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POSVÄTENIE

SLOVE"SKFJ

KATEDRÁLY

V seberu 15. septembra 1984 posvätil Svätý Otec Ján Pa
vol II. základný kameň slovenskej grécko-kstolíckej katedrály
Premenenia v Torontě, ’ri tejto príležitosti mal po slovensky
prednesený príhovor.
Musíme smutne konštatovať, že oficiálne Katolícke noviny
"nemali miesto" a neuverejnili tak významnú reč Jána Pavla II.
Chceme splatiť tento dlh, a preto prinášame hlavné myšlienky uvedeného príhovoru.
Po úvodných pozdravech Svätý Otec poukázal na skutočnosť*
ako Božia prozíreteľnes í ochraňovala slovenskú gr'cko-katolícku
komunitu v Kanade. Potnm pokračoval: "Dve historické udalosti
roku 1980 majú osobitnú dôležitocť pre slovenských grécko-katolíkov v Kanade a obidve slúžia na väčšiu úctu a pamiatku sv.Cyri
la a Metoda. 13. októbra spomínaného roku, som ustanovil eparchiu
v Torontě, ktorá nesie ich mená a 31. ,decembra som vyhlásil tých
to úvoch bratov za patrónov celej Európy spolu so sv. Benediktom".
V äaľšom. Sv.Otec vyzdvihol soluňských bratov ako apošto
lov Slovanov, ktorí "položili základy pre literárny rozvoj ná
boženskej a sociálnej cultúry Slovanov."
Zvýrazňujúc požiadavky jednoty sv. Cirkvi, Ján Pavol II.
povedal. "Títo veľkí svätí misionári sú tie" známi svojim úsilím
o jednotu Cirkvi..Boli horlivými kňazmi byaantského obradu a
vykonávali svoju pastoračnú prácu v spe •’ení s Cirkvou v Cari
hrade-,ktorá ich poslala, i s Cirkvou v Ríme, ktcr.á ich poslanie potvrdila."
Svätý Otec sa poiom pozastavil pri mene' nevej katedrály,ktorá "usmerňuje našu pozornosť pre nášho Spasiteľa Ježiša Krista
a na tú chvíľu dejín ľudstva, keči Petrovi, Jakubovi a Jánovi dal
uzrieť slávu, ktorú má spolu s Otcom. Toto zjavenie Ježiša ako
milovaného Božieho Syra utvrdilo apoštolov vo viere a neskôr ich
bude udržiavať v temných chvíľach Ježišovho utrpenia, ako aj vo
chvíli ,'keá 'budú •mať i'čaeť na Kristovom Kríži;
Teda premenenie a táto katedrála, ktorá nesie jeho-meno nám
dáva nádej, že budeme mať účasť na tomto tajomstve a že v Bo
žej misloti budeme aj mi premenení, aby sme mali účasť na je
ho sláve."
Ako už neraz, aj pri tejto príležitosti Ján Pavel II.oso
bitne zdôraznil svoj vzťah k nášmu národu,^keá povedal: "Keä
dnes konám vysviacku ohto základného kameňa, rírocka Cirkev
obnovuje svoju lásku a pastoračnú starostlivosť o váš národ."
V závere Svätý Otec spomenul, akú radosť mu pôsobí odda
nosť grécko-katolíkov k Panne Márii a vyzval prítomných, aby si
zachovali svoje vzácn slovenské tradície a svoje dedičstvo
viery.
Čo viedlo Svätého Otca, že aj počas oficiálnej návštevy v
Kanade si našiel čas a pozdravil našich rodákov osobitne grécko
katolíkov v tejto vzdialenej krajine ? Domnievame saÄ že: Po
prvé}/je to äaľší preéav osobitne vrúcneho vzťahu Svätého Otca
k nášmu národu a toho by sme si my mali byť vedomí vždy, všade
a v ka~dom ohľade, najmä dnes, ked náboženská situácia na Slo
vensku je zložitá. Pc druhé, Svätý Otec týmto činom preja
vil väaku a obdiv slovenskej grécko - katolíckej Cirkvi /asi
30 ti^íc príslušníkov má v Kanade a 250 ti^íc doma/, ktorá
v nedávnej minulosti bola doma administratívnym zákrokom zli-

kvidovaná pričlenením k -prav^ al,ávi u , avšak prežila e vydala sve*
dectvo c tom,
duchovné,tradície a, hodnoty viery nie je mržné
zničiť í
.
- m -

ján pavol

jt. a

Ľu d s k é

práva

Šesťročný pontifikát j'na Pavle-IT., jeho encykliky a po
četné kázne a verejné vystúpenia obsahujú Zreteľnú vý poveci pr<pr *a ku vš tkým podstatným aspektom ľud'kej existencie pred. Bo*ou tvárou. Jedným aspektom je exist/ n či a človeka v širšom spo
ločenstve blížnych - v spoločne? ti , národe, m-"d-zinárodnom spoloč-nstve.

Svätý Otec n'vytvára svo ju spoločenskú náuku ako o ^ - M V ý
model spoločenského usporiadania-a u* vôbec nie-ako akási "tretiu
cestu" medzi socializmom a kapitalizmom. Pre neho je prijateľné
ka'vdé spoločenské zris',onie, ak regpektujé určité rtické zásady,
ktor* pápež vvtyčv’e skôr vo v.3(^bccre~ rovine, no zachádzajú c
/zatiaľ p / do ich konkreti z 'cie či dokonca aplikácie na existuj
júce polí tičká usporiadania štátov.
Kľúčovom etickým kritóriom ks^d 'ho .zriadenia je rešpektova
nie ľudských práv. Státy aj nadštátne organizácie buds budúcnosť
posudzovať podľa ich vkladu do rozvoja človeka e do ochrany je
ho práv. Ľudské práva sa stávajú Vpoloc'riskou zásadou Sú "zna
kom času-" a vyzvou ej pre' Cirkev, ba e" skúškou jej vieryhodnosti

Ľudské práva tvoria orientovanú jednotu, ktorej zmyslom je
integrálny, všestranný s dynamický, rozvoj .človeka pro? trední ctvom
využívania eve 'ich práv. D$le-yitým právom, človeka je práca. Člo
vek vystupuje vo vzťahu k .pr-^ci ako je'-5 tvorca a správca, nie ako
jej objekt. Jednota ľudských práv-/-a prejavuj' v ichvkomplemen
tářnoeti s povinostemi, s ktorými ra navzájom podmieňpjú.
Dôležitý významový posun uskutočnil Ján Favol II. v cdôvodne
ní ľudských práv, V doterajšej cirkevné j tradícii sevľudské prá
va odvodzovali z prirodzeného.práva v temistickom poňatí. Nová
argumentácia sa- odvoláva na prirodzené právo, ale ad na nadpriro
dzenú hodnotu človeka. Podľa pr irodzeného pt 'va Boh stvoril člo
veka ne svoj obraz a objari 1.. ho rozumom, slobodnou vôľou a sve
domím. Nadprirodzená hodnota Človeka spočíva v jeho vykúrení
Kristom, v synovstve'Bo*-cm e k'ncčpom spasení. Táto hrdnete člo
veka je súčasne prameňom jeho práv. ‘pá'~ex teda šklbúce dr> -odnébo
celku krietológiu, hodnotu ľudrkej osr'y á’ľudské práve. Dielo
spásy je' zárukou práv človeka.Uprostred mnohorakosti šúča-sn 'ho ľudstva e ~ «ho politických
štruktúr ľudské- práyai sa stávajú jediným reálnym po-jivom a .plat
formou dorozumenia. T 4to úlohu nie je schopné zatiaľ zahrať ari
náboženstvo, asi ideológia, ani bVe-trnázor. Naproti tomu princíp
zachovávania ľudských práv sa yšcc.bečne uznáva, aj keä koncep
cie a interpretácie ľudskA-ch práv oú .rôzne.. Vládne zhoda o- vý
zname a d’čele ľud-"kých práv.
Pápey nsponsobáva bokom vo veci ľudských práv ani Cirkev.
Ak má Ci rk^v slúžiť ľudom, ■•mu*í -im. ' K U iť aj v te
sfére- e stať sa p brá jVyroň ľud^k'oh pr-fv, .n? ■ma :am. k-v ich
deptrjú. T ch ochrana es môxe stať základnou tésou dialógu Cirkvi
so sv^tom. Vnútorne mucí Cirkev udržať cif ivosť svedomia voči
ich porušovaniu. To nech je novou dimenziou jej dušpastierrtva.

Janko Si lan
DIALÓG SO SVÄTÝM OTCOM
Keó budem rsz aj vo väzení
ja viem, ž-e
ma navštíviš,
o, Svätý Otce, priS, pri3 ponížený,
keó spievaš: ku Krictovi. blí * í
i ja chápem: in*'j certy neni.
Pekne ma učíš, če je kríž,
ve okrem neho epásy neni:
hne3 budem zdravý, keä ma cdoviš.

Pri Tebe zázrak rastie zaštepený.
Môyem ro dívať ešte výš ?
Zradca tu medzi nami neni,
nepočuť šmátrať ani myš,
ó Svätý Otče, som zas zamyslený.
Ó Svet1'' Otče, "‘aý ma potešíš ?
9. 1. 1930
RPHOLE V ŽIVOTE NAŠICH NÁHODOV
Zvláštnym čarom kaydej kra*iny sú miesta, kde sú alebo
boli kláštory. Pri začiatkoch ke*dého európskeho národa hrali
významnú úlohu nielen náboženskú, ale aj kultúrnu. Oni. beli
útulkom intelektuálneho života. Prdla Chatesubrianda "klášto
ry sa stali akýmisi pevnosťami* kde sa civilizácia dala pod
ochranu pod zástavu nejakého svätca. Tam. s© zachovalo pesto
vanie vysokej intelektuálne rti”. Ten irtý tie g, poznamenáva:
"Najkrajšiu chválu kľ'štern'ho rV'ivota mô*rme dať vypočítaním
prác, ktorým sa cn v rno vsi". Historik Taine .píše; "V ko.*’tolóch
a kláštoroch kňazstvo zachovávalo rterč výdobytky člov-'č'rr tya
latinský jazyk, kresťanskú literatúru a teológiu, čiastku ro
han rkej literatúry a vedy, architektúru, soclárrtvo, maliar1tv
umenie a priemysel potrebný pre bohoslužbu, cennejší priemy
sel, ktorý dáva človekovi chlieb, šaty a t"'var i e e. najmä, naj
krajší v-'dobytok ľudský, ktorý ss najviac protiví túlavej po
vahe lúpežného a lenivého barbara : návyk a chuť pracovať."
•Všetky ti oto pozitívne hodnoty kláštorov zisťujeme aj v
dejinách naši ch národov. Pripomíname si to najmä v jubile jrcm
roku Sv, Metoda, lebo V n t o náš prvý hierarcha formovsi sa
v kláštore ne. Olympe neóalekc Carihradu- prv než by mel účin
kovať ako veľkomoravský arcibiskup. Zaiste neuzavrel ra do
nejakého paláca, ale jeho učeníci žili s ním ako v kláštore.
A tento spôsob života prevzal v posledných chvíľach svojho
pivota aj jeho brat Konštantín, ked si vzal rehoľná m r io Cy
ril. Predpokladá sa, *e kláštor na Zobc-re u" on zalomil.
Sv. Svorad a Benedikt sa riadili východnou rs mulou Sv.Z'os imu.
Tak na úsvite našich dejín vidíme blahodárný zásah výcic^n'ho
cirkevného mníšstva.
Nesi°rn» zásluhy o vzdelanosť v rannom stredoveku mal
ôrisoT8ním zachovali
hoľa benediktínov. V ich kláštoroch

poklady antickej kultúry. V rannom stredoveku oni boli jediným
nositeľom vzdelanosti, nakoľko v kláštoroch boli tie ustanovizne
kto r-* neskôr voláme 'strednými a vysokými školami. Týmito klá
štor ii naše vlasť bola husto posiata.
V čéských krajoch ich bolo 13 muž ský ch a 2 ženské. .Najslávnejšie
boli Břevnov,, Broumov a Sázava. Táto nadväzovala na cvrilom tosú
detskú tradíciu. Na Slovensku ien olo pätnásť. NaZobor, Hronský Sv.Beňadik a Skalka. Bol"kláštor dokonca v,sa
mých Tatrách /Štóle/. Beli to významné strediská .nielen nábo
ženského ale aj kultúrneho života.
To icté, čo do vzdelania sa č ' ešte vo väčšej, miere povedal
premonštrát--ch, založených Sv.Norbertom, ktorého exo odpočíva
v Prahe na Strahove. Boli td ve ľkí milo vri.í ci kníh Keo bol
v kláštore poyiar. hnež
zvolalo heslo "ad 1 ibr o s !" a zčhranovali sa knihy. Nie div, že najväčšie bibliotéka v republike::
je v ich bývalom kláštore na Strahove, Okrem toho v českých kra
joch bolo ešte osem mužských a Štyri ženské kláštory. Na Sloven
sku hlavným kláštorom bol Jasov a okr m neho •tiež osem .mu"'rkých
kláštorov, z nich najznámejšie boli Bzovík, Leles e Kláštor nod
Znievom.
Na povznesenie roľníctva a priemyslu výborne prispel rád.
cistercítov. Vyznačili sa v lesnom hospodárstve, v regulovaní
vôd, vo výrobe vlny a plátna, v mlynárstve a.záhradníctve.
Kláštory tieto mali tiež bohaté knižnice. V českých krasoch bo
lo trinásť mužských a päť ženských.cistercítskych kláštorov,
Najslávnejší bol zaiste Velehrad. Na Slovensku bolo ich -päť.
Najddle*itejšítt bol Štiavnik ne Spiši, ktorý mal veľký význam
pre hospodárske formovanie podtatranského ľudu. Niektoré 2 tých
to kláštorov stali sa overovacími miestami pre verejné listiny.
Ich archívy sú najlepšími historickými prameňmi.. Kláštory sali
svojich almužníkov, ktorí sa starali o chudobných, nemocných a
o .pocestných. Niektorí Členovia rehole boli lekármi, lebo svet
ských lekárov vtedy nebolo. V kláštoroch boli miestnosti pre
nemocných a pocestných. Títo mohli na dotyčnom mierte ostať tri
dni bezplatne, ba ešte im pri odchode dali aj jedlo ns.ee' tu-.
Takto kláštory preberali aj povinno ti sociálnej sta r-'s tlľvorti.
Čoskoro však starostlivosť o nemocných prébreli'snton** ti#
V Brati-láve mali už roku 1096 nemneri cv na ulici, ktorú ľud ešt dnes yniá "špitálskou.” Je to najstaršia n-trčeni ce v 'tr.-tí
nej Purópe. V Londýne bola a? r, 1112. Antoni ti mali -štr n mo
cricu v Košic iach e v Dravci ach ria Spiši, kde bola ú-1rrd r?i nemocni, ca - rrecs’-torie, ktoré dozerala nad všetky nemocnie0 v U-.
horskú.
Zdalo by sa, že čisto kontemplatívne rehole nemajú praktic
ký "význam pre kraj, v ktorom pôsobia. Ale z ich duchovn°sci ve
ľa ťaží okolité obyvateľstvo, ked sa odvádza od hmotárštve pou
kazovaním na vysoké duchovné, hodnoty, ktoré rehoľníci pp'ivjú#
Taký význam mali kartuziáni v Prahe a vo Valdiciach a na Slo
vensku v Let snov ciach a ..v červenom Kláštor na Dunajci. Tstr
viac vnikli medzi ľud na Slovensku Pavlíni svrjimi kázňami na
pútnických miestach, ako to bolo v Kari ánke, ako aj v 5rých ich
štyroch kláštoroch.
V českých kraboch o nemocných sa stareli kríšovníci s červe
nou hviezdou. Je to rád, ktorý vznikol na domácej pôde. Na Slo
vensku boli krížovríci Bož'iehc hrobu e podobnou úlohou, moli
f’
ru z• aucli
ti /Gaboltov/. Tm
dva kláštory. Boli tu tiey joh
stisni mali ne. Slovensku šesť kláštorov. Boli to ohniská kreš-,
tan°kfej dobročinnosti. Na Slovensko pr•
•ni.ke.li aj východní baziliéni, ktorí pestovali liturgické dedičstvo Sv.Cyrila a Metoda.

Mali kláštor v Krásnom Brode pri Humennom.
Zvláštny význam mali pre naše národy "obravé rehole do
minikáni a františkáni* Dominikáni pestovali vedy o rečríetv©
a prednášali v školách, ba aj na prafeke-' univerzite. Ich praž
ský kláštor Kleirr ntinnum mal svetová povesť. Na Sloven.'ku ma
li redem kláštorov. Najslávnejší bol zaiste v'Košiciach.
Františkáni ra zaoberali drobnou prácou medzi ľudom. Na Sloven
sku mali a" jedenásť kláštorov v stredoveku.
Klarisky a cisterciátky sa zaoberali výchovou dievčat.
Celkove mo*no povedať, že naše školstvo, základné, stredné
ba aj vysoké, a sociálne ustanovizne, najmä nemocnice, založili
a budpvali rehole.
Táto pravda ešte Ária c vynikne a dosiahne presnejšie obrysy
pri prechode do novoveku. Zaiste je ľahšie pokračovať v zapo
čato® diele, ako dielo zalomiť a zapečať. Tu sme svedkami, že
rehoľníci odovzdávajú svetskému učiteľstvu dôkladne vybavené
ľudové, stredné a vysoké školstvo a nemocenskému personálu vzor
ne zriadené nemocnice. Bolo by veľkou nevdačno.sťou ti pto záslu
hy im odmietať, alebo ich patričné duchovné účinkovar-is im
prekaziť.
Typickým príkladom sú tu nemocnice milosrdných bratov v
Prahe a v Bratislave, ako aj na iných miestach.
Krásna epopeja by sa dala napísať o činnosti rehoľných se
stier, ktorých v Československu bolo roku.195C 10.500. Väčšinou
sa žaob rali ošetrovaním ne® pcpých. Kečiže sa zriekli rodinného
života, úplne sa oddali te^to práci, ktorá vyžaduj® veľkú obe
tavosť a hrdinskú trpezlivosť. Naša spoločnosť, 1•kári a najmä
pacienti sa o nich vždy pochvalne vyslovovali. Na ^znánu-áši sú
sestry Sv. Vincenta, ktoré na Slovensku účinkovali v 37 nemo
cniciach. Tiež sestry Sv. Kríža ne dvadsiatich miestach. Na
Slovensku účinkovalo 19 rozličných drnominácií r-halných ses
tier, ktoré sa s oduševnením venovali rozličným druhom ľud
skej dobročinnosti. Ony venovali svoj "ivot zmierneniu bolestí.
Iné sa zaoberali vyučovaním s výchovou počnúc od najmenších
detí. Kdekoľvek sa ukázali vo svojom typickom rúchu, budili dô
veru tak u veriacich ako i mvereov.
Rozkvet moderného školstva sa nodá predstaviť bez pôsobe
nia jezuitov v našich krajinách. Oni zal^židi gymnáziá už v
XVI,. a v XVII. storočí. V kraji č ekej koruny učili ne dvad
siatich školách a na univerzite v Prahe a Olomouci. .Na Sloven
sku v jedenástich miestach e. na univerzite v Trnave a v Koši
ciach. Roku 1773 ich zrušili. Cha tp-aubriand k tomu poznamenáva;
"Veď cká Európa utrpela nenapraviteľnú stratu v zrušení, .jezui
tov, Výchova sa \*ž nikdy nezotavila od ich pgdu. Vláde' ich
mala veľmi v obľube. Ich zdvorilé spôsoby odňali z ich hodín
ten pedantrký tón, ktorý deti odrádza. Keä*e väčšina ich profe
sorov boli vyhľadávanými svrtc'.ý d vzdelancami & spisovat-ľmi,
mladíci ss cítili s r>j m i , akbby boli v ne -’ake j slávnej akadémii
Ni-p-t vedeckého odvetvi, , ktorá by jezuiti, nebili s úspechom pe
stovali; prírodovedci, chemici, boteli pi, matematici, mechanici
astronomi, básnici, historici, prekladatelia, snt4kvári, žurna
listi". Po obnovení rádu jezuiti sa znova ujali Činne'ti, ale
účinkovali viac k-naním exercicií ako v školrtve. Na Slovensku
mali Šesť domov.
Pre školy mali veľký význam piaristi, ktorí pô-^bili už od
XVII, storočia. Na Slovensku mali j-sať domov- s pri rúch gy
mnáziá.

Rehoľa školských hmatov
zakotvila v našich, kraboch. Na Slo
vensku vyučovali na šiestich školách.
Pre výc:ovu robotníckej mládeže mali saleziáni na Slovensku
päť domov. Bez tejto výchovy by bolo bývalo v priemyselných rbr e—
diskách mnoho náklonnosti k chuligánstvu, ktoré veľmi škodilo spo
ločenskému ^ivotu. Spoločnosť Božieho Slova v Nitre, ktorá bola
zameraná na vysielanie misionárov do Krajín Tretieho sveta vytvá
rala náboženský a Kultúrny most medzi našou krajinou s týmto sve
tom.
•
Je ešte viacej denominácií rehoľníkov, ktorí pestovali, ro
zličné formy kresťanského dobročinného života. Rok 1950 bol veľ
kým úderom pre rehole« V arríli 1950 desiati predstavitelia r hôľ
boli postavení pred súd a ako údajní vatikánski špioni odsúdení na
vysoké trerty. Žaloba zo špionáže'niesla za- sebou trest vyše 10
rokov. 0 týždeň po procese v noci; z 13. na 14. apríl 1950 bezpečno
né crkány vyprázdnili kláštory-väčšiny mu*s kých rehôľ. Ostatné
mu"aké kláštory takým spôsobom vyprázdnili v máji. Rehoľníkov od
viaž]' do internačných táborov,ako boli Podclín^c, Mu čeniky /te
raz Sládečkcvce/ s Malacky. Z kláštorných knižníc ni ktoré in
štitúcie si povyberali najcennejšie knihy. Mnoho kníh sa nalodilo
na auto a spálilo. V Bratislave to bolo vo štvrti Páleni*ko
/Brenner/.
V Podolínci si rshoľ íci spievali :
V slovenskej zemi, tam pod Tatrami,
kde po dolinách vetry du
tam rehoľníci , synovia ľudu
na pochod rovy nastupujú.
Mamička drahá, jak si ma ťažko, jak si ma ťažko vychovala,
k e(š som mal robiť na tvojom poli, búrka ma z práce odvolala.
v

V tatranskom poli, na tvr^-j roli sa řeholníci zoceľujú,
za blaho rodu, mier a sODJbedu s krížom na pochod nastupujú."
V Pcdelinci bolo šest milosrdných bratov? štyria minoriti, traja
premonštráti, traja baziliáni- kňazi a piati bratia, dvaja domi
nikáni, 46 redempteristov, 57 tešiteľov, 15.3 verbistov, 225 salezisnov, jeden íazáirista, 7 františkánov, jeden karu cín a 135
jezuitov. V iných táboroch to bolo podobne.
28. augusta takto vyprázdnili ženské kláštory. Bolo v nich
10.660 sestier. Niektoré ešte ns čas ponechali v nemocni ciach.
Nazdávame sa, že to bol nespravodlivý a pre národ, škodlivý zá
sah, keä sa znemožnil zákonitý spôsob života rehoľníkov é rehoľní ciaro, ktorá kaydé ráno rozjímali o tom, čo de hr '-ho dotyčného dňa
urobia a každý v*-črr se spytovali , ako r e im to podarilo. Za to si
zaslúžili pkôr obdiv a uznanie.
Pr'to dúfame, že skutočným. povolením činnosti aŕ bylí štátna,
moc tento neodôvodnený krok čoskoro nepraví.

V dňoch 15. s 16. septembra 1984 sa uskutočnila v Šaštíne
celoslovenská púť k Šedombolestnej Panne Márii, patrónke
slovenského národa. Počas dvoch dní navštívilo šestínsku men
šiu baziliku viac ako 50 tisíc pútnikov z celého Slovenska.
Vrcholom-tejto veľkáj mariánskej slávnosti bola nedeľné
sv. omša o 10,30 hod, ktorú celebroval otec bickup Július Gábriš, administrátor trnavské+ arcidiecézy.
■Biskup Július, ktorý je vášne chorý, a" y posledne"^ chvíli
sa rozhodol, že príde do Saštína. Svojou kázňou pripravil ne
zabudnuteľný zážitok tisícom pjtrikev, ktorí do pcrlcdného mie
ta zaplnili našu národnú, svätyňu.
Jasný hlas, vynikajúci prednes a myšlienky vyvierajúce
z hĺbky duše, toto vš tko charakterizovalo biskupovu kázeň.
Na pedklade historických faktcv cte.c biskup dokázal, že náš
národ má hlboké kresťanské korene, že od ranných dôb svojho
kresťanského uvedomenia má v sebe vloženú dôležitú črtu kato
licizmu - úctu k Bohorodičke, Panne Márii.
V úvcde príhovoru, biskup Július povedal: "Zrod nášmu ná
rodu dalo kresťanstvo. Mariánsky kult zasa umocnil nášmu náro
du šťastný historický vývin cez celé jeho dlhé dejinné‘oldotir
Kresťanstvo našim predkom sprostredkovali iro-šk^trki mi sio
nári, avšak historické usmernenie nášho kresťanského v'vinu
nám dali sv. Cyril a Metod. Otec biskup pokračoval:
...
Cyril a Metod, ktorí k nám prišli hneä po svojom .príchode
urobili v. nás tri mohutné nábožensko kultúrne zásahy:
1. reč ľadu pr hlásili za reč liturgickú,
2. vynašli pre túto reč písmo,
3. pririr úii nám marí enský kult po spôsobe byzantském..."
V nadväznosti na uvedené, otec biskup pripomenul prítom
ným nadchádzajúce 1100. výročie smrti sv. Metoda arcibiskupa*
veľkého ctiteľa PreblahoPlavenej Panny'Márie, ktorý jej zasvä
til ad svoj arcibiskupský chrám.
V äaš’šom priebehu kazateľ s ohromnou rrifdovenosťou na kon
krétnych historických faktoch ukázal, kcdy silnela.úcta nášho
ľudu k Párne Márii. Najprv to bolo tatárske plienenie, kŕ ä
záchrarou pre ľud boli husté lesy a kedy "n bolo rodiny, kto
rá by si nebola so sebou zobrala -obrázok alebo sošku Panny. Má
rie, na^mä Bolestnej Panny Márie. Pr to vtedy, keS Tatári
pustošili naše kraje na rovinách a údoliach, naše hory zaznie
vali mariánskym spevom, naše hory sa premenili na ineriérrke
chrámy. ?l
Otec biskup názorne dokázal pre jav mariánskej úcty u na
šich pre š>kŕ-y', ke? priniesol reliéfový obraz Bo 3
j Panny
Márie, ktorý mal dátum. 3.484 a tento počas prednesu ukázal pú
tnikom. ť’o Tatároch prišla tur cká pohroma. A znova, keä bolo
najhoršie ľud sa ešte vrúcnejšie obracal k 'svojej Matke
V tejto súvislosti biskup pútavo a plasticky opíral historickú
situáciu, keä sa Turci chystali dobyť Viedeň. Bol to vt da~'ší
ostrihomský arcibiskup, ktorý zorganizoval účinnú pomoc.
Na pomoc obkľúčenému mestu v roku 1683 prišlo e-5 vc'rko
poľského kráľa Jána Sobioekého. Pred zahájením rozhodujúcej
bitky mal arcibiskup kázeň, v ktorej zdôraznil, že vc *:eci
proti náboženskému n priateľovi nebudú cami, ale bude s n^mi
Panna Mária.
Aby sa duchovný symbol dostal vojakom pred oči,
N

rozdali im pozlátené medailóniky, na ktorých bola VyraLuhá Bo
lestná Panna Mária 'á na rube meno Mária. Tiež" 'na každej- zá'šteW bolo
napísané meno Mária. Ako vieme z histórie, takto po.ciIn JfcreSťanské vo 7eká: porazili na počet prevyšujúcich Turkov. Na túto
čreť vyhlásil vtedajší pápe* Inocent XI. 12. september ze caWľ.rkrvný sviatok mena Panny Márie.
’ j
•
.sea,ti nV ásľšej časti kázne opí^sl otec bi ekup hi r tóriu
6*
rkej Panny Márie a vznik budúcej.menšej baziliky v. Saštínp.
Na uvedených hmatateľných faktoch dokázal .otec. biskup., ie úcte k
Panne Márii nie je náhodná,., ale zvlášť v našom- národe, ktorý "tok.
,
veľmi trpel", je logickým dôsledkom jeho vyvinú.
Keä, hovoril biskup o trápi ckom c eu de Po 1a b eký ch ,810v arov
ktorí neprijali kre etáne tvo, napomí r.a’-'úe rás priam prorocky zvo
lal ... "Beda národu, ktorý by sa zriekol náboženstva í... V
Vyzdvihujúc myšlienku mari ánrkoho kultu otec birkup výelovil
potrebu obnoviť -zasvätenie nášho národa Panne Márii s to k r ' cota
vybi áo-snáh o cyri lome tod rVáho roku. Na túto ud.elorť re mu/íme
všetci pripraviť u* dnes.
Po požehnaní ne konci ev. omše sa poďakovali prítomní pútnici
otcovi biskupovi spontánnym, dlhotrvajúcim potleskom. U nás to
nie je zvykom. Mnohí prítomní pri zhrnutí svo-'-í ch dojmov-hovorili,
xe rrč otca biskupa Júliusa bola pre nich vzácnym nár-dným, ale
predovšo-tkým náboženským prebudením v našich ťažkých čaroch.

LIST

PREZIDENTOVI

V októbri 1981 došlo na katolíckej bohoslovecké j f.eku.l.te
v Bratislave k 48-hódircvej protestnej hladovke vyše 120 posluchá
čov CMBF. Dôvod tejto hladovky bola snaha vnútiť bohoslovcom arga.
á-ovanosť v organizácii Pac'in in terris.
Po tojto hladovke bolo zo seminára exemplárne vylúčených 11 boho
slovcov. Na tohoročné j šaštínf ko j púti sa zišli matky tý chr:o bo
hoslovcov a poslali prozid^ntovi ČSSR t' r to. list :

Vec : Žiadosť

Vávený pán prezident !

V Šaštíne .dňa 15.septembre 198
na ev iatrk Sed embo1o rtr cj Panny "árie

*

Dolupodnírané matky cbracieme sa na Vás vo veci našich sy-pv bohoslovcov, ktorí sú vylúčení zo štúdia už skoro štyri roky.
Prosíme Vás o zjednanie nápravy. Pocit krivdy ničomu nemôže pros
pieť k dchrámu. 0 tom-prípade sa dosť vie, ako to bolo, bez riad
neho vyšetrovania. Na potrestanie boli vybraní skoro tak, ako ca
to robievalo v fconcéP.trač^ýčh táboroch, ke? ka"'dý der:aty rurel
vystúpiť z radu. ÍMk Vám, pán prezident, ne-preukáže, podľa čoho
boli zo r to^vadsiaiich vybraní na potrestanie jedenásti.

Boli dome na predídených prázdninách,tak ako všetci ostatní a
kým jedným prišlo pozvanie vrátiť sa do školy, im prišlo rozhod
nutie o vylíčení. Nemali sa sni kde brániť, nik sa ich na nič
nepýtal, ani predtým, a ani pot^m ich nik nechcel vypočuť.
Nech by bolo niekomu ako. nejasno v týchto veciach, aj .nein
formovaný musí uznať, >-e sa tam nejaká chyba stala, ked 120 mla
dých ľudí v tichom rozhorčení začalo hladovku. A akí to boli
ľudia, to sa už ukázalo. Za tie roky ug vš'tci ukončili Štádium a
stali sa kňazmi, čo je povolanie hlavne dnes mimoriadne ťažké, spc
jené so sebaŽertvou, vyžaduje celého človeka. Ušľachtilý bol ej
ich spôsob protestu. Mohlo to byť bezdôvodné ?
Po prvej chybe prišla áaľšia, keä
prvá chcela zakryť ne
spravodlivým potrestaním našich synov. Budú,sa hromadiť ešte
óaľšie chyby ? Krivda voči našim synom sa dotýka náboženského
cítenia veriaceho ľudu, lebo ich kňazské povolanie sa pcvev.uje
za dar Boxí , o který veriaci stále prosia v modlitbách.
Po tých rokoch, čo vidíme svojich syrov, ako sa statočne
držia a vy trvává "‘ú pri svojom povolaní, sme sa aj samy presved
čili o nich, v si zaslúžia nemoc. Proto sme sa rozhodli urobiť
pre nich, čo bude v našich silách. Čo by matky nepodst ípili pre
svojich synov !.
Začíname tam, kde náš národ po stáročia hladší pcm.ec v ťažkých
krivdách. Sme z celého Slovenska tu u nôh patrónky národa. Denne
sa zhodnotíme v modlitbách, budeme za nich obetovať bohoslužby a
púte. Vieme, že nie sme cami, mnohí majú symratie k našim synom
a k ich povolaniu.
Vy, pén prezident. ste z generácie, ktorá pšt° dobre vie, čo to
znám- ná sila modlitby, preto môžete vedif■&, že ka,vdé snaha nemôcť
našim synom, bude podporená zhora. Ste tiež syrom nášho národa
a iste nám dobre rozumiete. Prosíme Vás o láskavé vypočutie na
šej yiedenti a'zjednaním nápravy. Je to i vo Vašom záujme, aby
ste tak snrevóvali krajinu, ktorá je Vám zverená, zeb.y sme ju.
všetci cítili ako svoju drahú vlasť, Ler to môže byť Vašim vencom
a zárukou Božieho požehnania.
S úctou
Mária Turisková, Jozefina Sýrna, Katarína Maticová,
Helena Maliňáková, Žefia Majdišová, Anna Kušnírová, Anna Kcch la
nová, Angela Chovancová, Serafína Bédiová.
Na vedomie: Ministerstvo kultúry SSR, Bratislava

ŠTÁTNA ADMINISTRATÍVA A KATOLÍCKI KŇAZI V PASTORÁCII

Štátna moc v Československu presadzuje svoje záujmy médzi
obyvateľstvom súčinne tromi spôsobmi: ekonomikou, im~ e^u o ideologi ou.
Katolícke kČ8žstvo, ktoré je /ako to vidí štátny aparát/ prodsta
viteľom asi posledne” nezávisléú duchovnorti, která má vplyv
na š i m k é vrstvy /kultúra, umenie a crveta v tomto zmysle zanikli/
je takémuto tlaku v prvom rade vystavované,
::

Pozrime sa celkom stručne, ako r e tento tlak prejavuje :
1/ Ekonomika
Tým, i r u nás neexistuj*- eSkromné podnikanie, každý občan sa mô
že zemertneť len v štátnom podniku. Ak niekto nepracuje, môže byť
obžalovaný z príživníctva.
Kňaz je štátnym zamestnancom. Keú je niektorému kňazovi odobratý
štátny súhlas, preetene mu byť vyplácané mzda a z dôvodov vyššie
uvedených rb musí zamestnať. /Samozrejme, že aj pri výb-re ci
vilného zamestnania je úplne závislý od toho, či ho ten-ktcrý
podnik prijme./
í)alej, ku každej oprave alebo obnove farských cbj'ktov /kostoly,
kanlnky, farské úrady/pctrebuje kňaz povolenie št'tnych orpárov .
Ak by takéto povolenie nedostal a predsa by príslušná opravu usku
točnil, môže byť takisto trestne stíhaný. /V poslednom obd-bí bo
lo tak'-chtô trestných stíhaní niekoľko./
Tieto boje o povolenie opráv a hrozba z odňatia súhlasu sú každo
denným chlebíčkom našich kňazov. Majú ich unaviť a 11drž'ať na uzde".
2/ Moc
Predstaviteľom moci u nás je Bezpečnosť.
50-te roky ukvzali, čoho všetkého je táto zložka schopná.
Hoc ako eprávenie Bezpečnosti dnes nemožno porovnať s 50-tými’
rokmi, ni tkre nemôže predvídať, pre aké kroky by sa tento obrovský
aparát v niektorých sutéciách, al--bo v niektorých ojedinelých
prípadoch znova rozhodol.
Tento strach z mocného zatknutia a väzby visí nad každým kňazom.
Ďalej bezpečnosť rtále obchádza kňazov. Sleduje ich, alebo ich
necháva sledovať miestnymi obyvateľmi-,, odpočúva im telefóny,
navšt-vuje ich ne farách.- Týmto všetkým chce vnútiť kňazom auto
cenzuru a predpísaný epôrob správania. Samozrejme, že takýmto
sps-shom získava tiež informácie.
3/ Ideológia
Úlohou ideológie je premeniť ľudí v ich vnútri. Úlohou ideologie
na cirkevnom peli je premeniť Cirkev v jej vnútri.
Mo no málokto si^uvedomu je, aku podstatnú úlohu v tomto hrá práve orgarizáeia kňazov Pacem in terris. /Predtým to bolo Mierové
hnutie kňazov,
Ka^dú dôležitejšiu funkciu v Cirkvi štátna moc vie*e ne lo~’álnosť
cká
rf PVP
práve..takýchto ľudí./
Cez kňazov v organizácii Pacem in terris a na~ma cez týchto
"reprezentantov" se do našej Cirkvi šíri lož a servilnosť - nodľa
nás.
týchto kňazov ako nrvyhnutnosť potrebná k záchrane Cirkvi u i
ý rozA tu ja jadro premeny vnútra /svedomia/ našej Cirkvi: mravný
tenc
klad v našej Cirkvi je ospravedlňovaný záchranou holej existencie.
Ja to príkladný spôsob pôsobenia ideologie totalitného štátu na
taký crvsnizmus, akým je Cirkev.
Naznačili cme len v hlavných. čptách mechanizmus pôsobenia
štátnej adminirtretívy u nás na kňazov a ce'z nich ns cirkev.

Pri prirodzenom úbytku kňazov, výsledkom tohto pôsobenia má byť
poeturné obmedzovanie, paralyzovanie a nakonir c odstránrnin. Cir
kvi zo života spoločnosti.

SLOBODA VYZNANIA A PSYCHOLOGICKÁ VOJNA
/úvaha/
Pod uvedeným názvom priniesla bratislavské Pravda 27.septembra
1984 článok pre::. Jaroslava Čelka. V podtitule "O výmysloch,
ktor- o nás šíri západná propaganda," bol tento _článok odpov'Sou
na článok vo francúzskych novinách Le Monde, datovanom
augusta 1984, ktorý napírala Suzenne Satoryové.
Domnievame sa, že nie je potrebné, ba dokonca bolo by zby
točné reagovať na mnohé tézy a závory, ktoré.sú v článku formu
lované. řrv'uťo co rtou by sme sa dostali iba tam, kde nám chce
článok doviesť, to znamená, doširoka sa vyhnúť skutočnosti, teda
pravde.
Bolo by logické, že keá niekto kritizuje našu náboženskú ne
slobodu, najlepšou odpoveäou mu bude reálne vypočítanie všetkých
vymožeností náboženského "vyžitia sa" u nás a takýmto spôsobom
argumentami usvedčíme /napr. francúzsku novinárku/ z lží.
Ak si pozorne prečítame sledovaný, rozsiahly článok zistíme,
že autor navrhovanú logickú metodu odmietania kritiky nepoužil.
Môžeme konátat veť, že v celom článku nie je súvislé veta a kon
krétnych pozitívnych prejavoch náboženskej slobody u nás. J to
omyl alebo zámer autora ? Na túto otázku máme jednoznačnú egr>0veä.
Musel písať tak, ako písal. Kde nie sú reálne argumenty a pred
svetom mu íme odpovedať ne kritiku>tam sa musí ísť na vec po
riadne zoširoka. To bol© metóda autora, tak typická pre súčasnú
oficiálnu propagandu v oblasti náboženskej slobody v našej krajine
Čo je podstatou tejto metódy. Jej podstatou jr nehovoriť o
otázkach náboženskéj slobody u nás z hľadiska súčasnosti e súčasný
mi argumentem!, pretože tie to v skutočnosti nejestvujú,.ale naj- ,
lepšie je túto problematiku'rozobrať z hľadiska minulo-ti a čo
je najhoršie s argumentami minulými. Presne takto nor turuje aj
uv-dený článok. Aby sa autor vie«•tne vyhol téme, tak osvedčeným
spôsobom začína cbhajovať terajšiu náboženskú slobodu u nás ex
kurz ;ou do obdobia Slovenskej republiky /1939 ax 1945/. Pot m
rozoberá povojnové obdobie a napokon končí známymi poučkami a
frázami o klércfašizme a klerikalizme. Kde je ale reč o kon
krétnych aspektoch náboženskej slobody u nás ?
Aby erre mohli dôjsť na koniec sledovane j nite, mu" <mc ^ po
ložiť otázku. Kto a čo si pod pojmom náboženskej slobody p:-odsta
vu je. Dajme prednosť povedzme prof. Čelkovi. Ten by hovoril :
Máme ústavou zaručenú slobodu vyznania. Kto chce môže chodiť do
kostola, individuálne sa modliť, prípadne v spoločenstve veria
cich sa zúčastniť bohoslužieb. Avšak žiadne organizovanie -s mi
mo rámec "výke :m kultu."Deti vyučujeme v ateistickom duchu, Ak
si rodičia /niekde dokonca/ vynútia vyučovanie náboženstva orientácie týchto detí bude zvažovaná pri yýbere do vyšších škôl.
Ľudia nábožensky "zaťažení" nemôžu byť učiteľmi, pretože máme
jednotný systém výchovy, nemôžu zastávať vyššie funkcie v hos
podárske j a spoloč•nekej oblasti atá. Oblasť literatúry ?

Vychádzajú Katolícke roviny, Duchovný pastier, kalendár, občas
nejaký spevník ... K uvedenému u"'my môžeme dodať |e akákoľvek žal
šia literatúra a •tlač je absolútne vyčiarknutá. Ked sa nábožen
ská vec svojpomocne formou samizdatu rozširuje, pretože inej
mo*ro^tí niet, tak je to už trestný Čin. Kňazi, ktorí organizujú
mládež v čisté náboženskom duchu, ale bez "všepotrebnej" štátnej
kontroly, sú prenasledovaní. Máme náboženskú rlobodu,. kec! Cir
kev nemá obsadené biskupské stolce, pretože štát nedá súhlas na
menovanie biskupov hodných tohto stavu ? A čo nepripustená mož
nosť pôsobeniavreholí, ktoré sú berným a riadnym prejavom života
Cirkvi ? Spomeňme ešte zámerne obmedzenú možnosť štúdia teológie,
atä. Toto všetko sú atribúty pojmu "náboženská sloboda". 0 tomto
sa ale v tom rozsiahlom článku nepísalo.
Kto má pravdu, Suzanne Satoryová, alebo profesor Seiko ?
Nech si čitateľ po zvážení odpovie sám.
4

GRÉCKO A PRAVOSLÁVNA CIRKEV
Situácia pravoslávia v Grécku poskytuje rôznorodý obraz.
Na jednej strane stojí hierarchia, ktorá bola svojvoľnou,cir
kevnou politikou diktatúry v rokoch 1967-1974 veľmi zasiahnutá
a dnes nemá u ľudí veľkú vážnosť, ale na druhej strane je cir
kev prostredníctvom nižšieho duchovenstva a kláštorov - zvlášť
kláštorov na Athose - úzko spojená s. ľudom.
Keň v roku 1981 Andreas Papandeu a jeho "Všehelénske socia
listické hnutie" vvhral voľby, všetci boli zvedaví na cirkevnú
politiku gréckeho socializmu.
Na začiatku politickej kariéry Papandreovej strany sa ozývali
roephé prcticirkevné akcenty.-Napr. poslanci tejto strany na za
čiatku ostentatívne opustili zasadaciu sálu v parlamente, k'á
aténsky arcibiskup začal tradičné požehnanie. Neskôr sa to už
neopakovalo, čo začalo naznačovať,.že Papandreu asi nebude hľa
dať roztrgky s cirkvou.
Doposiaľ sa prejavila*len- jedna skúška sily medzi cirkvou
a štátom: zavedenie--úradného uzavretia manželstva.
V Grécku-; bolo mo'y,né uzavrieť platné man el*-tvo len v kostole,
čo odpovedalo štátno-cirkevnej úl-ohe pravoslávne j cirkvi.
Vládny program plánoval zev»dor-ie úradrého uzavretia manželstva
podľa európskeho vzoru:, úrad má byť povinný, kostol n rzáväzný,
dobrovoľný.
Keó n.s jar 1982 bol návrh zákona pziedlo'Vný psrlsm- ntu, Svätý
synod reagoval n obvykle prudko: Všetkým, ktorí ^a v budúcnosti
zosobášia úradne, hrozil exkomunikáciou. Niekoľko dní nato sa
objavil v parlamente úplne pozmenený ng^rh zákona. Teraz stoja
vedľa seba rovnocenné formy úradného a cirkevného uzavretia
manžel'tva, obidve formy sú dobrovoľné.
Papandreu si uvedomil hlboké zakotvenie cirkvi v ľude. Jeho
cirkevná politika za posledné dva roky má je*ný záujem na dobrom
vzťahu e cirkvou.
Ešte 15. augusta 1982 - teda terne po spomínanom naletí medzi
cirkvou a štátom - zúčastnil sa Papandreu púti k milostivému
obrazu Matky Bo*r j v Šumele - j' to ikona pripisovaná rv„Lu
kášovi. 15. august je po Veľkej Noci druhý najväčší sviatok
pravoslávia. Pri tejto príležitosti vyhlásil, že socializmus
má korene v pravosláví.

Ďaľsí dôkaz veľkej opatrnosti vládnej politiky voči cirkvi
je .dodržiavanie rozhlasových prenosov liturgie nielen v -nedeľu,
ale a~' na' sviatky významných svätcov /za r riac 2-3 k r át/.
Ke? r e onýteme, ako ďaleko sú Gréci "prektizu ~%1ci " pravo
slávni , budeme musieť byť e odpoveďou veľmi o--atrní.
Štruktúra pertoréčnšho života po rtránkr cirk vných zákonov je
úplne rozdielna c-d západnej cirkvi. Tak. napr. neexi etu je žiadna,
prikázaním pre dpi ran.ó "nedeľná povinne,cť". Pretože ch 'pani e rv.
pri jmen-’a jp viazaná zakaždým na spoveó a spovedná prax je veľmi
príma, jr veľmi málo sv. prijmení. Zato krst a sobáš hraje v ži
vote Grékov veľkú úlohu, rovnako ako cirkevný pohreb.
V nedeľu a vo sviatky sú kostoly pomerne málo navštevované, zato
vo Svätom týždni a predovšetkým na Bielu soboru ha Vzkriesenie
sú v kostole obrovské davy ľudí.
‘ %4’

Cirkev, ktorá od byzantskej doby bola v ydy štátnou cirkvou,
sa v novopréčkom štáte nikdy nespojila so žiadnou politickou
skupinou. Voči politickým vodcom prechovávali zo rtrany cirkvi
v"dy určitú nedôveru, pretože cítili u nich slobodomurárske spo
jenie, pre ti ktorému dodnes bojovne vystupuje. ,
•
Dnes niektorí .intelektuáli hľadajú .spoj'nis medzi marxizmom a
.pravoslávim. -Mal'o by ísť o spojmie mystickej teológie Otcov s
kolektivistickými ideami marxizmu.
Medzi týchto stúpencov patrí napr. skladateľ a spevák Mikin Theodorakis -/Člen KS/.
Oficiálne ctanovisko cirkvi k tfjto otázke zatiaľ n/exi stu/r.

ZO ZAHRANIČIA
THAJSKO
Thajsko, h s ci je- ^udhirti-ckcu krajinou, prešíva rozkvet ka
tolíckeho náboženského života. Na svojom poslednom valnom
zhromaždení katolícki bi'kúpi osobitne zdôraznili-veľký.počet
seminári -tov y národnom kňazskom seminári. V súčasnosti °e tam
priorevuj° -na'kňazstTó 22? mladých mužov.
■Po 30 rodn'-j prestávke kapucíni otvorili rehoľný dom a čoskoro
z Ukali novicov. V hlavnom moste Krungthep '/býv. Bangkok/ zria
dili -tredisko pre modlitbu-, rozjímanie e hlbšie poučerie o kres
ťanskom ži ote. V Thajsku tie? pôsobí ženská karuc-ínska ‘rehoľa,
ktorá, má teraz tri kláštory., ale pre veľký počet kandidátok
pomýšľajú na založ' nie äaľšleho kláštora. 14 mladých thajských
veriaci ch prišlo t. r . .pred Veľkou nocou do Ríma na jufc'l jnú púť
mládeže, Odtiaľ navštívili L-urdy, Taizé a •iné duchovné strediská
vč:Francúzku.'.Gestu iiii umôžnila európska mládež.
JUHOAFRICKÁ RFHJBLTKA

''

Ako "hrubé porušovaníg Tulských práv" odsúdil katolícky arcibiskup
z Pre torie, George ’Dbnieľj politiku prešídľovenia a zbavovania
občien/- tva ’čiernych obvvatéľbv'zo /trený'juhoafrické j vlády.
Poukázal na-to, ?e viac ako 3)5 "milióna ľudí bolo viac-menej
násilím-presídlených do desiatich'bäntustanov e ešte 2 milióny
čiernych očakáva.rovnaký osud*
Územie nazývané bar tusteny označil arcibiskup Daniel za "úplne
zaostalú zem, v ktorej nie je *ir dne infrastruktura, ni r sú

žiadne prístavy, žiadny priemysel."
Ak vláda tvrdí, že zem, ktorá je čiernym prideľovaná je lepšia
ako tá ktorú museli opustiť,nie je to pravda.
Riešenie problému vidí arcibiskup len v zvolení národného zhro
maždenia,
Ak vláda
k nás iInRUMUNFKO
Vláda v Rumunsku
minár i zo 100 na
slucháčov v tzv.
terstúra, umenie

znížila počet poslucháčov v pravoslávnom se60, Vládna politika <•& sne^í znížiť p^čet porezorte nrprodukt ívn3rch povolaní , ako sú lis teologická formácia.

FILIPÍNY
Katolícke rozhledová stanica Veritas na Filipínach vysiela
programy pre krajiny ázijského kontinentu. Vysiela v 20-tich
jarkoch takmer pre 2 miliardy ľudí.
Ďo tsjto stanice prišiel list jedného čínskeho kresťana, ktorý
vyzdvihuje dôležitosť, rozhlasu pre evanjelizáciu.
Je presvedčený, že rozhlas ie mimoriadne vhodným prostriedkom
pre hlásenie evanjelia, v Cíne"je ako neviditeľný anjel kt^rý
prechádza cez hranice a prináša dobrú .zvesť do rodín a každej
osobe. Toto by malo nadchnúť veriacich na celom svete k ochctnej podpore."
TALIANSKO

\

Minulý rok zomrel v Ríme frencúzkv arcibiskup ns penzii. Mons,
Jean Rupp, veľký priateľ slovanských národov. Francúzsky pu
blikoval životopisy Českých svätcov. Vo s v jem byte mal veľký
obraz sv. Cyrila a Metoda.
Preňho Slovania tvorili akýsi nerozdelený duchovný celok.
Veril, že ich prínos pre Cirkev búd'-' raz veľký. Pr^to sa
začítal do ruských duchovných autorov a ovocím tc:to štádia
je "Posolstvo cirkevnej náuky Solovárva. Predzvesť a ilustrá
cia k II. Vatikánskemu koncilu", ktoré uverejnil v r. 1975.
Mons. Rupp bol prítomný ne koncile e. preto ho udivovalo,
že Otcovia koncilu tak prácne dochádzali k,záverom, ktoré
už pred rto rokmi slovanský filozof a teológ Solovjev tak žasne
vyjadril a tak sugestívne vo svojich ’i Iech podal. Koncily
ukazujú smer Cirkvi dc bu-Mcna. Mons. Ruppovi sa zdalo? že Solovjev ukazuje celému ľudstvu ni čo, čo už majú Slovania od
st'-rečí v krvi. Preto veril v ich budúce poslanie v Cirkvi.
Vyjadril to tiež v knihe "Svetlo na Východe".
Väčšinu národov na Východe tvoria Slovania. Zaujímať sa o Vý
chod znamená teda prísť do styku so Slovanmi, skoby ra ponoriť
do tej veľkej masy.
Je to svet, ktorý neobyčajne dopĺňa Západ. Ich prvým znakom
Je ľudskosť. Nemyslí tým i on prir dzemi dohretu, k V r á je
pre nich charakteri ftická, ale predovšetkým zmysel pre relatívnosť, pominútrľnerť, pre naočekávanorť, vlartnrrti, ktoré
sa «*teli c ďvie technické^ civilizácii Západu.
Slovania zc'tali ešte blízki prírode. Ich lyris^u^ je
im vrodený. Hudbe je im dýchaním živote ... Slovanrké srdce t

Keň hovorí slová. ako priateľstvo, bratstvo, mysl,í 5ch dooprav
dy ...
Poliak je rezervovaný, aristokratický ; Čech z Čiech, na roz
diel od Moravy, si je vedomý svojej hodnoty a Často hrá dôle šitého, ale., v ‘.styku s ním ca čoskoro, preklenie priehrada mlča
nia, nebýva totiž nikdy veľká.
Rusi majú pocit svojej v^ľkocti ... ale čoskoro ga dá prelo
miť ľad a objaví sa bohatstvo ich charakteru... Ukrajinci a Bie
lorusi majú bohatú minulosť a dokážu prejaviť mohutnorť svojho
folklóru a kultúrnej tradície. Slováci sú už trochu južného
charakteru, -styk s Maňármi im dal "ivosť a rýchlosť reakcie.
Na Morave panuje život a zdvorilosť..'.
/Prebrané z,Informace o Církvi 7/1984/
PCÍSKC
So smútkom sme 'pri "‘sli správu _o únose a zavraždení kňaza
Jerzyho Popieluszka.

Z

DOMOVA'

'
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- Dna 24. á 25.8.1984 bol vo Vrábľoch zvolený za poslance SNR
<Ján Zebák - farár brati"lavrkee farnosti Blumentál. .Dva dpi
pred volgami navštívil tento kňaz svojho biskupa J. Gábriše. e
■pýtal si od ne-ho povolenie kandidovať na! túto funkciu.. Biskup
Gábriš mu toto hneS na mieste písomne zakázal.
J. Zabák tento zákaz nerešpektoval a nechal sa zvoliť za poslan
ca SNR.
V najbližších dňoch po voľbách zasadalo predsedníctvo Spolku
Sv. Vojtecha v Trnave. Jeho predseda piešťanský farár Medek
pri tejto príležitosti oficiálne gratuloval J. Žabákovi' k je
ho zvoleniu. Katolícke noviny z 9.IX.1984" priniksli pochvalné
správy o obidvoch udalostiach - o voľbách ,vo: Vrábľoch i o za
sadaní a gratulácii predsedu SSV nevozvcľenámu poc laneovi.
Keň toto vidíme mu sírne konštatovať,.že mravný.' rozklad "rrprrz<-ntantev" našej Cirkvi v týchto rokoch nadobudol taký stupeň, ©Vý
ťažko hľadať v celom tomto storočí. •
- 28. seo tambra 1984 - v p ia.tr k ne sviatok sv. Václava, patrona
Čiech, bola predpoludním v chráme, sv. Víta 'slávnostná sveta
omša, ktor slúžil kard. Tomášek.
Celý chrám, bol naplnený veriacimi. Po sv . omši vyšli všetci
ľudia spolu s kard. Tomáškem pred katedrálu a volali kardinálovi
na, slávu. Potom •'••'rolu s ním prešli na prezidentské nádvorie,
kde začali >kand.ovať: "My chceme. aby prišiel Svätý Otec".
Nakoniec všetci odprevadili kardinále do arcibiskupského paláca
a skandovali mu, kým sa ešte•neukázal v okna a ne zakýval im.
koralo v Prahe TV. m rdzinársdné
- 17. - 19. septembra 19°4
teologické kolokvium na t ému :"Reálizácia mir rovo-poli ti oke j
úlohy a svedectva vis ry v sekularizovanéj spoločnosti".
Zúčastnili ra ho významní katolícki teológovia z c lej Európy
/E, Schillebeeckx z Holandska, E. Biet z Francúzka a iní./
Počas kolokvia so zahraničnými teológmi sa chceli stretnúť
kňazi a teológovia, ktorí sú signatármi Charty 77.
Zahraniční teológovia takéto stretnutie odmietli.
Z Československa im na kolokviu boli pertn rmi kňazi z organizá
cie Pacem in terris.

, -MV
- Stav kňazov v pastorácii v: Čechách -je-- ť. čv nasledovný ;
Počet farností je 3006. -Počet -'kňazov-v duchovnej ŕpráve je--1785'.
V Čechách j-- teda 1221 n*obsadených farností»
■
y'
*ý;c-v;
- Páter Adam Rucki, kaplán v Třinci, a administrátor-..-v ýtrítýžb
b°l v juni 19p4 z8d razený Ee-n^žnr^tcu 8i Štyri; dni vý-nočúy.-erýf
kvôli tr e t Zvaniu cé f mladými ľuďmi. Vypoč^vsrí beliy-a j:šj-rti
z týchto mladých ľudí.
: -o .
•»;
•
v-,-..
Výsledkem bolo, *.e Sever omorev pký krajský národný' výbor -v Ostra
ve , edKor kultúry pre veci- cirk'-vné odobral pátrov-..i~Ru-ckámu' štát
ny súhlas k výkonu kňazskej činnorti , a- to; k,' 1 .au-uf
-.1984i
Proti tomuto rozhodnutiu, ktorá nro b rehe val o ,vih dr - ko nk nót no
odôvedú ni°, Adam Rucki f a odvolal.
■'->;> ..t. ■-■■■■ -■■■:
466 veriacich obidvoch'farncs-tí , v ktorých' A. Rucki posilni-,
po d rí --8t o g poslalo v te^to veci pr o'trp'5-í ctvom otca. kf g -:
Tomáška rťažnosť na Ministerp tvo kultúry ČSR.
Pokiaľ je nám známe, je, to .uč druhý hlap .farnosti proti sy ^ -voľ
nému a protiprávnemu odstavovaniu, •ha'jlepších kraz'ov. v .rámci
potlačovania náboženstva. :/Pred niekoľkými rokmi-.ca-podobne1 zaan
gažovali občania v .RoSmi táli pod Tremšíncm,ha-obranu svojh a ad
ministrátora pátra Vlka/.
.
, '
Severomoravský kraj vykazuje v p o sle.dhe j ‘ďcb'r 'z\ý g -,n ' e,kti.v t u
v "ideologickom boji” prostrední ctVom úradov 'á '.orgánov 'Bezpečnos
ti. Súčasnn sa však. množia správy o tom,..že jsi veriebi ú’v- d mujú
sv^je občianske práva a dávajú to patrične najavo, keď '"á.na nich
robí nátlak. ...
1 á, :, .'ýý .,!.
/Informace O; Cirkvi 8/15°4 ž

- 6. októbra 1984 -b o l -vylúčený .z Vysák- j-školy stroinícky j •To
máš "Kone z Brati lávy. Ešte prádthm bol-Vylúčený'z 'Vysoké j školy
chemičke ý "Braňo Borovský’. Obidvaja.študenti -jS© odvolali, sV
rektor VST Prof. Bla'-ej DrSc.
ich ódvolsniéádofinitívne zamie
tol. vVylúčení boli z dôvodu ich zatknutia na .
’poľských hr sni ciach
v decembri 1983.
■Do všetkými tromi Koncom, Borovským a Gabajom v PÍR1 .veľmi
.surovo-zaobchádzalo • Borovský-bol y Poľsku na: samotke je-drp a
rol mesiaca, Gabaj .1.4 dní -a Kene 13.jdní..

'Všetci 'trs.j-a čakajú, na. sudno-.l po jedhávaňif.-, k io r
tubovni.

mAbýtýy

Gtarejj

' "1
r

- Nedávno Pravoslávna Cirkev v ČSSR usporiadal© sláynpr tnú re
cepciu z príls^itorti menín ruského pravos-1 žvn^h'o patriarchu
Pimene. Je to nanajvýš nezvyklá príležitosť pre také o-levy,
Prítomní boli Čelní "reprezentanti". Katolíckej cirkvi v Česko
slovensku.
Zdá sa r-áu. trochu nápadné, Ž’e sa stále udržujú také úzk h''-takty t''•chto ďTboh oŤrkví:v Čee-kosľovenhkuv v•' -zc:-: :• *
Z hospodárskeho živote sme už n-áúčoní ,o--o b-zdra-že ní ya u -jr. 'B
najprv, vždy hovorí a nakoniec k nemu prŕídev -Samb.tným:--jrov-a-h^ním
sa výrovn’áva '.napätie v spbloč--bŕ-fi ;. -íMusím'- byť- pr-što obozretní.
Vernosť pápé’žov'i11jeý prá'rnás;-ó báz kou :ž>ivota- :a s-m-rti ! - - .-••*.•
- Za po <■l^-dné rokv sa ú .háo sbl íbn-t rezy lnula 's.ami,^ ■
’eto v ' *1 i t retúra. Dn-' s sú to u? množstvá kňí!h', ošt^dií-p česoipis-ov a -i.yformacií . K ? c . si uvedomíme,' --e b :a ý*ó'clodných 40 rokov vyčS^R.-.oľiciálne "hrvyšla takmer1Žisdňaiňéfeo"enrká-litoratúra, j ’ 1to ■

obrovská vec.
čím .cielej tým viac- buče tr-'be klásť vyššie, e vyššie náro
ky na kvalitu - nielen technickú, ale najma ob:ebovú.
t o 5c
V podmienkach, v ktorých Mjem', •
cme náchylní .povež'eveť všetko1
,
čo naori ek rr^kážok vy-de za dobré.
Ale ak by rm e si takte budovali. svbjr hodnotové kritéria, nám
hrozí ešt,_ <čos i horšie, ako keby sme nič nemali /totiž pre
vrátenie hodnôt a z nich vyplývajúca infantilnesť videnie
vecí. Neexistuje samizdatová a nesamizdétov/.. literatúre, exist je len dobrá a zlá literatúra/.
-Samizdatová literatúra má svoje pravé opodstatnenie len vtedy,,
ak bude stále kvalitnejšia.
v
Hovorme medzi rebou o týchto veciach, upozorňujme sa vzájomne
na veci, ktoré sú slabšie alebo nikoho n/zeujímajú.
- Upozorňujmo- našich čitateľov, *e náboženské .vysielanie
HLasu Ameriky býva .t.eraz v sobotu v relácii o
hodine.
- Na krajských konferenciách Pacem in terris na Slovensku bola
približne takéto účasť: Západoslovenský kra~- 83» P-íre d.of1^venský kraj 80, Východoslovenský kraj 53., Bratislava 30.
Dva roky po zákaze tejto organizácie Terne trým Svätým Otcom *V
to skutočnosť, ktoré už navždy,.zostane tieňom v dejinách slo
ven*" ke~ katolíckej Cirkvi.
'V'.Čechách nebolo mo.žné dať dokopy ani krajské pléna, ktoré by
zvolali takéto konferencie.
;
Mimo toho b-5ok-:pr a ordinári Slovenska napísali v týchto dň-ch
list kardinálovi Casar-liiru, v ktorom zast'va^ú názor, že
dekrét Posvätnej' Koh-prepácie pre klérus z 8. 3* 19° P se n týka orpeni zéci' Pacem in t^-rris. Li st doteraz n''dní sali bi
skup Feranec, biskup.Párztor, ordinári Belák a Onderko. Biskup
Gábriš odmi' tol podpírať: tento list. Lirt z.stial &r.h n •bol
odoslaný,, al' bol daný .na vedomie jednotlivom ordinári stom
na Slovensku. List vznikol z iniciatívy biskupa Ference, kto
rý osobne chodil. yiadet podpisy ostatných ordinárov. /V Če
chách Zbor ordinárov na svojom zasadnutí odmietol akúkoľvek
äaľšiu diskusiu ohľadne Pi t/.
Na Slovensku je približne .1450 kňazov. Natíska ý a rám otázka, či
zostávajú ci ch l?r0 krasový rvcéím .tr~ném Prizeraním sa. nrnapo
máhajú pri t~mto diele -^kazy, ktoré zachvátilo našu cirkev.
Dietrich Bonhoeffer

KÝM SOM
Kým som ? Hovoria mi, .že vychádzam z cely-sradcstný
a silný ako knieža, zo zámku.
Kým som ? -Hovoria mi, .že sa- rozprávam :'c strážnikmi
tak pokojné a jasne, ako by som to ja bol, ktorý nimi vládne.
Kým som ? Hovoria ešte, že znášam dni nešťastia
s úsmevom a hrdo, ako niekto, kto si privykol víťaziť.
Č-i skutočne som tým, za koho ma majú ?
Alebo tým, ktorého sám .poznám
.1
nepokojný, smutný, chorý ako vták v klietke,
s námahou zápasiaci o ka*dý dych, akoby mi mirkto škrtil-hrtan,
hl'.dný po farbe, po kvetoch, po hlase vtákov,

dychtivý po dobrých slovách a blízkosti in v'ch ľudí,
trasúci r a pred krutosťou a tie* pred najmenšou z chorôb,
plný čakania ne voľká veci
a bezvládna tŕpnuci o priateľov, ktorí sú tak nedosiahnuteľné
äaleko,
unavený a prázdny, neschopný modliť sa, myslieť, tvoriť,
ľahostajný, hotový v každej chvíli všetko opustiť ?
Kým som ? Tým, či tamtým ? Či tým dnes a iným zajtra ?
Či obidvomi ?
Pokrytcom pred ľuÓmi,
sám pred sebou - žalostným, přecitlivělým slabochom ?
A možno to, čo je ešte vo mne, podobá sa
rozbitej armáde, ktorá je na úteku
pred už vybojovaným víťazstvom ?
Kým som ? Sarkazmus týchto otázok ...
Ty vieš Bože: Tvojím, kýmkoľvek by som bol.
Dietrich Bonhoeffer sa narodil 4. februára 1906 vo Wroclawi.
Študoval teológiu v Tiibingene, v yBerlíne a v New Yorku.
Bol evanjelickým pastorom a teológom - docentom na oddelení
teológie na berlínskej univerzite.
5. mája 1943 bol zatknutý za protifašistickú činnosť, 9 apríla
1945 bol porravený nacistami v koncentračnom tábore vo Flossenburgu.
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Sedembolestná Panna Mária, Patrónka slovenského národa
oroduj za nás !

