19,00 - 2 0 , 0 0  .
2 0 , 0 0  - 2 1 , 0 0  .
2 1 , 0 0  ~ 2 2 , 0 0 .
2 2 , 0 0  - 2 3 , 0 0  .
23,00  -  24,00
Poznámky

Adoracie si rozvrhnite tak, áby ste pokryli celý určený aen.
2. Adorujúci si môžu v nasledujúcich mesiacoch vykonať adorácius

- v hodinu, ktorú si povodne určili, , /
- alebo sa znova zapíšu do nového hárku na inu im vhodnú hodinu.

v y t v á r a j m e  a d o r u j ú c e  s p o l o č e n s t v á  n e p r e s t a j n e j  p o k l o n y
PRED NAJSVÄTEJŠOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU !



ti
Prichádzame 
O l t á r n e j V

k Tebe. náš Pane, 
tomto čase chceme

Kristus Kráľ j ukrytý vo Sviatcs- 
činiť pokánie.

Odpusť nám, čím sme sa previnili proti Tebe* Vieme, že
urážame Teba. Pane,ktorými

mame ve~ 
daj nám

ipuw U
ľa chýb a určite máme i také, 
viac viery a dôvery.

Nechceme byť ako nerozumní, 
myslia si, že od nich záleží, 
a namyslene meniť svet podľa 
Múdrosti Božej a veríme, 
še, Bud vôľa Tvoja a nie

V ‘ chcemGi;Tebe, ''Pane-h'ynkoovaťostopu vôľu a byť ako malé, nerozum- 
Bud milosrdný k našej hlúposti. Ty konáš podľa svojich 

je

ktorí sa'starajú do vecí Božích a 
ako bude Boh konať. Nechceme pyšne 
seba, proti vôli Božej. Dôverujeme 

že milosrdenstvo Božie zachráni mnohé du~ 
naša.

ne
zámerov c Ty vidíš,
-t • * t- , r?

“O.
dianiu.. Sud vôľa Tvoja a

správne. Len Ty 
nie naša.

dávaš zmysel’ všetkému

V prvom rade nás nauč? Pane Ježišu, dobre sa modliť. Nie reci
tovať množstvo modlitieb bez vrúcnosti, bezducho a namyslene á-

sú lepší ako' 
Ty chceš.Ce-

tým sa povyšovať nad iných, ktorí sa-nemodlia. Možno 
my,.ktorí sa zle modlíme, iuoo sa nemodlíme tak, ako 
lým srdcom, 
chybíme? Či

mysľou-a vôľou pravé slová v pravý Časí Či v tom ne~
v tom neurážame Teba*7’

dpu-s' rfiPane j odpusť-nám, že Ta zahrnuje
ktoré sú skutočne prežité a živé. Mauč nás modliť* sa s léíf-ou .pr 
vou nie falošnou* C i to už vieme? Älco sa. trúfame modliť sa- za iných, 
keá sa nevieme dobre modliť?. Či azda modlitby sa merajú na metre 
a viac záleží od ich kvantity ako od kvality a lásky, s ktorou sa
modlíme? Aký je náš úkon lásky?

V každom čase chceme robiť' pokánie, Snáävbude. najlepšie, ked ho 
urobíme mlčaním pred Tebou vo Sviatosti.

množstvo slov, z ktorých málo- 
n?e—

Ked
hovoriť Teba ku každej jednotlivej 
i Ty raz nezaslúžiš mať .slovo, ked

duši v 
sme na

asp.on raz necháme
duchu a v 
3 iencii,

právne
ded sa

demc zhovárať s Tebou? My vždy hovoríme, ale možno nám chceš
Či si 
prí-

niečo naliehavé povedať. Á možno potrebuješ práve naše mlčanie.
za množstvo slov,

Ty

Pane, prijmi naše mlčanie ako pokánie za množstvo slov, ktoré 
sme Ti predniesli neúprimne, málo vrúcne, s vedomím svojej vlast
nej dôležitosti, ako keby si sa „Ty bez našich odriekaných modli
tieb nezaobišiel. Kde je naša hĺbka? Komu dávame prvé miesto? Te
be alebo sebe? Ty si tu prvý, kvôli Tebe sem chodíme. Bud k nám 
milosrdný a odpusť nám. Hľadáme Ta v prvom rade vo svojich blíž-m ú ±*jL prídeme sem, predstupujeme predv nich, Ale ked

sme sa Ti 'klaňali, aby sme prijali rozkazy a aby 
si nás vyzbrojil .pre svoju s.'užbu v blížnych: láskou, porozumením,
nych a slúžime 
Krista Kráľa3 ab-1
pochopením a pomocou. Čakáme na Tvoje príkazy. Ale vieme ich 
správne prijať a vyplniť?

Odpusť nám.. Pane, že tak slabo čerpáme z Tvojho prameňa a 
ík nedostatočne slúžime. Odpusť nám i .našu falošnú pokoru a

_____________✓ r \  n ______lj r . m ̂  X,*.-' x í v, -- w >

U Z
vze
ukážVze

tí
nám pokoru pravú. Odpusť nú falošný ton v reči, Odpusť nám, 
ía tak málo hľadáme v každom blížnom a že na druhej strane Ta v 
blížnom tak veľmi urážame. Odpusť nám naše pokrytectvo.

zaliečame, chválime ísTu sa Ti klaniame 
slabí a konáme opačne. Skutkami viera dosiahne 
Či nás len viera bez skutkov môže spasiť?

ale v skutkoch sne 
svoju dokonalosť.



Daj, dobrotivý Ježišu, aby sne ía nachádzali v trpiacich, či 
sú to priatelia alebo nepriatelia a aby sne sa nepovyšovali nad 
tými, ktorí .sa topia, ale aby sme im svietili ako majáky správnej 
orientácie, skutkami a príkladom ukazovali cestu iným. Ci to už 
vieme?

Pane, odpusť nám, že tak málo hľadáme ozajstnú hĺbku slov, ktoré 
vyriekneme. Každý z nás hovorí, každý poučuje. Ale prečo nenechá
me hovoriť Teba? Prečo sa snažíme pyšne vylepšovať zmysel Tvojich 
slov? Sme azda exegéti? Máme na to právo? Dostatočne poznáme Tvo
je Slovo? Pane, Ty nás uč, Ty nás poučuj. Ty učíš národy po celé 
stáročia a máš čo povedať každému, Či sa Ti my môžeme rovnať? Več 
nevieme niesť ani svoje denné kríže s láskou a dôverou v Teba.

Vaša reč nech je ''áno" alebo "nie". Ostatné je od zlého. Tak 
je napísané. Koľko mudrovania a špekulácií si musel v našom spo
ločenstve vypočuť. Akí sme pyšní. Stále chceme hovoriť iba m y , ale 
Tvoje slová pritom ani dobre nepoznáme. Tvoje slová.

Pane, odpusť nám, že márnime čas zbytočnými a plytkými rečami. 
Kde je naša hĺbka? Ako sa chceme podobať Tebe, ktorý si tichý a 
pokorný srdcom? Ako chceme byť priateľmi Božími?

Pane, pouč nás S Ty maj slovo a nie my. Ty si dobrý, láskavý, 
trpezlivý. Ale čo všetko Ti dávame zniesť my pod rúškom lásky. 
Láska je dobrotivá. Láska je trpezlivá. Láska sa márnivo nevypína. 
Všetko znesie, všetko pretrpí.

Pane Ježišu, Ty si Láska. Ty sa márnivo nevypínaš a všetko vieš 
zniesť. Zato my sa márnivo vypíname, prisvojujeme si Tvoje záslu
hy a máločo vieme zniesť.

Pane Ježišu, nauč nás pravej dobrotivosti a pravej láske, pra
vej tichosti a pokore, aby sme hovorili i mlčky. Aby sme nemuseli 
tárať a omieľať slová, ktoré by nakoniec stratili svoj obsah a sta
li sa iba frázami, ktorými disponujú namyslení ľudia.

Nauč nás vážiť si a ctiť Tvoje slová, v tichosti o nich rozjí
mať a nepridávať k nim nič také, čo by splošťovalo ich zmysel.
Zbav nás tejto pýchy a namyslenosti, ktorá je ako choroba a mno
hých odpudzuje.

Privecí nás na správnu cestu, aby sme žiarili Tvojim skutočným, 
pravým svetlom, aby to iní zbadali i bez nášho pričinenia a upo
zornenie na seba, abjr ich ku nám priťahoval Tvoj obraz v nás a nie. 
naša táravosť a násilný apoštolát. Apoštol je úspešný, keá je úpl
ne- a bez výhrady nástrojom Božím a rytierom ušľachtilého zmýšľania, 
ktorý bojuje za väčšiu česť a slávu Božiu.

Pane, Ty vidíš do našich srde. Je naše zmýšľanie ušľachtilé? 
Prisvojujeme si Tvoje zásluhy alebo myslíme len na väčšiu česť a 
slávu Božiu?

Pomôž nám dorásť k ušľachtilému zmýšľaniu. Ty vidíš, ako zmýš
ľame o sebe. Ty vidíš, ako zmýšľame o iných. Ako môžeme dobre apoš
tolovat, ke3 sami sme málo dobrí? Keä od nás iní utekajú, nemôže
me byť ani dosť ušľachtilí ani dosť dobrí.

Pane Ježišu, Ty vidíš všetkynaše chyby. Pomôž nám ich spoznať 
a zbaviť sa ich. A prijmi naše pokánie. Amen.

Tichá adorácia a modlitby.
JAM
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Dolinou sťa ozvena letel z chrámu refrénu hlas :
Oroduj za nás, oroduj za nás... v -
U päty božej muky v tôni starej lipy šuchol sa tieň.
Úbohé chlapča v slzách zopälo ruky, 
pery mu šeptali bolestnú žalobu na otcov, 
na matky,na dobu :
Ó, krásna Pani, odpusť, neviem sa modliť, 
nenaučili ma.
Som sirota moderných čias, i keä mám otca i mať.
No i ja mám srdce čo cíti a chce milovať.
Mama, modliť - nenaučila ma, 
vždy vraví: nemám čas !
Otec, ako mnohí iní, vždy to isté zas : 
práca, auto, rádio, noviny, niet vraj čas!
Niet čas!
Oni sa nemodlia.
Nechcú? Neviem!
Možno v tom zhone zabudli - hanbia sa priznať.
Jedno viem : že nie sú 'šťastní, nevedia milovať! 
ú, krásna Pani, počuj môj hlas : 
som sirota moderných čias, i keä mám otca i mať, 
zľutuj sa, oroduj za nás...
Sirota moderných čias. Tak čudne to znie, ale predsa pravdivo.

Je to dieťa, ktoré má zemských rodičov, oni mu dali život, stara
jú sa oň hmotne, ale jeho dušička trpí podvýživou. Nie je to die
ťa presvedčených ateistov, ktorí by mu miesto náboženskej výchovy 
všetepovali ateizmus, marxizmus alebo tzv. "vedecký svetonázor".

Je to dieťa rodičov, ktorí síce sami veria v Boha, ktorí dali 
pokrstiť svoje dieťa, ale akosi sa zaplietli tak do zemských staros
ti , že na duchovné potreby svoje a svojich detí alebo nemyslia, 
alebo si nevedia nájsť na ne nikdy čas.

Siroty moderných čias sú aj deti tjŕch, čo zo strachu pred rep
resáliami vládnucich sveta, zneužívajúcich svoju moc na potláča
nie základných právd a slobôd, sami sa neodvažujú praktizovať ná
boženstvo, neodvažujú sa ani posielať svoje deti na náboženské vyu
čovanie a neodvažujú sa - alebo sú neschopní - im dávať toto ná
boženské vyučovanie sami.

Je pravda, že za daných smutných okolností vznikajú veľmi ťaž
ké situácie pre rodičov, zvlášť'niektorých tried. Ale toto ešte ne
zmenšuje zodpovednosť rodičov voči ich deťom.

Rodič má povinnosť pripraviť svoje dieťa pre život. To značí, 
zaistiť mu telesný, duchovný a duševný vzrast a rozvoj. Verejné
úrady obyčajne dozerajú na to, aby sa rodičia starali o telesné po
treby svojich detí a aby ich posielali do školy a zaistili im všeo
becné vzdelanie.

Kresťanskí rodičia majú však aspoň o jednu povinnosť viacej: 
ak sami veria, že život, na tejto zemi je len časťou nášho celého 
života, siahajúceho aj za telesnú smrť, vtedy m a j ú  p o v i n 
n o  sť vychovať a v z d e l a ť  s v o j e  d e t i  v t e j 
t o  v i e r e  a pripraviť ich* na život, ktorým dosiahnu tento 
cieľ svoj, čiže spásu.v

Táto povinnosť zahrňuje v sebe mnoho vecí. Vyžaduje od rodičov, 
aby od ú t l e j  m l a d o s t i  vštepovali svojim deťom 
kresťanské zásady, aby ich učili základné modlitby, t.j, akosi vy
tvárať základný styk s Pánom Bohom. Mudia ich u v á d z a ť  d o  
ú č a s t i  n a  s p o l o č n ý c h  b o h o s l u ž b á c h  
veriacich a neskôr p o s i e l a ť  i c h  n a  n á b o ž e n s -
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k é  v z d e l a n i e ,  ktoré im väčšina rodičov nemôže dať sgtigôy t 

Okrem toho účasťou na náboženskom vyučovaní dostávajú niečo,ona u 
čo sa ťasto zabúda : • > a x o; e v
tým, že dieťa chodí na náboženské vyučovanie spolu s inými deťmi, 
vytvára sa v ňom duch spoločenstva, duch spolupatričnosti, duch 
jednoty a solidárnosti, ktorý je veľmi dôležitý pre jeho osobnú 
vieru, ako aj pre samú spásu. Človek nie je od prípody samotár, ale 
spoločenský tvor. A aj vo svojom najhlbšom presvedčení potrebuje 
spojenie s inými.

Pocit patričnosti k spoločenstvu a zvlášť pocit patričnosti k 
veľkej Cirkvi, ktorý zakusuje už tým, že je v spoločnosti seberov
ných a potom v k o s t o l e  v spoločnosti ľudí rozličných typov 
a rozličných spoločenských tried a vzdelaní, je obrovská pomoc pre 
vieru a pre vyriešenie daných problémov.

Ale tu nejde len o akési budovanie pocitu sily. Spolupatričnosť 
je súčasťou samej našej viery a našej spásy. Č l o v e k  s a  n e 
s p a s í  s á m ,  a l e  p r o s t r e d n í c t v o m  a p o 
m o c o u  i n ý c h  ľ u d í .

Druhý vatikánsky koncil prízvukoval túto skutočnosť veľmi silno.
Je každému jasné, že k poznaniu Boha, k poznaniu zjavenia, k účas
ti na Kristovej špáse, ktorá sa nám komunikuje prostredníctvom 
sviatostí, potrebujeme ľudí, kňazov. Boh chcel potrebovať ľudí na 
vykonanie svojho diela spásy zeme. Chcel potrebovať apoštolov, ohla
sujúcich Evanjelium. Chcel rozdávačov jeho milostí, chcel spolu
tvorcov, privádzajúcich tento svet k väčšiemu rozvoju a cieľu, ktorý 
určil.

V konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu "O Cirkvi”, nazvanej 
"Svetlo národov" sa hovorí :
"Hlavou tela Cirkvi je Kristus. Z neho Božou silou rastie celé telo, 
vystrojené a pospájané -kĺbmi a šľachami. On sára vo svojom tele-Cir-, 
kvi stále rozdeľuje dary činnosti, ktorými si jeho pomocou navzájom 
preukazujeme spasiteľné služby, aby sme v láske, uskutočňujúc pravdu, 
všemožne vzrastali v Ňom."

Každý člen Cirkvi má svoju úlohu v tajomnom Kristovom tele. Ak 
ju dobre nesplníme, čosi Chýba tomuto telu. A dobre ju splniť mô
žeme iba vtedy, ak sme v nej správne priučení, ak cítime, túto spo
lupatričnosť, túto spoluzávislosť. V tomto duchu majú teda rodičia 
vychovávať deti.

C e z .  m e s i a . c  j ú n  m a j ú  r o d i č i a ,  p r i h l á s i ť  d e t i  n a  v y u č o v a n i e  n á b o ž e n 
s t v á .  Robia sa všelijakú kroky, aby ich od toho odradili a 
zastrašili. Mnohí sa hádam aj obávajú následkov. Treba si však u- 
vedomiť, ž e : a l e b o  t á  v i e r a  j e  h o d n á  o - 
b e t í ,  a l e b o  n i e „ V dnešných pomeroch, bez solídnych 
základov náboženských mládež nemôže odporovať útokom proti, viere.
Kto im ich dá, ak nebudú chodiť na vyučovanie náboženstva?

A myslím, že nechceme mať siroty moderného veku, ani nechceme, 
aby o nás platili slová sv.Písma :
"Maličkí pýtali chlieb a nemal im ho kto dať..."

- o -
VATIKÁNSKY ROZHLAS VYSIELA
- každé ráno o 7 , 3 0  hod. na zvyčajných vlnách s v ä t ú  o m š u 
po latinsky^s liturgickými čítaniami v rôznych európskych jazykoch,
- každú prvú. sobotu v mesiaci o 2 0 , 3 0 hod. modlitbu ruženca so 
Svätým Otcpm z Matildinej kaplnky vo Vatikáne po latinsky,
- k až d d evj. večer modlitbu svätého ruženca,
- každý den po česky o 1 9 , 3 0  hod. a po slovensky o 19,45 hod.
- s opakovaním večerného vysielania na .druhý den ráno: 
po česky o 6̂ .5 hod. a po slovensky o 6,30 hod.



Žiť podľa vzoru Ježiša Krista - žiť_sväto_o.,
- Tento seriál*'má za cieľ poukázať všetkým veriacim, ako^ presadzo

vať do každodenného života kresťanské pravdy, aby sa ich život čo
raz viac pripodobňoval Kristovmu životu.

Áno, povedzme to smelo: K r i s t o v m u  ž i  v*'o t u, lcfc o ka
tolícky muž, žena, mladíc, deva, chlapec, dievča sa nemajú uspokojiť 
žiť"hociako, ale musia sa sna žiť“ žiť podľa vzoru Ježiša Krista. 
Jedným slovom, musia sa všetci snažiť žiť*sväto. Žiť sväto, to musí 
byť náš ideál, naša túžba. Nestačľ'kresťanskó vieru poznať, treba 
ju žiť. Veď'vieme veľmi dobre', že naša viera bez skutkov by bola 
mŕtva vec,“neužitočná. Preto naše snaženie ako kresťanov, ako Kris
tových“ učení kov , musí vrcholiť v hsobrrej svätosti. Tým dávame'plnú 
náplň nášmu životu. Leto keď sa snažime byť svätými, vzdávame veľkú 
česť BohUj áno, najväčšiu česť. Okrem toho zaisťujeme si večný ži
vot tým, .že sme nielen poslucháčmi Božieho slova, ale i vykonáva
teľmi* a konečne robíme našou svätosťou svet krajším, lepším s tak 
najplnšie' prispievame k výstavbe opravdivého ľudského nažívania a 
k vytváraniu Božieho kráľovstva už tu na zemi.
- Podľa zdravých asketických zásad ste rozdelili hneď na začiatku 

náš seriál na niektoré časti. V minulých vysielaniach ste hovorili 
skôr o tom, čo majú veriaci vo svojom živote odstraňovať, umŕtvovať, 
riadiť, zlepšovať.

Áno, hovorili sme o tzv. ’o č i s ť u j ú c ' e j  e t a'p e, v kto
rej sa kladie hlavný dôraz na to, čo treba v našom chovaní,' z na
šej povahy odstrániť. V tejto druhej časti seriálu, ktorý dnes za
číname, budeme*'sk’orej nástojiť na tom, akými prostriedkami v  nás 
p ň z i t í v n e  p o d p o r o v a ť  život svätosti, ako stavať 
z nás zodpovednú kresťanskú osobnosť. Budeme kráčať vo svetle Božie
ho slova za mravnou dokonalosťou. Preto sa táto druhá etapa volá aj 
c e s t o u  o s v i "é t e n' i a, lebo duša očistená počas prvej 
etapy, usiluje sa pevnejšie nasledovať božského Učiteľa,-svetlo ži
vota a rásť v kresťanských čnostiach.

Mohli by sme povedať inýirii slovami, že je to cesta d o z r i e - 
v*'a n i a k pravej kresťanskej slobode v synovstve Božom. Je to 
onh Pavlovské:'rásť do výšky postavy Ježiša Krista. Je to aj cesta 
pInšieho primknutia sa ku Kristovi. Treba si totiž uvedomiť, že mno
hí veriaci *áa iba ústami, iba slovami hlásia k Božskému Spasiteľovi. 
Bijú sa možno smelo v prsia a hovoria: ja som kresťan, ale v prak
tickom živote žijú potom podľa svojich chúťok, nezriadených snáh a 
nedajbože, hriešnych vášni. Q

Kresťan, ktorý túži za dokonalosťou, celým životom musí dokazo
vať, že patrí k Ježišovi Kristovi. To znamená, že každým citom, 
každým slovom a každým skutkom dokazuje, že patrí Ježišovi. Nehanbí 
sa za Ježišove slová, za jeho učenie a jeho dielo, Nebojí s a Kris
tove pravdy povedať ä j pred tými, ktorí nerozume jú, prípadne sa im 
vysmievajú a ich zaznáva jú. Hovoríme, že taký katolík sa stáva 
a n g a ž o v a n ý m  k a t o l í k o m .  Taký veriaci si uvedomu
je, že žatiaľčo sa snaží spasiť seba samého, pracuje aj na spáse 
iných.
- Takýto dokonalejší a uvedomelejší kresťanský život sa dakedy 

označuje aj ako čnostný život. To zaiste preto, že základom takého
to života kresťana je praktizovanie čností?

Celkom správne ste povedali: Základom tejto druhej etapy je prak
tizovanie čností, je rast v" čnostiach, je cvičenie sa v čnostiach, 
■^reto bude vhodné, ̂ keď si hneď osvetlíme a nakrátko povieme, čo 
sú čnosti. Psychológia a do určitej miery aj asketika definujú



čnosti ako trvalé vl&strroeti^rKwz^umu a vôle, ktoré-UScL<;pAujá človeka.; 
rozumový, citový, pudový a vonkajší život* Po latinsky sa

cnosť povie "vir-tus”. Toto-slovo je odvodené od-slova "vis", ktoré ý 
znamená silu, mužnosť, odvahu-, kým slovenské slovo čnosť je odvodené 
od čestnosti a naznačuje, že Sa čnosti prejavujú vo svojich
citoch, slovách a skutkoch rozumovú a vôľovú, silu konať dobro a 
chrániť sa všetkého zla.
Teda čnostní ľudia nie sú nejakí usmolení bojkovia - ako si to 

dakto myslí -- ale ľudia, ktorí vedia premáhať samy seba, svoje nezria
dené sklony a"vášne a.ktorí všetkými svojimi skutkami ukazujú svoju 
priamosť, vernosť a ;zodpovednosť.

Pre lepšie pochopenie čností je potrebné zadeliť ich do dvoch veľ
kých skupín:• *
- čnosti prirodzené1 a
- čnosti nadprirodzené. .

- Ako teda definujeme prirodzené čnosti ? 5 ;o •
Prirodzené čnosti definujeme ako dobré návyky, získané Vytrvalým • 

opakovaním dobrých skutkov. Je t o 'dačo obdobné, ako vo fyzických a o 
telesných výkonoch nášho tela. : .

Zoberme si, napríklad, takého športovca: keď sa mladík rozhodne / 
stať dobrým basketbalistom, musí sa veru veľa a veľa cvičiť"'v hádz©-~ 
ni lopty do koša musí 'veľa trénovať a cvičiť-ša*r v prihrávaní lopty 
svojmu spoluhráčovi. Len dlhým cvikom a dlhým tréningom sa stane ši
kovným hráčom, ... ■ • . .

Podobne kresťanské dievča, ktoré sa rozhodne stať sa spra odlivým 
dievčaťom, to znamená že chce spravodlivo myslieť, hovoriť a konať, 
musí sa' Veľa a yeľa- cvičiť a musí sa snažiť, ako si vypestovať; hú
ževnatosť priamo a spravodlivo myslieť, hovoriť a konať.
Prirodzene, čnosti poznali už starí filozofi a veľmi ich odporúča

li všetkým ľuďom. Aj ľudia"bez viery, ako sa hovorí, tiež odporúčajú 
určité čnosti.*Prízvukujú napr. poctivosť a svedomitosťv práci, píšu 
proti rozkrádaniu verejného majetku, naliehajú na učiteľov, aby pri
vykali deti slušnosti, poctivosti, presnosti a iným čnostiam.

Prichodí mi na um, že po smutných päťdesiatych rokoch, keď rozoh
nali na Slovensku všetkých rehoľníkov a mnohých kňazov, keď si títo 
potom mali nájsť dajaké civilné zamestnanie, veľmi rady im zverovali 
v továrňach a v podnikoch úlohu skladníka, pretože pri nich sa mohli 
spoľahnúť, že nebudú kradnúť..

Vidieť, že čnosti sú potrebné v každej ľudskej spoločnosti!
- Keď už v prirodzenom poriadku"čnosti sú také potrebné, zaiste budú 

ma u v'éTkú .dôležitosť aj v duchovnom živote? -. -•
Isteže! íýudské, prirodzené čnosti majú veľký význam a j pre našu 

kresťanskú formáciu* Veď ako správne povedal pápež Pius XII., musíme 
sa obnovovať od základu. Divoké treba premeniť na ľudské a ľudské 
potom na božské, na Božské* podľa Srdca Ježiša Krista .' A pápež 
Ján XXIII. výrazne pripomína: nebudeme dobrými kresťanmi, ak si ne
osvojíme ľudské čnosti. Preto sa t"eba snažiť o úprimnosť, nestran
nosť, nepredpojatosť*, o dodržanie d aného slova. Veria c ľ  č love k musí.; 
vždy vystupovať čeStno a priamo. Neuchyľovať sa k dvojznačnosti ani 
nezakrývať nesprávne úmysly pláštikom lásky alebo kultu.-.P . .7 7 s v ' i r\ 7":<r ..rovedali sme pred chvíľkou, že veriaci' sa má usilovať nielen o 
Svoju spásu, ale aj o spásu svojich blížnych, v prvom rade svojich 
ha jdrahšíčh. Aby* sme' tó' -dosiahli, musíme v prvom rade posväcovať nás 
sáných,' snažiac nadobudnúť si veľa čností. Ak' nie sme čnostní, ak 
pre d* druhými nesvietime poctivosťou svojho konania, myslenia a slov, 
ani naše najväčšie námahy nedokážu spôsobiť čo len jediný záblesk 
spásy! Aby sme mohli dávať*, musíme mať! Aby sme mohli posväcovať 
druhých, musíme byť sami čnostnými, musíme byť svätými!



Otec André j--Pauliny 
Nadprirodzené čnosti a

Pre ich pochopenie treba si ozrejmiť tieto danosti:
Aby kresťan mohol žiť čistým, priamym a mravným životom, musí sa 
neustále cvičiť' v prirodzených čnostiach, lebo harmonický vývoj člo
veka záVisí na' nich. Ale nemá ostať len pri tom. lebo každý z nás 
je určený pre nadprirodzený poriadokc Čo to znamená ?
Nielen človek a najmä veriaci človek'íná nielen zachovať čisto 

ľudský poriadok a*'snažiť sa o dôstojné spolunažívanie s druhými* 
Cieľom kresťanie nie ani les rozumové poznanie Boha, čo by sa stalo, 
keby sme zostali iba na čisto rozumovej rovine. Jeho* povolán í m je 
dospieť k videniu Boha z tváre do tváre, ôiže'byť ponorený do živo
ta Trojjediného Boha, žiť Božím životom, ako nás o tom učí Božie 
zjavenie, čiže sám*'B oh. Aby človek dosiahol tento cieľ, potrebuje 
k tomu nadprirodzené prostriedky, ktoré dostáva už pri krste. Tieto 
sily 'začnú*'p ô s obiť, kečT'čloVek záčne používať rozum. Nadprirodzené 
Sily neúčinkujú samočinne, nekonajú miesto nás záslužné skutky pre 
nebo, ale nás usohopňujú a pobádajú k dobrým skutkom. Ľahkosť v ko
naní'dobrých skutkov nadobúdame p o s t u p n e  o p a k o v a 
ň í m *'č n ó s t n ý c h*' č i n o v  ľ ako sa to deje aj u prirodzen 
ných čností. Nadprirodzené črt os t i* neničia prirodzene čnosti, ale 
ich zdokonaľujú, ako milosť Božia nepotláča ľudskú prirodzenosť, ale 
ju zdokonaľuje., ..

Predsa všék je veľký'rozdieľ medzi prirodzenými ľudskými čnosťami
a čnosťami nadprirodzenými,
- V čom je vlastne tento veľký rozdiel’ ?

Tento rozdiel závisí od m o t i v á c i e  prirodzenej a nad
prirodzenej čnosti® Fspr. niekto môže milovať Boha preto, lebo ho 
uznáva za svoje najvyššie dobro, za svojho Stvoriteľa. Toto je pri
rodzená láska, ktorú možne nazvať aj prirodzenou čnosťou nábožnosti. 
Takáto láska však nekonečné zaostáva za láskou, ako* nás učí milovať 
evanjelium. Ježiš Kristus nás učí milovať Boha'ako nebeského" Otca 
božskou-'láskou- celým oddaním sa jemu. Takáto láska je čosi nad- 
-pr-irodžené, je to nadprirodzená čnosť nábožnosti.

Tak isto kto miluje blížneho len. z ľudských ohľadov a pohnútok, 
napr. preto, že je tej istej národnosti, že mu je priateľom alebo 
len zo súcitu, je veľmi "ďaleko od hrdinstva toho, ktorý sa obetuje
za druhého ako za svojho brata v Kristovi, ako za Božieho Syna, vy
kúpeného Kristovou krvou,.

Existuje teda veľký rozdiel medzi prirodzenou čnosťou, ktorá sa 
obyčajne riadi rozumom a ohľadmi na ľudskú dôstojnosť a kresťanskou 
čnosťou, ku ktorej nás pobáda nadprirodzená viera a príklad Ježiša 
Krista c
_ .Nadprirodzené čnosti nazývame aj v 1 í a t y m i čnosťami a ., 

tieto vliate čnosti delíme na s
- Božské?
- mravné*
- V pom sa líšia tieto dve kategorie čností 2 ■ -
. B'ožské čnosti sú tie, ktorých bezprostredným’predmetom a motívom 

je - sám Boh. Sú tri ; viera, nádej a láska.
Totiž vierou v Boha veríme, nádejou sa Boha snažíme dosiahnúť ako 

najvyššie dobro a láskou Boha milujeme..ako svojho Otca.
Mravne čnosti majú za predmet stvorené dobrá. Usmerňujú ľudské si

ly k dobrému. Aj ony tiež vedú k Bohu, ale nepriamo. Volajú sa mrav
né, pretož*é riadia ľudské mravy. Počet mravných čností je veľký, 
ale základné mravné čnosti sú štyri :



rozumnosť, zmužilosť, miernosť a spravodlivosť. Menujeme ich základ
nými preto, lebo sú akoby základom, na ktorom spočíva celý mravný 
život.
- Mohli by ste nám teraz objasniť pomer medzi čnosťami a zlými 
náklonnosťami ? .. -■ -•

Čnosti - či prirodzené alebo nadprirodzené - nás automaticky ne
zbavujú zlých náklonností a nezriadených čností. Je však'zrejmé, že 
nám pomáhajú dosiahhúť dokonalosť. Táto pomoc čností je nevyhnutne 
potrebná.

Prirodzené alebo získané čnosti nám uľahčujú cestu k dobrému. 
Spôsobujú, že konáme vždy menej zla. Tak sa v nás postupne oslabujú 
zlé návyky a častejšie konáme dobré skutky. Vždy menej nás podmaňujú 
vášne a neresti a tieto strácajú na svojej sile. Ochotnejšie poslú
chame hlas rozumu, ba postupom stane sa nám to zvykom, akoby druhou 
prirodzenosťou. Sme schopní vzoprieť sa zlu a konať dobro s väčšou 
ľahkosťou, pohotovosťou, stálosťou, ba s radosťou.

■Povedali sme, že nadprirodzené čnosti - aspoň z počiatku - nám 
neuľahčujú konať dobr é'skutky, ale ich povznášajú d*o nadprirodzenej 
roviny. Vnútorne disponujú našu dušu, takže uchvátená krásou nadpri
rodzeného dobra, cit i* mimoriadnu túžbu po ňom bez toho, žeby ešte 
Cítili ľahkosť pri konaní čnostných skutkov. Á tak zisťujeme, že po 
nadobudnutí a zdokonalení prirodzených čností akoby zmizli zlé sklo
ny, kým obohatení vliatyml čiže nadprirodzenými čnosťami ešte pretr
vávajú protichodné náklonnosti. A tak sa stáva, že aj po mnohých ro
koch čo pristupujeme k spovedi a s vátému prijímaniu a vzmáhame sa 
v nadprirodzených čnostiach, na ceste k dokonalosti sa stretávame s 
rovnakými ťažkosťami* ,1 ... -

Relatívnu ľahkosť pri praktizovaní vliatých, čiže nadprirodzených 
čností, nadobúdame tiež častým o p a k o v a n  í m  čnostných skut
kov za podpory p o m á h a j ú c e j  m i l o s t i .  Bez mimoriad
nej Bože'j pomoci* a systematickej snahy nemôžeme pohotovo a trvale pre
máhať vonkajšie ťažkosti a zlé sklony!

Jedným slovom : každedenným zápasom proti zlým náklonnostiam a 
praktizovaním vliatych čností - viery, nádeje a lásky - získavame 
prirodzený návyk a vonkajšiu ľahkosť, akou" budeme konať dobré skutky. 
To nás'povzbudzuje k duchovnému" bo ju a k snahe cvičiť sa v čnostiach, 
ktoré nám vlial do duše milosrdný Boh. Stávame sa tak schopnejšími 
spolupracovať* s jeho milosťou a to nás robí otvorenejšími aj k nad
prirodzeným čnostiam®

Istotne programom nadprirodzených čností sú: sviatosti, modlitba, 
dobré skutky. Ale aby sme ich praktizovali s ľahkosťou s s čo naj
väčšou dokonalosťou, platí aj tu c v i č i ť  s a  v n i c h !

- o -
Modlitbou bolestného ruženca môžeme znovu zapáliť v nás lásku, 

ktorá'v dnešnom svete ochladla a zoslabla. Zo života Panny Márie, 
spojeného s listom, sa učíme, že radosť, bolesť i sláva majú len 
vtedy trvácu hodnotu, keď sú prežívané v spojení s Kristom*

Panna mária takto žila a je najdokonalejším tvorom na svete. Žila 
najplnším životom."Či s a neoplatí modliť sa ruženec a naučiť sa od 
Panny Márie žiť plným životom?

-  o  -
CHCEŠ SA ZBAVIŤ NIEKTORÉHO ZLO ZVYKU?
ČASTO A VYTRVALE PRISTUPUJ K SVIATOSTI ZMIERENIA A K STOLU PÁNOVMU!



C ds ťúpňov a n i e čností, harmonický rozvoj čností a ich oslabovanie 
a strata._____ _______________________________ __________ ___________

Naznačili sme už', že Božské čnosti sú tie, ktoré*'ma j ú za svoj pred
met- teda to, čo nimi chceme dosiahnuť - samého Pána Boha. Každý 
hneď pochopí, že tieto čnosti ďaleko prevyšujiT'vznešenosťou ostatné 
mravné čnosti. Čiže viera, nádej á láska sú vznešenejšie ako rozum
nosť, zmužilosť,, miernosť a spravodlivosť.

Toto rozdelenie má Však význam iba z didaktických dôvodov. V prak
tickom živote všetky čnosti'smerujuyk tomu, aby sme sa zapáčili Pánu 
B oh,u 9 aby sme žili tak, ako si to Oh praje. Teda posledným formálnym 
predmetom je vždy sám Boh. .. _.v . ,
" Povedali sme, že Božské čnosti sú dakedy nazývané aj teologálnymi 
čnosťami ä sú to tie uschopnenia ľudských mohúcností, ktoré pomáhajú 
veriacemu kresťanovi u z n a ť ' a m i l o v a ť  B o h 3y ako B o— 
h a  p r e  n e h o  s a m é h o  - hľa, viera a láska. Po fíom túžiť 
a dôverovať mu a osilovať sa Ho dosiahnúť-..hľa, nádej.TÍ Vi./

Mravnými čnosťami rozumiémelf si uschopnerie ľudských mohúcností, 
aby pomáhali veriacim zvládnuť s vierou, nádejou a láskou každodenné 
situácie: teda rozumne, zmužile, mierne a spravodlivo. Samozrejme - 
podľa okolností - uschopňujú veriacich, aby konali s p ô s o b  o m  
p r i m e r a n ý m  v s p o j  e*‘n í s B o h o m .  Isteže, bez
prostredným cieľom je konať rozumne, zmužile, spravodlivo, ale po
sledným objektom je Pán Boh, lebo tak konáme pre-neho samého.

*Asketická teológia nám hovorí, že aj Božské čnosti - teda Viera, 
nádej a láska -“nie sú na tom istom stupni. L á s k a  j e  n a j 
v ä č š i a  č n o s ť .  Viera vedie č loveka k Bohu, ktorého nevidí
me ešte tvárou v tvár. Nádej nás vedie k tomu, čo je ešte vzdialené
- totiž dokonalé požívanie Boha*. Láska nás však vedie k Bohu, ktorého 
istým spôsobom už viatníme tu, na zemi. Totiž milovaným predmetom je 
Boh, ktorý prebýva v*'nás, ľuďoch a tak sme aj my sami milujúcimi 
subjektamt. Viera a nádej pominú, keď padne opona tohto sveta. Láska 
však ostane a vyvrcholí vo večnosti!

Čo sa týka rozdelenia mravných čností, aj toto rozdelenie je tiež 
iba čosi umelé. Prvé miesto prisudzujeme rozumnosti, pretože usmer
ňuje a riadi praktizovanie vŠ*étkých ostatných čností, včítane tých 
božskýclu“Podľa okolností podnecuje alebo zdržiava nás v konaní, 
vystríha nás pred nebezpečenstvom a nerozvážnosťou.
- Chcel by som sa na Vás obrátiť s touto otázkou:

Ktoré čnosti je vhodnejšie skorej pestovať: prirodzené a potom až 
nadprirodzené? Čiže je správne jšie a lebo potrebnejšie formovať na 
prvom mieste človeka, potom kresťana a až neskôr angažovaného ve
riaceho, prípadne rehoľníka-kňaza?
Treba si uvedomiť, že človek sa neskladá z nijakých čiastok, ako 

by bol v ňom najprv človek, potom kresťan a potom ešte čosi vyššie. 
Č l o v e k  j e  j e d n o t a  a u  veriaceho existuje lôn jeden 
určený poriadok - a t o  n a d p r i r o d z e n ý  J Pre nás existu
je len j e d n a *  m o r á l k a  -a t o  k r e s ť a n s k á ,  n a d 
p r i r o d z e n á !

Bolo by veľkým omylom povedať si: cez deň vo svete, v práci, na 
ulici sa usilujem žlť ako poriadný človek a v kostole sa budem usilo
vať žiť ako kresťan. Nie! Ja sa musím u s i l o v a ť  ž i ť  v š a 
d e  a k o  v e r i a  c“i k r e s ť a n  k a t o l í k !  ®eda ja 
musím žiť podľa viery, nádeje a lásky všade. Opravdivý, plný život 
je pre mňa len život, kresťanský!

čo znamená kresťanský?



Život podľa Ježiša Krljstal Pne-to keď sa střelmém aj s neveriacim
človekom, poprípade s človeKon,‘‘ktorý vetvL iba v tieto pozemské hod
noty, musím mu svojim chovaním na značiť,*'že j a  v e r í m 'v 
h o d n o  ť'y v y š š i e  a týmito hodnotami nechám ovplyvniť S j 
svoje chovanie a celé svoje správanie. Teda s o m  k r"’e s ť a"n o m 
v ž d y  a v š a d e  a níe som človekom a kedy-tedy, napr. v nedeľu, 
sa preukážem aj ako kresťan.

Tento zmysel'pre nadprirodzený zmysel, prežívaný plnosťou bož
ských čností a čností mravných, treba v š t e p b v a ť  d e ť o m  
U ž  o d  m* a 1 i"č k a , Už od detstva je potrebné cvičiť ich v 
na pdriŕ od zených čnostiach, ktoré im sám Boh vlial do sviatosti krstu. 
Kresťanskí rodičia, ktorí opravdivo veria v Božiu milosť, nepreháňa
jú, keď už 3 ~ 4 r'o č n é- ď'i e ť a  u č i a ,  a k  *é j e  j e h o  
m i e s t o  v k r e ' s ť a n s k o m  s p*l o č e n s t v e“ : keď 
ho poučia, že je.nielen ich dieťaťom, ale dieťaťom Božím, že nebeský 
Otec ho miluje, že ,Ježíš.Kristus ho vykúpil, že DUch Svätý ho posvä
cuje.1 Keď mu vštepia do"srdca, že je dieťaťom Patiny Márie, Ježišovej 
Ma'iky.aže/,žije V.spojen í,rso všetkými svätými v nebi, ale aj v spo
jení so všetkými kresťanmi v Cirkvi svätej. : ,v

Dieťa , s,i musí iaž ,od tohto veku uvedomiť spôsobom, aký mu je vlast
ný, že c i e ľ o m . n á š h o ž i v o t a j e n e c h a ť s a  
V i e s, ť J e  ž i: š o ml K r. i s t o m  v j e h o  C i r k v i  k 
n ‘e b e..s" k é m u 0 t c o v i i, .
- Spomenuli ste, .že sa pár slovami zmienite aj o harmonickom rozvoji

čností,
•^ovedali sme, že Boh vlieva do duše spravodlivého, primerane jeho 

milqsti Q láske, aj čnosti, ^eda s r o z v o j o m" m i 1 o s t i 
r-o*: z“ v-í j a j* u s a  a j*" č* n o s t i  f Tým však nechceme povedať, 
že'tento vzájomný .pomer*’sa nutne udržuje aj v -praktickom živote! 
Fieke*dy sa stáva, že u niektorého jednotlivca dajaká čhosť Sa vyníma 
nad-iné, a tak hovoríme o svätcovi lásky, o svätcovi poníženosti, o 
sv ät c ovi* chudoby. Lenže niet svätého, ktorý by' sa nesnažil rozvíjať 
všetky čnosti, aj keď u neho niektorá čnosť vyniká nad ostatné.
Čnosť, ktorá by stála osamotene uprostred chýb a nerestí, by nebola 
dokonalou čnosťou a čoskoro by sa -zrútil celý duchovný život takéhoto 
kresťana.
- Povedali ste, že. čnosti sa môžu v človeku oslabovať, ba aj dokonca 

stratiť...Ako..k tomu príde ? . . . .
“Prirodzená čnosť sa v človekovi oslabuje, keď tento koná“menej a 

menej čnostných skutkov a častejšie sa dopúšťa hriešnych*’ôinov proti 
patričnej“čnosti. Vliate,"čiže božské, a’lebo'ako ich aj nazýváme 
"teologálne čnosti" , sa nemôžu v nás*'vnútorne zmenšovať všednými 
hriechami, pretože tieto nenarušujú ani podstatu milosti ani Celist
vosť čností.“Lenže pozor: všedné hriechy môžu spôsobiť ich vonkajšie 
o š 1 a b e n“i e tým, že u m e n š u j ú  v č l o v e k o v i  
é n a h u konať skutky primerané nadprirodzeným čnostiam. Kto sa 
napr. nedbanlivo prehrešuje proti láske," stráca pomaly chuť a snahu 
konať skutky lásky z nadprirodzených pohnútók a stáva sa vlažným, 
nedbanlivým, čo pomaly vytvára v ňom aj zlé návyky, ktoré môžu viesť 

\.až k ťažkému hriechu. .. . - -
^A^keďže vliate čnosti sú naviazané na posväcujúcu milosť, ak člo

vek stratí milosť, stráca aj nadprirodzené čnosti, ktoré milosť Božiu 
sprevádzajú# J e d i n ý  ť a ž k ý  h r i e c h  s t a č í  o l ú 
p i ť  d ú š- u o l á s k u  a v l i a t e . m r a v n é  č n o s- 
t i ! To nám hovorí, aké veľké zlo je ťažký hriech.



Vieru a nádej Však stráca veriaci len t aký-e smr teľný:..' nr n . ce. w_*, 
ktorý je priamo namierený proti týmto čnostiam. No a bez lásky a 
milosti viera a nádej sú beztvarné, neplodné. -

Získané čnosti človek stráca, keď prestane konať čnostné s k u t -  
k y } dopúšťa sa hriešnych činov, ktoré sú priamo proti týmto čnos
tiam. To*'logieky~'vyplýva zo spôsobu, akým sa tieto čnosti nadobudli. 
Ako ich nadobúdanie, tak aj ich strata-.je p..o s t u  p..n á .

Z toho vyplýva, že v praktizovaní čností*'ne smieme n i k d y “ 
u s t a“ť a povedať si: už som taký čnostný, že sa už viacej* nemu
sím v čnostiach-cvičiť. Bolo by osudnú povedať: už Som taký ponížený, 
že ma v ponížanosti nikto neprevýši. Bol by to hrozný omyli

Istý hudobný virtuóz v* hre na huslCpovedal:
Keby som sa necvičil jeden deň, pri koncerte to pozná iný hudobný 
virtuóz. Keď by som sa necvičil jeden týždeň a tá k by som sa pred
stavil pred publikom, zbadali by to všetci odborníci. A keď by som 
sa necvičil jeden mesiac, tek-.by to zbadali všetci prítomní v sále.

Tak je to aj s čnosťami; necvičte sa v čnosti jeden mesiac - 
a všetci povedia, -že už nie ste taký dobrý ako predtým, že. ste sa 
zhoršili. Teraz pochopíte,: že k r e s ť a n s k ý  ž i v o t  j e  
n e u s t á 1 y b o . j V n e u s t *á 1 e c v i č e n i e , n e - 
u s t á l e  z d  o Tc o n -a ľ'o. y a*h i e s a  . K t o  s a  n e 
c v i č  í-., p o m a 1 ý - u p a ď ň e ! ."—

*Tikdy nesmieme zaspať na prípadných vavrínoch našich čností.
Mohli by veľmi ľahko uvädnúť a uschnúť!

-  o  -

ČO JE LÍSKA
1. Bože dobrý, čo je láska? 

Pohladená stará vráska?
Jarný dotyk teplej dlane, 
vlahý vetrík, čo z hôr vanie?

2. tfsmev slnka v očiach detí, 
bieljr holub, čo k nám letí, 
strieborný svit luny bledej, 
podaný groš ruke. biednej?

3. Slza šťastia, co v tvár kanie* 
milenecké bozkávanie, 
túžobný vzdych milej v diaľke, 
polá,skanic matky sladké?

4. Kde začala, kedy skončí, 
v ktorom dlhom tisícročí?
Kto ju sadil, kto pestoval, 
kto ju vSačne opätoval?

5. Odkiaľ prýšti, odkiaľ tečie, 
kto nám o tom, Bože rečie? _ 
TY SI LÍSKA, TAK SA K NÍM ZNIZ, 
cez Golgotu, cez Kristov kríž!

MŠ
— O —

ZLO NADOBUDLO UŽ TAICá ROZMERY, ZE HO MNOHÍ CHÍPU AKO SAMOZREJMOSŤ. 
ALE POZOR,. BOH SA NEBA' DO NEKONEČNA VYSMIEVA 5 - - R£Z ZASIAHNE!

KEDY? NAJNESKÔR PRI OSOBNOM STRETNUTÍ S JEHO SYNOM POČAS NÍS HO OSOBIUÍH*
UMIERANIA !



Č o ’ N E B O L O  V K V I E T K O C H
Vo vlakovom kupé sedia pospolu akýsi veľkomožný pán a rovnako 

guľatý františkán. V kupé-je Veľká horúčava. Pánko si vyzlečie sako, 
dá si dole viazanku a“uštipačne sa prihovorí smerom k františkánovi: 
Vidíte,- to vy urobiť nemôžetel

'Františkán vstane a odíde na chľódbu. Po chvili sa vráti s nohavi
cami cez ruku a vraví: "Toto zasa nemôžete urobiť vy!"

' Mamička privedie svojho*'synka k františkánom. Po krátkej skúške" 
jej predstavený'obozretne nažnačí: • "A musí sa“váš syn bezpodmienečne 
stať kňazom? Isto viete, že nie je práve na jinteligentnejší?"

Mamička prosika: "Ale veď on je täký zbožný!"
*’ To nepopieram*'- krúti sa predstavený"- ale s tým t o n a  páter ka- 
nedotiahne, prinajlepšom len na svätého!

Misionár ide po púšti s túžbou obraca ť*'ľud í. Namiesto n ich Sa 
okolo neho zhromaždí niekoľko levov*.' Mišionár si odovzdane kľakne do 
pieSku, zatvorí oči a modlí sa*. "Pane, nech sa aspoň z týchto, levoV 
Stanú dobrí kresťania!" Keď otvorí *dčij leVi sedia v kruhu okolo 
neho, olizujú sa bručia: "Požehnáj námj Pane, toto jedlo!"

-Prečo si tu? - pýtajú sa väzni nováčika*
-Pretože som veril!
-Pre vieru? Je to možné?
- Veruže, veril som, že poplašné zariadenie je vypnuté!

Ženlč ka sa spovedá. So svojimi hriechmi je rýchlo hotová- potom 
sa*’začne*'sťažovať na muža. Páterko ju štvrťhodiny trpezlivo počúva 
a napokon jej uloží pokánie: "Za sVoje hriechy sa pomodlite Zdravas, 
ale za hriechy vášho muža tri ružence!"

Keďže jé manželka chorá, muž ide v*’nedeľu do kostola sám. Keď sa 
vráti, sadne si za stôl k novinám. Žena je pochopiteľne zvedavá:
- Kto mal*’omšu? • -
- Guardián!- A kázal?
- Čože?
- Či mal kázeň?
-Hej!
- A o čom kázal?
- 0 hriechu!
- A čo hovoril?
- Bol proti!
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■V'̂ -cyraXomertrod .skcmr roku 1 9 Ô 5
duciiovňá kytica SVÚTÁMU • OTCOVI 
a slov en sk í ľ Bitekuporn - 
-1 ~ " ”  '~rôceí7'~'"
s "V* -"t e o jj.it’ o ......
sväté pri j imania ......
duchovné svätá -.vi j imania ......
svätci hooi a, —■ auoracie ......
'rosné litánie .....
lcrxžová cesty ......
ružence ......
rosné deviatimi ty ......
dni utrpenia a choroby. .......
skutky lŕ skyk blížnemu ......
celodenne -pôsty ......
či as t c čn - po sty. ......
malá sebazaprenia v ......
púte s duchovnou náplnou ».«»..
obetovanie zbytku živoa 
a smrti s Božej vôle 
ako dar za Svitého Otca ......

A.X-:f e
/močili t o. 
apoštol át/ 
iná

U%g?ä§fej
pokámie, obeta,

PÁN Vií?e :L U.:u
A* PANNA ilÁRIA OCHRAŇUJ l
/Opíš-čaj írle - -zozbieraj-odovzda j/

V cyrilomotoáshom rpku 1 9 d. 5 
."'duchovná kytica SVATÉ5U OTCOVI
n p "1 -> V > 'e í r'H’iv vr*} ••

- Fočet í'
svätá omše ......
svat á pri j ímani a ......
duchovná sväté prijímania.....
svätá v : ' - ny - adorácie,......
rosné litánie ......
krížová cisty ......
růženou ......
rosné deviatniky ......
dni utrpenia a c h o roby.... .
skutky lásky k blížnemu......
celodenné pôsty ......
čiastočná- pôsty ......
msp.é sebazaprenia v
pute s duchovnou náplnou......
obetovanie sbytku života 
a smrti z Božej vôle
älco dar sa svätého 01 c a.....
zapísanie sa do 
ZLATU KNIHY FATIMSKSJ 
/modlitba,.pokánie, obeta, 
apoštolát/ ......
m  é .... j- .

■ PÁN VÁM ŽEHNAJ 
\A PANNA MÁRIA OCHRAŇUJ !
‘Opíš-daj dale j-zozbieraj-odovzdaj/

V cyrilometo -.sitom roku ;1 9 8 5  • V cy ril ometo dekom roku 1 9 8 5
duchovná kytica 3VÁT3ŠBIU OTCOVI duchovná kytica SVÄTIÍMU OTCOVI
a slovenslr/m biskupom* a- slovenskom .bi stornom*
------- -- ' ----- - Poesií: ; .~~ . ~ Sbčiť:
svat e omše
svätá pri:-imania
duchovná svat prijímania
sväté hodiny - Ulorácie
rôzne litánie
krížové cesty
ruž e: o 3
ro sne o o viatniky
*dni • utrpenia a choroby 
skutky lásky k blížnemu 
.celodenné pôs ty 
čiastočná pôsty 
malé s e ba saprenia 
pute s duchovnou náplnou 
obetovania sbytku života 
a smrti' s Božej vôle 
ako dar sa Svätého Otca
sanís anio sa do 
ZLATÍ)J KNIHY BATIMSKEJ 
/ino dl i t b a ? p o k t nie, obeta, 
apoštolát.7
PÁN VÁM 
A- PANA

ŽEHNAJ
OCHRAŇUJ i

/Opíš-doi d á) e j - s o zb i e r a j - o d o v z d a j /

svát e oixi!- e ......
svätá prijímania .....
duchovné svätá pri jimania ......
svätá hodiny - adorácie ......
rôzne littnie ......
krížová: cesty ......
ruženc e  >
rezne deviatniky .....
dni utrpenia p, choroby .....
skutky lásky k blížnemu ......
celodenná pôsty
čiastočná pôsty .....
malá sebazaprenia v ......
' pút e s duchovnou náplnou ......
obetovanie zbytku života
a smrti s Božej vôle
ako dar -za Svätého Otca ......
zapísanie sa do 
ZLATEJ KNIHY FATIMSXEJ 
/modlitba,pokánie,obeta, 
apoštolát/ ......
,ihé , v ......
PAN VALÍ ŽEHNAJ 
A PANNA MÁRIA OCHRAŇUJ í 
Opiš-daj dalej-sozbierrj—odovzdáj,



<Hu*>~híslrup Dominik HRUŠOVSKÝ 
1 # Svätí Cyril Q Metod q Slováci v Spojených štátoch, amori c^ých -

Keď chceme hovoriť o cyr i lome t od s ký ch tradíciách medzi Slovákmi 
v zahraničí) vychádzame z jasného predpokladu, že títo krájania tiež 
patria do slovenského národa ako jeho živá zložka. Pri odchode z 
vlasti azda neboli všetci národne dosť uvedomelí, ale styly s novým 
prostredím, v ktorom nebolo národného útlaku, rozvinul aj ich národ
né povedomie. Považujeme ich teda za živú súčasť národa, ktorá sa 
z rôznych príčin - hnaní žitia nevôľou - dostala däleko od r odre.j 
Zeme, ale nestratila s ňou styk. Mala s ňou spoločné korene, spoloč
né osudy a spoločné ciele. Ba môžeme povedať,‘ že často práve medzi 
Slovákmi v zahraničí klíčilo a prinieslo úrodné semeno, čo bolo pod 
Tatrami ubíjané o -•

Platí to v prvom rade o našej najpočetnejšej pospolitosti v zar 
hraničí, o Slovákoch v Spojených štátoch amerických. Začali tam 
prichádzať od konca 18. storočia, no najviac koncom minulého storo
čia, začiatkom nášho a v prvých rokoch po 1* svetovej vojne.

íažko .Určiť, presný počet Slovákov v Amerike. Sčítanie ľudu v Spo
jených štátoch v roku 1920 Udávala" 619.458 Slovákov. Po roku 1924" 
úradné Štatistiky nezaznamenávali národnosť. Úradné americké orgány 
na základe sčítania z roku 1980, odhadli počet Slovákov ns*'776.000. 
Nie je však jasné, o čo sa takýto odhad opiera*:' či o vlastné prizna
nie lebo o reč, o bližší či ďalší pôvod. Azda nie je prehnané, ak 
pripustíme, . že počeťľudí, čo nejakým spôsobom majú

■ svoje rodné kprene na Slovensku, je omnoho vyšší. Niekedy sa ho 
vorí o dvoch miliónov, ba i viacej.

Čo si prinášali noví prisťahovalci so sebou 7
Iste spomienku na biedu, ktorú opúšťali. Slovenskí vodcovia na 

prelome storočí poukazovali aj na Maďarský útlak, ktorý vyháňal 
Slovákov za more. Hľadali slobodu, niesli si v srdciach vieru, dô
veru v Boha a odovzdanosť do Božích rúk. Mnohí odchádzali s úmyslom 
trochu si zarobiť, kúpiť si v rodnej obci dom a kus poľa - a vrátiť 
sa do vlasti. Okolnosti neskôr radili ináč a tak sa len málokto 
Vrátil natrvalo domov. Bolo treba myslieť na nový život, na rodinu, 
na výchovu detí, na budúcnosť vôbec.

Do Ameriky prišli* preto niekoľkí kňazi zo Slovenska. Šli ta z 
osobnej iniciatívy, no niektorých poslali aj sami biskupi. Pridali 
sa k ním bohoslovci, ktorí vstúpili v Amerike do seminárov o'boli 
vysvätení za kňazov pre americké diecézy. V slovenských r odinách 
potom vyrástli nové povolania na kňazstvo a na rehoľný život, takže 
možno povedať, že Slováci v Amerike mali dosť kňazských a rehoľných 
povolaní.

Tu si třeba postaviť otázku: Čo bolo hybnou silou duchovnej sprá
vy, duchovného vedenia a úsilia medzi našimi krajanmi v Spojených 
štátoch?

Možno i v skutočnosti odpovedať, že to bol d u c h o v n ý  
o d k a z  s v .  C y r i l a  a M e t o d a  a k o  p o v e d o m é  
d e d i č s t v o  , z ktorého vyrastalo úsilie o zachovanie a zve
ľadenie viery a kŕesťanského-ž ivota.

0 čo sa opiera toto tvrdenie ?
^Každá početnejšia skupina Slovákov v Amerike ss usilovala čím 

skôr zorganizovať svoj sociálny, národný a náboženský život. Tok 
Vznikli podporné spolky: Americká odbočka Maticg Slovenskej, no 
najmä slovenské o s a d y - f a r  n o s  t i .  Osada združovala 
okolo seba slovenské rodiny, • poväčšine z toho Istého kroja. Každá 
osada si považovala za prvoradú povinnosť postaviť k o s t o l



a vedľa neho* s l o v e n s k ú  š k o l u ,  f a r s k ú  b u d o 
v u  a miestnosti na s p o l o č e n s k é  s t r e t n u t i a .  
Prvá slovenská katolícka Jednota vyčäa v r Oku 1955 súpis všetkých 
slovenských osád a ustanovizní v Spojených štátoch a v Kanade*
Z neho vysvitá, že na severoamerickom kontinente bolo vyše 300 slo
venských osád- farností* Kňazov slovenského pôvodu bolo okolo ti
síc* Napočítal som v diecézach Spojených štát<v . 32 osád, zasvä
tených sv* Cyrilovi a Metodovi. Teda viac než desatina z celkového 
počtu, osád o

Oltárov, zasvätených naším vierozvestom, vychodí asi 150. Nie
koľko farností je zasvätených sv„ Klimentovi. Aj tu je zjavný cy-
rilometodský pôvode Veď ako by sa ináč boli naši ľudia dostali k 
tomuto svätcovi? V poradí nasledujú osady sv. Jána Nepomuckého, 
Najsvätejšej Trojice, 'sv. Michala, sv. Jozefa, Nepoškvrneného Po
čatia Panny. Márie a iné. - . . . .

však zaujímavé, že kým o ostatných Svätcoch slovenská nábo
ženská tlač piše málo, o sv* Cyrilovi a Metodovi sa vždy vyjadruje 
ako o svojich duchovných otcov. K ich dedičstvu sa povedome hlási, 
z neho čerpá a žije*

Americká .Slovenka Mária Pirochová píše v Kalendári Jednota 
roku 3.963 sTu, v novej vlasti, naši pionieri si oveľa viac uvedomovali svoju 
rozličnosť od prostredia ako kedykoľvek predtým a túžia?,aby do 
svojho života 'vniesli čo najviäc svojskosti, veľmi často si za 
svojich patrónov vybrali sv* Cyrila a % t o d a .

Úcta Slovákov k sv. Cyrilovi a Metodovi v Amerike našla aj iný 
spôsob svojho vyjadrenia:' slovenské noviny a časopisy v Amerike 
veľmi Často prinášali Články a štúdie o týchto našich vierozves
tov a boli Časy, keď skoro v" každé j slovenskej katolíckej rodine 
v Amerike n a 'p o p r e d n o m  m i e s t e  v p r i  b y t  k u 
b o 1 o b r a z  s v • C y r i 1 a a M e t o d a !  / -
. 'Príliv 'nových prisťahovalcov po 2 . svetovej vojne, hoci početne 
dosť nízky', znamenal veľký prínos a obohatenie na tomto poli. Tu 
nie je možné ani len stručne vypočítať knihy, ktoré vyšli y-Ameri
ke a obsahujú - state o sv, Cyrilovi a Metodovi a ich duchovnom od
kaze* •

Keď k chrámom a svätyniam pridáme odpusty a púte, ľahko pochopí
me, že takmer každé číslo všetkých slovenských časopisov v Amerike 
malo nejakú zmienku o našich vierozvestov* Vyvrcholilo to najmä 
v Jubilejnom roku- 1963. keď si každá slovenská osada pripomenula 
dôležité výročie Osobitným eyrilometodským dňom s bohoslužbami, 
akadémiou a inými kultúrnymi podujatiami.

Všade tam, kde slovenská osada so školou kvitla, žil i slovenský 
duch, reč a’povedomie a všetko to vyrastalo z povedomého nadväzo
vania na cyrilometodské duchovné dedičstvo.

Ďalšie úvahy rozšíria náš pohľad na iné kraj© a prehĺbia túto 
skutočnosť! VR, 4.10.84-sl.
Na kráľovstvo naše, Pane, milosťou tvojou zhliadni*
A nevydaj, čo je naše, cudzím 
a neobráť nás za korisť národom pohanským#
Skrze Krista Pána nášho, ktorý panuje s Otcom i so Svätým duchom.

/štvrtá omša z kijevských listov, 
odpis zo začiatku lo. storočia/.



Otec biskup Dominik Hrušovský
2. Sv* Cyril a ^etod a Slováci v zahraničí
Rehoľné sestry sv. Cyrila a Metoda y Spojených štátoch amerických.

V Spojených štát och" americký ch sa považuje za takmer samozrejmé, 
že každá katolícka farnosť má svoju ľudovú školu, kde sa deti vycho
vávajú v kr estan s ko-kat olí ckom duchu a v takomto prostredí získavajú 
i prvé základné vzdelanie.
Na známych báltimorských celoameričkých synodách v minulom storočí 

biskupi stále nástojčivejšie kládli na srdce kňazom i veriacim, aby 
pri každej farnosti bola i škola. Rozhodnutie z roku 1852 hovorí: 
Vyzývame biskupov a prosíme ich pre Božie milosrdenstvo, aby sa pri
činili, žeby s každým kostolom v ich diecéze bola spojená aj škola. 
Synoda z roku 1866 prízvukuje: Najlepší a jediný prostriedok v našich 
rukách, s ktorým sa môžeme postaviť proti smrtonosnej záhube, pocho
diacej z ľahostajnosti a skazenosti mravov leží v tom, že vo všetkých 
diecézach, pri každhm kostole postavíme školy, v ktorých katolícka 
mládež bude vyučovaná a vychovávaná v potrebných svetských vedách, 
v náboženstve - a v dobrých mravoch. Napokon synoda z roku 1872 naria
ďuje, aby do dvoch rokov od vyhlásenia tohto snemu, pri každom kosto
le bola založená aj škola.

Slovenské osady - farnosti, ktoré v Amerike vznikali koncom minulé
ho storočia, s radosťou uskutočňovali tieto nariadenia. Boli však 
pred dvoma "ťažkosťami:
- ako hmotne zaistiť vybudovanie a prácu osadnej školy
- a kde zobrať slovenských učiteľov.

Prvú ťažkosť prekonala povestná veľkodušnosť slovenských veria
cich. -^ruhú ťažkosť'nebolo možno vyriešiť ihneď, ale horlivosť slo
venských kňazov sa nezastavila pred prvými prekážkami.

Úlohu učiteliek na ošadných školách preberali všade. Väčšinou rehoľ
né sestry - a to z* rôznych rehoľných spoločností. Sloveniek medzi ni 
mi nebolo alebo len veľmi málo. V mysli mladého kňaza Matúša JANKBLU 
skrsla myšlienka, založiť slovenskú rehoľhú spoločnosť, ktorá by"dala 
slovenským školám v Amerike dosť primerane pripravených s slovensky 
cítiacich učiteliek.

Jankola sa narodil v starom Budíne 2, júla 187?-, Jeho rodičia sa 
ta presťahovali z rodnej Trstenej za prácou. V decembri 1893, ako 
mladý bohoslovec opustil Slovensko a šiel do Spojených štátov. Najprv 
študbyal v baltimorskom seminári, ktorý však čoskoro opustil" pre sla
bé zdravie. Keď sa zotavil," pokračoval" v seminári sv. Bonaventúru 
v AXegany, v štáte Pensylvániav 13. januára 1 8 9 5" bol v Scrantone vy
svätený za kňaza. Diecéza Scranton mala pomerne najväťší počet Slová
kov spomedzi vš.etkých amerických diecéz. Tu pracoval Jankola najprv 
ako farár osady v Picton- oď vysviacky do roku 1 9 0 2, potom až do" roku 
1907 bol farárom v Heyseltowné, odtiaľ prešiel do osady sv. Cyrila a 
Metoda v Bridgsporte, kde účinkoval až do náhlej smrti, ktorá ho za
stihla 5 .--má ja 1 9 0 6. - .. .

Do kalendára dednota roku 1900 napísal Matúš Jankola elánok, ktorý 
je ešte i dnes vážnym historickým svedectvom o pomeroch, v akých Slo
váci v Amerike v tom čase žily a základným prameňom o vzniku, rehole 
Sestier sv* Cyrila a Metoda. Otec Jankola medzi iným píše:
"Za Boha a národ! Teda po viere nasleduje národnosť, po kostole škola.
V kostole sa učíme poznať Boha, jeho milovať a jemu slúžiť. V škole 
sa zase učíme poznať národnosť, svoju reč a .... Slovenský katolícky
kostol musí byť" spojený so slovenskou katolíckou, t.j. farskou školou. 
Tu, v Amerike, nemať slovenskú farskú školu znamená vytvoriť mládež 
tu zrodenú z kostola a ....... slovenský jazyk .... Je to teda duševnázáhuba...M



Potom si kladie otázku: Či máme dajaké slovenské školy?
Odpovedá: Máme - i nemáme! i£r>o, máme kdesi a akési školy, ale keď 
skúmame, či oni zodpovedajú požiadavkánfškolským a pomer o., tun-'.-Jáím, 
musíme odpovedať, že Veru také. školy nemáme!

Nato otec Jankola ... o jedntlivých oblastiach a prichádza k prak
tickému záveru:”Zakladajme farské školy podľa tunajšieho spôsobu! 
Postarajme sa o potrebných učiteľov a učiteľky. Irčania a Nemci vo 
Všetkých svojich školách majú zamestnané mníšky*. Teda i hám su potreb
n é ‘mníšky. Vychovajme si slovenské mníšky! Tie rlám zachránia vieru, 
i národ!

Velební páni, slovenskí rodičia*, ktorí Vo farnosti máte dievčatá 
usilovné, horlivé, nábožné a súce na rehoľnícky stav, postarajte'sa
0 toy aby sa do tohto stavu dostať mohli. Bude to Bohú a národu naj
vzácnejší dar o najšľachetnejšia obeta!

Opakujem* b r a t ia , Slováci, z a k l a d a j m e  f  a r s- k é š* k o - 
l y * V y c h o v a j m e s i “ s v o j e  s l o v e n s k é  m r í Š- 
k y - U č i t e ľ  k y  a Boh nám pomôže! "

Z tý'čhto pohnútok Matúš Jankola založil s l o v e n s k ú  r e -  
h h ľ t l ú  s p o l o č n o s ť  Sestier sv. Cyrila a Metoda. Prvé slo
venské-dievčatá do nej vstúpili v'Tete roku 1 9 0 6, prvé šľúby zložili 
11. Septembra 1909 do rúk* Scrafttonského biákupa Hogana, ktorý bol 
osobne havštíviť aj Slovensko niekoľko mesiacov predtým. Rehoľa rást
la a doteraz žije a pôšobíi V septembri oslávila 75* výročie založe
nia."Podľa Pápežskej ročenky na rok 1984, má 32 domov a 318 sestier.
Aj ona dnes prechádza skúškou, akou prechádzajú* všetky rehoľné spo
ločnosti VSpojených štátoch, ale vernosť vlastným koreňom a vlastné
mu duchovnému poslaniu jej pomohli prekonať krízu bez Väčších otra
sov . ..

V rámci našich úvah považujeme za najdôležitejšie zdôrazniť, z akých 
pohnútok a s akými úlohami rehoľná spoločnosť Sestier sv. Cyrila a 
Metoda vznikla. Mená našich vierozvestov jej boli smernicou, duchom
1 programom. Cyrilometodské dedičstvo bolo pokladom, ktorý mali ses
try sv. Cyrila a Metoda chrániť, zveľaďovať a odovzdať budúcim poko
leniam. ..

Naše sestry sv. Cyrila a' Metoda to doteraz konali a v nových pod- 
mienkách* ktoré priniesol neodvratný vývoj, sa o to ešte i dnes usi
lujú. Takto dávajú nové svedectvo, že duchovný odkaz sv. Cyrila a Me
toda bol a je medzi slovenskými veriacimi v Spojených štátoch ame
rických stálé živý a je prameňom vernosti, života a činnosti i dnes!

_ n _ VR, 10.10.84-sl.
Bo svätý Pavol učiteľ nám hovorí,-
keď najprv k Bohu prosbu svoju predniesol i
Chcem radšej iba. pätoro slov povedať,
rozumom prostým chcem tých päť slov vyrieknuť,
aby aj bratia všetko porozumeli,
než nezrozumiteľných slov riecť tisíce.
Pretože človek ten, čo nerozumie sám, 
čo nedoloží podobenstva múdreho, 
ako by mohol pravú reč nám povede,ť?
Pretože ako skaza visí nad telom , '
všehubiaca a nad hnis väčšmi hnijúca,
keď telo nemá patričného pokrmu:
práve takisto každá duša upadá ., '
v žití, ked žije bez božieho života,
ked nepočuje nikde slova božieho.....

/Konštantín: Predslov k svätému Evanjeliu, 
druhá polovica 9. storočia/



Otec biskup Dominik H R U Š O V S K Ý  
"*3, Svätí Cyril a Metod a Slováci v Kanade.

Po Spojených Štátoch severoamerických*. ......nejvSčiiia__alo^er»ekíLj>ospo-
litosť na severoamerickom kontinente žije v Kanade. 'Dej príchod do 
zámoria a jej rast je dosť odlišný od vývoja*'v Spojených štátoch.
Kým v týchto bol veľký príliv Slovákov už koncom minulého a začiat
kom nášho storočia, do Kanady väčšie skupiny slovenských prisťaho
valcov prišli až po 1 . svetovej vojne.

“Prvý známy Slovák v Kanade"je Jozef Belon. Prisťahoval Sa do To
ronta v r oku*'1878. Potom dejiny zaznamenávajú presUn Slovenských ro
dín zo Spojených štátov do Kanady, ale číselne to neboli veľké sku
piny. Usadili sa v štáte M s n i t o b a v  poľnohospodárskych krajoch a 
v baníckych oblastiach Albertjr a Ontaria. Väčšina Slovákov prišla 
však do Kanady v"období medzi svetovými vojnami, od roku 1921^do 
roku 1939. Spojené "štáty v tomto časovom úseku obmedzovali počet 
prisťahovalcov určenými kvótami- vymedzeným počtom - preto emigrácia 
smerovala do Kanady.

Prichádzali sem väčšinou za zárobkom, s túžbou zakúpiť si na Slo
vensku dom a kus zeme, vrátiť sa potom do vlasti" a žiť a pracovať 
na svojom. Výsledok 2. svetovej vojny Však pozmenil ich úmysly a 
domov sa vrátil málokto. Ba prišli aj noví Slováci, a to v troch väč
ších vlnách; po roku 1945,

v rokoch 1948 -50,
v rokoch 1968 - 69. -• -

Keďže v týchto skupinách bola väčšina ľudí, ktorí boli vzdelaní 
a prichádzali do zahraničia najmä z politických a ideových "dôvodov, 
prispeli k lepšiemu prganlz»čné®u*‘podchyteniu a čulejšiemu národnému 
životu.dfleclzi-.našimi krajanmi v Kanade.

Po náboženskej stránke so slovenským vefiacim v Kanade pred dru
hou svetovou vojnou venovali viacerí slovenskí misionári, ktorí ces
tovali. >od skupiny ku skupine, zastavili sH všade na niekoľko "dní, 
krstili, spovedali, mali bohoslužby“a prinášali vždy aj n'árodné po
okriatie. Pre päťdesiatimi rokmi vznikli aj slovenské farnosti v To- 
ronteľa v Montreali, ktoré ä j dnes patria medzi najôúlejsie slovenské 
národné a náboženské ostrovy v Kanade. Aj t.u je však ťažko odhadnúť 
presný počet Slovákov. Tu si treba najprv ujasniť kritéria, rozpoz
návacie znaly slovenského príslušníka v tomto štáte, ako je tomu aj 
inde: koho možno ešte považovať za Slováka? Toho, kto sa k slovenskos
ti hlási, kto iná ešte národné povedomie, alebo toho, kto akýmkoľvek 
spôsobom*pochádza zo Slovenska až po druhé, tretie či štvrté poko
lenie? ...•••• ... .

Preto nemožno udať nijakú absolútnu'číslicu. Všeobecne, na zákla
de úradných záznamov a sčítáni ľudu" možno s určitosťou povedať, že 
v Kanade je aspoň 80 000 ľudí slovenského pôvodu. Väčšmi to spresniť 
by bolo asi ťažko,,

Tam, kde stí. početnejšie slovenské pospolitosti," ľahšie sa udržuje 
i reč a slovenské povedomie. Platí to najmä o torontskej a montreal
skej oblasti.
Bol som napríklad ■veľmi milo" prekvapený, keď som pri návšteve, , 

osady sv. Cyrila a Ste t od a v Montreali roku 1983 počul malých ini- 
šträntov hovoriť peknou "a plynnou slovenčinou.Pýtal som sa ich, kde 
sa narodili? S hrdosťou odpovedaliže aj ich.rodičia sa už narodi
li v Kanade, ale aj tak ich ešte učia po slovensky!

“Pred piatimi rokmi prišli do Ríma "spevácke a. tanečné stíborý slo
venskej mládeže z Montrealu a Hamiltonu. Osemdesiat mladých" ľudí* 
hovorilo medzi sebou väčšinou po anglicly, čiastočne po francúzsky,



ale-lcK. málokto po-«l_crv©nsky. Po slovensky*'však rozumeli skoro všet
ci,, najmä-hrc^ sa hlásili .k—svojmu slovanskému,p ô v o d u **Iesli so 
sebou širokú stuhu s nápisom: "Kanadská slovenská mládež pozdr. vuj... 
Svätého Otca!" Bola však-.napísaná po anglicky.

To'sú skutočnosti, na ktoré tu musíme myslieť. Oted biskup 
Grutka neraz hovoril o severoamerickej mládeži - a platí to aj o 
kanadskej: "Musíme sa im prihovárať anglickou rečou, ale so sloven
ským srdcom!" -• -• d

0 organizovanom náboženskom živote pre'Slovákov v KanSde možno 
hovoriť v plnej miere po 2* svetovej vojne. Jestvoval on aj. pred týči, 
ako sme už spomenuli slovenské farnosti sv* Cyrila a Metoda v Toron
tě, kde boľ'farárhm mohs.' Shuba /Šuba/ a v Mohtrealiy kde pracovali 
otcovia františkáni-konvéntuáli, na Slovensku nazývaní obyčajne 
minoritnú* Viacer é'slovenské osady “-farnost i boli však založené až 
po 2V svetovej vojne, po príchode viacerých kňazov zo Slovenska* 
Kalendár " Jednot aH ns' rok 1984 zaznamenáva 11 slovenských římsko
katolických osád v Kanade so slovenským duchovným a kultúrnym stre
diskom otcov jezuitov v Cambridge a pastoračnou stanicou v Calgary 
Je zase zaujímavé, že z jedenástich slovenských osád päť je zasvä
tených sv. Cj/rilovi a Metodovi, a to : Montreal, Toronto, New West.— 
minster, Harúlton a Wind'sor. .

No mimoriadnu pozornosť si' zasluhuje diecéza .slovenských grécko
katolíkov v Kanäde, ktorá vznikla pred štyrmi rokmi a je tiež. .za
svätená našim vierozvestom. Mnohí z vás, nälí bratia a sestry, sa 
iste pamätáte na krásnu udalosť posvätenia novej katedrály tejto 
diecézy na 15. septembra 1984, počas návštevy Svdtého Otca Jána Pav
la II* v Kanade. V tom období vysielania Vatikánskeho rozhlasu veno
vali tomu primeranú pozornosť.

Voľba patrónov rímskokatolíckych osád a slovenskej gréckokatolíc
kej diecézy v Kanade* nie je náhodná. Ide tu zámerný čin, ktorý Vedo
me vychádza zo slovenského duchovného dedičstva a poukazuje na neus
tálu potrebu v r a c a ť  'sa k v l a s t n ý m  d u c h o v 
n ý m  k o r e ň o m  , z nich organicky vyrastať, ak nechceme za
hynúť ä úplne sa stratiť. V tejto súvislosti treba spomenúť"aj mi
moriadne oslavy, ktorým boli svedkami všetky kanadsko-slovenské 
pospolitosti,"aj tam kde nejestvujú slovenské farnosti, V roku 1963, 
pri 1100-ročnom"jubileu príchodu sv. Cyrila a Metoda k naším pred
kom. Hodno spomenúť aj každoročné slávenie sviatku našich viero
zvestov.

To sú všetko príležitosti, ktoré oživia ducha a posilnia pove
domie. Lebo s týmto musia' Slováci v zahraničí vždy počítať: čas 
pracuje skôr pre'postupné umieranie slovenského života, povedomia 
S reči. Mnohí sa už začínajú skoro akosi zmierovať s touto naklone
nou rovinou. Nezdá sa nám to však správne!

Nejde o to, násilne udržovat čosi, čo je odsúdené na zánik", ale 
ide o povedomie z o d p o v e d n o s t i  v o č i  v l a s t n é 
m u  n á r o d u ,  voči svojeti v zahraničí i v o vlasti! .aj v cud
zine môžeme byť prínosom iba tak, ak zostaneme verní sebe! s tu po
vedomé nadväzovanie na duchovný odkaz našich vierozvestov je povin
nosťou! o _ VB, 1 8 .1 0 *8 4-sl.

AK CHCEM PRACOVAŤ NA ZJEDNOTENÍ EURŇFY,
NAJPRV SA MUSÍM .OSOBNE STRETNIÍT A ZJEDNOTIŤ S KRISTOM' 
POTOM S TÍMI, KTORÍ Stí OKOLO MŇA
A PO VYTVORENÍ NÁRODNEJ JEDNOTY MOZEM ÚČINNE BUDOVAŤ 
i T tí MEDZINÁRODNÚ !



Otec biskup DominikÚHŔQšOVSKí 1 ..
4. Svati Cyril a Metod ä Slováci vo Francúzsku.

Pŕeä "niekoľkyíši týždňami oslávila slovenská k-a políčka misia y o 
Francúzsku* úradne'“žal o ž en á dňa 12. januára 1954 ,"tridsať rokov. v ,‘t 
svojho žiVÓta a činnosti. Bola o tom reč aj na vlnách Vatikánskeho 
rozhlasmi Nébudeme sa preto priamo vracať k tomuto výročiu, ale'.ý. 
rámci úvah o Slovákoch v zahraničí V jubile T m  Met očovskom roku sa 
trochu zahľadíme na krajanov vo Francúzsku. letore je počtom Slová
kov na prvom mieste me'dzi európskymi štátmi, aby sme aj tu videli, 
aký dopad mala na*.ich náboženský život cyrilometodská*.tradícia

V živote slovenskej pospolitosti vo Francúzsku možno rozoznávať 
tri-, obdobia :
- 'medzi d Vo ma svetovými vojnami 1918 - 1938,
- cež vo jn U 1939 - 1945,
- p o  roku ̂ 1945 • - -• >•

V prvom období prišla do Francúzska väčšina našich krajanov.
V druhofá sa dosť veľká časť vrátila domov. V treťom pokračovali ná
vraty, ho prišli aj niekoľkí noví pod tlakom povojnového politického 
vývoja na Slovensku.

Skupiny mladých SlovákoV a Sloveniek prichádzali v prvom období 
do Francúzska najmä na poľnohospodárske práce. Zárobky na farmách, 
kde podľa zmluvy pracovali, neboli veľké, ále pri'príslovečnej slo
venskej pracovitosti a skromnosti stačili nielen na vyžitie, ale . 
mnohí posielali svoje úspory domov a tak pomáhali svojim rodinám vo 
vlasti. Iní zase si kúpili na Slovensku zo svojich úspor'polia, pozem 
ky á postavili .si dom, lebo skoro všetci odišli do cudziny s úmyslom 
vrátiť sa pokrokoch domov.

Po vypršaní pracovnej zmluvy mnohí opúšťali francúzsky vidiek a 
sťahovali sa do miest',' kde nachádzali prácu v továrňach. Nepřiprave
nost na život v cudzine, nepriaznivý vplyv francuzskeh'0 prostredia, 
neznal'Osť alebo nedostatočná znalosť reči, protináboženská a proti- 
clfkeVná propaganda a nedostatok kňazských síl spôsobili, že naši - - 
krajania museli tvrdo pracovať, aby si mohli udržať vieru. Ba mnohí 
to ani nedokázali. *. " ý  ^

Rozprávala mi raz istá Slovenka : *.
Kedbsme .odchádzali z dbmuj mamička mi' kládli na srdce: dcéra moja, 
chodievaj do kostola, nezabudni ha Pána Boha. modlieva j- sá; každý deň! 
Spočiatku som bola verná mamičkiným napomenutiam. V prvú nedeľu po 
príchode do Francúzska som šla na svätú omšu do.miestneho farského 
kostola. Nerozumela som ničomu, hoci obrady bolí po latinský.. Znelo 
mi to táíií'akosi cudzo. Tak isto aj kázeň. Chýbali mi kostolné piesne, 
chrámový spev. Ale chodievala som a j ďalej, každú nedeľu.

Na Veľkú noc som sa nevyspovedala. Po slovensky to nešlo, nebolo 
kňaza a po francúzsky som nevedela. 0 rok nato som sa hanbila pove
dať, že som predošlú Veľkú noc preskočila - a tak som túto povinnosť 
zanedbalaj po, dlhé roky ľPrestala som chodievať i do kostola ý'keď 
som videla, že aj miestni veriaci tomu veľa nedajú. Tak som na Pána 
Boha pomaly zabúdala.

Podobných svedectiev by sme mohli priniesť viacej. Spomeniem ešte 
slová, ktoré povedali mons. Gašparíkovi - Slovenskému misionárovi - 
keď vyhľadával od roku 1954 slovenské rodiny po francúzskom vidieku: 
"Vy ste prvý slovenský kňaz, ktorého vidím, odkedy som odišiel z domu

Mne phvedal istý krajan, ktorého som ako malého chlapca poznal,; 
na Slovensku v lete 1964: "Domínko, dvadsať rokov som nebol na spo
vedi, lebo po francúzsky sa hanbím.. Ale koľkokrát medzi nás prídeš, 
zakaždým pôjdem aj na spoveď!"
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V zmysle dohody medzi biskupskými zbormi ČeskpsloVenskS a Fran

cúzska ,“pracoval síce medzi Čechmi a Slovákmi voíFranoúžslXi český 
kňaz mons. -Zhánel, ktorému vypomáhali niektorí príležitostní kaplá
ni, ale to "'nestačilo pre veriacich, ktorých bolo niekoľko desiatok 
tisíc"a žili: roztrúsení po celej krajinev-Až . zriedenie českej a 
slovenské j ; misie po roku 1954 zaistilo pravidelnejšiu duchovnú b" 
správu. Ale to už bolo trochu neskoro a azda ešte málo-pre skutočné
potreby.*

Ako sa tu potom prejavila cyrilometod ská tradícia?
Co z nej zostalo a vyrástlo? -h"
Keď mons. GašpSrík, zakladateT'našej misie, zorganizoval v lete 

1955 a 1956 misijné cesty - skupiny slovenských kňazov pd celom : 
Francúzsku - naši kňazi na čele s mons. Antonom Botekom, ktorý bol 
v tom čase ako člen Najvyššej rady* pre emigráciu zodpovedný za du
chovnú správu pre Slovákov v zahraničí, skoro všade sa stretli' so 
situáciou, čo, sme spomenuli. n 0 miestami ich čakali aj milé prekva
penia. ..
■’ Niektorí "mies tni farári chválili slovenských veriacich ako naj- 
lépších farníkov. Na viacerých miestach Slováci umiestnili obrazy 
sv. Cyrila a Metoda vo francúzskych kostoloch. Slováci vo Vezul 
mali v kostole svoju zástavu, ktorá mala na jednej strane obraz 
Sedembolestnej a na druhej sv. Cyrila a Metoda. V Barchantesu /?/ 
neďaleko ?avíža zistili, že tam jestvuje i foolok sv. Cyrila a Meto
da, ktorý bol v s tykli so"Spolkom"sv. Vojte ď j a pracoval na duchov
nom a kultúrnom povznesení krajanov.

Najkrajšie svedectvo o životnosti cyrilometodského dedičstva vyda
li však Slováci vo Francúzsku"v jubilejnom roku 1963. Každé číslo 
misijného obežníka "ŽIVOT"* venovalo jubileu osobitnú po'žornosť.
Každá cesta mision*árov sa niesla v tom istom äachu. Kázne, sváté 
omše a rôzne pobožnosti máli za cieľ povzbudiť k vernosti tomuto 
dedičstvu. -•

Všetci Slováci z Francúzska prispeli v tomto rámci na staVbti 
Slovenského ústavu sv. Cyrila a"iVjetoda v Ríme, ktorý je pamätníkom 
Slovákov v zahraň-včí na počesť našich vierozvestov v pamätnom roku . 
1963!

‘'Oslavy vyvrcholili s dôležitosťou a veľkoleposťou v* karí2i, 
v hedeľu 3. novembra*'1963 . V prítomnosti parížskeho gener'alneho 
vikára mon.sí dfProvanchais /?/, osobného zástUpcu"kardinála-arcibi- 
skupa FeXteoa, ote*c biskup Grutka slúžil ‘Slávnostnú hlaholskú svä
tú omšu na počesť našich vierozvestov. Mons. d ’Provanchais povedal 
pri tej'príležitosti
"Za jedenásť storočí mnoho ľudí žilo a skonalo. Veľa udalostí - 
- radostných i smutných - prešlo. Vy aj dnes, po stáročia, zachová
vate živú spomienku na týchto dvoch*'veľkých svätcov, ktoŕ'í utvrdili 
■vo Vašej vlasti to. čo je na svete najvzácnejšie: kresťanskú vieru!"

A dodajL .. .. -ľ * , „1

"Nestrácajte nádej, že táto viera 
a zdrojom obrody pre Váš národ!"

Končíme iba*'so želaním, aby sa 
vikára naozaj ^splnili!

sa raz znovu stane prvkom spásy,o
sh fi

alová parížskeho generálneho
VR, 1.11.84-sl. 'v

-  o  -

SVÄTÍ SOIÚNSKI BRATIA, SPOLUPÁTRÓNI EURÓPY ', ZÁMB$ŇTETENTO 
" STARÍ KÔNTBENT " CESTOU ZJEDNOTENIA JEHO- • NÁRODOV V BOHU v 

A V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH EURÓPSKYCH f



Otec biskup Dominik HRUŠOVSKY
5 . Púte na mies ta,,, posvätené spomienkou na., našich vierozvestov._ _

Doteraz sme venftvali samostatné úvahy najväčším s lov en s kým pos
politostiam v zahraničí :*'v Spojených štátoch amerických, v kanade 
a vo Francúzsku, Úcta k naším svätým vierozvestom sa tu všade uká
zala ako jednotiaci náboženský a náročný prvok, ktorý poukazuje, že 
cyr i lome t od s ká tradícia bola u týchto krajanov ako uhlíky pod pa
hrebou, ktoré sa premenili v plamienky a oheň, keď to okolnosti vy
žadovali, V týchto zemiach Slováci žili dlhší čas a vo väčších sku
pinách, takže mali aj možnosť rozvíjať spoločenské styky a vôbec 
vytvoriť ucelené Slovenské spoločenstvám
*' V tom istom zmysle môžeme ešte spomenúť Slovákov v najvzdiale
nejších končinách sveta - v Austrálii a v Južnej Amerike - najmä 
v Argentíne =,

Austráliä dnes má na sVojej pôde usporiadané slovenské pospoli-" 
t os ti V Sýdney ,*'v Melbottrne a v Adálaide s menšiu skupinu v Brisba^e. 
Sústavnú náboženskú činnosť medzi nimi kc ajú slovenskí kňazi od 
50. rokoch. Vlastný slovenský kostolík majú majú naši veriaci v Syd
ney. Je*'za svätený sv, Cyrilovi a ‘'Metodovi, Socha dvoch svätých 
bratov n.a oltári je dielom slovenského umel Borisa Gašpara, Kos
tolík s priliehajúcou miestnosťou, je duchovným strediskom Slo
vákov a stal sa stredom n áboženskej obrody s národného uvedomenia*’ 
pre Slovákov zo Sydneý a z okolia, Má na tom zásluhu n a j mä*' duc hovný 
pastier tohto spoločenstva, otec Emil C í sv/r- ktorému účinne pomáha 
skupina našich horlivých laikov,

Slováci v Argentíne už dávno sa združujú v Katolíckom spolku,
V ktorom cyr il omet od s ký duch dáva tón* pre podujatia S pre celú čin
nosť. Podobne možno povedať i o Slovenskom dome v'Montevideo, hlav
nom meste štátu Uruguay Dúfam*,' že o týchto krajanov budeme“môcť 
viacej povedať po pastoračnej návšteve medzi nimi. Ak dá Pán Boh, 
bude to v*.najbližšíeh mesiacoch-.

V ostatných štátoch Európy, o ktorý c h*’sme ešte výslovne nehovorili, 
žijú*'pomerne početné skupiny Slovákov, najmä po rokoch 1968-69.
Ich náboženský život a myšlienkový svet sú poznačené vplyvom pros
tredia , v akom žili po 2, -svetovej vojne doma, či už*t ie vplyvy pri
jímali alebo im odporovali. Ako však prišli do zahraničia, 'slovenskí 
kňazi svojim pôsobením aj tu začali utvárať Ucelené spoločenstvá 
- slovenské misie - ktoré sú dnes akýmisi* ohnivkami náboženského 
života, ba i národného života medzi, krajanmi,

•tTaše misie si považovali za povinnosť uviesť do života i"jeden 
z najvýraznejších prostriedkov kresťanského prejavu, a to n á - 
b ‘d ž e n s k é “ p ú t e  , Ich cieľom sa tu stali aj miestá, posvä
tené pamiatkou našich vierozvestov.

V Ríme je to najmä bazilika sv, Klimenta a kafknka Slovenského 
ústavu sv o Cyrila a Metoda, v Paríži krypta sv* Cyrila a iVietoda vo 
farskom chráme sv, Blažeja, v EXwangene miesto väznenia sv. Metoda 
a na ostrove Reichenau tamojší kláštor benediktínov.

0 Ríme bude ešte reč obšírnejšie, 0 Paríži nateraz len toľko, že 
spomínaná krypta bola postavená parížskym arcibiskupom kardinálom 
Bergiere, ktorý bol pápežským legátom na pražskom Katolíckom zjazde 
v roku 1 9 3 5 = Po návrate*'*do Paríža zasvätil naším vierozvestom spo
menutú kryptu, priestrannú kaplnku pri farskom kostole sv. Blažeja. 
Tu sa schádzali Slováci z Paríža a okolia vždy ha prvú*'júlovú nede
ľu, aby Si uctili svojich Otcov vo viere,“ -?re nepriaznivú polohu 
v posledných rokoch však aj túto každoročnú“oslavu konajú v kosto
líku na Rue de Plancfc , kde bývajú pravidelné slovenské bohoslužby.



Už jedenásti rokov putujú Slováci"z Európy, najmä z Nemecka, do 
mestečka Elwangen vo*‘ávábsku, severne od Stuttgartu, Tu bol - podľa 
zhodnej mienky odborníkov - väznený sv. Metod po svojom prvom*návra
te z Ríma v rokoch 870-873. Objavnú prácu V'tomto zmysle vykonal" 
mníchovský univerzitný profesor Ziegler, bonnský profesor a elwan- 
gehský rodák Boor a slovinský odborník cyrilometobského obdobia 
mons. Grivec. - -

Ziegler nastolil otázku miesta Metodovho väznenia v roku 1949 
odborným článkom ''Slovanský apoštol Metod vo Švábsku". Po výmene 
názorov s Boorom a Grivcom sa ustálila mienka,- že vskutku Elwangen 
najlepšie zodpovedá historickým prameňom, ktoré síce nehovoria pria
mo a výslovne o tomto mestečku, ale všetky znaky vedú sem. Elwangen 
najlepšie zodpovedá zemepisným údajom o utiahnutom mieste a klášto
re, ako to spomínajú dejepisné pramene o

Odbbrníci podčiarkujú aj’skutočnosť, že vtedajší pasovský biskup 
Hermann lieh, ktorý bol hlavným strojcom Metodovho väzenia, bol 
prV, než sa stal biskupom, mníchom a predstaveným kláštora v Elwan- 
gene, kde mal určite ešte veľké slovo a veľa známych, čo mu pomohli 
uskutočniť v tichosti a bez zbytočného hluku verejnosti jeho zámery 
s Metodom.
*‘ Slovenskú púte tu majú výslovný ráz povedomého nadväzovania na 
naše duchovné dedičstvo. V tomto d uchu sä r. c r i-j vždy slávnostná svä- 
tá*'omša a ostatné bohoslužby, ako i prednášky a stretnutia, ktoré sa 
konajú v rámci púte.
“ Reichenau bol kedysi*'malým ostrovčekom na Kos tni c kom jazere.

Dnes je spojený s pevninou úzkou cestou takže mTSžno tS prísť autom. 
Tu bolo opátstvo, ktoré malo v stredoveku veľký náboženský a kultúr
ny význam. Keďže bolo trochu mimo veľkých obchodných ciest, oddelené 
od sveta i múrom vody, bolo sídlom čulej duchovnej činnosti: mnísi 
sa venovali štúdiu starých klasikov, prepisovaniu biblických kodexov 
a šíreniu vedy.
*’ Tu sa podľa istých pr a tte11 ov*' za s ta v i 1 i sv, Metod so sVojou druži
nou. V kláštornej pamätnej knihe je o tom výslovný záznam od čet
ných členov skupiny,

Slováci*'z oblasti Zurichu začali sem putovať, aby si takttJ uctili 
pamiatku nášho apoštola, preč niekoľkými rokmi,, Počet účastníkov 
rok na rok stúpa*. Tohto roku /1984/ sa k pútnikom zo Švajčiarska 
pridružili početní Slováci z '"reiascka« Dúfame, že v - roku 1985, na 
Metodské jubileum, pútnikov bude ešte viac a púť prinesie ešte väč
šie duchovné ovocie.

-Pre nás je toto všetko potvrdenie, že cyrilomet od s ká tradícia 
má silu duchovne obrodiť aj terajšiu ger -ráciu Slovákov v zahraničí, 
tak ako to konala po dlhé stáročia so slovenskými generáciami pod 
Tatrami! ' VR, 8.11.85-sl.

- o -
... Ktorí však nepriateľa nemilujete,

národy, čo s ním veľmi chcete boriť sa, 
otvorte dvere ducha svojho pozorne, 
zbroj /tvrdú teraz prijímajte národy, 
kovanú krásne v knihách Hospodinových 
ktoré-tak tvrdo mliaždia hlavu diablovu...„

/Konštantín: Z předlo s vu k svätému Evanjeliu, 
druhá polovica 9 . storočia/.
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„,6^ Jubilejný rok 1963 a Slovenský ústav svätého Cyrila a ^etoda.

Mons. Štefan t̂ HALKÄ, budovateľ a prvý riaditeľ Slovenského ústa
vu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, píše v úvodných slovách do pamätnice, 
ktorú pripravil na 1 0 . výročie posviacky ústavu.
Živá úcta k naším apoštolom a Učiteľom, svV Cyrilovi a Metodovi, 

bola u viacerých slovenských generácií v minulosti zdrojom nových 
tvorivých podujatí'. Bolo tomu tak aj u Slovákov v zahraničí v roku 
1963, pťi 1100-ročnom jubileu ich príchodu r.ia Veľkú Moravu. Slováci 
v zahraničí, hoci roztratení po všetkých kontinentoch, vedeli sa 
zjednotiť okolo takého podujatia, akým bolo budovanie Slovenského 
ústavu sv. Cyrila á Metoda v Ríme, aby svojou obetavosťou znova do. 
svedčili svoju vernosť dedičstvu otcov a aby toto dedičstvo zveľaďo
vali.

Slováci v zahraničí si svoju obetavosť pre nové dielo v Ríme po
vedome zdôvodňovali ako prejav povďačnosti predovšetkým voči šv. Cy
rilovi a Metodovi za dar kresťanské j v iery a kultúry*, ktoré oni svo
jou prácou u našich otcov, po predchádzajúcich misionárov, dovršili. 
Povďačnosť Slovákov v zahraničí smerovala na druhom mieste ku Sloven
sku, za kresťanskú životnú orientáciu, s ktorou v minulosti Slováci 
odchádzali do 'sveta a vďaka ktorej si aj v cudzine zachovali vzťah 
k svojmu...slovenskému pôvodu.

Slovenský ústav sv. Cypiiq a"jffietoda však nevyrástol zo zeme ako 
nepredvídaný zázrak. Bol završením podujatí, ktoré po 2. svetovej 
vojne vyšli“z iniciatívy slovenských kňazov a laikov vo Vecnom meste 
a v Ústave našli konečnú strechu. Bol aj dôkazom, že cyrilometodská 
tradícia bola tak rozšírená, živá a činorodá, že zvládla úsilie, čo 
si nové podujatie vyžadovalo.

Ukázalo sa to cez celý rok 1963* Každé slovenské spoločenstvo“v za
hraničí si vtedy považovalo za povinnosť venovať jubileu osobitnú 
spomienku"či už slávnostnou svätou omšou, akadémiou,“knihou, pomní
kom, Nakonifc Slováci zo zahraničia putovali do Ríma na posviacku 
Ústavu, v ktorom akoby zhrnuli svoju vernosť a lásku.

Prvým plodom práce slovenských kňazov v Ríme bol mesačník sloven
ských katolíkov "Hläsy' z Ríma", ktorý začal vychádzať v januári 1951 
pod vedením mons. Antona Boteká, bývalého riaditeľa Ústrednej kato
líckej kancelárie v Bratislave*. Pre*dtým začal vydávať Dr. Ignác Ze
lenka, pracovník vatikánskej knihovně, časopis "Rím", ktorý však po 
niekoľkých rokoch prestal vj^chádzať.

Mons. Botek sa stal v roku 1952 i prvým slovenským členom najvyš
šej Rady pre emigráciu, ktorá vznikla podľa konštitúcie "Exulta milia" 
v tom istom roku. Týmto boli položené základy organizovanej duchovnej 
správy medzi Slovákmi v zahraničí.

V roku 1956 sa zŕodilo'slovenské vydavateľstvo s v. "Cyrila a Meto- 
áa,*‘v ktorom začal najúčinnejšie pracovať mons. Štefan áhalka. Ko
nečne roku 1959, z iniciatívy slovenských saleziánov, prišli do Ríma 
prví chlapci, ktorí začali študovať s nádejou, že sa raz stanú kňaz
mi. Bolo preto potrebné myslieť na primeranú strechu nad hlavou.

Ma Vianoce roku 1959 padlo rozhodnutie pustiť sa do stavby novej 
budovy, slovenského duchovného a kultového strediska. Otec arcibis
kup Tomko' pri ceste do Spojených štátov v roku 1960 získal porozume
nie vplyvných osobností medzi americkými Slovákmi, na prvom mieste 
u otca biskupa Andreja Grutku". Medzitým v Ríme prebiehali práce s 
prípravou plánov a s vybavovaním úradných záležitostí a povolením 
rôznych príslušných orgánov.



*'3o stavbou sa začalo v decembri 1962* Hlavné práce boli dohoto
vené v septembri 1 9 6 3V kedy sa konala i slávnostná cyrilometodská 
pút Slovákov zo zahraničia do Ríma, počas ktorej bol nový"Ústsv 
posvätený* V má*ji 1964 sa doňho presťahovala skupina seminaristov 
s prvými-.pracovníkmi j ktorých počet sa potom postupne zväčšoval*

Nemožno sa dlhšie šíriť o jednotlivých podrobnostiach. Treba však 
zdôrazniť, že všetko čo sa dialo okolo Ústavu - s jeho prípravou, 
stavbou, posviackou - bolo poznačené duchom cyrilometodskej tradí
cie, z ktorej nové* dielo vyrastalo a ktorej bolo určené slúžiť.
To bolo len'‘posledné a nateraz najkrajšie ohnivko v reťaži prejavov 
úcty a vďačností našim vierozvestom zo strany Slovákov v zahraničí, 
ktorí sa okolo tohto diela cítili viacej než* inokedy živou ratoles
ťou živého národa, ktorý doma nemohol ani le^ prejaviť svoje pre
svedčenie ä

Posviacka Ústavu"sa konala 15* septembra 1963* Deň predtým boli 
slovenskí pútnici na audiencii u Svätého Otca*'Pavla VI* , ktorý im 
povedal o tradícii v živote národa, poukázal na úlohy Ústavu a 
kládol prítomným na srdce z d r u ž i ť  s a  o k o l o  n o v é 
h o  d i e l-.a l

Cituj eme niekoľko myšlienok z prejavu Pavlo VI. %
"keď prichádzate do Ríma, aby ste si ako pútnici uctili pamiatku 
sv. Cyrila a Metoda s ich pozostatky, spájate tým dávne deje s 
přítomným ž ivotom vášho národa* Zasypávate jeho opravdivého ducha.
Znovu potvrdzujete jeho kontinuitu a pripravujete j3ho budúcnosť.
Vieme, že tento Ústav má byť v Ríme ohniskom náboženského života 
Sloékov!

Drahí synovia slovenského národa!
Dovoľte nám pridať slovko otcovskej rady; v y t r v a j t e  , 

u c t i e v a j t e  s i  a j  n a ď s 1 e j " p a m i a k u v a - 
š i *d h s v ä t ý c h ,  vzdávajte im hold a /nasledujte ichi Vaše 
krásne ideály a Vaše nádeje sústreďte v tom ústave, ktorý ste si"
postavili pri bránach Ríma. Úrobte ho styčným bodom našich •
roztratených po svet o 1”

Slová Svätého Otca dávali novému dielu náplň činnosýi a smer na 
cestu * Pracovníci N stavu si ich vždy brali i: srdcu, Úuúská krehkosť
in nedopriala byť vždy a v každej situácii n- výške poslania. Ale
o dobrej vôli, odhodlaní a o úprimnosti úsilia pochybovať neslobodno. 
Preto s povedomím ľudskej krehkostí, ale i zodpovednosti, sa usi
lujeme' s Božou pomocou pokračovať v práci, považujúc ju za predlže-. 
nie činností našich vierozvestov, u ktorých hľadáme svetlo a sme
losť n c ceste napredovať dopredu a vydržať v brázde, ktorú po Cyri
lovi preorával Metod a po ňom po stáročia generácie, čo udržali ich 
duchovná dedičstvo pre národ doma o pre jeho synov, roztratených po : f 
svete! * Vlito I5 »llo8 4~sl.

- o - o
I stalo sa v tie dni * Rastislav, knieža slovienske, so Sväto

plukom poslali poslov z Moravy k cisárovi Michalovi, hovoriac takto:
"Božou milosťou zdraví smej i prišli k nám učitelia mnohí, kresťa
nia, z Plách i z Grécka i z Nemiec, učiac nás rozlične. Ale my, 
Slovieni, prostý ľud sme a nemáme, kto by nás vyučil v pravde a 
zmysel vyložilo Tak teda, vladyka, pošli takého muža, ktorý nám 
vštepí všetku pravdivý5

/Život Metoda, V«, medzi r. 885-894/.



Oť*c biekup Dominik HRUŠOVSKÚ -
Ján Pavol II. na návšteve Slovenského ústavu sv.' Cyrila a Metoda 
v Píma.ni , , .. ......... - . - ------------------------

"Slovons ý ústav sv,'Cyrila a Metoda vo svojom ešte an: štvrťsto- 
ročnom živote, prežil mnohé dôležité chvíle: radostné, bolestné, 
ba i tragické. Sa najväčší deň v krátkych dejinách Ústavu však pova
žujeme 3. november 1981, ked prišiel k nám na návštevu Svatý Otec 
Ján Pavol II. . - -

>>Tebol i to lén návšteva zdvorilostná. *-a takéto nemá pápež ani čas. 
Bol^’ to prítomnosť Petrovho nástupcu, rímskeh . biskupa e hlavy Cir
kvi na pracovisku, ktoré povedome nadväzuje na cyrilometodské dedič
stvo, z neho čerpá, z neho žije, 'preň pracuje, aby sa ono udržalo a 
zveľadilo medzi Slovákmi v zahraničí i vo vlasti.

Presvedčenie, že d’ chovný odkaz našich vierozvestov v slovenskom 
národe nikdy nevymrel,"ale v každej skúške sa ukáže ako záchranná" 
opora f,' usmerňovaťéľ novej životnej sily, touto návštevou bolo znovu 
‘dosvedčené o utvrdené. Svätý Otec navštívil ten kus slovenskej oôdy, 
n€í ktorý s v dnešných okolnosti? chdost-sť mohol. Ale jeho myseľ 
letela c*' lej < jeho srdce zahrňovalo všetkých Slovákov ha celom svete, 
najmä v rodnej zemi.*. Povedal nám to v homílii po slovensky on sám:
"A tu sa môj pohľad nesie duchovne ešte delej. K tým všetkým, ktorých 
vy tu akosi zastupujete. Pozdravujem Vás, drahí Slováci vo vlasti i 
za jej hranicami. Všetkých Vás z celého srdca * s otcovskou láskou 
pozdravujem!

Táto lásky; viedla aj moje kroky do Ústavu sv*. Cyr-la a Metoda.
Láska k dvom svätým bratom a láska k Vám. Moja návšteva v tomto Ústave 
je novým ohnivkom v reťazi prejavov úcty a dôvery voči slovanským 
vierozvestom!.!!

Pre~'praeuvníkov Ústavu a pre všetkých, ktorí túto" slovenskú ustano
vizeň napomáhali, budovali a vkladajú do nej svoje nádeje, bola pápe
žovo prítomnosť uznaním, že Ústav spĺňä poslanie, čo dostal od za
čiatkov b povzbudením, aby pokračoval na doterajšej ceste i v budúc
nosti.

"Úkazv v ..teľmi tejto cesty, príkladom pre všetkých ktorí tu pracuj./ 
sa noši ^vierozvestovia. Ján Pavol II. to priznáva pre súčasnosť a 
kladie to na srdce do budúcnosti :
"Dnes sme tu, n? tomto mieste, kde duchovný odkaz sv. Cyrila a Metoda 
je pravidlom života a povedomým programom každodennej práce, aby sme 
su spolu zamysleli nad ich posolstvom, povzbudili sa ich príkladom 
a vzývali o ich ochranu!"

Ján Pcivol II. nebol v' novembri 1981 v našom Ústave po prvýkrát, 
Sedem rokov predtým - v novembri 1974 - zavítal-k n ám s pólu s varšav
ským arcibiskupom, o oľským prímasom kar d. ’áyszinskim, ktorého ko 
osobný ta j o.-3h í k sprevádzal i terajší poľský primas kar d. GlSrap'. Vtedy 
si kard. WojtyX*- s mimoriadným záujmom poprezeral všetky knižné 
vydania ústavu, zaujímal sít o malý seminár, o dúch'vnú správu medzi 
Slovákmi- v zahraničí, o činnosť Ústavu v Pime. Ten istý záujem preja
voval pri Všetkých príležitostiach, ked" sme ho osobne mohli neskôr 
stretnúť:

Dri svätá j omši, ktorú s ním koncelebrovali 1 4 . februára 1 9 8 0,"za 
účasti celého Ústavu naši kňazi a n? jeseň toho istéro roku slovenskí 
misionári. Pri audienciách mládeže počas stretnutí."orga^izov ných 
Ústavom, pri* audienciách,"ktoré uňho mával"pravidelne otec arcibiskup 
Tomko S,: generálny tajomník biskupskej synody.
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Keď “teda prišiel k r>ám r'kb pápež, bol dobre oboznámený so všet
kým, čo a..tu robí. pre slovenských veriacich.‘ Y hutnej homílii po
čas svätej omše sh dotkol všetkých"úsekoch činnosti Ústavu, pre 
každú..mel .primerané slovo povzbudenia a usmernenia.

Lenže pri* takejto príležitosti dôležitosť a dosah udalostí ne
vy -lývájú len zo slov čo' odznejú, ale každé gesto je akoby n,-bité 
osobitný..! zmyslom, osobitným posolstvom. Postbhol to velmi dobre 
náš diecézny biskup otec pangräcio, ktorý spomenul, že nad celou 
návštevou s . nieslo čosi, čo on pomenoval "Prítomnosťou neprítom
ných-". . . . . . .

Zneje to ako protiklad, ale to je len zdanie. Kto sa nad tým lep
šie zamyslí, zbadá hĺbku a pravdivosť postrehu, ^ávštevn zapadala 
do rokti, v ktorom Ján P 3V0I Il.^vyhlásil sv. Cyrila u Meťoda - vedľa 
sv. Benedikta - za patrónov Európy. Svätý Otec otvoril tento rok" 
slávnostnou svätou omšou v bazilike sv. Klime-ta na deň sviátku na
šich*' vierozveStoV 14. februára. Zakľúčiľ ho svätou omšou v našej 
kaplnke, jedinom rímskom chráme, zasväte-om novým svätým patronem 
Europy l .. .. ..

TTevÍGno v tejto skutočnosti mimoriadne poslanie nášho národa 
pracovať na tom, aby si Európ;, konečne uvedomila korene, z ktorých 
vyrástla a z ktorých prinášala ovocie kultúry po stáročia svojej 
duchovnej prevahy vo svete?

Sme presvedčení, že cyrilometodské dedičstvo bolo vždy podstat
nou a povedomou zložitou slovenského duchovného bohatstva, hoci jeho 
prítomnosť n účinnosť neboli vždy jednako jasné a zjavné. T,Teide to
tiž o b odretý, ktoré sa dajú získať raz navždy, bez nebezpečenstva 
straty-alebo vyblednutia. Sú to napospol hodnoty, ktoré t r e b a  
o p a t r o v a ť a n e p r e s t a j n e  o ž i v o  v”'a ť i Len 
tak si zachovajú pôvodnú účinnosť a majú dosah na skutočný život 
v kuzdo jeho prejave.

Taktv sme hľadeli, bratia'a sestry, milí poslucháči, n , dedičstvo 
otcov medzi Slovákmi v zahraničí Vnášej sérii úvah v rámci Roku 
svätého Metoda. -Preto sme s otvoreným srdcom prijali aj slová, kto
rými Svätý Otec Ján Pavol II. zakončil svoju homíliu pri návšteve 
Ústavu ktorými za kľúč u jeme aj my naše úvahy :
11 Moji dráhí! Zostávajte verní tomuto dedičstvu. Poznávajte ho stále 
lepšie, do hĺbky, "vo všetkých" živ ctných rozmeroch, so všetkými dô
sledkami pre osobný a spoločenský život. Žite podľa neho neprestaj
ne, bučíte mu verní, ochraňujte a zveľaďujte ho v"tej istote, že
on ■ je z ó k 1 e d h m V a š e j  d u*'c h o v n e j 
t i  a s k u t o č n e j" k u l t ú r n e j  v ý š k y  
n á. r o d a - a každého národa l
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■ " rTech Vás v to: vedie príklad Vašich svätých vierozvestov ochrane Sedemb lestnej patrónky Slovenska í " VR, 11.84-sl.
- o -
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