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Buä s Bohom svet, kde Šiat slnko zlatí 
Ja zmažem bozk, čo vtlačil si mi zradne,
a zotriem slzu z oka nenápadne, 
keä vzdychnem z hĺbky srdca na úvrati,
ôl prijmeš, Ježiš, mojej piesne hlas?
Hľa, srdce prázdne je, či vyplníš ho zas, 
či zradne nezneje jak vcľkopánske dlane? 
To srdce prázdne je, ó vyplň si ho Panel 
Ja spomínam a srdce bôľom chvie sa,
Ty hladkal si ma láskou v boji žitia,
Kec zmietal som ss v hriechu vlnobitia.
Tys na mostíku, stál, či rozvidnie sa,
Hľa,.tu som Pane môj, už bude iste Čas!
To srdce hriešne je, či objímeš ho zas?
Či biedou nezneje jak žobrákove dlane? 
Svet doznel v duši piesňou zasnelou.
Je pokoj v hĺbkach, kde sa tá láska sadí. 
My chceme sa mať, Ježiš, večne radi, 
z dvoch sŕdc len jedno bude láskou vrelou. 
To srdce malé je, však lásky mocny hlas, 
to srdce malé je, o, priviň si ho zas! 
Heeh smútkom nežneje jak opilcove dlane,
To srdce smädné je, nuž opoj mi ho Panel



Už po niekoľkokrát sa prejavuje naša spoločná snaha, Čím viac 
sa zdokonalovat a tým sa aspoň trošku připodobnit nášmu vzoru 
- Ježišovi Kristovi.

"Aká je to radost, ke5 sa môžme s tebou porozprával, poz
dvihnúť oči k samej $vojej tvári, pokiaľ kaša zhustne, pokiaľ 
bude práskat v telefone: "obsadené", pokiaľ na zastávke budeme 
čakať autobus, ktorý neprichádza, pokiaľ budeme stúpať schodiš- 
tom, pokiaľ pôjdeme na koniec záhradnej cestičky po niekoľko jab
ĺk do koláča."

«•• Made E. Dclber t.

áfALO BY TO MA$ HLAVU I PATU / H L A V A /

Milí naši čitateliaI
Začal sa mesiac, ktorý je trochu iný* ako ostatná. Nie pre' 

to, že by bol posledný, nie preto, že sú v nom prázdniny.
Preto, že v tomto mesiaci oslavujeme narodenie nášho Pána Ježi
ša Kris ta. 11a pravý význam a zmysel vianočných sviatkov sa 
v snešnom uponáhľanom svete plnom zmyselnosti a honby "mat čo 
viac", často zabúda. Nemali by sme sa tešiť na prádniny, na 
stromček, na dobrú večeru, alebo na darčeky, prvoradá by mala 
byt p£e nás tá skutočnosť, že Kristus sa pre MS! narodil, 
pre M S  prišiel na svet, do studenej maštale, medzi ešte studen
šie srdcia! Y
Odsuňme teda do úzadia všetky/ostatné záujmy a Sakujme Bohu, že 
nám dal svojho Syna, aby za M S  zomrel a tak nás vykúpil.

Ak náhodou medzi nákupmi pôjdete okolo kostola a budete 
mat trochu času, zastavte sa4 vojdite dnu a pozdravte NÁŠHO pria
teľa, ktorý Vás čaká celý den. Porozprávajte mu svoje ťažkosti, 
trápenia, podeľte sa s ním o radosť i bolesti a do víru života 
vyjdete potešení, posilnení, s vedomím, že medzi unáhleným, nev
šímavým davom nie ste sami.

Krátka_ao.ulitba poklony
Drahý Spasitelů! Niet mnoho času v tomto zhone životnom. Ale ne
chcenia obísť, a preto som prišiel na malú chvíľku sem, ku Tvoj
mu svatostánku na poklonu. Bučí pozdravený, Pane Ježišu, pomocník 
môj a najsvätejší vzor. Ty si môj cieľ, ty si moja sila. Verím, 
že si tu na oltári prítomný a že vdačne prijímaš túto malú služ
bu jojej skromnosti. Požehnávaj, prosím, mňa a všetkých mojich 
milých. Požehnaj moju prácu. Daj mi vytrvalosti, stálosti a pev
ného charakteru, aby som^nepodľa ol pokušeniar*:, ale vzorne sa 
choval všade a vždy na väčšiu slávu Tvoju a na moje dobro.

Klaniam sa Ti, Bože tu skrytý! Sprevádzaj kroky moje!

Amen



JEŽIŠOVO NARODENIE 
/Body k meditácii/

7. 12. CESTA MARIE A JOZEFA DO BETLEHEMA-ľudia, čo neprijali
Ježiša
-opakovanie situácie

MOJA CESTA K JEŽIŠOVMU ZRODU-osobne
-v spoločenstve

8. 12. MARIA-jej vztah k Ježišovi
-môj vztah k Ježišovi-osobne

-v spoločenstve■ ■; ■'  : :
9.12. JOZEF-jeho postoj k Ježišovi

-môj postoj k Ježišovi - osobne 
pripodobnený Jozefovi - v spoločenstve

10. 12. ANJELI-ich poslanie pri Ježišovi
-máje poslanie pri Ježišovom zrode - osobne

- v spoloč.

11.12. PASTIERI-ich vztah k Ježišovi
-môj vztah k Ježišovi - osobne

- v spoločenstve

12. 12. UČENCI Z VŽCHODU-ich vztah k Ježišovi
y -môj vztah k Ježišovi-osobne

-v spoločenstve
13. 12. JEŽIŠ-jeho poslanie vo svete

-moje poslanie zjednotené s Ježišom-osobne
-v spoloč.

14. 12. ROZHOVOR S JEŽISOM-moje prijatie Ježiša
-sebadarovanie Ježišovi 
-prosba o Ježišov zrod



7.12. namáhavá, 
úmorná. Hľadali miesto pre Ježiša u ľudí i Sám Ježiš po

treboval príbytok, Ale v Betleheme, kde sa mal Ježiš narodiť, ne
bolo pre nicl miesta. Neprijali ich ...

Situácia historického Ježiša sa opakuje i dnes. Znovu pri
chádza medzi svojicí © tí ho neprijímajú. Mnohí sú voči jeho prí
chodu necitliví, ľahostajní. Jeciä nnovu nachádza ú ľudí tvrdosť, 
chlad, priam maštaľný ne.-oriadok ...

Moja cesta k Ježišovmu zrodu vo mne i v iných tiež kladie 
na mna určité nároky, vyžaduje istú námahu: Pripravím mu príbytok 
u seba. Dám si pozor, aby sa u mna neopakovalo "nebolo pre nich 
miesta* pre sebecké osobné záľuby a programy, pre veci alebo oso
by ...

Vydal som sa na celoživotnú cestu k Ježišovi a s Ježišom, 
Máriou a Jozefom... s bratmi a sestrami.•• Majúc zástupníčku 
úlohu za Boží ľud v miestnej Cirkvi, prijímam Ježiša za vftatkých, 
ktorí boli krsto vložení ao Kristu, do jeho spásneho života 
s diela... Prijímam Ježiša aj ze t;,ch, ktorí ho vôbec nepoznajú, 
alebo sú voči nemu nepriateľskí alebo nevšímaví...

8.12. ., .r.i v je prvým darom Ježišovi. Ona ho prijala s láskou, 
založenou v Duchu Svatom. Bola to láska v poníženosti,

v chudobe, v trpezlivosti, vo vytrvalosti pri Ježišovi a v obetavo 
ti pre Ježiša i pre druhých. Jej láska dala svetu Ježiša, vytvo
rila prvé spoločenstvo s Ježišom, prlnikla dejiny, zachytila ce
lé generácie až po naše Časy ...

Ako Mária, oj ja budem teraz premýšťať o udalostiach Ježi
šovho narodenia e zachovávať á. ich v sebe.•• Pristupujem k Je
žišovi s vnútorným postojom pripodobneným Máriinej láske... Pri
jímam ho... Dám mu svoju lásku.• • aby vstúpil do môjho života, 
aby sa zrodil vo rane, aby som bol nám preniknutý. Takto skrze 
Máriu vytváram svoju jednotu s Ježišom.

Ako Máriu aj ja chcem svetu dávať Ježiša. ? každom prítomnom 
okamihu nosiac v sebe Ježišovo narodenie, budem ho sprítomňovať 
svojou činnosťou i svojim vnútorným postojom voči všetkým, s kto
rými sa stretnem, Tak, ako Mária, chcem byť nástrojom Ježišov
ho zrodu, chcem ho dávať každému bratovi 1 sestre, aby prenikol 
ich a ich životná prostredie, rodiny* pracoviská... aby sa Je
žiš zrodil & žil uprostred nás... aby sme všetci vytvárali spo
ločenstvo jeho duchovnej lásky...



9*12* Jozef ako muž spravodlivý a svätý prijal Máriu s Ježišom 
napriek možnosti prepustiť ju. Takto potom robil prípravy 

na Ježišovo narodenie nielen navonok, ale aj vndtorné disponovat 
Stul sa mužom, ktorý bol plne pri Ježišovom narodení. Ba ešte 
viac, starostlivo opatroval u. chránil Ježiša v rozličných situá- 
ciách, v nebezpečenstve.

Ako Jozef, prijímam Ježiša, napriek rozšírenému sebeckému 
spôsobu zmýšľania. Popri všetkých vonkajších prípravách na osla
vu jeho narodenia, vytvorím si vnútornú dispozíciu pre Ježišov 
zrod vo rane?. Aby som bol mužom, ktorý je naozaj pre Ježišove na
rodenie, ponúknem mu svoje pozornosti, svoje služby* A budem si 
Ježiša v sebe starostlivo verne a čisto opatrovať a chrániť v re 
ličných životných situáciách, v samote, v ľahostajnom, nepriate! 
akom, ba až nevraživom prostredí...

Z tejto starostlivosti vžitie sprítomňovanie Ježiša i pre 
iných, takže Ježiš sa bude vzmáhať svojim pôsobením medzi ľudmi. 
Napokon, v tomto snažení nie som sám. &me viacerí, čo si staros
tlivo chránime Ježiša, vytvárajúc jednotu s ľucmi v rozličnom 
prostredí. JeŽošovo zmýšľanie a konanie sa pritom prenáša do na
šich my lienok, slov a skutkov. Vzniká tu spoločenstvo, ktoré 
nielenže ukazuje nové postoje, ale sa aj stáva duchovným kvasom 
čo zvnútra zachytí äalších. A Ježiš bude rásť v ľuŠoch. • .medzi 
nami...

10,12. An.iel Pánov ako Boží posol, vykonávateľ Božej vôle, mal 
v,>znamne poslanie pri Ježišovom narodení. Pastierom oh

lásil Ježišovo narodenie akovveľkú radosť, ktorá bude pattriť 
všetkému ľudu, Jozefa upozorňoval, aby chránil Ježiša pred ne
bezpečenstvom útekom do Egypta. Veľký zástup anjelov chválil 
Boha nad Betlehemom* "Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj 
ľuäom dobrej vôle."

Ako anjel i ja mám poslanie pri Ježišovom zrode. Som pos
laný ohlasovať Ježiša slovom* "Nebojte sal Hľa, zvestujem vám 
veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkému ľudu, ^ebo dnes sa 
vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, í'esiáÉ a Pán." Tam, kde 
nemôžem vykonávať svoje >oslanie slovom, budem vznútra vyžaro
vať Ježiša znovuzrodeného vo mne. Mám byť Božím poslom pre v et- 
kých ľudí, s ktorými s& stretnem...

Ako Boží posol budem pripravovať Ježišov zrod v bratoch 
a sestrách a viest ich k Ježišovi /ako anjel, pastierov/, upo
zorňovať ich na nebezpečenstvá hroziace Ježišovi /ako anjel Jo
zefa/, spôsobovať v nich cherubínske poznanie Ježiša a serafín- 
sku lásku k Ježišovi. Poznanie Ježiša a láska k Ježišovi vytvo
rila s oloctnsťvo tých, ktorých ožiarila Pánova sláva. Spolo
čenstvo, preniknuté chválospevom anjelov nad Betlehemom, bude 
stále viac pretvárať seba a okolitý svet. A v ňom bude viac 
určujúca Božia sláva a pokoj medzi ľudmi...



U-*12. /astier!. ktorí v noci pri Betleheme strážili svoje stáť 
prejavili ochotu vidieť Ježiša, k#5 ich ožiarila Pánova 

sláva* Neváhali, ale chytro sa vybrali. l&šli 0 uvideli Ježi?.... 
Vyrozprávali tam, Čo tm Polo povedané o Je ži č ovi. Potom sa vráti 
li, chválili a velebili Boha za všetko, čo počuli a videli*

Zvesť o Spasitelovi, Mesiášovi a Pánovi zachytila i mň&. 
Podlá vzoru pastierov zanechavší všetko, bez v ..hania sa byberám, 
aby so® našiel Ježiša. S jednoduchý mi u chudobní ii pastiermi ide 
za Jeí’iŠoa vo svojej prostote, úprimnosti, srdečnosti, ale chlap 
zky* Nachádzala Ježiša a v ňom všetko s ako u Spasiteľa svoju záeh 
ranu, ako u Mesiáša svoju slobodu, ako u rána svoju silu*.. t 
to všetko chvália a velebím .boha ako osEiieri...

Ako pastier mámbdieť nad ľudom mne zverený® v touto svete* 
Vyrozprávaš mu, So viem o Ježišovi, Soni Ježiš* povie vo chvíladi 
rozhovoru s ním. fotiť, účinne môžem hovoriť len o tonu, Čísi so® 
naplnený * Potom v každom ziiromažuení a stretnutí uvidíme Ježiša. 
On sa stane náplňou nášho života a našich rozhovorov. Prežiarení 
nía utvoríme spoločenskvo, ktoré bude chváliť a velebiť Boha.**

12.1Ž. UŽMKžl. vybrali sa hľadať Ježiša. Vidí
li jeho hviezdu na Východe a prišli sa mu pokloviť. /jav 

neobyčajnej hviezdy ich priviedol k narodenému Ježišovi* 1 zara
dovali sa pre veľkou radosťou. Našli Ježiša u poklonili sa :u. Po
teš otvorili svoje pokladnice a podali mu symbolické daryt zlato, 
kadidlo a myrhu.

Zamýšľajúc sa a kladúc si otázky, poznávam Ježišov zjav... 
Neostanem v ak len pri múra vaní, ale v?, dám sa naozaj hľadať Ježi 
ša. foto svoje odhodlanie podriadim svetlu, čo ukazuje cestu k Je 
žišovi. Svetlom pre mňa bude viera, vnuknutia svedomia, rada du
chovného vedenia, spoločenstvo bratov a sestier*.. Kect svetlom 
viery poznáva® Jelit a, zriekam sa svojej egoistickej múdrosti...
S učencami z Východu zháňam sa k Ježišovi so všetkými darmi svo
jej dušej, dávam mu svoje schopnosti rozuau-poznanie, svoje schop
nosti vôli., chcenie, lásku* rad Ježišom skláňam celého seba...

Ježiša budeš, hľadať i v spoločenstve bratov a sestier. Svet
lo poznania podriadim tomuto cieľu tak, aby nás priviedlo k Ježiš 
vi* A svetlo viery nám pomôže nachádzať Ježiša uprostred nás, 
uznávať ho za nášho Pána a klaňať sa mu* takto vytvoríme spolu-



ré sa otvorí Ježišovi v symbolike iarov. Ježišovi bude ako kráľo 
namiesto zlata dávat daň lásky /chudobu/, ako Bohu a Veľkňazovi j 
miesto kadidla prednášať modlitbu /poslušnosť/, ako Človeku nami* 
to myrhy prinášať sebazaprenie a obetu /čistotu/* ••
13*12* Ježiš svojim príchodom na svet rozšíril Božiu slávu a pri 

niesol pokoj ľuáom dobrej vôle* Tento program jeho poslal, 
je skoncentrovaný v chválospeve anjelov "Sláva na výsostiach Bohu 
a na zemi pokoj ľuáom dobrej vôle" a dokazuje ho Ježišov další ži 
vot, jeho slová a činy.

Ja som zmysel svojej životnej existencie zjednotil s Ježišov, 
poslaním. Môj život je určený Ježišovým vzťahom k Bohu s k ľuaom. 
Preto svoje slová a činy večernejšie zameriam na Božiu oslavu a na 
upevnenie pokoja medzi ľuämi* na ich zmierovanie s Bohom a medzi 
sebou navzájom...

Sám však nestačím na toto poslanie. Zapojím sa do duchovnej í 
ly, ktorú mali prvotné spoločenstvá s Ježišom pri jeho narodení i 
äalšie spoločenstvá v dejínaách... Vytvorím jednotu s bratmi a ses 
trami v súčasnosti... Á takto budem prosiť o Ježišov zrod vo mne i 
v iný ch t
14.12. Ježišu, prijímam ía uprostred tohto sveto, kde pre teba

často nieto miesta a v ktorom í a mnohí neprijímajú.
ZaAo fa vítam-s Čistou láskou Panny Márie...m

-so starostlivou obetavosťou svätého Jozefa...
-s prežiareným chválospevom anjelov...
-s prostou radosťou pastierov..•
-s pokorou učencov * Východu...
-x

Ježišu, vez i si a prijmit
)- všetky moje snaženia a námahy...
- všetku moju lásku nerozdeleného srdca...
- všetku moju disponovanosť, pozornosť a mužmi starostlivosť.
- všetky moje služby pri plnení tvojho poslania ...
- všetku moju prostotu a chudobu ...
- vaetky moje rozumové a vôľové schopnosti ...

Ježišu, ty sa zroň vo mne a spôsob vo mne a skrze mňa vo všetkých, 
s ktorými sa stretnem, aby aj oni poznali teba a zacítili tvoju 
lásku... Tý sa zroň v nás a rozmnož v nás Božiu slávu a pokoj, kto 
ré si svojim narodením priniesol na svet • • •
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Minulý mesiac sa uskutočnila trnavská novéna k úcte Penny 
Márie Trnavskej v kaplnke farského kostola sv. Mikuláša v Trna
ve. Prečo práve v novembri? Prečo v Trnave?
To sú otázky, na ktoré odpoveä vedia máloktorý z nás. Á pr§to 
v nasledujúcom stručnom článku Vás chceme oboznámič s históriou Trnavskej novény;

Vznik pobožnosti /novény/ k Panne Márii Trnavskéá
Zázraky sa dejú. Tie, ktoré robil Kristus, sú uvedené v Evanjeli1 
a sú potvrdením pravej viery. Ale iba vtedy, kel ich potvrdí 
sv. Cirkev, ked sa dokáže, že pochádzajú z Božej vôle a že ma
jú vyšší mravný cieľ. Kto nechce veriť, nepomôže mu žiaden zázrs! 
Ale aj Cirkev je veľmi opatrná a má čas, keä ide o vyjadrenie 
sa vo vedi zázrakov.

Začiatkom 18. stror. v Trnave a na okolí ničila ľudské ži
voty cholera. Tisíce ľudí ochorelo, mnohí padali mrtvi na ces
tách. Nebolo domuj kde by neoplakávali zomrelého. Počas tohto 
ťažkého navštívenia sa trnavčania ponáhľali do farského kostola 
a prosili o pomoc Matka Božiu. 5« júla 1708, pri sv. omši ráno 
o Šiestej hod., vo farskom kostole sv. Mikuláša náboční ľudia 
zbadali, že z očú Panny Márie na strednom olt tri bočnej kaplnky 
tečú slzy. Obraz je namaľovaný na dreve. Zvesť o tom sa rozšíri
la p o celom meste.
0 pať týždňov neskôr, 10. augusta 1708 popoludní, medzi 15. a 
16. hod. 25 ľudí spozorovalo slzy na pravom oku Panny Márie a v 
nasledujúci deň ráno é 5« hod. arcibiskupov vikár Juraj Márton- 
fy, kel sa modlil pred obrazom, znovu zbadal slzy v očiach Pan
ny Márie. Pretože neveril vlastným očiam, v prítomnosti mnohých 
svedkov vystúpil po schodoch k obrazu, dotkol sa slz latka Bo
žej a presvedčil sa o skutočnosti. Táto udalosť spôsobila veľ
ký rozruch. Mnohí sa znovu obrátili k Bohu a robili pokánie. 
Takto Panna Mária vyslyšala vrúcne modlitby trnavčsnóv.
Ytedy cholera prestala. Cirkevná vrchnosť nariadila prísne vy
šetrovanie tejto zázračnej udalosti, ktorú pod prísahou podpí
salo 31 hodnoverných svedkov. Nakoľko zázračné slzenie Panny 
Márie v trnavskom farskom kostole sv. Mikuláša xx bolo dokáza
né, sám Svatý Otec vyhlásil kaplnku Panny Márie v Trnave za 
pútnické miesto.

Arcibiskup-primas Imrich Esterházy dal kaplnku zväčšiť a oa» 
dobiť a nábožní veriaci si odvtedy uctievajú milostivý obraz 
Panny Márie. Mesto Trnava sa z vláčnosti zaviazalo sľubom, že 
na sviwtok Obetovania Panny Márie - 21, novembra, bude pre Tr
navu z a s v ä t e n ý m  sviatkom a že na vigíliu /predchád
zajúci deň/ bude p ô s t .
Od 13. do 21. novembra sa koná 9-dňová pobožnosť /novéna/*



"Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju Žatvu."/ät 3,

To, co sám Syn Boži, k m  nám kázal*"Proste Pána žatvy, aby 
poslal robotníkov na svoju Žatvu."
To, Čo vjzva veľkeho pápeža Pia XI* *"Boh v nebesiach a -ly na Ze
mi ni5vsl neželámetak vřele, ako modlitbu n obete ga íčňazov. Ak 
máme kňazov, máme všetkof ak budeme mať dobryCh, svátých kňazov, 
ostatné príde ako by od seba$ ak nám chýbajú kňazi, chýba nim 
véetkoj ak nemáme dobrých kňazov, nepomôže nám áič iné."

Preto sv« Otec Pius XXX. založil "Dielo kňazských povolaní" e 
nariadil, aby sa ono rozšírilo v každom biskupstve* Cieľom toho
to diela je* apoštolát za kňazské povolania, napomáhať ich du
chovnými a hmotnými prostriedkami '/povzbudzovaním mladíkov, mod
litbou a obetami najma na tzv* kňazskú sobotu, hmotným podporová 
ním kňazského seminára a chudobných študentov-klerikov, dobrou 
tlačou, kňazskými slávnosťami ata./ >

Z Á .M.-ÍY..i m m .1
MODLITBA ZA KUa ZSKÉ POVOLALI A /Podľa modlitby Pi a XII./

Pane Ježišu Kriste, Ty si vo svojej milosrdnej láske vždy mal 
súcit s úbohými ľuSmi. Prosímevla, daj nám, svojmu ľudu, ktorý j 
Tvojím a Tvojím chce zostať, kňazov odetých do rúcha spravodli
vosti, aby radostne zaplesali všetci, ktorí v Teba veria.

Vzhliadni milostivým okom na tých, ktorých si si vyvolil, aby 
si im overil tak vznešený a svätý úrad pravdy a lásky*

Osvecuj ich myseľ, aby jasne poznali neoceniteľnú milosť Tvoj
ho povolania. Posilňuj ich vôľu, aby víťazne premáhali všetky lá
kadlá svetských rozkoší.

Vnukni rodičom poznanie, aká veľká a prekrásna to milosť, kea. 
môžu Tebe dať svojich synov.

Udeľ ich učeteľom a vychovávateľom hojne svetla a sily, aby v 
ich mladých srdciach starostlivo opatroyali útly štep kňazského 
povolania, dokiaľ nesvitne požehnaný den, k m  radostným a Čistým 
srdcom vystúpia k Tyojmu oltáru...

Potom však daj, o najdobrotivejší Ježišu, aby boli svojmu ľu
du pravými anjelmi t

Mech sú anjeli čistoty, ktorí Tvojej božskej láske dajú pred** 
nosť pred každou ľudskou láskou, hoci i ušľachtilou a svätou.

Mech sú anjelmi lásky, ktorí zrieknúc sa radostí z vlastnej 
pozesiskgj rodiny stanú sa miesto toho otcami a pastiermi rodiny 
oveľa väčšej, v ktorej môžu venovať svoju otcovskú lásku práve 
tým najmenším a najbiednejším, slabým a opusteným.

Mech sú anjelmi svetla, ktorí ako ranné hviezdy prinášať bu
dú do ľudských srde svitanie viery.

Mech sú anjelmi obetí, ktorí kým iným žiaria svetlom i teplom, 
sami sa stravujú pre spásu svojich bratov a sestier.

Mech sú anjelmi rady a sily, ktorí nás potešujú v bolesiach, 
posilňujú v bojoch a v musivých hodinách pochybností zase nás 
privedú na jasnú cestu čnosti a žovotného cieľa.

Mech sú anjelmi milosti, ktorí očisťujú pozdvihujú ľudské 
duse a spájajú ich s Tebou v Clebe Života.



Koch sú argfe.Ir.-it po*'ega, ktorí v psslsdnoa okamihu 
ho putovania náplni© blahým rozvitentr lásky ro *ebe a pomáhají 
nám, aby sme Šťastlivo prekročili prah k nebezekých stánkov, 
kde si Ty nekonečným Svetlom a nepominuteľnou hadosťou ľudskyci 
duší, na veky vekov. Amen.
Pana, pošli robotníkov do svoje,} žatvy.
Ježišu, Vykupiteľ sveta, posväť krasov & všetkých služobníkov 
svojej svätyne. !V
i, Marin, Kráľovni knazstvu, oroduj za násj vypros nám mnohých 
a svätých■kňazov*



L.cs4~ tŕ. G't'CO- tv\(Axk̂ r»
nebr ova a aabazpečorstvá

Vzťahuje ee to sa Školu, ako ae. inštitúciu i ako n®prostredie, 
ktoré zoskupuje predovšetkým mládež. .cvedal by aos však, že význam 
kristových olov o pravde, spomenutých vyššie, se vzťahuje ešte viac 
u s mládích luSí ssaých* Ak je totiž nesporné, že rodiny vycbívávajú 
e že školy učia s vychovávejú, treba tiež sovedsť, Že každé úsilie 
rodiny e školy zostane neúplné /© môže s© dokonce e t© 1Í márny*/ ®k s© 
každý t vés mladých nezačne séa vychovávať. Rodinná » školská výchova 
vám hudú môcť poskytnúť len prvky pre túto cebpvýchovu.

Na tomto poli so Kristove slová: *Posedte pravdu e prvda vás 
vyslobodí" stávajú základným *ngra»o». '-ladí Pudia m©jú-ak e© možno 
tak w  jed r i ť-vrodený "zmysel pre pravdu" • A pravde má slúžiť efobodc, 
ved m-sdí aj spenaténne túžia pc slobode. A znamená Vyť slobodným? 
Zračí vedieť užívať svoju slobodu " v pravde", byť opravdivo "slobod
ným", ľy ť opravdivo slobodným to tôkec aezRamená robiť všetko. Čo sa. *i 
péči, alebo čo es mi zechce. lebode obsahuje v sebe aj kritériu® 
pravdy, disciplínu p . mená užívať
vlastnú sfikodu ne to, čo je opravdivé dobro. Z toho potom vyplýva, 
že byť opravdivo slobodným znamená byť človek m sc správny® svedomím, 
*yť zodpovedným, byť Človekom pre druhých!

Toto všetko tvorí vnútrené jadro toho, čo voláme výchove a pre
dovšetkým toho, čomu hovoríme sebavýchove.Áno,sebavýchova! Pretože 
takú vnútornú :truktúru, v ktorej nás "pravda vyslobodí" nemožno 
utvárať len "zvenru". každý ju musí budovať " z vnútra",e to s nómahoi 
vytrevelosťou e trpezlivosťou /Čo pre mladých ľud rie je vždy ľahké/. 
A prove toto sudov®nie so volá ceba výchove.I overí o tom aj Pán Ježiš, 
ked zdôrazňuje, Že len "ak vytrváte, scesíte si duše". A to je výsle
dok sebevýchovy: spasiť si dulu.

v to® je už zahrnutý nový pohľad no mladosť* Tu už nejde len o 
životný program, ktorý f e m éuskuťočr.iť y budúcnosti, lento prog
res sa askut Čbuje v období mladosti, Ved yrécou, vzdelávaním a 
hlavne sebavýchovou tvoríme sám živote tsk budujeme základy dslšieho 
rozvoje svojej? osobnosti, v tomto zmysel možno t-o vede ť, že "mladosť., 
j? sceháre®, ktorý vytvára celý žfvoť" /Trasinaki/ e forma, ktorú 
mladosť vtláča do kec rétneho ľudského bytia každej a každého r vás 
r© rctem upevňuje cez cely život.

To má dôležitý pozitívny význam, ale bohužiaľ, môže to mať ej 
revreke dôležitý negatívny význam, lemôžete zatvárať oči pred nebež- 
oeč̂ -rst votri f ktrrúr ete vy s t s ver í k mícdceti. 'j o r. v ros:yu poznačiť 
celý život.

Cfcer tu soomámiť nroríkladpoku’ enie k prehnenecu kriticizmu, 
který chcr všvflco prediskutovať a všetko znova dať na pretras, alebo 
oc-i-h rio ku skepticizmu, voči tradičným hodnotám, ktorého s© ľahko 
8kízr.e ic bezohľadného cynizmu voči problémom práce , Veriery s dokon
ce ej manželstve. L ako mlčeť o,pokušení, V t orý® je - predovšetkým 
v boh©týči krajinách - et< le e« vzmáhajúci obchod so zékavamt, ktoré 
odrádsejú od seriózneho úsilia v Živote a vychovávajú k pasivite, 
r egoizmu e 1 izolovanosti? Ohrozuje vás, drahí miesi priatelia, aj 
zlý vplyv raklámovej techniky, ktorá podporuje prirodzenú náklonnosť 
vyhýbať se ní.mahe e sľubuje bezprostredné sspov ojerie všetkých túžob, 
zetíaT *o toszuaizffius, v tcrý#< jc r tým spojený, Človeku našepkáva, aby 
hľadal svoju realizáciu rojme v užívaní svojich dobier. Koľko mladých 
!’udí cčerery nYklamnými preludmi g? dáv© uneisť nekontrolovanou silou 
inšténktev, alebo sa vydáva na cesty, ktoré sú zdsnllvo veľmi sľub
né, a1© v skutečnosti eu vez opravdivo ľudských vyhliadok, rusí® tu r* • veť to,Čo som nepísal v soaoletve k tohoto ročnému svetové
mu dnu mieru, ktoré bolo určené vám, mladým: "Niektorí vás bu
dú možno vysteveaí podučeniu, aby utekali pred zodpcvedROSťou do 
preludného svet® alkoholu, drogy do dočasných sexuálrr ch stykov, 
bes závěrku k manželstvu a k založeniu roditsy, e by hľadeli útočiště



v ľohoetajnoeti, ©goii.ne, ha ej v r-ť silí* "‘evajte ei pozo pod
vody svet®, ktorý chce využiť, ©lebo zviesť, mtmtm % cesty vaše ener
gické » htílevmatá hľadanie Šťastia e zmyslu života*.

,ľ Vs,.,. 0 to.", r 'v  c ca\ v y n o r il  t v o j v c f. vu, , : totiž o-áte
byť stále pripravení obhájiť ea pred každý®, ’ to vás vyzýva zdôvodniť 
rádej, ktoré je vo vée, potom mé vzbudi ť obavu všetko, čo tát© sádej 
*c--*ve»<vr. vfetkým t 'a, ktorí f e rozličnými ilúzie®! © pokušeniami 
usilujú zničiť vašá mladosť isemÔl-ea nepripomenúť risteve slová o po
her Š--aí © o t ch, čo ho dáva jút "Beda team, skrze koho pohorí eaia pri
chádzajú. r omu by kolo lepšie, keby im zavesil mlynský kamea ha krk 
e hodili do mora, ako by mal pohoršiť jedného z týchto maličkýchl"
"ú to varmi rpíenc slová! Kto však pozorne Sita tieto slová evanjelia 
ruaí pocítiť, ©ký hlboký je erotikled medzi dobrom a zlo®,medzi čnos
ťou b hriechom, á tým jasnejšie si musí uvedomiť aká je dôležitá v 
rietoyýeh cSiach aledisť každé,'o e každej z vás. á práve láska k mla

dým ľudom ma diktoval© tieto prísne slová e tvrdé, ľeznievs z siah ako 
by vzdialená ozvena ridrtvhc rozhovoru s mladíkom v evanjeliu, o® 
ktorý sa tento list stále ©dvoléve.

Sío oktioL uke saWhv .̂
6-1. čo ma teší, zarmucuje, čo si prajem mať, čo Čakám s radosťou, 

čoho es kojím?
62. Premáham pocity nechuti, skleslosti, nemoci?
63. Cvičia si vôľu, som rozhodný, húževnatý, vytrvalý?
64* ľát? rád prírcdi e vidia v nej stopy Božie?
65. Chcel by eom are ľudí niečo vykonať?
66 . Chcem vyniknúť nad iných?
67. 2kávujem ss sebectva?
66• čakám vždy odmenu?
69. 9o® etókcjný so s voji® telesným zjavom aleto skryto závidí®

i ®ý»?
7 í. "rrýŕ druhý® iai schopni s ť f dary?

Cittavaticamo
rinentissiwe card* '"raut i f ok Tomášek, 

arcibiskupský palác 
'radčaneké nám, 16 
Prah©

Svätý Otec menoval '-v tore Silvestra Krčwáryh© auditore r© 
blížiacej’e© Synode biakuvov. Prosí® Vaši ľminenciu, spýtať s® ho, 
čj to pri jíme ©dajte mi o tom léakevo potvrdenie, lektorovi rčaérymu 
treba spresniť, že jeho účasť sa vzťahuje s© celé trvanie synodál
nych prác ® že výdavky, e-ojené e cestou e pobytom v sú staros
ťou Svetej toliee.

Ágoatin© csrd. Caearoli, Štátny sekretár
v x v

V Praze 2.9. 19?7Pro ľ;Tr. Silvestr© rčroery, ?retlalava: 
tátni tajemník herd. Akostino Cacaroli mi sděluje, že Sv.Otee



-Jsa lavel 13* jxanpve 1 fit# suditcre® ca 7. rádné hi stupů,
která saeedá v Pfmě kebe®měsíce říjní?. :"r.ftclec hradí cestu i pobyt v f'íwut*

?r. hard. Te*áftk,arcibiskup pražský, 
okrúhla pečiatke

CCkW a,
Pne#tPravoslávie /p ok re-č ©vanie/

Pravoslávie v shodě e oslou vier# ou esnév® 2 pra:"®ne Zjavenia t 
TvAísv© » Tv.Foóenie /Tredicu/, želej 7 sviatostí, hierarchiu, á c tu 
svitých a Paaay ‘-árie std. ? v. Tradícia, z ktorej čerpá a j ■•štetiek® te
ológie kola aS do 4.storočia dominantnou sáleŽltosťou Cirkevných ~t- 
cov z V,fehodu, okrem toho re v :ravcelávti utvořili nádherné ú&elecké 
dlela -ífcoimy, krásna liturgické hudba, hlboké liturgické texty* Li
turgia Východu je ťJbec ta V bohatá m  vyl lienky, Se ?rrl tichy od řiss 
sv.Jáas Zlatoústého /4«@tor./ r?.e kol o jú potrebné reformovať, satie? čo 
latinek# liturgia prelís niehoTkýai saeaaai. Táto nádherná staroveká 
litugie se však skoro vôbec nehodí do nášho "uponébíekéhe* veku, se
le oTk o niekedy trvá aj 5 bodán. To j? vôbec jedinou, ale sávátrou chybou 
nrsvoelávía. Pravoslávie sa revyvije ako tc.dokre postrehol aj jedla 
* jeho veTduchov Vladimír "olovjev AI? W »  s> mochodo® tento duchovný 
génius napísal sajlevřiu obranu pávežatva* V čc* sa vravelsávie odli
suje od katolicismu? -ravols vny neusnévajtít
1/ pápeža ako viditeľnú hlavu Cirkvi, hoci *ajtí o tom edVas v Ljevení 

A t  16,13-14/ i v Tradícií /nasr. 4.k©Ecil v Chalcedóne r.4ôl, pc 
prečítaní listu pápeža leva Veľkého východní kiskupu svolali:
*•"'rve rev® prehovoril etsr!*/

2/ očie^ec /tu si.vlak protirečia, lebo vo svojej liturgii ©a modli® 
sa mŕtvych. •eď atí#vftak mŕtvy spadení, prečo sa so nich medliť?
5y sa modliac *e mŕtvych, lebo do reka môžu vojsť len čistí, 
p preto verí®#, Se existuje stav dače poškvrnenej všednými hriechmi, 
v ktorom dula neare*ívs priamy kontakt s r ohom é*f.tý® platí 
klalenosť* Je v stave koiesti' pri pasca*í svoji ch hriechovp ktorými 
urasila hehe t.j. v očistci* L® očistec stí raréžVy aj v i ísme aj 
kel e® toto slevo v Biblii nevyskytuje.

Cirkev katolícka ©r od seč tetku ©nežil® o zjednotenie s odlúčenými 
hrotmi Východu, ktorých cirkev s® Časom rossadla na menšie autokefálra 
cirkvi, eko: Carihradský aetríerchét, lus ' prevesí"von cirkev, 3récfe 
pravoslávne cirkev, Koptské praveakévna cirksv, Cirkev on ostrove Cy
prus, intiochijský pstriarehftt. Jeruzalemský patriarchát, Asýrske nes- 
tonláata cirkev ati* V roku 1929 kel v Ríme pétaioa ? ioa 71. sriadeaý 
Pápežský orientálny tíetav - "Coílegium russieum*. Jeho prvým rektorem 
pol SleváV, jesuita Vendelín Javorks /misionár, ktorý k©i dlhé roky 
žalár- v® ný. v ?~Z¥./m ''ste v rs sa tí loku. p osa* ve ť východnú teológiu, vy
chovávať klasov výdhodstého okradu, Ittídius ruštiny atž. páter Js- 
vorks mohol sltílit ®v*omľu jak v latinskom okrade, tak byzantské®.
Na floveraku ešte vred ekumenickým hnutí® vs- Sklo hrnutie unionlama, 
s ráčiace es o sjednetenie odtrhnutýchslovanakých aár-: dev v katolíckej 
Cirkvi. :ľ£dlom tohto hnuti© kel Velehrad, sák ladne apoštolskej činnosti sv.Cyrila r sv.áetéde, ktorý k ti pstrónmi tohto hnutie* ’ riakoeaíko® 
uniorifau kol opit Vpradelín veríte a Ptasislav Irejan.

Postupom '»?«. es niektoré % východných cirkví vracali k stmratenej 
jednote, ©kyča^nt sl-vnostným akte® zjednotenie - únie /henérfa/* Po
nechali si svoj východný ©kréd, kofecalutky, ale sjednotili sa s Cirkvou 
rťsokatolíkí-v wvo veôiaeh viery s mravov" - pod vrch ry m dušpsetierrty no 
vedení* rímskeho kiskúpe, pípala ako nástupcu sv*netra s zástupcu /vo



veciaeh viery a mravov/ Kriste ráne nazemi. iatoricky, ele zvlášť 
dogmaticky významná bol© únie florentská roku 1439 cirkvi gréeko- 
byzantskej, hoci ss v prsri ne Širokej základni nere©litovala /Huško 
líniu odmietlo e vyhlásilo se z« autoVefilnu cirkev/, ostatne Carihrad 
bol v roku 1453 dobytý Turka®i.

HqjC VoAÍCOL
Rcdiečia s© delia ne dve časti: matku a. otca. tetka es ešte rozdeľuje 
na ženu v 'oráencsti e za© stnaní. ľoaa sa pero® ešte skladá z 
manželky, matky, kuchárky, upratovačky* práčky, nakupovečkjr, účtovníč
ky, vychovávateľky.. • statné si nepamätá®, ale t-r ho vie vymeno
vať vorc ako ne»r: slúžka? otrok e iné, Katka ss vyznačuje že
ss zázračne nachádza na viacerých miestach naraz, vie v jednej chvíli 
ayslieť na sto v*dí, pri čo® desať rokí súčasne. Vidí® na vlastné oči, 
ako po návrate zo zamestnania čé veriť vodu sporák, zatiaľ čo 
mri ■ si c. .:'t®,na rezance. Pritom jej ide práč*c, -So ktorej chodí vyaie 
rať bielizeň, are vymýšľa vety oznamovacie, rozkazovacie, opytovací-, 
s našu Olinku skúša z veľkej n&sokllky. že eotom prevalí malého 
Xerolka e zarobí ®u m  sane r s krupicou, to ani nezbadá®, ľve oči 
«í na tc nestačia. Lebo ked potom zasadne® k večerí už je nemletý 
mak aj orechy, navarené rezance, © je ®é* nekolenáeh teplákov zašité 
nové a ®é Liste je m  baľ pne.
ľa r© o si samu potajme obzerám. lama naozaj len dve ruky...
A predsa. Sed príde domov z roboty, m  v jednej ruke veľkú © yelú 
kabelku, v druhej dve sieťovky s nákupe®, a v t iste j... .M e, vel so® 
povedal, že mama má len dve ruky, ale e i-1 e nesie aj r rolke s fusakon.
tec sp neskladá ani nerozdeľuje. Nachádza sa v zamestnaní e écgsa, 

ale doma ho nájdete málokedy. Okre® raň®jkevania avečerenia, ked mečí 
pri stele, vyskytuje sa obyčajne v kresle s lebo na gauči a býva 
prikrytý novinami. 2anecháva posebe vždy tie isté stopy: zatvor né 
prevrátené neviny, cigaretový popol, niekedy aj v popolníku, s rozdie 
od •*- ry, hoci má tiež d e ruky, prichádza domov s prázdnymi. Ci vie 
násobilku, nevie®, ale písať asi nie, lebožiseku knižku ©i ešte ani 
raz n-podpísal. Ani to ešte nie je pr kfešné, prečo patrí do skupiny rodičov, ked n© rodičovské združenie vôbec nechodí.
Súdruh učiteľ povedal,eby sme sa eri písaní tejto úlohy zamysleli 
rad prácou svojich rodičov. 7 škole prideľujú žiaka, ktorý riadne 
nepracuje, čiže neučí sa, dobrému a usilovnému žiakovi, aby sa pri 
ňom fciščo neučil. A tok si myslí®, že pri sobáši prideľujú mužov 
ženám, aby ich Žehy niečomu r.sučili e osli ne nich dobrý vplyv.
5 ojej mmm §e to zatiaľ ži® ľ nepodarilo.

HyldUd rvuOdjUAy Jdinwoí
C v od

Pri vykopávkach v azarete, ra domčeku, v ktorom yodľa tradície 
bývala latke Ježišova, bol nájdený starobylý nápia-gréc y, vyrytý 
neumelou rukou: Che Karla. Che je átrááks, zdá s©, v tú dobu bežne pou
žívaná e znamená Chsíre, doe'ova Raduj oa - bolo to oslovenie používa
né ako pozdrav.



ľonček, presne jlie ̂ jeho pozostatky, poefcéd*© zeručene z dôb *®Ši~ 
šových b nápis r© nos* jt taktiež veľ® i sterý. Veľmi e t© r ý 3® ej zvyk 
prihovárať sa Ježišovej ľatke slovami anjela a Alžbety, ktorí ju fcedj 
pozdravili. V stredoveku ír týmto elovŕa kole eridané prosteo ~rího-’ 
vor árie, v tejto forme es to rozvírilo t otelo e® sovri modlitbe

i.
vf-riacis e protestantských cirkví je této aodlitke nezv k lá, 

dokonca podozrivá z kacírstve. Okres tobc v súčasnosti je veľa katoli 
kov, Vtorí oni e modlit kou xdravea, ani s úctou, k := Árii vôbec nevedie
čo si sejú po ísť. To je dôvod, --reč c e© pc-kúčasre o v klad tejto 
modlitby•

Vysvetlenie vyžaduje až otázke, v ako:- zsysla hovoríme o Zdravée 
ako o Trcdlitke. V skos z ̂ ysle ea môže®© medliť k fcérii vô*ee. V sine® 
a v pôvodnom zmysle slova so modlíme ika k ľohu, pretože in je dare© 
všetkých darov, jedine 30mu patrí n©že yhvále, oslava, ľútosť aj 
vieke, prédováetkým vvak zbožňujúce kiersnie. Ak v súvislosti s &ri« 
ou hovoríme o modlitbe, potos v analogickom,odvo eros zmysle tohoto 
slove. Po1 ieľ i Ária žile na tejto že, zdá se n-rsr celkom or ir od zené, 
že jej prejavili úctu a r.® z? vri i ju klehodovanou, predovf. tkýmvpre 
jej veľkú vieru, aleko eúte lepšie preto, že na *-u © arové ne nu hlii 
dol :® jvyf čí. vidíme ju s Alžbetou, ako se s?-lu točia z veľkých skut
kov -otích* vidíme ju na modlitkéeh s apoštolmi pri očekávaní ru ch©
'vitého s určite se nemýliš*, ak predpokladáme, ře kola - či už za ži’ 
ale p© ssr'i 3e£i e - veľkou modlitebníčkou, Ako takú ju určite často 
orosili ostatní o modlitby, oko a r my trosfste račie? krstov e sestry 
c modlitky.

oto v etko ž' zdá celkom sa c«z ej?#, z hľadiska jbi fclicfeej- 
ieho chápania modlitky, péViiO* ©e vztahuje ne áriu z© jej život®.
-.1 potom s© musíme pýtať* Si ;várie teraz uf neži je t U  r oh nie je' oř c • živú ch V k ->■ v -í? ei člr-ek : . storočia t e “í z ve n  v ch 
slut kov r osích, k t or* sa stali .-xrii a skrz ' áriu, ak ju so všetkými 
v ck oler. i e *” i ̂ ne zjý v* blehos Jarenou /X-kwl,4 / - l^t© nemožno zru i ť Písmo, 
©V spolu s nou e v iuchu spojený s no u velebí ŕoha - vr r i je ra t osi 
Čosi neprávna ? konečne s Ak niekto prosí váriu c prihovor u i-ohaf 
oodokne ako o to ©rosí svohich hriáinycb a azda ešte blúdiacich bratov 
e sestry, azda se dopusti nejakej neprávostit

Toľko stačí pre pochopenie v ekom zssyele hovoríme o modlitbe fe. 
í i. I otázke príhovoru térie sa vrátime e® inom mieste.

povel ■ ■ ■ .
?»vá ruža, ktorá í«n;. je u m  s, funf -ja i v iných seetŔch, avž®- nie 
všade si táto rv ve vi sopis.
•■ešte en dozvedeli o našom *PLÍT>ľ. ** © to i c- infrireve lo, aby to 
s‘-úeili ej oni. Kás samozrejme teší, n&i f» L/;Ch* a.® súrodenci 

ž/> r XiQVT'l - PCSA ľv TICe" e f e i inde túžia po ozaj kresffen- 
eV:o® časopise, á preto touto cestou chce-e popriať členom tejto ži
vej ruže veľe úspechov v tejto Činnosti, red&kčnej ratíc ^rrho čitateli 
.-•v, ^arov ^ucha Švetého, hlavne správneho trvalého el^nu, e by so 
ve‘>l|0^£|-^|; o oddsť do opatere f  e j, ktorú je živou ich

v I 1 c r c ma N á  a ••



i ůtíba obnove rodín
i oh lařfil od t*člatku Síriť svoju Írsku vo m t t  vytveranisr 

variet e vzájomných vzfehov ..i-edzi ©tvoresiasi, © Ipeeiálae medzi 
«äs?i. -anžalstvo e rodinu vytavil ©̂fe takýri možnosťami formové- 

r. i ô o rozvidní® ■• eds icsc siných vsrffchov, !e s m  použil. nazaretskú 
rodinu ako prostredia pre vetu® sv jh© -yna do sveta a pre jeho 
prípravu ea eísckerie v nosu

*eSisáúc© dtriedky sekulsriz cie ľudskej ©polečncsti, ktoré 
ju 3 re šeril i ne kcnzuanú r-olořsc-íř, sa erejavili výre sne ©3 e* 
in*t itdeii rodiny ©kcapojovacieho článku medzi jednotí ivcoe s epc- 
ločnesťcu, Budúcnosť ľudstva podstatne léviií r-.® Podper • sti rodiny, 
e preto a©r.želatvo e rodina si zasluhujú osobitnú -.cvcrnoeť ej v 
tort n asriánsôofp roku. Čo ©ô e povedať atufetfki rodine, e špe
ciálne » ária v nej, dnečnýr manžel©® e rodicáe? ľ'odnes assa sa ne
naučili ťferseť z tohto zdroj© • - okúsme es hrade ť* “tri in odkaz men- řclcm b rcdinér.

'• reeťanské rodiny dnes i kresťania včeetvene netrpia. ani tak 
m  nedostatok duchovného živote ako viac na to, že nedokážu prece
niť ener ie získané srcetdeiksxi tohto života /sviatosťami, aodlit- 
vs 'i, H.t©rí© s meditáciou iv.Píiia, zhromaždením v spoločenstve 
veriacich,,,/ mpret ech ía ideděného živote, ktorý je pre nás 
Božím oslovení®, nenaučili sre so «ltt žiť jeden život v harféónii 
toho, Čo chceš©, s tým, čo konáre. . xe príliš deťmi voji c prostre
die, ideológie. spoločenského systému, strechu, ľahostajnosti, za
viati, tú Ž ty oe úspechu,,, a asi© dvttei latky írrif, i.teré svoji©
" f®, slaickaoes *áns* /:,k 1,3 / ukazuje, v čo a tkvie te jometvo 
tejto harmónie, to sa pradene M  f hriechu, začne es kat *-chsu 
v hriechu e® vytráca nielen s hc.ar.oef viest dialóg 'cha*, |i|rÍ2t* 
vidieť ~r b*.v človeka b vosvete. Vytrúce e© dialóg redzi
rarželal, v rodín? © sadzi rríkatnýal, *ytráee sa r'írodzec.4 hor im— 
cosť s jednoduchosť t nalej reči i poextejov, ktoré ca prejavovali 
u árie, /Ako sa to .tane, ked ja rol© nepožitia? Lk i, 4/. Bre
st évee# vyť deti svojej -atký, které e© s radosťou í e rotptkii 
•.eli 1# e o svojou pri kutňou Alt betou o "veci, které ej urobil -■ ce
rí" /lk 1,49/.

S© i.- Klade udelosti, ked "Jozef chcel tejne prepustiť «-áriv. 
Isto ju ? e chcel vystaviť potupe" /J t l,l>-2£7, mftlast usudzovať, 
že ária e Jozef viedli intenzívny rozhovor o nezvyčajne® z&éshu 
Boha do ich esclčráhe živote, ale i o pcchahnostiac’n wozafovýeh# 
k tento rozhovor kel večer.ý s vedomia prítoar.osti lticha tožieho, 
laPo "Anjel fér© prehovoril k Jozefovi* / U  1,2í/• á práve rozho
vor v trojici sedži eanStlai, kde tretie miesto zaujíma Arí£tus. 
cíiýkfc* v sal ich rodinách, V takoa rozhovore prestávame sa sústreďovať 
ne pr-:snost ie;ickýcV formulácii, ktorýsi eehajujese svoje aezery, 
a začíname si uvedomovať, ©ko ten druhý prefív© e pociťuje ©oj© 
správanie &svoatoja* Túto forati dialógu aožro uplatniť s j v tzv, 
"horizontiir-ej* časti sviatesti ckŕníe aasžalov t,j, pri príprave 
ns "vertikálnu” - sviatostná s '.-eveď. /• urizcntélnu česť sviatos
ti c ánis tvorí rozhovor medzi aacžaisi, v ktorom spoločne hfads- 
já čerene a príčiny naru*trie ich vzťahov, čo nie je možné v réaci 
individuél. e r sviatostnej spovede,/



T©k ako UáriBprijala svoju iste ne očakávanú úlohu. *®iky Bo
žej, tak aj «sy sa učme meniť smer, prijímať nami naplánované denná 
úlohy* V tomto svetle zodpovedné rodičovstvo nepripúšťa odmietavý 
postoj k sexuálnemu životu jedného z manželov e neznesené ani se
xuálny nátlak alebo sexuálnu uvoľnenosť používaní* antikoncepcie. 
Zodpovedné rodičovstvo je, po vzájomnej a uváženej dohode, slobodne 
-rijaté rozhodnutie k starostlivej výchove všetkých detí, ktré Boh 
-cdíčcTľ požehná pri možnom použití prirodzenej regulácie ©očatia.
t-tohto hľadiska je vzorom sr/ria pre manželov ako tí, ktoré pri

jíma *ožie roz! tie* V manželstve je týmto Božia* rozhodnutí 
život v spoločenstve lásky a je; noty tela* i dulr* Hedy ej sexuál
ny Život se stáva jehým z posvätných aktov vzrastu vzájomnej lás
ky manželov, z ktorej pramení zrod nového žive ta.

C Máriino® utrpení ako mytky sa dozvedáme okrem iného aj zo 
evanjeliového príbehu so Simeonc® pri obetovaní Ježiša v chráme 
/Lk ?, 4-35/. Tu Boh ústami Siaeor.s hovorí, Že jej dieťa bude 
trpieť. Prečo Boh hovorí to, č; ©a r-e tkám nezvykne hovoriť’/ Chce 
od "-árie jej vnútorný súhlas. whce, aby popri Kristových slovách 
•Boh tak iiloval svet, la is] IVO^O j#4Inerodeného f-yna..." /Jn 3, 
16/ bolo možné aj o hárii povedať: Mária nás tak milovala, Že za 
rás dele svojho jednorodeného. Utrpení® naši® vlastný® alebo utrpe
ním našich detí ©j pá& ^oh oslovuje, - í odpovedať,
i*áe je našou odpoveďou, napríklad, ne tlak proti viere časté iba 
rezignácia, útek do izolovanosti, kompromisné počínanie v zamestna
ní hraničiace ež^s neverou? lak sa chceme zbaviť utrpenie s pripra
vujeme si ešte väčšée e nebezpečnejšie utrpenie dvojtvárnym pôso
bením r-a . voje deti, antipatiou a pretvárkou okolie, voči nám, až 
ctvorer I * iná f
pred Bohom ©j pred ľud,mi na každé utrpenie je v Máriinej odpovedi 
vyjadrenej přijetím utrpenia /nie rezignáciou/ © jeho neustálou

. ie obonacu náš život i život nášho prostredia.
C d série sa musíme učiť prežívať aj radosť. Vyjadrila ji< slo- 

vaai z “*a?nifikotu "vele luii aoji * i in.. ./li lf /. v e do
me c i e si toho. Že fiale radosť má pôvod v * .4novi, robí ju nielen ne
se'.- n okou a nevtieravou, ale sj trvalou, laké radosť nezaniká s ne
ní*. čí nás úprimne sa radovať s radujúcimi sj vtedy, ked ich 
radosť nemôžem dosiahnuť.

Boh v kérii znovu vyzdvihol jednotu dvoch stavové na pohľad 
protichodných - pares štve /reprezentujúceho čistotu ducha/ s mater
stve / predstaaújúceho schopnosť tvruy všetkého nového/, -.y t os tnú jednot© panenstva e materstva je už v samo® Bohu, ktorý je Láska b 
Hvoriteľ. Ha tento obraz je stvorená prírode so svojimi danosťami 
darovať ss i dávať vzrost, laký je sj človek © svojou schopnosťou 
•?ilovať s spolupracovať pri vatváraní nového Života. Len v čistote 
duel e môže vznikať nová kiaLasita, a preto cene e t vo a materstvo sú 
neoddeliteľné súčasti aj manželského živote. Ani jedna z týchto hodnôt nemôže existovať izolovane, e manželia sú povinní obe ich 
rozvíjať v sebe i v® svojich deťoch, á takto chápané panenstvo © „
materstvo, r duchu v ári ine®, nebudú vytvárať bariéry sni vtedy, ked 
es budú vzťýhovať n© sexuálnu oblasť alebo oblasť 1 sky dospievajú
cich. d ri.

Vo sv.Písme s© hovorí sj o udalosti nájdenie dvanásťročného 
Ježiš© v chráme /Lk 2,4i-5-"A Všeličo môžeme spoznať v tejto uda
losti. Isteže v nej vidíme, i e "ežiľovs múdrceť, adekvátna múdree ti 
učiteľov zákone, je Boží® dielo®, ale nemôžeme vedieť, že je to 
©j dielo výehcyy rozete b Udrie* /■ v dieť vzbudiť záujem u dieťaťa 
o hodnotné veci, viesť ho k dôslednosti, nie k ocvrchnosti, naučiť 
ho poznať seba, naučiť ho slobodne vyjadriť e obhájiť ©voj nuzcr 
a s primeraný® pecitoa zodpovednosti ho aj žiť, to je pre všetkých 
rodičov i vychovávateľov neľahká úlohe, e zvlášť dnes.



Fanna. nérínnás privádza až sa hranica nášheosobaého e rodin
ného duchovného života, čí néc zodpovednosti sa život viery a lás
ky v cirkvi i vc svata, keď jediného Syn® dáva celkom do služieb 
apoštolátu svojho nérod©• A Kristus práve použitím veľkosti svojej 
Šatky e veľkosti každého materstva ukazuje aj nás, ako s© stať 
svat i. o® s kvasom sveta, .ku s í apa sa stať jeheu matkou, ktoré ho rodí 
slovom i srdcom, postojmi i skutkami, lesky vždy vo svete, á
ne to je potrebná permanentná obnov© každého z nás v duchu Kristo
vom a k r sa báriu.

offná edorácia na ^rnaveVej r.pvene /14 - 15. 11*/

»Iboké duchovné zážitky, jednota duch©, srdečná atmosféra, účeet 
mladých z rôznych kútov Československa - to sú hlavné črty nočnej 
edorécie na trnavskej novéně.
XstÍjemne m-s prekvapil 5# š tin ,  . evoča, rutina, Caboltev... 
čo prinesie Irrave? - P ý ta l i  sa mnohí•

¥ podvečer smerovali ku kostolu početné skupiny mladých i staríf ch veriacich.
Ve erný program zaťal modlitbou ev.ruženca a pokračoval litániami, 
rotom naaledovala sv.oača, ktorú kor:celebroval ' ona• íi&ik. 
rogrsa pokračoval modlitbou breviáre.
• rod polnocou mladí z východného "lover.ske • ás obohatili duchovným 
P‘As-r®, a ako je snéae už i s i ných púti, i nádherným spevom. 
Icsiednú sv.emša bol© c '2.3C-. Celebroval ~u trnavský dekan úoz-ef 
lieska. Vhcaílii vyzdvihol eucharistie ako je iný pre-, en Živote.
B pdncci bola vyložené Sviatosť čítárna k poklone, esledovala dvoj
hodinové adorácia. idzneli ďakovné modlitby, prosby - všetko bolo 
podložené sv.Písmo®, -reče r© však nemehlo vychádzať aj z reáli ty ľ 
Iste, je to vec n#zoru! Ale vecí aktuálnou udalosťou bol© práve i 
Synoda e„ laikoch, ktoré sa nedávno s-c* čila. < re Č o m  o t-;:® nehovo
rilo'< veď í synodálny otcovia vo svojom záverečnom posolstve prehlá
sili, že ry mladí sme nádejou sveta i tirkvi, povzbudili nás, aby soe 
nestr csli dynamizmus, ale ©ty sae pozerali na Kriste, který je 
cesta, Pravda i Život.
O drahej hodine po polnoci začal: program Bledých, ľ  c roven vôak bola 
odložené iviatoeť C;tára®. irečo?
v jednotlivých progresech mládežníckych skupín bolo r e v  br©t cch via
cero tematík, f ov erilo  sa e vraždách nenarodených, o spoznávaní 
pravdy, o jednotef o potreebe vysvätenie nových biskupov, o nábožen
skej slobode, o biskupovi Vojtažákovi, ktorého 110- t e  výročie naro
denie er e s i pripomenuli práve 14. 11. -  v den ador»:e ie . Kaaýéľali 
sme se nad svetlou prstovou tohto človek© v našich dejinách , vos vo
jom živote ©noho trpel pre svoje r bcženské a národné c íte n ie .,  

i e up Vojatofék bol prv;a © posledným biskupe® n© S p iš i. Aspoň 
ia -ý -to  apôaeboa sme si » h li  d i v i ť  rsžu minulosť, ktorú refôže 
nikto vyrusov©ť sni prekrútiť zamlčovaní® faktov e šírením 3esin
form ácií.
r áno, o pol piatej zazrel© z reproduktorov výzva s
"chcená vzdať hold úcty ako děti svojmu otcovi, ‘-rosím vás všetkých- 
frentičkenov z rrahy, i hostí z meravý, príďte n© namastie pred bis
kupský nalác, kde si chvíľkou ticha a modlitbou spořeniare na zosnu
lého biskupa...’'
ť  c s v l t y n i  sa o b ja v ila  pépažské e sari&nska zástav© a takaser ce lý  
ko s to l ea presunul pred biskupské s íd lo , • y t v e r i l i  a re obrovový pol- 
'• r:,b. v p pr-v í  zástavy e- v strede r:a *es*í, z ho riac  - ci: sviečok vy-



tvorený asi dvojmetrový kríž. Spev e modlitby ©a?e obetovali za zcs- 
p malého biskupe* tte zá ve r em«?v zaspievali pápežskú hymnu s v sprievode 
sme kréřali do kostole na rensj£iuwsv.omgu. ol to úžasný, nezvydojný 
zážitok, ale i realite,
' o s?:ver, sv.c ' e, pred po žehne r. í b , zaznelo od oltáre svedectvo kon
vertito. «íe synom stranníka* ŕž po smrti starej *©«y sefel uvažovať 
red tým, M  naozaj Smrťou všetko končí* I ostal sa e> to takej krízy, 
Se nevedel nato Žiť. /vtedy mal 14 rokov/ l'rišiei na rad alkohol, 
drogy* Ani to v e k rersľiej zrysel života, o s e, len náhodou vošiel 
dol o stola, práve vtedy, ked bola sv.omfa* tu pocítil akúsi silu, 
čo sb r c: é slovami vyjadriť, pocítil, že veži? existuje, a že jedir.e 
Ježiš ho môe priviesť k pravde* -poznái jeho nemiernu lásku* 
ieuto mladýkonvertito nás vyzval, aby sme nerobili žiadny kompro
mis so svetom! ris us je naozaj tu, stati sa vnútorne otvoriť.
Jeb* slová boli o n  rnýts povzbudení®, lebo e.'-m povedal: Vier,
Čim e cm bol a vier-, ť o som získal* Boh je blízo, žije v nás! 
Nasledoval dlhý o búrlivý potlesk*
to ne záver? hnáS len toľko, že Irnava n o prekvapila* uk len
ne ne, oko uplatní-e tie nov? skúsenosti, ktoré tme tu. r.e»€er?ali*

* elo by to mať hlavu © patu /pat©/

Redakčná rado s© ospravedlňuje e© neskoršia vydanie y.. k *Tú . *♦ 
lúfeíre, ?e sa tiá to stalo prvý e Mávne posle ný raz* Veríme, 
že i t f: - v s obra r. časopisu v mnoho povzbudí.

S'fóblo i r O X Ĺ u x J u A .

Idú dva medvede pc lese; jeden hnedý n druhý doprave. 
/Nechápete? - spýtajte sa f^ymnszistov, tí v®m to vysvetlia/

vždy s úsmevom


