


PÄIA TžXSTVO

Byt tak míkvya kt.meňo® 
postupne stréoať svoju ostrost 
u nadobudnúť príjemnú oblost 
nutnú v konečnosti 
vidiať pochod dejín
hyrxaxkaga&afogxttxkQgy..
byt vQčnýc v nekonečnom o
zaplatiť všetko do budúcnosti

je krehkosť 
si#ta pavučín 
j# nežnosť 
snežienky 
stdlcnaj v snehu 
je jemnosť 
jarného vánku, 
j© láska duševné

G h c m  byť všet
a ničíš
chcem preniknúť 
do molekúl 
do atómov 
do každého póru 
do všetkých ľudí 
splynúť s nimi 
bolieť a nimi 
tešiť sa s aini 
hynúť s nimi 
a zároveň sa rodit 
bit všetkých 
s nikoho,
byt sám a ctlýc vesmírom 
chce® málo 
a tuk strašne veľa 
a.. zostávali: :

Zase sora čakal 
sérne
nesicc smutne svieti 
s chlad ma objímal 
dne* už možno 
nnposledy

V sne sora došiel k Tebe 
bez slova
ticho sadám k Tvoji® nohám 
u nechte Tvoje ruky 
vaoxlt sa do mojich vlasov 
hladiť ma
ako pútnika po dlhej ceste 
bez slov
veľ* aú zbytočné ...



Minulý mesiac sem sa zúčastnila /viac či mernej dobrovoľne/ ma jednej zaujímavej sehôdzi 
SZMNie, mebelo ma tom zaujímavé, že tam beli velké šarže" z okresu, ba až z kraja* Asi 

sem mie dosť uvedomelá, ale mňa z týeh / ukrutme dlhých/ dvoch hodím zaujali ib* 
tri myšlienky, 0 me by som sa hcela teraz s vami podeliť, mežmo zaujmú aj vás*
Často sa reč točila okolo medostatku priestorov a klubov pre SZM, Istý diskutujúee 

súdruh si /alebo mám?/ v tejt© súvislosti položil otázku* 
i'Ako j© možné, že v katdej dedime je kostol, ale klub mládeže mie?"
Tak ma napadlo,že tieto slová môžem použiť proti memu* Uzmal totiž, vlastne prevahu toho 
"kostola" nad Klubmi .My se však tejto bilamciimôžme lem tešiť, 

í'l O ďalší zaujímavý názor, či skôr výzvu sa srnami podelil imý účastník diskusie* Uvie
dol*
"Nemôžeme byť vôbee spokojní s© skutočnosťou, že ešte mnoho deti a mládeže ehedí na 
náboženstvo, do kostola* Preto sa musíme snažiť detizauj&ť, aj tými pionierskymi schôdz
kami, či klubovými prograntmi, Aj keď u nieh časte badať vplyv rodičov, každý rodič asi 
uzná, že na schôdzke je dieťa v dobrých rukách, a nepošle h© d© kostola. Ak však tieto 
schôdzky budú nezaujímavé, dieťa ta nebude eheieť ísť, potom sa ľahko môže stať, že 

ho babka chytí za ruku a vezme do kostola, A dieťa nebude protestovať,"
Ani neviem, čo natoto povedať„Tento človek ako vidieť, vôbec nepripúšťa možnosť, že 
by mladý človek šiel do kostla dobrovoľne, so záujmom a nie z donútenia,/aku na «ehôdze 

5211/„Pre nás môže byť potešiteľné,/podľa nieh/,že teda tie ich schôdze nedosahujú takú 
vysokú úroveň•Hyslím však, že tak isto, ba ešte viac ako sa snažia oni, sajaufoírae smažiť 
aj my, aby sme dite zaujali, pritiahli do kostola. Trebárs na speve, v kostole, ujať 
sa ich, usmiať sa, zavolať k sebe, aby cítili, že sa medzi mami môžu uplatmiť, aby sa 
oitili dobre, a tak aby medzi más a do kostola bôbec, chodili radi,
/Aj v piatok po sv. omši zostať a spievať s nimi. Koruna z hlavy nikomu nespadne./
Trati výrok sa mi však zdá najoriginálnejší* V prívale slov istého diskusného príspevku 
som už takmer v polosne začula*
Hovorí sa t Cirkev mládež nemá, ale pomaly ju nebude mať už ani štátny aparát SZM!"
Na táto vetu som sr, pozrela logicky, /gymnazisti ňou priam oplývajú/*Z vlstnej skúsenost 
viem, že prvá čsť vety je napravdivá, /Šaštín,Levoča,,,/,Druhá časť je asi pravdivá,
keďže si to priznal on sám, bol na to kompetentný, a teda 3a asi nemýlil*
Takže vetu by sme po úprave mohli napísať asi takte*

" CIRKEV MIJd E? M í,ALE ŠTÍTKY APAHÍT SZM JU POMALY MA? NEBUDE!!:?

ČLOVEK RADŠEJ POZNÁVA VESMÍR AKO SEBA SAMÉHO,



sftžTiru-y ■' h M

Polícia zadržal© počas zákroku asi sto ľudí. Zhromaždili 
ich v jednej miestnosti a postupne predvolí vsi i v ••počúvanie*
Zadržaných fotografovali a brali im odtlačky prstov. Vzali im 
aj prípí' mé osobné poznáJ*y. /y že trova telia na nich kričali, 
ž«3 v kostole tói no iu.roniť, čo chcú, ale r,© naše stí ic . nestrpia, 
tentokrát to vraj bolo ešte Merne. *1?budúce v--s zvalcujeme. 
a biskupi nebudúI" istý veriaci pozri*mr rrl, ;’,r j v -'ovietsfcom 
zväze sú biskupi. yšetrov©teľ d or-kolt "To nev-Tií, u rv e nebudu.* 
Vyšetrovanie trvalo do skorých ranných hodín. V niektorých prí
padoch bezpečie! použili ej tu obušky e paste, h© ilustráciu 
dve príklady.

Istý 19-rcčný študent čakal v piatok asi o 19. Tú vo väčšej 
skupine ľudí na autobus čísle K M  pri obchodnom dotns ťrior*
Odrazu tesn sa stel i policejné sutá, vyskočili % nich bespečáci 
o začali biť ľudí cbuškom. Neušetrili ani istého asi 65-70 roč
ného muža. Spomínaj %ýštudent sa postavil pred neho s pytel sa: 
"Prečo ho bijete? nechajte ho!" Policajti nechali sterého a 
vrhl j sk n«M^déno, Istili ■; oľubko 1 o vopchali do autr. 
Študent sa v aute začal nahlas modliť. AoImzpečéke sediaceho 
vedľa neho rozzúrilo e 7.nove ho bil oku?fc<rn po coIca tele. .>3 
šofér, otáčajúc sa počas jazdy dozadu, bil ho päsťou do tváre.

Takto došli až k policajnej správe "u dvoch levov", obuš
ka®! hnali študente hore schódami do mie&tností, kde už teoli 
viacerí zadržaní, stojac s rukami opretými c stenu, "tudent sa 
ocitol pri pánovi v stredných rokoch. Tento, vidiac ho celého 
vzrušeného, povzbudzoval ho: " klapče, vec vieš, prečo sme tu." 
Študent sa pousmial s začal ©a potichu modliť. Tuž au po chvíli 
povedal: "Za sebe ea nemusíme 1 ť, m  nás sa modlia milióny. 
Modlime es za týchto osš ich prenasledovateľov."

Príslušníci brali medzitým ľudí ne výsluch, jeden z bez- 
pečákov, ktorí stri žili zadržaných, si s audy pospevoval pieseň 
"Tém ja tragač starý" • Ytudent sa tomu zasmial. Dvaja police;* t i 
m  na neho vrhli, odviedli ho na zTehod r znovu bo bili obuš
kami a pastami. Dobitého ho priviedli späť do miestnosti, r© m 
niekoľkých hodinácii ho predvolali k vyšetrovateľovi. Výsluch 
trval ©si polhodinu. Pri podpisovaní zápisnice študent žiadal, 
ebyv nej bolo uvedené, že ho bili. Vyšetrovateľ nadiktoval:
"Boli použité mierne donucovacie prostriedky." ha študentovu 
námietku ** ozrite, ako vyzerám", sa začali vul£^ritt rehotrť. 
Prepustili ho asi o pol c r:; .ej v noc.; •

Mimoriadne surovo sa príslušníci bezpečnosti zachovali aj 
voči Antonovi eInckému, autorovi otvoreného listu redakcii 
Pravde, v ktorom zaujal stanovisko k viacerý® Článkom z feb
ruára t.r. proti petícii a jej signatárom, oslej -roti Pavlovi 
íarro rrekému Antonovi dirkovi^ r od u t or*? rnrcs r,o 
ustavične sledovali e na pracovisku sa no usilovali izoilovaf. 
Vetredu ráno so mu podarilo uniknúť © do piatka popoludnia sa 
skrýval na neznámom mieste. Polícia ho neustále hľadala. 0 pia
tej’ a© vybral na Hviezdoslavovo námestie, bo začetí manifestácie 
sa nsnho vrhlo osi plť príslušníkov, po krátke® zápase h© zrazili 
na zem a vopchali do auta. ;o očí »u vstrekli slzotvorný plyn 
s zaviezli to k "dvo® levom"• • ■: i-c znova bili e oúviezli do 
nemocnice na Bezručovej ne ošetrenie, šotom nasledoval výsluch. 
Istý príslušník sa ho spýtal, čo ta® robí. KeS odvetil, žeide z 
Hviezdoslavovho námestie, povedal t u, že mále dostal, že icht 
tam mali rozilíepsť. Seiseký aa pýtal nadporučíka Bičana, ktorý 
ho vyšetroval, či je zadržaný, alebo ho prepustia. Bican odpovedal



"V pondelok treba ísť do roboty, aby sme mohli pokračovať v 
prestavbe"•
/Pokračovanie v budúcom čísle/

+ + + + + + +

Príprava na slávenie EUCHARISTIE

Vezmi okrúhly chlieb a rozlom ho obidvoma rukami,
V pokoji naň pozeraj.
Uvažuj, čím je chlieb a čo naznačuje,

Kristus sa stal Chlebom, 
potravinou a prostriedkom života.
Keď prijímaš Krista v spôsobe chleba, 
prijímaš a dostávaš posmlu života.

Ale aj ty sám máš sa stať chlebom,
posilou pre iných,
pomocou pre život iných ľudí.
Akým spôsobom? ^kou službou?

Umy sa prv ako ide na bohoslužbu a slušne sa obleč.
Denne si viac ráz upravuješ vlasy.
Teraz si daj do poriadku h i svoje svedomie.

Premysli dopredu, za čo budeš pri tejto sv.omši ďakovať. 
Eucharistie znamená Šokovanie,
Aj v smutných hodinách máš vedieť ďakovať.
Urči si pár prosieb. Za čo budeš prosiť osobitne?

Pozdrav ľudá, ktorí sa uberajú ku kostolu.
Budete spolu sláviť Eucharistiu*
V kostole si sadneš vedľa človeka, s ktorým máš vytvoriť 
skutočné spoločenstvo.
Domýšľavoáť, predsudky a úzkoprsosť odhoď pri kostolnej bráne* 
Úklonom hlavy alebo úsmevom pozdrav susedov, aby vedeli, 
že spolu s nimi chceš sláviť tajomstvo Kristovej lásky.



3 M U T S f O T I Z H I KS
Po tohto čísla so® ripravila malú anketu* Nie, nie b veľkými ľuomi, ale anketu medzi- 
nnad••Podnietili ma ktomu /ažl/ 3»4 ľudia, ktorí sa dennodenne po celý minulý mesiac 
modlili ruženec* Zdalo sa mi to čudné, tak som ich na to a ne všetko okolo toho
opýtala t
R-rodaktor
X-©pýia»ý
R* Prečo e on ťa ešte ani raz nevidel večer na ruženci*
X i Nemám čas, učí® sa, no proste, nemé čas. /maturant/

R* Hoci ty už neméé starosti so školou, e úlohami, predsa c& neodvažujem tvrdiť, že by 
si dozná nemala čo robiť, a preto prídel každý deí •

X* No, to určite nie, bp práve neof ak, v prvé tri dni chodím m  ruženec rovno z roboty.
B* To som ani nevedel .Práve preto by ei mala právo isť domov pt práci a nikto by nič ne
namietal. Ampcň mne by sa to ne* dal o čudné. Tak sa ťa teda opáta® inak. Trochu surovo 

povedané*“Oplatí sa ti tof Stoji ti to za to? Sáva ti to niečo?"
X* Nuž, akc začať...Tak tento mesiac je zasvätený nalej nebeskej M tke, ktorá už e j 

mne osobne mnohokrát pomohla e vždy pomáha, preto jej to chcem aapoč takto odplatiť, 
/aj keď je to málo/. Považuje® si to za tkú malú príjemnú povin*osť.

R* A na záver, prečo myslil, že sú to traja-štyris tí istí ľudia každý d*/? Veď aás je 
viac, nie?

X t No, je tu viac možností*
a/nemajú čes naoz&j /to je ospravedlniteľné, hoci sa mi tc každý dei zdá troch* čudná 
b/ nechcú mať čas /to sa mi zdá na jpre rdepc debne j? 1© , lebo aj I.e£ nemajú čas 
na celú om> u» tá štvrťhodinka ruimeot mi í* oicu času neuberie/
e/ Nezáujem /a to je to najemutnejčie/ i rozmýšlela so®, či nie je náhodou chyba 
v nás. áj ja, alebo ty, koľkí bývajú neďaleko nás, možne keby sme išli pre ni«h a zav©*- 
lali ich, aj by šli. Neviera ale za pokus to stoji.

R* Prečo ťa nie j® vidieť nikdy na ruženci?
X t Nemám čas, veď je to cez týždeň, mueím s& učit'I

P* Ä ty prečo nikdy neprídeš cez týždeň?
X* Ale, nemohla som, mala scie školské problémy,

B* Ako jo ta i tedeu, tebji vidietí každý do; ?
X* Každý človek potrebuje v živote pomoc, potrebuj© t** vyžalovať, potrebuje poradiť.
Kla vždy má vúak chuť veé^ť svoje trable m  nos niokoatu. Ale je tu Gna.Cna, ktorí pozná 
v’etky ľudské trápenia, je nám stále k dispozícii. Hocikedy sa k nej vinica, vždy cítim, 
ž© raa ■ *' luje, čo j© pri m ne, ONA /> ilÁBInl Čí® j© pre »t>e ruženec?. • .ílové k tažk© pochopí, 
ako chutná cukor, keď ho neochutni* tak isto ťažko pochopí, Čo znamená ©pravdiví modlltbi 
ružam©n. Takmer každý pozná rozprávku "í ©ľ nad zlato", Soľ • akí vzícar ja, bez nej je 
priati nemožný život. Zlato « aké je vzácne, každý sa %e nim zháša, veď je v čom "večná" 
hodnota! A čo ruženec? Ja len doplní®» "RUŽi.Nix NAD So£l!



Ú ¥ Y S B L APgŠTQLÁTyi MODLITBY

Aby sa rešpektoval život a dôstojnosť každej ľudskej osoby 
už od chvíle počatia.

Aby sa v misijných krajoch Šíril kontemplatívny život a 
vzrastal počet povolaní na rehoľný kontemplatívny život#

Srdce Ježišovo, prijmi do svojej slávy všetkých zosnulých 
kňazov s rehoľníkov.

4- + + 4* 4* + 4*

P A T R Í M  K V' I B?

Tu se však pomaly začalo so mnou diať čosi podivní. Cítil som, 
ako mi do ramien stúpa nová sila# Ako by raa boli podopierali silné 
a milujúce ruky Božie. Nebol som veriacim a nikdy predtým som s© 
k Bohu nežaodlil# Pred chvíľou moje ramená boli ťažké ako z olova# 
Teraz som však cítil novú silu. Opäť som začal plavať. Najpodivu- 
hodnejšie bolo však, že hoci bola hmla © búrka, o drazu som vedel, 
ktorým smerom je pobrežie, akým smerom treba plávať. Zrazu som začul 
že vlny narážajú na nejakú blífcku skalu. M okázal si to, Sergej", 
vravel som si naradovaný. N© moje sťastie odrazu zhaslo# Hmla sa 
roaplynula a pri pohľade ne vlny, ktoré narážali na skalu, povedal 
som si j "Dolámeš sa ám na márne kúsky." Opäť som volal na Boha a 
opäť som zreteľne cítil, že je so mnou. Chvíľu som pozoroval vlny a 
v kratučkej prestávke medzi dvoma príbojmi prekĺzol som sa ku skale# 
Rýchlo som sa driapal dohora, aby ma äalšie vlny nezmietli do mora# 
Celý premrznutý sedel som na skale a triasol som sa od zimy. Obra
zu som však zbadal, že skala, na ktorej sedím, nie je ešte pevnina. 
Treba ísť preč, skôr než sa rozvidní, lebo ráno ma budú hľadať z na
šej lode. Začal som rýchlo zostupovať zo skaly. Pritom som sa viac- 
kr t skízol, poranil na viacerých čiastkach tele, takže som krvácel# 
Konečne som skočil do vody# Slané morská voda ma v ranach začala pá
liť ako oheň. NeSaleko som zazrel svetlá blízkej dfedinky, začínalo 
sa rozvidnievať. Neslobodno strácať čas, povedal som si# Plaval som 
ale celé telo som mal, ako v ohni. Vtedy som sa modlilt"6, Bože, 
dávaš mi teraz cítiť trochu z bolestí, ktoré som pôsobil pri prepa



doch tvojim deťom - kresťanom* Moje bolesti akoby každým rozmachom 
rúk rástli. Cítil som, ako pomaly strácam vedomie* Stratil som ve
ľa krvi* Ale nie, teraz nesmiem zomrieť, povedal som si. Y rannom 
svite som zazrel malú rybársku osadu. Bô*te niekoľko sto metrov a som
tam. Bože m?j, po tom, čo sen tu přestál, nedaj mi zomrieť tesne 
pred cieľom*"

ergo j lakov sa zachránil. Na konci svojho rozhovoru prostred
níctvom redaktora Guide ftstu poslal do vlasti tieto odkazy i "Čas
to myslím na v^s, babička, na vás, čo ste sa z® rana modlili, kel 
som vás e cel udrieť obuškom* á nyslíia na vás všetkých, hrdinskí 
kreS ľani a, ktorí sližite Bonu v mojej vlexsti* Teraz ur viem, prečo 
to robíte* Ak sa vaše modlitby mohli doktnúť takého človeka, ako 
som bol ja, istotne môže priviesť ku Kristovi mnohých iných.
Verím, že moja vlasť nájde raz v Kristovi opravdivú slobodu.

Pani Litovčenkovej, chromej žene pastora, ktorého sme zabili 
pri - litove, odkazujem: "Chcel ’cy s r:vám po edať, Že mi je to ne
smierne ľúto, eviete si pretotaviť, ako mi je ľúto, čo soa vtedy 
urobil*"

4- 4* +  4* *f 4* 4-

S P O l I E í n  P O  R O K U

Znvou sedím pri horiacej sviečke a spomienkami som o roka pozadu 
dna 12* septembra ly"7 o 9.0G hod v Híme na stanici Termini* postúpilo 
som z vlaku a stojím ne obrevkej Železničnej stanici* Vôkol mňa 
sa hemžia ľudia ako v revenisku. Kolom dookola sú stánky s pohľadni
cami a upomienkovými darčekmi. lovorie rečou, s ktorej nerozumiem 
aai slovo* 'tojíra so svojim ruksako.ya taškou, nevtem, kade sa mám 
pohnúť* Cítim sa ako ľobineon na pustom ostrove. Viem, že sa mám 
hlásiť v saleziánskom ústavenešeleko od stanice, úeviexm, ktorou 
stranou sa mám pustiť. Potom som s po- edala, že i srdce mám n© ľavo, 
takže sa pustím k východu na ľavej strane. Prídem, pred stanicu a tam 
ma čaká ialšie prekvapenie* lica široká, autá idú v Šiestich prú
doch bes prestávky* Som Šokovaná z tejto karavány* čozerúm sa a od
razu sa mi zrak uprie na žltú tedovu* Vidím tam tabuľu, kde je i slovo 
"sález i©no". Veľmi som sa poteľils, lebo som našla ústav, de sa mám 
hlásiť. la som .však prejsť cez cestu. Hľadám vyz. oredhod
pre nov, podjazd, alebo nadjazd* Nikde som však nič nevidela* 
Všimla s m si však, že ľudia si stami na cestu & autá zastanú. Tak 
som sa i ja rozhodla, že vstúpim na cestu. Dúfam, že tak isto zastanú 
i rane. Tak sa i stalo. Talia njrsti šoféri sú veľmi ohľaduplní. Prešla 
som na druhú stranu, -rídem k saleziánskemu ústavu. Vchádzam dnu. 
ha vrátnici sedí starší pán. wevieim čo mu mám povedať, ako sa pozdra
viť. Pozdravila som ss po slovensky: "Pochválený fcud Ježiš Kristus**
On so na mňa usmial a hovorí: " lgvakie*" Je som ss tiež usmiala e 
prikývla. Znova ss ozval: "Uter silhár." Ja b. m prikývla. Otvorili 
sa mi sklenené dvere a ja so® vstúpil© do miestnosti, kde sú st, ly 
a stoličky a mnoho slovenských kníh. Čakala som chvíľku a vo ďeráeh



sa objavil kňaz asi 65 ročný* Predstavil sa, že je páter Šilhar.
Mal prísny pohľad. Trochu som sa rozklepala^ začal sa ma vypytovať, 
že odkiaľ som a na koľko dní som prišla. Red som povedala, že na 19 
dní pobytu v Ríme, povedal, že mi musí nájsť lacnejšie ubytovanie.
V centre Ríma sa platí 1 j Olou lír ne den. i-'re mňa to bolo moc. 
rozbal však patra Sebastiana. Tam sa platí 60 lír ne deň. zavolal 
ho a mali tam voľné miesto. Takže som mala ubytovanie zabezpečené.
Z telefónnej oúdsy som zavolaladotriov rodičom, aby sa ukľudnili, že 
som šťastne docestovala. Lepšie som ich počula, ako Rečí volá’” so 
Sigmy domov.

ľrva moja cesta y.iedla do c rámu poďakovať sa za sťastný príchod. 
Bolo to do božiiiky ranný í árie Väčšej /P r. r i a Maggiori /, spomína sa i 
pod menom Panna fťôria** Snežné. Podľa legendy sa 5. auguste r* 352 
zjavila Panna Paria pápežovi hibariovi a přikázaly, aby postavil kos
tol tern, kde nrrdu ráno sneh. A skutočne na ráno nt pahorku, ktorý 
je jeden zo siedmich, ktné sú v Ríme, napadol sneh. ud toho je pome
novanie snežná, ušte je významnú stavba tým, že má najvyššiu vežu, 
t. j. 75 m. Bazilike rneria P6 metrov. Povolá je pozlátená prvý® zlatom 
dovezeným z Ameriky do Teliansiea, Na hlavnom oltári sú pozostatky sv.
Matúša a tiieronýra. V striebornej skrinke sú pozostatky jasličiek, v 
ktorých bol uložený malý Ježiš v Betleheme. Pre nás Slovákov je 
ešte známe tým, Se sv. Cyril e ret od v roku isbj v tejto bazilike 
slúžili sv. omšu v staroslovienčine a pagež hscrián II. schválil 
obrody v to;to jazyku. Vrátila som se spať do ústavu. Vtedy mi páter 
oznámil, že by bolo dobré, keby som išla sama na ubytovňu, lebo on 
má poobede povinnosti. Ja som súhlasila. Napísal mi presne ako sa 
tam dostaní i v i i lístok na autobus. Bol to týždňový lístok
za 10 000 lír. Týžáeň som s ním mohla cestovať ne všetkých mestských 
autobusoch. Tak som si zobrala batožinu a išla som na autobusové 
nástupiště. áľedsle som autobus č. 641 Bolo tam strašne veľa autobusov, 
takže 1/2 hodiny som ho hľadala. Mala som s ním ísť za námestie 
sv. Petra. Vystúpiť tam, kde sú dve palmy. Potom prestpúpiť na au
tobus č. 46 a ísť na konečnú. V autobuse bolo veľmi veľa ľudí, takže 
som sa k oknu nedostala. Bola som natlačená do stredu. Autobus sa 
pohol, lenže ja som nič nevidela, kar ideme. Odrazu som však zbadala, 
kupolu ako keby baziliky sv. Petra. Rad autobus postál tak som vy
stúpila. Pozerám se, ide som v tom dave a vtedy som zbadal dve palmy. 
rŽ som vedela, že som na správnom mieste, Začala som hľadať autobu
sovú zas ávku. Tam sú však na neonových stĺpoch vyvesené Ssla auto
busov, ktoré zastanú pri tom stĺpe, našla som vyvesené číslo 46.
Tak som čakala. C chvíľu sa autobus objavil a ja som znovu nastúpila. 
Išla som až na konečnú. Bolo tc už tak vonku z í ia , akási robotnícka 
štvrť. Vyterala podobne ako u nás sídlisk^ "Nábrežie". Prešla som 
ešte dve ulice. Tam bol denhý bar s telefónne búla. íavoiala som do 
lišĽ Torrezina 151 k pátrovi Sebastianovi. V telefóne se ozval mužský 
hlas po sloveňksy. Tak som mu povedala, že Čakám a či prídu pre mňa.
On, že hne3 prídu autom, nech len čakám na autbusovej zastávke. Tak som 
sa znovu vrátila y čakala. Lávala som si pozor na batožinu* Každý 
sa po mne obzeral. Bola som strašne nápadná, lebo som. mala na sebe 
nohavice a hrubý pulóver. V Sírne však bolo 35°C teple. C takú 1/2 
hodinu vidí®, že ide auto. Zastane pri mne a vystúpi taký rišavý asi 
35 ročný chlap. Vyzeral ako strašidle, ípin&vý, neupravený a vaví mi, 
aby som nastúpila. On je môj anjel strážny. Nevedela so®, čo mám 
robiť. Bál© soat so, Čo je to za človeka. Potom som si o ysiela, 
že_musí tam íývať, kde so® volala, keď vie o mne. Nasedia so® do auta. 
Ifli srna. Prišli sme na koniec mesta. Odbočili sme do prava. Ictene 
kúsok e potom pred nami veľké smetisko. sme šli po ceste © sme
tisko na ľavo i ne pravo. Vtedy som si už myslela, že zomriem od 
strachu. Premietli sa mi v â ysli všetky horory z televízie, M y slela  
som si, že ak ma tu zabijú, nikto rna nenajde. V ruke som stískala



ruženec* On videi narnne, že sa klepem e blednem* ukľudňoval ma, že 
hnea sme na mieste. Asi po 15-tich minútach som zbadala stromy a medzi 
nimi krásnu budovu i s kostolom, f ale som si vydýchla. Prišli ese do 
parku a tam bola ubytovňa, kde mám bývať. Vystúpim z auta s tam 
ma Saká aplšie prekvapenie. Chlapci dlhovlasí, ufáľaní ma vítali 
s tým, že dúfajú, že sa nevrátim domov. Tak som povedala, že sa 
samozrejme vraciam a nevedela som, kde »| to čbstala.

V tom sa vo dverách objavil usmiaty kňaz. konečne radostná ehvíla. 
Bol to páter Sebastian. Zobral mi batožinuva ukázal, kde budem bývať* 
Bola to izba zariadená, pri nej malé kuchyňa, kde sa mohlovvariť* 
Vybavená riadom, sporákom a kúpelňa. Konečne mi padolvksmen zo srdca, 
mám strechu nad hlavou. Rozložila som si veci do skríň, natiahla 
prádlo, osprchovala sa. Bola som veľmi unavená, lebo predtým noc som 
vôbec nespala. Večer vSak prišiel páter L-ebastian, Dlho do noci sme se 
rozprávali. Pozná mnoho ľudí á nás. to Poliak, ale sa stará v Ríme 
o Slovákov. Vie perfektne po slovensky. Okolo 11.00 hod večer som 
sa konečne dostala do postele. Zaspala som a zobudila som sa ráno 
na zvonenie zvonov rímskych kostolov. Bola nedeľa 13. septembra 1967*

Ďalej budeme pokračovať v nasledujúcom čísle.

+ + + + + + +

Láska je formou i obsahom kresťanského života. Láska je kresi 
ská múdrosť. Táto múdrosť je však zároveň najväčším “bláznovstvom", 
•to vypočítava, nemiluje. Kto miluje, nevypočítava. Kto vymeriava, 
nemiluje. Kto nechce merať, je blázon, z ktorého sa Čoskoro všetci 
vysmejú. Kto miluje bez miery - a len tak možno naozaj milovať - 
je studňou, z ktorej všetci Čerpajú, je ťažným zvieraťom, na Ktoré 
všetci naložia, je riekou, Ktorá nesie so sebou všetko, tak hodnotne 
veci, ako aj odpadky, hôska je otvorená brána, všetci môžu do nej 
vstúpiť. Láska je otvorený účet, každý môže k nemu pridať určitú 
sumu. Láska je cesta, Ktorá sa nikdy ne&onfií* kto sa na ňu vydá, 
musí počítať s tým, Že ju nikdy neprejde do konca.

/Bliekast/



/Pokračovaní# k I# časti- Pokárav anjela/

áo,priateľstvo pelešíš medzi tebou a légou*•• fci# Mária, ale 
jej ayn je víťazom, alt Pária *r U  u jfcié napätie oaja, tvrdosť a lom 
t g s t zápasu postihuje ju tvrdou raitrou. Krvavý čin JérOdesa, nej
mu v&ak neustál# nrostny a úklady farizejov » zákonníkov počas f«- 
rejncíie :■ Iveta, l’uuský hriech, naučeni# u smrť jej syra.*. A po
tom kuždeäessé stretávaní# sa s n#- rávostaai. /tedajáí svet bol 
práv# tak plny krvi, násilia, bezprávoati a nemravnosti ako dneš
ný , na viac vlak ;.orxy hriechu v tých primitívnych podmienkach 
boli edte brutálnejále u zjuvntjšie, okres toho Márie citlivá,
Bohu naprosto oddaná duša musela ich prežívať mnohonásobná inten
zívnejšie#

Ak však rotusieae reči predobrazov, podiel vMrie sa javí 
viac ako i&álif trpkosť boja. Paralela medzi Jihtla Kúriou, posta
ven í anjelom a . v-njelio.;. , • ri, isuj# ' irii • rekv*.’ u., k i r. sršao- 
toom krádová vUohu vo víťazstve* Aby sme radilli nedorozumeniam* 
Yímo t' *uu cite ť, ci.ái a t e iní vrpretove ť ué o celok* i t oho to c# i-h 
vti.a :oba t. ,e nesporne, U: Jc J i-, yej pya 4.c. je-Jin/r s icnraticc3«

■ : ■ : ■;. i jí kflr
c or i n i voju -šatku. Ostatne Ježiš sa stať č i :> vekom uj bes
"!#tky* -a & o^ ím# re ifv '' a veľVycn t ^ o t a U v  *»©í.ich* e oh 
nás n«. f o trénuj® ne to, aby zvíťazil, na:: riek tomu cr.ee, aby „rre

holí '.Čas tni jen® víťazstva*

Spájať Máriu i bojovým Činom s« zdá na prvý .ohľad nepocho
piteľné, pretořt v jej tiv>t€ chýbajd akékoľvek bojové činy. Ale 
tak i a t o chybajd v ívot# Ježiša! áko zvíťazil Ježiš? svojou smr
ťou u utrpením* ds ti rozdrtí hlavu, ty mu poraníš patu -tak 
znie "r. I *vr,# ror.octvo* V „fena >zeuí je .redsuvn človeka, ktory 
stťapi i.. ' ílovú hada a ty a ho z-bije* Pritom v. nad t-típne jeho 
pätu. . i  b Aaá, . rU človek. Ježiš v zr žke i o í’-p zomiera na 
kríži, &lc <r -v# touto zmrvou víťazí. Čo vlak hovorí uvol o na
lej • tasti sa tomto víťazstve? Ak spolu s sío trpím®, budeš® spo
lu s ním čistili uy ..-o?.®j si...vy /gim* 8, 17/ • Ak to -lati o nás 
vi etlrych, p M i to predovšetkým o "árii. Apoštolom, ktorí s&tdtill 
sedieť polovici a i rev lei Kristovej bolo povedané, že budil piť kulil 
ktorý m í piť Ježiš / It 12, s2/. Avšak nikomu inému okrem "ári* 
nebolo povedané - A tvoju dušu prenikne *{eč! Aké zvláštne logika 
hořích ;. i it: jv. "#c, ktomp’.: zvíťazila Judit, o ’ťul ;..l .;vu p e pri s.* teľa, 
■iláriia vi tesný' meč trr#nikoi jej vi , stnú dušu.

/Pokračovanie v buáileom čísle./



30 dg hl. můry f 15 úg masla, 2 žĺtky, 1/2 dl smotany,
1/2 bal. prášku čo pečiva, j a.g pcuu.ru a troška soli.

V súke rozm rvím e maslo, pridáme žĺtky, esotanu, prášok do 
pečiva, cukor a soľ.
VŠetxo dobre zsiesicae a cesto roaaelím© ne dva diely* d eden 
rozvaľkáme n© múkou posypanej doske a polozíme n© vymastený 
plech. Natrieme lekvárom, potom plnkou © zakryjeme druhým 
rozvaľkaným, dielom, upečieme, posypeme práškovým cukrom 
a nekrsjere*

Plnka:
p d g maslo, 17 dg praž-. c».<ru, 2 dl mlieka, 17 d£ '..n ku /orechov/, 
14 dg krupt. múky, 1/2 bal. prieku do pečiva a 2 bielky.

Maslo s cukrom vymiešame, pridáme Mlieko, mak alebo orechy, 
primiešame múku rozmiešanú s práš. ao pečiva. Naostatok zľahka 
priaieš8rr=o z 2 bielok sneh.

U O B H Ž  c h u ť  i

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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Kesanis hrejú veľký rozhodujúci z:, pas s opicají* necaa 5ure 
príoe neskoro na zspas a vzrušený ©a pýta:
- A ktorí ©ú neši?


