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Nato ste povolaní, bratia, aby ste boli slobodní..-. / Gal 5,1$ /
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Čisté srdce je srdce, ktoré je s t vhodné.. 
s1 o bodne dáva, 
miluje, až to boli*
Čisté srdce je srdce, ktoré slúži, 
ktoré miluje Boha nerozdelenou láskou,
Čisté srdce ľahko vidí Krista 
v hladnom, v nahom, 
v bezprístrešnom, v osamelom, 
v nechcenom, v nemilovanom, 
v malomocnom, v alkoholikovi, 
v človeku ležiacom na ulici -
nechcenom, nemilovanom, nezaopatrenom, hladnom,,..

On ••••." je hladný kvôli áéííostctkv lásky*-c 
On nie je nahý iba kvôli nedostatku kúska odevu, 
on je nahý, '.obe je olúpený'o svoju ľudskú dôsdrxjnos-ť.,,.. 
On nie je bezprístrešný iba preto, že mu chýba

malý domov, kde by mohol bývať, 
on je bezprístrešný, lebo ho všetci vyhnali,., 
nechcený, nemilovaný, nezaopatrený, 
zabudnutý,-,
Zabudol už, Čo je to ľudská láska, 
ľudské radosti 
ľudský dotyk,
Aby sme mohli vidieť Krista v prestrojení 
týchto našich núdznych bratov a sestier, 
potrebujeme čisté srdce,..
Čisté srdce je slobodné slúžiť, 
čisté srdce je slobodné milovať,..
A títo, úbohí, naši bratia a sestry, 
sú nádejou spásy ľudského pokolenia-, 
lebo v hodinu našej smrti budeme súdení 
podľa toho, čo sme pre nich urob ubil 
íle by sne malí čisté oči vidieť Krista, 
v núdznom, prestrojení úbohých,.,.
Práve tak, ako potrebujeme čisté oči vidieť
ho v podobe chleba,
potrebujeme čisté oči vidieť ho
v núdznom prestrojení úbohých.,
trpiacich,
nechcených,
nemilovaných,
ktorých ľudská spoločnosť vyhodilo ako 
neužitočných,
Ä tí sú Ježišom.

Matka Tereza



KRESŤANSKÁ SLOBODA
Sloboda, ku ktorej nás Kristus povoláva, nie je v tom, že 

sa nebudeme trápiť, čo je pre nás záslužnejšie, či íst^do kosto
la alebo pracovať, čo je moje povolanie, či život zasvätený v 
rehoľných čnostiach alebo v manželstve, nie je ani v radosti 
kresťana, ktorý všetko vložil na Ježiša, svoju minulosť i budúc
nosť, svoje úspory i dlhy, čnosti i hriechy, ale y odvahe, že si 
nesiem svoj kríž, žijem svoj život podobne ako Ježiš, že sa na 
nikoho a na nič nemôžem odvolať, nemôžem sa oprieť o nijakú au
toritu, len o svoje svedomie, o svoje srdce, v ktorom nechám pô
sobiť a zaznieť Boží hlas.

Tento mystický postoj sa môže pre niektoré autority javiť 
ako nebezpečný a provokujúci lebo sa im bude zdať, že strácajú 
kontrolu nad svojimi podriadenými,vako keby sa stávali zbytoč
nými. Ideál kresťana je taký stupeň slobody, "že už nepotrebuje, 
asby ho niekto viedol za ruku".

Dokáže vnímať pôsobenie Ducha Božieho v slovách a činoch 
Č oveka, v každodenných udalostiach i v behu dejín, v postojoch, 
v etike i mravoch a nechá sa týmto Duchom viesť.

Vyjadrené je to Ježišovou odpoveďou Samaritánke pri studni: 
"Prichádza hodina, keď sa-nebudete klaňať Otcovi ani na tomto 
vrchu ani v Jeruzaleme... ale v Duchu a pravde." /Jn 4,21-22./ 
Alebo v odpovedi, ktorú ostal dlžen farizejom na otázku: "Kto 
je ten, čo ti dal túto moc?" /Lk 20,2/. Veriaci vedeli, aj my 
vieme, od koho bol Jánov Krst. /Pozri Jn 20,5-6./

Takto slobodne prežívané kresťanstvo je cieľom ďalšieho 
rastu a budúcej generácie. My starší sa budeme stále pýtať s Ni- 
kodémom: "Ako sa môžem znova narodiť?" /jporov. Jn 3,4/. Musíme 
so opierať a odvolávať na^voju minulosť náboženskú a cirkevnú, 
na tradíciu národnú a európsku. Vždy budeme listovať v písmach 
a hľadať náznaky a dôkazy, že aj v minulosti sa niečo také robi
lo. Budeme dokazovať vernosť tradícii, poslušnosť autorite a po
ukazovať na kontinuitu, ktorá je pre nás neomylná a jasná. Máme 
na tento postoj všetky dôvody. Avšak ľudstvo, aj jeho jadro, 
kresťanstvo, rastie ako strom.

Náznaky, slobody sú v kresťanských rodinách, kde starí rodi 
čia márne dokazujú svoje odriekania, námahy, obete.. Deti užíva
jú všetok blahobyt, celé dedičstvo, nepochybujú o tom, koľko to 
všetko stálo, ale sa s tým netrápia. Nemajú na to čas.

Často si podobne počínajú noví kresťania, ktorí už dnes 
žijú medzi nami. Netrápia sa s našimi problémami a zásluhami.
Ked už raz uverili, žijú svoju vieru slobodne. Netrápia sa ani 
so svojou minulosťou, ani s tým, čo majú zachovávať. Boh sa im 
prihovára v každom.prostredí, nielen v sakrálnom. V Božom Duchu 
riešia svoje problémy duchovné i svetské a nepociťujú v tom da
jaký podstatný rozdiel. Sú vysoko ekumenickí, múdri a prijateľ
ní nielen v ktoromkoľvek kresťanskom zbore, ale aj u zástancov 
svetových náboženstiev.

Pri nepredpojatom štúdiu evanjelií aj Ježiš sa nám javí., 
ako ten, čo všetko odovzdal Bohu, ako ten, čo nikdy nepochybova’



o jeho blízkosti, čo sa na neho vo všetkom spoliehal, ako ten, čo 
svoju lásku k Bohu vyjadril prekrásnymi slovami, ale hlavne vytr
valými skutkami v prospech človeka bez ohľadu na jeho pôvod, stav, 
príslušnosť, vek a postavenie.

To všetko na jednej strane Tuctom pomáha, ale ich to aj roz
deľuje. Veď, prečo Ježiša v ťažkej chvíli nepodržali farizeji, 
hoci bol "farizejskejší" /v tom pozitívnom, nami neskompromitova
nom zmysle/ ako oni? /Porov. Mt 5,17./ Prečo ho neobhájili Sadu
ceji, keď on radikálnejšie presadzoval niektoré ich ústredné té
zy /napr. to, čo dnes nazývame pokrok v myslení, inkulturáciu 
alebo lásku ku každému človeku, vrátane nepriateľov/ ako oni?
/Mk 22, 23-3.2f 34-40./' Prečo sa k nemu neprihlásili zákonníci, 
keď on jasne povedal aj ukázal, že neprišiel na to, aby Zákon zru
šil, ale naplnil? /Pozri Mt 5,17./

Nedorástli na slobodu. Nedorástli k láske. Každý bol otrokom 
svojej školy, svojej skupiny, pravdy, regule. Ježiš prerástol 
všetkých a vyčnieval nad všetkými.

Svet sa stále nachádza v podobnej situácii, kde človek bude 
musieť stále voliť medzi Bohom a svetskými a ľudskými štruktúra
mi. Pravú slobodu dáva len Ježiš. Iba on môže zachrániť človeka 
aj pred ním samotným.

Ak hľadáme školu slobody, tak je to Kristova cirkev. Musí 
si stále uvedomovať, že jej poslaním nie je vychovávať ľudstvo 
pre seba, ale aby žilo bohatšie, aby každý naplnil svoj čas a 
priestor autentickými hodnotami ako dieťa Božie, aby prežil svoj 
život na tejto zemi až po okraj prežiarený láskou prijatou a 
odovzdávanou. Potom každý člen cirkvi sa stáva cirkvou, biblickým 
kvasom, svetlom, soľou. /Pozri Mt 13,33; 5,14; 5,13./ Stupeň svä
tosti je stupeň slobody, lebo skutočne slobodný človek je slobod
ný aj od hriechu, ktorý v každom prípade zotročuje. Avšak centrál
nou postavou slobody ostáva Ježiš, Iba on môže povedať: "Učte sa 
odo mňa..." /Mt 11,29/ alebo "až ja vás oslobodím..." /porov.
Jn 8,36/.

Pri našej zodpovednosti za svet nás musia zaujímať nielen tí. 
čo sa oslobodili k vyššej forme duchovnosti, ktorá je nám často 
nepochopiteľná alebo podozrivá, ale aj to vysoké percento našich 
príbuzných a priateľov, bývalých veriacich, ktorí sa oslobodzujú 
bez evanjelia a zdá sa, že aj bez Krista. Nie sú ochotní vrátiť 
sa do starého sveta, ktorého hlavnou charakteristikou je posluš
nosť a zachovávanie zákona, čo sa im zdá často ako doživotné od
súdenie k infantilite. Aby sme si s nimi rozumeli a mohli ich 
osloviť, musí nám byť Kristus všetko. Musíme jasne vedieť, že 
"bez neho nič nemôžeme" /porov. Jn 15,5/, ale aj to, že on vyhlá
sil oveľa širšiu slobodu, než na akú sme boli zvyknutí v stredo
veku.

Keď dnešný svet túži po slobode - a nemá to byť opäť ilúzia, 
aby bol znova sklamaný a draho za to platil, ako už toľkokrát - 
je naším poslaním ukázať mu, že byť kresťanom znamená byť aj ma
ximálne slobodným Človekom.

Andrej Skalický

■ K-Jby kresťania, čo len raz začali brať vážne svoju vieru, 
urobili by takú revolúciii, akú svet ešte nevidel, a po nej 
by už nebolo možné robiť inú. Clemeneeau



Mérne_s a<_opieráme_ oä t ou_ o_hrudu
Jednou z hlavných charakteristík našej doby je všeobecný 

strach, Týždne, a roky nám utekajú a my ich prežívame v stave ne
istoty, strachu a ohrozenia. Bojíme sa o svoje šťastie, o svoje- 
postavenie spoločenské,a hospodárske, o svoje postavenie vo sve
te, o svoju lásku, o svoju rodinu, potom o deti, o zdravie a 
nakoniec o život, Strach o tieto naše "veľké hodnoty" plodí 
strach zo situácií, ktoré by nás mohli o ne pripraviť.

A. tak sa ďaa.ej bojíme, pokroku v duchovnom živote, lebo nám 
ruší pohodlná vychodené Cesty a núti nás do aktivity. Bojíme sa 
brániť svoje práva, a ta v mene "lásky" k blížnemu alebo v mene 
rozumnejšej taktiky, a pritom si myslíme, že aj bez týchto práv 
prežijeme, alebo sa hádam nájde niekto odvážny,, kto namiesto nás 
nastaví chrbát, Bojíme sa zodpovednosti a sme radi, ked za nás 
rozhodujú iní. Napokon sa bojíme živého Krista v sebe aj v iných.- 
lebo nás oberá o dôverne známu /tak včera, ako aj dnes/ karika
túru nášho života.

Či tieto .pseudohodribty, ktoré si chceme udrž.ať, neplodia iba 
pseudošťastie? Veä jasne vidíme, že tá trocha životného priesto
ru-,. ktorú nazývame spoločenské postavenie, kariéra, úspech, meno., 
je veľmi.zraniteľná a: ohrozená sama osebe, a tým skôr v spoloč
nosti, kde plaxia široké lakte namiesto kvalít. Jasne cítime, že 
pohodlie a pôžitok, po ktorom siahame tak ako ostatní, aby nám m  
nechýbalo, nám nestačia. Materiálne zázemie, pevná pôda pod noha
mi pre seba a svoju rodinu ./aby sme sa mali o čo oprieť/ ss nám 
prepadáva a rodí neistotu a strach z nedostatku. Pokoj, aký svet 
dáva, plodí nepokoj vnútorný, /

Keč sa nám život na chvíľu zastaví a máme čas premýšľať, 
zisťujeme, že nežijeme správne. Chceme zo strachu o seba a y lep
šom prípade ,zo strachu o druhých využiť maximum z. hodnôt, a mož
ností tohto sveta, opierame sa o ne ako chromý o barly, a zatiaľ 
je to ilúzia., ktorá nás prenasleduje/ Ilúzia, ktorú si človek vy
volá ako' v rozprávke, po ktorej túži, ktorú chce vidieť, zažiť a 
ktorej potom odo.vždáva najprv svoje prebytky, potom svoje ideály, 
aj charakter, česť. odvahu, iniciatívu - a ona nás stále prena
sleduje, chce nové a nové hodnoty, a my už sami nevieme, Čo jej 
hodiť, a ustavične ju máme v pätách,

' ;'Ochudobnený život intelektuálny a nevyliečiteľne ponížený 
život morálny, to sú dve tváre “'raja", ktorý žijeme zo strachu o 
kráľovstvo pozemské. A-j kéä sa nájde prorok, ako je Seifert, jeho 
východisko z neho je smutné a zúfalé:

"Márne sa chytáme, letiacich pavučín a ostnatých drôtov.
Márne sa opierame pätou o hrudu,
aby sme neboli vlečení tak prudko do tmy, «.
ktorá je černejšia než najčernejšia noc

■; bez koruny hviezd., . : V
. d A denne stretáme niekoho,

kto sa nás bezpečne opýta ■ ....
bez toho. žeby otvoril ústa: .
Kto?’ Kedy?' Ako? A čo potom? ;
. Es te čhvíľuvtancovať -
a dýchať voňavý vzduch, " 
hoci aj so slučkou na krku!"



Hrozné! Človek, ktorý chcel dosiahnuť vlastnými silami nebo, 
zákonite sa dostáva do takejto situácie - padá do blata.

"Ak len v tomto živote máme nádej..., sme najúbohejší zo 
všetkých ľudí." /I Kor 15, 19./

"Zlorečený je muž,- ktorý všetku svoju nádej vkladá do člove
ka. .. Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána. Pán bude jeho náde
jou." /Jer 17, 5.7./

Ide o náš nekonečný rozmer, ide o plnohodnotný život a o 
perspektívu, ktoré sa nekončia smrťou, ale vyúsťujú do večného 
života. Len tak majú zmysel všetky ľudské nádeje, a straty, všet
ko, čo prežijeme, v čom sa radujeme a trpíme. Zmŕtvychvstalý Kris
tus je naše jediné východisko, jediné riešenie. On dá odpoveä na 
všetky túžby a nádeje, za ktorými sa ženieme, aj na to, čo odmie
tame. On staval a stavia na chudobných, ponížených, hladujúcich, 
plačúcich a prenasledovaných, povedali by sme, na tých "posled
ných" v spoločnosti. A pritom ich je kráľovstvo nebeské, im patrí 
budúcnosť. Ä my stojíme pred problémom, ako sa dostať medzi túto 
Kristovu šľachtu. Ako schudobnieť, ako spokornieť, ako nezahodiť 
ideál a seba, ako byť verný a statočný a milovať pravdu.

Kristova moc sa prejavuje skromne a v tichosti. Nepresadzuje 
sa násilne. A na to trpíme. My by sme chceli, aby nás niekto nú
til a hnal do toho Božieho kráľovstva. Sme však nechaní vo svojej 
viere ako horčičné semeno, ktoré klíči. Je t§k ohrozené, že ho i 
detská ruka môže zničiť, udusiť. Máme zároveň možnosť uchrániť ho, 
ak pôjdeme za Svetlom, kde je viac istoty, radosti, slobody, prav
dy a lásky. Ak necháme tento zárodok udusiť, nezostane nám nič.
V tomto ohľade nás ohrozujú aj degradácia vedy, aj morálny a stup
ňujúci sa vlastný i cudzí egoizmus. Jedine opretí o Krista, s ve
domím skutočnosti, že Boh je s nami aj v najťažších situáciách, 
vieme, že ideme správnym smerom. S Kristom všetko, čo prežívame, 
nám slúži na dobro - aj utrpenie, aj bolesť, aj kríž. S ním do
siahneme a prežijeme veľké pavlovské presvedčenie: "Kto nás odlú
či od Kristovej lásky?... Ale v tomto všetkom slávne víťazíme 
skrze toho, ktorý nás miluje." /Rim 8, 35.37./

Ostáva nám teda správne pochopiť zmysel svojej viery, jej 
uzdravujúcu moc a silu, ktorá nám dáva možnosť použiť v optimálnej 
miere hodnoty života pozemského a vidieť perspektívu života več
ného, ktorý je zaručený Kristovým zmŕtvychvstaním. A to sa dosa
huje v symbióze Božej milosti a vlastnej aktivity.

Musíme sa teda čoraz väčšmi, pomocou štúdia, koncentrácie, 
poznania, modlitby a obety zameriavať na energie vnútorné /vieru, 
nádej, lásku, krásu, statočnosť, odpúšťanie, odvahu, túžbu po prav 
de, pokoj, radosť, schopnosť chápať a prijať druhých, zodpoved
nosť, slobodu.../, ktoré sú v nás ako Božie dary, s ktorými žijeme 
a ktoré nás robia znesiteľnejšími a lepšími.

Poyinn#sť_byť_yäčšmi__slobodný
Sloboda Božích dietok nie je fatamorgána. Je to skutočnosť, 

o ktorej sa presviedčajú tí, čo majú naozajstnú duchovnú skúse-" 
nosť. Ježiš povzbudzuje učeníkov, aby sa stále vnútorne rozvíjali. 
Nepoužíva pritom morálny nátlak, nenanucuje ani svoj dar, ani zá
zrak, ani svoju prítomnosť. Teoreticky mohol prísť ako osloboditeľ 
ujarmeného národa. Pán Ježiš to odmieta, lebo dobre vie, že otrok 
je potom horší ako pán. Tým, že na púšti odporov-al návrhom zlého 
ducha, učí nás nielen prekonávať pokušenie, ale i brániť si



slobodu, aby nám -ju neodcudzil duch pôžitkárstva, hrabivosti o 
panovačnosti. Kristus dodnes, symbolicky povedané, putuje po zemi 
a klope na ľudské srdcia /porovnaj Zj 3, 20/ ako bytosť lásky v 
každom čase a ku každému pravdivá, spravodlivá a milosrdná. Jediná 
bremeno, ktoré, sa odváži' naložiť tým, čo sa k nemu priblížia, je 
jarmo lásky, a to možno vždy odmietnuť. /V tom sme často nebezpeč
ne odvážni./

■ Grandiózny obraz ľudskej slobody namaľoval Dostojevskij vo 
svojom '•'■Veľkom inkvizítorovi", v ktorom odsúdil Ježiša, pretože 
vraj precenil človeka: "Človek je príliš slabý, aby sa mu mohlo 
dovoliť užívať slobodu." A predsa základné Kristovo tajomstvo 
spočíva v rešpektovaní slobody a v očakávaní toho, čo príde.

Kedykoľvek jednotlivci alebo cirkev porušovali ducha slobody, 
v náboženskom živote, vždy to zle vplývalo na vieru. Zneužívanie 
vplyvu, neskromnosť, straníckosť, zasahovanie do svedomia, potlá
čanie protivníka alebo neveriaceho, to sú údery priamo do tváre 
katolicizmu. Za vlasy pritiahnutí katolíci, ohňom a mečom pokrste
ní Švábi, priniesli cirkvi málo radosti.

Kristus prišiel, aby nás oslobodil, aby nás povýšil nad seba 
samých, aby nám dal nadprirodzené rozmery, ktoré nestrpia ani me
chanické gestá, ani pasívnu poslušnosť, ani mrzačenie srdca a ro
zumu. Žiť kresťansky znamená rozhodnúť sa žiť aj nebezpečne, osa
melo putovať po svojich nových cestách, s Božou pomocou v polotme 
a pološere. To znamená dôverovať tomu, ktorý je v nás prítomnejší 
než my sami, ktorého však nikdy nevidíme, iba v trpezlivosti, po
kore a v modlitbe počujeme jeho hlas.

Byť slobodný neznamená robiť si normy sám pre seba, ani od
mietať spoluzodpovednosť, za náboženské a občianske spoločenstvo, 
ku ktorému patrím. Eýť slobodný predpokladá, že sme spojení s čím 
si vyšším, že sme závislí od vyššej autority, ktorú sme dobrovoľ
ne prijali. Keä kresťan poslúcha, spravuje sa logikou svojej vie
ry, ktorú sa sám rozhodol prijať, spravuje sa svojím svedomím, a 
preto je slobodný. Vždy môže odmietnuť, aby si namiesto toho .zvo
lil niečo iné, čo považuje za lepšie. Sme však povinní sami voliť.

Kresťania sa chybne domnievali, že budú slobodní zmenou pome
rov a prostredia. Preto chudobní túžili po bohatstve, bohatí po 
moci .a sláve, nevedomí po vzdelaní. To všetko je len sito, to je 
iba priestor, kde máme možnosť uplatniť svoju slobodu, máme mož
nosť vyznamenať sa alebo prepadnúť. Zatiaľ prameň skutočnej ľud
skej slobody, múdrosti a bohatstva je prístupný každému. Je to lo
gický a zrejmý dôsledok prijatia Kristovho učenia, ktoré spočíva 
v odmietaní otroctva vášní, v odhodení strachu a egoizmu. Bez 
tohto nevyhnutného predpokladu naša sloboda neexistuje.

Kristus povolaním k slobode nám ponúka veľký zdroj šťastia. 
Otvorme si srdce, aby sme ho prijali a šírili.

Slobodní od strachu
‘Sloboda dietok Božích je jedno z privilégií kresťanov. Medzi 

mnohými aspektmi slobody, ktorú nám Kristus priniesol, je aj slo
boda od strachu. V evanjeliách často nachádzame výrok "Nebojte 
sa," /Tak hovorí anjel Gabriel Márii v Lk 1, 30, anjel pastierom 
v Lk 2, 10 â Zachariášovi v Lk 1, 13. Ježiš hovorí apoštolom 
"Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky?" Lk 
24, 38./ Apoštoli, ktorí Krista videli a svedčia o jeho živote, 
smrti a zmŕtvychvstaní, majú istotu o Božej láske, a práve z tej
to istoty, s ktorou sa obracajú na neho ako na Otca, z tejto vie
ry a dôvery v neho sa rodia otvorené a slobodné vzťahy aj u ľudí.



Nás kresťanský život by bol úbohý, keby sme ho zredukovali 
na "nerobiť zlo zo strachu pred Bohom". Konečne, aj to je dobro, 
ale je to veľmi -málo pre kresťana, ktorý vie, ako ho Boh miluje, 
a chce odpovedať podobnou láskou. Ježiš nám dal svojho Ducha, aby 
sme boli s ním a s Otcom jedno. Táto stále rastúca jednota s Bohom 
znamená väčšiu slobodu a menší strach aj pred svetom.

Žiť pre Ježiša znamená nastúpiť úzku cestu. Môže sa nám ne
raz zdať, že prekážky sú neprekonateľné, bremeno neznesiteľné, pr> 
táže sa spoliehame na svoje vlastné sily, a nie na Božiu pomoc. 
/Spomeňme si, ako Peter kráčal po vlnách; Mt 14, 29-30./ Nikto z 
nás sa nenarodil ako hrdina, ale sa ním môže stávať.

Žijeme v nebezpečenstve, že nás strhne prúd. Mlčať, alebo ho
voriť? To závisí od okolností. Mlčanie môže byť výrečnejšie, ale 
je dôležité rozprávať z lásky a nemlčať zo strachu. Strach často 
rrodí nenávisť voči tým, čo nám môžu škodiť. Indický básnik a poli
tik M. Ghándí raz povedal mohamedánskemu vodcovi: "Kto má strach, 
nenávidí, kto nenávidí, zabíja. Rozlám dýku a zahoä ju, budeš 
slobodnýl" Iba slobodní od strachu môžeme milovať všetkých a ví
ťaziť dobrom nad zlom.

Vôkol seba vidíme toľko omylov, chýb, nezodpovednosti a zla. 
Láska nás učí nesúdiť, ale vžiť sa do situácie iných, učí nás 
rozprávať opatrne, ale pravdivo, tak, ako to vidíme. Strach by 
nás nútil mlčať, schovávať sa za iných, šomrať, písať anonymy. 
Kresťanská láska nás núti rozprávať otvorene, slobodne, aj s ri
zikom, že na to doplatíme, s ochotou korigovať svoj názor,,ak sme 
sa mýíili. V rodinách i v spoločnosti, kde sa pestuje dialóg, 
vládnu súlad a vzájomná dôvera.

V našom prostredí plnom pohanstva bojujeme zápas, ľudsky po
vedané, prehratý, zápas Dávida s Goliášom. Avšak v zhluku najroz
ličnejších povelov, rozkazov, zákonov, ideí srdce túžiace po prav
de počuje Kristovo: "Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa 
zapáčilo dať vám kráľovstvo." /Lk 12, 3.2./ Dozrel čas, aby evanje
liová odvaha, láska a túžba po slobode sa stali samozrejmou aj 
medzi nami,, kresťanmi dvadsiateho storočia.

Justin Trenčanský

BIBLICKÉ CHÁPANIE SLOBODY
"Bratia, vy ste povolaní, aby ste boli slobodní" /Gal 5>13/. 

V tom je jeden z podstatných aspektov Evanjelia spásy. Ježiš pri
šiel "oznámiť zajatým, že budú prepustení, utláčaných prepustiť 
na slobodu" /Lk 4, 18/. Jeho zásah je účinný pre všetkých: pre 
niekdajších pohanov, ktorí si o sebe mysleli, že ich riadi osud; 
pre Židov, ktorí odmietali uznať, že sú otrokmi; ba aj pre dneš
ných ľudí, ktorí majú neujasnenú túžbu po trvalom oslobodení, Lez 
nie je sloboda ako sloboda a Biblia nám nedáva jej definíciu. No 
aspoň nepriamo tvrdí, že človek je obdarený mocou, aby slobodným 
výberom odpovedal na úmysly, ktoré má s ním Boh; ale predovšetkým 
načrtáva cestu k opravdivej slobode: Jahve v Starom zákone zasa
huje, aby zaistil oslobodenie svojho ľudu; v Novom zákone Kristo
va milosť prináša všetkým ľuäom slobodu Božích detí.



T. Sloboda človeka
Mohlo by sa zdať, že niektoré biblické texty nepriznávajú, 

že by v človekovi existovala reálna sloboda výberu, natoľko totiž 
posvátní autori zdôrazňujú zvrchovanosť Božej vôle. Ale tu je dô
ležité, aby sme nestrácali zo zreteľa tendenciu semitskej myšlien
ky, ktorá si priamo všíma božskú príčinnosť, pričom druhotné prí
činy nespomína, čím ich však nepopiera. Z druhej strany je dôle
žité rozoznávať v Božej vôli rozličné stupne a spôsoby: Boh ne
chce tým istým spôsobom spásu všetkých ľudí alebo velt-iú smrť ne
kajúceho hriešnika. Pavlovo tvrdenie o "slobodnom rozhodnutí Bo
žom" /Bim 9 , llý a o predurčení neoprávňujú uzatvárať, že sloboda 
človeka je iluzórna.

Naozaj, celá biblická tradícia predpokladá, ..že človek je 
schopný robiť slobodné rozhodnutia: Neustále sa odvoláva na jeho 
možnosť voľby a súčasne už od správy o prvotnom hriechu podčiarku
je jeho zodpovednosť. Je v moci človeka vybrať si medzi požehnaním 
a prekliatím, medzi životom a smrťou, obrátiť sa, a to s účinnos
ťou až do konca svojho života. Závisí od každého jedného, či sa 
vydá na cestu, ktorá vedie do života, a či vytrvá na nej. Ben Sira 
výslovne zavrhuje fatalistove výhovorky: "Nehovor: ,Boh je príči
nou môjho hriechu’, lebo čo sám nenávidí, to ani nerobí... Ak 
chceš, zachováš prikázanie: zostať verným je v tvojej moci" /Sir 
15', 11.15; por Jak 1, 13nn/. A Pavol rozhorčene protestuje proti 
bohorúhavym zámienkám hriešnika, ktorý sa odvažuje obviňovať z 
nespravodlivosti Boha, čo ho spravodlivo odsudzuje /Bim 3, 5-8/.

Posvätní autori neodstránili zdanlivé protirečenie medzi Bo- . 
žou zvrchovanosťou a ľudskou slobodou, ale povedali o nej dosť, 
aby sa dalo pochopiť, že i Božia milosť i slobodná poslušnosť člo
veka sú pre spásu potrebné. Pavol to pokladá za pravdivé vzhľadom 
na svoj život. Pre naše chápanie je to tajomstvo, ale Boh pozná 
tajomstvo, ako nakloniť naše srdce, a neurobiť mu pritom násilie, 
ako nás pritiahnuť k sebe bez donútenia.

IIi_Oslobodenie_Izraela
1. Yýchod_z_Egyptai - Počiatky vyvoleného ľudu poznačila jed

na základná udalosť - jeho oslobodenie Bohom z egyptskej poroby 
/Ex 1-15/. Starý zákon vzhľadom na to používa predovšetkým dva 
charakteristické výrazy. Prvý /jgáalt Ex 6 ,6 ; Z 74,2/ je prevzatý
z rodinného práva; druhý /padgh: Bt 7 ,8; 9,26; Z 78,42/ potri pô
vodne do obchodného práva /"prepustiť za rovnocennú náhradu"/. Obe 
slová sú prakticky synonymami, kečí majú za predmet Boha, a Septua- 
ginta ich vo väčšine prípadov preložila tým istým spôsobom/slo
vom lyťhrústaij, ktoré sa do latinčiny ’ často prekladá ako redimere/. 
Etymôl6gia-g?2ckeho slova /lytron, "výkupné"/ nás nesmie pomýliť 
vo svojom význame: Všetky biblické texty ukazujú, že prvá vykúpenie 
bolo víťazné oslobodenie, a Jahve nezaplatil utláčateľom Izraela 
nijaké výkupné.

2. Bohj,_Ygoel3_Izraela,. - Keá nevernosti Božieho ľudu vyústi
li do zborenia Jeruzalema a vyhnanstva, oslobodenie Židov, odvle
čených do Babylonu, bolo druhým vykúpeniam, ktorého blah o zve s ť tvo
rí hlavné posolstvo v Iz 40-5-5* Jahve, Svätý Izraela, jé jeho 
"osloboditeľ" a jeho goel /Iz 43, 14; 44, 6.24; 47, 4/.

V starom hebrejskom práv© goel je blízky príbuzný, ktorému 
pripadá povinnosť brániť svojich, či už ide o zachovanie rodinného 
majetku, o vyslobodenie "brata",, ktorý sa dostal do otroctva, 
ochranu vdovy alebo keä treba pomstiť zavraždeného príbuzného. 
Používanie názvu goel v Iz 40-55 napovedá, že medzi Jahvem



a Izraelom aj nadalej jestvuje príbuzenské puto: V dôsledku zmlu
vy uzavretej pri prvom Exode vyvolený národ zostáva aj napriek 
previneniam nevestou Jahveho /Jz 50, 1/. Medzi oboma oslobodenia
mi existuje zrejmý paralelizmus; druhé oslobodenie je právo také 
čisté darované ako aj prvé, ba v druhom sa prejavuje milosrden
stvo Božie ešte väčšmi ako v prvom, pretože vyhnanstvo bolo tres
tom za hriechy ľudu.

d. Očakávanie definitívneho oslobodenia. - Na vyvolený ľud ■ 
mali prikvačiť ešte iné skúšky a ôn v trápeniach neprestane 
vzývať Boha o pomoc a spomínať na pravé vykúpenie ako na istý 
záloh a predobraz všetkých äalších vykúpení r "Nepohŕdaj svojím 
dedičným podielom, ktorý si si vykúpil z Egypta" /Mardochejova 
modlitba v Est 4, 17-A Posledné storočia pred Mesiášovým prícho
dom sú poznačené očakávaním "konečného oslobodenia" a najoficiál- 
nejŠievmodlitby židovstva žiadajú od Izraelovho goelsj. ©by posú
ril deň tohto oslobodenia,

Bezpochyby nejeden Žid očakával od Pána predovšetkým oslo
bodenie z jarma, ktoré navliekli na Svätú zem národy, a emauzskí 
pútnici si hádam takto predstavovali úlohu toho, "k-torjí oslobodí 
Izraela" /Lk 24 21/, Ale aj napriek tomu mohla duchovná elita 
naplniť túto nádej opravdivejším duchovným obsahom, ako ho vyjad
roval záver Ž 130, 8: "Jedine Boh zbaví Izraela všetkých jeho 
hriechov", Opravdivé oslobodenie zahrňovalo' totiž očistenie zvyš
ku, povolaného, aby mal účasť na svätosti svojho Boha.

4. Oscbné a spoločenské dôsledky^ - Oslobodenie, ktoré Boh 
vykonal ňa svojom ľude, pokračuje a obnovuje sa na osobnej rovi
ne určitým .spôsobom v živote každého veriaceho /por, 2 Sam 4, 9: 
"Na život Jahveho, ktorý ma oslobodil z každej úzkosti"/, a práve 
ťo je Častá téma modlitby v Žalmoch. Žalmista sa niekedy V2rjad- 
ruje všeobecnými výrazmi a neupresňuje. v akom nebezpečenstve sa 
nachádza alebo sa nachádzal; inokedy hovorí, že dorážajú naň pro
tivníci, ktorí mu siahajú na život, alebo jeho modlitba je mod
litba ťažko chorého, ktorý by umrel..bez ...Božieho zásahu.' Ale už 
sú položené základy očakávania hlbokej náboženskej nádeje..

Na spoločenskej rovine je aj samo biblické zákonodarstvo 
poznačené spomienkou na prvé oslobodenie Izraela, a to najmä v 
deuteronomistickom .prúde: Hebrejský otrok musel byť po siedmom 
roku prepustený na slobodu na spomienku toho, čo Jahve urobil 
pre svojich. Zákon sa však vždy nerešpektoval, ba aj po návrate 
z vyhnanstva sa musel Nehemiáš -.postaviť proti zdieraniu niekto
rých svojich súkmeňovcov, ktorí neváhali zotročovať svojich "vy
kúpených" bratov /Neh 5, 1-8/. Ä predsa jeden spôsob "pôstu, 
ktorý sa ľúbi Jahvemu", je "prepustiť utláčaných na slobodu a 
rozlámať každé jarmo" /Iz 5'8, 6//

III, Sloboda_Božích_detí
1. Kristus, náš Osloboditeľ, - Oslobodenie Izraela bolo iba 

obrazným~naznacenim kresťanského vykúpenia. Iba Kristus totiž 
nastolil stav dokonalej a definitívnej slobody pre všetkých, či 
židov alebo pohanov, ktorí sa k nemu primknú vo viere a v láske.

Hlavnými hlásateľmi kresťanskej slobody sú Pavol a Ján.
Prvý ju ohlasuje najmä v liste Galaťanom: "Túto slobodu nám vy
dobyl Kristus.,, lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia."
/Gal 5e 1,13/. A Ján nástojí na princípe opravdivej slobody, na 
viere, ktorá prijíma Ježišovo slovo: "Pravda vás vyslobodí.,,
Až ke3 vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní" /Jn 8, 32.36/.



2'. Poyaha_kresťanske j.slobodjr^ - Ä j keá má kresťanská slo
boda ohläs_nä~spolôčeňskij~rôvine - list Filemónovi je toho žia
rivým svedectvom -, predsa sa situuje poza túto rovinu. Je prí
stupná otrokom práve tak ako aj slobodným ľuáom; nepredpokladá 
zmenu spoločenského postavenia. V grécko-rímskom svete, v ktorom 
občianska sloboda tvorila základ dôstojnosti človeka, tento fakt 
vyzeral paradoxne; lež tak sa prejavila tá omnoho radikálnejšia 
hodnota oslobodenia, ktoré priniesol Kristus. Toto oslobodenie 
sa nezamieňa ani s ideálom mudrcov, stoikov alebo iných, ktorí 
sa uvažovaním a mravným úsilím snažili dosiahnuť dokonalé seba
ovládanie a upevniť sa vo vnútornom nedotknuteľnom pokoji, Oslo
bodenie kresťana vôbec nie je výplodom nejakej abstraktnej a ča
su nepodliehajúcej náuky; ono vyplýva z historickej udalosti, 
z Ježišovej víťaznej smrti, a z osobného kontaktu, z primknutia 
sa ku Kristovi v krste.

Veriaci je slobodný v tom zmysle, že v Kristovi dostal moc 
odteraz žiť v dôvernosti s Otcom bez toho, že by ho sputnávali 
putá Hriechu, Smrti a Zákona.

a/ Hriech je ozajstný krutovládca, z jarma ktorého nás Ježiš 
Kristus vytrhol, V Rim 1-3 Pavol opisuje prísnosť všeobecnej ty
ranie, ktorú vykonával Hriech nad svetom; ale to je preto, aby 
tým viac vyzdvihol prehojnôsť milosti. Keá nás krst pridružil 
k tajomstvu Kristovej smrti a vzkriesenia, urobil koniec nášmu 
otroctvu. Týmto oslobodením sa uskutočňuje podstata očakávania 
Starého zákona, ako ho chápala elita Izraela. Keá Pavol cituje 
Iz 5$, 20 podľa Septuaginty, dobre vystihuje jeho duchovnú pova
hu: "Príde vysloboditeľ zo Slona a od Jakuba odvráti bezbožnosť" 
/Eim 11, 26/. A inde Apoštol odhaľuje pohanom "tajomstvo" ich 
plného prístupu k výsadám vyvoleného ľudu; divy prvého oslobode
nia sa obnovili pre nás všetkých: "Boh nás vytrhol z moci tmy 
a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme 
vykúpenie, odpustenie hriechov" /Kol 1, 13n/.

b/' Smrť, tá nikdy nechýbajúca sprievodkyňa Hriechu, je tak
isto poražená; stratila svoj jed /I Kor 15, 26/. Kresťania nie 
sú viac zotročovaní strachom pred ňou. Toto oslobodenie sa,pravda 
dokoná iba pri vzkriesení v sláve a my ešte stále "očakávame Try-~ 
kúpenie svojho tela" /Rim 8, 23/* Ale posledné časy určitým spô
sobom už nastali a "my sme prešli zo smrti do života" /I Jn 3,14/ 
v tej miere, ako žijeme vo viere a láske.

c/ Zákon. - Tým samým "nie sme pod zákonom, ale pod milos
ťou /Rim ž, 15/. Nech by toto Pavlovo tvrdenie znelo akokoľvek 
úžasne - alebo banálne -, je dôležité, aby sme ho neminimalizovs- 
li, lebo by sa pokrivilo Evanjelium spásy, ktoré ohlasuje Apoštol 
Pretože sme mystickým spôsobom umreli s Kristom, odteraz sme vy
ňatí spod zákona /Eim 7 , 1-6/ a princíp svojej spásy nemôžeme 
hľadať v spĺňaní nejakého vonkajšieho zákona. Nachádzame sa v 
novom stave a odteraz normu pre naše správanie sa tvorí učenli- 
vosť voči Duchu vyliatemu v našich srdciach. Pavol síce hovorí 
ešte o "zákone Kristovom" /Gal 6 , 2/, ale tento zákon sa zhrňuje 
v láske /Rim 13, 8nn/ a podnecovaní Duchom ho spĺňame spontánne/ 
lebo "kde je Pánov Duch, tam je sloboda" /3 Kor 17/.

3» Yý/2£_]£ľ§§íi§Bske2_slpbody
a/ Keá bol kresťan oslobodený, napĺňa ho odvážna dôvera, 

hrdosť, ktorú Nový zákon nazýva parrésia^ Toto typicky grécke 
slovo /doslova: sloboda povedať vfetko/~dobre označuje charakte
risticky kresťana a ešte viac apoštola: správať sa pred Bohom



ak® syn, lebo pri krste sme prijali ''Ducha adoptívneho synovstve’ 
a nie "ducha otroctva" /Bim 8, 15/, a z druhej strany, pred. iuami 
plnú záruku pre ohlasovanie posolstva /Sk 2, 29; 4, 13 ateUA

b/ Sloboda nie je bezuzdnosť alebo neviazanosť. - "Lebo vy 
ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príle
žitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske," /Gal 5, 12./ Apoš
toli museli už od saméhO1 začiatku pranierovať niektoré falšova
nia kresťanskej slobody /por. 1 Pt 2, 16; 2 Pt 2, 19/ a zdá sa, 
že nebezpečenstvo bolo osobitne vážne v korintskom spoločenstve. 
Gnostici tohto mesta pravdepodobne prevzali za svoje heslo pav
lovská formulu "všetko mi je dovolená", lež sfalšovali jej zmysel, 
a Pavol bol nútený spresniť: Kresťan nesmie zabudnúť, že patrí 
Pánovi a že je určený pre vzkriesenie. /I Kor 6 , 12nn/„

' c/ Prvenstvo lásky., - "Všetko je dovolené, ale nie všetko 
osoží" - spresňuje žale j Apoštol /I Kor 10, 23./; naše svedomie 
môže od nás vyžadovať, aby sme sa zriekli svojich práv, ak to vy
žaduje dobro brata /I Kor 8-10/. Toto vlastne nie je nijaké ob
medzenie slobody, ale je to vyšší spôsob, ako ju vykonávať. Kres
ťania, oslobodení od starého otroctva pre služby Bohu, "si navzá
jom slúžia v láskej /Gal 5, 13/, oko ich Duch Svatý k tomu vedie 
/Gal 5-, 16-26/. Keď sa Pavol urobil služobníkom a v určitom zmys
le otrokom svojich bratov, neprestal byť slobodným, ale tým našla 
doval Krista /por. 1 Kor 1 1 , 1/, Syna, ktorý sa stal služobníkom,

/Prevzaté zo Slovníka biblickej teológie, ktorý zredigoval 
Xavier LÉON-DUEOUR pre Les Éditions du Cer f , Paris 1970; pôvodný 
názov: Vocabulaire de théologie biblique./

Spracoval Bohdan Plachtu

NEBOJTE SAS
Náš duchovný život charakterizuje dynamičnost, neustály po

hyb. Striedajú sa v ňom radosť i hnev, vypätie i uvoľnenie, po
hoda i strach... Yšetci poznáme zážitok strachu. Strach je ties- 
nivý pocit pred hroziacim nebezpečenstvom, či už skutočným alebo 
zdanlivým. Usporiadaný strach je emócia, ktorej úlohou je chrániť 
našu existenciu. Je teda Božím darom na zachovanie -života-

Lenže fantázia, ktorá dostane priestor1 pre zveličovanie ťaž
kostí môže vystupňovať strach natoľko, že ohromí a ochromí člove
ka. Nezriadený strach po.fom slabého človeka odradí od využívania 
prostriedkov na upevnenie viery a nakoniec ho aj odvráti od úzkej 
a s ’.rmej cesty k Bohu.

Už starozákonný1 Boží ľud prežíval strach. Boh, ktorý sa tomu
to ľudu daval^požňať v dejinách, nechcel ho terorizovať a naháňať 
mu strach. Boh adresoval výzvu "Neboj sa5" patriarchom /Gn 15, í; 
26, 24/- Podobne posilňoval prorokov, ktorým zveroval poslanie 
/Jer ]., 8; Ez 2, 6 ; 3, 9; por. ̂ 4 Kr 1, 15/. Yýzvu "Neboj sa!" do
stával Izrael v situáciách, keď mal čeliť nepriateľovi /Nm 21, A  
Dt 3, 2; 7, 18; 20, 1; Joz 8, 1/.

zaznievala výzva "Neboj
saí" pri Žäôliäŕiásovom úľaku a hrôze v čase kadidlové j obety v 
chráme /Lk 1, 13/, pri Máriinom údive vo chvíli zvestovanie



/Lk 1, 30/ i pri Jozefových pochybnostiach /Mt. 1, 20/. Pri Ježi
šovom narodení stretávame sa s povzbudením "Nebojte sa í”, ktoré 
dostali pastieri, keä sa ich zmocnil strach /Lk 2, 10/.

Ježiš dal Šimonovi výzvu "Neboj sa!" pri povolaní /Lk 5, 10/. 
Viackrát povzbudzoval svojich učeníkov nebáť sa. Počas búrky na 
mori sa k nim obrátil s otázkou: "Čo sa bojíte, vy maloverní?!"
/Mt S, 26/. Ustráchaným učeníkom sa Ježiš kráčajúci na mori pri
hováral: "Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!" /Mk 5, 60/. Apoš
tolom, ktorých čakalo prenasledovanie, pri vysielaní Ježiš pove
dal, aby sa nebáli tých, čo zabíjajú telo /Mt 10, 26-31p/. Trom 
učeníkom, ktorí sá báli, po svojom premenení povedal: "Vstaňte 
a nebojte sa!" /Mt 17, 7/. V rozlúčkovej reči pred utrpením tiež 
povzbudzuje učeníkov:/"Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachu
je" /Jn 14, 27/. A Zmŕtvychvstalý prichádza medzi ustráchaných 
učeníkov so svojím pokojom /Jn 20, 19/ a znovu zaznieva jeho po
vzbudenie "Nebojte sa!" /Mt 28, 10/.

Kresťania podľa Ježišovej predpovede musia znášať rozličné 
formy~přeňaslědovania. Zlé mocnosti vo svete zneužívajú možnosti 
vyvolávať strach. Cľhcú zastrašovať rodičov pri' prihlasovaní detí 
na náboženstvo, šikanovaním detí za náboženské presvedčenie, ob
medzovaním kňazov v dušpastierskej činnosti, zanechávaním znakov 
po "návštevách" bytov veriacich počas ich neprítomnosti, fotogra
fovaním na púťaeh... A cieľ takejto činnosti je priezračný:
1 . ohromiť, čiže nečakane prekvapiť, zdesiť, vyvolať zmätok a pa
niku; Z. ochromiť, čiže oslabiť činnosť, až zlomiť veriacich.

•Takto teda stojíme zoči-voči rozličným nebezpečenstvám a 
sme vystavení skúške nervov, rozvahy, charakteru, vierjr i lásky.
V čase ťažkých skúšok potrebujeme silu a odvahu na ovládanie a 
prekonanie strachu. A na to ľudské sily nestačia.

Kde nájdeme silu na udržanie duševnej rovnováhy? Ježiš po
ukazuje na zdroj istoty, ktorá zaháňa obyčajný ľudský strach, 
Predstavenému synagógy Jairovi sa v j.eho ťažkej životnej situá
cii, keä mu zomierala dcéra, prihovára: "Neboj sa, len ver!"
/Mk 5, 36/. A učeníkom v rozlúčkovej reči hovorí oodobne: "Nech 
sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa" /Jn 14, 
1 /. Teda pocit strachu môžeme prekonať opačným zážitkom: usmer
nením náruživosti strachu k veľkému ideálu hlbokou vierou v Boha.

Veriť znamená dôverovať Bohu, uznať jeho starostlivosť a 
všemohúcnosť. Bojí sa ten, kto skladá svoju nádej do seba. Kto 
má hlbokú živú vieru nebojí sa ľudí. Dôvera v Boha a strach sa 
navzájom vylučujú a je nemysliteľná bez vnútornej dispozície lás
ky: "V láske niet strachu a dokonalá láska vyháňa strach, lebo 
strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske”
/I Jn 4, 18/.

Dôvera v Boha sa konkrétne vyjadruje v modlitbe, ktorá je 
najúčinnejším prostriedkom proti strachu. Poukazuje na to sám Je
žiš, ktorý čelil, strachu a úzkosti nástojčivou a vrúcnou modlit
bou, keá naňho doľahli v Getsemanskej záhrade /Mk 14, 33n/. V ča
se prenasledovania dodá silu len vytrvalé a pokorné vzývanie Boha 
o pomoc. Čím je modlitba pokornejšia, tým je účinnejšia.

Zdrojom sily v čase strachu a úzkosti je aj Ježiš prítomný 
v Eucharistii. Normálnym reflexom veriaceho v ťažkostiach je 
úctivá bázeň vyjadrená vrúcnou aduráciou pred eucharistickým Je
žišom. Ježiš z Eucharistie vyžaruje svojho Ducha. Od tohto Ducha 
Svätého si možno v ťažkom protivenstve vyprosiť dar sily.

Ježiš sa svojím Duchom premietol aj do spoločenstva veria
cich v zmysle výroku "Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení



v mojom mena, tam som ja medzi nimi" /Mt 18, 20/V Keáže v spolo
čenstve je Ježišova sila, snahou nepriateľských síl je zastrašiť 
a izolovať veriacich. Jednotlivec sa dá skôr premôcť ako spoločen
stvo. Ozrejmime si to na dvoch skutočných príkladoch. 1. Zo spolo
čenstva putujúceho na levočskú horu zaostal vzadu mladík s ruksa
kom. Príslušníci bezpečnosti ho vzali, odviedli a urobili mu pre
hliadku vecí. 2. Na septembrovej púti v Šaštíne roku 1987 medzi 
mladých na trávniku pred bazilikou prišli dvaja príslušníci bez
pečnosti a začali ich zapisovať na základe občianskych preukazov. 
Na to sa mladi i z okolia zoskupili, pochytali za ruky, dali do 
spevu a úkony príslušníkov sprevádzali potleskom. Pred duchovnou 
prevahou tohto živého spoločenstva príslušníci museli nakoniec 
ustúpiť. Takto nám mladí veriaci poukázali na účinný spôsob boja 
proti psychóze strachu - vytvárať spoločenstvá živej a odvážnej 
viery.

Ako kresťania v čase ťažkých skúšok s hlbokou vierou hľadaj
me Ježiša. Hľadajme Ježiša v modlitbovej samote i v spoločenstvách 
veriacich. Svoje problémy a zápasy skladajme pred Eucharistiou 
Ježišovi v duchu pokornej adorácie. Á dôverujme mu. Iba Ježiš nás 
oslobodí od strachu. On nás povzbudzuje aj dnes v našich ťažkých 
životných situáciách: "Co sa bojíte, vy ľudia malej viery?"
- "Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!" - "Vstaňte a nebojte sa!"
- "Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje!" Ježiš nám dáva 
odvahu k viere, lebo on premohol svet /Jn 16, 33/, zmenil istotu 
strážcov na strach veľkonočného rána /Mt 28, 4/ a nakoniec zvíťa
zí nad bezbožnými prenasledovateľmi /Zjv 1 7 , 14/. čo nás odlúči 
od lásky ku Kristovi? Ani súženie... ani úzkosť... ani prenasle
dovanie... Nič. Nepriatelia nič nezmôžu proti duši veriaceho /Mt 
1Q, 28-31/,vktorý s Pavlom môže povedať: "Všetko môžem v tom, kto
rý ma posilňuje" /Flp 4, 13/. Tam, kde sa Ježiš znovu duchovne na
rodí a kde po prežitých útrapách znovu vstane z mŕtvych duchovným 
spôsobom, zaznie jeho povzbudivé "Nebojte sať* /por. Lk 2, 10 a
Mt 28, 10/. Ak budeme žiť s Kristom, budeme silní a slobodní od 
strachu. A k takejto slobode nás povolal Boh, "aby sme mu bez 
strachu slúžili" /Lk 1, 74/.

Andrej Veselý

OTEC BISKUP JÁN SOKOL 0 RODINE 
Novoročný list veriacim

Drahí bratia a sestry v Kristu,
vo vianočnej radosti z narodenia Spasiteľa vás pozdravujem 

a prihováram sa k vám, aby sme spolu ako veľká duchovná diecézna 
rodina, oslávili tajomstvo vtelenia Syna Božieho a zamýšľali.sa 
nad úlohou a poslaním našich kresťanských rodín. Kristus sa na
rodil a býval v kruhu rodiny, aby sa takto tajomne znovuzrodil 
a býval v každej kresťanskej rodine, kde prijmú jeho radostné po
solstvo.

Toto posolstvo prinášam vám všetkým zo zasadania zástupcov 
biskupských konferdncií, predsedov komisií pre rodinu, ktoré sa 
konalo vo Vatikáne v mesiaci novembri a na ktorom som sa osobne 
zúčastnil. Vtedy som myslel na vás, na tie naše krásne a príklad
né rodiny, ktoré vyžarujú ducha nazaretskej rodiny, ale i na tie, 
ktoré sú ohrozené, poznačené smútkom, bolesťou g sklamaním.



Každá kresťanská rodina skrýva v sebe úchvatné tajomstvo: 
tajomnú, ale skutočnú prítomnosť Syna Božieho. Stáva sa preto ako
by nazaretskou svätou rodinou, ktorej slnkom bol vtelený Syn Boží 
/Pavol VI./.

Ako máme chápať túto vznešenú skutočnosť?
II. vatikánsky koncil učí, že Kristus je prítomný vo všet

kých sviatostiach, teda aj vo sviatosti manželstva. Nielen v oka
mihu prijatia tejto sviatosti pri sobášnom obrade ale... zostáva 
naäalej s nimi, aby sa manželia, vo vzájomnej oddanosti navzájom 
verne milovali, ako si on, Kristus, zamiloval cirkev a seba samého 
obetoval za ňu /Radosť a nádej 48/.

Túto radostnú skutočnosť zvestuje manželom i všetkým rodinám 
sv. Otec v apoštolskom liste "0 rodinnom spoločenstve". Manželstvo 
je veľké a sväté tajomstvo, vecí najsvätejšia'.' Trojica slávnostne 
pristupuje k stvoreniu človeka: "Učiňme človeka na náš obraz nám 
podobný". "■ v tom jé dôstojnosť každého človeka: Podobnosť s Bo- 
h»m: MA stvoril ich muža a ženu na svoj obraz." /Gen 1, 26/. Ježiš 
Kristus prítomnosťou na svadbe v Káne povýšil manželstvo na svia
tosť. Manželia, ktorí prijmú sviatosť manželstva, stanú sa zname
ním jeho. lásky k cirkvi a týmto sviatostným znakom označujú samo 
Kristovo spojenie s cirkvou /Familiaris consortio 13/.. ■Kristusm 
touto sviatosťou tajomne prítomný v manželstve a v rodine posvä
cuje manželov a rodinu, napĺňa ich láskou, pokojom, svojimi darmi, 
pomáha im, ako to robil v Nazarete a v Káne.
9 Sv. Otec Pavol VI. ako pútnik v Nazarete 5. januára 1964 

ohlásil posolstvo všetkým rodinám:
"Nech nám Nazaret pripomína, čo je rodina, jej spoločenstvo 

lásky, jej vážna a žiarivá krása, jej posvätná a nedotknuteľná 
osobitosť. Nech nám ukazuje, aká má byť láskavá výchova v rodine, 
ktorú nemôže nič iné nahradiť, nech nás učí, aká je prirodzená 
úloha rodiny v spoločenskom poriadku" /Lectio II. in festo SS. Fa- 
miliae/. Takto volá všetky rodiny do školy nazaretskej rodiny, aby 
sa každá rodina stala svätou rodinou.

Máme však pred sebou tie mnohé rodiny, kde je tento obraz za
tienený, kde vyhaslo svetlo Kristovo a jeho láska. "Beda duši, v 
ktorej nepřebývá Kristus", napísal sv. Makários. Ale rovnako beda 
tej kresťanskej rodine, v ktorej Kristus pre hriech už nemá mieste- 
Dnešná sekularizovaná spoločnosť vylučuje Boha ako Stvoriteľa a 
Zákonodarcu v manželskom a rodinnom živote. Čo je však bolestné, 
že toto sa dotýka aj našich kresťanských rodín a že toto je príči
na mravného úpadku, nešťastia a rozvratu aj v kresťanských rodinách

Dvadsať rokoch uplynulo, čo sv. Otec Pavol VI. vydal okružný 
list "Q ľudskom živote", v ktorom vyzýva kresťanov, kresťanských 
manželov, aby nepodľahli zmýšľaniu tohto sveta a aby boli ochotní 
prijať deti i za cenu obetí a tak plnili vôľu Božiu. Všetko to, čo 
prekáža prvotnému cieľu, podstate manželstva, čo sa nazýva anti
koncepciou, je podľa Božieho zákona zakázané! Avšak-nijako sa ne- 
previnujú tí manželia, ktorí využívajú pravidelné cykly neplodných 
dní.

Sv. Otec vie, s akými ťažkosťami sa borí dnešná rodina: Jedi
ný liek je kresťanský život manželov, dôvera v Boha, v jeho pomoc. 
"Nech si vyprosujú v trvalej modlitbe pomoc Božiu. Nech predovšet
kým vo Sviatosti Oltárnej siahajú k prameňom milostí a lásky. A 
keby aj hriech zaútočil na nich, nech neklesajú na mysli,, ale nech 
sa s pokornou vytrvalosťou utiekajú k Božiemu milosrdenstvu, ktoré 
seř tak bohato rozlieva vo s/iatosti pokánia" /Humanae vitae 25/-> 
Mnohí naši kresťanskí manželia majú dobrú vôľu, chcú byť dobrými



kresťanmi, preto takto sa majú pripravovať na prijatie vôle Bo
žej.

S bolesťou odznelo na tom našom zasadnutí konštatovanie o 
rozpade kresťanských manželstiev. Najčastejšou príčinou toho je 
hriech: hriech pred manželstvom alebo hriech manželskej nevěrnos
ti, Manželská vernosť - ako,hovoria významní vedci z oblasti me
dicíny, pedagogiky, psychológie - začína sa už v mladom veku 
zdržanlivosťou, cudnosťou a čistotou. Jeden zo známych autorov 
napísal mladým manželom: "Panenská čistota, hrdosť, cudnosť, ne
vyhnutnosť pohlavnej zdržanlivosti do uzavretia manželstva, to sá 
pramene opravdivého šťastia a zdravia" /H. Rozinajová/. Ježiš 
Kristus,̂ priateľ mladých, dáva tento zákon pre šťastie mladých ľu 
dí, najma pre manželov. Ľahko zachová vernosť v manželstve, kto 
zachová čistotu v mladosti.

Kresťanským manželom chcem zvlášť pripomenúť, ako prísne 
brala prvotná cirkev hriech manželskej nevery: Rozhrešenie od toh 
to hriechu bolo možno dostať iba po dlhom, roky trvajúcom pokání, 
alebo až na smrteľnej posteli. Preto kresťanskí manželia nech si 
stále uvedomujú daný sľub pred Bohom a cirkvou, potvrden;/ prísa
hou: že jej budem vždy verným manželom, že mu budem vždy vernou 
manželkou. "Nevernosť je zradou” - čítame v Pedagogike pre rodi
čov, ale akou zradou je to u kresťanských manželovi

Najbolestnejší zásah do rodiny je prerušenie započatého ži
vota v lone matky. "Zastavte l a v í n u ! č í t a t e v dennej tlači.
Aj ten výrok, matky: Prekliaty deň, keä som sa na to dala /Smená/,,

Kresťanská matka nesmie nikdy požiadať o to, alebo dať sú
hlas na taký Čin, lebo je to ťažký hriech vraždy nenarodeného 
dieťaťa, Podľa lekárskej vedy započatý život je už človek so 
všetkými právami, aj na život. Keäže to dieťa sa nemôže brániť, 
cirkev vynáša zvláštny trest za tento ťažký hriech, a to je podľa 
kán. 1398 vylúčenie zo spoločenstva cirkvi, exkomunikácia.

Drahé kresťanské matky, prosím vás: Zastavte lavínu,. Myslite 
na zodpovednosť pred večným Sudcom a nikdy to neurobíte!

Drahí kresťanskí otcovia: Zastavté lavínu. Nedovoľte, aby 
život vami darovaný vyhasol skôr, než by ste sa z neho tešili. 
Statočnou, obetavou prácou budete schopní vychovať deti na svoju 
radosť a ich šťastie.

Aj vy, lekári, ktorí ste pred promóciou zložili prísahu, 
že budete chrániť každý ľudský život: Zastavte lavínu. Vy poúčaj
te matky o nedozerných fyzických a psychických následkoch pre 
ženu.'

Všetkých vás, milí manželia, rodičia, mladí priatelia,_ 
odovzdávam do ochrany nazaretskej svätej rodiny; nech vám Ježiš, 
Mária, Jozef pomáhajú vytvárať šťastný manželský a rodinný život. 
Na to vám udeľujem svoje arcipastierske požehnanie v mene Otca i 
Syna i Ducha svatéhp. Amen.
1. januára 1989 Váš biskup Ján

Dospelým kresťanom je ten, kto má dospelé svedomie, 
zrelé a schopné osobného rozhodovania. To znamená, že vie 
vnímať Boží hlas v konkrétnej situácii.

výchova svedomia v podstate znamená dve veci, poznať 
normy , pravidlá konania a rozpoznávať situácie, v ktorých 
má byť norma aplikovaná.

/ ks /



MANŽELSTVO A RODINA DNES: KRÍZA
V súčasnosti každá vážna práca o rodine vychádza z konštato

vania, že dnešné rodiny a manželstvá prežívajú obdobie krízy. Kon
štatoval to aj posledný všeobecný cirkevný snem, keä manželstvá 
a rodiny zaradil medzi tie javy, ktoré "dnes vzbudzujú všeobecné 
znepokojenie" /OS 4 6/. Cirkev vážne pristupuje k tomuto problému, 
a preto mu venovala jednu osobitnú synodu /1980/. Tak pracovný 
dokument tejto V. biskupskej synody /lineamenta/, ako aj jej po
solstvo kresťanským rodinám sa začínajú opisom situácie, v akej 
sa nachádza dnešná kresťanská rodina. Dokonca v apoštolskej ex- 
hortácii Familiaris consortio /FC/ pápež Ján Pavol II. píše, že 
cirkev sa má snažiť spoznať okolnosti, v ktorých žijú dnešná ro
dina a manželstvo /FC 4/* Bez ich poznania by nevedela zaujať zod
povedné stanovisko* Preto aj my začneme opisom situácie, v ktorej 
sú dnešné rodiny.

1 * £’2Í2l§2i§_®_§Í§ľ_únešných_rodín
Ešte nikdy nebola rodina predmetom takého sociologického vý

skumu ako v dnešnej dobe. A jeho výsledky jednoznačne dokazujú, 
že dnešné rodiny a manželstvá skutočne prechádzajú obdobím krízy. 
Prejavuje sa to y strate stability manželstva. Neklamným dôkazom 
tohto javu je vysoký a stale narastajúci počet rozvodov. Česko
slovenský rozvodový index, čiže počet rozvodov na 100 sobášov, je 
nasledujúci:
1940 ČSSR - 9,1 
1950 ČSSR - 9,8 
1960 ČSSR - 14,4 
1970 ČSSR - 19,7 
1980 ČSSR - 28,7 
1983 ČSSR - 30,1

SSR - 3,2 
SSR - 4 ,6  
SSR - 7,2 
SSR - 9,5 
SSR - 16,8 
SSR - 17,3

Preto optimizmus nad klesajúcim trendom v rozvodovosti v ro
ku 1979, ako ho opisujú Katolícke noviny č. 40/1980 /St. Turan, 
Potešiteľný trend/ je nielen predčasný, ale nezodpovedá ani prav
de, pretože rozvodový index stúpal z 1 3 ,9 roku 1978 na 14 ,2 roku 
1979 s 16,8 roku 1980.

Pritom ale počet sobášov na 1000 obyvateľov má opačnú, kle
sajúcu tendenciu. Roku 1950 to bolo 10,8 sobáša a roku 1980 už 
len 7,7 sobáša na 1000 obyvateľov /Štatistická ročenka ČSSR 1984, 
str. 22, 58/.

Štatistika teda jednoznačne potvrdzuje, že sa u nás rozvádza 
približne každé tretie manželstvo. Objektívny obraz o nestabili
tě dnešných manželstiev nepodávajú však ani tieto čísla, pretože 
jestvuje veľa takých manželských párov, ktoré sa síce úradne ne- 
rozviedli, ale žijú »ddelene, ba aj takých, čo žijú síce spolu, 
ale sa jeden druhému už odcudzili.

Na krízu v dnešných manželstvách a rodin.ó#i poukazuje aj 
äalšia skutočnosť, a to, že si nevedia plniť takú základnú funkciu, 
ako je pôrodnosť a výchova detí. Podľa sociologických výskumov 
rozvod má najhorší dopad na deti. Roku 1982 sa rozviedlo 34 371 
manželstiev, z čoho bolo 27 082 manželstiev s deťmi, Čiže 7 8 ,7 % 
/'párov. Statistická ročenka ČSSR 1984, str. 101/.



Čo sa týka Pôrodnosti štatistika aj tu zaznamenáva klesajúcu 
tendenciu. Počet~ňaŕodeňých /absolútne údaje/ v rokoch 1977 až 
1982 bol tento
1977 ČSSR - 283 122
1978 ČSSR - 28% 910
1979 ČSSR - 273 973
1980 ČSSR - 25% 385'
1981 ' ČSSR - 239 048
1982. ČSSR - 235 710

SSR - 100 257 
SSR - 100 892 
SSR - 100 889 
SSR - 95 720 
SSR - 93 862 
SSR - 93 192'

/Roky 1977-1979 sú zo Štatistickej ročenky 1981, str. 118; roky 
.1980-1982 zo Štatistickej ročenky 1984, str. 103/.

Pre úplnosť si všimnime aj štatistiku potratovosti /umelé 
prerušenie tehotenstva na žiadosť/, ktorá je takisto vzostupná:
1977 ČSSR - 88 989
1978 ČSSR - 92 545
1979 ČSSR - 94 486
1980 ČSSR - 100 170
1981 ČSSR - 103 517
1982“ ČSSR - 107 638

SSR - 27 875 
SSR - 28 -641 
SSR - 29 981 
SSR - 31 240 
SSR,- 31 943 
SSR - 33 107

/R'oky 1977-1979 sú zo Štatistickej ročenky ČSSR 1981, str. 123; 
roky 1980-1982 zo Štatistickej ročenky ČSSR 1984, str. 108/.

Po dvoch naliehavých problémoch, vysokej rozvodovosti a pot
ratovosti, uvádza H. ROZINAJOVÁ /Výchova pre život v rodine, 
Osveta 1981, str. 142/ ešte áalšié dva, ktoré čakajú na.riešenie, 
a to; veľký počet detí narodených mimo manželstva a veľký počet 
detí počatých pred manželstvom.

Čo sa týka vysokého počtu detí narodených mimo manželstva, 
štatistika uvádza tieto čísla:
1977 ČSSR - 13 617
1978 ČSSR - 13 764
1979 ČSSR - 14 218
1980 ČSSR - 14 191
1981 ČSSR - 13 887
1982 ČSSR - 14 635

SSR - 5 181 
SSR - 5 278 
SSR 5 481 
SSR - 5 490;
SSR - 5' 368 /mierny pokles/ 
SSR - 5 508

ČSSR 1981, str. 118;
, str. 103/.

/Boky 1977-1979 sú zo Štatistickej ročenky 
roky 1980-1982 zo Štatistickej ročenky 1984

No nielen tento vysoký počet detí narodených mimo manželstva 
je alarmujúci, ale aj počet detí počatých pred manželstvora, ktoré 
tvoria polovicu narodených detí /pcrov. H. ROZINAJOVÁ,‘c. d., 
str. 142/.

Uz týchto niekoľko štatistických údajov nám dokazuje, že 
dnešné manželstvá a rodiny stratili stabilitu. Čo je príčinou 
tohto javu? Príčiny sú dvojaké: vonkajšie a vniútorné.

Industrializácia, ekonomicko-sociálne premeny priniesli so. 
sebou aj zmenu vonkajších pomerov rodiny. Z hľadiska stability 
rodiny všimnime si zvlášť dva činitele, a to premenu "veľkej rodi
ny" na "malú rodinu" a predĺženie priemerného ľudského veku.



a/ Premena rodiny v dobe industrializácie
Pri analýze nových pomerov rodiny a manželstva sa obyčajne 

porovnáva '“‘veľká rodina" /VH/ s "malou rodinou" /MR/.
VR bola patriarchálneho typu a skutočne veľká. Bola nielen 

mnohodetná^ ale aj mnohogeneračná a patrili do nej nielen rodičia, 
starí rodičia a deti, ale aj blízki či vzdialení príbuzní. Plnila 
aj funkciu kontroly mravnosti v manželstvách a rodinách, a tak vy
lučovala možnosť rozvodu. Takáto, VR mala aj svoj okruh ekonomicko- 
sociálnych úloh, ktorá tiež zabezpečovali stabilitu manželstva a 
rodiny. Bola to rodina súčasne produktívna aj-konzumná, učila a 
vychovávala deti, rozhodovala c zábave a odpočinku a sama sa sta
raj a o svojich chorých a starých-. Vedela poskytnúť svojim členom 
všetko, čo potrebovali, a na druhej strane členovia rodiny nachá
dzali v nej svoju hmotnú i osobnú bezpečnosť. Celé ich bytie bolo 
takto naviazané na rodinu a celý ich život prebiehal v jej rámci.

Dnešná rodina je malá a pozostáva iba z rodičov a detí. Zúžil 
sa -kruh ekoncmicko-sociálnych úloh a jej stabilitu nechránia už 
ani vonkajšie sily spoločenskej kontroly. MR takto stratila nie
len oporu, ktorú jej tieto úlohy poskytovali, ale je aj okrem to
ho vystavená^pôsobeniu takých síl, ktoré ju rozbíjajú. Tu si treba 
všimnúť na; ma dva javy:

Členovia VS strávili takmer celý svoj život v rámci rodiny, 
v prípade MR ho prežívajú z veľkej časti mimo nej. Rodičia pracu
jú mimo rodinného prostredia /aj ženy/, nepracujú spolu, a tak že
na v zamestnaní nachádza viac možností prísť do styku s cudzími 
mužmi a viac času strávi s nimi ako doma so svojím manželom. Vyu
čovanie detí sa už nedeje doma, ba ani výchova. Rodina sa má podro 
bovať škole /porov, M, SOITÍOVl, Rodina a její funkce v socialistic 
ké společnosti, Horizont, Praha 1976, strň 13.0/. 0 zábavu, o sta
rých a chorých sa starajú sociálne ustanovizne. Za takýchto okol
ností členovia MR väčšiu časť svojich zážitkov získavajú mimo rodi 
ny, a večery, keď sú spolu, sú poznačené ďalšou prácou a únavou.

Druhý činiteľ, ktorý prispel k rozpadu rodín, je zmena tradic 
ných úloh ženy. Sena kedysi nebola- zárobkové činná, pracovala do
ma a tak nemala možnosť vytvoriť si samostatnú existenciu, ale ani 
možnosť stretať sa tak často s cudzími mužmi. Žena bola takto nie
len materiálne, ale aj existenciálne zviazaná so svojím manželom. 
Zamestnanosť dnešnej ženy túto naviazanost rozbila.

S hospodárskymi faktormi súvisí aj pôrodnosť. Voľakedy, keď 
rodina tvorila produktívnu jednotku, dieťa znamenalo pre ňu pra
covnú silu, a teda a^ osoh. Dnes viac detí znamená viac starostí 
a a i viac výdavkov.

b/ Predĺženie priemerného ľudského veku
Rôzne demografické štatistiky naznačujú, že stabilita manžel

stva a rodiny je ohrozená aj preto, že v ňom manželia žijú omnoho 
dlhšie než kedysi. Manželstvo druhej polovice 20. stor. trvá prie
merne 40 rokov, kým napr. začiatkom 18. stor. je jeho priemer 21 
rokov. Takto je dnešné manželstvo o 19 rokov dlhšie vystavené pô
sobeniu rôznych divergentných síl /porov. I. PONDĚLÍČEK, J. PON
DĚLÍČKOVA-MAoLOVÁ, Lidská sexualita, Evicenum, Praha 1974. str. 
249/, .

§£29ĚZi:Ě®ňii§_ZĚýí:9ĚĚĚ9h_hodnót_rodiny '
Podstatnou mierou k strate stability rodiny prispela zmena 

vonkajších okolností. Premena týchto vonkajších okolností sa v mi
nulých desaťročiach v podstate skončila. Kde je potom príčina toho



že v posledných rokoch narastajú čísla svedčiace o strate istoty 
v rodinách?

Keä niektorí sociológovia zaregistrovali stratu stability ro
dín ä manželstiev spôsobenú vonkajšími ekonomicko-sociá^nymi zme
nami, začali zvoniť na poplach. Iní si skôr začali všímať pozitív
ny prínos tejto premeny. Hovoria, že situácia kedysi, keň rodinu 
držali dovedna vonkajšie sily a funkcie, nebola priaznivá na vy
tváranie a prehlbovanie osobného vzťahu medzi manželmi. Dnes, keň 
tieto vonkajšie opory zanikli, jediná sila, ktorá manželstvo môže 
držať dovedna je osobná_lásk£u Preto sa už niekoľko desaťročí 
tvrdí aj u nás, že mladí_sa~dmes berú z lásky. Po to tvrdenie však 
spochybňuje ňalšie pretrvávanie vysokej rozvodovosti, čo svedčí o 
subjektívnom posudzovaní lásky. Prieskum 500 manželských párov v 
rozvodovom konaní ukázal, že 60,5 % tých, čo sa ocitli vp tomto 
konaní, vstupovalo do manželstva z lásky /porov. J. B0R0§, Psycho
lógia pre mladých, Smená 1983, str. 199/.

Subjektívne ponímanie lásky sa negatívne prejavilo aj v po
stoji k dalším hodnotám, ktoré tiež podmieňujú stabilitu manžel
stva, a to vzájomné prispôsobovanie sa a predmanželská zdržanli
vosť.

Obľúbenou témou sociologických prieskumov je otázka konflik
tov a vzájonmého_prispôsoboyania_sa_y_manželstye::_ Podrobne rozo 
berajú pozitívne a negatívni formy prispôsobovania sa. Hovoria,^ 
že nezdravé je také prispôsobovanie, v ktorom partneri strácajú 
zo svojej slobody a samostatnosti. Zdravé prispôsobovanie je 
interakcia^ v ktorej si obe stránky všímajú stanovisko svojho 
partnera a hľadajú spoločné riešenie. Sociológovia, okrem malých 
výnimiek, sa zhodujú v tom, že zdravé prispôsobovanie sa je jed
nou z podmienok stability manželstva. Tým viac prekvapuje, ako 
tvrdí prieskum, že prispôsobovanie je u mladých neobľúbeným poj
mom. Istá časť manželských párov ho zavrhuje, pretože v ňom vidia 
poníženie, ústupky, brzdu osobného rozvoja a slobody.

Medzi spochybnené vnútorné hodnoty manželstva patrí aj pred- 
5§SÍ§i§ká_pohlayná_zdržanlivpsť_. Kto si zvykol už pred manželi t ~  
vom hľadať v sexualite iba svoje ukájanie a rozkoš, ten s veľkou 
pravdepodobnosťou nebude schopný ani v manželstve vytvoriť hlboký 
osobný vzťah lásky. Podmienkou takéhoto vzťahu je práve nesebecká 
láska, ochotná priniesť za druhého aj obetu. Veľké rozšírenie 
pohlavného života medzi mladými pred manželstvom a jeho zidEOlo- 
gizovanie je zodpovedné za stroskotanie mnohých manželstiev.,

Medzi tými, čo schvaľujú premarltálny pohlavný život, diferen
cujú sa tri rozdielne skupiny. Jedna považuje za dovolený sexuál
ny styk iba vtedy, ak sa obaja vážne pripravujú na manželstvo,<

U nás sa tak vyjadrilo 76 % respondentov /porov. H. 
BOZINAJOVA, Výchova pre život v rodine, Osveta, Martin 1981, str, 
99/. Druhú skupinu tvoria tí, čo pokladajú pohlavný pomer za správ 
my aj bez persoektívy na manželstvo. U vysokoškoláčok je to až 
41 % a vysokoškolákov 59 % /H. ROZINAJOVA, c. d., str. 100/. Tre
tia skupina oddeľuje sexuálny život od osobného vzťahu a považuje 
ho za dovolený aj bez citovej návaznosti.

Podiel na rozšírení sexuálneho života medzi mladými pred man
želstvom majú aj tie ideológie, ktoré mu bez výhrady dávali zele
nú. Tvrdia, že premaritálny pohlavný život je potrebný v rámci 
prípravy na manželstvo. Je pravdou, že v príprave na manželstvo 
má dnes predmanželský vzťah oboch partnerov väčší význam než ke
dysi. Voľakedy jednotu manželstva zabezpečovali vonkajšie ekono
mické a sociálne sily, dnes ho udrží iba osobný vzťah oboch man
želov. Dlhšie vzájomné spoznávanie sa pred manželstvom je neod



mysliteľnou podmienkou vytvorenia osobného vzťahu. Nesúvisí však 
nevyhnutne so sexuálnym vzťahom. Jestvujú dôkazy, že premaritálne 
sexuálne kontakty vplývajú na stabilitu manželstva negatívne. Do
svedčujú to nielen v iných krajinách, ale aj u nás ankety, ktoré 
uvádzajú neveru za prvoradú príčinu rozpadu manželstva popri al
koholizme /porov. H. HOZINAJOVá, c* d., str. 119-127/. Manželská 
nevera má svoje korene zasa v premaritálnom sexuálnom živote.
Kto si zvykol v dobe pred manželstvom na "zmenu" v partneroch, 
ten. si ju bude žiadať ešte viac v manželstve.

Druhým argumentom týchto ideológií je, že potláčanie sexuál
neho pudu spôsobuje neurózy. Od čias S. FRÉUBA jestvujú psycholo
gické školy, ktoré vidia jediné riešenie pudových tendencií a 
vnútorných napätí v ukojení. Preto sa niektorí snažia napr. agre- 
sívnosť dieťaťa riešiť tak, že jeho agresivite dajú voľný pries
tor. Dokázalo sa však, že sa dieťa síce odreagovalo, jeho agre
sívne napätie sa zviedlo do hromozvodu, v skutočnosti sa však 
stalo ešte náklonnejším na. agresivitu. Súčasná hlbinná psycholó
gia dokazuje, že pudové napätia sa nedajú riešiť iba ukájaním pu
du, ale aj jeho primeranou sublimáciou /porov. R. GUARDINI, Sig- 
mund Freud a hlubší poznání človeka, v "Bolest a nadeje", Vyše
hrad 1971, str. 89-99/.

2.. Ako posudzujeme gituáciu?
Na posúdenie situácie stačí vychádzať z dvoch skutočností 

ako výsledku doterajších bádaní: Prvou je, že problémy dnešných 
rodín úzko súvisia so zmenou vonkajších okolností, a druhou za
sa, že otázka dnešných manželstiev a rodín je vlastne otázkou 
manželskej lásky.

Dnešné manželstvá a rodiny nemožno porovnávať odtrhnuté od 
vonkajších okolností a ich zmien s manželstvami a rodinami v mi
nulosti. Viedlo by to k idealizovaniu týchto posledných. Vieme, 
že aj kedysi manželstvá a rodiny mali svoje vážne problémy. Cha
rakterizovalo ich často plytké rozvinutie osobného vzťahu medzi 
partnermi, diskriminácia žien tzv. dvojakou morálkou v sexuálnom 
živote. Dnešné manželstvá sa uzatvárajú v zmenených podmienkach, 
ktoré nielenže ich nenapomáhájú, ale pôsobia skôr deštruktívne. 
Bolo by teda nespravodlivosťou viniť za všetky tieto problémy 
okolo manželstiev a rodín iba dnešného človeka. Veä ho zastihli 
nepripraveného.

Všeobecne sa konštatuje, že základom pre stabilitu manžel
stiev a rodín je láska, osobný vzťah oboch partnerov. Protireče
ním súčasnej doby je, že na jednej strane je snaha robiť všetko 
v záujme stability manželstiev a rodín, no na druhej strane sa 
šíria medzi ľuämi také názory, ktoré do popredia kladú egoistické 
a individualistické záujmy a nároky. Vo výchove sa zanedbáva ve
denie dieťaťa k takým postojom, v ktorých by bralo do úvahy dru
hú osobu, jej záujmy, aby si všímalo, čo je dobré tomu druhému, 
čo napomáha rozvoj jeho osobnosti.

Aký dopad malo toto všetko na kresťanské rodiny?
/Pokračovanie v budúcom čísle: MANŽELSTVO A RODINA DN73:

NÁDEJ Z KRESŤANSTVA./

Šťastie je radosť, ktorú sme pripravili iným.

Hermauť



O NEVHODNOSTI TÉM
Reč je výsadná náležitosť človeka. Je základným prostriedkom 

komunikácie medzi ľuämi, a preto zohráva dôležitú úlohu v medzi" 
ľudských vzťahoch. Ä teda významná je jej úloha v rodinnom spolo
čenstve. Reč vyjadruje myšlienky členov spoločenstva a v podstat
nej miere ovplyvňuje atmosféru v rodine. Vzhľadom na rodinné pros
tredie viac ako kdekoľvek inde platí ezopovská bájka, že totiž 
jazyk ako orgán reči je najlepšou, ale súčasne i najhoršou vecou 
na svete.

Reč členov rodinného spoločenstva by mala podliehať neustá
lej dôslednej a prísnej kontrole, sebakontrole. Tu platí zásada 
neponáhľať sa s vyjadrením'vlastného stanoviska, ak má kritický 
charakter. Nikdy nevyjadrovať svoj postoj a svoju mienku v hneve. 
Neradno súdiť bezprostredne po udalosti, ktorá si zasluhuje pokar
hanie. Časový odstup v týchto prípadoch nám umožňuje objektívnejší 
a komplexnejší pohľad na to, čo sa udialo. Tým sa vytvárajú pod
mienky, aby naše stanovisko bolo vyzretejšie. Ale aj podmienky na 
to, aby sa prijalo s väčším porozumením, a aby bolo teda účinnej
šie, a to býva cieľom, alebo aspoň by malo byť cieľom v každom 
prípade, ■*.

Tu je však nar mieste pripomenúť inú okolnosť, ktorá sa vysky
tuje často i v našich kresťanských rodinných spoločenstvách a kto
rú. patrí do kategórie "dôležitých maličkostí": poznačené subjek
tivizmom sa Časte stávajú utajenými, čo znásobuje ich škodlivosť 
a nebezpečnosť, lebo nepozorovane nežiadúco ovplyvňujú rodinnú 
atmosféru, takú dôležitú pre pestovanie rodinnej spirituality. Tá
to chyba by sa dala označiť' názvom "nevhodnosť tém". Stáva sa čas
to, že v dobrom mienení niektorý z manželov nadhodí na rozhovor 
tému, ktorá vzhľadom na mpmentálnu situáciu nie je vhodná, Partner 
nie je disponovaný ju konzumovať, vzbudzuje v ňom podráždenie. 
Napríklad v chvíľach sústredenia sa na prípravu na sv. omšu. ale
bo modlitbu nie je vhodné nastoľovať tému profánnych potrieb, kto
ré bude čas vybaviť zajtra, alebo'možno i neskoršie. Vonkoncom nie 
je vhodné použiť na karhavé reči a výčitky chvíľu, keä sa manželia 
pripravujú na nočný odpočinok, tobôž nie vo chvíli, kea sa partner 
usiluje prejaviť, svoju pozornosť, nežnosť alebo intímnosť.,

Manželské spoločenstvo treba chápať ako kozub, v ktorom ne-v 
ustále horí plameň, aby zohrieval ovzdušie rodiny. Na tento plameň 
treba neustále prikladať, aby sa udržal, aby nezhasínal. To je 
prvoradá a stála úloha oboch členov manželského spoločenstva, Ne-v 
vhodná téma môže prekaziť dobrý úmysel’ partnera pfilcžiť na plameň 
polienko, ba nezdar môže i pridusiť oheň v rodinnom kozube, A je 
všeobecne známe, že oheň je ľahšie udržiavať, ako znova vytvoriť 
vo vyhasnutom ohnisku.

/of/

ZO ŽIVOTA RODINNÉCH SPOLOČENSTIEV
Som rád, že redakcia časopisu Rodinné spoločenstvo zaradila 

do obsahu novú stálu rubriku. Hoci ide o novinku a teda ako skoro 
vždy pri podobnej príležitosti odhadnúť jej životaschopnoť nie je 
ľahké, mám pocit, že takáto rubrika do časopisu "patrí". Myslím,



že o príspevky by nemala byť núdza - veď chytiť pera sa môžu aj 
tí, čo doteraz neprispievali /ako teraz ja/.

Spoločenstvo, do ktorého patrím a život ktorého sa v ďalšom 
pokúsim priblížiť, je mladé. Vzniklo na novom sídlisku z mladých 
rodín asi pred 1 1/2 rokom a zväčša sme sa navzájom nepoznali, 
Niektorí známi nás však poznali viacerých a pomohli nám zoznámiť 
sa. Zo začiatku sa dalo dohromady šesť rodín, no v priebehu roka 
sa tento počet viackrát zmenil, Dve rodiny sa zakrátko prestali 
zúčastňovať na spoločných akciách /jedni manželia mali už dlhšie 
meďzi sebou nezhody, druhí očakávali narodenie druhého dieťaťa 
a s tým spojenú časovú zaneprázdnenosť uviedli ako dôvod, pre kto
rý sa nebudú zúčastňovať/, Ale postupne prejavili záujem patriť 
do nášho spoločenstvavďalšie tri rodiny a doteraz sú jeho Členmi. 
Takže teraz nás je v ňom sedem rodín, všetci máme 1-3 malé deti 
a bývame neďaleko od seba, čo napomáha nášmu rýchlejšiemu zadlžo
vaniu sa a dáva možnosť častejším vzájomným návštevám,

Stretávame sa pravidelne raz za dva týždne /výnimkou sú 
len letné prázdniny, keď sme po spoločnom uvážení a tiež vzhľadom 
na skúsenosti starších spoločenstiev rozhodli "trochu si od seba 
oddýchnuť"/. Dá sa povedať, že naše stretnutia majú stály program, 
ktorý sa skladá obyčajne z týchto piatich častí:

1 . úvodná spoločná modlitba /1-5 min./;
2. čítamie zo Sv. Písma /Evanjelia/', zamyslenie sa nad pre

čítaným a rozhovor /äsi 45 min./;
3 . študijná časť /asi 30 min./;
4. informačná časť, organizačné veci, voľná debata /asi 45 

min. /;
5. záverečná spoločná modlitba /1 -5 min./
Úvodná i záverečná modlitba je podľa výberu rodiny, u ktorej 

sa stretnutie koná /napr. Otče náš, Zdravas, Verím v Boha, žalmy, 
desiatok sv. ruženca popr. v kombinácii s vlastnou modlitbou/,

EVanjelium čítame chronologicky, pričom jednu kapitolu si 
rozdelíme na 3-4 stretnutia. Každý dopredu vie, aká stať sa na 
najbližšom stretnutí bude čítať. Po prečítaní state z Evanjelia 
nasleduje zamyslenie sa nad prečítaným a potom rozhovor o tom, čo 
sme čítali. Pôvodne sme začali osobnými rozjímaniami zakončenými 
vlastnou modlitbou, ale už ne prvých stretnutiach sa ukázalo, že 
do modlitby sa zapojili len 2-3 , ostatní z rozličných oríčin'ml
čali. Tak sme si spolu pohovorili, aká forma prístupu k Evanjeliu 
by nám najviac vyhovovala, a rozhodli sme pre spoločný rozhovor o 
prečítanom. Náš rozhovor zvyčajne zakončíme nejakým spoločným 
predsavzatím.

V študijnej časti sa snažíme prehĺbiť si náboženské vedomos
ti. Najskôr sme preštudovali encykliku sv. Otca "0 úlohách kres
ťanskej rodiny v súčasnom svete". Bola to síce aktuálna a poučná 
knižka, ale viacerí ju v diskusii po skončení jej preberania hod
notili tiež ako príliš náročnú a ťažkú. Toto. hodnotenie bolo zá
kladom pre spoločný výber ďalšej študijnej literatúry. Vybrali 
sme a v súčasnosti preberáme "Dejiny spásy" a "Spoločne k Bohu"
/k pôvodnému zámeru preberať len prvú z týchto kníh sme pridali 
aj štúdium veľmi poučnej a praktickej brožúrky o výchove deti v 
predškolskom veku/. Z každého titulu sme si zohnali viac kusov, 
aby sme si dohodnutú časť mohli prečítať doma, a na stretnutí ss 
diskutuje o tom najzaujímavejšom. Diskusia k téme je takto oveľa 
živšia, než ako by mal jeden na stretnutí prečítať alebo predniesť 
neznámy text a potom by sme o ňom diskutovali V

V informačnej a organizačnej časti, ako už názov prezrádza, 
je stretnutie výbornou prílcžiťosťou vymeniť si informácie z naj
rôznejších oblastí, samozrejme najma zo života cirkvi, ďalej úda
je o zaujímavých akciách, a tu sa tiež dohovárané o vlastných 
akciách v rámci nášho spoločenstva.



Chceme, aby sa aj naše deti navzájom poznali, preto so nav
števujeme aj s nimi, občas si na poobedie naplánujeme "detské 
stretnutie" /so spoločnou hrou detí/ a nejaký spoločný výlet na
čas víkendu do prírody.

Naše pravidelné stretnutia chápeme ako prostriedok na to, aby 
sme sa stávali lepšími kresťanmi. Hoci sme ešte len začali budo
vať naše rodinné spoločenstvo, už teraz vieme, že je neoceniteľ
nou školou kresťanského života, v ktorej sa učíme vzájomnej láske, 
porozumeniu, ochote pomôcť, i ked to stojí čas, námahu a niekedy 
aj peniaze. Vieme, že byť /žiť/ v spoločenstve jé Boží dar, a my 
máme z toho radosť. Bohu vňaka!

Ai /

K prvému výročiu bratislavského 25. marca 1988
KDE BOL KRISTUS. . .
Slovenská televízia položila v stredu 23. marca 1938 širokej 

obci svojich divákov nečakanú otázku: Kde bude v piatok o osem
nástej hodine Kristus? V mnohých iste hrklo. Kde by bol - vea ofi
ciálne tu už štyridsať rokov nie je! Ak televízia nad nevedeckým 
svetovým názorom bratislavského kanonika /vystúpenie Š. Záreckéhc 
v Československej televízii/' prižmúrila oči, nebolo to bez príči
ny. Išlo totiž o to, kde budú 25# marca o osemnástej hodine veria
ci. Mali nečakane na výber: Zúčastniť sa na svätej omši s pobož
nosťou krížovej cesty a v tichu kostola meditovať o utrpení Božie
ho Syna, alebo s ním túto krížovú cestu osobne absolvovať na Hviez 
doslavovom námestí v Bratislave.

Štrnásť zastavení v Jednotnom katolíckom spevníku je veria
cemu podnetom zamýšľať sa nad zmyslom bolesti a utrpenia, nad ta
jomstvom obety a milosrdenstva. Sú mu i nedostižným vzorom hrdin
stva a lásky. "Kostoly očakávajú veriacich s otvorenou náručou 
a teraz, v tomto pôstnom období, týždeň pred Veľkým piatkom, ne
chajú kresťania eucharistického Krista samotného a pôjdu na de
monštráciu?" sugestívne sa z obrazovky pýtal kňaz. I ateista ur
čite cítil, že je to pre katolíkov silná káva. No i jemu bola 
istotne podozrivá nápadná zhoda medzi názormi režimu a duchovného., 
že totiž veriaci i s Kristom patria do kostola.

Polhodinová tichá vigília so sviečkami v rukách, ktorú ohlá
sil na Národnom výbore František Mikloško a ktorú ruka v ruke 
propagovali Hlas Ameriky a bratislavský Večerník, sľubovala iné 
zastavenia: snímanie na video, odobratie technického osvedčenia 
zaistenie, výsluch, väzenie, vylúčenie zo školy, problémy na pra
covisku, kropenie polievacím vozom, úder- obuškom, uhryznutie vl
čiakom, sprayovamie slzným plynom, zásah z vodného dela, zrazenie 
vozidlom verejnej "bezpečnosti", a dnes vieme, že pre niektorých 
sa počítalo i so zastavením dvanástym. Štát skutočne už dávno ne
zakomponoval do tradičnej liturgie krížovej cesty toľko nových 
prvkov.

Cisár vložil pokojnému zhromaždeniu za obsadenie biskupských 
stolcov, náboženskú slobodu a dodržiavanie ľudských práv svoje 
vlastné motívy. Ako zlodej predpokladá, že kradnú všetci, ako kla
már nepochybuje, že pravdu nehovorí nikto, ako násilník je pres
vedčený, že každý ho chce zabiť, tak on, pretože sa večne hrá so 
zápalkami, mal za to, že občania so sviečkami v rukách sa chystajú



podpáliť Rím. Patetický nárek ateistickej tlače nad nevďačnosťou 
kresťanov voči štátu, ktorý ich vo svojej veľkorysosti nepred- 
hadzuje dravej zverij ôa bridil i slušnému komunistovi. Brati-slav- 
čania boli zvedaví, ako to dopadne, a tradične držali palce tým 
slabším. Mnohí sa prišli pozrieť len. preto, že novinám veriť nemož
no a niet nad osobnú skúsenosť. Ä niektorí si možno tajne položili 
i tú základnú otázku: Kde bude Kristus?

Svogím účinkovaním ju najlepšie zodpovedal on Sám. Vždy je 
na strane ponižovaných, prenasledovaných, biednych. Je všade tam, 
kde sa ľudia zhromažďujú v jeho mene. Je tam, kde sa človek obetu
je za blížneho. Kde inde by bol v ten večer, ak nie so svojimi 
vernými, kde inde ako v srdciach, ktoré mu patria? A nebol iba 
v tých. Prostredníctvom svojho tichého, odvážneho ľudu sa dotkol 
i srde váhajúcich a tvrdých. Dotkol sa i zvedavcov a nestranne 
prizerajúcich. Určite sa neponížil, keä vystúpil zo svojich kosto
lov ho ulíc a bez požehnania cirkevných politikov sa dal zraziť 
vodným delom. Veä zvedavcom bolo jasné, že veriaci sem prišli i 
za nich, i za požiadavku dodržiavania ich ľudských práv si odnies
li modriny a zničené sviatočné obleky. A niektorí z tých zvedav
cov sa tu s Kristom stretli po prvý raz.

Strom sa poznáva podľa ovocia. Plodmi reálnehco socializmu 
sú xie podliatiny na chrbátoch občanov, ktorí spievali štátnu hym
nu. Plodom viery bola naproti tomu lekcia nenásilia, morálnej si
ly a statočnosti, na ktorú je toto mesto hrdé. Kto to zažil, ten 
vie, že veriaci v uliciach Bratislavy Krista neopustili,, Z ich 
tvár? mohol čítať, že ani on neopustil ich. A tých pätnásťtisíc 
zúčastnených bolo i dôkazom., že Krista možno liturgiou osláviť, 
no nikdy nie sputnať. Bohu nemožno vykázať miesto vo vyzdobenom 
kostole, ak vieme, že mu patrí všetko, I dnes totiž forma zabíja 
a o'živuje duch.

Kde bol teda Kristus? Vierou vieme, že všade. Bolo by opo
vážlivosťou pochybovať, že sa vo svojom nekonečnom milosrdenstve 
nespritomnii i pri svätej omši, ktorú slúžil bratislavský kanonik.
I v kostole Najsvätejšej Trojice hľadal Kristus hriešnikov, ktorí 
z hĺbky srdca zaplačú: "Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod 
moju strechu. Ale povedz iba slovo a moja duša ozdravie."

V tých istých minútach sa kresťania v uliciach meste modlili 
za svojich spoluobčanov, ktorí rozdávali údery dlhými bielimi pa
licami, kryjúc sa pritom plexisklom proti neexistujúcej odvete: 
"'Otče odpusť im, lebo nevedia, čo činia." Ak v pokore veríme, že 
tieto prosby budú vyslyšané, nemali bj/ sme zo svojej modlitby vy
lúčiť ani bratislavského kanonika. Možno dal cisárovi viac, než 
musel, a určite viac, než je zvykom. Iba Boh však vie, koľko dáva 
jemu. My nesúäme, aby sme neboli súdení. Naším svedec+vom nech je 
láska: Kde je ona, tam je Kristus určite.
11. 4. 1988 Pragment-K Ivan Hoffman

EŠTE RAZ MLADÉ ROZLETY
/Z cialšieho listu šéfredaktorovi časopisu/
Vážený pán Kasalovský!
Bieloruský filozof a lektor organizácie Znanije E. Pylilo 

zdôraznil vo svojej odpovedi na ateistický útok doktora filozofie
24



I. Kryveleva v Komsomolskej pravde z leta 1986, ž c. dnešná morálka 
je tak či onak kresťanského pôvodu a že je na čase zastaviť lacná 
očerňovanie celého náboženského dedičstva /Literatúra i isskust- 
vo, 5. 9. 1986/. Onedlho ho pozbavili funkcie. V decembri toho 
istého roku sa však pri príležitosti^Medzinárodného dňa ľudských 
práv smelo prihlásil k slovu známy zástanca "liberálneho"komu
nizmu, básnik Jevgenij Jevťušenko: "Ateizmus nemôže byť zdrojom 
mravnosti. Viera v celkom nič je horšia ako nesprávne viera1* 
/Komsomolskája pravda, 10. 12:. 1986/. Jevťušenko sa veľmi zasadil 
za znovuvydanie Biblie: "Biblia je veľkým pamätníkom kultúry. 
Dodnes nechápem, prečo štátne vydavateľstvo vydalo Korán, ale 
Bibliu ešte nie. Bez poznania Biblie naša mládež vôbec nemôže po
chopiť mnohé z Puškina, Gogoľa, Dostojevského, Tolsteho, Celý 
mladý Majakovskij je presiaknutý biblickými metaforami. Biblia 
stojí na čiernom trhu enormnú sumu /v skutočnosti aj viac ako 
100 rubľov/. Ak by Kryvelev chcel, aby sa všetci ľudia stali 
ateistami, ako to môže uskutočniť, ked ľudia vôbec nepoznajú 
Bibliu?"...

V septembri 1986 sa v Literaturnej gazete prihlásil o slovo 
dlhoročný a veľmi uznávaný člen Akadémie vied ZISK Bmitrij S. 
Lichačov /svoje najlepšie roky prežil v stalinských koncentrač
ných táboroch/. Lichačov je jedným z vedúcich predstaviteľov 
rusko-kresťanského národného cítenia. Ateistická propaganda, ako 
poznamenal,, často vyvolala nepriateľský postoj k veriacim a cirk
vi. "Viera sa považuje za znak nevedomosti, hoci treba povedať, 
že nepriateľstvo voči veriacim pramení z nevedomosti, neznalosti 
dejín cirkvi a dejín vôbec. U nás prevláda názor, že kláštory bo
li semeniskom temných síl. Kto však opisoval knihy? Kto zaviedol 
nové metódy v poľnohospodárstve? Kto vyšľachtil nové druhy ovo
cia? Genetikou a šľachtením sa mnísi zaoberali už v kláštoroch 
starej Rusi. Poznali 300 druhov jabĺk. Ä to ešte nehovoríme o 
estetike - estetike cirkevného spevu, estetike cirkevného slova, 
maliarstve, architektúre"...

V ČĚR. v Šanghaji sa buduje tlačiareň Biblií, ktorá bude za- 
riade: á najmodernejšou technológiou /o ktorej sa nám, mimochodom, 
v republike ani nesníva/. Sovietski občania medzitým už môžu do
stávať zo zahraničia náboženskú literatúru, teda v prvom rade 
Bibliu. Mnohí z nich si ju doteraz opisovali ako v časoch pred 
vynájdením kníhtlače. Tu vidím iba dve možnosti: Buä tí ľudia, 
ktorí ju prepisujú, sú nenormálni, alebo šijú v nenormálnych pod
mienkach. Čo Vy na to?...

Píšete: "Treba jasne povedať, že nijaká cenzúra nie je vyše 
dvadsať rokov"... Prečo potom existujú samizdaty, zakázaní spiso
vatelia? Myslíte si, žejkatolícka cirkev nemá ľudí, ktorí by boli 
schopní legálne vydávať časopisy a knihy?... Ak Bibliu mladí ľu
dia u nás nepoznajú, čo myslíte, prečo asi? Prvý dôvod je ten, že 
jej niet. A to napriek Vášmu tvrdeniu: "TTeba jasne povedať, že 
nijaká cenzúra nie je vyše dvadsať rokov."...

Miroslav Válek, vtedy ešte minister kultúry SSR, napísal v 
Rudom práve 15. 11. 1988 okrem iného toto: "Kultúra podobne ako 
veda pociťuje nedostatok priebojných vedúcich osobností. Z dlho
dobého hľadiska v oblasti vedy a kultúry zaostávame, a obzvlášť 
výranna sa to prejavuje v humanitnej sfére. Opakujú sa niektoré 
chyby a omyly zo 60. rokov. Súčasne sa tak ako v minulosti vy
dávajú čiastkové pohľady na ucelený historický obraz. To tiež 
vysvetľuje, prečo je málo kritického dialógu a viac demagógie a 
osobného škandalizovania."

Ako je to možné? Štát má predsa monopol na šírenie informá
cií. Od materských škôl neúnavne ovplyvňuje deti a mládež v duchu



materialistického svetonázoru. Ako je možné, že jednotný školský 
a výchovný systém nie je schopný formovať kultúrne a vedecké osob
nosti a priepasť medzi nami a svetom sa neustále prehlbuje a zväč
šuje? .

Život sám je však komplikovanejší a človek zložitejší, než 
si to mnohí u nás myslia. Ako sa môže rozvíjať vedec alebo umelec, 
keä existujú tabu témy, keä len výnimočne môžu ľudia cestovať do 
zahraničia, keá je katastrofálny nedostatok svetových odborných 
časopisov a literatúry vôbec, keä mladí ľudia nemôžu študovať na 
zahraničných vysokých školách, keä zo susedných bratských socia
listických krajín je nám voľne prístupná iba NDR? ^o si myslíte o 
ľudskej rodine, kde sa bratia môžu navštevovať iba povolením nie
koho tretieho, silnejšieho?

Náboženstvo patrí k remeselnému nástroju každého spisovateľa, 
pretože mu "otvára cestu k pravde," Tento názor vyjadril Singiz 
Ajtmatov v jednom rozhovore s "Kathpress" vo Viedni. Každý človek 
sa pýta, kto je, odkiaľ prichádza a kam smeruje, povedal Ajtmatov, 
Kresťanstvo je so svojou "svet obopínajúcou láskou" v stave dať 
odpovea na túto otázku, ale výzvou je aj budhizmus. Podľa názoru 
Ajtmatova by náboženstvo a politika mali úzko spolupracovať v 
prospech blaha človeka. To je dôvod, prečo sovietski spisovateľa 
v poslednom čase veľa diskutujú o Bohu a náboženstve. /St. Hedwigs- 
blatt, 12/1988, str.94/*

Bránišlav Mladý

PSYCHOLÓG MEDZI NAMI

Premena_života : / • . ■ 1

1. Umieranie
"A. tak kpniee všetkých je smrť a život ľudský sa pominie 

náhle ako tieň. Dnes je človek a zajtra zmizne" /Nasl. Kriste, ľ, 
kap. 23./. - Pamätaj človeče, že "prach si a v prach sa obrátiš" 
/Gn 3, I9 ./.

.Dnešní ľudia, ale bohužiaľ i väčšina dnešných kresťanov, sú 
takí ponorení do vecí tohto sveta, takí strhnutí tempom života, 
že vôbec nemyslia na smrť, hoci sú jedinými tvormi schopnými si 
ju uvedomiť. Dokonca sa tvária a konajú, ako•by tu mali šiť večne. 
Myšlienku na smrť úplne potláčajú. Je to možno dostatočné, no len 
po situáciu, keä sa ohjaví konkrétna hrozba smrti. Vtedy, "keä na
díde posledná hodina, celkom inak budeš zmýšľať o celom svojom do
terajšom živote a budeš veľmi ľutovať, že si bol taký nedbanlivý 
a ľahostajný". /Nasl. Krista, I, kap. 23/. Preto "šťastný, kto 
má hodinu svojej smrti stále pred očami a kto sa denne pripravuje
na smrť. Ráno si pomysli, že nedožiješ večera. A večer sa neopo
váž sľubovať si rána. Mhohí zomierajú náhle a nečakane" /tamže/'. 
*"Lebo neviete, v ktorú hodinu príde Syn čleveka" /Mat 24, 42-44/.

V Československu zomrie každú tretiu minútu jeden človek. 
Každú tretiu minútu prežíva niekto strach a úzkosť zo smrti.

Ozaj každý? "Keby si mal dobré svedomie, smrti by si sa veľ
mi nebál" /Nasl. Krista, I, kap. 23/. Keby si miloval Boha z ce
lej duše, dokonca by s.i sa tešil. Kresťan, ktorý žil svoj život 
s Bohom, ktorý chápe v celej hĺbke, čo znamená pre neho večný



život, večná blaženosť, má možnosť kvalitatívne inak prežiť svoju 
smrť ako tí, ktorí nemajú nádeje^. Taký kresťan, ako hovorí sv. 
Alfonz z Ligouri, "ktorý je aspoň prostredné pripravený, má túžiť 
po smrti, aby sa vyhol nebezpečenstvu, v ktorom na tomto svete 
stále žijeme - zhrešiť a stratiť milosť Božiu." Takého kresťana 
v okamihoch smrti posilňuje prísľub "ani oko ľudské nevidelo, 
ani ucho ľudské nepočulo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú"
/I Kor 2, 9/. Tak to bolo u svätých, ktorí v smrti vďaka vernej 
spolupráci s milosťou Božou videli konečné splnenie svojej celo
životnej túžby. Sv. Augustín v okamihoch smrti vravel: "Pane, daj 
nech zomriem, aby som ťa uvidel". Podobne i Terézia Avilská dôver
ne hovorila: "Pane, už je na čase, aby sme sa aj videli". Smrť 
Terezky Ježiškovej bola vytržením lásky "Môj Bože, milujem $a." 
Svätí sú nám vzorom, a zároveň výzvou k snahe dívať sa na smrť 
očami viery a prežiť ju ako oni. Sú svedectvom a dôkazom, že sa 
to dá. Aj najnovšie výskumy potvrdzujú, že ľudia pokojne zomiera
jú, ak sú zmierení so smrťou, s jej akceptovaním. Najviac k tomu 
prispievajú kresťanský postofj, rekapitulácia dobrého a intenzív
neho života, dlhšie fyzické utrpenie, nežná starostlivosť, vciťu
júci sa a chápajúci postoj tých, ktorí sa o umierajúceho starajú.

Napriek tomu strach zo smrti je u mnohých stále veľký a 
pravdepodobne ani v budúcnosti neklesne. Hoci v súčasnosti je 
asi viac strachu zo zomierania ako zo smrti. Človek býva často 
vyčerpaný dlhotrvajúcim a veľakrát umelo predĺženým zápasom s 
chorobou a čaká a želá si smrť ako milosrdnú osloboditeľku z ú- 
trap. Je dôležité sa oboznámiť s najnovšími poznatkami výskumov 
o posledných veciach človeka, aby sme vedeli, čo zomierajúci pre
žíva, ak mu chceme ľudsky pomôcť a uľahčiť a aby sme sa aj zbavo
vali vlastného strachu a boli připravenější na záverečnú fázu 
svojho života.

Predovšetkým si treba uvedomiť, že zomierajúci potrebuje 
na poslednom úseku svojej životnej cesty ľudskú pomoc. Zomieranie 
je plynulý dej, proces odohrávajúci sa v individuálne dlhom časo
vom rozpätí ohraničenom na jednej strane konštatovaním, že niet 
nádeje na uzdravenie ani prežitie, a na strane druhej smrťou.

Čo podstupuje a prežíva zomierajúci človek? V odbornej lite
ratúre sa uvádza, že každý človek prežíva vo väčšej alebo menšej 
miere úzkostné stavy, ktoré sa stupňujú hlavne v noci, keď chorý 
je sám a nemôže pre rôzne bolesti spať. Príčinou úzkosti je pre
dovšetkým strach z neznáma, zo samoty, zo straty sebakontroly, a 
to nielen nad vlastným telom, ale i nad vlastnou identitou v 
psychickej i sociálnej sfére, čiže zo straty ľudskej dôstojnosti.

To zahrňuje i obavu z bezmocnosti, z úplnej odkázanosti na 
pomoc druhých. Z našej strany môžeme zomierajúcemu pomôcť tým, 
že mu umožníme, aby sa zo svojich úzkostí a obáv vyhovoril. Veľa
krát sa zomierajúci či už vedome alebo nevedome uzavierajú pred 
svojím okolím a vnútorne sa mu vzďaľujú. Túto reakciu treba chá
pať a rešpektovať; keď chce byť chorý sám so sebou, nemáme mu na
nucovať rozhovor. Obyčajne sa zvykne striedať obdobie úplnej uzav
retosti s obdobímvvyhľadávania kontaktov. Zomierajúci žije viac 
vedome a s vystupňovanou precitlivelosťou voči okoliu e ľuďom. 
Svet vidí akoby cez zväčšovacie sklo, všíma -si jednotlivosti, kto
ré predtým nevnímal, š lepšie rozpoznáva hodnoty.

Priebeh umierania
Napriek veľkej premenlivosti správania sa zomierajúcich, kto

rá je silne individuálne podmienená, existujú pokusy znázorniť 
priebeh procesu zomierania. Uvádzame členenie podľa tanatologič- 
ky Kublerovej-Rossovej, ktorá rozlišuje päť fáz zomierania:



1. f á z e :  Odmietanie přijat pravdu, izolácia, šok, po-
prenie: ,:Ja nie S ” - Prvá reakcia zomierajúceho sa často prežíva 
v šoku. Človek je zasiahnutý a omráčený v najhlbšom vnútri. V 
správaní sa často prejavuje impulzivita a nekontrolovanosť. Môže 
existovat i nebezpečenstvo samovraždy. Striedajú sa prijímanie a 
zase popieranie. Popieranie môže íst do takej miery, že chorí od
mieta diagnostické a terapeutické zásahy, pretože pre neho nie sú 
nutné. V tejto fáze sa musí popieranie chorého rešpektovat, ale 
bez toho, žeby sme túto ilúziu podporovali. Musíme vediet čakat, 
keď chorý svoj názor zmení a požiada o oporu.

2. f á z a :  Hnev: "Prečo ja?". - Zomierajúci sa začína
vyrovnávat so svojím osudom, rozpoznáva nevyhnutelnost situácie 
a zúfalo sa jej bráni. V správaní sa môže javit ako nespravodli
vý a predovšetkým nevďačný. Robí nespravodlivé výčitky, s ničím 
nie je spokojný. Jeho výbuchy hnevu sa obracajú i voči^tým, kto
rí mu chcú to najlepšie a ku ktorým má hlboké citové väzby. O 
existencii obdobia hnevu treba vediet, že sa nemáme cítit osobne 
dotknutí a že máme chorého akceptovat, i keď sa takto chová. Tre
ba sa naučit chápat výbuchy afektov zomierajúcich ako výrazy vy
rovnávania sa s osudom. Musíme vediet, že výbuchy hnevu sú v pod
state volaním o pomoc a majú pôvod v úžasnej bezmocnosti chorých.

3. f á z a :  Vyjednávanie. - Je to zmietanie sa medzi
istotou a nádejou, že "možno predsa len nie". Zomierajúci chápe 
svoju tažkú situáciu, ale stále sa mu ešte nedarí uznat túto sku- 
točnost. Patria sem i plány i sľuby, akí budú v budúcnosti, ak sa 
ich život zachová a uzdravia sa.

4. f á z a :  Depresia, zúfalstvo. - Nástup tejto fázy zá
visí od toho, ako sa zomierajúci telesne cíti. Ak ho opúštajú te
lesné sily, pochopí nevyhnutnost svojho osudu. Zanecháva nereál
ne nádeje a vykrúcanie. Depresiu vyvolávajú uvedomenie si rozlúč
ky so všetkými blízkymi ľuďmi a ľútost naď tým, čo opustí. Tento 
stav je pochopiteľný a ľudský a neznamená niečo negatívne, čomu 
treba v každom prípade zabránit. V tomto období sa^chorý vymaňuje 
zo svojich sociálnych vztahov, pretrháva všetky zväzky. Je veľmi 
dôležité poskytnút mu v tejto fáze pomoc pri vyrovnávaní sa s od
pútaním. Mnohí, ktorí túto fázu prekonali, po nej akoby dozreli
a obyčajne ešte prežili štastné dni na inej úrovni než v bežnom 
slova zmysle.

%  f á z a :  Vyrovnanie, súhlas. - Túto fázu neprežívajú
všetci zomierajúci a je nesprávne niekoho na takéto pritakanie 
nútit. Súhlas so smrtou, "Áno, ak to tak musí byt, som priprave
ný, som na to schopný", je prejavom dovŕšenia osobnej ľudskej 
zrelosti, o ktorej sa mnohí domnievajú, že ju nemožno dosiahnut 
v takom stupni. V nijakom prípade nemožno posudzovat ani odsudzo- 
vat tých, ktorí túto zrelost nedosiahnu a ovláda ich až do smrti 
úzkost.

Ak chorý neupadne do bezvedomia a zomiera pri úplnom vedomí, 
môžme pozorovat obdobie vlastnej smrti, ktoré má tiež pat'fáz.
Nie všetky sa dajú jasne rozoznat: niektoré sa nemusia vyskytnút 
a iné tak zapadajú do seba, že sa rozdiely nepostrehnú. 1

1. f á z a .  Vlastné zomieranie sa začína často tým, že chO' 
rý zrazu stratí bolesti, nepotrebuje už tíšiace lieky, cíti sa 
voľnejší, ľahší, vydychuje uvoľnene. Súčasne nastáva rýchly úby
tok fyzických síl. Telo je ľahké, ale nevládze hýbat



nijakým údom* Ak pohne' rukou, prstom, otvorí oči, vypovie slovo, 
je to len s krajnou námahou. Ústa bývajú suché, chorý si ich žia
da zvlhčiť; mnohí zomierajúci žiadaj1! poslednými silami vodu. Ino
kedy hovoria len očami; blúdia zrakom od tváre k tvári, zastanú 
na niekom, medzitým zavrú oči a idú k dalšej tvári. To je posled
ná rozlúčka, akoby sa chceli očami tváre pevne zrachytiť alebo si 
ju. naveky zapamätať. Pokúsme sa z očí vyčítať jeho pocity strachu 
a zdesenia či bezpečia-a istoty a podľa toho sa mu snažíme priho
voriť. Je veľmi vhodné chytiť v tejto fáze zomierajúceho sa ruku,

2. ' f á z a c Okolie ju postrehne veľmi ťažko, zomierajúci 
ju.však prežíva veľmi intenzívne. Mizne mu zmysel pre Čas, miesto 
a priestor. Všetko sa stáva prítomnosťou. Strata zmyslu pre čos 
je predzvesťou prechodu do existencie,-ktorá ?remá rozmer času, je 
večná. Zmysel pre miesto a priestor sa tiež stráca; zomierajúci 
je všade, a súčasne nikde. Ako-tak vníma ešte najbližšie okolie, 
akoby z ned os nahnut e l’ných diaľav. Prítomným sa môže zomierajúci 
javiť, ako by sa vzdialil od nich no celé stovky kilometrov.

3,. f á z a .  Ani ju okolie nemôže vždy presne postrehnúť. 
Utaierajúcim sa stráca zrak. Mnohí zatvoria oči sami. Iní nemajú 
dosť síl urobiť to. Oči im ostanú otvorené, ale nevidia * pohľad 
je prázdny, stále strnulejší. Zo všetkých strán ich obkolesuje 
tma akoby hrozivá bezodná priepasť. Vnútorne im začína svitať 
"jasné svetlo večného života". Fáza trvá pár sekúnd-až pol hodiny, 
je to individuálne podmienené. V tejto i predchádzajúcej fúze . 
prichádza ťažký telesný boj s chrčanim a pomalým strácaním vedomia

4. f á z a .  Prítomným sa zdá rozhodujúcou, hoci v skutoč
nosti tak nie je. Dýchanie totiž slabne, až prestane. Srdce bije 
nepravidelne, až sa zastaví. Konštatuje sa klinická smrť. No zo
mierajúci predsa ešte nie je celkom mŕtvy.-

5-. f á z a ,  V čase 3-5 minút po zastavení dychu a srdco
vej činnosti sa stráca i posledný zvyšok vedomia. V tejto fáze 
zrejme nastupuje Lazárov fenomén, zhodne opísaný ľuámi, ktorí pre
žili klinickú smrť /v časopise sme ho opísali v minulom roku/, 
Zomierajúci nereaguje na nič, ale vníma slová, plač, bolestivé 
výkriky príbuzných, modlitbu, nemocničný, hluk. V týchto minútach 
povoľujú kŕče .a napätie svalstva tváre i končatín. V tejto chvíli 
sa podľa nášho chápania smrť naplní.

/K otázkam umierania a smrti sa ešte vrátime v budúcom čísle

vfPOČET NÁDEJE
Horizont vlastných plánov

zakrýva pohľad na Vesmír.
Čím žale j, tým viac 'plní seba,, 
žijeme oprereky neživot

až k zániku.
Smädní pijú z prameňa strachu 

vodu zúfalstva.
Tabletové sny

zo dňa na deň...
Klinika úteku

má oddelenie Beznádeje.



A predsa . . .
Prastarý vzorec Nádeje 
treba dosadiťkaždým okamihom lásky. 
Zastávku utrpenia
znásobiť darovaným časom pre iných 
umocnenú o túžbu 
symbolom nekonečna.
Potom
smrť je len vyjadrením kauzality, 
koncom pohybu v priestore.

M. M.

HOVORÍ PRÁVNIK VII
Obrana
O obrane pred zásahmi proti veriacim sa čiastočne hovorilo 

už na začiatku tohoto seriálu. Zastavme.sa teraz pri niektorých 
- žiaľ - typických situáciách.

Ak zamestnávateľ zistí, že pracovník je veriaci, a chce ho 
z toho dôvodu preradiť na nižšie mies'to alebo prepustiť, spravid
la najskôr vykonáva na pracovníka nátlak, aby s preradením súhla
sil alebo aby odišiel z podniku dohodou. V terajších časoch už 
ani riaditelia a kádrovníci sa neradi podpisujú pod výpovečí z ná
boženských alebo politických dôvodov či pod rozhodnutie o jedno
strannom preradení, Nátlak podopierajú hrozbou., že v prípade pra
covníkovho nesúhlasu mu dajú výpoveá pre disciplinárne či iné dô
vody, ktoré podnik zinscenuje.

Platí zásada, že nátlaku treba odolať. Zinscenovať iné dôvo
dy výpovede alebo preradenia nie je pre podnik až také ľahké. V 
následnom súdnom konaní o neplatnosť výpovede či preradenia sa 
pracovníkovi môže podariť dokázať, že dôvody sú umelé, a podnik 
už potom nemôže zmeniť udané dôvody. Práve odpor pracovníka proti 
dobrovoľnému odchodu môže primať podnik, aby upustil od nátlaku. 
Treba si tiež uvedomiť, že aj keň podnik dá pracovníkovi výpoveá, 
pracovník tým podáva svedectvo o svojej viere a povzbudzuje iných. 
Publicita okolo prípadu sťažuje iným podnikom v budúcnosti postu
povať rovnako. Na tejto zásade nemení nič ani nový Zákonník práce.

Objavujú sa správy o pokračujúcom nátlaku školy na rodičov, 
aby neprihlásili, resp. odhlásili deti z vyučovania náboženstva. 
Proti takému nátlaku' by sa mali rodičia bez váhania postaviť. Nie
len postaviť, ale oznámiť mená učiteľov a riaditeľov škôl /krstné 
mená aj priezviská/, ktorí taký nátlak vykonávajú, svojim známym 
a svojmu kňazovi. Obzvlášť kňazi by mali evidovať také prípady a 
hlásiť ich svojmu^biskupovi, aj iným ľucíom. Dvojnásobne žiaľ, 
že príliš mnoho kňazov si túto svoju povinnosť neplní.

Policajné výsluchy veriacich sú v poslednom období zriedka
vejšie, ale zatiaľ by bolo predčasné s nimi nepočítať. V uplynu
lých rokoch kolovalo viacero návodov, ako sa správať pri výslu
choch, Prvé vyšli z prostredia Charty 77 a neskôr ich další auto
ri prepracovávali a dopĺňali. Návody všeobecne pomohli vzdorovať 
o.tázkam polície a svojím podielom prispeli k ubudnutiu trestných



stíhaní. Pravda, nijaký návod nemôže pripraviť vypočúvaného na 
všetky možné situácie pri výsluchu. Nikto sa nesmie spoliehať, 
že po prečítaní návodu je dostatočne vyzbrojený na výsluch a môže 
poľaviť v pozornosti.

Tento príspevok nepodáva všestranný návod, ako sa správať 
pri výsluchoch, ale reaguje len na niektoré skúsenosti, ktoré sa 
vyskytli od uverejnenia predchádzajúcich návodov.

Poznáme štyri druhy výsluchov: podanie vysvetlenia podľa §
19 zák. 40/1974 Zb. o ZNB; výsluch svedka podľa §§ 97 a nasl. 
Trestného poriadk®.; výsluch podozrivého podľa § 76 ods. 4. Tr. 
por. a výsluch obvineného podľa §§ 90 a nasl. Tr. por.

Všeobecne je výhodné odmietať vypovedať pri všetkých štyroch 
druhoch výsluchov, prinajmenšom pri prvých výsluchoch. Pri prvých 
výsluchoch totiž vypočúvaný spravidla nemá prehľad, či je pre ne
ho výhodné alebo nevýhodné, aby vypovedal; väčšinou je to nevýhod
né. Ak sa neskôr ukáže výhodným vypovedať, na výpoved je vždy dosť 
času, ale ak pri prvých výsluchoch prezradí skutočnosti, ktoré by 
bolo lepšie utajiť, už ich nemôže neskôr dosť dobre odvolať.

Ak vypočúvaný odmieta vypovedať, príslušník ZNB sa mu dosť 
často začne vyhrážať uložením pokuty. Je dobre mať na pamäti, že 
pri jednom výsluchu možno uložiť len raz pokutu do 500,- Kčs za 
odmietanie vypovedať. V zásade sa vyplatí riskovať aj pokutu, 
pretože vypočúvaný tým získa vo výsluchu najmenej jeden deň pre
stávky, ked sa môže poradiť s inými alebo aspoň upokojiť. ýyhráž- 
ky vyšetrovateľa však netreba brať príliš vážne. Z posledných ro
kov sú na Slovensku známe viaceré prípady vyhrážok pokutou, ale 
ani jeden prípad skutočného zinkasovania pokuty,.
Ostatne, proti uloženiu pokuty možno podať sťažnosť, ktorá má od
kladný účinok. Zriedkavejšie sa vyskytujú vyhrážky, že vyšetrova
teľ zoberie vypočúvaného do väzby. Ani tejto vyhrážky sa netreba 
príliš obávať. Koho si môžu dovoliť zobrať do väzbyA toho do nej 
aj tak zoberú, a koho si nemôžu dovoliť zobrať do väzby, nevezmú 
ho do nej, aj keď odmieta vypovedať. Do väzby možno zobrať len 
obvineného.

Pri podávaní vysvetlenia podľa § 19 ods. 1 zák. 40/1974 Zb. 
o ZNB možno odmietnuť podať vysvetlenie spravidla z dvoch dôvodov. 
Od občana možno požadovať vysvetlenie len o skutočnostiach dôleži
tých pre zistenie trestného činu, prečinu alebo priestupku a ich 
páchateľa, ako aj pre vypátranie hľadaných alebo nezvestných osôb 
alebo vecí. Vypočúvaný môže žiadať od príslušníka ZNB, aby ho as
poň v hrubých rysoch oboznámil s predmetom výsluchu. Ak to prí
slušník odmietne, vypočúvaný odmietne vypovedať s odôvodnením, že 
nemôže posúdiť, či sa výsluch týka vôbec nejakého) trestného činu, 
prečinu alebo priestupku. Ak príslušník uvedie ako predmet výslu- 
cbu nejakú náboženskú aktivitu, vypočúvaný odmietne vypovedať s 
odôvodnením, že to predsa nie je trestný čin, prečin alebo prie
stupok. V tomto prípade je rozhodujúci názor vypočúvaného.

Druhým dôvodom odmietnutia výpovede je poukaz, že výpoveďou 
by vypočúvaný mohol spôsobiť nebezpečenstvo trestného stíhania 
sebe alebo blízkym osobám. Tento dôvod musí v hrubých rysoch pod
ložiť. Ak sa výsluch týka činnosti samotného vypočúvaného, táto 
okolnosť stačí sama na odmietnutie. Ak sa výsluch týka iného a 
naviae akejkoľvek náboženskej aktivity, stačí poukaz, že aj vypo
čúvaný sa zúčastňuje na náboženskej aktivite bez bližšej špecifi
kácie .

Ak vypočúvaný nedokáže úplne odmietnuť vypovedať, odporúča sa 
vypovedať neurčito, nepamätať si a pod. Pri tomto druhu výsluchu 
/§ 19 zák. o ZNB/ uvádzanie aj nepravdivých okolností nie je



trestným činom, ale len priestupkom, za ktorý možno nanajvýš ulo
žiť pokutu do 500,- Kčs.

Najťažším typom výsluchu je svedecký výsluch. Odmietnuť vý- 
povečt možno len z dôvodu hrozby trestného stíhania sebe alebo 
osobám blízkym. Na roveň blízkym osobám /priamym príbuz
ným/ sú podľa § 100 ods. 2 Tr. por, postavení aj další príbuzní, 
ktorých ujmu by svedok pociťoval ako vlastnú ujmu, čiže s ktorými 
udržiava bližšie osobné alebo aspoň spoločenské vzťahy. Aj pri 
svedeckom výsluchu sa dá vypovedať neurčito, nepamätať si a pod. 
Nemožno však vypovedať nepravdu, pretože by to bolo trestným či
nom krivej výpovede.

Podozrivý a obvinený nie sú povinní vôbec vypovedať; môžu 
odmietnuť vypovedať bez uvedenia dôvodu. Ak vypovedajú nepravdi
vo-, nedopúšťajú sa ani priestupku.

Príslušník ZNB je povinný na začiatku výsluchu poučiť vypo
čúvaného, o aký typ výsluchu ide. Ak by to príslušník neurobil 
sám od seba, odporúča sa, aby sa vypočúvaný na to opýtal.

Ak polícia urobila domovú prehliadku v byte vypočúvaného bez 
jeho prítomnosti, je povinná dať mu prečítať celý protokol o do
movej prehliadke /§ 65 Tr. por./.

Vo väzbe °alebo v cele predbežného zadržania možno väzňa pod
robiť len takým obmedzeniam, ktoré sú potrebné na zabezpečenie 
úspešného vykonania trestného konania /§ 360 Tr.'por./,
Kedže vykonaniu trestného konania nebráni, ak bude mať väznený 
na cele Sv. Písmo alebo inú náboženskú literatúru, možno si po
ložiť podmienku, že väznica musí umožniť väznenému, aby mal na 
cele takú literatúru, prípadne poslanú z domu.

Každý vjísluch, vyšetrovanie či trestné stíhanie vyzerajú na 
začiatku hrozivejšie, než sú v skutočnosti. Treba preto vždy za
chovať pokoj, neprepadnúť panike, spoliehať sa na vlastné sily a 
Božiu-pomoc.

/jč/
Poznámka redakcie: Týmto článkom končíme cyklus poučení a 

rád o právnych otázkach a problémoch týkajúcich sa postavenia ve
riacich u nás a vzťahu štátu k nim. Ak medzi čitateľmi vznikne 
potreba poznať alebo dostať vysvetlenie a radu v äalšíeh otázkach 
tohto druhu, tak prosíme, aby ich poslali redakcii RoS, ktorá sa 
pokúsi pomocou právneho poradcu uverejniť odpovede na navrhované 
témy.

Autorovi cyklu, na základe ohlasov čitateľov i osobne, redak
cia vyslovuje úprimné poäakovanie .za prehĺbenie právneho vedomia 
veriacich u nás a tým aj ich vnútornej slobody.

Teofil Klas
ZASPIEVAJ, HOCI SLABÍ 
/Katolíckym aktivistom našich dní/

Zaspievaj pieseň o smelosti slabých, 
o vrení lásky, ktorá nehynie 
a zakaždým sa z tiesne povystrábi, 
povinná hájiť cesty nevine 
špalierom vlkolačích zubov, 
šmáravou surovou a hrubou.1.



Zaspieva j ' pieseň, o prostote smelých, 
o kráse lásky, ktorá nevädne 
a suchopár vždy techou obveselí, 
lahodiac ranám srdca velebne 
v zovretí ehetjvtničích ramien, 
v kliatbe, že pochopu je amen,..
Zaspievaj pieseň o vernosti prostých 
o väzbe lásky, ktorá neváha r
a krivdiaceho skrutka omilostí, 
aj keäa ;ju kvári jeho prevaha, 
krvosmäd jeho dračej pery, 
apokalypsa sprenevery...
Zaspievaj pieseň o pokore verných, 
o nehe lásky, ktorá nepyšnie 
a pocty sveta v sebe s podpriemerní, 
hotová zmáhať všetko nezištne 
v rozkvase samoľúbej krvi, 
blaženej, keä sa na hnoj zmrví...
Zaspievaj, hoci slabý, s láskou smelo, 
prosto a verne, pritom pokorne, 
ved bez tých s láskou by sa ťažko spelo 
kamkoľvek s ľudskej tvŕdze komornej, 
a tobôž k svadobnému stolu, 
kde radosť máme sláviť spolu...
Zaspievaj, hoci slabý, s láskou smelo, 
prosto a verne, pritom pokorne...

Z OTBVAČN OSÍ Z JS.ON ODUŠEN IA
Cestujem do miest a dedín západnej Ukrajiny, vypytujem sa 

očitých svedkov, čítam noviny. Nie je ľahké pochopiť, prečo zra
zu asi pol milióna ľudí zanechalo svoje povinnosti a ponáhľal© sa 
do rôznych miest, ta, kde sa vraj "zjavila" Panna Mária.

Dostávam vysvetlenie:
- To je robota podvodníkov. Bozširujú správy, vyberajú od 

veriacich peniaze a tie si potom strčia do vrecka.
- Fanatici - extrémisti sa aktivizujú, chcú obnoviť uniat- 

skú cirkev /gréckokatolícku/.
- Provokácia! To sem podhodili zo zahraničia. A aj tu sa 

našli štváči. Kto? To zatiaľ nevieme. Asi zle hľadáme.
Ale čím viac podrobností som sa dozvedel, tým zbytočnejšie 

sa mi zdalo hľadanie '‘zločincov".
Zázrak_je_yážna_vec
Udalosť by sa mala seriózne vedecky preskúmať. Mali by sa na 

tom podieľať sociológovia, etnografi, psychológovia a historici. 
Zatiaľ takého výskumu niet, preto si dovoľujem poznamenať, že 
zjednodušená predstava o tejto udalosti je nebezpečná.

Možno povedať, že sa vyskytli "inšpirátori"? Áno. Zahranič
né rozhlasové stanice v ruštine a ukrajinčine vytrvalo opakovali, 
že pápež vyhlásil tento rok za rok Panny Márie. Sľuboval, že Mat
ka Božia spojí dve vetvy kresťanstva - pravoslávnu a katolícku - 
a upevní autoritu 7atikánu v západnej Ukrajine.
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Povedal, že je možné, že sa Panna Mária zjaví na chátrajú
cich pravoslávnych a katolíckych kostoloch, čím pokorí bezbožní
kov.

Ale tieto vysielania by neboli veľa dosiahli, keby neboli 
padli na dobre pripravenú pôdu, keby tu, v týchto miestach, nebo
la vládla osobitná nálada.

V obci Hruševo/Dr ogobyčský okres, Lvovská oblasť/ vyšlo diev
čatko žiačka 4. triedy- ráno z domu, zadívala sa na pravoslávny 
kostol /zatvorený, nefungujúci/ a zazdalo sa jej, že na balkóne 
vidí ženskú postavu. Povedala-to kamarátkam, ktoré sa tam bežali^ 
pozrieť. Ku kostolu sa začali schádzať aj dospelí. A na druhý deň 
sa do Hruševa hrnuli zástupy ľudí z Grogobyča, Truskavca a Lvova. 
Stáli okolo kostolnej ohrady a napäto sa dívali. Zrazu akási že
na vykríkla: "Vidím, vidím!" Ľudia sa k nej vrhali s otázkou: 
"Kde?".

"Tam stojí, je oblečená v bielom, aj dieťa má na rukách".
Za nejaký čas Bohorodičku "videli" v Ternopole, Gzernej, 3e- 

režanach, Kamenke-Bugskej - v okne spustnutého kostola, na stre
che pravoslávneho kostola, na stene nemocnice, obchodu, školy. 
Nešlo o žiadnu mystifikáciu ani o mimoriadne prírodné úkazy, ako 
keä sa napr. slnečné lúče lámu zvláštnym spôsobom. Obrazotvornosť 
vzbudaovali praobyčajné podnety: napr. v matnom okennom skle sa 
odrážajú listy topoľa, s ktorými sa pohráva vietor, na streche 
vidno podivný hrdzavý fľak, a už niekto nadšene kričí: "Vidím!" 
Bohorodičku videli asi preto, že ju veľmi chceli vidieť.

Viera.v schopnosť Panny Márie prísť ľuáom na pomoc v ťažkej 
chvíli je veľmi silná. Prípady hromadnej extázy, keä sa ľudom 
zdal*, že nastali ťažké časy a že sa Bohorodička musí zjaviť, sú 
známe vo viacerých krajinách. To sa stávalo aj v západných oblas
tiach Ukrajiny krátko pred začiatkom 2. svetovej vojny.

Kto_tu_nežilA_ne£»cho2Í
Spomínané udalosti sú presne priestorovo ohraničené: Bohoro

dička sa "zjavovala" v troch oblastiach Ukrajiny - Lvovskej, Iva
no- Franko vs kej a Tarnopoľskej /toto územie sa v minulosti nazýva
lo Haličom, Galíciou/.

Starý agronóm z Rogatínaňa vyjadril fekto:: "Kto tu predtým 
nežil, ten nepochopí, čo tu bolo. Trpeli sme pod Pilsudským - 
v tom čase som bol ešte chlapcom. Potom zasa fašisti, po vojne 
banditi. Ani naši veľmi nerozlišovali, kto je červený, kto žltý... 
Celá zem je zaliata slzami..."

Preto sa nemožno diviť, že v tomto kraji /väčšmi než inde/' 
sa stavalo toľko kostolov /pravoslávnych i katolíckych/ a modli
tební. Na čo sa dá spoľahnúť, ak nie na nadprirodzené sily, ktoré 
ochránia, spasia?

No ani dnes staré ©bavy nezmizli, naopak, pribudli áalšie. 
Vychudnutá žena chorobného vzhľadu začula náš rozhovor s agronó
mom a vzdychla si:

- Pán trpel, ale aj jeho trpezlivosť je na konci. V Písme sa 
predpovedá, že pre naše hriechy, spadne z neba hviezda, zasiahne 
pramene vôd, vóda zhořkne a ľudia od tejto horkosti pomrú.

Katastrofa v Černobyľskej atlómovej elektrárni zvýšila vnútor
né napätie aj u tých, ktorí žijú áaleko od miesta výbuchu.



Hlavni inšpirátori.
Ľudí dychtivých uvidieť Bohorodičku, sem priviedli nie 

"zločinci", ale obyčajné pozemské strasti.
- Dopočuli sme sa o tom, tak sme cestovali do Ozernej. Najprv 

sme stáli vedľa starého kostola, potom sme išli k pravoslávnemu 
'kostolu, ktorý je hneď vedľa. Ktosi povedal, že na streche... Ja 
som nič nevidela, dcéra hovorí, že áno. Možno jej pomôže, .jej man
žel je veľký ožran...

- Syn je v Afganistane. V noci nemôžem vôbec spať, srdce nemá 
pokoja: ako sa má, čo je s ním? ...

- Manžel je teraz na Altaji. Stavia s brigádou farmy. Od nás
viacerí si privyrábajú, tu je práce málo, Trápim sa, aby sa niečo 
nestalo, alebo ma niekedy napadne, či nestretne nejakú mladú, krás
nu ... ;

K hľadaniu zázraku niekoho podnietili ťažké choroby ä‘ bezcit
ný lekár, druhého nespravodlivosť pri prideľovaní bytov, nezhody 
v rodine, osamelosť, krutosť nadriadených. K osobným úptrapám sa 
pridáva vedomie nedokonalosti sveta, krutý vzťah k prírode /"Vie
me, že sme na pokraji priepasti, ale zastaviť sa nemôžeme"/, ná
rodnostné krivdy /"U nás su vedúcimi prisťahovalci, všetci do jed
ného,-, znamená to, že naši ľudia nedorástliS Sme ako siroty"/, osud 
starých ľudí /Ked človek vedie vlastnú matku do starobinca, je mu
akoby sa blížil koniec sveta"/.

. ' - _ •• ~~ • . *

Osobitné krivdy
Obzvlášť bolestivé sú urážky náboženského cítenia:
- Písali sme na.všetky možné miesta, aby naša obec bola uzna

ná ako farnosť.
Písali už o tom Moskovské novosti, ale problém zostal. Tu, na 

západe Ukrajiny, je to mimoriadne pálčivá otázka: Podľa zákonného • 
práva veriaci žiadajú otvoriť svoj pravoslávny kostol, ale i naďa
lej dostávajú zamietavú odpoveď. Len zo"samotného Tarnopoľského 
okresu bolo minulý rok.nadriadeným orgánom zaslaných 120 takýchto 
sťažností.

Miestne orgány, t.' j. Rada pre náboženské otázky pri Rpde mi
nistrov Ukrajiny, sa domnievajú, tak sa zdáj že ateistické pozície 
možno ubrániť len porušovaním zákona a šliapaním práv veriacich.
Aká je cena takejto "neochvejnosti", to ukázal v lete tohto'roku 
výbuch náboženského cítenia - hromadné púte na miesta, kde sa 
"zjavila" Panna Mária.

A čo je s kostolmi, ktoré zavreli v minulosti? V katolíckom 
kostole v obci Ozernoje je sklad štátneho majetku. Dvere sú rozbi
té, steny sa: rozpadávajú, všade kusy muriva, smeti, špina, všetko 
zanedbané. Takto spustošené, neudržiavané pamiatky minulosti /a 
v Haliči je ich veľa/' najmenej napomáhajú šíreniu ateistických ná
zorov. - Skôr naopak.

Z*Doteraz sa spomína,ako v jednom okrese Tarnopoľskej oblasti 
horliví ateisti v snahe čím skôr "využiť" prázdny kostol vyniesli 
všetko, čo tam zostalo, odviezli o niekoľko kilometrov ďalej a 
spálili. Títo "činitelia" boli potrestaní, niektorých pozbavili 
funkcií, ale obyvateľom zostala trpkosť v duši.

V_dave_je_yšetko_iné
No ,i tak ťažko pochopiť, ako sa samotný "zázrak" deje.
S-tojím pred nedostavaným obytným domom v meste Kamenak-Bugská 

v Lvovskej oblasti. Tu na stene medzi oknami prvého poschodia sa



"zjavovala” Matka. Božia,Chodím zľava i--sprava* chrbtom-i- tvárou-'- 
k slnku, no nič, iba hladké tehlové murivo... Rozhodujúce asi je, 
kto sa pozerá a akými očami. Teraz spolu so straníckymi funkcionár
mi a pracovníkmi národných výborov premýšľame, čo s tým. Okolo nás 
sa náhlia ľudia, jazdia autá - obyčajný rytmus mestského života.

Vtedy to tu všetko bolo inakšie. Prišli sem ľudia s vierou.
Už po ceste /vo vlakoch a autobusoch/ sa nalaáovali a rozprávali 
si "zázračné" príbehy,

Keäže tu bola masa ľudí, platili tu zvláštne zákony davu. 
dave sa otupuje schopnosť samostatne, kriticky rozmýšľať, niečo 
človek vidí obzvlášť jasne, niečo vôbec nepostrehne..Prebúdza sa 
pocit jednoty, spolupatričnosti s tými, ktorí sú s tebou zajedno, 
ktorí sa s rovnakou nádejou dívajú na tehlovú stenu.

Potrebné sú iné postoje
Snaha ignorovať tieto nálady, ktoré sú hlavnou príčinou "zá

zraku”, sklon zjednodušovať situácie nevyhnutne viedli k ľahkomy- 
selným, ale aj škodlivým krokom tý«h pracovníkov, ktorí sa ponáhľa
li "niečo podniknúť".^Napríklad jeden z nich ši zmyslel rozbiť ok
no', na ktoré sa s napätím pozerali veriaci, a myslel si, že takto 
naraz skoncuje s mystikou a poverami. Inému' zasa napadlo, aby vy
stavil fotografie tých, ktorí chceli "uzrieť" Bohorodičku, na ta
buľu hanby. Iný zasa^vydal nariadenie pokutovať tých, ktorí v.dave 
kričali “Vidím1.", Keá jeden raz, tak nič, ale za dva razy - poku
ta... . - * . i. - . *■

Našťastie takíto ateistickí extrémisti boli v.menšine, ton 
udávali ľudia, ktorí vedeli, že akcie z pozície sily vyvolajú odvet
ný výbuch náboženského cítenia. Väčšina okresných i oblastných ve
dúcich, s ktorými som sa stretol, chápala, že administratívne opat
renia v tejto chúlostivej oblasti nie sú vhodné. Treba nájsť iné 
riešenie. Aké?

A tu som si všimol, že sila zvyku a zaužívané zjednodušovanie 
vecí neúprosne tlačí mojich spolubesedníkov do zabehaných koľají 
známych problémov zvyšovania úrovne lektorskej práce a zlepšovania 
ateistickej propagandy.

Kto by spochybňoval význam dobrých prednášok? No zmeniť zlo
ženie pôdy, z ktorej vyrastá potreba nadprirodzenej pomoci, sú. 
schopné len zásadné spoločenské zmeny. Len oni zbavia človeka kaž
dého strachu, zlepšia životné podmienky, budú hájiť jeho práva, 
ochránia ho pred zvôľou byrokracie, hulvátstva a bezcitnosti.

Ešte dôležitejšie .je t.o, že dnešné smerovanie k demokracii 
a slobodnému prejavu vracia človeku dôstojnosť, človek sa môže cí- . 
tiť ako osobnosť, a nie ako zrnko piesku, ktoré vietor unáša sem 
a tam. No osobnosť a nemysliaci dav sú navzájom nezlučiteľné. Pre
rod "davového človeka" na človeka samostatne mysliaceho, schopného 
znášať rôzne podmienky, to je skutočný zázrak, ktorý je schopný 
konkurovať zázrakom iného druhu.

Vladimír Ševelev
"Moskovskíje Novosti", č. 37, z 13. 9. 1987

toho, Í>oli j o prístupný tomu, kto ho chce milovať, je skrytý pre 
kto ho chce iba pochopiť.

Oarrel



KRISTUS NA KRÍŽI NAOZAJ ZOMREL! /!/
/Čo hovorí o Ježišovej smrti dnešná lekárok® veda/
Takých protivníkov kresťanstva, ktorí spochybňujú historickú 

existenciu Ježiša Krista, je dnes už málo, pretože historická ve
da fakt tejto existencie dávno uznala a potvrdzuje ho s čoraz väč
šou zrejmosťou. Oveľa viac je tých, ktorí neveria v Ježišovo 
zmŕtvychvstanie. Jedným z "argumentov" proti skutočnému zmŕtvych
vstaniu je tvrdenie, že Ježiš-^na kríži nezomrel. Našli sa, pravda, 
vedci, ktorí sa pokúsili serióznym všestranným preskúmaním zisti
teľných skutočností okolo Ježišovho umučenia odstrániť možné po
chybnosti v otázke jeho smrti.

Môže nás tešiť, že i v našej spisbe sme sa už' stretli s odra
zom týchto prác. Napríklad ešte roku 1936 Spolok kolégia s.v, Svo- 
rada v Bratislave vydal v slovenskom preklade stodvadsaťstranovú, 
kresbami a fotografiami doplnenú knihu českého lekára Dr. R. W. 
Hynka s názvom Golgota a veda /podtitul najnovšie vedecké -objavy 
o ukrižovaní Pána/. V tejto práci sa rozoberali rozličné aspekty 
Kristovho umučenia a smrtila podrobne písalo o Turínskom plátne. 
Medziiným tu čítame:*"Rozpätie rúk bolo... najstrašnejším a najpo
malším utracovaním obetí, lebo podľa najnovších, celkom s iným 
cieľom konaných výskumov bratislavského docenta anatómie Ledényiho 
/Ľadzianského/, priamo pomaly usmrcovalo: zadusením!!!" Práve tak 
o veci písal bratislavský univerzitný profesor dr. Jozef F. Babor. 
V jeho článku Kristovo umučenie očami lekára, ktorý priniesol 
programový časopis Slovenský rozhlas v č. 16/1941, nájdeme i takú
to informáciu: "Pokusy s tridsaťštyriročným zdravým mužom v biolo
gickom ústave lekárskej fakulty v Bratislave ukázali, že nemožno 
ani 10 minút vydržať voľnú polohu, stojac na prstoch nôh a pri 
rozpätých ramenáah; bránica sa pritom klenula- do nezvyčajnej výšky 
a strácala pohyblivosť. Pokusy s meraním dýchania u dvoch mužov 
vo fyziologickom ústave ukázali, ako rýchlo nastáva trápne dusenie 
... Teda z lekárskeho hľadiska usmrcuje ukrižovanie zadivením."

Tieto citáty dnes majú už historickú hodnotu, sú pol storočia 
staré. Bádanie medzičasom pokročilo a dnešná veda nám ponúka roz
pracovanější a ucelenejší pohľad na vec.

Pred troma rokmi priniesol renomovaný americký lekársky časo
pis Journal of the American Medieal Assoeiation /číslo z 21. marca 
1986/ rozborový článok autorov W. D. Edwardsa, W. J. Gabela a F.
E. Hosmera s názvom On the Physical Beath of Jesus Christ /O fy
zickej smrti Ježiša Krista/, vvktoromvsa na základe spracovania 
údajov zo 40 literárnych prameňov zhŕňajú najnovšie odborné poznat 
ky o danej téme. Je to článok čerstvého dáta a svojím spôsobom 
vyčerpávajúci, preto sa nazdávame, že nebude od veci oboznámiť s 
ním našu katolícku verejnosť.

Prirodzene, predostierame článok v prispôsobenej podobe, aby 
mu dobre rozumeli aj nelekári, všetky jeho tvrdenia však ponecháva 
me vecne neporušené. Vynechávame odkazy na literatúru aj súpis od
kazovej literatúry ako pre náš účel nepodstatné /odborný záujemca 
si to všetko nájde v americkom origináli/. Vyslovujeme na tomto 
mieste poďakovanie odbornému prekladateľovi, ktorý nám poskytol 
preklad v autentickej odbornej podobe, ako aj odborníkovi, ktorý 
nám pomohol "prehrýzť sa" latinskými medicínskymi termínmi a tak 
urobiť text všeobecne zrozumiteľným. V každom prípade aj v prispô
sobenej podobe sî čifcónok zachováva svoj vedecký ráz, neslobodno 
v ňom vidieť apológiu ani nič podobné. Ale práve preto nám môže



poslúžiť ako podklad pre realistickú predstavu pri meditácii o 
umučení nášho Pána Ježiša Krista.

Redakcia
x x x

JEŽIŠ NAZARETSKÍ podstúpil mučenie, aké bolo zvyčajné u Židov 
a u Rimanov. Bičovali ho a odsúdili na smrť ukrižovaním. Bičovanie 
viedlo k potrhaniu mäkkých častí tela do hĺbky a k hojnej strate 
krvi, čo pravdepodobne viedlo k hypovolemickému šoku /hypovolémia 
je zmenšenie celkového množstva krvi, napríklad stratou/. Dôkazom 
toho je skutočnosť, že Ježiš bol natoľko zoslabnutý, že sám nevládal 
odniesť patibulum /priečne brvno kríža/ na Golgotu. Na mieste kri- 
ževania pribili jeho zápästia k patibulu a až potom patibulum zalo
žili na vzpriamené brvno /stipes/. Na vzpriamené brvno priklincova
li jeho nohy. Hlavným patofyziologickým následkom ukrižovania bola 
prekážka v normálnom dýchaní. Preto teda smrť bola následkom najmä 
hypovolemického šoku a exhaustívnej asfyxie /udusenia sa z vyčerpa
nia/. Poistkou Ježišovej smrti bolo prerazenie jeho boku kopijou 
vojaka. Moderná lekárska interpretácia historického svedectva uka
zuje, že po sňatí z kríža bol Ježiš už mŕtvy. - /Toľkoto resumé 
článku. - Pozn. red./

ŽIVOT A UČENIE JEŽIŠA NAZARETSKÉHO sformovali základňu mocného 
svetového náboženstva /kresťanstva/, ktoré významne ovplyvnilo beh 
ľudských dejín a svojím súcitným postojom k chorým prispelo aj k 
rozvoju modernej medicíny. Význačnosť Ježiša ako historickej osoby, 
ako aj utrpenie a kontroverzie spojené s jeho smrťou podnietili nás 
preskúmať okolnosti jeho ukrižovania interdisciplinárnym spôsobom. 
Nie je naším zámerom predložiť teologickú rozpravu, ale podať medi
cínsky a historicky presný výklad fyzickej smrti toho, ktorý sa na
zýval Ježiš Kristus.

Pramene
Materiálne zdroje týkajúce sa 

rárne pramene, a nie fyzické telo a 
vierohodnosť akejkoľvek diskusie o 
mienená vierohodnosťou daných zdroj 
pramene zahŕňajú diela starovekých 
autorov, spisy moderných autorov a 
gálno-historickej metódy vedeckého 
livosť a presnosť starých rukopisov

Ježišovej smrti zahŕňajú lite- 
. či jeho kostrové ostatky. Preto 
Ježišovej smrti je primárne pod- 
ov. V tomto prehľade materiálne 
kresťanských i nekresťanských 
Turínske plátno. Na základe le- 
bádania vedci ustálili spoľah-

Najobsiahlejší a najpodrobnejší opis života a smrti Ježiša je 
v evanjeliách Nového zákona /Matúš, Marek, Lukáš a Ján/. Ostatných 
23 kníh Nového zákona podporuje, no nerozširuje do detailov správy 
zaznamenanévv evanjeliách. Súdobí kresťanskí, židovskí a rímski 
autori dopĺňajú predstavu o židovských a rímskych spôsoboch bičova
nia a križovania v prvom storočí, a to aj v podrobnostiach. Seneca, 
Líviou, Plutarchos a iní spomínajú vo svojich prácach praktiky spo
jené s ukrižovaním. 0 Ježišovi a jeho ukrižovaní sa osobitne zmie
ňujú rímski historici Cornelius Tacitus, Plinius Mladší a Sueto- 
nius, z nerímgkych historikov Thallus a Flegón, zo satirikov Lukián 
zo Samesaty, ďalej židovský Talmud a zo židovských historikov Jo- 
sephus Flavius, hoci autenticita časti diela toho ostatného je prob
lematická.

Turínske plátno mnohí pokladajú za skutočnú Ježišovu pohrebnú 
plachtu a v niekoľkých publikáciách týkajúcich sa medicínskych 
aspektov Ježišovej smrti vyvodzujú aj uzávery z tohto zdroja. Tu
rínske plátno a nedávne archeologické nálezy poskytujú cenné in
formácie v súvislosti s rímskymi praktikami križovania.



Ježiš opustil večeřadlo a odišiel spolu s učeníkmi na Olivový vrch a do 
Getsemanskej záhrady /1/; tam ho zajali a odviedli najprv k Annášovi, potom 
ku Kajfášovi /2/. Ježiša vypočúvali najprv pred politickou velradou v Kajfá- 
šovom sídle, potom pred náboženskou velradou, pravdepodobne v chráme /3/• 
Nato ho odviedli k Pontskému Pilátovi /4/ a ten ho poslal k Herodesovi Anti- 
pasovi /5/• Herodes ho vrátil k Pilátovi /6/ a Pilát ho dal zbičovat pri 
pevnosti Antonia a ukřižovat na Golgotě /7/• - Upravené Pfeifferom a i.

Preklady_textov_y_obrJL__[
Feet - Stopy 
Meters - Metre iTo Joppa - Do Joppy
To Sychem and Damascus - Do Sichemu

a Damasku
To Bethany - Do Betánie
To Salt Sea - K Mŕtvemu moru
To Betlehem and Hehron - Do Betlehema

a Hebronu
Hinnom Valley — Údolie Hinnom 
Traditional Golgotha /Calvary/ - 
- Golgota podlá tradície /Kalvária/ 
Garden of Gethsemane - Getsemanská

záhrada

Kidron Valley - Údolie Cedronu
Upper Room - Večeřadlo
Caiaphas- Residence - Kajfášovo sídlo
Lowe City - Dolné mesto
Upper City - Horné mesto
Herodes Palace - Palác Herodesa Velkého
Herod Antipas- Palace - Palác Herodesa

Antipasa
Suburb - Predmestie 
Temple - Chrám
Fortress of Antonia - Pevnost Antonia 
Possible Golgotha - Možná Golgota 
Mount of Olives - Olivový vrch

v

/Pozn. red. : Podľa najnovšieho preskúmania rádiouhlíkovou metó
dou pochádza Turínske plátno, ako oznámil koncom roka 1988 tu
rínsky arcibiskup kardinál Anastasio Ballestrero, z obdobia 
medzi rokmi 1260 až 1390. Tak by toto plátno mohlo byť nie 
dokladom, ale nanajvýš ilustráciou rímskych praktík bičovania 
a križovania. Niektorí vedci však medzičasom spochybnili hodnotu



rááiouhlíkofej skúšky vôbec, odvolávajúc sa na jej nespoľahlivosť 
konštatovanú už predtým v odbornej literatúre a na ignorovanie 
mimoriadnych fyzikálnych okolností pri zisťovaní veku plátna, kto 
ré pôsobili a mohli pôsobiť naň počas jeho existencie a ktoré v 
ňom mohli ovplyvniť obsah izotopu uhlíka Interpretácia mo
derných spisovateľov založená na vedeckých a lekárskych poznat
koch, ktoré neboli známe v prvomstoročí, naskytuje dostatočnú 
predstavu o možnom mechanizme Ježišovej smrti.

V súhrne isté fakty- rozsiahle a včasné svedectvo jednak 
prvokresťanov, jednak ich protivníkov, ich všeobecné prijatie 
Ježiša ako historickej osoby, etika pisateľov evanjelií a krát
ky odstup medzi udalosťou a jestvujúcimi rukopismi, ako aj po
tvrdenie evanjeliových správ historikmi a archeologickými nález
mi - sú zárukou hodnoverného svedectva, z ktorého ;je vyvodená 
moderná interpretácia Ježišovej smrti.

Getsemani
Keň Ježiš a jeho učeníci skončili veľkonočnú večeru v hor

nej sieni domu na juhozápade Jeruzalema, odišli na Olivový vrch, 
severovýchodne od mesta /obr. 1/.

x x x  Rôznosť v kalendárnom určení ponecháva roky Ježišovho 
narodenia a smrti neurčité. Je však pravdepodobné, že sa Ježiš 
narodil vo 4. alebo 6. roku pred Kr; /= pred. n. ľ,/ s zomrel 
v 30. roku po Kr. /= n. 1./. Ak sa Posledná večera uskutočnila 
roku 30 po Kr. , konala sa vo štvrtok 6. apríla /1.3. nicráre/ e 
Ježiš bol ukrižovaný v piatok 7. apríla /14. nisana/., x x x

Y blízkej záhrade Getsemani Ježiš, zrejme už vediac, že čas 
jeho smrti je blízky, prežíval veľkú duševnú úzkosť. Ako ovísal 
lekár Lukáš, stekal mu pot ako kvapky krvi.

Krvavý pot /hemaťidrosis alebo hemníiydrosis/ je veľmi zried
kavý jav, no môže sa vyskytnúť pri veľkom emocionálnom vzrušení 
alebo u osôb s poruchami krvácania. Pre krvácanie do potných 
žliaz stáva sa koša krehkou a jemnou. Lukášov opis svedčí skôr 
pre diagnózu hemohydrózy /krvavý pot/ než pre chrómhydrozu /hne
dý alebo žltozelený pot/' vyvolanú vnútornými príčinami alebo pre 
stigmatizáciu /krvavé mokvanie v dlaniach alebo inde/. Hoci nie
ktorí autori sú toho názoru, že hemohydróza vedie k hvpovolémii 
/celkovému zmenšeniu množstva krvi/, my súhlasíme s Bucklinom, že 
pravdepodobne Ježišova skutočná strata krvi bola minimálna. Prav
da, v chladnom nočnom vzduchu mohlo to vyvolať zimnicu /prechlad
nutie/.

Výsluchy
U Židov
Krátko po polnoci Ježiša v Getsemani zajala chrámová stráž. 

Najprv ho zaviedli k Annášovi, potom ku Kajfášovi - židovskému 
veľkňazovi toho roka /obr. 1/. Medzi jednou hodinou a brieždením 
Ježiša vypočúvali pred Kajfášom a politickým sanhedrinoa /židov
skou veľradou/ a obvinili ho z rúhačstva. Potom mu stráže zavia
zali oči, pľuli naňho' a bili ho päsťou do tváre. Krátko po tom, 
ako sa rozvidnelo, vypočúvali ho pravdepodobne v chráma pred ná
boženským sanhedrinom /s farizejmi a saducejmi/ a znova ho obvi
nili z rúhačstva, zločinu, ktorý sa trestal smrťou.

U Rimanov
Keňše povolenie na vykonanie rozsudku museli vydať vládnúci 

Rimania, zavčas rána vzali chrámové stráže Ježiša do pretória



v pevnosti Antónia, rezidencie a vládneho sídla. Pontského Piláta, 
prokurátora v Judei /obr. 1/. Pilátovi však nepredstavili Ježiša 
ako rúhača, lež ako samozvaného kráľa, ktorý chce podvrátit :anto*- 
ritu Ríma. Pilát Ježiša neobvinil a poslal ho k Herodesovi Anti- 
pasovi, júdskemu tetrarchovi. Ani ten nepredniesol obžalobu a 
poslal Ježiša naspäť k Pilátovi. A Pilát poznove nemohol nájsť 
dôvod na prednesenie zákonnej obžaloby. No ľud sa sústavne domá-- 
hal ukrižovania. Pilát vyhovel a dal Ježiša zbičovať a ukrižovať., 
/MeDowell opisuje politické, náboženské a ekonomické pomery v Je
ruzaleme v čase Ježišovej smrti a Bucklin spomína rozličné nezá
konné akty židovských a rímskych výsluchov,/'

Ježišov zdravotný stav
Askéza Ježišovho verejného účinkovania /s putovaním pešo Pa

lestínou/ vylučovala uňho akékoľvek vážnejšie fyzické choroby 
alebo slabú telesnú konštitúciu. Preto možno predpokladať, že 
pred cestou do Getsemani bol Ježiš v dobrej telesnej kondícii.
Ale v priebehu dvanástich hodín, medzi 21, hodinou vo Štvrtok a 
9. hodinou v piatok, utrpel silný emocionálny stres /dôkazom toho 
je' krvavý' pot/, opustili ho najbližší priatelia /učeníci/ a pře
stál bitie /po prvom židovskom výsluchu/'. Po traumatizujúcej a 
bezcennej noci donútili ho prejsť viac ako 4 km na rozličné mies
ta výsluchov /obr. 1/. Tieto fyzické a emocionálne faktory mohli 
urobiť Ježiša čiastočne zraniteľným nepriaznivými účinkami bičo
vania nä prúdenie krvi v cievach.

Bičovanie
Praktiky bičovania
Bičovanie bolo zákonným predbežným trestom pred každým rím

skym odsúdením. Nevzťahovalo sa jedine na ženy a rímskych senáto
rův a vojakov /s výnimkou dezertérov/. Zvyčajným nástrojom bol 
krátky korbáč /flagrum, flagellum/ s niekoľkými jednoduchými ale
bo pletenými koženými remienkami rozličnej dĺžky s malými želez
nými guľkami alebo ostrými kúskami ovčích kostí, ktoré boli na
viazané v určitých vzdialenostiach od seba. Niekedy sa používala 
palica. Pri bičovaní odsúdenca vyzliekli zo šiat a ruky mu pri
viazali k nejakému stĺpu /obr. 2/. Chrbát, zadok a nohy bičovali 
dvaja vojaci /liktori/, prípadne jeden^ ktorý striedavo menil 
svoje miesto. Krutosť bičovania závisela od liktorovej dispozície-. 
Zámerom bolo natoľko oslabiť obeť, aby bola blízko kolapsu /ochr
nutiu svalstva/ alebo smrti. Po bičovaní sa vojaci obeci často 
posmievali.

Medicínske aspekty bičovania
Pri opakovaných úderoch na chrbát obete, ktoré rímski vojaci 

zasadzovali plnou silou, spôsobovali železné guľky hlboké pomliaž
deniny a kožené remienky s ovčími kosťami presekávali kožu a pod
kožné tkanivo. Pri pokračujúcom bičovaní sa pretrhávali aj spod
né kostrové svaly a vytvárali sa trasľavé pruhy krvácajúceho ma
sa. Bolesť a strata krvi viedli zvyčajne k obehovému šoku. Podľa 
rozsahu straty krvi sa vedelo, ako dlho vydrží obeť pri živote 
na kríži,.

Bičovanie Ježiša
Ježiša v pretóriu kruto zbičovali. /O krutosti bičovania sa 

v štyroch evanjeliách nehovorí, ale poukazuje nám na ňu jeden z 
apoštolských listov - 1 Pt 2, 24* Podrobné lexikálne štúdium sta
rého gréckeho znenia daného verša naznačuje,, že bičovanie Ježiša



Vlavo je krátky korbáč /flagrum/ s olovenými gulkami a kúskami ovčich 
kosti pripevnenými na kožených remienkoch. Uprostred'vlavo je vyzlečená ober 
pripútaná k stĺpu. Hlboké pozdĺžne tržné rany zvyčajne sprevádzala velká 
strata krvi. Uprostred vpravo je pohlad zhora, ukazujúci polohu liktorov. 
Vpravo vidieť:, ako rany po úderoch smerovali z bokov doprostred tela a nadol.

Wooden Handle ~ Drevená rukoväť 
Leather Thongs - Kožené remienky 
Small Bone /Pieces/ - Kostičky 
Metal Balls - Kovové gulky 
Flagrum - Flagrum

i

Victim - Obeť
Roman Legionnaire - Rímsky legionár 
Flogging Top View - Bičovanie /pohlad zhora/ 
Direction of Whip Against VictinTs Back - 
-'Smerovanie biča k chrbtu obete 
Direction of Whip Marks - Smer rán po úde

roch biča

bolo. obzvlášť kruté./ Nie je známe, ši počet úderov bol limitovaný na 39 v súlade so židovským zákonom. Rímski vojaci sa zabávali 
na tom,, že tento zoslabnutý človek sa nazval kráľom. Posmešne mu 
prehodili cez plecia plášť, na hlavu mu dali tŕňovú korunu a do 
pravej ruky ako žezlo papek. Pľuli naňho a bili ho po hlave pa
licou. Navyše ked neskôr vojaci strhli Ježišovi Šaty z chrbta, 
pravdepodobne sa znova otvorili rany po bičovaní.

Surové bičovanie s intenzívnou bolesťou a pomerne veľkou 
stratou krvi viedlo pravdepodobne u Ježiša k predšokovému stavu. 
Navyše predchádzajúce krvavé potenie sa spôsobilo, že jeho koža 
sa stala obzvlášť citlivou. Fyzické a psychické týranie spôsobe
né Židmi a Rimanmi, ako aj nedostatok potravy, vody- a spánku len 
prispeli k Ježišovmu celkovému zoslabnutiu. A tak už pred ukrižovaním bol Ježišov fyzický stav prinajmenšom vážny a možno kri
tický.

/Pokračovanie/



HISTÓRIA TRNAVSKÉHO ARCIBISKUPSTVA
Niektoré opisy starých listín spomínajú Trnavu ako cirkevné 

centrum už na prelome 8. a 9. storočia. Hoci nateraz nemáme iné 
&hlmsy9 nemôžem© vylúčiť ani takúto možnosť, Veä arcibiskup sv. 
Metod na takom rozsiahlom území Veľkej Moravy mal na pomoc aj 
sufragánnych biskupov, ktorých sídla nepoznáme. Vieme len o Nitre, 
ale črtajú sa aj äalšie: na Morave asi Mikulčice, áale j Devín, 
Michalovce atá.

Po bitke pri Moháči /I526/ Turci napredovali na sever a ob
sadili Budín. Ostrihumský arcibiskup spolu s kapitulou opustil 
svoje sídlo a po krátkom pobyte neäaleko Bratislavy sa uchýlil 
do Trnavy. Trnava sa takto stala takmer na 300 rokov prechodným 
sídlom ostrihomského arcibiskupstva a kapituly. Toto rozsiahle 
arcibiskupstvo zahŕňalo väčšinu územia Horného Uhorska, teda 
dnešného Slovenska, okrem biskupstva nitrianskeho a jágerského, 
do ktorého patrilo zhruba dnešné biskupstvo košické.

Spomenieme aspoň niektorých arcibiskupov, ktorí sídlili v 
Trnave: Pavol Varda, Mikuláš Oláh, Anton Vrančič, Ján Kutasy, 
František Forgáč, zakladateľ trnavskej univerzity Peter Pázmány, 
Imrich Lossy, Juraj Lippay, Juraj Selepčéni-Pohronec, Juraj Se- 
čéni, Leopold Kolonič ata. Posledný z tohto radu bol arcibiskup 
kardinál Alexander Rudnay, ktorý sa roku 1820 spolu s kapitulou 
vrátil do Ostrihomu.

V Trnave sa konalo aj niekoľko biskupských synod, dôležitých 
pre uskutočnenie rozhodnutí Tridentského koncilu, ako roku 1560 
/akty boli vydané vo Viedni roku 1561/ a v rokoch 1633 a 1638 
/Peterffi: Concilia Hungarica II, Bratislava

Veľmi rozsiahle ostrihomské arcibiskupstvo rozdelili pre 
lepšiu správu začiatkom 19. storočia na tri vikariáty - ostrihom
ský, budapeštiansky a trnavský. Trnavský vikariát bol z nich naj
väčší. Spravoval ho arcibiskupský vikár, ktorý bol zvyčajne aj 
svätiacim biskupom. Na tomto vikariáte pôsobil v rokoch 1791-1797 
ako tajomník aj Anton Bernolák.

R. 1919 vymenoval arcibiskup za trnavského vikára V3Íznamné- 
ho rodoľuba Františka Richarda Osvalda, ktorý spravoval územie 
ostrihomského arcibiskupstva na Slovensku v novoutvorenej ÓSR a 
ktorý dostal aj veľké cirkevné práva na tento cieľ.

0 tri roky neskôr, r. 1922, vymenovala Svätá Stolica luda- 
nického farára dr. Pavla Jantauscha za apoštolského administráto
ra trnavského a 14. júna bol aj vysvätený na biskupa s právomoca
mi rezidenciálneho biskupa. Po smrti dr. Pavla Jantauscha /1947/ 
stal sa administrátorom dr. Ambróz Lazík, generálny vikár, vysvä
tený na biskupa 14. augusta 1949. Po jeho smrti /20. apríla _1969/ stal sa administrátorom ..apoštolské j adminis tratúry trnavskej ge
nerálny vikár dr. Július Gábriš. Za biskupa ho vymenovali 3« mar
ca 1973 v Nitre.

Blahej pamäti pápež Pavol VI. vydal 30. decembra 1977 dve 
konštitúcie "Qui divino..." a "Praeseriptionum sacrosancti Ccn- 
eilii,..". Týmito konštitúciami povýšil trnavskú apoštolskú ad
minis tratúru na arcibiskupstvo a zriadil slovenskú cirkevnú pro
vinciu, do ktorej patria biskupstvá: nitrianske, banskobystrické, 
spišské, rožňavské a košické. Súčasne boli dané cirkevnoprávne 
do novej arcidiecézy dve fary predmestia Bratislavy /predtým



biskupstvo G y Br/a podobne dve farnosti hlavné h c opátstva pannou
halmskébr 
ich -P n

Konštitúcie ohraničili slovenské ku d s r v á t a k , a by
'i V f na cudzom území.

ského a košického biskupstva, ktoré 
do arcibiskupstva jágerského a 13 f 
ho pripadlo k biskupstvu košickému.,

a trnavského arcibiskupstva používali arcibiskupi a biskupi-apoa 
tclokí administrátori sídliaci v Trnave miestny farský kostol sv 
Mikuláša, Po vyhlásení trnavského arcibiskupstva stal sa bývalý 
univerziim’

„ P r e t o zasa farnos Si rožňav-
ležali v MLR, boli zaolenené
arností biskuostva satumarské

iadenia slovenskej ■r ovinc i e

litnyn c hr umom,
:oťtol sv. Jána Krstiteľa katedrálnym a aj metropo-

Po smrti biskupa dr. Gábriša, in memoriam arcibiskupa
1 1 , 198?/, konzistořiálha rada zvolila za dud osného administräto 
r-a sereaského farára Jána Sokola# Biskupské svätenie prevzal no
vý ordinár 12# júna 1988 v katedrálnom chráme v Trnava.,

Trnavské arcibiskupstvo je rozlohou najväčšia diecé; 
Slovensku; inú 4.39 farností.
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ÍJCf SVEDOK VIERY A APOŠTOL LÁSKE 
beatifikovaný 25, 9. 1988
Mi chal A ugus t í n. Pr o, mexický j o ̂ u i t a. knar, b o I p o pr a v e ný 

23., novembra 1927 v Mexičc City ako obeť krutého prenasledovania 
cirkvi# V týchto okolnostiach páter Pro pracoval a rozvíjal svo
ju mimoriadnu apoštolskú aktivitu. Veľakrát sa mu podarilo unik
núť polícii a organizovať veci s jasnozrivým duchom,. rivahou a 
šikovnosťou# Nakoniec padol do rúk polície náhodou. P. krivom 
obvinení zo spoluúčasti na neúspešnou atentáte na vtedajšieho 
mexického prezidenta, bez vyšetrovania, bez súdu, bez rozsudku, 
bol páter Pro poslaný na smrť zastrelením popravčím družstvom. 
Víťazné zvolanie "Nech žije Kristus Kráľ", s ktorým na perách
zomrel, ozývalo aj v jeho 20 tisícovom pohrebnom sprievode.

T' T ̂ 11 1
n J x L l i O i  ~ u 13# muára 1891 v me.
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ani e k r e hoľ
Š ovej, d c je
štáte úichc

Snažil sa

Áugustín Fro sa narodil j^.uaro v moj-~.j
dedinke Guadolúpe neualeko Zacatee&s, hlavného mesta štátu tone 
istého mena v Mexiku.

Vyrástol v prostredí, v ktorom sa pestovala kresťanská zre
losť a zmysel pre zodpovednosť# Michal pomáhal svojmu ot 
starostlivosti o rodinu. Keä si uvedomil svoje povolanie 
nemu životu, vstúpil 10# augusta do Spoločnosti. Jež. 
noviciátu, ktorý bol vtedy v "Hacienda del Llano", 1
3 CľcUl a

Michal mal otvorenú povalu, bol živý a veselý, 
napriek neutešeným pomerom šíriť medzí svojimi spolubratmi 
dosť a veselosť, a to i v sužujúcich bolestiach, ktoré mu spôso
bovali rôzne choroby počas celého jeho života. Bolo známe, že 
čím mal väčšie bolesti, tým väčšmi sa usmieval a tým bol zho
vorčivé jší»

Pre ťažkú politickú situáciu Michal Pro vyštudoval filozo
fiu najprT7 v Los Gáťos v Californii /USA/ a potom v Granade a 
v Barcelone v Španielsku. Učil dva roky v kolégiu Eožskáho Srdca 
v Granade v Nicaragui. Potom začal teologické štúdium v Sarríá,
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necíaleko Barcelony v Španielsku, avdokončil ho v Enghien 
/Belgicko/, kde bol vysvätený za kňaza 30. augusta 1925*

Kecíže jeho zdravotný stav sa trvalo zhoršoval aj napriek 
lekárskej starostlivosti a viacerým chirurgickým operáciám, 
predstavení povolali pátra Pro v lete roku 1926 do Mexika. 
Pred svojím odchodom z Francúzska dostal povolenie navštíviť 
Lurdy, kde Panna Mária, ako sám napísal, '"zaplavila jeho dušu 
nesmiernym šťastím a vnútornou útechou, ktorá sa nedá vyjad
riť slovami" /list z 18. júna 1926/.

Začiatkom júla dosiahol brehy Mexika, v ktorom prenasle
dovanie veriacich dosahovalo kritický stav. Toto prinútilo 
jeho predstavených, aby náhle zmenili plány, ktoré mali s je
ho poslaním a účinkovaním. Preto ho požiadali, aby zostal v 
hlavnom meste a tam vykonával kňazskú službu v najväčšej 
utajenosti. Skrýval sa na rôznych miestach v rozličných pre
oblečeniach, žijúc v pomeroch, ktoré pripomínali časy kata*- 
komb. Chodil preoblečený ako študent, roľník, opravár, dokon
ca aj s policajným psom. Spovedal, roznášal sv. prijímanie 
na mnoho rôznych miest /300 a viac sv. prijímaní denne/, 
sobášil, krstil deti, poskytoval duchovnú útechu chorým a 
zomierajúcim, pričom dával aj množstvo prednášok a najmä



duchovných cvičení všetkým, ktorí o to požiadali. Darilo sa mu 
šťastlivo vyhýbať sa polícii, ktorá bola v neustálej pohotovosti.

Páter Pro sa cítil ako medzi svojimi najmä s ľuämi, ktorí 
boli v krajnej biede a potrebovali pomoc: robotníci a nezamestna
ní, rodiny v beznádejných finančných ťažkustiaeh, chorí v nemoc
niciach a odsúdení vo väzniciach. Aby neustále spínal svoje posla
nie vedel, na koho sa obrátiť, a organizoval pomoc bohatých, kto
rí boli ochotní ho chrániť a poskytnúť mu všetko, čo potreboval 
vo svojej starostlivosti o chudobných. Je neuveriteľné, čo všetkr 
vedel urobiť v rôznych formách svojej apoštolskej činnosti, a to 
aj napriek svojmu slabému zdraviu a nepriateľským okolnostiam, 
v ktorých žil.

Silu čerpal z intenzívnej a veľmi osobne j^lásky k Ježišovi 
Kristovi. Jeho dôverné rozhovory s Pánom, najmä v Najsvätejšej 
Sviatosti, uschopňovali pátra Pro, aby všetko videl vo svetle vie
ry a nachádzal svojho Pána najmä v chudobných a bezprávnych. Aby 
všetkým pomohol najlepším možným spôsobom, vybudoval svoj apošto
lát na tajomstve Najsvätejšej^Eucharistie: slúžil sv. omše, konal 
denné aj nočné adorácie Najsvätejšej Sviatosti, na ktorých sa 
schádzali skupiny veriacich v rozličných častiach mesta v súkrom
ných domoch určených na tento cieľ.

Vo všetkej svojej činnosti bol páter Pro stále príkladným 
kňazom a rehoľníkom, ktorý konal s vierou. Nikdy sa neuchýlil k 
násiliu alebo k zrade iných, aby získal výhody pre seba. Neustále 
sa modlil za svojich prenasledovateľov a odpúšťal im až do chvíle 
svojej smrti, u

Ku koncu svojho života bol dokonale spojený a zjednotený 
s Kristom, ktorého tak isto osočovali a ktorý tak isto zomrel ná
silnou smrťou. Páter Pro si vždy želal a prosil o takúto smrť, 
ktorú obetoval za svojich bratov. Stal sa dokonalým svedkom viery 
a vynikajúcim apoštolom lásky.

SLÁVNOSTI V RODINE A V CIRKVI
Žijeme v neustálom tempe - pracovnom.i mimopracovnom, všetko 

chceme stihnúť - povinnosti, kultúru, šport, záhradu a iné veci.
A záplava informácií prostredníctvom novín, rozhlasu a televízie 
nás okráda o zvyšok času, ktorý nám ešte zostal. Ä tak nezostáva 
čas na zastavenie, zamyslenie sa nad sebou: kam sa ponáhľam?, o 
čo sa usilujem?, čo chcem dosiahnuť? Možno o takéto zastavenie ani 
nestojíme, lebo máme strach zo stretnutia so sebou samým.

Svätí, bez ohľadu na činnosť, ktorú vykonávali, venovali 
denne osobnému kontaktu s Bohom v modlitbe a meditácii veľa času. 
Ich život bol neustálou modlitbou. A dokázali vykonať i napriek 
týmto "časovým stratám" veľmi veľa. Svojimi činmi a svojím životom 
ovplyvnili dejiny cirkvi i dejiny sveta.

Snažme sa prevziať z ich života aspoň niečo, čo ich urobilo 
veľkými. Pripomeňme si tieto veľké vzory aspoň v deň sviatku náš
ho patróna alebo patróna našich blízkych.

Životopisy svätých uverejňujeme podľa občianskeho i cirkev
ného kalendára.



23. februára: sj^Roman
^viat-ok svätých, ktorí nosili mejno Roman, v novom liturgic

kom kalendári nie je zaradený. Medzi prvých svätých tohto mena 
patrí svätý Roman mučeník. Žil v čase prenasledovania kresťanov 
za cisára Valeriána. Bol rímskym cisárskym vojakom. Medzi mnohými, 
ktorí počas prenasledovania položili život za Krista, bol i dia
kon sv. Vavřinec. Roman bol svedkom jeho mučeníckej smrti. Obdi
vuhodná viera, neohrozenosť a hrdinské správanie sa tohto mladíka 
pri krutom mučení natoľko zapôsobili na Romana, že sa obrátil na 
kresťanskú vieru a prijal krst. Svoju vieru i verejne vyznal.
Za to ho chytili a postavili pred súd. Miestodržiteľ Ríma ho pre
hováral, aby obetoval pohanským bohom. Roman však zostal verný 
Kristovi. Pre jeho vieru ho odsúdili na smrť sťatím. Pri mučení 
mu vyrezali jazyk. Zomrel mučeníckou smrťou r. 258. Kresťania 
pochovali jeho telo na ceste do Tiburu.

Sv. Roman š’a zobrazuje v rúchu rímskeho vojaka, v jednej ru
ke drží meč, v druhej palmovú ratolesť.

18. marca: sv_._Cyril_Jeruzalemský
Svätý Cyril Jeruzalemský žil v období, keä cirkev už dosiah

la vonkajšiu slobodu, ale musela prekonať dlhotrvajúce nepokoje. 
Narodil sa r. 315 v Jeruzaleme, v čase, keä sa kresťanstvo stalo 
oficiálne prijatým náboženstvom. R. 334 bol vysvätený za diako
na a o desať rokov neskôr za kňaza. V tom čase sa viedli na Blíz
kom východe'boje medzi zástancami kresťanskej pravovernosti a 
stúpencami bludára Ária, ktorý popieral Kristovo božstvo a bol 
preto odsúdený na Nicejskom cirkevnom sneme r. 325. Cyril Jeruza
lemský sa snažil zmierniť napätie medzi oboma stranami kompromis
nou formuláciou niektorých sporných a nie celkom jasne formulova
ných teologických výrazov. Pre svoju mierumilovnú povahu a hlboké 
vieroučné znalosti ho vo veku 30 rokov zvolili za biskupa v Jeru
zaleme. Cyril bol veľmi horlivým duchovným pastierom, čo sa pre
javilo v kvitnúcom náboženskom živote vtedajšej jeruzalemskej 
cirkvi. Jeho úspechy v duchovnej správe mu závideli neprajníci 
a tí dosiahli, že ho dvakrát vypovedali do vyhnanstva, kde strá
vil 11 rokov. Na cirkevnom sneme v Carihrade r. 381, na ktorom 
sa zúčastnil, sa v plnom rozsahu potvrdila pravovernosť jeho ná
uky.

Osobitný význam sv. Cyrila Jeruzalemského je v katechetickom 
spracovaní kresťanského učenia, v ktorom sa opieral o Sv. písmo 
a apoštolskú tradíciu. Sv. Cyril Jeruzalemský zomrel okolo roku 
386. Jeho úcta sa rozšírila už v staroveku tak na Východe, ako aj 
na Západe. Jeho liturgická pamiatka sa slávila podľa tradície 18. 
marca, v deň jeho údajnej smrti. Pápež Lev XIII. vyhlásil r.
1883- sv. Cyrila Jeruzalemského za cirkevného učiteľa.

21. apríla: sv^Anzelm
Je to svätec, ktorého poznáme z náboženskej literatúry pod 

menom sv. Anzelm Canterburský, lebo zomrel ako canterburský arci
biskup a anglický prímas. Avšak nepochádzal z Anglicka, ale z Aos- 
ty v Piemonte, dnešnom Taliansku. Tam sa narodil r. 1033. Jeho 
túžba sa však splnila až n. 1060, kedy Anzelma prijali do bene
diktinského kláštora v opátstve Bec v Normandii, v terajšom seve
rozápadnom Francúzsku, pretože otec - lombardsky šľachticsi to 
neželal. Tu študoval a bol aj vysvätený za kňaza. Pre svoju in
teligenciu, skromnosť a vzorný rehoľný život sa čoskoro stal 
priorom a neskôr opátom kláštora. Anzelm viedol prísny asketický 
život a veľa času venoval rozjímavej modlitbe. Vynikal tiež



veľkými vedomosťami, ktoré ho preslávili i za hranicami Francúz
ska. R. 1070 sa jeho bývalý ráčite! - benediktinsky opát Lafranco 
- stal cahterburským arcibiskupom. Odvtedy Anzelm udržoval s ar
cibiskupom písomný styk a zúčastnil sa v Canterbury na viacerých 
teologických debatách. Po smrti svojho učiteľa r, 1093 sa stal 
canterburským arcibiskupom a prímasom Anglicka. Avšak už krátko 
po prevzatí svojho úradu sa zhoršil vzťah arcibiskupa s kráľom 
Viliamom.' Nový arcibiskup bránil zasahovaniu kráľa do cirkevných 
záležitostí. Preto musel niekoľkokrát hľadať útočisko u pápeža. 
Konečne r. 1106 anglický kráľ dovolil cirkvi väčšiu nezávislosť 
a Anzelm sa mohol vrátiť do Anglicka. Posledné tri roky svojho 
života venoval Anzelm teologickému štúdiu a mravnému povzneseniu 
duchovných.

Zomrel 11. apríla 1109. Pochovali ho v eanterburskej kated
rále. R. 1492 pápež Alexander VI. dovolil jeho uctievanie. Pápež 
Klement XI, vyhlásil r. 172C/sv. Anzelma za cirkevného učiteľa.
Sv. Anzelm bol jedným z najväčších teológov svojej doby. Eol tiež 
plodným spisovateľom, neúnavným bádateľom a mysliteľom. Cirkevní 
historici ho pokladajú za "otca” filozoficko-teologického systé
mu, ktorý poznáme pod menom "scholastika".

16. mája: sv. Andrej Bobola
Narodil sa v sandomira’kom vojvodstve /v terajšom juhovýchod

nom Poľsku/ reku 1591. Študoval na jezuitských školách v Sandomi- 
re a Vilne, kde aj vstúpil^vo- veku 20 rokov do jezuitskej rehole, 
R. 1622 bol vysvätený za kňaza. Najprv pôsobil v litovskom meste 
Vilne ako kazateľ a ako duchovný vodca Mariánskej kongregácie.
Už pri tomto pôsobení sa prejavili jeho cnosti a vynikajúce schop
nosti, takže po niekoľkých rokoch sa stal predstaveným rehoľného 
domu v bieloruskom meste Bobrujsku. Tu i v širokom okolí sa po 
krátkom čase stal známym svojou obetavosťou, hlavne v čase moru, 
ktorý postihol celú východnú Litvu a Bielorusko. V posledných 
dvadsiatich rokoch svojho života prechádzal celé územia ako hor
livý a neúnavný misionár, získaval pre katolícku vieru celé, až 
dovtedy pravoslávne dediny a katolíkov privádzal k hlbšiemu ná
boženskému životu. Pravoslávni ho za túto misionársku činnosť ne
návideli a neskôr, keä dosahoval čoraz väčšie úspechy, začali ho 
i otvorene prenasledovať, Litva a Bielorusko vtedy prežívali veľ
mi búrlivé obdobie svojich dejín. Pravoslávni vyhlásili neúpros
ný boj proti tzv. Brestskej Únii, ktorá vznikla koncom XVI. sto
ročia spojením niektorých pravoslávnych biskupov vo vtedajšom 
Poľsku 'š Rímom. Pravoslávni pokladali katolíkov, tzv. uniat.ov, 
za odpadlíkov a zradcov a strpčovali im život. Veľká príležitosť 
sa naskytla pravoslávnym, keä r. 1649 vypuklo povstanie záporož- 
ských kozákov, Kozáci zaplavili Bielorusko a spolu s miestnymi _ 
pravoslávnymi sa vŕšili na kňazoch a rehoľníkoch, ktorí boli zjed
notení s Rímom. Mnohí svoju vernosť katolíckej viere zaplatili 
životom. Tento osud postihol r. 1657 i Andreja Bobolu. Padol v 
blízkosti mestečka Janowa do rúk kozákom, ktorí ho neobyčajne 
kruto umučili. Zmasakrované misionárovo telo pochovali nábožní 
veriaci najprv v Janowe, neskôr ho odovzdali jezuitom v meste 
Piňsku. R. 1808 bolo jeho stále neporušené telo prenesené do Po- 
locku, kde zostalo až do r. 1922... Tam ho našli vojaci Červenej 
armády, ktorí všetky cennosti z rakvy skonfiškovali a zachované 
telo mučeníka odovzdali lekárskemu múzeu v Moskve. V r, 1923 v 
mene pápeža Pia XI. jezuiti vyžiadali od sovietskej vlády telesné 
pozostatky Andreja Bobolu a uložili ich v jezuitskom kostole Del 
Gesú v Ríme. Umučeného kňaza-misionára si hneá po smrti začali 
uctievať katolíci i pravoslávni v Poľsku, Bielorusku i Litve. R. 
1853 ho pápež_Pius IX. vyhlásil za blahoslaveného a pápež Pius XI. 
r. 1938 za svätého. Sv. Andrej Bobola sa stal vzorom hrdinskej



vernosti cirkvi q úsilia o zjednotenie pravoslávnej cirkvi s Rí
mom, Patrí medzi najstatočnejších svedkov Kristovho evanjelia a 
zároveň medzi najkrvavejších svedkov rozdeleného kresťanstva.

KATECHÉZA
S k u p i n a  S / s n ú b e n c i /
Pred vážnym životným krokom
Je to krásne, keď sa nájdu dve srdcia, ktoré cítia, že patria 

k sebe, že patria iba spolu, hoci možno donedávna ešte ani netuši
li navzájom o sebe, že jestvujú, ba, že sú určené vzájomne pre se
ba.Je to krásne, keď sa usilujú poznať^sa zblízka a vzájomne si 
vychádzať v ústrety, nachádzajúc v sebe záľubu, vzájomný obdiv a 
úctu a bez zaváhania si preukazujúc jedno druhému, ak treba, aj' 
obetu.

Je to krásne, keď sa v človeku prebudí v takejto situácii du
ša básnika - hoci aj neumělého - a keď^struny jeho vnútra sa har
monicky rozochvievajú v rezonancii s tónmi tej druhej duše, odra
zu takej príbuznej.

•Je krásne, keď tento nádherný vzťah nájde svoje vyústenie v 
trvalej vernej manželskej láske.

Celkom isto niet takého času v histórii ľudstva, niet také
ho národa, niet takej literatúry, čo by túto krásu nepoznali... 
Všetko to sa tu od vekov stále a stále opakuje. Ä predsa mladému 
Človeku, keď stojí pred rozhodnutím vstúpiť do manželstva a mieni 
to s týmto životným krokom vážne, nestačia blaživé poryvy srdca: 
cez spletité myšlienky a predstavy, ktoré mu víria hlavou, pre
diera sa ha povrch ŕožumová úvaha.' A kladie si tisíc a jednu 
otázku...

Som zaľúbený, všetko na svete by som urobil pre svoju, naj
milšiu - ale je to tá pravá láska, ktorá mi vytrvá až do hrobu?
A vôbec, je potrebná až taká "romanticky smrteľne vážna''’ láska?
Nie jé to staromódne?’ Veď toľkí sa cez takéto city hravo prenáša
jú... Aký je to cit? Alebo je to čosi iné, čosi nadcitové?

Láska... Jestvuje vôbec skutočná láska? Nie je to iba prelud, 
niečo, Čo si iba chceme nahovoriť, pretože nám to lahodí? Niečo 
v podstate iba epizodické?'

A čo vlastne je manželstvo, ten prístav, do ktorého chcem 
vplávať? Možno len akýsi kultúrny zvyk, ktorý zväčša vyhovuje 
prirodzenosti človeka... V čom spočíva vlastne jeho poslanie?

Je rozumné, aby ma moja láska k objektu mojej náklonnosti na
trvalo zviazala v manželskom zväzku? Ôo tak vziať sa - prirodzene, 
po vzájomnej rozumnej dohode - na skúšku, ako nám to pôjde, a ke
by to nebodaj, na čo nechcem pomyslieť, nešlo, rozísť sa po dob
rom ešte včas, kým nebude horšie alebo kým nebude neskoro?

Napokon, musíme sa sobášiť v kostole? Nie je to formalita, 
od ktorej nič nezávisí, nanajvýš porozumenie alebo neporozumenie 
zo strany rodiny'?

A ako to bude vyzerať, keď už nebudeme sami dvaja, keď pri
budnú deti?'Veď chceme deti! Alebo nie? Budeme mať potom ešte čas 
pre seba a na seba v prívale starostí, nezovšednie nám s nimi na
ša láska? Nemali by sme radšej žiť iba sami dvaja pre seba?
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Viem si vôbec predstaviť, že utvoríme rodinu, novú rodinu? 
Vystačíme tu my dvaja s predpokladmi, ktoré si vnášame do manžel
stva? Poznáme sa dostatočne na to, aby sme tento vážny krok uro
bili s plnou zodpovednosťou?' Veá rodina je §amá starosť a od-rie- 
kanie sa - tak ma aspoň poúča život okolo mna...

A budeme mať čo dať zo seba svojim deťom?' Budeme ich vedieť 
pripraviť na život? K čomu ich budeme viesť? A ako? Mám o tom ne
jakú predstavu? Chcel by som byť v niečom pre svoje budúce deti 
vzorom a chcel by som sa sám v nich vidieť?

Ale vôbec... Prečo sa takto sám seba spytujem? Nie je každá 
z týchto otázok zneuctením, znevážením hĺbky mojej lásky? Môžem 
vôbec uplatňovať na lásku nejaké racionálne kritériá? Nié je to 
potom vypočívavosť? Nie som takto azda nehodný opätovania mojej 
lásky?

Nuž, poďme pekne po poriadku...
Vzácny priateľ, viem, že si si kládol možno tieto, možno 

mnohé iné /azda i celkom iné/ otázky, ale som presvedčený, že 
tie z otázok, ktoré som uviedol posledné, ťa netrápia, lebo v 
nich máš od začiatku jasno.

Z čoho tak usudzujem, keď ťa ani nepoznám? Z toho, že si sia
hol po týchto riadkoch.

Potrebuješ ©.ihozumovo rozobrať sám pre seba a potom i vo 
dvojici s milovanou osobou všetko to, čo je pre spoločný život v 
manželstve a v rodine dôležité. Si veriaci, katolík, a tak medzi 
tie najdôležitejšie veci ti tu patria svetonázorové a v širšom aj 
užšom zmysle náboženské základy, na ktorých by si rád budoval svoj 
budúci život, svoje budúce manželstvo, svoju budúcu rodinu ako na 
pevnej skale... Vskutku, na pevnej skale, tak ako - neostýchaj sa 
to tak sformulovať,, pretože to má, ubezpečujem ťa, svoj hlboký 
zmysel a skutočný vnútorný súvis i - tak ako Kristus buduje svoju 
cirkev, A vieš,, že Kristus svoju cirkev miluje neskonalou láskou.

Práve pre tento zásadný postoj ťa aj oslovujem’ako vzácneho 
priateľa. Dovoľ mi však hned na začiatku sa ospravedlniť, Že svo
je oslovenie formulujem v mužskom rode, hoci neviem, či si mla
dík, alebo deva. Je to tak pre mňa v stohovaní jednoduchšie, na
pokon - oslovujem v tebe človeka a to mi dáva právo použiť istú 
literárnu licenciu. Poznáš Filoteu, úchvatné dielko sv, Františka 
Saleskéhc? V nej pisateľ oslovuje dušu túžiacu po Bohu, milujúcu 
Boha v ženskom rode, a pritom jeho oslovenie je určené každému, 
kto ho chce počuť. Nie v tom rode a v oslovení je podstata veci, 
o ktorej sa chceme zhovárať...

Prejdime však k veci samej.
Toho, čo si má človek dôkladne uvážiť a premyslieť alebo u- 

robiť pred uzatvorením manželského zväzku, je veľa, ale nás tu 
budú zaujímať naozaj iba tie spomenuté už základy, na ktorých mož
no a treba budovať a z ktorých sa napokon odvíja v manželskom ži
vote všetko ostatné v rovine mravnej, v rovine psychologickej, v 
rovine sociálnej, v rovine ekonomickej, v rovine politickéj.,.
Ak nebudeme mať solídny fundament v tejto podstate, nemôžeme ani 
počítať do budúcnosti s čímsi iným než s nevyrovnanosťou, neuspo— 
riadanosťou, ba vari až chaosom v tých ostatných sférach, A tak 
by to asi naozaj nešlo, naše pekné a milé predstavy by sa rozply
nuli raz-dva ako dym, prišlo by vzájomné sklamanie, roztrpčenosť, 
pocity ublíženia a viny, bolesť a utrpenie, ktoré nemuseli byť, 
keby...



Preto Sa, vzácny priateľ, pozývam sadnúť si a vážne si pobe- 
sedovať práve o tej podstate, na ktorej nám tak záleží. Pravda, 
už teraz si povedzme, že naše úvahy musia vychádzať z niečoho, čo 
nám bude trvalou smernicou, o čo sa budeme môiieť sústavne opierať, 
a že by ich malo pritom sprevádzať aj trvalé štúdium všetkj/ch sú
visiacich dôležitých otázok, o ktorých bezprostredne spolu hovo
riť nebudeme, aby sme sa priveľmi neodchyľovali od spoločného 
skúmania podstaty.

Ukazovateľmi smeru nám budú slová Zjavenia, tak ako nám ich 
predklada~Švaté~pľsmo ä~akó~nám lch~interpretÚQe~Učiteľgkýjžjgd 
cirkvi.- Pokúsime sa zamerať takto niekoľko našich budúcich be
sied. “x'eraz sa sústredíme iba na niekoľko všeobeeaých poznámok, 
na tn, k čomu sa už s' ohľadom na náš základný zámer nemienime ne
skôr vracať, ale čo treba mať jednostaj na pamäti už len preto, 
že manželstvo je naozaj vážna vec*

V a Š ® _ 1 áno1* ne c h_ _je _ " áno11 a "nie" _ ne c h_je_"nie"
Nič si nezakrývajme, povedzme si rovno, že ani mnohé svia

tostné manželstvo, manželstvo medzi pokrstenými katolíkmi, uzat
vorené slávnostným, cirkvou predpísaným spôsobom v kostole, nevy
drží dnes dlho. Smutné je vidieť okolo seba, i vo svojom najbliž
šom okolí, medzi blízkou rodinou, rozvrátené manželstvá, nelásku, 
hnevy a nenávisť, neveru, rozvody, fleti, ktorým chýba pravá ot
covská a materinská láska, deti, ktoré sa vnútorne tvarujú ako 
samorasty krivené vo svojom vývoji nepriazňou prostredia a okol
ností.

Sú i manželstvá krésťanov, s ktorými to nevyzerá "tak zle", 
ale ktoré sa preorientovali od svojich najvnútornejších hodnôt 
na hodnoty materiálne. Ich hnacím motorom a stmeľujúcim činite
ľom sa stala honba za hmotným blahobytom, za spoločenským posta
vením, za "miestom na slnku", za vonkajšími uznaniami. Takéto 
manželstvá odsunuli Boha na vedľajšiu koľaj, urobili si z neho 
iba "zadné vrátka", alebo sa ho aj celkom vzdali.

Poznám i mladé sviatostné manželstvo medzi pokrstenými, v 
ktorom sa hneS po sobáši z jednej strany udomácnil otvorene hlá
saný ateizmus. Ako je také čosi vôbec možné? Kde a kto tu urobil 
chybu? Poznáme pomery čo do možností dôkladnej a zodpovednej ná
boženskej výchovy, ako sa vykryštalizovali u nás za posledné 
štyri desaťročia, a tak nás ani nemôže veľmi prekvapovať,^že mla
dík, ináč vysokoškolsky vzdelaný muž, pred vstupom ďo manželstva 
nemal dostatočný základ v tomto ohľade. Snúbenec, pravda, nevyhrá 
nený, rád vyhovel želaniu rodiny svojej vyvolenej, aby bol sobáš 
cirkevý, a azda i sám vnútorne pociťoval, ie by ‘to tak malo byť. 
Prirodzene, chodil na faru na "katechizmus". Na základné pouče
nie dostal do rúk učebnicu náboženstva pre najmenších. Svedomito 
sa z nej naučil všetko, čo sa od neho požadovalo. A práve tû rna- 
stal uňho zlom. Podľa úrovne výkladu predkladaných právd v učeb
nici urobil si nelichoťi^ú predstavu o celkovej úrovni učenia 
cirkvi a keä si to dal dohromady s "poznatkami" o tmárstve cirk
vi, ktoré mu ostali v mozgových závitoch z lavíc socialistickej 
školy, asi sotva mohol reagovať ináč. Cirkevný sobáš síce ešte 
absolvoval, ale odvtedy do kostola viac nevkročil.

Isteže, mladík urobil - prísne vzaté - chybu, ked podstúpil 
cirkevný obrad proti svojmu novoutvorenému vnútornému presvedče
niu, len s ohľadom na okolnosti, ktoré sa už okolo jeho vstupu 
do manželstva vyvinuli. "Vaše ^áno’ nech je ’ánn’ a ’nie’ nech 
je ’nie’, aby ste neprepadli súdu," hovorí svätý Jakub /Jak 5, 
12/, parafrázujúc Kristovo /Mt 5-, 37/: "Vaša reč nech je ’ áno- 
-áno’,, ’nie-nie’. §o je navyše, pochádza od Zlého". To "áno"



pred oltárom sa totiž býka nielen vzájomnej lásky a vernosti man
želov, ale aj ich prijatia detí ako Božieho daru a sľubu vychová
vať svojich budúcich potomkov podľa Kristovho evanjelia a podľa 
zákonov Kristovej cirkvi. Avpotom, aký zmysel má vyslovovať svoje 
'*ánow pred Bohom, kečí sa zaň Bohu nemienim zodpovedať?

Isteže, vravím, mladík urobil chybu. Ale boli by sme neobjek
tívni, keby sme jeho chybu pokladali až za takú veľkú. Nebol do
statočne poučený vo veciach náboženstva. Za to istú časť zodpoved
nosti - hoci ťažko posudzovať, koľkú - nesie podľa všetkého i du
chovný, ktorý ho na prijatie sviatosti manželstva "pripravoval".

Ale nesúčíme, nie sme na to povolaní. Konkrétny príklad,, kto
rý som uviedol, ale aj mnohé iné prípady, s ktorými sa takmer 
denne stretávanie, nech sú nám iba dokladmi toho, aká nesmieme 
dôležitá je dôkladná náboženská príprava pred sobášom. Takáto 
príprava je zakaždým problematická, keČÍ sa "scvrkne" na samo pred
manželské poučenie na fare, alebo dokonca ani na to nie, ak du
chovný správca "v dobrej viere" mylne predpokladá, že snúbenci 
pochádzajúci z tzv. dobrých katolíckych rodín majú aj dobré nábo
ženské základy, a v ostatnom sa spoľahne na ich inteligenciu.

Dobrá náboženská príprava na život, a teda i na manželstvo, 
začínä_sä nz^od_detstva_v rodine_. A pokračuje systematickým vyučo
vaním náboženstva v”Čäse prípravy na prvé prijatie sviatostného 
Spasiteľa v Eucharistii. Ani v tej prvej etape nebýva všetko ide
álne, a v druhej už tu mávame v našej situácii do činenia so sku
točnými problémami - počnúc faktickými možnosťami a rozsahom vyu
čovania a končiac oprávnenými obavami rodičov zo "spoločenských" 
následkov hlásenia sa ich detí k viere.

Podstatnou zložkou náboženskej výchovy je potom katechizácia 
pred prijatím sviatosti kresťanskej dospelosti, sviatosti birmo
vania. Lenže v tejto oblasti sme u nás dnes celkom vedľa. Na bir
movku idú deti spravidla predčasne, vo veku, kečí im náboženské 
pravdy nemožno ešte predložiť spôsobom vyžadujúcim si už chápanie 
dospievajúceho človeka, a nie je tu spravidla ani záruka, že sa 
im takého dokonalejšieho podania dostane neskôr. Prípad mladíka, 
ktorý som spomenul, hovorí o tom zreteľne.

Ale mnohí sa už hedostatnú ani k birmovke, ani k dôkladnej
šiemu poučeniu vo veciach svojej viery. Tu je potom zjavná absen
cia hlbšieho poznania náboženských právd, a tak i hlbšieho pozna
nia svojho vlastného postavenia a poslania vo svete a v cirkvi, 
zmyslu ..svojho života a svojej práce. 0 absencii praktizovania 
kresťanského života už ani nehovorím.

Nua, vzácny priateľ, ak si svojho času prijal znak daru Du
cha Svätého vo sviatosti birmovania, isto vieš, kam mierim. Áno, 
o upevňovanie svojho kresťanského povedomia sa treba sústavne 
Uoilovať. Sgmovzdelávanie_sa_vo_svojom_náboženstve_1_ustayičná 
modlitbaA_časté^pristupoyanie_k_syiatôštiam,_žoďpoygdné_plňenie 
si ..poviňnosIiv. zívol v Kristovom Dueňu, Ducnú_Ilsky a pravdy - 
ií-.Ďl-Cestij“jediná- cestai_E:tora ti_3a_b'nc_RristoyEô_nasXeaova- 
teľa. Ä to je nečina cesta,-po“Etorej“možeš po EresťinšEy“Eräca:f

Ak si azda birmovaný nebol, usiluj sa ešte pred vstupom do 
manželstva pristúpiť s plnou zodpovednosťou k tejto sviatosti, 
jednej zo sviatostí kresťanského zasvätenia /pripomeňme si: svia
tosťami kresťanského zasvätenia sú krst, birmovanie a sviatosť 
posvätenia kňazstva/, aby si v manželstve k rozvijaniu^spoločného 
života v láske a vernosti prispieval hodnoverne, posilňovaný a po
sväcovaný Duchom Svätým, ako všestranne dospelý kresťan. Ver mi, 
pre zdravý a šťastný manželský a rodinný život ti to dá nesmierne 
veľa. Poučeniu birmovancov venovalo Bodinné spoločenstvo svoj



minulý cyklus katechéz. pokús sa zaobstarať 3i ho /požičať, od
písať/ a preštudovať, Odporúčam ho do tvojej pozornosti. Nájdeš 
tam hodne na poučenie i rozmýšľanie.

Chceš dať, vzácny priateľ, svoje "áno"; pred oltárom milovanej 
osobe. Nezabúdaj,*že ho dáš takto i Bohu. Vyslov ho s plnou zodpo
vednosťou, s vedomím-plnej zodpovednosti, pripravený na všetko, 
čo ťa bude v manželstve sprevádzať. Ako nič na tomto svete, ani 
tvoja_manžeÍska cesta nehode bez problémov,' a p keH sa na ’ nu vý~- 
ďS|_s"’tymi”na2SňäjsImI predstavami a_ňljlepsTmi^úmysIamiT^/řeťo 
nech 3Í_Ivo je_^anoý_xäkéj'_|I__geyne Et*äSäl"toúXo“cesíoú“ňiv^sdo- 
ry všetkým prodpôkladIn3̂ m~l_nepredpokiidiňým_úskaliäm~~I"'ž.rážorú.

Všetko si /opred dobre uvážiť
Sviatostné manželstvo je, ako vieš, nerozlučiteľné. Zaľúbený 

človek si možno ani nepripúšťa teoretickú pochybnosť, že by jeho 
manželská prax mohla niekedy zlyhať, ale je to už raz tak, že 
silné citové vzplanutie /v reči mnohých ľudí láska, hoci to nie 
je láska v pravom zmysle slova/ robí človeka slepým.

Zaľúbenci si Často nevidia navzájom svoje ani telesné ani 
charakterové nedostatky, nezladiteľnosť svojich životných posto
jov, svojich názorov na nejednu podstatnú vec, nepozorujúc svopu 
vzájomnú intelektuálnu a mentálnu nerovnosť, sociálne, etnická, 
náboženské, svetonázorové i politické priehrady medzi sebo-u. Á 
preto kečí sa po krátkej známosti vezmú, často veľmi skoro, neraz 
už v prvých dňoch manželstva nastáva u nich dezilúzia a začínajú 
sa vidieť, naopak, až v skarikovaných podobách, s chybami a roz
dielmi zveličenými ako v-krivom zrkadle, Prichádzajú nezhody, 
hádicy, upodozrievanie, žiarlivosť, uprednostňovanie kamarátstiev 
z predmanželských čias, vyhýbania sa domovu, nevera, vysedávanie 
v krčmách, agresivita voči partnerovi a napokon i trvalý rozvrat 
manželstva.

Bezpodmienečne teda treba_svojho_budúceho_manželského payťne- 
ra dostatočne poznať, le2Šie_poyedaňe i_treba_sa jvzájomhe jčíošľaľ 
toSr.e poznať. Pianže'IsTvô Rie~pe Ioľériä. vzájomné gpozná-

?. :č£äýsč^_pšr dni alebo týž5nôv~iä^enžiTne ^hodi?' 
sBolui_aÍi_yonkoncomýneyedifi k_nemu_ani úsilie o_predmeň|ilské 
intIme_telesn?‘'zbIízini37 '̂jflno äj druhé "vyvoláva umě I é ~ ž r ýcľil e n i e 
prirodzeného vývoja"vzá,j omne j známosti, narúšajúc jeho náležitú 
vyrovnanosť, ak už nehovoríme o nezodpovednosti takého počínania. 
Celkom isto však spoznávanie sa účinne napomáha vzájomná úcta me
dzi partnermi, ohľaduplnosť, nevtieravá pozornosť jedného voči 
druhému, najmä pri prípadných starostiach.a ťažkostiach•toho dru
hého, nevypínavosť, trpezlivosť, kontrola svojich citových preja
vov,

Prévei tak je rozumné - a katolícky mladík i katolícka deva by 
£§_Í2_Y2z/-2!l;2e -ňomali zabúdať - vypočuť si mienku svojich 
2_Y2l,l2_IÍY2iMi}2_E§l2'22ÍPi MusTs si u^eéomiť,"že rodičia, aj keby 
ti azda _ ich “mienka bola"'"proti srsti" a nemohol by si piiou súhla
siť, mojú na pamäti tvoje dobro, veá si ich.dieťaťom. Radiť ti v 
tvojich životných rozhodnutiach je ich posvätnou úlohou. Ich prí
padné negatívne argumenty nech sú ti - navzdory zármutku z ich. po
stoja - podnetom na opätovné starostlivé preskúmanie svojho veľké
ho životného plánu. Možno ťa predsa len upozornili na nejaké zá
važné okolnosti, ktoré si si sám nevšímal, a tak o nich môžeš lep
šie pouvažovať, a ak nie, ak si mal všetko už predtým dobre 
zvážené, upevnia ťa námietky v presvedčení, že sa rozhoduješ' s práv
ne, a budeš to vedieť svojim rodičom aj vysvetliť.

Koniec koncov, ;je ti predsa jasné, že prekážky, a oveľa nemi
losrdnejšie, striktnejšie, stavia uzatvoreniu manželstva v určitých



prípadoch už .zákon - tak svetský, ako aj cirkevný. Láska sem, 
láska tam - prekážka nedostačujúceho veku, pokrvnej príbuznosti, 

jestvovania už právoplatného manželského zväzku u 
niektorého zo zaľúbencov a mnohé iné urobia plánom dvoch ľudí, 
ktorí sa chcú vziať, hrubú čiaru cez rozpočet. Rodičovské námiet
ky u dospelých detí nemajú síce platnosť zákona, dospelý človek 
sa rozhoduje sám, a môže sa stať i to, že rodičia naozaj nemajú - 
pravdu alebo majú neodôvodnené obavy, ale trvalá platnosť štvrté
ho Božieho prikázania zaväzuje i dospelé dieťa s úctou a láskou 
si vypočuť slová svojho rodiča a venovať im náležitú pozornosť,

Y_í?aM o m  získať do_manželstva_rodioovské
požehnanie^ Nie "je to formálny úkon, Xj BoE sám Ro rešpektuje“ 
ako je zrejmé z biblického rozprávania o Ezauovi a Jakubovi, Ro
dičia požehnávaním svojho dieťaťa ako bezprostrední zástupcovia 
samého Boha vykonávajú časť svojho všeobecného kňazstva, Vyjadru
jú ním svoju lásku k dieťaťu a svoju spätosť s ním a vyprosujú 
ním svojmu dieťaťu požehnanie Božie. A toho Božieho požehnania 
mladému človeku do manželstva veru naozaj treba.

K tomuto všetkého, čo sme tu spomenuli, pridružuje sa nepo
chybne aj zodpovedné zváženie, či si na založenie manželstva a 
rodiny z každej stránky pripravený.

Ste obaja dostatočne zrelí na tento vážny krok? Budete mať 
z čoho žiť a z čoho budovať domácnosť? Budete mať kde bývať? Ne
budete musieť byť rodičom na ťarchu? Ak na nejaký čas áno /na
príklad nebudete môcť dostať skôr byt/, tak dokedy? Nenaruší 
uzatvorenie manželstva niečo z vašich doterajších plánov /naprí
klad dokončenie štúdia niektorého z vás/? A tak Šalej,.,

Ale tieto úvahy máš, vzácny priateľ, domnievam sa, už za se
bou, ked vážne pomýšľaš na manželstvo. A tak sa pri nich—nebudeme 
Šalej zdržiavať. Ak by si predsa len potreboval ešte hlb-šie sa 
zamyslieť nad niektorými jednotlivosťami, siahni po dobrej p-sy~ 
chologickej literatúre zameranej na otázky vzťahu mládenca a devy 
podávajúcich si ruky do spoločného života. Také knihy u nás sú, 
len si ich treba vedieť starostlivo vybrať. V^každom prípade tí 
však odporúčam preosievať čítané z nich cez sito povedomia kres
ťanskej mravnosti /tejto stránke veci budeme v našich besedách 
venovať pozornosť/.

Nielen radostné starosti, ale aj starosť o ra&osť
Prirodzene, so vstupom do manželstva, s jeho uzatvorením, 

je spojených veľa rozmanitých starostí. Sobáš musí mať dôstojnú 
formu /a vlastne v našich podmienkach sobáše dva - najprv civilný 
ktorý je predpísaný zákonom štátu a pred štátom jedine platný,, a 
následne cirkevný, ktorým jedine sa manželstvo stáva manželstvom 
sviatostným/ a spravidla treba náležité pripraviť aj svadbu. Tre
ba sa postarať predovšetkým o vybavenie všetkých formalít predpí
saných štátnou i cirkevnou vrchnosťou, o dohodnutie a zabezpeče
nie sobáša /jedného i druhého/ čo do miesta i času, o zabezpečeni 
svedkov, pozvanie blízkych, vytlačenie a rozoslanie sobášnych o- 
známení, zaobstaranie svadobného odevu, obrúčok, kytice pre ne
vestu, zabezpečenie svadobnej hostiny a o veľa dôležitých i mene;) 
dôležitých jednotlivostí...

Je to naozaj starostí nad hlavu, ale sú to starosti, ako sa 
vraví, radostné. Snúbenci ich radi podstúpia a zvyčajne im y tom 
radi pomôžu aj rodičia a radi im vyjdú v ústrety aj iní, 7ed ye 
to, vravievame /a to ešte aj dnes zoči-voči realite vzrastajúcej 
rozvodovosti a vstupovania rozvedených do nových partnerslc/ch 
vzťahov/, iba raz v živote. Vari všetci totiž cítime, že takto 
- iba raz v živote uzatvárať manželstvo - je to najprirodzenejšie 
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Katolícky snúbenec má, pravde, e .i starosti špecifické. Svoj 
manželský sľub ide skladať pred Boh c 21. R spomenutým už formalitám 
ktoré vyžaduje cirkevná vrchnosť /o tých ho náležíte poinformuje 
správca farnosti/ druží sa aj potreba náležíte sa pripraviť na 
vstup do_manželstya_duchoyne, _Bezpr os t redne pred_s amým týmto "kro
jom y”iÉ""úz odHIIadneme_oaýtôBoTjze JyáíT'|Ivbt'“kTéšťahi^musI'‘%  f ’ 

SoKIadnou“prípravou í“ol'”näjvážhéjšie_živ”tn/lkro:: 
lienke v o”’šKuňeôhTrôväť''ňi_3učfibv.úu“s'Trunk 

maňželstyii_Tomu_sluzi a]jj _ pŕ ôdmanl ä Is ké “po u? e ň to “niT ’far 0 a^semol255sn50Z2_BElÍlil22Í2li-.2Íl2lÍÍ2Í̂ hĉ 2ivotaľ""*''..
K tomu praktizovaniu patrí, vzácny priateľ, medziiným a

tu

.. V: ne d z snu oeno a mi,chovávanie čistoty vo vzájomných ý,: 
búda^me, že napríklad intímny telesný styk partnerov nie
nú manželmi.- Ä v 
ee pred štátnym zákonom sme manžel:

za -a.1 ne/
l:L CD 

t n ?>

ja 2’ ka
n c i sta-
že 0  pi— Jl.

od oh íle civilného sobáša.
ale pred Bohom sviatostné manželstvo uzatvárame až Girkevnýjn#só~ 
bášom, a preto je pre nás z hľadiska kresťanskej morálky záväzný 
termín cirkevného sobáša.

svi
Napokon, kresťanské manželstvo je sviatosťou živých čiž 

intosťou, ktorú človek môže. prijal3 iba v stave posväcujúce
los ti. Ií cirkevnému sobášu pris tupujeme t.e

D niľ -
oa po dôkladne vykonane 

svätej spovedi, najlepšie generálnej, pri ktorej sa spovedáme zo 
všetkých svojich hriechov, aj tých, z ktorých sme sa už spovedali 
a ktoré už našu dušu neťažia. Dobre je pristúpiť k sviatosti zmie 
renia o čosi skô.r, o deh-dva, nie tesne pred sobášom,air; smo ba 
vyspovedali čo najlepšie, bez nejakej nervozity, bez ktorej sa 
azda sám sobášny deň ani’nezaobíde„

Korunou sobáša je pristúpenie k svátému prijímaniu. Ono to
tiž. najlepšie zvýrazňuje a sprítomňuje spojenie človeka s Bohom, 
ktorého odrazom je sám sobášny obrán. Preto sa i má sviatosť man
žel stva vysluhovať spravidla vo svätej omši a preto novomanželia 
môžu podľa nových cirkevných predpisov prijímať pri sobášnej„svä
tej omši pod oboma spôsobmi /bežne laici pre čisto praktické dôvo 
dy prijímajú len Pánovo Telo; pod oboma spôsobmi sa prijíma v ur- 
čitých^konkrétnych prípadoch/. Prijímanie novomanželov pri sobáš
nej svätej omši dáva osobitný slávnostný ráz prijatiu sviatosti 
manželstva, ktorú si manželia vysluhujú sami /sobášiaci kňaz ju 
tu iba^kvalifikovaným svedkom pred Bobom/, s najlepšie dokladá 
ich spätosť s Kristom, - ktorý posvätil ich*manželstvo.

Toto všetko musíš mať, vzácny priateľ, na pamäti popri ostat 
ných starostiach okolo svadby, A nielen, to: je nesmierno dôležité 
aby si v čase pred rozhodujúcim životným krokom; na ktorý sa chys 
táš, žil plne vedome každý svoj deň životom praktizujúceho kato
líka. Čo to znamená, isto ti netreba osobitne pripomínať, vieš, 
že je to život v láske k Bohu a k blížnym, život statočného plne
nia si svojich "civilných" i náboženských povinností a súčasne u-

Tak popri všetkých tzv, 
zatvorením manželstva ža

lo svojho -životného 
mojej láske, aby 

ť bola úplná." /Jni.ý,.

■j,bv
z t  OJ 
■ ante

stavlčnej vytrvalej a pomernej modli 
radostných starostiach súvisiacich s 
iste zvládneš aj starosť o trvalú radosť 
kroku, o splnenie Kristovho želania 'Ôs 
vo vás bola moja radosť a aby vaša raucs 
9,1i./

Toľko azda, vzácny priateľ, na úvod našich besied. Skúsime 
sa spoločne "prehrýzť" najvážnejšími, otázkami súvisiacimi s po
slaním manželstva, preto prosme spoločne Ducha Svätého', aby vie
dol naše uvažovanie,

Teofil



SPIEVAhE V RODIľíE

Pokračujeme v našej rubrike uverejnením ďalších dvoch 
piesní,ktorými vám, mdlí čitatelia, chceme pomôcť oživiť 
a spestriť vaše duchovné úsilia tak,aby napomáhali prehĺbeniu jednoty a radosti vo vašej rodine.

BtJdem chváliť meno Božie piesňou a velebiť ho budem vzdávaním vďakov / Ž 68 (69), 31 / .
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SPRAVODAJCA
Vážení čitatelia, naša spravodajská rubrika prináša opäť 

niekoľko aktuálnych informácií, ktoré sme i vašou zásluhou do 
redakcie dostali a za ktoré vám-. Sakujeme. Veríme, že i naäalej 
nám budete prostredníctvom svojho doručovateľa RoSu posielať 
aktuálne správy nielen o tom, čo sa udialo vo vašom farskom či 
rodinnom spoločenstve, ale že nás tiež upozorníte na tie význam
né udalosti - výročia, slávnosti, oslavy a pod., ktoré sa ešte 
len udejú.

LEN JEDNA KATOLÍCKA CIRKEV 
“Nie je korektné robiť 

ostrý rozdiel medzi oficiál
nou, štátom trpenou a usmer
ňovanou cirkvou a medzi cir
kvou neoficiálnou" - povedal 
v rozhovore pre časopis Pub- 
lik-Forum otec biskup J. Ch. 
Korec a dodáva: "Vplyv reži
mu oddaného kňazského zdru
ženia Pacem in terris je ma
lý. V súčasnosti je na Slo
vensku asi 20 duchovných pre 
Pacem in terrisvaktívnych. 
Prevažná časť kňazov stojí 
však verne pri Ríme a plní 
obetavo svoju službu."

TÍŽDEŇ SVEDOMIA
V Moskve na Žuravľovom 

námestí &ivZ iniciatívyv8a- 
sopisu Ogoňok konal v dňoch 
19.-26.11,1^88 Týždeň svedo
mia - týždeň pamiatky obe
tiam stalinských represálií. 
V obrovskom foyeri miestneho 
Paláca -kultúry stál veľký 
múr polepený fotografiami 
zastrelených či neľudskou 
prácou vo vyhnanstve umuče- 
nýcbuJľud í. Icbt pamia t ke s a 
prišlo pokloniť nespočetné 
množstvo sovietskych občanov.

/ňd/
HRDINOM BOL ECO

Hrdinom štyridsiateho 
ročníka knižného veľtrhu vo 
Frankfurte nad Mohanom sa 
stal taliansky spisovateľ 
Umberto fíco so svojím novým 
románom Foucaltovo kyvadlo. 
Kým jeho slávny román Meno 
ruže /vydal Odeon 1988-pozn. 
red./ bol encyklopédiou

Redakcia
"lepšieho" stredoveku, nový román, 
ako Eco sám zdôrazňuje, je ency
klopédiou "najhoršieho" dvadsiate
ho storočia... /zt/
IVAN POHANSKÍ NA SLOBODE.

Ivana Polanského odsúdeného 
Krajským prokurátorom v B§nskej 
bystrici na štyri roky odňatia 
slobody nepodmienečne prepustili 
pred Vianocami na základe žiados
ti o odpustenie polovice trestu 
na slobodu. Keňže už predtým sa 
mu amnestiou pôvodný trest znížil 
na polovicu, mohol Ivan Polanský 
stráviť Vianocev kruhu svojej 
rodiny, /ls/
NOVÍ KOSTOL v BRATISLAVE?

Do redakcie sme dostali sprá
vu, podľa ktorej sa v Bratislave 
usilujú o stavbu nového kostola 
v priestoroch sídliska štrkovec. 
Vzhľadom na zložité problémy, kto
ré bude treba v tejto súvislosti 
vyriešiť, * nie je možné túto 
správu zatiaľ spresniť. I navzdor 
tomu prosíme čitateľov, aby nám 
- veä ide o vec širokej katolíc
kej obce - posielali svoje návrhy, 
„pr ipomienky a. ponuky-, ale..hlavne __ 
aby nezabúdali na prosby vo svo
jich modlitbách. Vľ čalších per
spektívach sa počíta s novými kos
tolmi v Petržalke a Karlovej Vsi.

/ls/
MLÁDEŽNÍCKA. KATOLÍCKA ORGANIZÁCIA 

Podľa oznámenia litovského 
rozhlasu založia vo Vilňuse v mar
ci tohto roku mládežnícku katolíc
ku organizáciu. Vvjej organizač
nom výbore budú kňazi, seminaris
ti a mladí katolíci.

/ls/



ZISK 2 MILIÓNY KČS
Viete, že ročný zisk 

Spolku sv. Vojtecha činí 2  
milióny ICčs? Iste však ne
viete, že po odrátaní 300 
tisíc Kčs pre katolícku gha- 
ri u putuje zvyšok /milion 
päťstotisíc Kčs/ do poklad
nice ONV v Trnavel

/ls /'

ROZVODOVOSŤ V ZSSR
Podľa sovietskej tlače 

sa v ZSSR rozvádza osemkrát 
viac manželstiev ako pred 
rokom 1939, pričom v Moskve 
sa končí každé druhé manžel
stvo rozvodom a 33 % detí 
sa rodí mimo manželstva.

/ks/
ZOMREL PÁTER SCHMIDT

V pondelok 9. januára 
1989 zomrel v Bratislave vo 
veku 86 rokov známy jezuita 
páter Ján Schmidt. Posledná 
rozlúčka so zosnulým sa ko
nala v piatok 13.1.1989 v 
odpoludňajších hodinách.

/ls/
0 PRENASLEDOVANÍ DUCHOVNÝCH 
V ZSSR

/APA 10.1.1989/ Ruská 
pravoslávna cirkev v ZSSR vy
tvorila vyšetrovaciu komisiu 
ktorá má odhaliť skutočné 
rozmery represií proti rus
ký:! duchovným za Stalinovej 
éry. Podľa údajov Kathpressu 
to v televíznej diskusii vy
hlás il- Člen cirkevného vede
nia metropolita Juvenalij. 
Povedal, že komisia bude 
zhromaždovať všetok významný 
materiál, aby mohla stanoviť 
metódy a rozsah Stalinovho 
prenasledovania v ZSSR.

Správa agentúry TASS 
poukazuje na rozdiel medzi 
úmyslami cirkvi a strany: 
Zatiaľ, čo rezolúcia KSSS sa 
obmedzuje na roky Stalinovej 
éry, synoda hovorí o "soviet
skom období", do ktorého 
spadajú tiež dvadsiate roky 
za V.I.Lenina. Podľa súhrnu 
ilegálne zverejneného roku 
1970 bolo v rokoch 1918 až 
1929 zabitých najmenej 111 
pravoslávnych biskupov a 66 
ich bolo zatknutých.

59

0 L. KAGANOVIČ OVI
/Moskovskája pravda 10.1,89/ 

Kagaňóvičov podpis je na mnohých 
zoznamoch ľudí odsúdených na za
strelenie. .V jednom z takéhoto 
zoznamu 229 osôb je 23 členov 
ÚV KSSS a 21 ľudových komisárov. 
Spoločne s Molotovovom a lialeideo 
vom riadil Kaganovič plénum ÚV 
.Komsomolu, na ktorom okamžite 
uväznili 93 členov pléna a 43 z 
nich potom zastrelili.

Členovia byra mestského vý
boru KSSS ho v máji 1962 obvini
li zo sadizmu, fyzického násilia 
voči podriadeným a dokázali mu, 
"že jeho podpisy sú na zoznamoch 
viacej ako 36 000 straníckych 
štátnych, vojenských a vyšších 
technických pracovníkov odsúde
ných na zastrelenie, nehovoriac 
o mnohonásobne väčšom počte po
pravených bežných občanov."
Iní členovia Ú V  KSSS uviedli, žc 
podľa zoznamov podpísaných Stali
nom a ^anovičom bolo zastrele
ných 230 000 ľudí. Kaganovič len 
lakonicky formuloval: "Masové re
presálie - áno, k takémuto vybo
čeniu z medzí došlo."
NOVÁ ÚSTAVA V MÁR

AP Budapešť 10.1.1589 
V tento deň zasadal parlament so 
schválením zmien v Ústave MÁR a 
troch zákonov o právach občanov 
na zhromažäovanie a na vytvára
nie spolkov. V preambule uviedol 
K. Kulcsár, minister spravodli
vosti: vK základným ľudským prá
vam Maáarov patrí právo organizo
vať demonštrácie a vytvárať nezá
vislé -skupiny i politické strany. 
Spolčovacie a združovacie právo 
sú "nescudziteľné". Združovacie 
a spolčovacie právo nezaručuje 
štát, ale sú "základnou slobodou" 
Nové združovacie právo zahrnuje 
aj právo vytvárať politické stra 
ny. Je však potrebný osobitný zá
kon, ktorý by stanovil činnosť s 
zakladanie nových strán a týkal 
sa ich politickej platformy. 
Spolčovací zákon musí zaručiť 
."slobodné vyjadrenie názorov".
To, čo tento zákon nezakazuje, je 
povolené. Nový zákon nevyžaduje-, 
aby demonštrácia bola vopred 
schválená. Stačí, ak je vopred 
ohlásená. Dodatky Ústavy a nové 
zákony sú vyjadrením demokracie 
a podpory verejného vyjadrenia



slobôd. ̂ Prevažná väčšina z 3ý 5 
prítomných poslancov maďarské
ho parlamentu predložené návrhy 
schválila.
PŔJľJAVľ POVZBUDENIA

rodia spoľahlivých in-- 
formácií, ktoré sme získali 
pred. uzávierkou tohto čísla, 
biskup Ján Korec dostal k Via
nociam 1988 a k Novému roku 
mnohé pozdravy zo zahraničia.
Sú r ^vzbudením pre obetavých 
veriacich po celom Slovensku. 
Pozdravy poslali: kardinál J. 
Ratzinger a Willebrands z Vati
kánu, kardinál Martini z Milá
na; arcibiskup z Paderbornu, 
Ereiburgu a Salzburgu; biskupi 
z Bari v Taliansku,zo Západné
ho Nemecka biskupi z Limburgu, 
Speyer'u, Eichstättu, Aachenu, 
ritoistéru, Trieru a Augsburgu, 
z Rakúska z Graz-Seckau a zo 
Salzburgu. Okrem toho otec bis
kup dostal pozdravy od mnohých 
kňazov i .jednotlivých veriacich, 
najmä zo Západného Nemecka, 
Holandska a Rakúska; zo Spol
ku slovenských spisovateľov 
a umelcov v zahraničí a od 
Slovákov z USA, namä z Chicaga.

Všetky tieto pozdravy sú 
prejavom pozornosti nielen vo
či biskupovi J.Ch. Korcovi,ale- 
i voči všetkým, ktorí obetujú 
svoje sily pre dobro cirkvi na 
Slovensku!

/ČSTK 9*1*1989, prevzaté z AT A/
"Sociologické výskumy uka

zujú, že úroveň právneho vedomia 
v ZSSR je ešte veľmi nízka.
A právna nevedomosť ide u nás 
/v ZSSR, pozn, red.,/ ruka v ruke 

■ ô právnou anarchiou. Len silná 
"spoločnosť môže byť skutočne 
humánna. Krutosť vždy pramení 
z bezmocnosti.

V novom trestnom zákone 
budě z oblasti trestného stíha
nia vylúčených niekoľko stovák 
takých činovj ktoré sa dnes 
ešte považujú za trestné činy."
0 KUBE

/ČSTK 9*1*1989/ Spravodaj
ca ČSTK na Kube hodnotí z poli
tického a hospodárskeho hľadiska 
minulý rok. Významnou črtou ku
bánskej politiky bolo zdôrazňo
vanie rozdielov prístupu Kuby 
a socialistických krajín k pre
stavbe , Kuba nehodlá prevziať 
metódy sovietskej alebo inej 
prestavby. Kuba bude klásť aj 
v budúcnosti doraz na ideolo
gickú čistotu, revolučné uvedo
menie a internacionalizmus.
/ Angola, Abesínia, Nikaragua, 
Peru, Guayana,..../." Stalinská 
diktatúra bude ̂ zachovaná.

BOŽSKÉ SRDCE BUČ S NAMI,
k r aLuj panuj n a d n a m i ,
NECH SA V NAŠEJ RODINE 
ŽIVOT VIERY ROZVINIE

Mária, pomocnica kresťanov, oroduj za nás i


