\

1. list
2 . list
3. liet
4. list
5. liet
S..list

jjilo mesiaca
<
i o ky to maž hlsvu a patu /hlava/
r otázok sebe samému,/51-60/
,st sv.Otca mladom
oStolát modlitby

*

7. Jist

ime poklad - nezahoďme ho!

F. list
"9. listí
10. listj

iseň
'
r #
A
\
.o je ten "DRUKÝ"?
^
\
ma pre október ^ariéns^eho roku ľ

11. list

lo %y to mať hjbi^^^|8J(Är /mäta/

12. list

dechu na rozltsPfuC^l^f

JLméř

!

uko patrili jaha svíttíf Vedeli svolats
--i -í.,
A

:v-1

í č :,. v

r it ..

tuk prichodí

k nám Sohf rtgr dýchol do oám novú dulu.

bolesti* láemali sse ju*
To u£ je trpieť tak, ako nás túli k sebe Boh.

Ako nás Kristus
mé
zu ovečky.
Čo je milovať nuvftdart Aarodiť sa, neaaf kanoe* Je žič ha nemé.
Povedal o sebe» že nepri&lel aby sa au slúžilo, ale aby sídlil
To ale sú ružové chodníky, £rijat úlohu sluhu, to je podstatné
miesto.
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Vždy
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• • • uuy dc Dei-ijU-ľlic.

l l í Rftol p r ia te lia v K ristu t
Opaf s ® atratávaaa p ri č £tan í nábdo pravidelného spoloční
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íí wíä* úr v : l« a chvíľku, ale spomienka naň Je niekedy vsčnj*
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T nes: Pravoslávie

V starej mystickej bájkesú merné troch B*jvýznamnejších Kristo
vých 8®oš to 1ov NtYl)
;vis a
,
los t í z ic
-ota a
spôsobu myslenia
eúsymbolicky pripisované 3 hlavným sm
stve: sv»Peter s katolicizmom /"Ty si eter-Skela a ne tejto skale
postavím svoju Cirkev...V, rozumový sv.Pavol
protestantÍ2 »e« a
eitovo-«y stieký sv.uán s; myetizu. lei” proveslovým,
teraz sme sa zaoberali s protest?
»
orí*a
niečo o p r e v o d vi i /ortodoxný-Bravoverný/. Po tejto skupiny patri®
kre ťsni® ?. bývalej východ or írak e j ríše e kyjevskej «uei. Sú to všet
ky s Pime m nezje-neteré katolícke /eutckeľélne/ cirkvi* k rozknlu
o roku 1054 za M !
e patriarei
# .Ca
rihrad /dnešný Ietambul/ meero zaležené roiištantímom Veľkým, ea po
rozpade U m e l e j ríše stalo "druhým Rímom", centrom kultúry* Pole to
ej ctižiadostivosť jeho zanevrikov a cirkevných he&nťfetárov, ktorá
spôsobila rozKOl trvajúci
m i x až do dnešných
Príčiny*
T7 fspální /iatinci/ s východní /Hráči/ kresťania, boli dve rozlišné
kultúry, ktoréei v o é svojej dobe nerozumeli. latinci konzervatí
vnejší, sato vž-etc triezve uvažujúci• Gréci síce boli •-'represivi
sti, zato viek príliš veľavravní, lakomí, zženštělí a ľahko upada
júci do bludu. Ma západniarov pozerali ako ne barbarov, tiež ťažko
niesli fakt,
ea
ž
paežcss nebol volený už Grék a že Kla m
liturgiu v latinsko® jazyku. Západu vyčítali: celibát kheczv, že
knězi nenosia bradu. Že zavrhujú birmovku, ktorú udelil knsz,
že v čase pôstu pijú mlieko a jedia syr s nespievajú "Aleluja",
že ako Eucharistickú obetu používajú nekvasený chlieb atcl.
T.ápadnl vyčítali východným* že obrazy mŕtvych vešajú n® kríž, čo
je nevhodné a nevkusné, že keS západný pre t#pi k východným musí
byť znovu krstený, že odmietajú ženám po pôrode /nedielkem/ ude
liť sv.prijímanie, i keď ne smrť ochorejú, že pohanským ženám v
tak Kto stave /reÔíAky/ odopierajú krst, že deti, i ra smrť cho
ré, nekrstia až ne ôeasy den po narodení.
?* Východní cisári oho ochrancovia Cirkwi, Často sr domáhali tak je
moci, že chceli rozhodovať aj o Čisto cirkevných ve ifteh. Takéto
miešanie svetskej moci do cirkevných vecí nazývanie cú zarepe pi zmcm-cisár pápežom* ©schizme podaním biskupskej beŕhy udeľovali
cisári patriarchom biskupskú moc.
3, Nemalé odcudzenie ľdoedu od východu spôsobil.tiež dočasný rozkol
za patriarchu Fotia / 63- >../, kvôli hore uvedený® príčinám.
4. '"osiedbou príčinou bole pýche e nenávisť voči Latiníkem patriar
cha ichalo Meruliéna. ozkolu došlo v roku 3054 tok, e cari
hradský patriarcha dal zavrieť latifceké kostoly e kláštory. Zje
dnotenie mal vyjednať kardinál Humbert, nerazili však ne seba dve
vznetlivé povahy takže konflikt
nepodarila vyriešiť. 1ápež a
patriarcha sa vzájomne exkomunikovali /vylúčili z Cirkvi/, a tú
to exkomunikáciu zrušili pápež isvo. VI, e carihradský patriar
cha Atheaayorao až v roku 1*96-5. Tohto rozkolu bolo škoda, lebo
cisár nebol proti jednote © okre® toho Michal erulários bol o
niekoľko rokov kvôli bezočivému správaniu voči cieéácvi poslaný
do vyhnanstve.

Zajtrajšok - tvrdia mladí - jet náš. A idú au v ústrety vise túžbou
rež činnosťou. A tak, keď zajtrajšok naozaj príde, nachádza ich už
stereami.
/Verdinois/

Ste o+oaolc Ssefce
51.
"ch povzbudení® v práci, vo vier® a najma v láske?
52. Vie© trpezlivo vysvetľovať, mierne obhajovať a ospravedlňovať
druhých?
53* Som v rný v priateľstve, láskavý ako krát, telížagr k blížnym?
54. Aké predstavy mám o poslaní človeka - dnešného Človek©?
55. Ako často myslím na Boha?
56. Je mi Péu Boh útechou, radosťou ©lebo sa bojí® jeho súmdu ?
57. Ako s© modlím a čo do modlitby vkladám?
58. 'spokojujem sa myšlienkou, Že ma Pán Boh ochraňuje?
59. Som stále pefnejší v nádeji,rastiem v dôvere, sreteonávam strseh,
tieseň, ofepvy?
60. Hľadám spokojnosť a šťastie vo vonkajšom svete alebo skôr vo
vnútri?

Lcc^ t*. Otect fuJ^u0U|AM
Talenty e úlohy
Bo tejto spojitosti rodiny ® spoločenstve, ktorou je naša vlasť
s© oostupme včleňuje ďalšie téma, veľmi úzko súvisiaca s podobenstvom
o talentoch. Postupne totiž spoz»éverne ten "talent" alebo tie "ta
lenty*1, ktoré vlastní každý a každá z vás s zečín© ich trorivo vyu
žívať e rozmnožovať. Uskutočňuje sa to prácou.
Aké nesmierna Škála rôznych zameraní, schopností a záujmov
je na tomto poli, htpokúšef sa ich vymenovať ©ni ako príklady, lebo
g© obávam, Že by som. z ni ch viac vynechal, ako vzal do úvahy, Freddpokladá* teda celú túto rozmanitosť © mnohostrannosť iemernení. To
dokazuje, aké rozmanité a bohaté sú objpvy, ktoré prináša so sebou
mladosť. Po zreteľom na evanjelium by ©s mohlo povedať, že mladosť
je obdobím, spoznávania talentov, Súčasne je ej bod e bim, v ktorm ae
nestupuje na veľa rozličných ciest, n® ktorých es rozvíja a stále
se bude rozvíjet celá ľudská činnosť, práce q tvctivcsť.
Želám každému e keždej z vás, aby ste ne týchto cestách obje
vili sami seba, "elám ván, aby ste se no ne vydali so záujmom,
usilovnosťou m nedlení®, kréee - každé práce - je spojená s námahou*
"V pote tváre budeš jedávať svoj chlieb", -eždý © V©židá z vás sku
suje túto námahu už od útleho detstva. Avšak práca súčasne osobitný®
spôsobom, formuje človeka © v istom zmysle ho tvorí, ide ted® vlastne
vždy o tvorivú námahu.
Toto sa nevzťahuje len na výskumnú prácu alebo všeobecnejšie
na duševnú prácu, ale aj n© obyčejné telesné práce, ktoré zdan
livo nemajú v sebe nič tvorivé.
Práce charakteristické pre obdobie mladosti je predovšetkým
-•rípre kou ne prácu v dospelom veku, e preto je spojená eo školou.
ríše® tieto slová vám mladým, syslím pritom n© všetky Č oly na
celom svete s ktorým je spojená vaľ® mladé existencia počas celého
radu rokov a to postupne na rozličných stupňoch podľa toho, eko sa
vyvíjajú vaše rozumové schopnosti e zameriavajú vaše záujmy - od zákl
íl škôl ©ž
pcuniverzity, myslím s j n® vtet* ý
mojich krstov a sestry, ktorí eú vašimi učiteľmi, vychovávateľmi
b vodcami mladých mysli a charakterov. Aká veľké je ich úloha! Akú
©imerifednu zodpovednosť majú! Ale ©ké veľké sú aj ich zásluhy!
r/yslía? napokon na tie skupiny mladých, vašich rovesníkov,
ktorí zvlášť v niektorých spoločenstvách e prestrediech nemajú mož
nosť vzdelanie, často ani základného. Této ekútočnosť 5e RtAimi tmí*-

vou pre všetky zcdp veôné inštitúcie re néredeej a med kí národ nej
úrovni,afeyk e© ésiloveli tento stav náležíte zlepšiť. Veď vzdelanie
á® jednou zo základných hodnôt ľudskej existencie. Ué zvláštny výz
nam práve pre mladých. Od vzdelania závisí tiež v značnej miere budúc
nosť celej spoločnosti.
Keď' ©a však zaoberáme otázkou vzdelania, štúdia, vedy © škôl,
vynára s© problém., ktorý, má základný význam pre človeka s zvlášť pre
mladého človek©. Je to problém pravdy. Pravda je svetlom ľudského ro
zumu. Ak sa rozum už od mladosti usilmje poznávať skutočnosť v jej rôz
nych dimenziách, robí to preto, aVy poznal pravdu a eby Žil podľa pra
vdy. Také je Štruktúra ľudského ducha. I!la d po pravde je jeho základn
ou tťfbou a výrazom,
Kristus hovorí: "Poznáte pravdu s pravde vás oslobodí."
?o všetkých slov v evanjeliu tieto bezpochyby patria k najdôležitej
ším. Vzťahujú so totiž n© celého človeka. Vysvetľujú na čom sa buduje
zvnútra, v dimenziách ľudského ducha dôstojnosť © veľkosť človeka.
Táto dôstojnosť nezávisí len od vzdelanie, hoci ej vysokoškolského,
letec ju. môže mať ©j analfabet. Jednako však vzdelanie, ako systematic
ké pczrsíeskutočrosti má slúžiť tejto dôstojnosti e tejto pravde.
Pravde b © slúži ej v práci, ktorú budete povolané konať
oř dokončíte program svojho vzdelania. V Škole máte získať rozumové,
technické i praktické vedomoreti, ktoré vám umožni® užitočne zaszavať
miesto vo veľkej dielni ľudskej práve. Ak je v sk pravda, že Škola má
pripraviť ne préuú, s to ej telesnú, takisto je pravda, ie aj práca
sama v seter- je školou veľkých a dôležitých ľudí; mú svoj význam, lebo
vráše dôelžitý prínos do ľudskej kultúry.
évšak zo vzťahu medzi vzdelaním a prácou, ktorý charakterizuje
d ne Šr.ú spoločnosť, ee vynárajú veľmi závažné problémy praktického rázu.
kyslím tu najme rs problém nezamestnanosti f všeobecnejšie r© nedosta
tok pracovných ríležitostl, ktorými je v rozličných formách postihnutí
»lad,,: generácia ne celom svete, Ako dobre viete, z tohto rpoblému s©
vynárajú ďalšie otázky, ktoré už od školských rokovvrh©jú tieň neisto
ty ne vašu budúcnosť: Pýtate sa: "íotrebuje m© vôbec spoločnosťŤBájdes
si primeranú prácu, ktoré by mi umožnil© stať sa nezávislým? budemei
môcť založiť rodinu v dôstojných fi vetných podmienkach a predovšetkým
bude® s ňou môcť Šiť vo vi strom dome? Slovom, spoločnosť naozaj oča
káva môj prínos?"
Osobitná závažnosť týchto otázok tr© núti, eby som pri tejto prí
ležitosti pripomenul vládam s všetkým, ktorí majú zodpovednosť z©
hospodárstvo s rozvoj národov, že práca patrí medzi ľudské práv© © pre
to má byť každému zaručená. Tejto otázke treby venovať čo najväčšiu
pozornosť s do stredu hospodárskej politiky treba postaviť stxarosť
o to, ©by sa vytvárali primerané pracovné príležitosti pre všetkých
e hlavne pre mladých ľudí, ktorých tak často sužuje pliage nezemstna
rost i. Všetci sme presvedčení, že prác® je dobrom človeka - dobre® je
ho človečenstva-prácou totiž Človek nielen pretvára prírodu, priecôiobujúc ju vlastným, potrebám, ale aj realizuje sám sete® ako číobeka, b®
v istom zmysle "s© stáva viac človekom".
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1. úmysel: Aby tí, čo zomreli v spojení s Kristom, dosiahli večný
pokoj v nebi, s vyprosovali u Boha. polij ne zemi.
2* úmysel: Aby veriaci v Kristy parneta 1 i na všetkých kresťanov ži
júcich v ťažkých podmienkach v Cíne.
Srdce Ježišovo, prijmi do svojej slávy všetkých zosnulých kňazov
s rehoľníkov.

Je mnoho krásnych prosieb a modlitieb, ale najväčším darom
a najkrajším prejavom vdačnosti nášmu nebeskému Otcovi je naša
účasť na sv. omší. Vec Pán Ježie ťa čaká aieign v piotok, nie
len v nedeľu, nielen vo sviatok, ale každý deň ťa čaká, čaká, že
prídeš... Sklameš ho, necháš ho eaka?S Chceš mi', vysvětlit,
koľko sa máš učiť, ako málo Času má.;., že ty sa radšej doma po
modlíš, že večer je už
, že ťa bolí to, či ono ...TI Á neriyslía nato, že aj on ti mohol vysvetľovať, že nepôjde na Gol
gotu, nemá čas, Se nevezme ťažký kríž lebo no Polí to, čí ono*.*
Uvedom si to milý priateľ, uvedom si to vtedy, keň zaháňaš myš
lienku* "Je pol šiestej, mohol by som ísť do kostola," Uvedom si
to u som si istá, že sa v chráně ri našom nebeskom Otcovi bude
me každodenne stretávať viacfrí.
Nasledujúce riadky zahrňujú všetky^výhody z účasti na svä
tej omši do hlavných bodov,
Znich aspoň kr
požehnaním je svätá omša, keS si na nej nábožne pritomnýi
1. Oslavuješ ňou utrpenie a smrť Pána Ježiša.
2. Zúčastňuješ sa na nekonečných zásluhách Ježiša, ktoré
pra enia z jeho utrpenia a smrti.
3* Dosiahneš odpustenie všedných hriechov pre ozajsnú ľútosť
ktorá ľahko vzbudíš, keň si prítomný na sv. omši.
4. Umenšuješ si svoje časné tresty, pozemské aj očistcové,
ktoré za hriechy zasluhuješ.
5*Svatou omšou prosí za teba Ježiš o zmilovanie, obetujúc
svoje zásluhy nebeskému Otcovi a tiež ti vyprosuje nadpri
rodzedné dobrá.
6. Pripravuješ si večnú odmenu e nový stupeň slávy.
7* ¥ hodine smrti každá sy, omša, na ktorej si bol nábožne
prítomný, bude ti najväčšou útechou,
a. Pri súde každá sv. omša ti bude prosbou o milosť a milo
srdenstvo.
9. Sv. omšou poskytuješ dušiam v očisci veľkú útechu
a umožňuješ im čím skôr vyslobodiť sa.

Svatá omša, ktorej si za živa účastný, viac ti osoží ako mnoho
iných, ktoré by nô tvoj úmysel, niekto iný obetoval po tvojej
smrti.
Akmôžeš, NIELEN ¥ NEDEĽU, ALE X ¥0 VSEDNE DNI PRICHÁDZAJ
NA SVÁlU OMŠU1
Prichá&zaj s čistým srdcom a o krátky čas uvidíš, aké požehnanie
Božie je sv. omša. Byť na nej prítomný je najvýborovjáí skutok
požehnanosti, aký môžeš vykonať t

Často človek až neskoro zbadá,
že žiť život je ťažké.
Nielen z radostí a starostí sa skladá
a nielen zo skladaní básne•
Nájsť správnu cestu života
je dosť ťažké a sám to človek nezvládne.
Robiť dobré skutky dá sa,
ale čo keä aj to prestatee?
čo ak Pánovi nebudú stačiť sebazápory,
čo ak Pán bude žiadať viac?
Treba rozdávať hodnosť lásky
a to je ťažšie ako vyletieť na Pesiac.
Fén nebude sa pýtať,
koľkokrát si bol vo vesmíre.
Jeho bude zaujímať,
ako si plnil jeho poslanie.
Zanechal nám tu mnoho,
my si to však nebážime.
Nesmieme myslieť koho, a
ale ako ho potešíme.
V dnešnom svete láska
viac je potrebná
ako magnetofónová páska,
Či veselka ružová.
Ľudia dnešnej doby
viažu sa na veci hmotné.
Zháňajú sa za nezmyslami,
s ich duše sú celkom prázdne.
Je to naozaj s nami také zlé,
nechceme sa pclppšiť?!
Myslime na hodnoty večné
a snažme sa dušu láskou si naplniť.
ť budeme
Láskou, ktorú rozdávať
rám.
svojim bratom i ssestrám
Sľúbme Pánovi, že chceme
eme
f ...
vydať sa po jeho cestách
ách. f
Xfrf

UJO jt kfi " UMLUV- * l
Druhý je ten, ktorého stretáš na ceste,
ten, čo vyrastá, čo pracuje,
teší sa alebo plače vedľa teba,
ten, čo miluje alebo nenávidí vedľa tptea,
ten, o ktorom hovoríš: "nemôžem sa nanho
vynadívať", alebo "nemôžem ho ani vidieť",
ten, o ktorom nič nehovoríš,
o ktorom nepremýšľaš,
pretože prechádzaš popri ňom bez povšimnutie,
a ani si ho nezbadal...

t ruhý
ten, s k t o r ý * sa b u š í c stoji*,
eky ei s© ctsi fecelým Her e k ca", erstois vietkýah,
ten, ku ktoré«u ?s m e f i yriárufif,
afcy ei a l úspcefc. © efey si ©« sachrlati
fholu e celý# rudetvcf.
-refcý je ter, s který® en? lupracujat,
ne dcrršt&í stvorenie ©réta.
v>w.h;f je tee, pre ktorého tr&rou leétl eúdtaý*
‘ruti je ten, který fa pavsméšm,
j# to der Kristova! lesky.
'rta^-, to je ryclaree Otce,
otlak-©, di aiiujel Kriste,
•
'rnfeý je ten,
ktorý® se ich preferuje,
který* Balí posýre,
který* hoh obohacuje,
vtorýs pel3 veria nařu X#sku.
’runý, je troj kaftdoésnaý cbiiete,
troje kadedenná hostie,
r"ram* m volá Ján, reter, Jftária*
hýře v to# letce doae ako ty,
sreaaje v to# lato® ©rad e,
©tetuj* tý# istý# trolejbuse®,
selí redTe tete v V.ioe •••
fruhý se relé Je Sil -rietuŕ.
Jtiifi •rietus Hýře v tes. letem dcae eVo ty,
arsen je t to® istoa ársde,
cestuje týa istý# trolejku#o®,
s^df ari teka r kině,,.
Druhý ! .......

lodi© es rreeejc ? ©ele, *hovárají sa a ©»ejtí,. ".5 prttvedlení.
*-# r viděli ni? rsiacriaáne. seskalali » W , lebo ea n e o s ilc ra il cie
le vidieť, Tú ei istý, Se b i l i t r i torní ca aielea eelkoa pr i rtd se -

ao*. ŕ. přede© to , ?o ca odebralo

ů
řet*
l

ky uebvátif do ertáry celý zamilovaný eret,
Tuáia ee rrac# jť t Golgoty a roserávajč o pořaéi. Této ľ boe tes
aře ť i? prekéžs, ©by es "skláteili*. 1oky i® niketo poved©1, Se
kel Ján * Tária sestupovali z >a Ir árie retprávali se o kesvýsaaaaýeb
veciach, neverili By ru. A oni robia prasce tak,
tulia, ktorí sa vra*
■ o#5e,
a© na poprava Slovák**
s o vr-;t>y Ire ni re ví kec nemysli®. Xks nedostatok ich ©kresotvor» cti !cli aaebreřuje, efey nedortsli závrat s atsonrall* Boli
25 aiaét e kostole, e nepoohopili, Cc ca ta® odebralo. Židi® nemohli
vydržať pehľaé a® žiariacu tvár oj lila. á kol lbe Horek ca. l#j»
Sol
Bém
k
mál, Se zovrie, 1 ho ea mt sdalo, Sa videl tvár Baba,
nc r s’útočností videl ik# tvár anjela. Co je skrytá pod spSaokoa
eklska#e víne?Viac, met anjle, alek© loj M S , ur? ite i Jede© t ta jeanvcr řrt o®Se je, ?e neusmrtí csofcy, ktoré cl c« rej rítoaaá*
Lodio polévájá calu pokojné, ke* sic, ke* raťtorného pohnutia,
Je to obdivuhodné, to ky len kolo achoeaé ich fcjttf? laiste, aielo
kanálce,
/J. Greea pred jeho okrétenía o ■fraaoás.skych katolíkoefc
:od jeho tarkotaaa se skrývs. kua prerly/#
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tonna Párie © obnova slovanské n miádeže
Bola mladá... Tak, ako my, mal® pre o sebou život.
Varia, židovské ditvš© z r©zeretu, Se Čo vtedy my olei©, čo s© dialo
v je3 duši, ked ju zasnubovali s tasáro» Jozefom? Ako si predstavovala
svoju budúcnosť, po čom túžil©, o čom enívela, čo Čekal® od Života?
pripravovala s© ne manželstvo tak, ako ostatné dievčatá tej doby,
alebo - ako to usudzujú mnohí v cirkvi - mal© už vtedy rajský
e,Tuk trvalého panenstva? wevieme. Ale isto vieme, Že jej myšlienky
e© neupierali len m neä cnch*d za juce manželstvo. ,ek, ©ko £elý národ,
ba asi ešte vise, ako iní, túžobne oča ávale prisľúbeného ^esiéša,
ktorí oknoví Boží uotiedek v národe, ne celom’svete i v Tulskej duši.
tnes značná časť našej mládeže nemá vztah k veľký* ideálom, túria
bola iná, zdieľala osudy národ©, žile M>hu. V tom je nám vzorom.*ária
nem sama dala nazrieť do hĺbky svojho srde®, v prekrásnom chválospeve
‘"egftifi'fcet*
poznať. Že modlitba bola pre »u samozrejmosťou. Aj
v
i
.
elány Či prsdatvy o sv
ô sinej budúcnos
ti,, si rcbiUe - *-ria nevieme. wrčite ich vták auaeôa radikálne zmeniť,
ked so dozvedela tú. neobyčajnú zvesť, ktoré j dosah saas celkom nechá
pal® a ked - hoci nemehle vedieťde Čoteide - povedala svoje "áno"
Božej vôlí. Má se stať tetkou mesiáše, Syna Božieho! Aká radosť,Česť
- ale n© druhej dtrafee neistota, nepochopenia, problémy•..
viery. Mária vlak e
-Šne prijala Boi
vôľu.

Aby bolo jasné, nemôžeme es rovnať Márii v bezhriežnosti. Ale
ani Ona, -obom vyvolená, ušetrená dedičného hriechu s zlých náklon*
aostí, nebola zbavená omylnosti © povinnosti rozhodovať
jej ži
vot bol však úplne založený np oddanosti fcohu. verila bohu s preto
povedala “áno*. Samotné telesné materstvo by jej neosožilo, keby pred
tým nebol© prijal© “Třiste do svojho srdce, pripomína sv.Augustín*
ko viere a oddanosti je nám
vgnm ’ári vzoro
nako ako od Ježiša hovoriť* "*’ie moje, ©le tvoj© elány rtech se reali
zujú, Bože!” Bi# sebarealizácie, ©le realizácie tristo, Cize konať
to, čo je správne i keby se to saád nehodilo do našich plánov. To,že
sme prijali ^riata, Často i pre nás bude znea-eneť neplánovanú © mož
no rediksl&u zmenu život®, neistôt®, nepochopenie...Ale vždy i hlbo
kú radosť e veľ*, ú česť detí Božích, ôris, pros zt nás, ©by sme ej ay
vždy dokázali Bohu povedať "áno*!
Boarime s© ešte raz na váriu vo etovíli zvestovaaia. léria sa zsrezila, nerozumie* *Ako e© to Stane? veď ja muža nepoznám!" /Lk 1,34/*
.ária bôle s - tak verí Cirkev - po celý život ostal® Pannou. Aké
je to krásne, zázračné aôpritom prosté, ked £ 8 mladé telo prebúdza
© volá ®o druhom človekovi, ro jeho duli í tele, ked túťi po liese,
© túži v láske s® odovzdať, etratea ©e znepokojovať.' Takých
boh
stvoril a preto je to dobré. To ale neznamená, že tonuto volaniu te
la už swíerae pribaliť. feŠ by sme si tak mohli zahatať cegtu k ozaj
stnej láske, ©ko sa aj mnohý* atáve* Všetko má svoj čas. Telesné
spolužitie je mravne prístupné len v manželstve, tak to chápe nede
formovaná prirodzená morálka a tsk to Cirkev odjakživa učhla. Ani „
dorimná láske tých, čo už vážne pomýšľajú ne manželstve, nedáv© nan
oprávnenie. řríliš tvrdá požiadavka, myslia ei mnohí, obeta, ktorej
zmysel možno ©ni nevidia. A predsa niet n© tom čom meniť. Isteže, ©j
láske es treba učiť. Ale nie axparimentaaasiím t telom. Premáhania
vlastného egoizmu, to je hlavné, čo m trebe učiť.
hie, eni entikoncoecis neurobil© sexuálni zdržanlivosť zastara
lou, ako to hlésejú propágetori konzumnej etiky. Avšak pravý zmysel
carenstVB e mravnej Čistoty je oveľa vščžíj dôležitejšie, než zrieka

nie s©, je čistot© srdce - pozitívne orientáciu umožňujúca vzrast lésl*y. "o olatí pre vrtkých* pre tých, čo sa rpiprevujC ne manželstvo i
pre tých, ktorí chcú v celibát© slúžiť Bohu e blížny® s nerozdelený®.
srdco*.
Panna Mária je jedinečný® vzpross mravnej čistoty are jedných i pre
druhvch. Rovnako pre chlapcov, sko pre dievčatá. Á predsa je to ťaž
ké najma dnes. Aj ns nás dolieha atmosfér© svet®, v ktorom žijeme í
honba za pôžitkami, modou, egoizmus, kontům, nič si nedriskať. Lenže
túto atmosféru, túto verejné mienku spolu vytvárame sj my. Nepripodob
ňujme sa svetu! Nezmierujme sa so ssuom! Bučme aj v tomto príkladom
a ohniskom obnovy národa! M sa tot Určite dá, no bes viery © modlit
by sotva. Kária, prosíme ť®, pomôž nám uchovať si čisté srdce! Pomôž
na obnoviť se pôdy© tvojho vzoru! Pomôž obnovil? naša slovenskú mlá
dež! Pomôž nám, ked zápasíme s polušení® a nejasnosťami! Kvôli požia
davke mravnej Čistoty mnoho Pudí odpadlo od kresťanstva. Mária,
prosíme, pomôž nájsť cestu spiť ku Leistovi aj tým, ktorí v tejto
skúške neobstáli!
Máriino panenstvo je totálnym odovzdení® s® Bohu. Ale láska k Bo
bu nedávna oddeliť od lásky k blížnym. Kária je ném 9 9 vvto® to príkla
dom. &ed prijala Krista ons, Živý bohoétáaok, v Čase, ked by ti mohla
nárokovať ohrady s úľavy, neľaká s© äalekej cesty e ide slúžiť, pomá
hať Alžbete. S tesnou Máriou, pomáhajúcou © vnímavou k potrebám Iných,
stretávame ss i neskôr, napr. v Eáne Galilejskéj. Á takúto ju pezááveste i dnes, poáľe neži ch vyslyšaných prosieb. Mária, mladosť je
vraj najkrajším období® Života, pros ze nás, ©by sme ju ©premárnili,
zahľadení do seba, nevšímaví k blížny®.
Podľa c«3ectva tradovaného Cirvou Panne Mária ss dožila vysoké
ho veku. A tradsa sa nezjavuje ako staréhka. Tí, ktorý© se zja
vuje, ju opisujú ako mladú s krásnu Fani. Ako veľmi sa boj® svetskí
ľudia strety krásy 8 mladosti! Ako keby život mal cenu, len ký® je
Človek mladý. Ale čo robí Pannu Máriu stál© mladou? Pomýšľané si t
je to entuziazmus, vleetný mladosti, to nadšenie ze Božiu vec, ktorým
stále horí. Á čo ju robí krásnou? ie je to módny make - up, výstred
né s ty, nápadné správanie, Naopak. Je to pokoj, ktorý n nej vyžaruje,
jednoduchosť, láska, dobrota? Čisté srdce, oddanosť .--ohu v Ježišovi,
Mária, pomôž i nám byť takými!
Íle hovoriť o mladosti sme ešte neprestali. VeS Tanna Mária sa
zjevuje najčastejšie mladým ľudom e deťom. Á znova s najnovšie sú
to mladí, ktorí pr-ichádzejú ze'Máriou n© naše pút n ieh é mieste, už sa
t« stalo novodobou tradíciou. L©Ša mládež dodáva starým púťem novú
tvár, -©š© účasť znamená- pre nás mocný duchovný zážitok. Putujeme
k uári i, aby sme apelu s nou prežili Bož iu„pr ítomnos ťf skrze wežiša
&rista s jednotu veriaceho spoločenstve, ez Máriu ku ristevi, ba eš
te lepši® t s ľ/áriou ze Kristom! Žiť s Krištof, ako Ty, Mária J
Odchádzame
t púte a -.vračiarne
bb
aby sme s© tak zase od Kriste e &.étky vzdialili, ale feby sme ta®, do
svojho,, prostredia “rirte vniesli. »ed Ježiš nepatrí len nám, ale všet
kým ľudom. Kária. Ty si eko prvé uveril© v Kriste, Ty si ho ©j prijal®
n* nálento, Ty si ho svetu priniesla! L©javatejéim Panne ivárí©,
Katka Božia, prosíme ť©, pomôž ©j nám prinášať Kriste nášmu národu
i celému evetil Aj v tomto ze té chceme podobať! ío nech je náš
živelný program.

Príde, ráno majster do roboty a vidí ako sa cigáň opiera o lopata.
Majster sa ho pýta:"Cigán čo robíš?"
"Rozmýšľam, pán majster."
"Á nad čím rozmýšľaš?"
"Nad tým, pán majster, Že čo bude, kecí sem Reagan hodí neutrónovú
bombu."
"Nuž pozri, ga cigán, 1y nebudeš, ja nebudem a távmiešačka zostane."
Na druhý d en príde majster do roboty a vidí cigána opretého o lopatu.
Pýta sa ho:"Cigán čo robíš?"
"Rozmýšľam o"
"A nad čím zase rozmýšľaš?"
,
"Nad tým, pán majster, že čo bude, ked sem Reagan hodí atomovú bombu?"
"Nuž pozri §a, ty nebudeš, ja nebudem ani tá miešačka nebude."
Na trati deň príde majstervdo roboty a vidí cigáňa opretého o lopatu.
Nahnevaný sa ho pýta: "Cigán nad čím zas. rozmýšľaš?"
"Rozmýšľam, pán majster nad tým, že akú bombu sem hodil Reagan. Vy ste
ja som a miešačky nikde."

