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. 'SVETOVÍ ROK MIERU'
Nigi^mier^Dod^lIpgmj,Sme potomkovia bojovníkov padlých alebo víťazných. V Európe
sa viedli nekonečné'vo jny. Po celé stáročia a generácie učili
matky deti modliť ;sa a štáty učili mladých mužov vraždiť. Agre
sivita je zakódovaná už v' prenatálnom veku. Istá dávka je ne
vyhnutná, lebo .kým- nežijeme v raji, človek si svoje miesto vo
svete musí vydobyť, obhájiť, musí bojôvať proti zlému. Prílišná
miera, ako^ju presadzuje doteraz každý politický systém, bola
však vždy''škodlivá. Mierumilovní kresťania ha to vždy ťažko do
plácali
Umierali za cudzie záujmy. Možno je to dôsledok tragic
kého sobáša oltára a trónu. Cisár zabezpečuje svojmu ľudu mier,
ale cisár sa cíti stále Ohrozený. Cisár má čoraz väčšie nároky.
Cisár potrebuje
dane a vojakov. V európskych dejinách to bolo
tak, že kresťania, ktorí m a l i s v o j e vedenie spriaznené a s p r i a - telené s cisárom, umierali,ja'surověli vo všetkých vojnách. Dnes
•sa'pýtame,
r. 313, ktorú sme oslavovali ako o siobodenie krésťahstva, neznamenala postupný výpredaj Ježišovho
mierového posolstva.
■■:
Cisár nedáva
výhody zadarmo .Jje málo kresťanské Čakať od
neho milosť a mier. Cisár sa spravuje zásadou: Si vis pacem,
para bellům /Ak chceš mier, pripravuj vojnu/. Deťom ako hračky
vyrába zbrane, kultúra je plná zbraní, víťazstiev a vojnovjích
obetí; filozofia automaticky predpokladá n e p r i a t e ľ a a k nie je,
tak si ho nájdeme; verejná mienka vytvára situáciu napätia,
ohrozenia a takého mieru, ktorý treba stále brániť;
robotník
zarába na chlieb tým, že výroba zbrane; zaslúžilí, tvrdí vojen
skí remeselníci skončia svoj boj za mier skôr ako ostatní pracu
júci, zato však s dvojnásobným dôchodkom a nakoniec ten štedrý
cisár padlých bojovníkov streľbou odprevádza na ceste k nebes
kej b r á n e .
v
'
Na to, aby Človek žil, potrebuje potravu, vzduch a pokoj.
Narušenie, pokoja,mieru môže byť len prechodné, aby človeka vybur
covalo z lenivosti a nečinnosti, do ktorej rád upadá /podobne
mobilizuje ľudský organizmus aj pôst a zadržanie dychu/ ale zá'klpdom ľudskej normality ostáva mier. Slovek má právo na mier
v srdci- ten kresťanom dáva Kristus, na mier v rodine- čo je
prvoradou povinnosťou rodičov, na mier v spoločnosti, o ktorom,
napriek uisťovaniu a-Veľkým rečiam máme stále dôvody pochybovať.
/K mieru totiž nestačí, aby sa len nevraždilo a nebombardovalo./
1
? 2 lŕ2 3 ..Z2 „s,jete_a_skres ťanský_poko_j
Vlasť sa stala príliš malým a chudobným domovom mladej ge
nerácie. Keä mladí opUsfia školské lavice, objavia svet, ktorý
je vzdialený na pár hodín cesty a ktorý je súčasne za hranicami
reálnych možností. ;Ak nie*-je dovolené ani ho len navštíviť, stáva
vsa lákavým a príťažlivým' ako tá trinásta komnata. Predstava vlas• ti sa mení.na malé, domáce, namáhavo a skromne prikrášlené väzenie alebo na veľký tábor, obohnaný ostnatými drôtmi, a márne sa
niekto snaží dokazovať, že nepriateľ je tam, vonku, na druhej
strane, že nás ohrozuje, že musíme byť vo dne v noci pripravení.
Niet čo brániť.
. M i e r o v é hnutie všade na svete, okrem nášho, oslabuje a kont
roluje militaristické sily. Verejnosť je presne informovaná,
k C ’kn sa dáva ny zbrojenie,. každý, chlapec vie, koľko'mesiacov
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si musí odslúžiť v armáde, tak isto vie, že ak by nechcel zobrať
áo "ruký zbraň', ’môže si tie mešiáce-edpračovať v civilnej službe.
Priateľ, ktor ý bol v Japonsku, pochopil rozdiel medzi kresťanstvora a tí mojoím náboženstvom.Japonci, ak dakoho odpíšu, do
uložia na. neho "idšime". Ten člove ; zips medzi
hodnú s c na tom
n i m i ,nso alej v škole alebo na p r :-.covis ku ako vzduch. Ako neex’isnopomôže,
tujúci. Nik ho "nevidí, nepočuje", nik: mu neodpovie
"neublíži"? ako keby médeštvoval. Uprostred ľudí ostáva otrasne
sám. Takto 'exkomunikovalií ľudia páchajú samovraždu.
■bfy, kresťania, akí- sme^takí sme, ale aj najväčšieho nepria
teľa pokladáme za človeka' ak je v núdzi, pomôžeme mu, nevieme
absolútne ;ľahostajní'. Od :tohto bodu až ku všetko objímajúcej
odpúšťarúče j láske je.veľký kus cesty. Je to však jediné miesto,
jediná vlasť \ skutočnej radosti,o poko jy. Tieto hodnoty moze r ozt'm lio idávať len. ten, kto ich má, a. čím štedre; šie ich rozdáva
nejšie ich vlastní.
po&op: "Neodplácajte sa zl'
Ježiš z Nazaret a dáva takýto pok
za zlá. Nastavte druhé líce. Ste šťastní , ked sa naučíte šíriť .,£>•
koj..." Lúdí si neidealizuje, vie, ako vyzerá'svet, Šíritelia po
koja sú ako Ovce medzi vlkmi. "Svet sa ešte nenaučil milovať, vy
to však viete., uverte tomu c. učte to iných. Nečudujte sa, že vás
svet nenávidí. Vy poznáte tieto zákonitosti, súvislosti. Srdce
majte ako ja, plné pokoja. Ale bučíte aj opatrní, ako holubice
alebo hacly."'
V ’cho •

mieru

eba. Mier sa začína v ľudh iiieru t.reba vycho v á v a ť .najprv
s kom srďci..' Slovek knemá mať nikoho a nic /okrem hriechu/ v nenávisti. V tejto prestávke medzi vojna li, ked sne sa a::o oovolaní
rožhodli urobiť všetko možné pre pe.ho zachovanie a udr ■a m e nchádzane.Ježiša ako jediného učiteľa a darcu pokoja,
ušime sa
k nemu vrátiť ako skromní, na neho odkázaní ž i a c i , aby sme sa do
jeho Kráľovstva dostali. Ioe P vieru á
u poslušnosť Ježišovi, ako
to poznáme z evanjelií a ako to tušíme v najkrajších ašpiráciách
svojho srdca. Alebo ako to pochopili a prežili mnohí kresťania
celkom oddaní, ktor-'c h
v našich dosť dlhých,.de jinách, ľudia, jemu c
tradične nazývame svätými. Klasickým priklí-dom mierového človeka
je Fr ant i-eek, v •ktor é ho tvár i, ako súhlasne tvrdia veriaci ai neveriaci, sa najdokonalejšie odzrkadľuje Ježišova tvár. František
nemal nepriateľov, koloval rastliny/, zvieratá, pravdaže aj ľudí.
rmády
Bez zbrane /a práve preto/ sa pokojne prechádzal po tábore
nepriateľskej kresťanom, ktorej veliteľ sa vyjadril, že ;e! boli
kresťania takí, ako je on, nebolo by v*jny.
Pokoj vo svete je aj darom. Ked sa už nevieme dohodnúť, kéeí
troskotajú všetky ľudské slová, keď skutočnosť je práve opačná
než všetky mierové túžby ľudstva, máme prešiť ’
Qeha, ako darcu po
koja,' aby zneškodnil Zlého, aby nám pokoj daroval a chránil nám
ho.
okom by sá'tna-1 hľadať a ponúkať ak* základ všetkých- vzťahov.
Obi

■olove’vá_nokoja

Žijeme, v,zmenenom svete;,
Ulica priateľstva či neoriateľštva, sympatií á--antipatií prechádz?a cez naše rodiny, manželstvá,
príbuzenstvá, činžiaky, pracoviská a
í eite hlbšie. Cez nehe srdce.
rov.
;
So starým svetom nám umiera oj obraz dobrého človeka
človek sa ešte nenarodil. Preto toľké diskusie, hľadania
t pania. Preto aj toľko sklamania. Veríme, že sme v stave zrodu no
vého ľudstva, novej humanity a obraz budúceho človeka je zatiaľ
experimenty on. sa už ale maľuje, iíy veriaci sme presvedčení, že
to bude opäť Kristus, očistený od vš'etk ch historicky podmienenýc

nánosov. Pre nás je to šanca. Vieme, kam ísť po príklad. Vo sve
te, ako pri Božom súde, stráca platnosť poza, fasáda, legitimácia,
rovnošata, konfesia, konvencia a platí len pravdivosť, hĺbka,
gesto a čin.
Človek s menom Kresťan by mal byť pravdivý, poctivý a .plat
ný" ako minca. Mal by to byť človek vyrovnaný, pokojn
a múdry,
člo'vek, ktorému nepôjde.len o'rok mieru z milosti štátu, ale
o život v mieri
zmilosti Božej.

• FRANZ JÄGERSTÄTTER /1907 - 1943/
, ^Úryvok z. knihy Sie widerstanden den Mächtigen od Johanna
Iloffmanna-nerrerosa, ktorá vyšla v. Mohuči r. 1983.
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V rakúskych cirkevn ch kruhoch sa ozývajú hlasy za začatie
procesu blahorečenia Franza Jägerstättera... Žiadostí o bľ’
abisku)sti .
/Katolícke noviny,

16. 3. 1986/

Mnohí,medzi nimi nie tí najlepší, boli by pokojnejšie sp.áva•li, kéhý
20'
m ája 1907 nebol v. hornorakúskom St,. Radegunde
.
ná 'svet' Vrán z Jhgerštätter. Pritom spočiatku sa tu javí všetko
ďoš'ť obyčajné. Franz je za každé huncútstvo; pracuje na g a z d o v 
stve va pokukáva po dievčencoch. Potom sa ožení s Franziskou a má
s ňou tri deti. Dedinčania hovoria, že od-ženby sa stal pokojnejším.Pódaktorí tvrdia, že h o Frahziska "s-pr.acoyala", čo má tpľko
znaínenäť,';že z* neho urobila pobožnostkára. Tí však si neuvedomujú
dvoje " v e c í : Franziska je nábožná, ale vonkoncom nie bigotná žéna,
a koniec koncov nejeden muž sa po stadbe stal pokojnejším.
Dvanásteho marca r o k u '1938 vstupujú do Rakúska nemecké voj
ská. -Deň pato so za jasotu.'ľudu a vyzváňania zvoncv s l á v i '”znovu•zjednoteníe Východnej marky" s Ríšou. Dvadsaťpaťtisíc komisárov
sliedi v Rakúsku po, Židoch o potenciálnych odporcoch hitlerovskej
expanzívnej politiky. Farára Karobatha v St. Radegunde v t m čase
najprv zatvoria, "pretože bol proti naci s t o m " , a pctora'za trest
preložia. Asi v tom istom Čase' má'Franz Jagerstätter sen. Vyroz
práva ho nástupcovi farára Karob'atha, vikárovi Furthauerovi, a
ten ho podnieti, aby si seh zapísal. "Zrazu sa mi ukázal pekný
vlak, ako išiel okolo vrchu. Nielen dospelí smerovali.k tonu, vla
ku, ale aj deti a nič ich nemohlo zadržať. Ako málo bolo dospelých
ktorí tu nešli spolu s ostatnými, radšej ani nepoviem, áni nena
píšem. Vtom mi odrazu povedal akýsi hlas: "Tento" vlak ide do pek
la". Sen pokračoval,: ktosi vzal Jägerstättera za ruku,
hlas ho
voril o očistci a jägerststter videl "pravdepodobne,iba sekundu",
aké sú muky strašné,
• "
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Ktosi bol ^óv.e;dal‘,
už, tu sa ukázal. Jä^érs:tätt.pr ako: rojko,
ako fantasta, ktorý duchovne nestrávil zákiadné-pôúčky z katechiz
mu. Pritom ten sen je vskutku najpresnejším opisom toho, čo bolo
možné vtedy všade pozorovať. Takmer každý vstúpil do^niektorej
z o r g a n izácií,prostredníctvom ktorých nacisti ovplyvňovali ľud a
súčasne ho pevne držali v rukách. Mladiství tu, pravdaže, neboli
výnimkou. Jágerstatter sa touto hystériou nedá nakaziť. Je proti
pripojeniu Rakúska k Nemecku, a keä sa toto pripojenie stane skut
kom, odmieta každú pomoc zo strany štátu plodiaceho bezprávie.
Zrieka sa pomoci rodine aj odškodnenia za šk«du spôsobenú'kamencom

•r •
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v Škaredom nečase, v St. Rsdegunde. Čo ho najväčšmi hnevá u všet
kých tých bezhlavých, ktorá chcú naskočiť do vlaku národného, so
cializmu, to^je iclť-bdhodlannsť obetovať sa za ten šialen5' režim
a bojovať zaň. On .to, .ochotný nie je.
Dvadsiateho druhého júna roku 1941 prepadúva nemecká armáda
bez vyhlásenia vojny Sovietsky zväz. Krstný syn Franza Jagersťättera je v H ušku1 ranený, a on sám v-ie, 'že tentoraz už nedostane
odklad vojenskej služby s ohľadom na svoje gazdovstvo. Na tú
chvíľu sa svedomito prioravuje. Pri práci na poli má dosť času
prehútoť všetko, a aby sa nezamotal do neurovnaných myšlienok,
svoje úvahy si zapisuje. Ide za vikárom Furthauerom, avšak sko
ro spoznáva, že nie je taký ako farár Karobath. Vikár au hovorí,
že človek v takých dôležitých.veciach nemôže rozhodovať sám.
Od tej chvíle vidí sa Jágerstätter stáť bezmála iba zoči-voči
ľuďom, čo m u 'jeďhostaj menujú všetky tie •inštancie , .na..ktoré jed
notlivec môže svoju zodpovednosť presunúť. Tak vikár Furthsueŕ
prenecháva posledný úsudok o Jagerstätterovom sne na psychiatra.
A^psychiatér .konštatuje , ..že^Jagerstatter je celkom norm á l n y . Franz
Jágerstätter pred vikárom Furthauerom vyhlásil, že národný socia
lista nemôže byť dobrým kresťanom. Preňho Hitlerovo vojna je voj
nou nespravodlivou*, lebo boli prepadnuté cudzie národy. On, Jägerstätter, nemôže pomáhať-v zriaďovaní bezprávneho režimu, rozhovo
ry s vikárom Furthauerom Jagerstättera neuspokojujú. Vyberie sa
za svojím biskupom do Linca. Biskup Fliesser sa domnieva, že za
Jagerstetherovými úvahami sú cudzie myšlienky, azda komentáre
zahraničných rozhlasových staníc. Lenže Jegerstátter nemá rádio.
Cirkev je v'o veľmi ťažkom položení. Vtedy si ešte pápež Pius XII.
myslí, že nacizmus je; v porovnaní s boľševizmom menším nebezpe
čenstvom. Jager-s t ätter poukazuje na to, že za politickými nálep
kami treba vidieť ľudí, ľudí ruských, ľudí poľských, ľudí'ňemec-'
kých. Dó týchto ľudí on nechce strieľať. Na ahgumenx, že možné
víťazstvo nad boľševizmom prospeje aj kresťanstvu, odpovedá, že
krviprelievanie tohto druhu nemôže zachrániť kresťanstvo alebo
ho dokonca priviesť k novému rozkvetu., že ísť proti ľuäom s o 1.zbra
ňou v rukemodporuje misijnému poslaniu cirkvi. Biskup predkladá
Franzovi .Jagerstatterovi iný 'argument, N e v i e y ž e on ten argument
už často počul,* Msgr. Fliešseŕ znižuje stupeň'* zodpovednosti obča
na a súkromnej osoby za Č i n y vrchnosti". Pokúša sa presvedčiť
Jägerstät.tera, že je iba trpaslíkom v obrovskej mašinérii- diania
a že by s.a mal obmedziť na -prehľadný okruh rodiny. Tam je jeho
zodpovednosť,*zvyšok zodpovednosti by mal s^dôverou prenechať
nadriadenom orgánom, 'aj cirkvi. On,- Franz Jágerstätter, .drobný
roľník zo gt. Badegundu., nezodpovedá-za to, čo sa robí vo svete.
Na Jagerstätterovu odpoveď, že nič nezmôže proti.vlastnému svedo
miu, biskup ešte dodatočne roku 1945 reaguje poukázaním na to,
'ž ě “Jagerstáttérov postoj býybolo možné "nepochopiť" a že sa dá
"skôr obdivovať než napoddbňôvať".
Keď musí Jágerstätter druh,? raz. narukovať, už nedostane od•klad. To aj čakal. Msjprovi, ktorý predsedá odvodovej komisi, bez
okolkov povie, že sa vzpier a.,branné j službe. ííajor je-rozumný
človek. Dohovára mu-. Jágerstätter po d e s i a t y i po dvadsiaty raz
. hovorí, že svedomie m u :.zakazuje zúčastniť, sa na tej bezbožnej
vojne. Nechop' stratiť Večnosť a k tomu zahynúť vo vojne, ktorá
je už prehratá.
Dôstojníci sami- už neveria, vo víťazstvo a neradi by ešte
vyslovili ro-zsudok smrti*' Preto ďalej naňho naliehajú. Zoširoka
opakujú argumenty biskupa Fliessera i majora: mqžnože Jsgerstättera ovplyvnili ilegálne skupiny. Nie je dôstojníkom generálneho
štábu, a preto nevidí, do -situácie, á tak ani nenesie zodpovednosť
<:za- to, čo robí Hitler. Vlasť a nacizjnus nie sú jedno a to isté.

Spytujú sa ho, či vari milióny týc h , ktorí narukovali, nemali
vôbec svedomie a či kňazi a študenti bohoslovia, ktorí boli po
volaní do vojenskej služby, všetci slúžia diablovi. Napokon
chcú vedieť, či býJim mohol označiť jeden jediný prípad, že by
bol biskup alebo kňaz vyžve 3l katolíkov, vzoprieť se/^rennej 'službe
Jägérstäťter. k u s í odpovedať záporne, ale to znamená, vraví, iba
toľko, že im ^nebola daná milosť vidieť pravdu. Jemu, Frnnzovi
Jcgerstatterovi, sa tejto milosti dostalo a podľa toho musí ko
nať. Dôstojníci ho ešte v dobrom úmysle upomínajú na trápenie,
ktoré chystá svojej rodine. Franz hovorí, že Boha..neslobodno
urážať klamstvami
len preto, že má Človek ženu a deti. Vojnové
mu; súdu neostáva nič iné než odsúdiť Franza Jagerstatteŕa podľa
paragrafu 5 nariadenia č. 33 vojnového práva za rozvracanie
br a-nne j -si ly na s mr ť s ťa t ím.
Vikár jľurthauer cestuje s Franziskou Jagerstätterovou do
■Berlína.' Chcú sa pokúsiť prehovoriť Jagerstättera na odvolanie
výpovede, aby tak dosiahli jeho omilostenie. Dvadsať minút smú
■obaja hovoriť s odsúdeným. Dedinský kňaz dúfa, že Franziskina
blízkosť pohne Franza Jagerstättera ustúpiť zo svojho stanoviska
Franziska- priniesla koláč a slaninu. To jej odoberú. Rozpráva
svojmu mužovi, že sú'doma všetci zdraví a že. ho celá obec dáva
pozdravovať. Franz Jägerstätter hovorí^ že všetci sa správali
k nemu -priateľsky a že vynaložili pri no m veľa. námahy, kňaz ho
vyzýva p o d a ť 'Vyhlásenie,.že zmenil svoj, názor. Poznove vidí
Jägerstätter veci realisticky. Možno že ho na odvolanie omilostia
ale bude to znamenať'iba toľ k o , že ho strčia do trestnej roty.
A potom .bude musieť byť pri "najhorších veciach" a bude odsúde
ný práve na to, čomu so chce za'každých okolností vyhnúť: na
pomáhanie so znásilneným svedomím vo vojne, ktôrá odpor.je všetkj% .Božím, prikázaniam.ŽChce,.äby ho popravili, nech Mitier .vidí,
aké veľká je,bezprávie, ktorého'sa dopúšťa.
Ale je tu ošte■ž'ranziska a deti, To je doteraz najťažšia
skúška pre FranZ.ä Jagerstattera. Franziska mu dohovára, Že ho
rodina potrebuje, a :pýta sa, Č odbude s nimi, keä on viac nepríde
domov/ Kristus povedal, vraví Jägerstätter, že ten, kto väčšmi
miluje otca, matku alebo deti než jeho, nie je ho hoden. Pre
manželku,.a deti neslobodno klamať .Boha. Franziska vykríkne, že
hó nacisti zabijú, on yš§& odpovedá, že po tejto vojne veľa detí
-bude .darmo -čakať gvojho-otca. Naostatok sa Jägerstätter •P3'ta vi
kára. Furt hauser a, či je to hriech, nasledovať hlas svedomia.
Kňaz odpovedá, na. otázku, záporne a žehná hp, Frsnz Jägerstätter
odporúča svoju .ženu•a svoje deti do Božej milosti. Deviateho
augusta' roku 1943. mu stíhajú hlavu, í,
0 .dvadsaťjeden mesiacov, neskôr vlak, ktorý videl Franz
Jägerstätter vo sne, sa zastavuje-* T.en vlak viezol milióny nat<
smrť a nerobil rozdiel medzi; vinnými a.nevinnými. Franziska, Jagerstätterová o svojom mužovi hovorí: "Bol vždy priamy," Takmer
bez námietok rešpektovala, rozhodnutie podľa svedomia, ktoré uro
bil' jej, manžel. Franz a Franziska Jägerstätterovci si nezužovali
vzájomne priestor pre svedomie' presadzovaním vôle jedného alebo
druhého, a tak tvorili bezmála dokonalý pár.
#
• *
R o z p a k y , ktoré šíril Franz Jágerstatter okolo seba za svojho života, boli po jeho smrti ešte väčšie.- Ani sa nedalo iné
očakávať. Zásada Franza Jägers'tättera krížom preťala a ešte stá
le pretína naširoko rozvinutú stupnicu úskokov, pomocou ktorých
sa chceme prekĺznuť popri svojich úlohách o pomocou letorách si
chceme s mnohými "keby" a "ale"^navzdory lepšiemu vedomiu a
svedomiu uľahčiť život, Franz Jägerstätter sa zriekol všednej
špinavej záchrany. No rozpaky, ktoré vyvolal, ešte aj štyridsať
rokov po jeho popravení stále trvajú.
. .

Na Jagerstätterovom prípade mnohých hnevá, že nedáva ani
jednu z^konvenených .odpovedí. Oficiálna cirkev nemôže obracať na
Jagerstattera pozornosť ako na.jedného zo svojich a pre pochopi
teľné1dôvody nemá záujem oživovať diskusiu okolo neho. /Pozn.
prekl. : Toto autorovo, tvrdenie najlepšie dokladá', ako ľahko môže
•-subjektívna mienka Ískajúca-, s a- potenciálneho postoja cirkvi
triafať vedľa.- Novinová-správa, ktorú' sme citovali na začiatku
t oht b med a i 1 ó n u , svedčí dnes; .o hnutí- za pozdvihnutie l'ranza.. Jagerstatter.a na oltár./ A štátne orgány š a .mužov ako fr a
Jägerstätter rady zrieknu. Ani len odporcovia vojenskej služby sa
nepokúšajú o to, aby zq sanktradegundského roľníka vymodelovali
svoj ideál. .Jägersťátter -toti| keď sa zdráhal zl.ožiť prísahu,
riskoval svoj život. Dnes je tu riziko menšie. Pravda, je nápad
né, -e práve veľa mladých ľudí naráža na problém Jägcrétätterovho konania. V mnohých prípadoch tu naisto zaznieva aj..dobovo
podmienená antipatia k náboženským predstavám, ale zväčša je^
pre mladých prednejšia rodina a povolanie.
Ak všetky názory zhrnieme, zistíme, že sa v nich neukazuje
nijaká všeobecne záväzná alternatíva k Jagerstätterovéj•odpovedi.
' Vlasť, rodina, štát - to všetko sa naznačuje rozpačito, vždy ako
jeden orientačný bôd medzi ostatnými. Potvrdzuje sa tým pluraliz
mus našich čias. Niet už jednej idey-, ktorá by zaväzovala všet
kých. Svet sa stal hádankou. Boh je skrytý, a preto na otázku- po
zemského poslania človeka sa už. neodpovedá jednoznačne. V takejto
situácii Jagerstätterovo konzekventne uposlúchnutie hlasu svedo
mia je jedinou '-rozumnou odpoveďou na chaotickú zmať^možných hľa
dísk, takú charakteristickú pre naše časy. To, že Jagerstatter
svoju poslušnosť -voči-. tomuto vnútornému hlasu, tomuto "rozkazu
srdca" /Kleist/ za.odieva do ošúchaného náboženského jazykového
klišé, vyplýva z okolnosti, že jazyk zaostáva za novými skúsenos- ťarni a spravidla ho musia k tým zakaždým najnovším skúsenostiam
priblížiť naslovovzatí básnici. Starožitný rečový šat ľranza
Jagerstättera nemal by nás teda pomýliť v poznaní, že sa tu azda
po prvá raz nekompromisne demonštruje- jediný'pre naše časy možný
..orientačný, systém, vnútorný pocit ako most k Ty a ako prostriedok
sebarealizácie človeka.. /Poznámka redakcie: S necitlivým hodnote
ním výrazu "svedomie" - ošúchané náboženské jazykové klišé, sta
rožitný rečový šat - sa -nezhodujeme.'/
Ak predovšetkým, mladí ľudia znova'
a znova zdôrazňujú pred
nosť ženy a detí pred tým, čo veľmi nepresne, označujú ako objekty
náboženskej ilúzie, zabúdajú, -že sa pritom oeitajú v nebezpečen
stve' 'podľahnúť jednej.z mnohých diaľkovo riadených ideologií našich
čias: úteku do zdanlivej idyly uvoľneného rodinného života medzi
pohodlne zariadenými "štyrmi stenami", úteku do súkromia, ktorý
uvofňuje vonkajší politický priestor každému, kto ho mieni vyu
žiť po svojom..Nie zriedka sa schystávoli okolo biedermeierovsky
útulných izieb katastrofy. Asi v tom istom čase, keď Jagerstät-ter stál pred'vojnovým' súdom v Berlíne, boli prinajmenšom dvaja
nemeckí," dôstojníci ochotný stať si s výbušnou náložou k Hitlero
vi a dať'ša s vrahom miliónov vyhodiť do povetria. Co túto celkom
ináč modelovanú, iniciatívu spája s Jáger s t ä 11 er ovym krokom, to
je cit pre dimenzie, ktoré sú mimo toho blízkeho, "izbicového",
a tiež skutočnosť,' že ani jeden z tých troch na' otázku, prečo
by také čosi urobil-, neuviedol nijaký z bežných banálnych motívov
a 'každý s poznámkou,, že' je-to vec,, s ktorou by sa mal vyrovnať
sám, odmietol -ďalej vysvetľovať, . ,:t

ÚVAHA NAD ČLÁNKOM: "Mier a ľudské práva. v. interpretácii.
Vatikánu" od M. Třísku, v časopise Ateizmus, roč. 14i č* 4>
str. 323, 1906.
Iste každý pozná úvahu o prvotnosti hmoty pred vedomím,
lebo sa prioritne diskutuje na školách a pokladá sa za podstatnú
v umiestňovaní marxistického svetonázoru nôúprvé miesto, pred o statnými. Sme stále poučovaní: Hmota je -prvotná, vedomie je jej
produktom. Že primitívne predstavy 'ako dôkazový materiál dnes už
nestačia, že počiatok času je kdesi pred matematickou limitou
nášho priestoru /nespomíname tu celý rad iných javov, ktoré sa
prútom ignorujú/ sa.akosi neberie do úvahy. Partneri v. disku
siách nemusia mať vždy poruke jasné dôkazy, ktoré druhú stranu
jasne presvedčia, nie je však správne, ak sa upäto obhajuje
vlastná .pravda $ okrem iného sa t~4m bráni uplatneniu dialektiky
a z historického pohľadu sa presadzuje nesprávna alternatíva.
Diskutujúci partneri by mali vstupovať do rozhovoru nepredpojate,
a iste by dopredu nemali partnera upodozrievať, ž e •má nečestné
úmysly, že potrebuje čosi dokázať, lôbo to'potrebuje k získaniu
vlastnej výhody a pod. Mali bý obidvaja hľadať správnu odpoveď.
Vo filozofii vznikajú /aj zanikajú/ rôzne školy, ktoré sa môžu
v niečom pomýliť, inde sú pravdivé. Je ťažko-si predstaviť člove
kom vybudovaný systém., ktorý by nebol otvorený úpravám v chode
času. Ak to niekto postuluje, dostáva sa do. situácie, že bude
riešiť nové úlohy zastaralým, spôsobom. To sme už zažili.
Po pozornom prečítaní úvahy ".Mier a ľudské práva..." sa ta
kýto dojeiji, žiaľ, natíska. Autor musí poznať príčinu svojho po
stupu, ale jeho tvrdenia,, ktoré .tu odcitujem, sa inakšie posúdiť
nedajú.
T
\!
TČ: str. 328 M. Tříska píše: ’Ňá'tomto základe pápežom u 1\
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sraérnovaná hierarchia pokladá svetské úsilie o slobodu, všetky
politické a sociálne hnutia, ktoré bojujú za slobodu, od začiat
ku za také, ktoré bojujú za "zdanlivú a povrchnú alebo jjdnostr’annú slobodu", z čoho pre kresťanov nevyplýva nevyhnutnos: solida
rity alebo spolupráce. Uvedený myšlienkový prístup nakoniec vyús
ťuje do požiadavky a príkazu odmietnuť - prirodzené iba verbálne
- akúkoľvek politickú činnosť duchovenstva.- V skutočnosti Vatikán
odmieta a zakazuje iba tú politickú činnosť, ktorá smerovala,
respektíve smeruje ku skutočnému podporovaniu veci mieru a od
zbrojenia, aj k e ď ,vytyčuje heslá o nevyhnutnosti rokovaní a
prospešnosti dialógu p odzbrojení.’/Okrem usmerňovania postupu duchovenstva v Latinskej Amerike, ktorý podľa nášho názoru má
iný-kontext, sa pre toto tvrdenie neuvádza nijaký .dôkaz - ,pozn.
autora tejto úvahy./
•
•
-r

IK Třísko pokračuje ďalej o encyklike Redemptor hominis:
’V uvedenej encyklike Ján Pavol II. spája aj sociálnu "sprovodlivosť" určitého štátu - založenú n
princípe súkromného vlast
níctva - s princípom ľudských práv. .A tým de facto túto "sprav o d l i v o s f ’rcdukuje predovšetkým na spravodlivosť pre vykorisťo
vateľov... Otázka dodržiavania a zachovania takto chápanýchľudských práv sa má stať /podľa encykliky/ " n a •celom, svete
základným princípom činnosti pre dobro človeka", teda predovšet
kým pre dobro vykorisťovaných t r i e d ’ /str. 329/.
Na str. 330 sa cituje pápežov výrok: "Nemožno vybudovať
spravodlivú spoločnosť, ktorá si zaslúži, meno ľudská, keď so..ne
rešpektuje ľudská sloboda, a ešte horšie je, keď sa ničí, ked
sa jednotlivcovi berú najzákladnejšie hodnoty".
A ľí. Tříska
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hovorí : “-Keby pápež- takto rozhodne kritizov-al proťi^ľudovú prax
dnešných imperialistických štátov /menujú sa niektoré/... kde sa
upiera právo na prácu, terorizujú sa odborové organizácie a i . ,
mohol by naozaj; .prispieť vec-i ľudských -práv a slobôd , ale jeho
vysvetľovanie ľu d sk ý ch - .práv a slobôd je v tomto prípade princi
piálne odlišné". /Pokiaľ je nám známe, pápežove slová smerujú
na všetky strany sveta, tak prečo táto aktualizácia? Autorovi
článku je. iste dobre, známe, :že .pápež odmietol pozvanie do Chile /
. Ak; s á, posunie tvrdenie partnera'do oblasti, k d e -ho on n e 
smeroval, je .ďialóg' ťažký, ak je" y ô bé‘
C možný, yšeobeone sa mie
rové' úsilie, -terajšieho pápeža vysoko hodiibtí a keäžé sa spája
s obrovskou morálnou' autoritou'Petrovho n ásledníka,’má veľký do’pad. 'To je 'základňa pozícia .mierového posolstva cirkvi.-. ;Názor ako
dosiahnuť ’sVe'ťpyý mier je .vskutkuidiskutovateľný, .len do diskusie
sa. musí; prebrať v ;plne'j’rý d z o s t i , lebo ináč j e ,diskusia iniagiňárn
•

ľ- č o m je základný* rozpor medzi encyklikami a autorovým, pos t o jom?- • . •
• í .-•
ý -á
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'hahko 'uhádn e m e ž e ' c irkev nebude hovoriť jazykom'nepriateľ' át'v;a.,..;;le,b°'-’
v zmysle evanjelia je poslom lásky vo svete. A ak je
reč. ó.' takom grandióznom projekte ,■ alúxi e mi ey, pápež nemá iný ná 
stroj' áko lásku? Mier vo svete' /pro jekt/ totiž n i e 'j é ”vecou do
hody dvoch štátnikov1, lebo. ich odchodom sa dohovor môže skončiť.
.Náv'íácimiér je vecou celého ľudstva a ono musí byť jeho spolu
tvorcom: "Pápež nemôže- prijať'koncepciu odporúčanú autorom: "Po dľá Leninovho vymedzenia mier je pokračovaním tej istej politiky
so zreteľom na vzniknuté, zmeny vo vzájomnom pomere síl medzi
protivníkmi, ku ktorým došlo vojnovými akciami", ľ.0 síce zodpove
dá historickej skúsenosti,• ale nedáva návod ako zabezpečiť mier
trvalý. A snahou Jána, Pavla .II. ••je. vytvoriť podmienky pre. takýto
:mier.. Vyolýva to z .posolstva z r. 1981, ktoré autor; cituje na
str. 327: "Najradikálnejšia sloboda človeka má svoj priestor ...
v najvnútornejšom jadre človeka, tam,kde sa spytovaním srdca
otvára Bohu: lebo'v"srdci človeka ležia korene všetkých zábran,
všetkých porušení slobody." Pápež ;týní "cieľavedome postupuje
k individualizácii" veci'mieru
‘qautor mu to vyčíta,
ukážeme v oalšorn/ tojílie je chyba, naopak í Okrem iného z nedáv
ne,j. minulosti si pamätáme,yže denná tlač a transparenty boli plné
'výroku,, ktorý je v podstate totožný s tým, ktorý autor.k r i t i z u j e :
. "Mier bude zachovaný,1';,ak. vec mieru vezme každý do vlastných rúk,"
Vtedy tb.holo ob j a v n é : ‘'Ale'pocíine na to ináč. Začnime otázkou- o prvotnosti jednotlivc’ä ýa spoločnosti. Doteraz platí /nielen
v kresťanstve/ názor, Se jednotlivci sa v istých situáciách grú'poyali (3b celkov - a to nie na. potláčanie práv jednotlivca, ale
na ich ochranúS To je vlastne 'najzákladnejšie poslanie spoloč
nosti. Ak sa niektorá spoločnosť tpmúto-oOslaniu spreneverí,
štŕáca"zmysel svojej existencie a jej vedenie sa stáva skupinou
tyranov. To, samozrejme, platí všeobecne. Nevieme, prečo pápe
žove 'slová autor -projektůje-, len do .určitých oblastí.
•Teda dobrý jednotlivec je základom dobrej spoločnosti. N e 
jestvuje dobr.;' spolpýnósť zložená len zo zlých, jednotlivcov.
/Pri týchto ú v a h á c h .predpokladáme, že sa, všeobecne prijíma pojem
dobra a zla - v mierotvornej politike to nie je také ťažké./; '
Ak teda Ján ŕovol II. chce vybudovať m i e r :na základe povzbudenia
kfdobréniu vo e t kých 'ľudí, robí !to* výborne. Okrem tejto’výchovnej
úlohy, ktorá je p r v o t n e 'nasmerovaná/k duši človeka a ;má viesť
k jeho synovstvu v Bohu, k šťastiu’rip zemi a k zjednoteniu s Bo
hom, pápež prízvukuje /ako nadštátpy predstaviteľ celosvetovej
- organizácie/ aj úlohy .jednotlivých;spoločenstiev. Treba to preto,
že už dávno v mnohých;.krajinách- bola zamenená pôvodná úloha
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spoločnosti za inú a i v dnešnom svete sa, žiaľ, s tnato javom
často stretávame. Preto treba súhlasiť s /autorom citovaným/ vý
rokom pápeža, že: "Mier pozostáva predovšetkým z rešpektovania
neporušiteľných ľudských práv, lebo dielom spravodlivosti je po
koj, kým z porušovania týchto práv vzniká vojna, ktorá toto právo
ešte viac porušuje."
ftfyslíme si, Že vj'hrady autora
ako: "Jednotlivé vojny a o zbrojené konflikty v zásade nevznikli pre nerešpektovanie indivi
dualizovaných ľudských práv a slobôd, ale predovšetkým pre triednopolitické príčiny" sú výsledkom nepochopenia základnej myšlien
ky pápeža.Samozrejme, bezprostredná príčina konfliktu sa nefor
muluje tak, že sa idú porušiť ľudské práva /ako hlavn3' motív voj
ny/, ale rozhodnutím sa pre konflikt sa ľudské práva porušujú, ne
rešpektujú. Základ trvalého mieru je v ľuáoch a správne postupuje
každý, kto sa usiluje ludí presvedčiť, že nevyrovnaní jednotlivci
nevytvoria mierotvornú spoločnosť. Ak ľudia dobrej vôle /kiež by
boli len takí/ pochopia, že láska je fenomén, ktorý vedie k šťas
tiu, mier bude zabezpečený, lebo láska nikoho o slobodu pripravo
vať nebude. To je úloha každého, kto to -s mierom myslí vážne.
A v tomto zmysle by bolo treba pochopiť i sv. Otca.
Ako zjednať konkrétny nier v dnešnom svete? Lebo o tom naj
viac hovorí autor článku. Mierové hnutie nie je účinné, ak jeho
autori rozsievajú ne&fotpru p; nenávisť.- íežkp^jmo|nQ.,.z^q. mierové
považovať akcie štátnika, ktoi/ý podporuje terorizmus a pod. Dovo
lávať sa treba zdravého rozumu, rozsievať lásku a potom i problém
obmedzovania zbrojenia bude riešiteľný, lebo sa odstráni jeho
najzákladnejšia prekážka - nedôvera. A to cirkev robí dôsledne.
Autorovi prekáža, že sa pápež odvoláva na Chartu OSN /str. 335/.
Tomu ťažko rozumieť. Mal by to hodnoti
lebo Charta spája počet
nú skupinu štátov. A ak sa do "Preambuly Charty včlenili niektoré
formulácie, ktoré by sa mohli tendentne zneužiť proti úsi3.iu o
mierovú budúcnosť ľudstva" /str. 3 3 5 / ; potom by to autor mal
skonkretizovať. Lebo súdny čitateľ sa ines už neuspokojí s konšta
tovaním, že "Prejavujú sa v nit h sociálne a etické predstavy
formulácie prevueté z buržoáznej filozofie, buržoázneho medziná
rodného práva a meštiackeho chápania medzinárodných vzťahov."
Pravdaže, žijeme v reálnom svete a treba hodnotiť každá
újorjimnú snahu o s/:_uto_čný mier. Svoj podiel v tomto úsilí majú
všetci zodpovedná "činitelia, všetci ľudia. A aj ke8 autor tvrdí,
že "Obsah mierových výrokov v encyklikách...je natoľko nereálny
a neurčitý, že okrem jediného nesporného'- pozitíva - hlásanie
myšlienky mieru v súčasnom svete - sú vatikánske výzvy v aodstate
neúčinné", my sme presvedčení - že v ’tej sfére, kde môžu a majú
pôsobiť - na premenu ľudstva -_,sú veľmi účinné. Lebo Vatikán nemô
že znížiť počet rakiet, ani atómových či vodíkových bômb /nemá
ich/, ale môže nabádať ľudí k ceste, na ktorej sa také rozhodnu
tia rodia. A to je veľai
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Pokračovanie cyklu "Mať alebo byť"
"Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec
ho bude milovať, prídeme k nemu a budeme u neho prebývať"
/Jn 14,23/.
Takto sa prihováral Pán Ježiš na mnohých miestach počas svoj
ho účinková- ia. Je s nami, ak to my chceme, a to nielen vo svia

tostnej podobe, Táuúka sa nám teda možnosť žiť v jeho prítomnosti
a s toho vyplývajúca šanca žiť v odovzdanosti do vôle kosej. Je
takáto ponuka reálna pre človeka v dnešnom svete?
je vlastne
vôľa Božia a ako ju možno identifikovať? Čo vlastne znamená odo
vzdanosť do vôle Božej? Nevedie k pasivite? Nesvedčí najviac po
hodlným, málo ambicióznym ľuáom? V spleti týchto /nezodpovedaných/
otázok ľudia alebo blúdia v hľadaní správnej odpovede a v ustavič
nom korigovaní postojov, alebo /a to je horšie/ celkom upustia
od úsilia zapnúť v sebe taký výdatný zdroj sily pre duchovný ži
vot e šťastie.
V tejto úvahe sa pokúsime ukázať, že i človek 20. storočia
/či práve on/ je povolaný žiť v láske Božej o odovzdanosť do jeho vôle ho neurobí pasívnym, naopak, ukáže mu cestu k maximálnemu
využitiu vlôh.
Ikicá úvodom poznamenávame, že v teoretickej rovine sa na
otázku d ' odpovedať úplne * Prax je vo ak vecou každého jednotlivca.
Preto nieto detailného návodu pre každý jednotlivý prípad, ktorý
by krok zo krokom
činnosť človeka, a vani to netreba
/nebolo by to užitočné/. ;'Zato" jestvuje všeobecný n á v o d ,ý aké posto
je má čLovek reprezentovať. Najvšeobecnejšie konštatovanie je, že
každý človek je povolaný k svatosti /lSol 4,3/* Bol stvorený 'ako
slobodný tvor, a teda so schopnosťou milovať, a túto danosť by
mal v živote rozvíjať a uplatňovať. Čo znamená milovať a ako mož
no s pomocou Božou toto umenie pestovať, vysvetlíme inde. Tu sa
sústredíme na inú stránku problému: ako uschopniť, prichystať
dušil, aby sa umenie milovať zdravo a plne rozvíjalo. Pre t ošúpme
presvedčení, že optimálny spôsob získania akéhokoľvek duchovného
pokroku jepatronát Boží, a ten sa najlepšie realizuje v jeho prí
tomnosti. Keáže Boh miluje pokoru, je ona tou cestou, ktorá naj
priamejšie vedie k nemu. 0 pokore z obsahovej stránky sa už hovo
rilo v úvahe "Pokora - záklcd všetkých čností** uverejnenej v Ro
dinnom spoločenstve 9.1906/4. Zostáva len pokračovať a odpovedať
na otázku, či pokorn: človek šije v prítomnosti Božej a plní jeho
vôľu.
Ukázali sme, že pokora sa rodí''len u ľudí, ktorí sú chudobní v duchu, a že takí ľudia sa spravujú spôsobom živoi
byť.
Duchom chudobný Človek najviac vyhovuje Božím zámerom, lebo je
úplne zbavený vlastného ja. Môže sa úprimne celý ponúknuť Bohu a
Boh takú ponuku rád prijíma. A to nielen preto, že človek chúdobný v duchu s ním neobchoduje /ja dám almužnu, a ty mi ju ronohonasobne vrátiš v inej podobe; ja budem dobrý, a ty mi dáš bohatstvo
ôbec. On miluje a je aktíva pod./, Ch údobný č lo ve' neobenocuje
ny - je to pre neho ta1ra samozrejmosť ako dýchanie a pohy . Srdce
má čisté, myseľ prostú
krásny príbytok pre Božiu milosť. Žije
teda v prítomnosti Božej. Pritom si nemyslíme, že žiť v prítom
nosti Božej znamená sústavne myslieť na túto skutečno s ť . Sme
predsa zaradení na rozličné miesta v spoločenstve ľudí, a tam nás
viaže zodpovednosť plniť príslušné povinnosti. Študent sh n a p r í 
klad pri učení ; úplne-sú.tr-ocuje na učivo, učiteľ no. predmet v y 
učovania, hokejista na hru. čo však majú všetci spoločné / j e , že
každý túto činnosť robí s plným sústredením a nasadením v úmysle
dopredu vzbudenom /či priebežne obnovovanom/, orientovanom na Boha.
Takto vykonávaná práca je v súlade s poslaním človeka, a teda
s Božou vôľou. Spomínané úkony možno ľubovoľne rozširovať - na
hru, práce v domácnosti a pod. - a závisí len od postoja jednot
livca, či túto konkrétnu činnosť bude odvodzovať od základného
Božieho zámeru, a do akej miery.
Nie, trajektorie nášho života nemáme nalinkované, ľie si píšeme ssmi podľa tohp, akými silami sa dávame v života ovládať,
Tie správne trajektorie sú rovné a vedú úzkym strmým údolím oriamo

k Bohu. tlie na veľkosti sily /činu/, záleží, Či je to tak, alebo
nie, ale na jej smere a charaktere, Niekedy je malý skutok, ak
je presýtený láskou, účinnejší ako veľký' čin sprevádzaný pompéz
nosťou /slévá Pána Ježiša o podanom pohári vody/. Často sa totiž
neprávom vyzdvihujú len veľké činy, akoby ony boli v Božích
očiach 'nojzáslužnejšie. Ale Boh nehodnotí veľkosť činu, ale veľ
kosť odhodlania. .Pán Ježiš často dával deti' za vzor, a to iste
nie pre veľkosť ich skutkov, ale pre úprimnosť a Čistotu srdca.
V tejto schéme každý -Človek mó rovnakú možnosť - žena v kuchyni 1
maliar •pri palete, kňaz v pastorácii a pod. Preto otázka, matky
malých detí, či plní vôľu Božiu v kuchyni pri obsluho rodiny,
alebo by mala robiť niečo "väčšie", je neadekvátna.
Dotkli sme sa tým už aj otázky, čo je Božia vôľa. kyslíme si
že najlepšie sa dá charakterizovať stručne - život v'„spôsobe byť,
orientovaný na Boha. A z predošlých úvah už vieme, čo tvorí obsa
hovú náplň tejto výpovede, Pripomíname len najdôležitejší sprie
vodný znak tohto spôsobu života: úplné odpútanie sa od starostí
/súvisiace s ustavičnou aktivitou/ a venovanie sa prítomne' čin
nosti /byť plne prítomný tam, kde právo som/. Človek žijúci
v spôsobe byť /č,Ío,ýe]^_.chudobný v duchu/ nepozerá na vonkajší
efekt svojej čiňnoíti "/zlát/o* Z-ostává z l ž ť o m H d y 'hrude hliny/. Je
opravdivý vo všetkom konaní z princípu, nie pre pochvalu okolia,
a tak je jeho činnosť perfektná i v skrytosti. To nie je zane dbateľná skutočnosť, lebo krásny jo nielen monolit, ale i veľká
stavba postavená z drobných /ale kvalitných/ stavebných kameňov.
A tak vlastne vychádza, že vo.svojej Činnosti nie je retardovaný
ničím /snahou mať veľa, získať slávu, vyniknúť a pod./. Vo svojej
aktivite, do ktorej vkladá celé srdce, plní vôľu Boha, lebo všet
ky jeho pokyny, ktoré nám tlmočili slová i príklad jeho Syna
/"Vo5 som nezostúpil z neba, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu
toho', ktorý" ma poslal", Jn 5,33/,sa dajú zhrnúť do sumy .zákona__
- lásky /'ík 12,2G-31/. A aktivita človeka chudobného v duchu je
motivovaná láskou k Bohu a blížnemu.
Bočný efekt tohto spôsobu života je závideniahodný. Okrem
vedomia, že Boh je s ním a. on plní jeho vôľu, taký človek nado
búda pokojnú myseľ. Netrápi sa nad minulosťou, nie je stresovaný
strachom o budúcnosť, a tak prežíva život bez úzkosti, úplne odo
vzdaný do vôle Božej. I jeho reč je úprimná a pohľad priamy.
Odovzdanosť chápe /tak ako všetko ostatné/ vážne. Pozná,veľkosť
Boha, ale i veľkosť jeho lásky, a jeho ľútosť je úprimné -/Pane,
vidíš *e ký' som, zasa som zlyhal a ubral ti priestor vo .'.vojom
srdci, prepáč, zaujmi ho znova celé/. Z toho vyplýva naozajstný
vzťah synovstva a z neho istota o Božej láske./a láska vždy upo
kojuje/ a život bez strachu /"Ak zachováte moje prikázania.,
zostanete v njpjej láske", Jn 15,10/.
Odovzdanosť do Božej vôle nie je vecou deklarovania, odhla
sovania a jednorazového rozhodnutia. Je to proces, letor; so roz
hodnutím len začína, ale musí ho sprevádzať odhodlanie niesť
dôsledky rozhodnutia. Akého? V ustavičnej aktivite ducha /z kto
rej pramení aj aktivita tela/ kráčať životom s otvorenými očami
voči potrebám blízhýčh á' ochotne s nimi komunikovať najmä v sme
re poskytovania pomoci. Pritom nehľadieť na vlastné výhody o od
menu. Životné príhody /i nepríjemné/ prijímať ako súčasť životné
ho zápasu.
Treba si však uvedomiť, že. bez hlbokého ponoru do ^ožerj prí
tomností. c naozajstnej viery nemožno nadobudnúť synovs’ ' vzťah
k Bohu /chudobu v duchu/. A Pán Ježiš pripomenul, že post c mod
litby sú potrebné na jeho prežívanie. Ale- zvonka sa takýto stav
dobre nevidí. Jeho výsledky sa zakúsia v plnom žití spôsobom byť,
kde je ustavičný pohyb, sústavné tvorenie nového, oživovanie a

následná atmosfér;. Mysle plná šťastia. Naši bratia vo svete to ob
čas předved
na obrazovkách, kde sa ukáže netypický človek, kto
rí na úkor : vojho pohodlia pritúli sirotu a pod . , ale vo svojom
okolí veľa pochope lia nenájde. Dnešné výzvy do práce pre spoloč
nosť bez prihliadnutia na vlastný prospech sú už frázoi'ité. Záko
nodarstvo nemôže uchrániť normy stvorenia homo sapiens pred pôso
bením inštinktov tam, kde sa rozum využíva ne podporu inštinktov.
To .je schopná len láska, kde sa tá nahradí nenávisťou /hoci
k triednemu nepriateľovi/, zákon je slabý /Kto je nepriateľ?/.
Svedomie je kompas /ale sa nesmie pokaziť/, ktorý by mohol byť
účinnj* pri ich prekonávaní, keby sa mu verilo. A človek chudobný
v duchu jc taký, ktorý mu verí a žije s ním v priateľstve. Rozhodol
sa pre aktivitu a ak o niečo prosí Boha pre seba, tak jc to dar
o jej udržanie a rozmnoženie /v plnom zmysle slova/. Táto viera
je súčasťou, ýeho viery v Božiu prítomnosť a v Božiu lásku a život
bez úzkosti ja jej krásnym- produktom. Nárazy života berie podľa
vzoru Pána Ježiša ako čistiaci kúpeľ s celým skrytým zmyslom utrpe
nia ako fenoménu, ktorý nás účinne posúva k Bohu /P.-de. Chardin:
Zmysel a pozitívna hodnota utrpenia/.
;
y., ,/
Vedie takýto život k pasivite? Iste nie: Odovzdanosť sa tu. 4
nechápe ako v niektorýcSi ryýcho^ných náboženstvách, •‘•kde sa sígéi^udia spoliehajú na zásah zhora, ale očakávajú ho, v 'pasivite, N a o p a k ,
človek žijúci spôsobom b y ť ’a pasivita sa navzájom vylučujú.vTakýto
človek je aktívny a vlastná aktivita /v najvšeobecnejšom poňatí/
aj určuje stupeň jeho pokroku v tomto spôsobe života. Preto ľudia
známi ako praktici tohto spôsobu života /napr. P. Damián, Don
Bosco, Matka. Terézia .
a iní/ sú obdivovaní práve pre veľkú zanie
tenosť.

i

OTVORENÝ LIST OTCOVI BISKUPOVI
Najdôstojnejší, otec biskup Ján Chryzostom Korec, v mene r o 
dín našich spoločenstiev si Vám dovoľujeme zaželať
pri príleži
tosti Vášho’ vzácneho jubilea všetko dobré v osobnom živote i v prá
ci pre Boží ľud.
24- augusta 1951 - pred 35 rokmi - ste boli ako 27-ročný vysvätený za biskupa. Od toho okamihu začal Váš život prebiehať ináč
ako sto si ho dovtedy predstavovali - "iný Vás opásal a iný vodil
/Jn 21,13/.
Dnes, ked sa pozeráme na Vás život, zd..;
*
. sa nám ako román,
ktorý sa nemohol zrodiť v ľudskej hlavo. V 27 rokoth sta sa sta
li biskupom, potom ste boli za vieru nespravodlivo odsúdený na
12 rokov vazenia v najhorších podmienkach, 8 rokov z toho ste
strávili vo väzení oko brusič skla, nasledovalo liečenie násled
kov vazenia - tuberkulózy - potom ste 24 rokov pracovali - pod
stálym tlakom štB - ako pomocný robotník v horúčavách, daždi, a
mraze. Na tento s v o*j ‘údel ste-sa nikdy ne ponosoval i, nikoho át%-preň neodsudzovali a nezatracovali. Počas týchto ťažkých rokov
ste napísali 11 náboženských kníharanožstvo štúdií a svojimi .po
stojmi ste sa stali hlavnou osobnosťou života cirkvi na Slovensku.
V tomto roku ste Vy a tým aj celá. cirkev na Slovensku dostali
jedno z najvýznsmnejších medzinárodných ocenení, čestný doktorát
práv za "službu cirkvi a príklad kresťanskej odvahy v otázke ľud
ských práv" od jednej z najvýznamnejších amerických univerzít
- Notre Dáme du Lac v Indiáne.

Vo Vašich príhovoroch fc širšiemu publiku, v osobných rozhovo
roch, listoch, prejavoch a najmä postojoch ste udelenie čestného
doktorátu a uznaní k nemu považovali za událost, ocenenie a výsle
dok nielen osobného, ale celoslovenského a celocirkevného významu^
a snaženia. Nespočetné ohlasy od významných osobností o inštitúcií
z celého sveta aj opätovné blahoželania k.35* výročiu Vašej bis
kupskej vysviacky /od kardinála Josepha HofŤnera, predsedu Nemec
kej biskupskej konferencie; kardinála Hermanna Volka z Mohuča;
kardinále Friedricha Wettero, biskupa z Mníchova a Freisingu;
Dr. Theol. Iílausa Dicka, svätiaceho biskupa v Kolíne nad Rýnom;
Dr.h.c. Karla Gnädingera, svätiaceho biskupa vo Freiburgu; Iílausa
Heramorle’ioj biskupa z Aochenu^ Dr. Firanza Heugsbacha, biskupa
z .Essenu; Johannesa Kappa, svätiaceho biskupa z Fuldy; Dr. paula
Wehrleho. svätiaceho biskupa z Freiburgu; od arcibiskupa z P a d e r bornu a dalších/ svedčia o tom, že ste svojou prácou a počinmi
posunuli slovenskú cirkev bližšie pred Božiu tvár i pred tvár svekardinál H.
Volk,
_)—
J.U
.JllrlJL J,!.keď
VUJ-ií.,
ta. Výstižne to naznačil aj] 8 !3-ročný
napísal* " .ste ďaleko predo mnou, lebo ja budem mať na budúci
rok iba 25• V3?ročie biskupskej vysviacky..."
Sme hrdí, že n.áš.#náród má osobnosť s takýmto osudom o takých
mravných kvalít. A taká .osobnosť už nemôže byť: izolovaným výhonkom.
Maxim Gorkij raz napísal: "Cesta, na ktorej nie sú nijaké
prekážky, neyedie nikami" Vy stále kráčate cestou svojho Majstra,
cestou, ktorá je Pravda a Život. Preto Vaša cesta bola a je plná
prekážok a protivenstiev. Všetko toto ste však vždy statočne
niesli na svojich pleciach, vzali ste o«hotne Kristov kríž o nasle
dovali ste ho.
Ďakujeme Bohu za milosti, ktorými Vás v putovaní po tejto
úzkej ceste vyzbrojil, za to, že Vám dal silu, ktorou ste v kaž
dej chvíli svojho života vedeli povedať: "Ano, Otče." Ďakujeme
Bohu aj za to, že Vás dal práve rrám, Slovákom a že dovolil, aby
právo na našom malom Slovensku vyrástla osobnosť, akou ste Vy,
otec biskup.
Z celého srdca Vám ďakujeme za Váš život kňaza
robotníka,
ktorým ste takmer štvrťstoročie svedčili v rozličných prostrediach
o Božej prítomnosti. Ďakujeme Vám aj za to, že ste vždy,zostali
medzi nami, plný lásky a celý pre každého, vždy ochotný porodiť
a pomôcť, bez úradných hodín venovať svoj drahocennú čas každému,
kto ho práve potreboval. Ďakujeme Vám aj za to, že ste sa nikdy
nebáli .aj verejne povedať svoj názor a hlásať pravdu tam, kde to
bo.lo treba. Ďakujeme Vám, že ste celý život stáli no strane poní
žených a urazených, že ste boli tešiteľom smutných a silou sla
bých. Ďakujeme Vám za všetky Vaše napísané slová, za veľké aorozume.nie pre problémy dnešného sveta s za nádej, ktorú navôkol
svojím svedectvom rozdávate. Dnes, v čase plnom skepsy, únavy
a bezvvchodiskovosti, ste vydali jasné svedectvo optimizmu do bu
dúcnosti a svedectvo vďaky za dary a zázraky, ktorými nás dobro
tivý Boh obdarúva. Netreba zalamovať rukami, nadávať a všetko kri
tizovať, ale konštruktívne pracovať a s radosťou žiť svoj život,
pre ktorý sme nedostali prísľub, že ho prežijeme v blahobyte:
"Vieme, oko má vyzerať život podľa evanjelia - tak ho žime i"
Veríme, najdôstojnejší otec biskup, že Vaša ignaciánska
horlivosť Vás neopustí a že budete rre slovenský národ ešte dlho
žriedlom sily, múdrosti a rody. Ubezpečujeme Vás o mnoh ch mod
litbách, ktoré sa stále, ale najmä v týchto dňoch, za Vás vznáša
jú k Všemohúcemu od starých, stredných, mladých o aj detí. Z celé
ho srdca Vám želáme veľa zdravia, optimizmu a spokojnosti, čoraz
užšiu spoluprácu s Božou milosťou a láskou tak,, aby Vilová 7

bolo ešte mnoho rohov' tým, čím je teraz: oázou odvahy, pokoja,
radosti a Božieho Ducha.,
*«•
- "
v
"V
-V ' V'
Bratislava 24. 8. 1986
Vaše slovenské rodiny
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Na nasledujúcej strane uvádzame sprievodný list a kópiu
dekrétu, ktorým bol J. Ch. Korec S.J. prehlásený za Doktora práv •
h.c.

Raz som sedel pod Himalájami na brehu jednej riečky. Z vody som •
vytiahol pekný, guľatý tvrdý kameň a iným kameňom som ho'rozbil.
Vnútri bol celkom suchý. Hoci bol tak dlho ponorený vo vode, voda
do v
jeho vnútra nevnikla..
- •"
*w* :_ ' ■ "■. ' ' "■» '•* *
Podobne je to aj s kresťanmi v Európe. Po celé stá^oči'ä žijú^
v kresťanskom milieu. Sú celkom ponorení do jeho požehnaní. Žijú
v kresťanstve, ale viera do nich nevnikla. Nežijú z viery. Vinu
za to nenesie kresťanstvo, ale tvrdosť ich srdca. Preto sa neču
dujem, že mnohí ľudia nemôžu pochopiť, čo pre nich znamená Kristus.
•

/Sadu-Sundar Singh/

Ľudia sa naučili plávať ako ryby, lietať oko vtáky,
ako členovia jednej rodiny sa ešte nenaučili.

ale žiť apelu

/M. L. King/

«
Pane, v tichu rodiaceho sa dňa hľadám v tebe mier, múdrosť
a silu. Chcem so dnes no svet dívať milujúcimi očami, byť trpez
livý, chápavý a múdry. Nechcem súdiť podľa vonkajšieho zdania,
ale chcem sa'dívať na tvoje deti tak, ako' na ne hľadievaš ty.
Preto chcem v každom hľadať iba dobro. Daj, nech nie som hlughý
prejťažkosti iných, uchovaj môj jazyk pred zlými rečami, napln môj
ho ducha myšlienkami, ktoré posväcujú, aby -som bol taký dobrý a
priateľsk3^, že všetci okolo mňa budú cítiť^tvoju prítomnosť. Obleč
ma svojou krásou, Pane, .aby som ťa celý deň zjavoval ľudom. Amen.
Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja: aby som vnášal lásku,
kde panuje nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu,
kde vládne nesvornosť; daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blú
dia; vieru tým, čo pochybujú; nádej tým, Čo si zúfajú; svetlo tým,
čo tápu v, tmách; radosť tým, čo spitia. Daj, aby som sa snažil skôr
p otešovamných, než aby mňa potešovali; skôr chápať iných* než aby
mňa chápali; skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Vod len
vtedy, keď dávame, nadobúdame? len keď zabúdame nb seba,'nachádza
me seba samých; len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenie; len
keď odumierame sebe, povstaneme k večnému životu. Amen.
/sv. František z Asissi/

praeacs. Curatnrea (řt profcsanroa
(Omnibus hiia pracacntea Httŕraa biaurta salutem
ííns uti iti munus tiecreto publicu Megati nntum facimus et
testamur bilertum nubi*

.
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(ťuiu* rei těmto* nnmina noatra aubsrrfpéimu* ac sigillum
?lnhiermitatlm nostrae appnni nmrliimum
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Vita Dulcede Spes
Univerzity Netře Dane du Lac rekter, správa a profesori
všetkým,ktorí budú čítať tútellstinu, pozdrav. My,poverení
týmto úřadem,verejný* dakrétam oznamujeme a dezvadeujeme, za
práv.Na znak hodnovernosti to potvrdzujeme svojimi podpise*
a dáváno opatriť pečaťou našej univerzity*
'
Dňs 18. mosiaea mája 1986
Thoodiár M. Hezburgh« rektor
Sigillum Uhiveraitatis Doainae Nestra# a Lasu
Honoris eausa
# * #

Univerzita Notre Hano du Lae
Na svojej 141. nájovej promócii universita Netra Dano
udeľuje hodnosť Hoktora práv.honoris causa ,
mužovi,ktorí ako Jeho svHtý patrón,sa níicay nebal vydl°£iť
pravdu do tváre mooi.Napriek násilnému prerušeniu kňazského
Studia vládnym zásahom v roku 1950 hol tajne vysvätený **
kňaza a neskôr za biskupa.Jeho vernosť kňazskej službo nikdy
neprestala byť húževnatá,ani pod odevom robotníka v tovární,
nočného strážnika,ba dokonca vďzňa.Jeho prorocké svedectvo
katolíckej viery v Jeho rodnom Československu, plné nebezpo- čonstiev,odzrkadľuje veľkú Božiu lásku voôi všetkému trpiacemu
ľudstvu.Jeho rozhodný odpor kapitulovať pred prenaslodoyateimi
Je prenikavo ožiarený vľúdnym a trvalým odpúšťaním ich činov.
Samotná Jeho neprítomnosť na tejto slávnosti svedčia Jano oadanosti svojmu národu a jehe cirkvi.V mene každého údu Tajom
ného tela Kristovho vzdávame hold v 55. roku Jehe verného knazstva mužovi,ktorý Je symbolom duchovnej nepoddajnosti.
Biskupovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi ze Spoločnosti Ježišovej
B r^ is la v a ,Č e s k o s lo v e n s k o

Sigillum Universitatis Dominae Nostrae a Ladu-..
Víta Dulcedo Spes
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PÍŽU MIKULÁŠOVI A JEŽIŠKOVI. J .

Kresťanskí rodičia, ktorým leží na srdci výchova ich detí,
o
v
e
obi, ako
nenejchávsjú
___ ______________
svoje ratolesti" v "mystickej" n
:ním. K g o
ia hli
iným obdcrúvsn
je to s mikulášskym a vianočným
žiace sa sviatky sv. M i k u l k a
,j^pkaždým vhpdne využiť na
poúčanie svojich detí vo viere /pŕavdá, vždy primerane ich veku/
a najmä na pestovanie základnej čnosti kresťanské á“ lásky v ich du
šiach.
... ^ ••
■ ::vt'i)ú ■
:
»
Kresťanská tradícia mása^/tu, o, čp! oprieť, aj pokiaľ ide o po
etické čaro - netreba sa utiekať k tvrdeniam, Že ílikúláa príde ne 
pozorovane cez zatvorené okno, alebo že Ježiško prinesie darčeky
pod stromček do zamknutej izby. Neochudobní dušu dieťaťa, ba prá
vo naopak, obohatí ju, keä mu porozprávame legehdu o biskupovi
sv,. Mikulášovi z Myry a poukážeme primerane défskému chápaniu na
to, že to na pamiatku jeho šľachetného skutku /zachránil áátejím
darom čnosť troch dcér schudobnelého otca, ktorý sa už v z^Jblstve rozhodol ju obetovať/ obdarúvajú kresťanskí rodičia vfwiohých
krajinách vo sviatok tohto svätca svoje deti drobnými darnvf'a že
si tým my rodičia pripomíname našu povinnosť viesť svoje deti k čis
tote srdca a k láske k Bohu i k blížnym. Právo tak evanjeliový
príbeh narodenia Dieťaťa Ježiša je- tým ssprávnym "romantickým" výc h o d . p o r o z p r á v a n i e ^ o nesmiernej Božej láske k nám a o tom,
oko my másap. Božiu^.lásku opätovať nosím darúvcním so. Bohu' h' |ýĽiž•••v
>m
nym.
<•»* t
T a k ^ ostávame na reálnej platforme bez toho, že by sme upad
li do hčá^zpečenstva bezduchého realizmu, okliešteného o pravé h o d - noty, a žfnrovcň vypestúvamc v dušiach našich dotí zmysel pre pra
vú poézii^ predvianočného a vianočného času, bez pseudomystiky,
- j "dodomr azovské j" prof anp.2 á c i e .
ktorá horná Saleko od
prirodzene, z obdarovonia vopred úprimne tešia
Deti sa
vnútorne so naň pripravujú, vkladajú svoje túžby a želanie do svo
jich (jodlitieb, rady ich dajú i no papier, píšu Mikulášovi a Je
žiškovi... To všetko prezrádza bohatosť ich vnútorného prežívanie
očakávania. Iíodičia ich v tom povzbudzujú a usmerňujú. Učia ich
napríklad modliť sa nie za základné dary pro seba, ale popri skrom
ných svofáwh túžbach väčšmi za Božie dary pre iných /zdravie o (pod./,
vnukajú im myšlienku, že aj ony môžu urobiť radosť ostatným členom
rodiny dfrátmými darčekmi, hoci zhotoven mi vlastnými rukami p t
pr í padnôrféaCfeo t ivu jú ich prípravu, na Vianoce "adventným kalendárom"’
!ktorý u nÄS síce nemá svoju tradíciu, cle ktorý sa k nám najnov
šie d ošialia ako pekný predvianočný? zvyk z krajín nemeckej rečovej’
oblast i ícncév
Spgme^iýLi sme písanie listov Mikulášovi a Ježiškovi. J: to ■
s t artýrj$ ¥ 3 $ ^ ? tr i a c i k detskej romantike predvianočného času. D io ťaobloku - je v^y-.jpl'd-jýmne prekvapené, keč vo vyčistenej topánke
stromčekom nájde
čom túžilo a o
pros:
i-1/ ■}"
,yžn s’
vp j t|iš t písalo s rodičovskou pomocou, alebo
«?•
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V niektorých krajinách zapájajú sc do mikulášskej a ježiškovskej pošftp: doií^.s; ochotou aj vere jné úrady. Zachytili sme
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nedávno inŕoi* bit •• tom, ckc to robia v NSR c v Rakúsku.
za to si i c h ‘‘priblížiť,

Stojí

V Nemeckej, spolkovej republike už asi dvadsať rokov oficiál
ne jestvuje mikulášska pošta organizovaná Spolkovou postoupá
miestnym dopravným spolkom v sárskej obci St. Nikolaus /= Sv. Mi
kuláš/. Každoročne- viac než 4000 detí z celéhg sveta adresuje
svoje listy "An den St. Nikolaus in 5624 St. Nikolaus". Na túto
adresu doručuje pošta i listjr, ktoré deti poslali hoci s označe
ním "Mikulášovi, oblak c, 10 v nebi, prvé poschodie". Každé dieťa
dostáva na svoj list odpoveä - pravda, ak rodičia priložili k lis
tu dostačujúce spiatočné poštovné v známkach. Niekedy, ak je to
možné, spínajú pomocníci sv. Mikuláša v obci St. Nikolaus aj že
lania detí. Napríklad viacerým deťom z NDR našli v NSR priateľov
no písanie si,alebo im poslali nejaké drobnosti. "Detašované
pracovisko nebeskej pošty" majú aj v obci Nikolausdorŕ /= Mikulá
šove©/ no severozápade NSR /poštové smerové číslo -1594/. Tam pe
čiatkujú odpovede osobitnou poštovou pečiatkou.
Detské listy Ježiškovi doručuje zasa Spolková pošta do obco
Himmolsthur /= Nebeská Brána/ pri Jíildoshcime. Tamojší poštový
úrad odpovedá "v: ^.aslúpení^1'každoročne na viac- než 2.0 QOOKListov
detí s prosbami’’o modelové" -železnice, bábikové izby , píýšôvé •
zvieratká, počítačové hry, ale i bračeka. Od roku 1966 poslali
z Himmelsthuru asi 150 000 deťom vianočnú poviedku s vianočnou
poštovou známkou a vianočnou poštovou pečiatkou.
V Rakúsku služby "Ježiškovej pošty" plní osobitný poštový
úrad zriadený v obci Christkindl /= Jcšiškc/ pri Stcyri s. úrad
ným označením "Christkindl" /poštové smerové číslo A 4411/* Aj
tam odpovedajú na listy detí z celého sveta.
N ý e j.., pravdaže., rozhodujúce, Či dieťa na svoj list Mikulá
šovi alebo Ježiškovi dostane listovú odpovoá /s takouto osobitnou
službou pošty nemožno totiž bežne počítať, v každom prípade je za
ťažujúco d nákladná/. Dôležité je, že dieťa písalo s vrúcnym srd
com a že pri tom pamätalo predovšetkým na vlastnú "protihodnotu"
svojich žiadostí. Dieťaťu, ktorého chápaniu rodičia sprístupnili
prijímanie Božieho vianočného Baru, stáva sa takýto postoj základ
nou potrebou.
Klár; A.

EŠTE K U KULTÚRNEJ ŽATVE METODOVSKÉHO ROKA
V Rodinnom spoločenstve 7.1906/2 smo sa pokúsili urobiť
prierez tým, čo priniesol u nás na kultúrnom poli jubilejný me
tod ovs ký rok 1985* Náš prehľad by nebol úplný, lccby sme sa nevy
slovili pochvalne ešte o edičnom počine proj*. Rudolfa Krejčovičo,
o vydaní antológie literárnych textov Veľká Morava v tisícročí.
Nemohli sme tak:urobiť vtedy, pretože kniha vydaná Tatranom
v rámci Metodovho výročia a datovaná rokom 1985 sa zjavila v pre
daji až začiatkom tohto roka. Korešponduje to s naším minulým
konštatovaním, že sa akcie metodského roka rozbiehali váhavo,
má to však oj svoju výhodu, o to tú, že s a vo veciach okolo cyrilomotodcvs3.ce j tradície hovorí o píše aj nažalo j s väčšou než bež
nou frekvenciou.
Krajčovičova kniha je- celkom milou čítankou. Neobsahuje
síce všetko, čo by sme v nej azda hľadali, jednako výbor textov
a citátov je volený dosť šťastne. Zostavovateľ najprv vzdáva

poctu^sv. Cvrilov 1. a Me t odo v i uvedením textov zo staroslovienskych
prameňov, potom •vádza úryvk:y z análov a cestopisov 9- a 10. stor oči a /Ton Kus t e , f rana ké on 51y, Aventinovc proměno/, z kroník,
povestí o legiend 10, až 19. storočia,, čelo j z tých diel 17. a
Oc
O! ,
‘
T
_iacína prebúdzať povedomie Slovákov
18. storoč ío. v ktorých ,o
o vlastnej histor ii / od “Bono-dikte Szollosiho po J^rojo Pándlyho/.
veria, pravde, ukážky literárnych textov
Najväčšiu časť knihy
veľkomoravskou
tematikou z. minulého a nášho'
s cyrilometodovskou
Kollárom
a Iíollým a končiac dnešár
ikom,
storočia, počínajúc
nými autormi..
S uznaním kvitujeme, ž; sa do antologie dostala oj česť
ktoré roku 1862 v Budíne formulovali
Ohlásenia Slovenskej Matice
s podpísali Pronciscij Paulíny-fóth, Gotčár o Polárik. V Ohlásení
nachádzame i túto pamätnú vetu: '‘Národu, ktorý pred tisícročím
prijatím c rozšírením kresťanstva zvestoval slovenskému plemenu
večné spasenie a v lone ktorého sa zaviazala, podstatne prostried
kom jeho jazyka, slovesnosť slovanská, tomuž.e národu bolo zase po
tisícročí súdené, aby lcroz svojich blahozvestcov a vedomcov zves
toval vslovenskému plemenu spasenie národné." Teší nás zároveň, že
vo výňatkoch z jednotlivých literárnych pamiatok publikovaných
v tejto čítcnkc ,zžcliQV'ávn^^Eap R llfg•.pôvodín 'pí§.:ani.q- veľkého, začiatočného písmena
^c>;'skúšonóstlač!/...#;miúúíý<ch:gúokbv,
koč ss^ešte aj obl’úberié verše “starších našich'Šášnikóv pro'’deti
prebásňovali len preto, aby neobsahovali "nevhodné", náboženskou
terminológiou zaťažené" miesta, nie jo u nás takýto chvályhodný
prístup k starším textom v knihách určených pre širšiu verejnosť
až taký samozrejmý.
Na okolnosť,' že antológia je určená pôvodne pre širšiu verej
nosť, poukazuje nielen spôsob jej spracgvania, ale' i to, že vyšla
v populárnej Hviezdoslavovej vnižnici. Žiaľ, určili jej náklad
bola za pár dní rozobraná. Na tento
iba 4000 výtlačkov, a ta
fakt kriticky poukázalo aj Katarína Iíabovštiaková v recenzii knihy vo Večerníku, pripojac súčasne povzdych, že práve tak ťažko do 
siahnuteľná je aj Paulinyho a Ondrušova práca Život a dielo Metoda
a Marsinova kniha Metodov boj /pri týchto dvoch publikáciách sme
tiež minulo konštatovali nedostatočnosť-nákladu.
Istú výhradu máme k ilustráciám v kniho, ktoré pochádzajú
od Miroslava Cipára. Sú vizuálne - tvarovo i farebne - pôsobivé
a celkom isto prinášajú estetický zážitok, obsahovo však hovoria
veľmi málo. Vzbudzujú dojem, ako keby ilustrátor nebol spoznal
problematiku, ktorú-mu prichodilo ilustrovať, ani "z rý c•klika
’° Kým naoríklad taká Ľudmila Cvengrošová si dala záležať n 5 do t: ilnom vecnom preštudovaní hlaholskej abecedy a skutočne
ooužíva
joj písmená na transkripciu nápisov, Cipárovi stačí vymyslieť si
vlastné "alchymistické značky" vzdialene pripomínajúce hlaholské
znaky a pokresliť nimi eolú stranu v knihe. A takto narába aj
s ostatnými reáliami. Myslíme si,, že
jo to prejav istej neúcty
,w ^
k vznešene j téme. Trocha vačši; dávka realizmu by veci nebola
uškodila.
Celkove s í zdá,.že s cyriloractodovskou a veľkomoravskou problem,: t ikou v našej kult.úre,
Iqu1 tŕúr p
len. sme sa
len.'sme
s náde jne ,-pohli doprer i-.*4f.*i-***iným’o
ASVioBK tom aj pútavé
+ ii.X' Kapitoly
i^lá, a
z voľkodu. Presviedčajú..ná^1
moravskej historie z pera* doc.“ Matúš : Kučeru, ktoré vyšli na dva
rozy v Kovom slovo /č. 6 a 7/1986/ a ktoré boli ukážkou z autorovoj publikácie Post-i-vy veľkomoravskej historie, chystanej mart in
skou Osvetou /medzičasom vyšla/. A presviedčajú nás o tom ej rccenzio Marsinovej knihy Metodov boj na stránkach tlače.
Ono
je síce pravda, že Marsinn podáva cyrilometočovskú
misiu v n
"patričnom" ideologickom obale a že prichádza oj k vývo
dom, ku ktorým - ako sme už boli spomenuli - možno mať námietky,

ale maximálne pozitívne treba pri jeho diele hodnotiť to, že pre
kliesnil je vecnému rozprávaniu o dejoch okolo byzantskej misie na
Veľkej Morave cestu medzi našu širšiu verejnosť. Tok recenzent
Pavol Dvorak v Práci tu hovorí o zrušení nepísaných "klintob",
ktoré /totiž to zrušenie/ vraj Marsinova knihe plne potvrdzuje,
a Marián Skladaný v Novom slove ide ešte čísle j, kod kriticky kon
štatuje, že /pred Mars inom - p-ozn. A. S. R./ v rámci motodovského
výročia "aj v dobrom úsilí o očistenie cyrilomotodskej tradície
od klerikúlnych nánosov sa niektorí autori dopustili prehreškov
voči histórii a historickej pravde". Tu už je vari dobro nastra
šiť uši. A klobúk dolu dávame pred Skladaného výrokom: "...nemožno
tvrdiť,
’že podstata misie Konštantína a Metoda na Veľkej Morave
nespočívala primárne v christianizácii, alo predovšetkým v posla
ní výchovnom a kultúrno-politickom’> že solúnski bratia neprinies
ne
li na Veľkú Moravu ’Písmo’
>le ’písmo’ Takéto tvrdenie
historické, ke číž e sa tu zamieňa podstata historickej udalosti
s jej historickým významom. 0 tom, aký význam treba prikladať'da
nej historickej udalosti, myslime si svoje - nie to isté, čo
Skladaný - ale za jeho obhajobu podstaty historickej skutočnosti
smo mu váační.
Cesta k pravde o vl. stnej histórii v našich, pomeroch nie. je
ľahká, o to väčšmi si ceníme- každý krok i krôčik urobený verejne
k nej. Ako nám ukázal- jubilejný rok, sv. Metod- zjavne* za tú prav
du oroduje.
A. S. Radoslav

MNA Žliajqtv'TP STRETNUTIA - R3K0L2XCIĽ FORMOU DISKRÉTNU'C- DIALÓGU
V zahraničí jo rozšírené hnutie Marriage Éncounter /Manžel
ské stretnutia/, ktoré založil š panielsky'jezuita P. Gabriel
Calvo. Jo to prostriedok pastorácie manželstiev.
Tu treba povedať, žo pastorácia rodín a pastorácia manžel
stiev nie je
-dno
to isté. Manželstvo je základ rodiny, ,po;nou má v rodine svoju výraznú
cifickosť vzťahu medzi mužom a
autonómiu. Tento vzťah sa odráža na deťoch i ne čísle e j rodine.
Dnes jestvujú manželské stretnutia aj v Poľsku. Niekoľko
manželských párov z Katovíc, Varšavy c Vratislavi sa podujalo
prispôsobiť program tohto hnutia poľskej duchovnej kultúre a men
talite a dať mú väčšmi ráz prostriedku rekolokcio než náboženské
ho hnutia. Prvé také rekolekcie v Poľsku so uskutočnili roku
1977 v Láskách. Odvtedy so usporadúva každoročne niekoľko rekor
lekčných víkendov v Katoviciach, vo Varšave c v ostatnom čase ej
vo Vratislavi.
Rekolekcie sa začínajú v piatok o 13. hodine a končia sa
v nedeľu okolo 15.30 h. Zúčostňuje sa na nich zvyčajne okolo 15
nov ich manželských párov /t. j. takých, ktoré ešte manželské
stretnutia neabsolvovali/, tri d áry sprevádzajúce a jeden-dvajo
kňazi. Podstatnou podmienkou autentického prežitia stretnuťictae
úplné vypnutie z problémov zamestnania aj aktuálnych ’-problémov ro
diny /ide o tOj aby sa počas tohto víkendu neriešili starosti
okolo bytu, peňazí a pod./. To uľahčuje sústrediť sc na osobu
manželského partnera. Prirodzenou podmienkou účasti na rckolek
ciách je, pochopiteľne, účasť oboch manželov. Aj kňazi, ktorí sú
prítomní na manželských stretnutiach,musia tiež vyppúť zo svojich
všedných starostí. Ak sú dvoja, tiež realizujú dialog, odpoveda
júc na otázky prichystané špeciálne pre nich. Počas rokolekčného

víkendu nielenže pomáhajú manželstvám, plniac tu kňazskú službu,
ale i sami majú príležitosť prežiť svoje spojenie s cirkvou,
s Božím ľudom, ktorému slúžia.
Na manželské stretnutia prichádzajú ľudia v rozličnom veku,
v rozličnom štádiu manželstva, no rozličnej úrovni poznania
o.
náboženskej angažovanosti, š rozličným spektrom pocitov a problé
mov, ktoré manželov spájajú alebo rozdeľujú.
Špecifickosť stretnutí spočíva v tom, že sa tu majú manželia
neučiť viesť taký dialog, ktorý na jednej strane umožní mužovi a
žene hlbšie sa vzájomne spoznať, na druhej strane zasa - v prípa
de konfliktu - pomôže^preklenúť prehlbujúce sa neporozumenie medzi
manželmi. Cieľom dialógu tu teda nie je riešiť problémy, ale hlb
šie spoznať seba samého i človeka, ktorý mi je najbližší, spoznať
svoje aj jeho pocity o. postoje, Tento dialóg má priviesť k väč
šej vzájomnej dôvere a k akceptovaniu manželského partnera takého,
aký v skutočnosti je.
Rekolekcie sa líšia od predchádzajúcich známych foriem rekolekcií: Nieto tu spoločných besied ani úvodných prednášok či
kázní, pracujú tu sami manželskí partneri. Nedebatuje s c. tu o tom,
aké by manželstvo ý ’malo byť1'. Muž o žena si tu iba m&j.ú-odpovedať
vo vzájomnom dialógu na rozličné otázky. Ich.-rozhovor prebieha
iba medzi nimi dvoma-,— úplne diskrétne.Jeho podstato spočíva nie
v diskusii, ale vo vzájomnom odovzdávaní si svojich stanovísk.
To, čo si tu manželia odovzdávajú, nepodricŽuje sa nijakému
posu
dzovaniu ani polemike. Je to svedectvo prežitia, vyjavenie svojho
vnútra. Tr^bo sa usilovať počúvať druhého a akceptovať ho. Pravda,
nie vždy je to ľahké. Odovzdávanie seba samého j v; však veľkou hod
notou, šancou rozvoja. To, čo si manželia navzájom zverujú, musí,
pravdaže, prechádzať filtrom lásky. Taký dialo
nie ju- nijakým
exhibicionizmom, ale obohatením človeka, ktorý j. mi najbližší,
výrazom toho, že mu verím r že mu sám sebe zverujem tek ho, aký
vskutku som. Taký je totiž zmysel manželskej jednoty, ktorá nepri
vádza k zotretiu rozdielov, ale je -spoločným putovaním rozdielnych,
navzájom si oddaných duší.
Manželské páry, ktoré sa zúčastnili nc takomto stretnutí,
v zásade potom nevytvárajú nové spoločenstvá, ale majú oživovať
novým duchom svoju rodinu, kruh svojich priateľov • a tio prostre
dia, do ktorých dovtedy patrili.
Ivokolckčne víkendy, ale aj povíkendové kontakty prinášajú
účastníkom manželských stretnutí okrem toho aj skutočnú výmenu
hodnôt medzi jednotlivými manželstvami. Všetci totiž, aj tí, kto
rí organizujú rekolekcie, oj tí, ktorí na ne prichádzajú, zápasia
s väčšími alebo menšími ťažkqsťomi^vo vzájomnom porozumení c
akceptovaní sa, všetci prežívajú väčšie alebo menšie konflikty.
Tu sa môžu jedni od druhých učiť, oko sa lepšie vzájomne chápať
o ako chápať iných.
/Podľa Kalendárzr. "Królowej Apostolów,

Poznaň-Varšava 1986/

Redakcia verí, že aj manželia nc Slovensku budú mať možnosť
zúčastniť sa tohto druhu rckolekcil a prosí čitateľov o modlitby
na tento úmysel.

PSYCHOLÓG MEDZI KAMI
Konflikty' v manželstvo
Konflikt, hádka, škriepka, to nie jc vec neznáma ani
v kresťanskej rodine. Ak sc stretnú dve protichodné mienky, ná
zory alebo činy, možno za nimi tušiť konflikt. Ktorý z názorov
prijať? Čo skôr urobiť? Kto má ustúpiť? T,> ú otázky, ktoré vedia
rozbúriť hladinu pokoja.
Výmena názorov medzi manželmi je nevyhnutná. Manželstvo, kde
k neprichádza, nemožno považovať za ideálne - treba sa skôr za
myslieť, ktorý z manželov donekonečna ustupuje tomu druhému .i
za cenu trvalej nespokojnosti či dokonca neurózy u soba alebo u
detí. Aj kresťanské manželstvo potrebuje mať svoju dynamiku ona je totiž silou, ktorá mu umožňuje vzrapx v jednote c vzájom
nom porozumení.
V prvých rokoch manželstva sú konflikty častejšie - je to
obdobie, v ktorom sa prehlbuje vzájomné spoznávanie partnerov.
Takéto spoznávanie sa jc dôležité c je nevyhnutné, aby bolo spo
jené s ochotou prijať seba i toho druhého takého, aký v skutoč
nosti je. Vôbec nie je vhodná snaha o prevýchovu toho druhého
podľa svojich predstáv alebo ideálov o partnerovi - takýto prí
stup vedie k prehlbovaniu rozporov.
Ak chceme konfliktom predchádzať, prípadne ich chceme ve
dieť riešiť, potrebujeme mať informácie o partnerovi aj o sebe
získané v konkrétnych konfliktných situáciách. Trvá niekoľko ro
kov, kým sa manželia spoznajú natoľko, že vodia, čo jeden od dru
hého môže očakávať, čo si k nemu môže dovoliť : pod. V starších
manželstvách by naío konfliktov ubúdať - eh s v^ak vyskytnú,
bývajú intenzívne^ V mnohých rodinách sa manželia škriepia donekonečne, čo je zväčša zapríčinené tým, že í c ani jedna hádka nekončí uvoľnením.
Prodmotom konfliktov o hádok bývajú často malicherné a. ne
podstatné veci: ak ide o vážne- rozhodnutia, tu sú manželia schop
ní dohodnúť sa. Často jc predmet konfliktu len zámienkou na to,
aby si partner uvoľnil nazhromaždené napätia, ktorého zdroje sú
celkom inde než v rodine sfcmej /napríklad v zamestnaní, vo vzťa
hu k svokrovcom, v neochot, čosi urobiť pre pohodlnosť, nespo
kojnosť v intímnom živote atá./.
Ako riešiť konfliktné situácia v rodí;V~, aby hádky neviedli
k neurotizácii detí n nevytvárali medzi modelmi, odpor, lož nao
pak, pomáhali tvorivo riešiť problémové situácie, r tak boli
jedným zo zdrojov rastu jednoty medzi mentolmi? Pomôžu nám pra
vidlá tzv. konštruktívnej hádky, používcro.S v bežnej psychotera
peutickej praxi. Prosné pravidlá pre ňu vy>ťocoval známy český
psychológ Stanislav Kratochvíl.
Zásady konštruktívnej výmeny názorov hádky sú:
1. Hádka sa má konať lon po predbežnej dohode. Treba vopred
určiť čas a vhodné mie§to. Nevhodné je hádať sa pred deťmi ale
bo rodičmi, v čase, keď sa čaká návšteva^ctebo sa ide do divadlo.
2* Hádka so nó konať čo najskôr po ‘
äx.
..tiekej udalosti.
3. Kto začína hádku, má si vopred ujasniť,
chce dosiahnuť.
4. Cieľom nie je poraziť druhého,
zvládnuť problém.

o čo mu ide, čo

ale spoločnými silami

5.
Pri ' éiko sa majú dodržiavať pravidlá Čestnej hry. Pre
hrešky proti čestnej hre sú: úder "poď pás" /argumenty nejdú
k veci, cle majú zasiahnuť partnera na jeho citlivom mieste: ako
napríklad, ak sa povie človeku, ktorý trpí chybou reči, "nez;jachci s c."/, "pritlačenie k múru", vyťahovanie starých prežitých
vecí /čím sa kto prehrešil no minulej dovolenke/, útok proti
predmetom alebo osobám, ktoré má partner rád /tvoja matka, tvoje
knihy, zovšeobecňovanie /ty mi nikdy nepomôžeš/ a neprimerané
prostriedky /vyhrážanie so rozvodom pre rozbitú šálku/.
Etapy h á d k y :
A. Úvodná etapa:

Oznám,

že. sa chcaš hádať.

-''B- Stredná etapa: . 1 . -Hovor, čo si myslíš.
2. Odreaguj sa o kritizuj.
C. Koncová e'Sapa:

' 1. Uznaj vlastné chyby.
2. Nájdi no druhom niečo pekné.

Pre niektorých ľudí je ťažké hádku skončiť, preto ju autor
rozdelil na tieto etapy, ktoré pomáhajú dať hádke istú formu o
neutralizovať negatívne pocity, ktoré každá výmena názorov pri
náša.
V modelových situáciách psychoterapeutickej praxe sa hádka
presne boduje, čím sa zisťuje jej kvalita, poukazuje so na chyby
a hodnotí sa, nakoľko je prínosom - nakoľko je konštruktívna, či
problém rieši uspokojivo vzhľadom na oboch partnerov, alebo či
je deštruktívna, čo znamená, že partnerom iďe o presadenie svo
jej mienky, rosp. "potopenie toho druhého", čím sa však základný
problém nerieši. .
V kresťanskom manželstve by riešenie konfliktov formou
konštruktívnej výmeny názorov nemalo robiť principiálne problé
my. V Starom zákone čítame: "... nech slnko nezapadne nad vaším
hnevom..." /5. Mojž 24, 15/, čo je praktický pokyn na riešenie
problémových situácií v čase i s ohľadom n a ’vzájomné zmierenie.
Pri rozhodovaní o začatí hádky treba merť na zreteli zákon lásky
o z jeho pohľadu zvážiť, či hádka vyrieši problém tak, žc si ho
obaja partneri uvedomia, zaujmú k nemu stanovisko, a tým hádka
pomôže manželom prehĺbiť vzájomné vzťahy, alebo'či ido len o mo
mentálnu potrebu vybiť nazhromaždenú energiu, napáliť, zroniť,
ponížiť partnera, presadiť sa' a podobné, nízko pohnútky. Ak je na.
prvom miesto tento druhý motív, treba sa snažiť odreagovať v ne
jakej prospešnej činnosti /vyprášiť koberce, umyť okno alebo vy
behnúť s deťmi na.ihrisko o či ísť sa len tak prebehnúť/. Pre
krízové.situácie v r o d i n e .platí xeda zásada,. ktorá by nemalo
u kresťana chýbať oni pri jednom rozhodovaní sa - obrátiť sa
•s dôverou na Pána Boha a prizvať ho k riešeniu. Potom oni "ostré"
situácie nebudú nedôstojné, urážajúco.c surové, nebude v nich
víťaza ani porazeného, ale obaja partneri budú. mať radosť z to
ho, že sa opäť stretli v láske a jednote.

Anjel povedal: .Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť,
ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meate Bávi—
dovom Spasiteľ,ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude zramenim:
nájdete nenúLuvniatko,obvinuté plienkami,ležať v jasliach. A hneď
s anjelom zjavilo sa množstvo rytierstva n e b e s k é h o ,ktorí chvá
lili Boha a volali:Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle! / Lk 2,10 - 14/.

. ..K NEPOŠKVRNENEJ A SELEMBOLESTNEJ
1. časť

'

Pravdy o llárii sú pravdami o Bohu.
Poznajme Máriu, aby sme lepšie poznali Otca.
V poslednom čase si čoraz väčšmi uvedomujeme, žo žijeme
v dobe. kcá so spínajú slová Písma: Na nebi sa ukázalo znamenie
ženy, odetej slnkom, bojujúcej š drakom /Zj 12,1/. Žijeme v dobe
nebývalých Máriiných zjavení, jej mocné, pôsobenie je čoraz; zrejmejšia. Uvedomujeme si, že by sme sa protivili pravde, a teda
Bohu, keby sme zostali k týmto skutočnostiam nevšímaví. Stále
častejšie berieme do rúk podivuhodné dielko sv. Ľudovíta Grigniona z Montfortu / ;?1673, +1716/ "O pravej úcte k Panne Márii".
Jeho autor, "muž prozreteľnosti, druhý Eliáš, misionár Ducha
Svätého c diár i e" /z predhovoru P. P., W. Foboro k anglickému vy
daniu r. 1862/, sám o tomto dielku predpovedal, že ho nepochopia,
o-le že vo svojom čase ho znova objavia, a tak splní svoj účel.
A skutočne, dnes poznávame, že sú to proroctvá o dnešnej dobe,
ktoré sa už spĺňajú. Sv. Grignion hovorí o blížiacom sa slávnom
veku cirkvi, ktorý bude vekom Máriiným. Hovorí, že Mária pripra
vila prvý príchod Krista a pripraví aj jeho druhý príchod. Hovorí
o vnútorných vzťahoch, ktoré bude mať k druhému príchodu svojho
Syna.
Koá čítame o týchto *"časoch, nebezpečnejších, než kedy boli,
ktoré čoskoro prídu:", vidíme, že sv. Grignion predvídal našu
dobu. Koči však čítame toto dielko tak, že vyberáme len zrnká
proroctiev, kým iné state, kde hovorí o Márii, že je "mostom n
obcou Božou", "je pozemským rajom nového' Adama"., "je svätyňou a
odpočinutím Svätej Trojice", prejdeme len ako básnické ozdoby,
vtedy o mnohé prichádzame. Ved sa nám tu zjavujú pravdy o Božích
skutočnostiach, pravdy o vlastnom, živote Boha.
To isté platí o knihe "Panna Mária kňazom, svojim najmilším
synom" .• Táto "modrá kniha" sa s mariánskou tichosťou rozšírila
po celom svete a prináša hojné ovocie. Jo to súkromné zjavenie
Panny Márie omilostenému kňazovi na podporu Výzvy z Fatimy, aby
sme sa všc-tci zasvätili joj Nepoškvrnenému Srdcu. Koä sme túto
jej nebeskú výzvu nevedeli realizovať, prichádza a takpovediac
vedie nás zo ruku a ukazuje nám, ako ..toto zasvätenie uskutočniť
a ako ho žiť. Učí nás, ako máme pozerať na dianie okolo seba,,
ako máme všetkému rozumieť a ako v t ý c h t o “podmienkach žiť.
Liplo, ktoré Mária prostredníctvom svojej "modrej knihy"
uskutočňuje vo svete, v dušiach, jo oným Máriiným pôsobením
v tejto dobe, ktoré predpovedal sv. Grignion. V "modrej knihe"
Panny Márie nachádzame výroky pripomínajúce slová sv. Grigniona
o Mári i :
.
Mária hovorí o svojom Nepoškvrnenom Srdci oko o záhrade,
0 raji, cez ktorý Ježiš prišiel k nám, kde žiari najčistejšie
svetlo Svätej Trojice. Nazýva ho chrámom, kde bol Ježiš a kde
1 my máme byť obetovaní. Nazýva ho útočišťom, kde môžeme nájsť
bezpečie v hodine hroznej búrky, kde uvidíme, svetlo v temnote,
ktorá sa šíri. Tieto prirovnania tiaž nemôžeme považovať iba za
básnické ozdoby. Nimi sa nám totiž zjavujú, skutočnosti.
Mária nás ustavične volá, aby sme vstúpili do jej Nepoškvr
neného Srdca. Opakuje to stálo, nemožno to nepočuť. Čo j-o teda

to Máriino Nepoškvrnené Srdce? Ako do neho môžeme vstúpiť?
"Márie je výborným veľdielom Najvyššieho", hovorí sv, Grignion.
Boh stvoril nebo pre anjelov a počuje v ňom "Non serviamí"
- "Nebudem slúžiť!,r. A odvtedy trvá boj medzi vernými a neverný
mi anjelmi.
Boh stvoril svet pre ľudí. Pozemský r.aj netrvá dlho - člo
vek sa postavil proti Bohu.
Boh, kuáže je všemohúci, stvoril ešte jeden svet, ešte je
den raj: Nepoškvrnené Srdce Márie. Jedine tu sa mu nikdy nepo
vedalo "Nie í". Je to evanjeliová pravda. Samo evanjelium nám pri
náša slová anjela Božieho: "Zdravcs, milosti plná, Pán je s te
bou
/Lk 1,28/. Takéto posolstvo od Boha nikdy nikto iný z ľudí
nepočul. Je to posolstvo evanjelia o tom^ že tento kúsok raja
zostal Bohu nepoškvrnený, preto mohol doňho vstúpiť a prísť no
svet.
Ak by sme túto pravdu o Márii neprijímali, tak by sme v pr
vom rode neprijímali pravdu o Bohu. Popierali by-sme dielo jeho
vsemohúcnosti a lásky, ktoré je jeho slávou viac nuž všetko ostat
né jeho stvorenie.
Ak by sme túto pravdu o Márii nupri jímali, aký by sme to ma
li názor no líristá? Akoby Boh Syn musel prísť na tento svet cez
niečo cudzie, čo mu nepatrilo, čo sa mu slobodne n u o d d a l o , čo
preto použil len ako parazit a po využití služieb odvrhol: "Kto
je moja matka?" /Mt 12,48/. Aký to máme názor na Všemohúceho?
Ci Boh nemohol, pre svoj príchod stvoriť ten nepoškvrnený raj,
cez ktorý prišiel? Či nie je hodným toho, aby mu niekto nepove
dal "nie"?
Veru, nio je také pepodstotné, či prijmeme pravdu o Ne
poškvrnenom Počatí Panny Márie, alebo nie.
Vari by sme so opovážili uprieť Bohu tento raj, kde jeho
protivník nezanechal nikdy stopu? Vecí v boji, ktorý^zvádza Sa
tan proti Bohu, sa nebojuje o územia o mestá z kameňa, ale o
mestá, pevnosti, územia, ktorými sú ľudské duše. Ľudská duša
môže byť chrámom Ducha Svätého, alebo môže byť príbytkom, ktorý
obýva Satan /Mt 12,43/. Možno ho z neho vyhnať, a vtedy na púš
ti kuje plány dobyť ho späť. Pozná dnu každý kút, vecí v ňom pre
býval, spozná jeho slabé miesta. Zmobilizuje presilu, lebo vie,
žé nie je nemožné sa do neho dostať. Len o jednom jedinom
"svätom meste Božom", "raji nového Adama", svätyni a odpoeihutí
Svätej Trojice" nemá túto predstavu, a to ho najviac pokoruje.
Pr~d touto pevnosťou, ktorú znútra nikdy nevidel, prúd Nepoškvr
neným Srdcom Márie, musí len v bezmocnosti priznať svoju poréžk u Ma uznať víťazstvo Boha. Preto sv. Grignion píše: "Mária je
svätyňou a odpočinutím Svätej Trojice, kde Boh prebýva veľkole
pejšie a božskejšie než na ktoromkoľvek miestu všehomíre, nevy
nímajúc jeho príbytok nad Cherubínmi a Serafmnmi." Podobne ho
vorí Mária prostredníctvom omilosteného kňaza vo svojej "modrej
knihe" o svojom Nepoškvrnenom Srdci, "kde najmocnejšie žiari
celá sláva Najsvätejšej Trojice", "Otec tu nachádza neporušený
a dokonale uskutočnený svoj plán".
Týmto Božím plánom je MATICA. Najdokonalejšie zo svojho stvo
renia ustanovil zo Matku, ktorá mu znovuzrodí celé stvorenie
a dá mu svoju podobu. Túto Matku všetkých svojich detí mal na
mysli, už ked stvoril človeka na svoj obraz, keá ustanovil pri
rodzené materstvo na obraz tohto Jvínterstva Božieho, V útočišti
Nepoškvrneného Srdca Márie majú jeho deti všetko bezpečie, ako

ho má dieťa y ľ orie matky-, Mário, takto vyjaví aj zvrátenosť ľudské
ho srde O .
j.1c0d oít- t?3 nie je bezpečné
už v lone -matky, koa nie
je bezpečné pred matkou samou.
Sv. Gŕignicn uvádza výrok sv. Augustína: "Všetci predurče
ní, aby boli zhodní s obrazom Syna Božieho, sú na tomto svete
skrytí v l o ň e .presvätej' Panny, kec- sú opatrovaní, nadájaní,
pestovaní a odchovévani touto dobrou Matkou, až ich porodí v slá
ve po smrti: ktorá jt vlastne dňom ich narodenia, ako cirkev
nazýva smrť spravodlivých."
Mária, to je tá Matka, ktorá chýbala už Nikodémovi, koá mu
Ježiš hovoril o p o treb e znovuzrodenia a on sa pýtali "Si môže
človek druhý raz vojsť do života svojej matky a narodiť sa?"
/Jn 3,4/. Akoby vytušil, že oj pre znovuzrodenie z Ducha Svätého
je potrebná Matka
Kardinál Ratzinger, popredný teológ našej doby, hovorí:
"Ak v niektorých teológiách a oklczilógiách Mária už viac nena
chádza miesto, je nh to jednoznačný dôvod - vieru zredukovali na
abstrakciu a abstrakcia nepotrebuje Matku."
Áno, Boh má ,räd konkrétne. Prišiel na svet v konkrétnej
osobe Ježiša Krista a zotrváva medzi nami v Eucharistii pod spô
sobom konkrétneho chleba a vína. Ustanovil cirkev na skale, na
konkrétnej skale, ktorou je osoba Petra a jeho nástupcov, lebo
má byť do skončenia sveta. Dal nám matku - konkrétnu Matku, kto
rá porodila Hlavu, a teda i celé mystické telo Kristovo, lebo,
ako píso sv. Grignion, "tá istá matka nerodí na svet hlavu boz
údov o údy bez hlavy, ináč by to boli netvory prírody". Svojevykúpené dietky zachránil Boh obetou Syna - veľmi konkrétnou
obetou - jeho ubitým telom a preliatou krvou. Stvoril pre ne no
vý raj. A tento svoj nový, nepoškvrnený raj umiestil do konkrét
nej ľudskej bytosti - do nazaretského dievčaťa - Mário. V jej
srdci nikdy neodznelo "nie" svojmu Stvoriteľovi. Preto odtiaľto
začal Beh 'svoje víťazstvo, svoj plán spásy*. Cez tento raj vstúpil
no svet, d to tak-konkrétne, ako konkrétne teraz žiada, aby sme
my doňho vstúpili, c tak prišli k nemu. Jedine jej no.promoženosť
o už .nepremožiteľnosť môže byť naším bezpečím. Máriinou materin
skou úlohou je- raj svojho Srdca šíriť v našich dušiach. K tomu
smerujú prosté, jednoduché a tiež konkrétne rady jej "modrej
knihy", čo sú vlastne materinsky pretlmočené požiadavky evanje
lia. Hovorí: "Uvádzajte to do praxe, koá si chcete overiť pre
seba i pre- druhých pravdivosť mojich slov."
proto _•je v tejto "dobe nebezpečnejšej, než'kedy bola" po
trebné zasvätiť so Márii - celkom so odovzdať tej, proti ktorej
je Satan bezmocný.- Zasvätiť sa Márii, to je naša odppvoá ne
výzvu Božiu. Boh je pôvodcom, iniciátorom. Je to jeho veľkorysá
ponuka vstúpiť do toho. Nepoškvrneného raja, ktorý stvoril pne
seba a ktorý vždy a bezvýhradne patril iba jemu.

Márie, naša Matka,/Bohom nám.danáí
Sme Božie a tvoje deti, ale- slabé o krehké. Potrebujeme
ťa. Ty si svoje Srdce, ktoré Boh stvoril bez poškvrny, zachova
la čisté a nepoškvrnené,.aby patrilo len Bohu. On ho prijal c
urobil útočišťom pro n á s , ktorých očistilo Kristova krv. Celkom
sa ti odovzdávame. Tvoja vernosť, Matka, je nám zárukou, že ne
dopustíš, aby nás Satan o b r a l .o t ú t o .znovazískanú a draho vykú
penú nevinnosť. Pod tvoju ochranu'.sa utiekame. Ty vieš, v akom
sme nebezpečenstve. Nezabúdaj na námestníka svojho Syna, ako
kľačal pred tebou sťa bezmocné dieťa, ktoré potrebuje Matkinu

pomoc v mimoriadne ťažkej úlohe viesť cirkev, cby bola svetlom
pre svet. V úplnej dôvere ti zveril cirk;.v i svet, c ty si tým
zasvätením získala právomoc rozptyľovať temnoty Satanovho klam
stva, cby sme videli svetlo c aby- sme poznali útočiště, ktoré
nám Otec dáva v tvógom Nepoškvrnenom Srdci. A hľa, v tomto náro
de, ktorý si ťa ctí ako svoju Sodombolostnú Matku, si počul
po
tom z úst všetkých biskupov nvknozov naše zasvätenie tvojmu Ne
poškvrnenému Srdcu. A to v deň, koč si pripomíname tvoje Nepo
škvrnené Počatie, keá oslavujeme Boha pre stvorenie toho nového
roja, k.torému sa s váačnou radosťou odovzdávame, aby sme s tebou
hovorili ‘vždy len "áno" s v o j m u .Stvoriteľovi.
P r i j m i

nás,

M á r i a

í

6, Mária bolestivá, naša ochrana,
slovenský náš národ volá: Pros za nás Boha:
Ty si Mať dobrotivá, Patrónka ľútostivá,
oroduj vždy za náš národ u *vojho Syna!

OPÄÍ SMS BOLI V ŠAŠTÍNE
Reportáž z p ú t e '
"Čo ste vyšli vidieť na púšť, azda trstinu Vetrom klátenú?"
/Lk7,24/ - zvolal Ježiš, keá videl množstvo ľudí, čo prišli za
Jánom Krstiteľom. Naozaj nič tam nebolo na videhie, len púšť a
ten muž drsne odetý. Vzácnejší, mäkko odetí muži zostali v palá
coch, ale ľud prišiel.
To isté možno povedať o tých, ktorí sa zišli 13. a 14i sep
tembra na sviatok Scdambolestne j Panny Mário na národnej púti
v Šaštínc.
Čo sú to za hodnoty, ktoré pritiahli sem skupiny ľudí až
z najvýchodnejších končín Slovenska? Kvôli čomu je človek schop
ný merať dlhú cestu, obetovať voľný Čas, prebdieť noc, prestať a
prekľačať celé dlhé hodiny?...
Už v sobotu podvečer, no prvej večernej sv.omši, bola bazili
ka takmer plná. Po jej skončení nik neodchádzal. Do ticha zaznela
tradičná pútnická pieseň. Potom sa ozvala gitara c veštila niučo,
čo všetci čakali - áno, mladí začali o všetci sa pridali: "Znaj
pieseň Márii" - a ona skutočne znela. Zrazu nestal vzadu šum,
ľudia sa rozostupovali, loSc medzi nich sa vklinil prúd mladých,
bol to priem príval. Šli osi kus cesty pešo lesom, lebo niesli
kríže, zviazané z obyčajných palíc a ozdobené kytičkou kvetov,
ešte úplne čerstvých. Koä
vošli do baziliky začalo sa rozlie
hať: "Len výš a výš zdvihnime kríž, svet so v Kristu obnoví."
Pozerám na nich, ináč sa ani nedá, zrazu z opačnej strany počujem
vzlykot. Obzriem so, a staršia žena, ešte nie starenka, cle taká,
na ktorú každý deň čaká množstvo práce, náhlivo si pomáha vrec
kovkou. Chce spievať s nimi, ale sú to len útržky slov, jo to
skôr nárek, ono si to ani neuvedomuje. Vidím, že to nie sú jedi
né slzy na okolí. Medzitým už znie: "Príä už, prí3 Puchu Stvořite
lů, Puchu zmierenia. Príd už a premeň svet náš celý v nové stvo
renia. í " " S p o j nás v jedno, Pane", a spojené ruky sa dvíhají nad
hlavy. "Ježiš žije, Ježiš žije, všetci ľudia nech to vedia, Ježiš
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šijo i" Žene r° moje j pravej strane chvíľami zakrúti hlavou o
vnorí tvár de upracovaných dlaní, nby skryla nový príval sĺz.
Tie piesne dnes uz poznajú po 'celom Slovensku, A to ich ne
možno počuť v rádiu, ani v televízii, nedostať ich k údiť v knih
kupectvách alebo hudobninách. To je známka najživšie la života.
Bazilika je- už plné. Znie spev i potlesk. Zaznel zvonček.
Pohľady sa. uprú ne, oltár. Spev utíchol v tichom očekávaní, lebo
prichádza čosi viac. Začína,-so sv, omša. To, čo z lásky prinie
sol ľud, vystrieda to, čo dáva Boh: Obetu svojho Syna. Priam cí
tiť, že si* 'to množstvo ľudu uvedomuje veľkosť tejto skutočnosti.
Kristovo obe to' sa tu uskutočňuje právcp tok ako kedysi na Kalvá
rii - za prítomnosti Bolestnej Matky.
Novotou tohoročnej púte je množstvo sv. omší - ’j^dne strieda
druhú, s malými prestávkami,, ktoré vypĺňa spev. Znova
a znova
sa opakujú tie isté slová dnešnej liturgie, c predsa nozovšodnojú, ba opakovaním akoby sa umocňovali. Zostal d o j e d š e Boh plným
priehrštím rozdával dary milosti, plynúce z najsvätejšej obety
Kristovej. Je dobré, ' sme si uvedomili, že bolo chybou zaned
bávanie zážitku spoločenstva - je veľmi potrebný pre slabých vo
viere - a kto si môže povedať, že je silný? Je treba aj spievať-,
hovoriť svedectvá, podať si ruky i tliofikať, čo je vlastne nová
podoba biblického "amen" - prejavu súhlasu, stotožnenia sa. Je
treba vyčerpať všetky naše možnosti v snahe dosiahnuť Boha, a
ešte cítiť hlad, až potom môžeme plno vychutnať bohatstvo toho,
čo dáva. On, keä sám prichádza pod spôsobom chleba skutočne pritom
ný medzi nás.
Povráva sa, že sv. omše boli .povolené z obavy, aby sa ne
rozvinul spontánny program. Vraj sme si dnešok "vyspievali" vla
ni. /Koá našim pastierom bránia dávať to, čo nám majú. sprostred
kovať, musíme, robiť sami, čo môžeme./
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Ked sa obzrieme o niekoľko rokov spať, môžeme povedať, že
národné púte sa. stali mílnikmi na ceste náboženského života ná
roda, Vidno tu prebúdzanie sa, s p a m ätávam e sa, až 'cieľavedomý
nástup nc cestu vpred:
Pred niekoľkými rokmi, keä po skončení hlavnej sv, omše
začala skupinke mladých pred bazilikou spievať moderné piesne
bolo to prekvapujúce. Ľudia ich hnací obstali a s nadšením počú
vali.
P m ä tromi rokmi /v r. 1 9 8 3 / ’sa už na národnej púti obje-’
vila myšlienka zasvätenia národa Sc-dcmbolés tne j Panne Márii u
potom v r, 1984, bola perlou púte hemília otca biskupa Gábriša.
Precízne vypracovaná na základe historických faktov ukázala, opod
statnenosť túžby zasvätiť národ Sedombolestne j .
Pred rokom, v jubilejnom roku sv. Metoda, bol v čase národ
nej púte ešte stále živý zážitok .Velehradu, /To bola udalosť
storočia. Prejavilo sa tam živé napojenie národa -na neše korene,
ktoré boli vždy náboženské, vždy spojené s cirkvou: prejavilo sa
tam naše sebauvcdomenic.a jednota, ale aj náboženská vyspelosť
ľudu. Vyskytla so- tam aj určitá tvrdosť - ale tvrdosť tak veľmi
podobná Kristovmu korbáču, ktorým očistil dom modlitby od toho,
čo tam .nepatrilo.;/ P,<ť v Šašťíno v tomto metodovskom roku niesla
znaky odvážneho vyznania viery, /Mladí sa objavili s transparent
mi: "Mária nesklame", viali zástavy - žltobiele i modré marián
ske- Pod heslom TOTUS TUUS M - Celý tvoj Mária- - sa vystriedali
všetci v kostole. Prinieslo to úžasné zjednotenie./Bol to aj rok
očakávania návštevy sv, Otca. Čoho sme sa .nevzdali,•to sme ne
stratili. To platí aj o túžbe, aby sv, Dtúqjprišiol k nám, -Mnohé
modlitby, ktoré smerovali k nebu za túto vec sa nestratili.

Tak to už býva u Boha - keď nedá to, o čo práve pros ín e , dá ur
čite niečo lepšie. Účinok už poznať na tohoročnej národnej púti:
Ide sa do hĺbky. Náš bohatší dnešok vychádza z včerajška.
Vráťme sc. k tohoročnej púti. Bolo tu dosť priestoru počas
niekoľkých nočných hodín aj pre spev, svedectvá a nezabudnuteľ
né zážitky spoločenstva.
Ježiš q Mária boli stredobodom celého nočného programu,
ktorý trval od polnoci do piatej hodiny rannej. Hnoa na začiat
ku skupina mladých pozdravila eucharistického Ježiša spevmi
z Taizc- /Adorcamus t e Domino o. i./ g krátkymi modlitbami. Myš
lienky'o Panno Márii, ktoré tu odzneli, mali za cieľ prehĺbiť
úctu k nej. Meditatívne a modlitebné pásma zase dômyselne do
pĺňali moderné i tradičné spevy. Takouto formou bol vytvorený;
program vyjadrujúci jednotu detí nebeskej Matky. Ďakovalo sc
v ňom za radosti i ťažkosti všedných dní, za mladosť, ktorá je
azda hlučnejšia, alo'o to bezprostrednejšia, za všetky milosti,
ktoré vyprosila Panna Mária. Zároveň mladí predniesli svoje
prosby. A nielen v chráme, ale oj v jeho okolí, kde sc prejavo
vala spontánna radosť, prelínali sc piesne jednotlivých skupín
vo' veselej rivalite, ale pritom vo vedomí spolupatričnosti,
/Nočné bdenie potrebuje- aj štipku guráže. Prišli sme k našej
Sed embola* s tne j Matke takí, akí sme./
Hlavnú sv. omšu v nedeľu celebroval s ďalšími kňazmi otoč
biskup Gabriš,
Jeho' príchod pred začiatkom sv. omše bol poznať podľa dlhé
ho
srdečného potlesku. Kde je biskup, tam jo cirkev. Tento člo
vek, slabý, s podlomeným zdravím, disponuje obrovskou mocou, kto
rú mu dal sám Boh. Veriaci ľud svojím zdravým citom pre veci Bo
žie to pochopil, preto sa k nemu s takou úctou vinici Oddanosť
nášmu biskupovi patrí k samotnej oddanosti pápežovi, oddanosti
cirkvi. Á osobne náš otec biskup Gábriš zaujal neraz statočný
nekompromisní*1 postoj v obrane vi^ry a vernosti cirkvi, to ľud
vie oceniť í
Po skončení sv. omše sme počuli jeho otcovské slová. C >lé
srdce, celú dušu vložil do toho, čo chcel povedať - čo mu d clo
silyA aby vládal sem prísť:
A b y
sa
r o d ii nn y„
Má s v ä t i l i
S c d e m b o 1 o s t n c j
73 a n n e
r i i.
Len toto nám chcel povedať. Táto vec otcovi biskupovi
už dávnejšie leží nc srdci. ..Veľkú nádc;j vkladá do zdravých katolíckych rodín. V ich zasvätení sa Sodembolcstne j vidí nnjistejšiu záruku budúcnosti národa.
Potom pri vystavenej Sviatosti Oltárnej sme so zatajeným
dychom a s plnou účasťou počúvali slová zásvätnoj modlitby. Pri
jali sme požehnanie od Eucharistického Kriste. Pápežská hymna
priam burácala. Sv. omša sa skončila, ale akoby sa nikomu ne
chcelo odchádzať. Nadšenie stále trvá, nie ho neunavilo. Lud
akoby si chcel tieto krásno chvíle ešte čo najviac predĺžiť.
Sprievod odchádzajúceho otca biskupa sprevádzal búrlivý potlesk
a prevolávania: "Bože*žehnaj otca biskupa ž" Srdečnosť nemala kon
ca.
Iste ho hriala radosťou. Oveľa väčšiu radosť by však mal,
keby vedel, že sme si jeho slová naozaj vzali k srdcu; že po
príchode domov budeme, uvažovať o zasvätení svojej vlastnej ro
diny Sodómbolestnej Panne Már i, patrónke Slovensko.
V tomto roku si pripomíname dvadsiate výročie, keď pápež
Pavol VI. vyhlásil ^odombolostnú Pannu Máriu za. našu hlavnú
patronku. Keď cirkev takto zviazala náš národ so Sedeabolostnou
tu na zemi, platí to aj v nebi - zaväzuje t.o aj Pannu .Máriu*
Ona, vždy poslušná služobnica Pánova, berie tento záväzok isto
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najvážnejšie , b e r ie ho -oko svoju úlohu a čaká, aby ju mohla^spl
niť. Skúsme teda a presvedčme sa, še viera v spoločenstvo s/ctých
jg pravdivá 1 Skús no a presvedčme sa, akou vio byť Mária '-letkou S

ROZHOVOR 0 DNEŠNÍCH PÚÍACH A ICH SMERQVANÍ

Tr ^v
Keáae okolo tohoročných pútí sa vyskytlo viacero závažných
problémov, položili sne Václavovi Malému, katolíckemu kňazovi a
ignotárovi Charty 77 niekoľko otázok na túto tému:
5.

levočskej púti

Na otázku o príčine jeho nútenej neúčasti n
iúle 1986 Václav Malý odpovedal:

"PŤe s minulý víkend jsem teda na zásah STB pracoval. Vzpomí
nal jsem hodno na vš e cky ty, kt«-rí se do Levoče dostali a v duchu
jsem samozřejmě při mši svaté byl s^nimi spojen. Zatím jsem byl
v Levoči jenom jednou a to nebylo při pout i , ale byl jsem tam ja
ko turista. Levoča se mi moc líbila, jenom jsem litoval, že ji
nechali tak zpustnout..."
Ďalšia otázka sa týkala dôvodov, prečo Štátna bezpečnosť
mala tak:
m i n o n t n ý záujem na tom, aby sa levočskej púte nozúčustnil.
jisté
"Patrí už jaksi k "bontonu" STB, že když mají "akci
vyhlédnuté osoby musí zavkaždou cenu izolovat nebo nějakým způsobom jim dát o' sobe vědět. No a já jsem se již dostal do nomen
klatury těch, kteří již patří do stalé "vybavenost i'j akcí Státní
bezpečnosti, či už je to zahraniční návšteva nebo nějaká očekává
na církevní akce. To myslím byl první důvod jejich zásahu. Druhý
důvod - ten strach z loňského Velehradu je tak veliký, že jaké
koli pomyšlení na větší shromáždění katolíků v nich^budí údes.
Oni' samozřejmě přemýšlejí naprosto stranicky. Co nařídí generál
ní tajemník, který je nedotknutelný, potom politbyro, potom ús třední v ý b o r , pak ministerstvava tak to jede až jolo, taková je ta
jejich pyramidální strukturj-jpříkczů. vJsou prosto zvyklí na tuhou
stranickou disciplínu. To samé oni přenášejí ve svém myšlení ta
ké na církev. Ity^lí si, žo ve-rící také potřebují vedení několik
jednotlivců, kteří vydávají instrukce, kteří vyprac-ováv jí t.cktiku, obrannou ideologii a že tito lidé mají prsty ve vš*. ra, co
se okolo činností a akcí církve - myslím té živé o opravdové činnos ti - deje. Pri takové pouti je- například pro ne nepředstavi
telné, že by nebyla organizována několika jednotlivci, které si
oni vytipnou. V tom se myslím ukazuje tá naprostá scestnost
marxistické ideologie, to naprosté pohrdání samostatností, lid
skou . svobodou, naprosté přezírání toho, že lidé mají tc.-py nějaký
instinkt, že o věcech promýšlí a že můžou vzniknout spontánní
akce bez ohlodu na to, jostliv jsou vedeny nějakými osobnostmi ne
bo nejsou. Myslím, že pouť věřících je toho tím nejmarkantnejším
příkladem.vTyto akce nejsou a ani nemohou být podlé mého soudu
centrálně řízeny nějakým štábem. Ncnojvýš tam mohou být různé sku
p i n y , které^pokládájí nebo uznávají za svou autoritu různé lidi,
kteří samozřejmě mohou dáti určitý impulz k naplněni té poutní
slavnosti. Ale ne v tom smyslu, žehy vydávali instrukce cvž& b y •
tu 'akci řídili. To jo záležitost přístupu jednotlivých měřících,
a spontánnost je vyvolána myslím nejen jaksi lidským úsilím, ale
i vyšší M o c í ,která se nedá vtěsnat do nejaké organizované struk
tury ."
V
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Nnkoniocjna otázku, oký význam, oký širší účinok no život
cirkvi v Československu majú púte, o oko sa podľa jeho názoru méže vyvíjať ich existencia pri súčasnom zostrujúcom so protiná
boženskom tlaku, Václav Malý povedal:
"Myslím, že poutě v současné situaci církve u nás mají vel
ký význam. Já sám jsem přítel poutívještě z a .svých bohoslovec
kých let moc nebyl, protože bytostně nesnáším masovost, ztrace
ní se jednotlivcevv davu. Zdůrazňuji spíše individuální přístup
k víře, vzetí plno individuální zddpovodnosti věřícího za svoji
víru. Ale v daných okolnostech, ve kterých se církev u nás na
chází, i tato forma shromažďování nabývá na významu. A sice
v tom, že lidé se mohou sejít naprosto legálne, že mohou svoji
víru veřejně projevit a Se to může pro ne znamenat duchovní po
sílení a vědomí, že nejsou sami. Ovšem ty poutě musí být konány
s tím, že každý, kdo přijde opět domů, byť tam bude izolován,
bude^ochoten znova tak vyznat svoji víru. .A zrovna tak se nebu
de zříkat•odpovědnosti přenést tuto^víru i na další generace.
Pokud by to mělo být jenom shromáždění’'-masové, prokázání urči
tého protestu, jenom posílaní se ve vědomí, že "nás jo o n o h o " ,
to by bylo málo. Má to.být posílení ve víře, že Duch Boží půso
bí, že jsme připraveni tuto^víru vyznávat i za okolností, když,
nejsme
odporováni vnější přítomností spoluvěřících. Myslím,
že tímhle správným směrem se církevní poutě u nás ng§ou. Poklá
dám to za důležité, protože v takovém množství se věřící u nás
jinak legálně setkat nemohou. Mohou se setkat nonejvýš v malých
společenstvích,Čítajících několik jednotlivců nebo desítek lidí
a vždycky za rizika, že toto setkání bude označeno za ilegální
činnost a trestně postižitelné, což u poutě nelze, protože toto
jc shromáždění při určité oficiální církevnívslavnosti. kyslím,
že by so této možnosti n p vsetkání věřících mělo využívat. Nezdá
se mi, že by státní^moc měla na to, aby tyto^poute naprosto lik
vidovala. Samozřejmě, že se asi nevzdá prostředků, jak některým •
lidem zabránit účasti, ale zabránit tisícům až desetitisícům
věřících v účasti na pouti - to by prostě znamenalovto příslušné
poutní místo buďto zavřít
oncbovudolnt taková opatření, která
by vyžadovala, totální nasazení příslušníků tajné policie, ýslím,
že naše vedení je natolik pragmatické, že na tyto akce nebude
věnovat tolik úsilí, hlavně pri vědomí toho, že by takové zása
hy mohly vyvolat ještě větší bouři a že by projevy nespokojenos
ti vůči pokusům zabránit této elementární^záležitosti věřících,
jakou je církevní pouť, mohiy vyvolat nepředvídanou masovou
reakci. A toho se státní moc vždycky velmi bojí.
D.

SVATE PÍSMO V RODINĚ
Sväté písmo čiže Biblia
je _sv*’tá kniha, lebo bolo napísa
né z vnuknutia Ducha Svätého. Svätí ho volali "listom Pána Boha".
Keď Bibliu čítame s nábožnosťou, sám Boh sa nám prihovára v jej
slovách, ktoré opisujú dejiny našej spásy, teda všetko to, čo
Boh urobil pre nás o pre všetkých ľudí. Je potrebným doplnkom
pre vyučovanie náboženstva, ktoré dostávajú deti v kostole,
v škole c doma. V slovách, ktoré v nej Čítame, so prejavuje ne
konečná dobrota Božia - ako láskavo zaobchádza so slabými ľuďmi,
ako im pomáha, odpúšťa ich previnenie n dáva im silu, aby moh
li žiť podľa, jeho prikázaní. Sväté písmo si veľmi váži i matka
cirkev- najzreteľnejšie to vidieť v tom, že nekoná nijakú boho
službu, pri ktorej by nepoužívala čítania alebo spevy zo Svätého
písma.

Ak si pripomenieme Kristove slová, že "človek žije z každé
ho slova, ktoré vychádza z Božích úst" /Mt 4,4/, ľahšie pocho
píme, že ok chceme a máme zo Svätého písma žiť, musíme ho čítať
a prežívať. Zvlášť veľký význam má čítanie Svätého písma v ro
dine. Bezprostrednosť rodinného prostredia a úzke citové vzťahy
medzi členmi rodiny vytvárajú podmienky na lepšie prežitio^a po
rozumenie slov Svätého písma, o čo je dôležité, čítaním Svätého
písma sp posilňuje viera a u t u ž u j e ..jednota rodiny. Vieru v prav
divosť prečítaného Božieho slova by mal potvrdzovať príkladný
život v rodine a zodpovedajúce postoje k denným problémom a si
tuáciám vznikajúcim v rodine či zamestnaní. Patrí medzi dobré
zvyky v niektorých kresťanských rodinách, že otec prečíta v kru
hu rodinjr úryvok zo Svätého písma a vysvetlí význam prečítaného.
Pre takúto kot^chézu je rodina nenahraditeľná, a to preto, že
jej vtláča osobitné znaky rodinného života,’ ktoré nesmú chýbať;
lásku, jednoduchosť, účinnosť a každodenné svedectvo /apoštol
ská adhortácia Jána Pavlo II. Catechesi tradendae"/. Nezabúdaj
me tiež
naše deti a školská mládež majú priestor na obozná
menie sa so Svätým písmom obmedzený na hodiny náboženstva v ško
le', prípadne bohoslužby v kostole, čo je pre výchovu a duchovný
rast mladého človeka nedostatočné. Ak teda chceme vychovať sku
točných kresťanov, milujúcich Krista, učme svoje deti poznávať
a vážiť si Sväté písmo. Zostáva praktická otázka: Kde začať?;
Spočiatku j-e dobré začať s Novým zákonom. Ten nám postačí na
dlhý čas, lebo obsahuje najdôležitejšie pravdy Starého zákona a
celé posolstvo Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. Najľahšie sa čí
tajú Skutky apoštolov - môžeme ich čítať ako prvé. Potom by mal
prísť rad na evanjelium, najskôr snáď evanjelium podľa sv. Luká
ša. .Podľa vlastného výberu môžu nasledovať ostatné knihy Nového
zákona. Nový zákon by mal prečítať každý kresťan od začiatku do
konca. Pri Starom zákone bude lepšie, keď ho budeme čítať v skrá
tenom vydaní, aby sme si ľahšie vybrali časti dôležitejšie .z ná
boženského hľadiska. Takto nám ho prinášajú napríklad ilustrovaná
Biblia /vydaná vJuhoslávii/ alebo niektoré slovenské vydania
v zahraničí. Ak 'máme úplné vydanie, potom je vhodné začať prvou
a druhou knihou Mojžišovou, pokračovať Knihami kráľov, žalmami
o prorokom Izaiášom.
Treba poznamenať, že čítať by sme mali predovšetkým kato
lícke vydania Svätého písma spolu s exegotickými poznámkami,
ktoré n á m umožnia text ľahšie pochopiť.
Cns pre spoločné čítanie si zvoľme tak, aby vyhovoval všet
kým členom rodiny. Vhodné sú napríklad večery pred. modlitbou a
nedeľné popoludnia.
Spoločné čítanie Svätého písma v rodine či v- spoločenstve
viacerých rodín nevylučuje, pravdaže, individuálnu čítanie,
potrebné zvlášť u dospelých členov rodiny.
Sväté písmo otvárajme se-živou v i e r o u , ,
ž e'Boh môže a chce
prostredníctvom Svätého Ducha k nám prehovoriť. Začnime krátkou
modlitbou, ktorou poprosíme Boha o osvietenie a jasný rozum,
lásku pre naše srdcia a rozhodnosť pre našu vôľu. Čítanie Sväté
ho písma zakončime tiež modlitbou. V modlitbe poďakuj-- za všet
ko, čo sme pri čítaní prijali. Prejav vďaky je súčasne prosbouj
aby nám Boh dal porozumieť svojmu slovu i nabudúce.
N:, záver si pripomeňme ešte jedno: Ak sme s čítaním Sväté
ho písma v rodine začali, alebo ho už čítame, zachovajme tento
dobrý zvyk po dlhší čas. Môžu však vzniknúť i prestávky. V tom
prípade dobrým popudom k obnoveniu čítania môžu byť obdobia
v cirkevnom roku /advent,^pôstne obdobie/. Jednako však prestať
nesmie jedno: život so Svätým písmom. Ako málokto môže povedať,

že ja kresťanom, k ď nemiluje Kristo, tok málokto môže povedať,
že miluje Kristo, keď nečíta Sväté písmo, keď nechce Čoraz lep
šie vedieť, oký je náš Pán o čo nám chce povedať- To vyjadril už
v staroveku sv. Hieroným slovami: Kto nepozná Sväté písmo, ne
pozná Krista.

SLÁVNOSTI V RODINE A V CIRKVI
0 tom, ä svoj život môžeme prežiť v svätosti, nám podávajú
dôkaz životy svätých. Bolo by veľkým omylom domnievať sc,ž.é sva
ti sú b3'tosti žijúce mimo nášho sveta, v sférach nám cudzích,
zbavení problémov, ťažkostí a rado§tí tohto sveta. Žili ponore
ní de problémov podobných našim. Líšia sa navzájom schopnosťami,
nadaním, povolaním -.jedno však majú spoločné - veľkú lásku
k Bohu c pevnú vieru.
Pokúsme sa im priblížiť svojím životom.
/Životopisy uverejňujeme podľa občianskeho a cirkevného kalendára./
23. novembra: syi_Klement /pápež z I. storočia/
JL

Sv. Klement bol tretím nástupcom apoštola Petra. O jeho pon
tifikáte je známych len veľmi málo faktov. Viacerí kresťanskí his
torici predpokladajú, že Klement bol aspoň istý čas spolupracov
níkom sv. Pavla. Naňho vzťahujú apoštolove slová v liste Filiponom /4,3/: "Ujmi sa ich, lebo sa so mnou lopotili na šírení evan
jelia spolu s Klementom o ostatnými mojimi spolupracovníkmi, kto
rých mená sú zapísané v knihe životo". Zostal po ňom veľmi dôle
žitý dokument, jeho list Korinťanom. Dôvodom pre napísanie listu
boli nepokoje v korintskej cirkvi. Klement v nom nabáda k svor
nosti, pokoju c poriadku. List jc zvlášť významný ako svedectvo
o prvenstve rímskej cirkvi, ktoré od najstarších čias uznávali
aj ostatné cirkvi. Z historického hľadiska je list cenný pre
zmienky o Neronovom prenasledovaní kresťanov, o mučeníctve sv.
Petra a Pavla v Ríme, o niektorých problémoch a usporiadaní
cirkvi v tom období.
Podľa starej rímskej tradície, siahajúcej až do 4. storočia,
pápež Klement I. zomrel mučeníckou smrťou, a to^vo vyhnanstve na
južnom Kryme. Jeho telesné pozostatky našli
svätí solúnski bra
tia Cyril a Metod, keď boli s byzantským posolstvom u krymských
Chazarov pred svojím pôsobením na Veľkej Morave. Tieto ostatky
potom priniosli^do Ríma /r. 867/ o pápež Hadrián II. ich uložil
v bazilike zasvätenej sv. Klementovi. V tejto bazilike bol napo
kon pochovaný aj sv. Konštantín - Cyril.
1. decembra: svi_Edmund_Cam.2 ion a spoločníci,
äTwalesEi taučänlci

anglickí

V tento deň si pripomíname skupinu 40 mučeníkov, ktorí zo
mreli na rozličných miestach a v rozličnom čase. Najznámejší
z nich je sv. Edmund Campion, ktorého výročný deň smrti je práve
1 . decembra.
Sv. Edmund Campion sa narodil r. 1540. Pochádzal z katolíc
kej rodiny, ktorá však za vlády kráľovnej Alžbety odpadlo od
cirkvi a pridala sa k nanútenému štátnemu náboženstvu. No ox
fordskom kolégiu sv. Jána získal r. 1564 akademický titul "Master
of Arts", čo približne zodpovedá doktorátu filozofie. V tomto
roku zložil prísahu, ktorou uznal kráľovnú zo hlavu anglickej

cirkvi n clal sa vysvätiť za angl.; Pánskeho diakona. Zlom v jeho
živote nastal, ked začal štuďcvnť cirkevné dejiny. Toho priviedlo
ku konverzii. E. 1569 'odišiel z 0x1. -rd u do Dublinu v írsku, kde
už vy s tupoval oxo katolík. Potom v.c francúzsku vstúpil do katolíc
keho*^ seminára. Po dvoch rokoch štúdia odišiel do Ríma a tam požia
dal o prijatie do jezuitskej rehole. Predstavení mu vyhoveli a
poslali ho do rakúskej provincie.' Tak sa dostal do Prahy, kde
pracoval medzi študentskou mládežou, Tu založil Mariánsku kongre
gáciu. V'roku 1578 bol vysvätený za kňaza. Po dvoch rokoch ho
predstavení určili, aby vykonával duchovnú službu medzi tajnými
katolíkmi v Anglicku Bolo to po s?,cnie veľmi nebezpeeené, ktoré
obvykle končilo žalárom a smrťou. V prestrojení sa mu podarilo
dostať sa k priateľom do Londýna. Tam na seba hn e g upozornil svoji
mi nadšenými kázňami o pápežovi oko skutočnej, viditeľnej hlave
cirkvi. Dozvedela sa o nich i kráľovná, a tak musel Edmund utiecť
z Londýna a často meniť úkryty, aby unikol' prenasledovateľom.
Všade, kde sa pohyboval, účinne apoštoloval, členom kráľovskej ra
dy adresoval písomné vyhlásenie, v ktorom im pripomínal, že zástu
py mladých apoštolov sa za nich modlia a sú pripravené•podstúpiť
akékoľvek mučenie i smrť za ich obrátenie k pravej viere. Úrady od
povedali na Campionovo vyhlásenie zostreným prenasledovaním kato
líkov. Neúnavný jezuita sa však nedal zastrašiť. Nakoniec však
Edmunda Campiona chytili. Čo sa nepodarilo špehom, podarilo sa
zradcovi, odpadlému'katolíkovi G. Elliotovi, ktorý ho odovzdal
vládnym úradom. E d m u n d a .Campiono uväznili, avšak ani sľubmi oni
mučením ho nemohli prinútiť k tomu, aby sa zriekol katolíckej
viery. Odsúdili ho na smrť obesením. Ešte pod šibenicou hájil svo
ju vieru.,. Popravili ho 1. decembra 1581. Za svätého ho vyhlásil
spolu s„ďalšími 39 anglickými a waleskými mučeníkmi pápež Povol VI.
25- októbra 1970. Pri tejto príležitosti zdôraznil, žeňaša doba
potrebuje príklad tých, čo vydali najvyššie svedectvo lásky ku
Kristovi a jeho cirkvi.
7. decembra: sv. Ambróz
Pamiatka sv. Ambróza j e .podľa nového kalendára záväzná pre
celú cirkev. Najslávnejšie sa však svätí v Miláne, kde veriaci „
v tento doň uctievajú svojho veľkého.biskupa a milovaného patróna.
Svätý Ambróz sa narodil v Trevíre, v terajšom juhozápadnom
Nemecku, okolo roku 339. Bol synom vysokého rímskeho úradníka,
prefekta pretória v Trevíre. Otoc zomrel, keď bol Ambróz 'ešte '
chlapec. Po jeho smrti sa rodina presťahovala do Ríma, kde mladý
Ambróz študoval právo a rečníctvo a kde tiež začal úradnícku drá
hu v štátnej službe. Po niekoľkých rokoch sa stal správcom severetalianskych provincii Ligúrie a Emílie. Keď r. 374 zomrel v Miláne
tamojší biskup, Ambróz sa ako svedomitý cj cársky úradník všemožne
staral, aby v meste nevypukli nepokoje, ku ktorým často dochádzalo
pri búrlivých voľbách nového biskupa. Na zhromaždeniach povzbudzo
val všetkých k rozvážnosti a zmieriivosti. Svojím uváženým prího
vorom však dosiahol celkom neočakávaný výsledok. Zo zhromaždenia
sa náhle ozvalo: Nech je Ambróz biskupom. Ambróz bol však iba ka
te chutne nora, t. j. veriacim, ktorý so iba pripravoval na prijatie
krstu a nemal ani potrebné vzdelanie na vykonávanie takej dôleži
tej cirkevnej funkcie. Ambróz sa to uvedomoval, preto sa pokúáil
zo zhromaždenia ijsť, ale bolo to márne. Keď sa aj okolití biskupi
a cisár Valentinián I. pripojilivk vôli ľudu, Ambróz biskupský
úrad prijal. Bol. pokrstený a hneď no. to prijal i biskupské svätenie.
Potrebné teologické vedomosti získal štúdiom sv. Písma a cir
kevných otcov a učiteľov. Netušil., že neskôr i on bude jedným z
nich. Ambróz dáva celú svoju bytosť do služieb cirkvi. Prácou za
pravo vor nos ť a jednotu cirkvi, úsilím, o nezávisí,os ť od štátnej mo
ci sa stal vedúcou osobnosťou západného kresťanstva svojej doby.
Žil v chudobe a denne so postil, napriek tomu, že mol slabé zdravie,

Všemožne pomáhal slabým a núdznym. Veľmi si cenil panenstvo a
mravnú čistotu a sám ich dôsledne dodržiaval. Jeho vplyv siahal
ďaleko zo hranice milánskej cirkevnej provincie.

Ambróz, ktorý bol pôvodne cisárskym úradníkom, hájil teraz
ako biskup pred cisárom nielen práva cirkvi, ale i autoritu jej
pastierov. Jeho obľúbeným výrokom bolo, že "cisár je v cirkvi, nie
nadi cirkvou". Okolnosti ho priviedli k tomu, že túto zásadu musel
uplatniť voči veľkému cisárovi Teodóziovi, ktorý dal pozabíjať
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lúnskej posádky. Sv. Ambróz mu nielen ostro vytkol tento krutý
čin, ale mu uložil i verejné pokánie. Teodózius sa odmietol^podro
biť', ale neskôr sa niekoľko týždňov verejne kajal. Sv. Ambróz bol
neúnavne čirimý až do konca života. Zomrel na Bielu sobotu r. 397.
pochovali ho v bazilike s v. Gerváza a Protéza, ktorú on vybudoval
a ktorú Milánčania premenovali na ambroziánsku baziliku.
Sv. Ambróz bol nielen horlivý duchovný pastier, ale aj plod
ný spisovateľ. Bol tiež skladateľom latinských liturgických hym
nov. Z jeho rúk prijal krst sv. Augustín, ktorý v ňom našiel svoj
veľkj? vzor.
5 . januára: svi_Ján_Nepomucký_Neumann
Svatý Ján Nepomucký Neumann bol americkým misionárom, bisku
pom a priekopníkom amerického katolíckeho školstva. Nepochádzal
však z Ameriky, narodil sa 28. marca 1811 v Čechách, v mestečku
Prachatice. Jeho matka bola Češka, otec pochádzal z Bavorska.
Mladý Ján po stredoškolských štúdiách vstúpil do kňazského^seminá
ra v Českých Budějoviciach, kde roku 1832 prijal nižšie svätenie.
Jeho kňazské svätenie biskyp v poslednej chvíli odložil pre nadmer
ný počet kňazov v českobudějovické j diecéze. Túžba mladého klerika
stať sa kňazom však bola taká silná, že sa rozhodol nečakať na
svätenie a vo februári 1 8 3 6 odišiel so súhlasom svojho biskupa do
Spojených štátov amerických, ktoré beli v tých časoch misijným
územím. Po príchode do New Ýorku hc prijal tamojší biskup Jean
Dubois o po krátkom čase mu kňazské svätenie udelil. O tri dni
nato ho biskup už poslal na vzdialené pôsobisko v oblasti Niagar
ských vodopádov. Počas tejto misijnej činnosti so stretol s obeta
vými a horlivými misionármi z rehoľnej spoločnosti redemptoristov.
'Pretože on sám tiež túžil po hlbšom duchovnom živote, požiadal o
prijatie do tejto spoločnosti. Po prijatí do rehole s ešte väčším
zápalom vykonával svoju misionársku prácu vo vznikajúcich cirkev
ných obciach. Budoval kostoly, zakladal cirkevné školy a rozličné
združenia. R. 1847 sa stal predstaveným všetkých redemptoristov
na území Spojených štátov. Sám baltimorský arcibiskup Kenrick si
ho vybral zo svojho spovedníka a odporučil ho za biskupa vo Fjledelfii. Pápež Pius IX. návrh prijal. Avšak ani na biskupskom stol
ci nestratil misionárskeho ducha. Každú vizitáciu premenil na nie
koľkodňovú duchovnú obnovu. Obdivuhodne veľa vykonal i na poli org
nizácie školstva o farností. Keď sa stal biskupom, boli v celej
diecépe iba dve farské školy. Po ôsmich rokoch jeho pôsobenia ich
bolo už vyše sto. Ako biskup vybudoval SO kostolov, pričom v kaž
dom zaviedol 40-hodinovú pobožnosť k Sviatosti oltárnej. Táto po
božnosť bola pravidelnou príležitosťou k duchovnej obnove farnosti
Akc starostlivý biskup pamätal i na svojich duchovných pastierov.
Zostavil pravidlá na posväcovanie života duchovenstva. S týmto cie
ľom usporiadal vo Filadelfii tri diecézne synody a sám sa zúčast
nil na troch národných konciloch v Baltimore. Reformoval kňazský
seminár a vybudoval malý seminár, jeden z prvých v Spojených štá
toch. Na spravovanie nemocníc a sirotincov, ktoré vybudoval, zalo
žil osobitnú kongregáciu sestier františkánok.

R. 1854 biskup Neumann - ako jeden z d legátov amerických
biskupov - odcestoval do Ríma na slávnosť vyhlásenia dogiay qNepoškvrnenom počatí Panny Márie. Pri tejto príležitosti ho prijal
pápež Pius IX. na osobitnej audiencii. Po návrate do Ameriky sa
znovu dal do vyčerpávajúcej práce, y ktorej nepoznal oddych. D ň a v
5. januára 1860 na ceste domov dotlklo jeho šľachetné srdce. Ked
so o jeho smrti dozvedel baltimorský arcibiskup Kenrick, povedal:
"Taký biskup ako Neumann nemohol zomrieť ináč ako na ceste. Jeho
život bol neustálym pochodom"- pochodom a dušami a k Bohu.

KATECííÉZA
S k u p i n a

P

/ p r v o p r i j í m a j ú c i /

List rodičom /k častiam 19 a 20/
Tieto dve časti našej kotechézy venujeme konaniu svätej omše
samej, bohoslužbe slova i bohoslužbe obety, vyjmúc svaté prijíma
nie a záver svätej omše /to preberieme nabudúce/.
Vychádzame zo Spasiteľových slov: "Kde sú dvaja alebo graja
zhromaždení v mojom mene, tam som i ja medzi nimi ' /Mt 18,20/.
Na svätú omšu sa schádzajú katolíci sláviť Pánovu pamiatku.
A on je vtedy medzi nimi, či už. je ich zhromaždených stotisíc pred
svätopeterskou bazilikou v Ríme, či tisíc v katedrále, niekoľko
stovák alebo desiatok vo farskom alebo filiálnom kostole, či hoci
len traja pri domácej omši v izbe chorého. "Priestorom" Božej prí
tomnosti nie je tu chrám ako v Starom zákone ani kostol ako budova,
ale zhromaždené kresťanské spoločenstvo, "duchovný dom", "živé ka
mene" /I Pt 2,5/.
Pri bohoslužbe slova /v nedeľu a prikázaný sviatok/ počúvajú
veriaci čítania zo Starého zákona /l. čítanie/, z listov Nového zá
kona /2. čítanie/a z niektorého zo^štyroch evanjelií. Medzi jednot
livými čítaniami sa^spieva responzňriový žalm a aleluja, ktorých
texty sú tiež zo Svätého písma. Po biblických textoch nasleduje ká
zeň /homília/, ktorej úlohou je priblížiť Božie slovo poslucháčovi.
Tieto hlavné časti bohoslužby slova sú rámcované na začiatku úvodnými obradmi a na záver vyznaním viery a všeobecnými spoločnými mod
litbami veriacich. Medzi úvodné obrady /pred čítaniami/ patrí pie
seň vstupu, uctenie oltára a pozdrav, úkon kajúcnosti, vzývanie
Pána /Kýrie/, oslavná pieseň /Glória/ a modlitba dňa.
Bohoslužba obety sa skladá z prípravy obetných darov, eucha
ristickej modlitby /eucharistia = váakyvzdávanie, z gr./ a obradu
prijímania. Pri príprave obetných darov ide o prípravu oltára na
slúženie obety, prinesenie chleba a vína veriacimi /často to robia
v zastúpení veriacich miništranti/ a o obetovanie chlebava vína
/to robí v zastúpení veriacich kňaz/. Ten, kto sa zúčastňuje na
eucharistickej slávnosti, mal by tu sám seba obetovať Pánovi. Eucha
ristická modlitba sa začína^prefáciou, ktorá sa uzatvára spoločným
spevom alebo recitáciou "Svätý, svätý, svätý...". Ústrednou časťou
eucharistickej modlitby je premenenie s pozdvihováním. Tu Ježiš
pr i j ímojnaš e obetné dary, premieňa ich na svoje telo a svoju krv a
obetuje' tak seba s nami a za nás nebeskému Otcovi. Napokon vo svä
tom prijímaní z vôle Otcovej a z lásky k nám sa n á m “dáva, aby sme
žili v Bohu a Boh v nás.
Pri sprístupňovaní obsahu a zmyslu jednotlivých častí svätej
omše dieťaťu sa možno oprieť o stabilné texty, ktoré nájdeme uve
dené v Jednotnom katolíckom spevníku.

Praktické_pokyny
1. Pre dieťa môže byť zaujímavé už samo zhromaždenie sa ve
riacich na svätú omšu. Vidí tu známych, ktorých možno pred začiat
kom bohoslužieb pozdraviť, ale i veľa neznámych. Zaštepí sa tu don
pocit spolupatričnosti členov cirkevnej obce.
2. Na úkon kajúcnosti /"Vyznávam..."/ možno dieťa vopred pri
praviť. Tak si uvedomí jeho význam a dôležitosť pre slávenie svä
tej' omše a bude vnímavejšie aj pre nasledujúce obrady bohoslužby
slova i bohoslužby obety.
3. Schopnosť detí vnímať Božie slovo pri čítaniach a kázni je
rozdielna, navyše mnohé biblické texty i.mnohé kázne sú pre vníma
nie dieťaťa priťažké. Tu prospeje časté čítanie a rozprávanie bib
lických príbehov a podobenstiev v rodine. Vyberáme príbehy pútavé
a dobre zrozumiteľné alebo také, ktorých vieroučný a či mravoučný
zmysel vieme dobre vysvetliť.
4. Dieťa neporozumie v plnej šírke priebehu svätej omše. Na
to nestačí, koniec koncov, ani zrelosť..kresťanského života. Vežme
však dieťa k tomu, aby sa činne zúčastňovalo na svätej omši.
5. Aj dieťa môže s vďakou obetovať Bohu "plody zeme" a úsilia
svojej práce. Spolu s ním pouvažujme, čo by to konkrétne mohlo byť.
Rozhovory_y_rodinnom_s2 0 ločenstve
1. Aký vnútorný postoj je nevyhnutný pre našu účasť na zhro
maždení veriacich?
2. Ako vzbudíme u našich detí pozornosť na počúvanie Božieho
slova?
%
3. Aké#>"plody zeme a práce ľudských rúk" môžeme obetovať pri
nedeľnej svätej omši?
4. Ako učíme naše deti byť vďačnými ľuďom a Bohu?
R ° 2 hovor_s_dieťaťom
1. Prečo chodíme v nedeľu na "zhromaždenie veriacich"?
2. /Po bohoslužbe/: Čo si si zachoval /zachovala/ z evanjelia
alebo z kázne?
3. Za čo ďakujeme Bohu?

19. časť: Počú v gmq Božia slovo
Každú nedeľu sa kresťania schádzajú sláviť Pánovu pamiatku.
Schádzajú sa v katedrále spolu so^svojím biskupom, vo farskom ale
bo inom kostole spolu so svojím kňazom a niekeďy, pri veľkom zhro
maždení, slávia svätú omšu i na voľnom priestranstve pod holým ne
bom. Niekedy so svätá omša slúži len v úzkom kruhu^veriacich, doma.
Ale všetci, ktorí sa na takomto zhromaždení zúčastňujú, hľadajú
blízkosť Pána Ježiša Krista, ktorý povedal: "Kde sú dvaja alebo
traja zhromaždení v mojom mene, tam som i ja medzi nimi."
No začiatku svätej omše sa veriaci prežehnajú znakom kríža,
lebo vedia, že ich udržiava pospolu ukrižovaný o zmŕtvychvstalý
Pán.
Veriaci s ľútosťou vyznávajú svoje viny, volajú alebo spieva
jú "Pane, zmiluj sa", modlia sa s dôverou, že ich Boh vypočuje,
pretože sa s nimi modlí Kristus. Kňaz ich pozdravuje: "Pán s va
mi." A oni veria, že Kristus je nablízku. Takto^sú pripravení po
čúvať Božie slovo a sláviť tajomstvá smrti a zmŕtvychvstania svoj
ho Pána.

V každej dobe hovoril Boh k ľuďom. To, čo Boží ľud zakúsil
kedysi vo svojom živote s Bohom, je spísané v knihách Starého
zákona.
Napokon zoslal Boh k ľuďom Ježiša Krista, svojho Syna. A Je
žiš hlásal radostnú zvesť, evanjelium. Jeho slová a skutky sú
spísané v prvej časti kníh Nového zákona, v evanjeliách podľa Ma
túša, Marka, Lukáša a Jána. Druhá časť kníh Nového zákona obsahu
je medziiným niekoľko listov apoštolov cirkevným spoločenstvám.
v

Ked sa,.cirkevné s poločenstvo _zhromaždí na svätú omšu, číta
sa zo Sva-hiho písma. To, čo je napísané vo Svetom písme, je Božie
slovo určené človeku. Prvé čítanie je najčastejšie zo Starého zá
kona. Po ňom nasleduje medzispev - spevák prednáša žalm a veriaci
mu odpovedajú refrénom. Druhé čítanie býva spravidla z listov
apoštolov. A potom slávnostným spevom Aleluja sa uvádza čítanie
z evanjelia. Pri .čítaní z evanjelia všetci prítomní z úcty k Je
žišovmu učeniu stoja a tok zbožne počúvajú. Táto láasť svätej omše
sa nazýva bohoslužba slova.
*

^Na to, aby veriaci Božiemu slovu správne porozumeli, slúži
kázeň.
(
Ježiš povedal: "Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení
i v mojom mene, tam som i ja medzi nimi."
|
Pri bohoslužbe slova počúvajú veriaci Božie slovo.
1---------------------------- ------------------------------------

V nedeľu po kázni všetci spoločne vyznajú svoju vieru /"Vé
rím v Boha..." alebo "Verím v jedného Boha..."/ alebo spievajú
vhodnú pieseň.
V teba, Bože, veríme
a v tom sa nemýlime,
že si Bohom trojjediným,
vždy vyznávame.

T y s ’ náš Otec, Stvoriteľ-,
tvoj Syn je náš Spasiteľ
a Duch Svätý milostivjŕ
náš Posvätiteľ.
"ZJKS 236/
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V závere bohoslužby slova prednášajú veriaci spoločne
prosebné modlitby k Pánovi. Skús sám zostaviť niekoľko
takýchto prosieb:
1 * .............. ........
............... .............. .
2 ........ ............

ťa, vyslyš nás.

...................................... ........................

ť a , vyslyš n á s .

3
ťa, vyslyš nás *
X X C*O •
ťa, vyslyš nás
_

..

....

Z a p a m ät-ám

...

.

si :

Vo svätej omši hovorí ku mne Boh. Preto chcem vždy pozorne
počúvať čítania zo Svätého písma i kázeň.

\
*
,

V bohoslužbe slova počúvali veriaci Božie slovo. Po nej sa
v bohoslužbe obety pripravuje stôl Pánovej hostiny. Každá sláv
nostná hostina si vyžaduje osobitnú prípravu. Pri bohoslužbe obe
ty pridržiava sa cirkev toho, čo povedal a urobil Ježiš pri Posled
nej večeri /hovorili sme si o tom v 17. časti "Ježiš večeria so
svojimi priateľmi"/.
Tak ako sa patrí na hostinu, najprv sa pripraví slávnostný
stôl. Ma oltár sa prinesie všetko, čo je pre slávenie bohoslužby
obety potrebné. Veriaci prinesú chlieb _/hpstie/_g_yínp-. Môžu to
urobiť miništranti,~äle aj iní ž~ľuďí prítomných v kostole. Kňaz
prevezme tieto obetné dary a položí ich na oltár.
Aj "dávanie do zvončeka" je súčasťou odovzdávania obetných
darov. Pravda, oveľa dôležitéjšie , oveľa podstatnejšie než to je
obetovanie, darúvanie seba samého Bohu, darúvanie s telom i dušou,
so svojimi radosťami i bolesťami, so všetkým, čo je v nás.
V modlitbách a piesňach pri prinášaní darov prosia kň a z a. ve
riaci Boha/"aby" ich dary prijal, a pripravujú sami seba na obetnú
hostinu.
Obetná slávnosť vrcholí modlitbou vďakyvzdania, ktorú voláme
eucharistickou modlitbou /slovo eucharistie pochádza z gréčtiny a
znamená vďakyvzdanie/. V eucharistickej modlitbe pripomína si cir
kev veľké Božie skutky. S veľkou radosťou vyratúva, čo Boh urobil
vo svete, a pre človeka. S vďakou hlása nekonečnú lásku, ktorú Boh
preukázal ľuďom skrze smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
V m ene všetkých veriacich predkladá kňaz túto modlitbu skrze
J ažíša Krista Bohu Otcovi. Vyzýva veriacich pozdvihnúť"srdc ia k
Bohu a d akovať mu. Tak všetci prítomní so svojimi radosťami i
strasťami "sú účastní na tejto modlitbe. Chcú sa odovzdať Bohu
s Ježišom Kristom, ktorv obetoval na kríži svoj život za všetkých
ľudí.
Najdôležitejšou časťou eucharistickej modlitby je pripomienka
Poslednej "večere. Na pamäť tejto udalosti kňaz hovorí a robí- t o ,
Čo hovoril a robil Ježiš Kristus v predvečer svojho umučenia. Tu
sa obetné dary chleba a vína stávajú Kristovým telom a krvou. To
je Ppremenenie".

•
Eucharistická modlitba je modlitbou vďaky na hostine
1 pri Pánovom stole.
i

j
*
*

Eucharistickú modlitbu sa veriaci v duchu modlia spolu s kňa
zom. a na určitých miestach sa do nej sami zapájajú.
Táto modlitba sa začína dialógom /rozhovorom/ kňaza's veria
cimi: "Pán s vami. - I s duchom tvojím.,- Hore srdcia. - Máme ich
u Pána. - Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. - Je to dôstojné a
správne."
- - ••
Po skončení predspevu chvály spievaného alebo recitovaného
kňazom všetci spievajú alebo hovoria: "Svätý,, svptý, svätý, Pán
Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosana
na výsostiach: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana
na výsostiach'."
Po pozdvihovaní kňaz povie alebo zaspieva: "Hľa, tajomstvo
viery." A veriaci odpovedia na výzvu: "Smrť tvoju, Pane, zvestu
jeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve."

/Niekedy sa tu použijú iné slová./ Eucharistickú moci itbu
uzatvára kňaz *slovami: "Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš
ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a
slávu po všetky veky vekov." Veriaci k tomu dodajú: "Amen."

Nakresli, ako kňaz pozdvihuje svätú hostiu a kalich
s Kristovou krvou.

Z a p a m ä t á m

s i :

Pri svätej omši sa smiem zúčastniť na obetnej hostine cirkvi.
Na to sa musím dobre vnútorne pripraviť.

BOŽSKÉ SRDCE, BUÍ> S N A M I ,
KRAÍ.UJ, PANUJ NAD NAMI,
NECH SA V NAŠEJ RODINE
ŽIVOT VIERY ROZVINIE,

Mária,Pomocnice kresťanov,oroduj za nás
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