Mc;i priateľ

Pane, stisol som ruku svojmu priateľovi,
A naraz som pred jeho smutnou, ustarostenou
tvárou, plný úzkosti, vytušil,
že ty chýbaš, v jeho srdci•
Som bezradný ako pred zatvoreným
svätostánkom, ked nemám istotu,
či. v nom prebývaš.
Pene, keby si nebol v jeho srdci,
boli by sme rozdelení,
lebo jeho ruka v mojej^ruke nebola by
ničím iným ako kusom $asa»
A jeho srdce by pre mna bolo
ako srdce cudzieho človeka.
Chcem, aby si v nom žil práve tak
ako vo mne,
aby môj priateľ, vČLaka Tvojej milosti,
bol aj mojím bratom.

itjldad twdMty:,
a w h it k I* t.■•■stii lazúr.-jv tinjfcla/
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tmí ¥ g r é č tin e , ak e sa# poveda li, je I$*čh«r£ temená, 6® 4#
minulé trpné p r íču s tie slovega charit®®, preukázať s i lo s ť ,
obdarí £ ail®s«ow# A njel vsápati t®to slo v o vl&stne roev .den,
k«ä hovorí
tS
e buj so Víiria, lebo s i m á la m i l o s ť o Boh
Obdarená milosťou * to jest tá. ktorá našla milosť

u Boha, to j# č a lä í poje

ktoré®# deyiay sp isy i a i i evláátny :
vyvnun. b ts r j sák on poul ív. hl .,v-»w i oyeaii.. - náyst i i o sť
v očiach niekoho - čo snami
má vo v&ee
vy r j c
í: --.í
ieceh© * v-: u, hot n ^ d it. : u j * í a í >
na /6a 11, 11/, preto mori a k svo^^u váhaniu hol zachráňe«j

s h o ria ce j codosgr* Koe n a živ í tij.e s «, u h os. ;čUu» /Ch C, B /,
- r t to or. » j«ha rodina b -I i uA«tr*hí r,-oťapy. ŕ»se:c>koa 4 v„žiŠ
takto vy^roau^v od lo s j j 4 rš s-ichr.tou I s r e e i e : Ak so * , ľanovn ik a, našiel u Seba m ilo st, pu tu j, ľ-ronia, Paňivníko, upre*-tre-á nás /2a 34, ? / .
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i l l , a fjd e o záchranu ntekeáfcycfc ľ u d í, ani
o xáchranu malého krens bývalých kočov íírov, ale 3 výí;.l\>s®»
denie celéh o Ľudstva. M ilosť, tet i U š i * n ašla u Boha, tyVy
sa v v t t c h , » f>4 mora k "'aru * a od rieky « í do diaľav kcs#
/Zach* 9* W .
'■'ária počdvc t i e t o slov-* * s c o „ í r.-,b n i^ i v r a vr ,•V oca.
Za v etk ;ch dcér Clona , r áv* j e j s adresovánť slová* laiSuj
as »

t ie s in e l, ako Noemovi, Abreh í •ovi a -’ o jí ííio v l: Kašle s i mi
l o s ť u Boh® f Ako Djr nebola zarazená, -.ko by neros vy č a la , čo
é® ia sa pasárevl
Ale a n je l pokračuje: fan s tebout Aj t ie t o slov á s i pos
vätené veľký*! chví i s t i dejín vyvoleného národ®, ay lU t® s lo 
vá d o s ta li charosmeUckč post..., vy I srne la ako záruke a nríslufe
fijvcej r ~-ei -re sv o je p oslan ie. .tajvjrvzne^die s it u á c ia , v
k to r e j b o li vyslovené, yu sjavenie Mospauinu M ojžišovi
v li
t i . Is r a e l je ohrozený n ielen neslobodou u 4tlakom, ale s t o j í
pri&ae pred fysicky® s&ičením. Tu Pán prehovorí M o jž iš o v i* ,
Márek I z r a e lit o v dolahol ku rm e ... h To, ; osielem ťa k í a w j *
aovi u vyvedie i s&j ľud Izraelsky s l^ y p ta . /E x. 3, l a , 1 3 /.
M ojžiš s® sdráhaX beznádejná pod u ja tie, hotové ca^ovraldal
A tu susntevajú slová ®oeaé ako t i e , ktoré kedysi s t v á r i l i
líeho b Zms Jm bude® s tebouI / i b . v . 12 /*
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Stojí polia F

SV* JOZEFA

má
a
Mrii Kristovi Pánovi n&jbllŽáie.tóuž spravodlivý a čistý a dobr

ho srdcaIA predsa akým utrpením aurel vykúpiť svoju blízkosť ku Kristovi!
Utrpení* aá mnoho prameňov*Jedným * nich j© afibezpočie straty milovaných bytostí#
Jozef miloval Máriu# silná to bola láska, lebo bola čir>tá*Aj koč? vidí, že Márie jev
požehnanom stave, nevie si rady .Povaluja za nutné u najlepži© «* t®jne ju prepuétiť*
Tak svätú, čistú, milujúcUoKoľko to bolestil
život Ježišov je ohrozený! tStek do Egypta!

hráz, v noci, do oudziny, v pätách Hero

des! Vraoia sa, ale počuje, ž© v Júdtgu vládne Archelaus - nová hrúz®, preto ide ä©
OálU eje.
Ä p#t*m strata 12 ročného JežiSa.Ži niektorý sv'itac priamo pre Boh® a * lásky k Bohu
teké hrúzy prežíval»?Ako je teda sv*Jozef iste mocný u ježláe, keď ho vzývame v podob
ných úzkostiach a bolestiach! To je on, spravodlivý, ktorý kvitne ako Palma..do plo
dov aá ten strom pre každého tJezof najmocnejší, oroduj za nás!

b E ŠE

E A í K I

B OHOM

l.Nechoď večer spjtť neskoro."Prohýřená noc "-ťažké vstávanie.*-* okres tol.o pamätaj,
že eéé byť ráno tesn fit.

k ,ľ ror. už pri eveje j večernej modlitbe pežch»= nie pre tvoju rannú "tichú chvilku".
3.Začni svoju "tichú chvilku"hneď po umyti a cblečení.Varuj au toho, aby ei začal
niečo iného , če by ť« odpútalo od tcho najdôležitejšieho.
4 .Vyhľ daj si tiché siesto, kde nebu eř nikým ručený.
5,T&a zver lánu Bohu v krátkej nodlitbt* celý nevý der, prečítaj si oddiel Písma
podie nejakého príručného rozvrhu e čítaj bibliu s modlitbou.
6•Očakávaj od. Bofca veľké požehnanie.ČÍM viac budeš čakať, tým viac ti dá.
T.íotoffl as daj do modlitby•Pokľ<-ctočky*ľaj -uchu

vátému príležitosť, aby tvoju mod

litbu formoval.
8J/»í.v&j pozor na vnuknutia lána, nevyslovuj prosby len podľa v!»stn-**c cítenia.
9.kros 'rán® *-to, eby ťa držal vo tvojej© blízkostí po celý nestávajúci der.
lO.llaj Kristovi právo, aby bol behom celého d. e ránom, tvoj ch myšlienok, elvo a či
nov.
BOH fA VCFi', ABY KI B KÍ? Z aČÍKä L Oďljf DEŇ I
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VIETE, &...
...

v obci Torrebelwino / TalienÉko/ mieetni obyvatelia ibe. opr tŕne púšťajú vodu
z vodovodných kohútil v.Jednému dôchodcovi tetiž s tečúcou cvodou vplával do

umývadle aj malý had.
... názov Chicago znesená v indiáachom jazyku, z ktorého tento názov pochádza, sies
to, kde rastťí veľké cibule.

... jedného zo zemeatnancov pošty v Balom me; tečku Veľkej Británie prepustili z prá
ce, lebc odmietol, nos iť viezanku. úd djil za pravdu

raesstnévateloví.

/ Keby to tak bo1e u nás, no neviee, nevieš*../
... sídemtýžd; ovéau Mitchelovi Boydoviemu transplantoval i v Los Angel es erdcv.Operácia sa podnrila.Najmenřie umelé Slniečko funguje.

LÁSKA - TO ZKAt&KÁ

RĹf,lAf TO K h JU iZ n . Fílk BKUtófiO, BLZ TOHO, f.E BY i

MYSI.2L FA VÚSliZKf , KTCKÉ TO BOD; Ká# FRE NEHO SAMOTNÉHO.

lýiou
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V stredu, 9.3.1988 bol doporučene odoslaný list tohto znenia na
ObNV Bratislava 1, Vajanského nábrežie 3, Bratislava
VEC í

Verejné zhromaždenie v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí
dňa 25. 3. 1938 od 18.00 do 13.30 hod. - ohlásenie.
}
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i Wa výzvu viacerých veriacich občanov vám týmto oznamujem,
podľa paragrafu 10 Vyhlášky ministerstva vnútra č. 34 S / 1351 .iradný
vestník, že dňa 25. 3. 1988 od 1J.9Ô do 18.30 hod. sa uskutoční
pokojné verejné zhromaždenie občanov v Bratislave n© Hviezdoslavovom
námestí pred budovou Slov. Národného divadla.

I

’

,

Programom verejného zhromaždenia bude tichá manifestácia občanov
za menovanie katolíckych biskupov pre uprázdnené diezézy na Slo
vensku podľa rozhodnutia Sv. 3tce, za úplná náboženskú slobodu a
za úplné dodržiavanie občianskych práv v ČSSR.
Predpokladá sa, že účastníci zhromaždenie vyjadria svoj súhlas
s programom zhromaždenie držaním horiacich sviečok.
Uskutočnenie verejného zhromaždenia sa opiera o článok 28 éstavy
paragraf 6 trestného zákona ô. 68 / 1951 zbierky, o dobrovoľných
zhromaždeniach a organizáciách.
Prosím, aby ste toto ohlásenie zobrali na vedomie!

S pozdravom
RNDr. Iranti ek likloúko
Biliková 16
Bratislava

POZN. REDAÚCIE;
Ak môže", zúčastni sa!
Ak nie, obetuj za akciu sv. omšu!
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Evy majú prednosť!
ŠPINY POD NECHTAMI

sa dá odstrániť pilníčkom*Ale pri varení si často zašpiníte ruky*Pomod je jednoduchá
Vezmite si špáradlo,obtočte kúskom vaty,namočte ju do citrónovej šťavy a špinu ňou ľahk<
ko vyčistíte*
NEMÔŽETE KOLÍŠ VYSIAŤ Z PLECHU?
To je naozaj nepri jemné*A ak je to cesto nárezy, je to dvojnásobne nepri jemné*A pomoc
je taká jednoduchá*Na jednom konci nadvihnite koláč nožíkom,po celej šírke podloží
te nitku,zoberiete do každej ruky jeden koniec a pomaly ňou koláč odrežete*
REZNE BUD# MĚKKÉ
ak ich pred upravou namočíte na. 15 minút do studeného mlieka0Skúste a uvidíte*
VIETE SPRÁVNE BALIŤ?
To je prirodzené,ale možno predsa neviete,že ak chrnete mať šaty nepokrčené,položite
medzi ne papier a skladáte ich spolu s papierom*Takto sa vám iste nepokrčia*
tUDOVf LIEK PROTI BOLENIU HLAVY
Stačí vraj jedna lyžička medu do šálky čiernej kávyoMá sa piť za horúca*Napokon to
ani nemusí byť také odporné,iste chutnejšie ako alnagon*

DOBRE VEDIEŤ jtŽE
Pančuchy
-hneď po zskúpení,nenosené preperieme v teplej vode a až po vysušení odložíme*'
Odstránime tak škodlivé látky,ktoré vznikajú starnutím vlákna*
— odkladáme stočené do seba a ukladáme jeden pár za druhým*
- po vypratí ich vešiame zásadne za zosileaú špicu,nikdy ich neprehadzujeme ceft
šnúru alebo vešiak
Aj pre Adama sa čosi ušlo!
véZGUÚ VÍM DVERE?
Ak nemáte olej,stačí tuha z ceruzky*Postrúhajte ju,nadvihnite v závesoch a zasyp
te tuhou*Niekolkokrát nimi pohnite a nebudú vŕzgať*
ZAKALILO SA VÍM VÍNO?
Stačí ak do lievika vložíte kúsok vaty a víno prelajete*Bude zase čietó*Takto mô
žete čistiť aj ocot*

V pracovnom úrade

v Ruhrstadte v Gelsenkirchene /NSR/ si potrpia na poriadok.Meuzi

8,SO a 9,30 môžu do úradu vstúpiť iby "zákaznic i "-nezamestnaní, ktorých mená sa za
čínajú na A až F ..Ďalšiu hodinu prídu na rad s menami od G dc K.A tak to pokračuje ďa
lej.Ten, kto príde neskôr sa nemusí cítiť v nevýhode.Voľné pracovné alebo učebné mies
ta v dnešnej NSR aj tak veľmi ťažko nájstť.Ďtatistik pracovného úradu pravidelne za
kresľuje na tabuľku stále stúpajúcu krivku nezamestnanoti tak, aby si to každý uve
dom 1 .Pred tromirokmi museli dať túto tabuľu zväčšiť smerom nahor.Vtedajší najvyšší
počet nezamestnaných 15 OCO totiž na tabuli už nemohli zaznačiť.Dnes už hľadá prá,cu
vyše 26 000 mladých ľudí.V miestnosti pracovného úradu je ticho.Na tvárach ľudí,
ktorí sedia ped dverami s rôznymi tlačivami v rukách sa dá vyčítať len jedno sBeznádej.Pracovný úrad navštevujú z jediného dôvodu.Vybrať si podporu v nezamestnanosti.
Lenže ani sa tou už nemôžu stopercentne počítať.Najneskôr po jednom roku bez práce
sú z poistného systému vylúčení a môžu počítať len so sociálnou podporou.Z 2,2 nezamestn.v NSR viac ako 1,6 mil.nedostáva žiadnu podporu«Aj absolventi vysokých škôl
praimo vstupujú do radov nezamestnaných.V súčasnosti okolo 200 000 absolventov zákl.
škôl nevie, čo si má počať.Ministerský predseda prísl. oblasti vyhlásil, že súčasná
bilancia je najhoršia v celých dejinách.Tragédicu NSR je už to, že 200 000 mladých
ľudí je nepotrebných a vyradených zc sploônosti pred tým, než’ sa dožijú tridsiatky.
Dajme slovo aspoň štjtrom z nich:
MICHAEL TIMMA,autolakovač, 17 rokov:
Po mnohých pokusoch sa mi konečne podarilo nájsť éi učebné miesto.Lenže ani nei pos 4
mesiacoch som bol opäť na ulici.Podnik, kde som sa učil, ma napriek dobrým výsledkom
využíval len ako pomocného robotníka.Nemal o nula záujem.
YELDRAY COSKUN, baník, 23 rokov:'
Na základe úplatku, ktorý som musel dať jednému zo zástoupeov majiteľa bane, mohol
som pracovať.Od zač.augusta 1986 som zassa bez práce."oho sa obávam?Pretože som Tu
rek, môže pre mňa dlhšia, nezamest.znamenať vyhostenie z krajiny.
ANDREAS HEDRICK,inštalatér, 21 rokov:
Po vyučení som sa tri mesiace zaúčal, pitom am prepustili.Slúžil sem v Bundeswehri.
Po ukončení služby som opäť bez práce.Bývam u rodičov, otec pracuje tiež v skrátenom
prac. čase, brat je tiež nezamestnaný.
GEORG KNOBLAUCH, murár, 22 rokov:
Pokúšal som sa po viac ako ročnej nezamest .zvýšiť si vzdelanie na vlastnú päsť, aby
som získal iné zamestnanie .Podperu v nezamet t.nedostávam .Na pracovnom úrade hovoria,
že pri sťahovaní sa stratili všetky moje spisy.
Milí čitatelielMyslime aj a& týchto našich bratok v modlitbách, pretože hoci su zo
spoločnosti vyradení, v Božích očiach sú veľmi potrebníI
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ma: vzkrieacný Kristu*?

91.ííh je pre

M

£i

S E B E

9L.!ísi'1uje® sa chápať Cirkev, cítiť « šou, žijem pre ŕ.u?

t

93•?«?!© ef» z jej sviatosti ak'. ■rumanov Života?
94 .Večitú jo;- dcar,e a naozaj?
95*Ke !y si naposledy prečítal solídnu knihu o náboženskom probléme & živote?
96.Pol

m duchovných cvičeniach a urobil soa ich dobre?

rok

97*Ltstla e» ©i av. orní & duchovnou potrebou dča?
98*Mám duchovné vedenie a chodia pravidelne na

spoveď, so® pritom opravdivý s

úprimný?
99*Ak feo&i «» rozhodol pre a&nzelstvo, chystán sa ne. vážne?
100. k

k

Iia vol

k životu v c*líbáte, rozvíjaš si životnú ahlbokú lásku

i'uďe«,

aby som sa im v mece Božce noh cl raz venovať?:
101 .Veria naozaj v život večný?
10£»Aká otázky r i máte #11# položiť?

+++++++++4
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/ Gercen /
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AKO ZUíUV i f ?
<?orez vSčfni ea začína presadzovať, že zdr&vi ;rvý ten, kto toho druMéhc prvý zbadá.
5 i je to muž a či žena,Ten, kto vkročí ffo »iestnc*ti, pozdraví ako ,rvý.lotri tom
platia aj tieto

-ravidlát muž pozdraví ženu, starái Bledšieho, podriadený nadtisdcného

Pochopíteľné,

aúaj výnimky, ktoré prikazuje takt.Kapr. mladé dievča zdrav

pána.
ULICA
Vo všeobecnosti kráča

mop pravej * trime nule. Toto spritvidle vSnk
i*

ne hrozí ne. tejto strane nejaké nebezpečenstvo, nepohodlí®, hustá premávka & pod.
Hatí, že "sprivodca" ide po nebezpečnejšej strune.

zcsKÁaaaiiE
Pri přediv Uvvc vú.ijí ôa dbá iba nv vr

a pahlftvle #>it*r.rim \ cvie- m tno

etavi HuimV e olocnoati pri pozúr* vovaní podávané ruky ácreciu#

žt?ne ea predbug pczv&ní,

pozdravíme najprv dcmác ich » h c» ti t^í ov »í r i thcoJr dc spoločnosti vchádza prvý t&užf pri
východe dáva |

u na & voje &pol • poe tfeve&le»

f
PB«ATEÍSTVO HÁLOBÍ FiASOSf Á 11 LÍ
/ F.Bacon /

MAREC
PANNA

MÁRIA

A

ŽIVÁ

VIERA

"Raduj sa Mária, milosti plná, Pán je s Tebou! Počneš a porodíš
Syna a dáš mu meno Ježiš" /Lk 1,28-31/. Takto oslovuje anjel Pannu z
Nazaretu a oznamuje jej radostnúzvest, že z nej sa narodí Mesiáš, Bo
ží Syn, ktorý spasí svet.Na Otázku"Ako sa to stane, neÔ ja muža nepoz ■
nám?" odpovedá anjel, že to bude dielo Ducha Svätého, Ducha samého Bo
ha* Ktorý ju zatieni a preto dieťa, ktoré sa z nej narodí sa bude vola'
Svatým, bude to Boží Syn. Anjel doložil toto zvestovanie svedectvom,
aby ĎeĎ pomohol uveriť:"Vidíš, aj Alžbeta, tvoja príbuzná počala Syna
v starobe a už je v šiestom mesiaci tá, o ktorej hovorili, že je nep
lodná, lebo Bohu nič nie je nemožné./Lk 1, 34-38/. A Mária pred touto
nemožnosťou, ktorá sa stáva možnou v Duchu Božom, odpovie: "Hľa,
služobnica Pána? nech sa mi stane podľa tvojho slova". Mária uverila,
že Boh z nej môže urobiť Matku svojho Syna a vtedy "Slovo sa stalo
Telom" /Jn 1,14/, Ježiš Kristus, "rovný s Bohom berie na seba pri
rodzenosť sluhu a stáva sa človekom " /por. flp. 2,6-7/i
Mária prijala zvestovanie, nosila vo svojom lone Ježiša, poro
dila ho uprostred chudoby a zamietnutia. Ako Jeho Matka nesmierne
miluje Božieho Syna a jej láska a materstvo ju uschopní, že bude spre
vádzať Syna v jeho poslaní, že ho nemiluje vlastnícky, ale že ho neus
tále dáva určemiu, ktoré má Ježiš pre druhých, pre svet. Toto materstve
sa musí Mária učiť pofiôía svojho života , ono je prostredníctvom utr
penia dotváranie na poslanie Matky Mesiáša. Mária musí stále vstupovať
do porovnávania svojho ohraničeného bytia s nekonečnou múdrosťou več
ného Boha, až do krajnosti, kečí stojí pod krížom svojho Syna.
A vtedy, v čase najväčšieho utrpeniavrcholí jej viera ."nepochybuje o
Otcovej láske voči Synovi,vvoči nej a voči svetu a nepochybuje o bož
stve svojho Syna. Uskutoč ňuje,xks podobne ako jej Syn na kríži "Šéma Israel" - Počuj Izrael, -milovať budeš Pán§, svojho Boha, z celej
svojej mysle", ked jej rozum je korunovaný tŕním. A práve pre túto
vieru sa stala, podobne ako Abrahám Por. Rim 4, 18-21, Hebr. 11, 17-19/
ale v plnosti, Matkou viery, Matkou Cirkvi, Matkou každého kresťana
a pre túto vieru a lásku je najviac oslávená zo všetkého stvorenia.
Origenes hovorí, že Kristus podržal svoju Matku v tejto bolesti, pomo
hol jej pochopiť, že ho musí sprevádzať ^ jeho poslaní , aby zachrá
nil z hrôzy smrti a z najpriepastnejšieho utrpenia všetkých ľudí zeme.
Mária je Matkou a obrazom každého kresťana. Kresťan je Synom Božím
synom Cirkvi a synom Máriiným. Na druhej strane je kresťan "matkou
Kristovou" tým, že v ňom zreje Ježiš Kristus /por. Eŕ 3,17; 4,13,
Gal 2,20; 4, 19/. "Kto počúva Božie slovo a uskutočňuje ho, je mojou
latkou a mojím bratom" /Lk 8,21/. Človek, ktorý je postavený pred
blahozvesť, ktorú mu ohlasuje Cirkev, počúva ako Mária anjelovo zvesto
vanie :"Raduj sa, lebo si našla milosť u Boha, z teba sa zrodí^nový člo
vek, Ježiš Kristus, ktorý ti dá večný život, ktorý ťa uschopní milovať
v rozmere kríža,t.j. v rozmere večného života - milovať všetkých i
nepriateľov. Vždy, keä člobek počúva a prijíma ohlasovanie Cirkvi,
ktorá mu oznamuje Božiu lásku, ktorou ho Boh miluje a ktorou miluje
každého človeka zotročeného hriechom, lásku, ktorá sa prejavuje v sku
točnosti,, že Kristus zomrel pre jeho hriechy, za neho, aby on nezomrel
vtedy zostupuje Duch Svätý a v tomto človeku začína rásť nové stvorenie
Ježiš^Kristus, nový človek, ktorý berie na seba hriechy iných, ktorý
neotvára ústa na svoju obranu /por. Iz 53, 7/, "služobník Jahveho".
Nový človek, ktorý je zároveň "Syn človeka, ktorému je odovzdaná vláda
a Kráľovstvo" /por. Dan. 7,13-14/, z ktorého "vnútra potečú prúdy ži
vej vody" /Jn 7, 38/, ktorý "prešiel zo smrti do života, lebo miluje
bratov" /I Jn 3,14/,. Prečo je potrebný prechod zo smrti do života?
Pretože človek podľahol pokúšaniu padnutého anjela, ktorý mu oznamuje
veľké klamstvo: Boh ťa mamiluje, Boh ťa obmedzuje skrze prikázanie
/por. Gen 3, 1-6/, nechce, aby sa ti otvorili oči, aby si "bol ako
Boh", nechce, aby si sa ty skutočne realizoval. Never jemu, uver mne,
ty môžeš byť bo&om sebe samému, ty rozhodneš o tom, čo je dobré a zlé,
ty máš právo na morálnu autonómiu. To to"zvestovanie", ktorému sme všet
ci podľahli /por. Rim 3, 23/ spôsobuje v človeku hriech, t. j. bytostné

oddelenie sa /zo strany človeka/ od Boha, ktorý mu dáva existenciu.
Preto človek stráca zdroj xxExjtxxxHxa jestvovania, zakusuje nebytie,
smrť, čo sa fakticky prejavuje neschopnosťou milovať Boha a blíž
neho, nemožnosťou kominikácie, únikom pred druhými a pred sebou sa
mým, úžasným utrpením, vzdorovitým a démonským utvrdzovaním
svojho ja /"budeš ako Boh"/, v zúfalom hľadaní spásy samým sebou
a v sebe samom íatvrdzujúc sa žiadať pomoc mimo seba samého,
odmietajúc fakt závislosti na Stvoriteľovi. Toto je bytostná situá
cia človeka oddeleného od Boha a tu nepomôže moralitovanie, tu
pomôže iba ten, kto je silneší ako hriech, kto zvíťazil nad smrťou,
kto má "kľúče od pekla smrti" /por. Zjav. 1,18/ a môže premôcť hr
hriech - "siatinu smrti" u človeka - Ježiš Kristus, Syn Boží a Syn
Panny Márie. Ježiš Kristus, ktorý "vyniesol naše hriechy jja svojom
tele na kríž /I Pt, 2, 24//, ale ktorého Boh vzkriesil zmrtvych,
ukazujúc v jeho vzkriesení odpustenie /por. Rim 4, 25/, ktoré Boh
v Kristovi udeľuje ľudstvu zo svojho milosrdenstva, pre svoju lás
ku k človekovi zotročenému hriechom a strachom /Hebr. 2, 14- 15/
zo smrti, ktorý vie, čo je dobré, ale robí to, čo nechce /por.
Rim 7, 18-25/. Vzkriesený Kristus je prvorodený z nového stvorenstva /Kol 1,15/. On naplnil v človeku exodus, vyviedol ho z faraó
novho otroctva na slobodu, otvoril cestu cez more smrti a voviedol
ho do zasľúbenej zeme, do samého neba, do Božej prítomnosti.
On, Večný Kňaz, sa prihovára za ľudí, ktorí sa zmietajú v existenci..lnom utrpení, on dáva ľučbm možn•sť^znovuzrodenia, konverzie,
zmeny života, prostredníctvom Ducha Svätého, ktorý z človeka vyberá
"kamenné srdce a dáva mu srdce z mäsa, milosrdné srdce, schopné
plniť Božie príkazy" /por Ez 36, 24/, t.j. milovať Boha aj blížnych,
milovať aj svojich nepriateľov.
Vvohlasovaní kerygmy sám Duch Svätý zostupuje do srdca človeka
a pohýna ho, aby odpovedal ako Mária: "Hľa, služobnica Pána, hľa,
služobník Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova!" Alžbeta nazý
va Pannu Máriu blahoslavenou, pretože uverila, že sa splní čo jej
povedal Pán. To isté platí o kresťanovi, ktorý prijíma Božie slovo,
ktoré, ako hovoria cirkevní Otcovia, je siatinou Ducha Svätého,
je samým Kristom. Tak kresťan, ktorý je zároveň Synom Božím^a synom
Cirkvi, /zakusuje materstvo, ktoré je mimo neho/, sa^zároveň stáva
"matkou Kristovou" , zakusuje materstvo, ktoré je v ňom , pretože
sa v ňom rodí nové ástvorenie, ktoré "sa rodí z Boha"/por. Ja 1,
12-13/ a volá Abba Otče! Toto nové stvorenie je živené Matkou Cir
kvou, kým sa nerozvinie v "dospelého muža" /Por. Ef 4,13/ kým
neplní poslanie "služobníkaJahveho", kým nie svedkom Božej lásky
voči svetu. Všade tam, kde sa ohlasuje a prijíma Ježiš Kristus,
dochádza k zázračnému a radostnému objaveniu Panny Márie ako
Matky Ježišovej a Matky Božej. Tento objav vyplýva zo skúsenosti,
ktorú nám dáva Duch Svätý, vyplýva z účasti na Máriinom materstve .
Niet opravdivého kresťana, ktorý by nemiloval Máriu, ktorý by nepo
chopil jej materstvo vzhľadom na poslahie jej Syna, pretože on
sám*žije to isté tajomstvo, preto sa s ňou radí, modlí sa k nej
a pociťuje jej blízkosť. Vie, že Panna Mária tak ako na svadbe
v Káne, neustále ukazuje svojmu Synovi , že ľudia nemajú víno,
že im chýba život a šťastie. Ona nám môže vyprosiť skutočnú vieru,
ktorá robí z Cirkvi znak spásy pre svet.
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Možno Vás, milí čitatelia, bude zaujímať, *kc žijú mladí kresťania inde, čo robia,
ako sa majúo Dmes sme sa prete vybrali do jedného väčšieho západoslovenského mosta
na výzvedy® í© sme sa dozvedeli? Nuž, čítajte 1
o»o Keďže sme ešte v pôstnom obďobx, konajú sa u nás v pôste tzv® "Kajúce pobožnosti"
Je to každý týždeň® Stretávajú sa tam starí, mladí i deti,aby sa spolu zamysleli nad
utrpením Pána, nad mukami, ktroé musel podstúpiť, aby nás vykúpil„Témy stretnutí sú
rôznesMládež a Kristus, Márie pod krížom, Rodina v súčasnosti a iné®KaŽdý raz vediep
pobožnosť niekto iný, muži, inokedy ženy, matky, strarí a chorí alebo detioPo každom
stretnutí je krížová cesta®Okrem toho je každý týždeň v určitý deň mládežnícka omša,
na ktorej sa hovorí o problémoch dnošSa®Raz každý dostal kúsok papiera a mal napísať
č© sa mu nepáči, páči, ako by si predstavoval ideálneho mladého človeka

a podoNávr-

hov bol® nesmierne veľa®
Ho, če? Zaujímavé, však? A možno by sa to ujalo aj u nás!
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HA SVETK SÚ LEN DVE MOCNOSTI, MEČ A DUCH® DUCH EŠTE VŽDY ZVÍÍAZIL HAD MEČOM,
/ Hapeleon /
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Za chorých a telesne alebo duševne postihnutých, ktorí svojou vierou a trpezlivosťou
posilujú Cirkev®
Za všetkých katolíkov v čine, aby boli pre spoluobčanov vernými svedkami a ohl&sovateľni evanjelia®
Srdce Ježišove, požehnávaj vedeckú a duchovnú formáciu mla díkov, čo sa pripravujú na
kňazský stav®
D R O B N É

O Z N A M Y

*- Redskoia Plátku odkúpi hocijaké množstvo tenkého preklepového papiera, ako i kopír
všetko v neobmedzenom množstve® Dopredu ďakujeme®
D Ú Š O K
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Vojaci sa pripravujú ma slávnostný večer®Retný nariadi nástup®
- Nech predstúpia tí, ktorí majú radi hudbu®
Piati nadšení, usmiati vojaci predstúpilo
- Čo treba spievať?— pýtajú sa®
-Ale, nia, nie, len odneste klavír do klubu®

8®marca- MDŽ®Žena netrpezlivo rozbaľuje bslíčok®Zr»zu skríkne t
- Jano, ty si sa zbláznil? Prečo si mi kúpil práve papuče do vody?
- HuŽ, lebo práve pri tom púlete nikto nestál a aj tak, nech ti kúpim hocičo, aj tak
si to ideš vyraániťl ?

