
zrnko peľu^Lipt sv. Otca mladým 
zrnkojpeí’u: Vediaip. že majú Matkuý kto: 
zrnko peľu: Príprava záverečnej časti 
zrnko peľu: Drobné oznamy 
zrnko/peľu smiechu na rozlúčku

zrnko peľu: Báseň
zrnko peľul Výklad modlitby Zdrava, 
zrnko peľu: Ružencová ŕamma Mária 
zrtoJío peľu: Dobrá rada nau zlato

xe že J u  

i gitarista 
.a pre máj Mariánske]
sel apoštolátu modlI /t sv. Otca mladým

zrnko pe 
zrnko pe 
zrnko p e. 
zrnko pe 
zrnko pe



Keby sme sa vedeli dívať na život očami 3o žírni, 
celý život by sa stal svedectvom nespočetných, 
dôkazov lásky Stvoriteľa. Po stopách. Jeho diela 
Otec n. s vyslal do sveta, nie, aby sme eli 
so sklopenými očami, ale aby sme kráčali v Jeho 
slepo j. ch, ktoré zanechal vo veciach, v udalostiach, 
v osobách. Všetko nám mš. odhaľovať Boh:;.

Položil slúchadlo... Prečo e.si telefonoval?
. c , áno, lane, teraz to už chápem.
To más z toho, že soľ priveľa hovoril

ľ; sírim: 1 - počúval.. .
Odpusti, rane, že som viedol -or,n''ó ,

a nie rozhovor.
Vnútil som svoje názory...
'i e, výmena ..s šorov to veru nebol;.
Pretože som nepočúval, nič som sa

iedozvedel.
Pretože som nepočúval, nič som nedal.
Pretože som nepočúval, nenaviszal som kontakt. 
Odpust, Panel 
Boli sme spojení-

a teraz sme
rozdelení.

ľie je- potrebné veža sa modliť, aby sme sa mohl 
usmiať na Ježiša v najmenších podrobnostiach.
Jeho každodenného život-. .
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/Pokračovanie kí. časti: Poszdrav anjela/

Pred podobnou nesmiernou a ľudsky beznádejnou úlohou 
stál Gedeon. Proti nemu mocný a dobre organizovaný utláčateľ, 
s nim ujazmený, medzi sebou rozvadený Izrael. V takejto si
tuácii dostáva poslanie: Premôcť utlačovateľov a oslobodiť 
Izrael. Aj jeho uisťuje anjel: Pán s tebou! /Sdc 6, 12/
Co sa potom stalo, to prevyšuje všetko očakávanie: 300 ľudí 
zvukom poľníc a rachotom nádob uvedie nepriateľov do k ta
kého zmatku, že sa navzájom pobijú.

Treba poznamgnať, že v týchto prípadoch nešlo len o zách
ranu nejakého kmeňa, ale o vyslobodenie zo situácie, ktorá 
ohrozovala úplným zničením Božie dielo spásy. V prípade Moj
žiša, aj Gedeona nešlo len o to, že existenciu, ako sa to 
pred tým, aj^potom toľkokrát prihodilo v dejinách. Išlo o to, 
že tento kmen bol nositeľom Božieho diela, budovaného cez 
toľké generácie, že ohrozením tohto kmeňa mali byť zmarené 
Božie prisľúbenia a Božie plány.

Táto úvaha nás priviedla k poznaniu, ktoré je pre nás 
práve tak zarážajúce, ako bolo pre Máriu. Slová - Pán s tebou 
- stavajú Máriu možno povedať do jedného radu s veľkými vy
volencami Božími. Naznačujú nesmierné, ba vrcholné poslanie 
ú /ak uvažujeme len čisté ľudských nositeľov Božích plánov/ 
v diele Božej spásy. Pretože cez Máriu sa malo naplniť, Čo 
Mojžiš a Gedeon iba pripravovali.

Najzvláštnejšie je, že veľká historická tradícia, kto
rou slová - Pán s tebou - sú prežiarené, evokuje predstavu 
boja, zápasu, predznamenáva hrdinský záchranný čin. Táto sú
vislosť nie je náhodná, to sa ukáže o niekoľko mesiacov pri 
stretnutí so Simeonom. Podľa jeho prorockých slov, ktoré 
z Ducha Božieho odhaľujú zmysel Máriinej životnej cesty, sym
bolom jej existencie nie je nežný kvet, ale meč! Milosť, 
ktorú Mária,našla, uvádza ju doprostred najstršnejšieho zá
pasu v historii, zápasu medzi dobrom a zlom. Kráľ národov, 
ktorého porodí, je znamením, ktorému budú protirečiť!

Na tomto pozadí treba chápať slová anjelaj. Pán s tebou!
Sú to slová adresované tým, ktorí boli ad Boha poverení pgs- 
laním, ktoré je ľudsky neuskutočniteľné. Ale sú to zároveň 
slová, ktoré dodávajú odvahy, nie ty, ale Pán bude konať!
Urob, čo ti bolo povedané, pretože Pán dá tvojmu počínaniu 
taký výsledok, ktorý prevyšuje ich prirodzený účinok. Chod 
a konaj smele, pretože pred tebou sa more rozostúpi, mocní 
panovníci sa pokoria, armády sa dajú na útek.



L t ' s J o  t H z J i ' s m e  *
Blahoslaveni pokojní, lebo Ich je kráľovstvo nebeská,

Sv. Monika sa nerodila v r.331 v Tageste v Mumidii. Kodičla 
jej výchova zverili istej bohabojnej slúžke, ktorá ju pozorne 
vychovávala. Kaš bolo treba, tak ju aj pokarhela* Brávala Moniku 
do pivnice po víno n vždy jej dala ochutnat* V Monike sa prebu
dila záľubu v pití. kači. to slúíks spozorovala, pokarhala ju a na- 
z V íIj ja pijankou. Toto Toniku až tak zarazilo, že si od pitiu 
odvykla*

¥ydals so za starosta siesta Patrícia v i omaste, ktorý bol 
pohan. Stav manželský jej priniesol veľ© trpkých chvíľ. Jej 
manžel bol ľahkossy salný sveták, hnal sa za nezmy solnou rozkošou 
a nezachovával manželskú vernosť. Boí veľmi h ne vliv.;', dna vžsk 
vedela, že hnevajúcemu sa nemá odpovedal. Ani skutkom, ani slo
vom. Jej syn žv. Augustín po svojom obrátení hovorí: "hoja mat
ke slúžila otcovi ako svojmu pánovi. Snažil© sa ho získat pre 
Teba, Bože. Teba hlásala jemu svojim životom. Jeho nevěrnost 
väok zná žala tak, že so s ním nikdy preto nehádala. w

Bolo veľa žien, ktorých mužovia boli miernejší e predsa 
ť&žúie zná žali tento kríž. Keel v rozhovoroch s priateľkami 
obvinovali svojich mužov, Tonika ich karhalo.

.Najviac starostí mala sv. Monika so svojím synom Augustínom. 
Bol prudký a neviazaný, oddal so hýrivému životu. Monika napomí
nala, karhala, plakala a modlila sa sa neho. Občas sa postěžova
lo jednému biskupovi, ktorý ju stále pobádal k modlitbe. ľ.ečl 
augastín opustil svoju viest veľmi trpela, ale zdvojnásobil;; svo
je modlitby. Nakoniec Fén Boh vyslyěal pokorni modlitby tejto 
matky. Duch Boží zostúpil na Augusti im, ten sa vrátil do vlasti 
a žal sa pokrsti t. Jeho ma t k r. s-; rozplývala svätou r.-, .osťou, 
Ďakovala Bohu a riekla: "život už nemé pre mňa pôvabu o ceny.
Čo by som tfe na svete ešte robila? Priala som si, aby som skôr 
oko umriem uvidela svojho syna pokrsteného."

Pred smrťou povedala: "Pochovajte ma kamkoľvek chcete, ne- 
■ obuvj , že by .oh v cien súdu nevedel, kde ste vzkriesi z mŕ

tvych. Lea za to vás prOsíis, porna tajte na mňa vo svojich modli t- 
bách. w Zomrela ako roľnú,osi v roľu 387.



V národoch š í r i l  es; kreš n# blud klfarby, 

v fc&etole medlil en Bom laik svfitýt 

*%iádtiií, prou ca nás,“ k a©j ruky cpian, 
“aakl©: námJe ilia , Božieho % »a, 

aby ai® rozkvitla krenftenská viera, 

sakaela biedu, é© tráp náe ž vieru.*’

b o b e ! r a b a  b

Mária vetita* "Obtnr srieň jasný, 
náreáezt sealnae ©#Iť vek krásny, 
svStébi ruženca p/ evcaná rul ? 
satani* bludy, ž© trápia -S*» nôti*.
V rodiaéefa Sušence b dlltbbŕ vrúce 
pripravia raôcti, ver*nehynúce.
V národoch poalaú záhubné epery#
v pokoj s láafcu ea přenesla v*dery."

A B Z L A T Ú

CrmÔR-RLHO ČERSTVÉ
doaiahnele, ak h© v le t í t# do studenej vedy, ktorú budete feaMý druhý de vyasiefeť. 

imľikKKA bob s cmffimMu
ak ju k-í hodiny pred varenie necháte cti#  v mlieku.

mxr-ÁLt&f m » m
Ak en vás? pripá li hrniec, dajte -i© variť vodu en eeibu.Spálenina zmizne.

STÍU. ^T/KlMiS, fe  »/ľ. s ilí, čr*uf AU Žw n il tak, AKOWf 8iE HO MALI JJjZVřg. /Senee*/

V I S T A  *Z K t * .

•  podľa ©snénenia htntlstinfcéh© úradu USA s vyáe 2 adl •nnnáelatlev uzatváraných v reku 

j# 2d% manželských *vftskov etarftieh t ie *  e nladáíni nuinl.Vekový rozdiel je priemerne 
§ rokov*

-  35 režná Ch®z»i Klnkee z áesaau /India/ porodila ui s veje tretie  trcJŽ»tá.d®äB® dieťa 
scnrelo, slo d chlapci a 4 dievčatá sú zdravé.

-  poisťovacie spoležnee* Ueyd*8 /Velká Británia/ uzavreli; poistná zmluvu sa aneriekýn 

epev&on Bruee 3priasteeaon*V prípade straty hlasu au vyplatí 1,® a 1. dolárov.

♦ -#+4
VB0ST1KW náSMBBfao S u m u  M  MfLlf SA, AU US VU & M IŠm  JffiřfflD SE V GMIĽI

ICTŔVAf./Cieere/

©tž# aáj, sea Tvoj„Tebe sa odovzdáva*, heb s© uncu podiB' Tvojej vdSeJBa všetko, í© sa 

T i mtmm zažiada urobit, T i óhkujen*ll» všetko 00a pripravený, vfthtke pri jene. len anoh

na anou p l» í  Tvoja vfeJJa i  sä v*ttítw  stvorení, nič Iné » i  nežladěn, Bolo n*j.Po Tvojich 
r#k akladaán r v© ju iulu.febe ju dáven, Bože s*'j, e láskou eelébť? ardca, pretni# fa 
silu jen , a pretože na táto láska ženie d© Tvcjhe náručie, áe Tvojich ráV odovzdať 

bez výhrad, s bezhraničnou dôverou, veď Tý e i  néj Otec/
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S O  i t GI T A R I S T A
Am iám  Pm&l /
Sadbe žraaeáaakofeo jnuimt , saéaaho p&é m>nvm Boží g ita rista*, BÍ#®b, ktoré ea hral©
• seelaee* »& ét*la  iM tM llM W , mJ&iteMeJ&eu fe»lh©« tých íiaa.Je ekýaei, d«atók©*,
vystMotlaalávaeh© o sváka, jaauitu & aapoáí.v*4 ©1 keholi k*.Cliro»aý '"stres“ t u lej feu-

doba© j  tiäiíiOí t i  bo eotisol 4$ alkohol isau.V g«é^étólatticb rokí. ch aáble s tra til b

i  m»kéh&0baofii.Sik.to aevedtl, hm«•  j»o4«l, &*i Jeho epoibbratle, Jetuiii.ito oeetre-

t i l  M tlbKoltt hnutia *Amwpná nikoho! l e i "  m  podarilo « « i ( M i l  es a pliagy slSco-
feoi isau.Keď oznámila&tke rvoje «lb<f8tW| tá jodsodueki,ale hĺbok© fcroa&aeká lem
au povedal* i *BoÍo s*34, huoiáa, ek aš&eJI* b láh a l terás druhý® alkoholik©®." iueiéoa
do ja li tie to  elovaáaatiQr.Stad ©a apoštol#® alkohol!' ov c teebrin ll aaohýeb.w*
iueiá® Suval m rel svetle svete 30*Júna ISIS. Jeh©rodléia beli Joiaodaefcá reísáei, 
hmtám bol Štvrtý »  deviaileh deti.Ceote do ikaly trvala aeléau iooiéaovl feadSuu.Tôte 

hodinu kaldedeaa®a t r iv ii  & i«» povadujda Ju fj» bl^cdareč, lebo *e l aoSneuť sedebudadlf 
» i  istotu, i# Boh Je dobrý. Ma oset re *e tre to l ll-g*Sa$ Uieiá# starého belgického k a- 

m t ktaáau p riš lo  sle.Utclé* utekal detvov e ©saáitôl t© ©teevi.Tea a j e© etsrMa ©yaes 
pre&ieool krasu doaev.Ki«* o í t t l , le  ee M í l i  Jeho foelodsá hodiee.Chytil Lueiáae sa ru
ku © povedal aut T w e ll  eoa H m , ah* poslal niekoho, kto by «& aekradil.Heefeeel by s i 

t© byt ty?"Tiet© slová eUkruSkétae M;at» padli sfce mmi©oko do dulo thlajposJKeď aal 12 
bokov* od išiel é© kolégia, d© Bruselu. Ale p© dvoch *c&eeh b© >-©el#lÍ de*»v.T© i«k »  w  
v rá til »p5i©Ji. 19M vétúpil d© Jezuitského aoeiciátu.C t r i  reky neskôr h© poveleli m  

vojeu d© Sýrie,2a Masa bol byavBtoaý r . 1MB. Biekoľke rokov po vyevieôk* sa stal 
ssáaya ©pevákoa aábošesekýeb páeeai.b glterou v ruke ea vydal sw ceetu ©kole gvsfs.Vi* 

d© žal veľké Jnpeehy.Obdivov* te lia  m  ho Bes to pýtali* do e i  ayslí © svojieb dopeefeoeb 
** Zloi.ilaer, pien® inšpirovaná sejíaŽ iw toei.f'rod Boho® válo simmmb&i , t le  velel ®i-
luje® Ježiša Krista, preto aa ©telo, I© aoje piesne složeaé pr© Moafeéera Je !tie  Kris

ta e© páSili »»«býs». "SSeéiatké® 70-týcb rckcv erssu stó.eol s obaoru.V sobotu £8. ap
r íla  1994 h© p r ie ie z li do nš^ooaice.ioatal nával krvi. d© aes|0l»8tMrel © Ssaej bodiue 
vo veku £6 rokov. \

Bude uiitoéaé vypočuť ©.buval©, ako hovor i  e svoje® etretsuti a Me«oaymý»Í alkohol ik «i' 

"ľO.aerca 1970 p r i l ls  ptóseá Mladi eločna vyhľ* $ * t  m * pri bráar kl laiky .Velia sa Kri- 
t ia * , eo® alkoholiSka.Prišl* eo® ’V&m pnuvaT et dane ve£or.««.Jediný* oieľe®
M  bolo oetet trieev i e ponfiied lnýn aby aj o*i e®;t » U  trieavi.Je to skúpia* o*$b* pre 

ktdtrá sa stal alkohbl. aajv^éii® proMéaoe.Prad tý »  *h » •* podrobil dom kdrefli.BeU *1»-

tedné.Kbby so® obo*l sbnáT* aký® pre#triedk»* táto a d r ie s  uekirtešeil# aenoivé* po- 
vedel by som -  p r ia te ľ  t w » . *

Toto J© poatolátv© ruval ovej knihy, *%« i  llvo ta .

ľ  O B B S li O V O B 1 f  4 £ 5 T B i t  S. F 6 , I  O I  i  *
m & •? J í l  2 L A T O t I

/



Z hľadiska zamerania na skupiny ľudí mohli My sme rozlíšiť trojakú 
Činnosť Cirkvi:
1/ pastoračné - zameraná na katolíkov 
2/ ekumenická - zameraná na kresťanov nekatolíko*
3/ misijná - zameraná na nekresťanov

Pre hlbšie pochopenie misijnej činnosti Cirkvi je najlepšixe si 
prečítať celý dokument II. Vat, koncily "Ad gentes" - dekrét o misijnej 
činnosti Cirkvi, Tu uvedme z ne&o aspoň tri vety z článku 6:

"Osobitné podujatia, v rámci ktorých Cirkvou vyslaní hlásatelia 
evanjelia idú do celého sveta a venujú sa úlohe zvestoavť evanjelium, 
ba zakladať Cir&ev medzi národmi alebo skupinami, čo ešte neveria v 
Krista, sa napospol nazývajú "misiami" a realizujú sa misijnou^činnos- 
ťoe. Spravidla sa konajú na určitých územiach, ktoré uznala Sväté Sto- 
licp# Vlastným cieľpm tejto misijnej činnosti je hlásať evanjelium 
a sadiť Cirkev v národoch a skupinách,v ktorých ešte nezapustila koťene"

Uvedené rozdelenie na tri časti možno badať už v činnosti prvotnej 
Cirkvi s tým rozdielom, že druhý skupina - blízki, "nezjednotení” bra
tia boli Židia, prvá skupina - kresťania, tretia skupina v pohania.
Hoci Pán Ježiš sa z prevažne praktických /"kapacitných"/ dôvodov obme
dzil na Palestínu, jeho spásne poslanie bolo od zaťiatku univerzálne* 
Toto pochopil z apoštolov najlepšie sv,Pavol /preto sa stal "apoštolom 
národov -r pohanov"/, ale môžeme tvrdiť, že toto ešte lepšie a prv chá
pala Mária,

Máriu si Boh vychovávaj aby chápala univerzálnosť spsäsneho plánu, 
v ktorom mala plniť /dobrovoľne - ak bude chcieť!/ sýznamnú úlohu Matky 
Vykupiteľa, ba potom aj Matky Cirkvi, a to univerzálnej, katolíckej =
= všeobecnej Cirkvi,

Podľa svedectva pastierov pri narodení Ježišovom anjeli ohlasovali 
"slávu Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľudom dobrej vôle" /Lk 2,14/, 
teda nielen starozákonnému ľudu Božiemu v Palestíne, Iste aj tieto slo
vá - ako všetky ostatné - si Mária uložila hlboko do sede© a premýšľa
la o nich /Lk 2,19; 2,51/* To platí aj o slovách starca Sianona: ",,, 
moje oči videli tvoju Spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých 
národov, Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu"
/Lk 2,30-32/, teda Mária počula, že jej dieťa vude Spasiteľom všetkých 
národov a v tom rámci aj svojho izraelského ľudu.

Aj príchod a poklona mudrcov z Východu /Mt 2j-12/ boli príspev
kom k tomuto pochopeniu.

Pri úteku do Egypta a počas pobytu tam Mária iste pocítila a uvedo
mila si, že aj v pohanskom národe sú i dobrí ľudia, ktorí im pomáhali 
v ťažkom položení emigrantov, a že to bola vôľa Božiaf lebo cez proro
ka oznámil: "Z Egypta som si povolal Syna" /Mt 2,15 cituje 11,1/,

Mária bola uprostred apoštolov pri zoslaní Ducha Svätého, ktorý 
im dal silu a schopnosť ohlasovať spásu Židom z diaspory a prozelytom 
hovoriacim rozličnými jazykmi /mM$Part i j Médi, Elamčania,..všetdi ich 
počujeme hovoriť našimi vlastnými jazykmi,,."/ /Sk 2,9-11/*

Mária iste povzbudzovala apoštolov, aby pimiii úlohu, ktorú dostali 
od Ježiša: /Kelte do celého sveta © učte všetky národy..."/Mt 28,19/*
Mária /podľa tradície/ odišla do pohanského Efezu a bola tam u apoštola 
Jána ako biskupa tejzo oblasti. keď Mária hebola teologička, iste



chápala Jánovo označenie Ježiša ako Slova Božieho a teda ako Matka 
Slove chápala a podporovala poslanie tých, ktorí svojím slovom ohlasujú 
Slovo, To je tiež dôvod, prečo Máriu môžeme nazvať matkou misií a mi
sionárov - ohlasovateľov Božieho Slova*

Máriin domček /podľa tradície/ bol prenesený nie do Palestíny, ale 
do Loreta v Taliansku - do zeme vtedy ešte pohanskej.

Ale po svojom nanebovzatí Mária sa neprestala zaujímať, by matersky starať o celé ľudstvo:
Mária sa zjavuje v rozličných zemiach, všade hovorí rešou tej krajiny 
/Lurdy f La Saluta, Fatima, Guadalup, Syrakúzy, ledzugorie.•./• Máriu 
si uctievajú katolíci, ale aj yýchodní kresťania v krajinách všetkých 
kontinentov ako svoju ochrankyňu a Kráľovnú. Prezo sa mariánske pút
nické miesta h svätyne rozosiate po celom svete a najme v tomto mari
ánskom roku hojne navšteuujú.••

Mária poukazuje na aktuálne poteby Cirkvi ,na jej Iľúčové úlohy: 
pred 70 rokmi sľúbila vo Fatime: "Rusko sa obráti, ak sa nájde dosť 
ľudí, ktorí budú uctievať a uzmierovať moje Nepoškvrnené Srdce..." 
Národy Ruska, Ukrajiny a Bieloruska oslávi© v júni t. r. svojr milé
nium, tisíce výročie pokrstenia, príchdu gríckych misionárov do Kijeva 
na žiadosť sv. Vladimíra, kijenského kniežaťa. Mária túži po obnove 
kresťanského charakteru týchto národov!
Čo od nás očakáva Pán a teda aj jeho Matka - vo veci misií?

Kto chce pracovať premisie, nemusí nutne odísť do nejakej misij
nej oblasti. Môže sa modliťj obetovať svoje utrpenie za misie, posie
lať valíčky s drobnou materiálnou pomocou, propagovať tieto činnosti*.• 
Patronkou je sv* Terezka Ježiškova, karteliténka z Lisieux, ktoré 
nikde v misiách nebola.

Ale Cirkev potrebuje aj -tekýeh, ktorí zanechajú všetko, svoju vlasť 
a idú do misijnej oblasti."Žatva je veľká a robotníkov málo.,."/
Švet má dnes vyše 5 miliárd obyvateľov, z toho je asi 30% krestanov, 
katolíkov je asi 17% /©si 860 miliónov/. Je pravda, že aj v katolíckych 
krajinách nie je všetko v poriadku, je treba veľa apoštolov, ale nemô- 
žno očakávať, kým to bude doma bezvadné a až potom ísť do misií! Tak to 
bolo od zaťiatku: apoštoli sa rozišli do celého sveta, hoci Palestína 
nebola pokresžančená, tak tomu bolo cez celé dejiny Cirkvi: katolícka 
Cirkev sastále rozširovala vaska misijnej činnosti, aj náš národ sa 
stal kresťanským väaka misijnej činnosti sv. Cytila a Metod© a unýeh. 
Tak tomu je aj dnes, 0 povinnosti všetkých pokrstených prispievať k ší
reniu wiery a spásy hovoria kokumenty II* Vatikánskeho koncilu /najmä 
konštitúcia Lumen gentium, dekréty 0 apoštoláte laikov, 0 misijnej čin
nosti Ciekvi/, túto povinnosť zakotuuje aj nový kodex cirkveného práva 
/viä najmä kánony 210, 211, 225/.

Katolícke misie má na starosti "Kongregácia pre evanjelizéciu ná
rodov", ktorej prefektom je náš rodák kardinál Jofcef Tomko. Na misio- 
logickom kongrese v latinskej Amerike v auguste 1987 povedal, že aj z 
latinskej Ameriky - ktorá sama je misijným územím - treba, aby išli 
misionári do Ázie, Afriky a Oceánie!

Pre nás je však ťažko sa dostať do týchto kontinentov. Na druhej 
strane zas ľahšie než iní sa môžeme dostať do susedných krajín a máme 
aj rečovú a povahpvé predpoklady, ako aj znalosť spoločenského zria
denia a život© v nom, aby sme ľudí týchto krajín porozumeli a oni nás* 
Či to nie sú "znamenia časov”, ktorými k nám Fám hovorí?



lári®, xmfto iatfca, vypree bé* evetlo Luch* Svitého, aby ose* ti«to
z&mky daaov chápali, a liroké ardc®, aby • » «  pcdřo toho konali!

hodí 1 sto e©s Vlaatofcáci Bota... vrúcu® ť* prosilo , d®3, *fei' tvoá* 
Cirkov s raterakoo pe&ccou FObojt • ári® ofalooovlo e vary® Hus vi®tk/a 
národ©* a naplnil* iw t  pr*^»vti &u*ha t vitého. Stano Kriate* Báifeo 
háa*. /Modlitba po p r ijiaaá l * e»i® O loa Mriit k*tk* Cirkvi./

i

i

Zo vš®tkýc£ ktorí podlá príkladu Paauay k ári® podúvaná Bož U  olovo 
s podľa noho aj £i£tS.

Abykm tk rok í la ic i hĺbi i® pr®dívali «vo3* povolaní® & poslania 
v Cirkvi m vo av«t®.

Srde* Ježišovo, xtchove3 vo avatoeti vlatkýeh biskupov, kn*sov 
a diakonov.



Chlapec oaloskrky utekal hore achodai 
a potom zabúchal m  dvora***
Rozteč ae bol pri c ie li*

la chvíľu sa s&razil sad ich ľahoatajsosťou
& p toto?.* «» * tým rozhodne nechcel zmieriť, 
sahse varný sa vrhol ®& beseitaé úvere*
Odrel do nich* búchal pSsťfeai, tĺkol a kričal* 
IVo sa dverách s dr®ve»ýra obličajom ea sopofela 
asi brva*
Chlapec si sjosoasul m fclúčcvú dierku* 
sa ironické oko tých smutných dverí*
Ale keď ea k se j sklonil , 
v idel, fe oko Je saiverené*** 

fu  al zúfalo sadol sa schody a plakal* 
Pozoroval som ho e posyalel #ea s i, 

la i  Ja aa éasto vyčerpáva# pred 

zavretými dvermi*
Choaa ospravedlň ovuť, dokazovať, presviedčať 

a hovorím ••• *  »áv?*« ä&kmmí»»»
Mohutne rečsís, aby aose presiko! k fantázii
slabo k srdcu toho druhého*
ále ton druhý sadí predonaou zdvorilo,
aalebo mmrzom
e Ja. mérm mrhám svojou silou*
Ba J s i,  Pane* úctu a trpezlivosť* 
sas£ sa milovať a mlčky prosiť 

a čakať »a prahu* 

al tas druhý otvorí dvere*



s í t r
Vel: í v sv,s budúcnosti.

15* Ci«r e'v ks: pozerá u rledje t ľuóí, ha vi&e, Cirkev os obi t-
.\r:r s;;.. EDcar: vidí seba sarzú v riad c '» - v % v s vrtkých ospolc a 2

r kfitlúa , to
upot t ;ls /ch čias* v rasnya *f«í8Ct»€i v iditto tí̂ ere trč: u
by ť sl 5VC hv. J, v jeho prv<v istes* Pi&envésr ala clíc í: Premohli 
sta zláho. ’ľf.pís-l soa vé: áoti: rožnuli sta Ptoc ... lapí/nl som
vén mladíci: ti** »ilny% zostáva vo v- s Boí te slovo ..." 81

Apo& tolov& slová sa pripájajC &»i Kilitdwu evtjajellovšm roz
hovoru s mladíkom p. rorliehejé sb ako mohutné ozvenu z pokolenia 
tm pokolenie.

V na; o J generácii na konci, druhého tisícročí - po Kristu aj 
Cirkev vidí soba eaz-.j v alsdých 3'naocň. A ako vidí Cirkev soba 
•otiu? nvlácny svfäeotvo© o tom je učenie druhého Vetin nekeho 
íonciiu. Cirkev vidí seba s^ro ako “sviatosť", Ciia znak * prestrie

, '
Vidí teda scba seau vo vztahu k celej velke • Tu/ia-ke. «odi; e, ktoré 
neprestajne rastie. Vidí sebe sáru v univerzálnych rozmeroch* Vidí 
sebe sr y •;«, ee. ti c. ekunenizmu, tile jad=.ot% v- e t V. 'c:- kz-e stanov, 
za ktorá na -rodili Kristus e ktoré je v nadej dobe nepopieratelne 
naliehavé. Vidí seba esitu aj v dialógu s vyznáva .-ni .,e, r... r tr;.,ns /eh 
n božtaetSev 1 so vt-et ..-'•••i ,ur*i dobrej vôle. Tf>ký dialóg „e dí — 
logom sp -sy a aé slťŠŠit aj o oju vo svete s. spravodlivosti aedzi 
1. u2s< i.

Vy mladí ste nádejou Cirkvi, ktorí 1 révt U-k to vidí seba samu j 
a avo.ie oslr.nl.. vo svete. Cirok v v k.t hovorí o tccito svoja ,, ./slinil 
fyhPazor toho bolo i«dév .e posolstvo k 1. januáru 1965* - Svetovému! 
dnu «.icm* 3oľo iirer v- r v v. , v ^resvodCc -.í, ;«. "cesta 
miera j# aj sečtou r.lédete ** / ' 4er a 1* áeái idú spola /. loto 
presvedčenie -# výzvou a súčasne o,- . • vozí or • Znova ide to, aby 
ste boli r i -. xevení obhájit se pred ke Jj> , a to vás vyzýva zdcvodní 
nádej, ktorá je vo ves, aJ.dc j, kto/ť c- viete c v,-, d. Ako vidí to, 
tí.i-' náuej r.-, t./...a ■<. .Uii n . c! rove". v. aobeco r . ot '2 ■ •.

Vzetcl -i ste ďan q v kru o svojich drahách. Tento kruh sa 
v é ide ; -O f-tupne roa'fiiruj . Gcsre* vSčií ; oCet os: o 30:. úeasi: ne veáor 
život#, aj vy samá ®i uv&dor.-ujete obrysy r. :le£«&stvfi, ktoré vée 
s n í i apeja. ú-., to takmer v. ,iy s ■:• ioÉBnitl* určitý- spesobor



VEDIA, f E MAJÚ MATICU, KTORÍ ICH MILUJE,,.
Boh dial ľudstvu dva zázračné obr^zy.Jednýa JeTurínske plátno, znázoňujúce utrpniey
Kristovo, druhý® je BUADALUPSJCŕ OBRAZ Bohorodičky, kter ea a e. ktátky •kaalk z jav il ma 
p lášti jedného Indiána-aatéka.
1531 9*dcembr& vrch Tepeyeo /Mexico/

Juan Biego -  57 ročný Indián sa sa svitaní ponáhľal sa ev.oašu, keď spoza hviezd počul 
neopifeteľlne krásny hle®, potom uvidel svetlo a voľakto ho mile oslovil po mene* S všitá 

lama ea mu z jav ila  a "nahuatskýs " jazykom hc *« rosila , aby čiel k maxiokému biskupo-
v i a predniesol au je j prosbu*"Vrúcna s i želáš, aby tu vybudoval i kaplnku, kde môžeš 

pnukáaať a ponúduut svoju lásku, pomoc a oehraau, lebo ja sena vaše Milosrdná Matka." 
biskup- Juan. de Zamár*aga p r ija l prosbu e nedôverou a žiadal ei znesenie. ? príležitoa*vy
t i  4* zjavenie prosila tedí- Pjuw.a Juana, aby na vrohu uazbiers rule do ävojbo plášťa, 
ukázal je j  .ch a odniesol biákurovi.Bisfcup sa veľmi sečésóoval, keď má Inidán rozprával 

o ružisch, ale And ten » tpústil p láŕt, vypadali z neho ruže a na prednej strane plášťa 

v ide li nádherný obraz Kárie.Biekup padol na kolená a vzdáva vďaky Bohorodičke.0 dva 

týždne kaplsk* stála. Togu, ktorú Indiáni n&z vejú "tila a ", vystavili a skrze je j  mi
lostivú pôsobenia bolo počas niekoľkých rákov pokrstených 9 Miliónov Indiánov./Rázov 

GuaOálupe je šp&nieelkeho pôvodu a v nahuntakon jazyku to znamená "promožiteľka diab
la/. Guadalupská Maáena vysvetľuj© pohanom, že nie je správne vzývuť Boka ho vesmírny eh 
telesách a ročne ir, obetoval tis íce Sivotov.Poôľa príkldu sv.Panny treba vzývať pra

vého Boha, or vlfií tnth. Syni?, obetovala za vyká- sni# sveta -  rez a zsvIdy.Aztékovift, 
ktorí už mnoho trp e li, našli pre ďalší život potrebné vysvetlenie i  cieľ.Ke obraze pož

ne ť  i  moc Panny, ktorá rozdrví hadz-satana.Kle je však zázračné len objavenie sa obrazu, 

ale aj to, 8e sa na tilate dosiaľ zachoval .Ani po miekelkonánobaos zväčšení neboli obja
vené stopy po čtetci.1 ieBkí., z rastlinného materiálu vyrobená látke, nebola vhodná na 
saľovenie.Ak táto látku nez&malújú, o £0 rokov sa rozpadne, ak ju zaseľujú, rozpadne sa 
o 5 rokov.Tento obraz v?a): ostal neporušený po 456 rokov, hoci prvých 10 rokov ani nebol 

okrášený aklonuKa státieíce ľudí sa ho dotklo, p á l i l i  pred ním sviečky* Veľkosť tilmy 
je  198 + 106 cm, postave Penu j© 142 o®.Od čias tepeyaefcých zjavení bolo už 46 pápe

žov, z nich 26 vyniesli nejaké rozhodnutie, príp. modlitbu k guadalupekej ľenne Márii. 

Udalosti 456 rokov;
1531 l.zjaveaie-S.tíeceabr*, i .zjavenie -S.deceabrb.,; .njeveaie-lOšeeesbrs 
1531 4.zjavenie -  12 decembra, uzdravenie Juanovho ztrýke 
Nasledoveli mnohé uzdravenia, rozbí-dButia pápežov, poi usy s obrazom.

1?79 návšteva l.lápéže- JámFavle Il.nu mieste zjavenia 
19Q1 oslavy 450. výročie zjavenia
GUAHALUPSKÍ FAKM MÍRIí , ORODUJ ZAHÍôlH



Príprava záverečnej č— ti Marií— Ink o reka
/Äajprv pripomíname —vrhnuté msm&né témy a teroíny *  mienia p it í ,  m  prvom mieste 
4# vždy celonárodní/ 
máj tttár ia-Metha a is il

13*«áj-výreči» fa t l—kého s j*v«xi*.FÚte #14 • ,15„mAj táp •Slovensko llarlinke, 

vý*k.-&ruSlovaká Huta-Zokrea BardeJav/ 21. * 22.— ja/Turíce/ Seitla 
júrniMárin-Matka biskupov a najmú sv.Ctea

11. júm-Mej— žkvrmeré SrdcoFamagr Márie ,Fúte sktnré Mory,Vranov *,Tepi'©u.Vied«t 
ot-nove anevetenie Mepofikr— eémsi Srdcu Penny Márie 

Júli Mária-Matka celej Cirkvi
16.júl-F.Márii Ker— lnkej látej lA.,l?.Júla Oab©ltov/t*kr.B«rdejev/,f©polžieeky
2.,3.Júle Levoče

august# Zavrčeni# čeeov -  viťasstvo Penny Márie

15.eugust-honebovsetie P .Márie, sáver Mariánského roku t Mi .ra-Kslvérla, aei
13.,14.augusta

f
F1 nemocné odpustky a&ftu žiakať vřetei veriaci, ktorí sa zúčastnia;

1/ V d. A, v ktorom sa a tóne a v ktorom sa e— i  Mariánsky —k a to vo farskom aoeto* 

la , v hociktorej i —j  ueriáaskaj svRtyai, alebo — i —n atest a —bes—J pobožnee t i ,  

ktorá má súvis a kariánskys r©«om.
£/K» Mariánaky sviatok, v —Idú —betu, alebo v hooistorý iný é*&» v ktoré* — slávi 

niektorý ©viet—  Penny Márie.
3/SC*»íay ae pečae Mariáaekeh« rosu, t i ,  ©e pod— re*m putujú do opriánekejevUtya# 
urče—j  biskupom a tu ea súčet nie lltur.ebradov, recitovanie ruženca, albo hocijakej
inej pobožnosti k úcte Fa—y Márie.
4/Každý é»u počas roku, t í ,  ktorý navštívia Basiliku lénny Márie V&čéej v Ríme.
SAždy, keď aáboí— prijmú Fápežeké požehnenie dané biskupom e to e j prostredníct
vo* roehlaeu alebo televie in.
Odpustky — aMu siekať len r«ossa dei e môžu — sinkať e j p# somrelýek.

/olovo—ké klesy s bime, á, 6/1967/

»♦♦♦♦♦ w  m w jm  vevee
f?jumOCMSJŠf JE f®S* KTO F M M & S S Á M  SEM* /čínske príslovie/♦♦♦♦♦♦eeeeeev» eéec e e
Aby sa niekto mohol volat k—stanem, —etnči byť ibya opísaným v metrike pokreete- 
nýek, treba es vážne napojiť do služby Božej, stať en činnou, Životnou bunkou jeho Tele.
K tomu váak treba, aby Kr letov život, jeho učenie, Muko jebe Cirkvi prenikli celé

ho človeka, jeku ducha i vÔľu.Treb* byť verným, neoblomným, výřnivo verným Kristovi 
Jedine sa túto cenu en móle vytvotiť ideálny človek, taký, po akom túťi sén Bek.Jedl- 
—  sa túto eenu — sne s ackráalť e. ros vinúť všetky luákaé keemoty, aby lepšie elú- 
Šili rudttivu«

ak sa sfckotÍ  ▼ moci, X30 mi skif#*mťy kcnal som, čfo aao m i* ,  vstaI
A Vm>»AJ TOI Aeetojevnkij/

♦4 ♦ + *++‘»4«»»» ♦♦



B R O B N Í  O Z H A I Y s
Dmes t malej mimirubrike uverejňujeme adresu* ma ktorej máte* milí čitatelia
molmoať objedmať s i veľká obrázkovú Biblius 

JA U O S L A V  K A M G L 
E 3 C H K N B A C H  8489 
U I L  B O X  4 1202
S E S T G B E. K E S Y
•-Všetkým ktorí mám priopeli preklepu vý» papier ob', 6i  kop Írom, vyelcvejeme 

srdečné Pám Boh zaplať!

Z R N K O  S M I E C H U  HA R O Z L Ú Č K U

Príde malý chl apčefe do Mototechny a pýta sa predavačky t 

-Teta, máte ťim-ťem?
-Nie, aeuáiae.

Na druhý deň znovai 
-Telia, máte ťin-ťoa'ľ 
-Nie, nemáme*
keď ma tretí deň zopakuje sveju prosbu, predavačka nervózne Odvětit 
MNie, nemáme, a *k ešte r&z prídeš, dostaneš varechouI 
Chlapček však další deň príde a neohrozene sa pýtat 
-Tete, máte varechy^
-Nie, nemámeo

-Teta, a ťim-ťom máte?íV

Pre technikov* 
ťi*-ť©n * zftasoa


