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Z našich ikon: Obnovená ikona na strope katedrálneho chrámu v Prešove: sv. Ján Krstiteľ hlása 
pokánie.

Tropar, hl. 2

Pamjať pravednaho s pochvalami, tebi že dovľijet sviďiteľstvo Hospodne, Predteče, pokazalsja bo 
jesi voistinu i prorokov čestňijšyj, jako i v strujach krestiti spodobilsja jesi propovidannaho. Timže 
za istinu postradav radujasja, blahovistil jesi i suščym v aďi Boha javľšahosja plotiju, vzemľuščaho 
hrich mira i podaj uščaho nam veliju milosť.

Pamiatka spravodlivého oslavuje sa chválospevmi, ale tebe, Predchodca, stačí svedectvo Pá
novo, lebo si sa ukázal opravdu uctievanejší i nad prorokov, ba sial si sa hodným pokrstiť v rieke 
Toho, ktorého si hlásal. Preto si s radosťou trpel pre pravdu a zvestoval si i tým, clo boli v pred- 
peklí, Boha, ktorý sa zjavil v tele, sníma hriechy sveta a dáva nám veľkú milosť.



S pohľadom dobrých hospodárov
A ko len  ten  ča s  beží! Už je  tu sep tem b er , m esiac , v k torom  sa  v rac iam e po prázdn in ách  a  dovo

len k á ch  zn ova d o  u silovn ej p rá ce . Len čo  sm e zobrali z p o lí úrodu n ového ch leb a , len  čo  sa  skon č i
la  žatva, už sú tu ď a lš ie , n ie  m en ej n áročn é  p ráce , k to r é  ča ka jú  na n aše  usilovné ruky. M yslíme tu 
na zber ostatn ý ch  p o ľn oh o sp o d ársky ch  plod ín , najm ä zem iakov , cu krov ky , ku ku rice , hrozna a  všet
k é h o  toh o , čo  sm e starostliv o  —  a k o  d obrí h osp od ári  —  na jar zasia li d o  m atky  zem e, vložili do 
ky p rý ch  brázd  a  ch rán ili p red  n epriazň ou  p oča s ia , aby  teraz  prin ies lo  požehnanú  úrodu.

P ráca p oľn oh osp od árov  je  záv is lá  od  v iacerých  fa k to rov , m edzi iným  od  p o ča s ia , k to ré  tohto ro
ku  n ie  veľm i žič ilo . H neď  za č ia tk om  jan uára to bo li tu hé m razy, k to r é  n arob ili v rásky  a j en erg eti
kom . Potom  p r iš la  su ch á  jar s n ed osta tkom  dažď ových  zrážok . Ale n ap riek  tom u všetkém u , vďaka  
m od ern ej a g ro te ch n ik e  a  e fek tív n em u  soc ia lis t ick ém u  h osp od áren iu  vydáva n aša  zem  svoju p ožeh 
nanú úrodu.
Aj k e ď  n ie  všetc i p racu jem e  v p o ľn oh osp od árstv e , a le  v roz ličn ý ch  s ek to ro ch , m ám e tu p redovšet
kým  na m ysli p ráv e n ašich  p oľn oh osp od árov , ktorí v lastn e toh to  roku  jubilujú. P ráve pred  tridsiati
mi rokm i z a ča la  sa  so c ia liz á c ia  n aše j ded in y . S kon čilo  sa  s tá ro č ia  trva jú ce za k lia tie , skon č ili sa 
časy  v e ľko sta tk á rov  a latifu ndistov , č a sy  h rd lačen ia  na m a jeroch , ča sy  ž iv oriac ich  drobn ých  roľn í
kov.

P odľa  súpisu z r. 1820 b o lo  vo v ted a jšom  U horsku 731 640 ž e lia rsky ch  rodín , k to r é  robo tev a li na 
šľach tu  a  ob rá b a li p re  ňu d e sa ť  m ilión ov  h o ld ov  pôdy. Z atiaľ všetc i roľn íci spolu  obrába li sam ostat
n e iba  päť m ilión ov  holdov . Aj po  bu ržoázn ej rev o lú cii r. 1848 a  po  vydaní u rbárskeh o  patentu  zosta
lo  e š te  v ru kách  šľach ty  a  s ta tkárov  ta km er  sed em  d esa tín  pôdy.

E šte a j m edzi dvom i vojn am i — v p red m n ích ov ske j r ep u b lik e  —  bo lo  d ev äť  z d es ia tich  úst o d k á 
zaných  na d ary  pôdy . Pôdu to  n aoza j skú p e j, s labo  rod ia c e j, leb o  b o la  a j m álo hn ojen á . Iba  päť kíl 
p riem y seln ý ch  hnojív  sa  ušlo na h ek tár!

P oľn oh osp od árstv o  je  veľm i d ô lež itá  z lo ž k a  n ášho n árod n éh o  h osp od árstv a  a  p reto  je  potrebné, 
aby  sm e mu ven ovali náležitú  pozornosť. V eď  všetc i p o trebu jem e jesť, p ov ažu jem e za sam ozrejm é, že . 

d en n e si m ôžem e n akú p iť to , č o  je  nutné k  n aše j výžive. Ani n ás len  n en ap ad n e, ž e  by n ebo lo  v ob
c h o d e  ch leb a , p eč iv a . T ak  sm e si na to  v še tko  zvykli. A le on o to n ie je  v šetko  ta k é  jednoduché. Je 
p otrebn é, aby  sm e  ka žd ý  jed en  p r isp e li svojou  hrivnou pri d orában í ch leb a . Jedn i priam o, a k o  poľ
n oh osp od ár i na n ašich  p o lia ch , druhí šetrným  zachádzan ím  s p oľn oh osp od ársky m i výrobkam i, úctou 
k  ch lebu  nášm u každ od en n ém u . *  .........

E šte s tá le  sa  nájdu  ta k í, čo  p lytvajú  ch leb om , č o  s i n evážia  ten to  dar bož í a  tým  znevažujú aj 
nam áhavú  prácu  p oľn oh osp od árov . E šte  n á jd em e o d h o d en é  k r a jc e  ch leb a , ohrdn u té m aslom  n atre
té  rožky , žem le . E šte  sú ta k í, k to r í n edávajú  k a ž d e j  práci rovn akú  úctu a  zabúdajú , že  v šetka  práca  
je  čestn á , v še tk a  rov n ako  hodn otn á . Len na jedn om  zá lež í: a k o  ju vykon ávam e. P red  Bohom  je  rov
n ako  záslužným  čin om  stavať k a ted rá ly , v k to rý ch  sa  bude ch v á liť  m en o B ožie, a k o  siať obilné  
zrno, a leb o  o rať  p o le , leb o  a j tá to  p rá ca  je  ódou  na v eľko sť  S tvoriteľa!

N aši p oľn oh osp od ár i h ov oria , ž e  a k  ch c e m e  z a b ezp eč iť  z v lastn ej pôd y  ď a lš í rast životnej Úrovne 
obyvateľstva , m usím e n a ď a le j zvyšovať intenzitu  výroby a  to p red ov šetký m  rastlin nej. P red p ok lad á
m e, že  do  roku  1990 bu d em e d osa h ov ať  t a k é  h e k tá r o v é  vúnosy, k to r é  sm e s i v d lh od obom  p lán e sta
novili. Bude to zn am en ať ď a lš í rast ž ivotn ej úrovne, väčší k r a je c  ch leb a , k to rý  n ezn ačí iba ten to ne
od m y sliteľn ý  pokrm  č lo v e k a  z múku, k torú  je naším  denným  sp riev od com , a le  a j lep ší život, vyššiu 
životnú úroveň , v ia ce j nových  bytov, n ové s íd lisk á , m osty  a  cesty , rozm ach  m ateriáln y , kultúrny 
i duchovný.

V takom to  duchu sa  zam ý šľam e n ad  požehn an ou  prácou  p oľn oh osp od árov , k to rá  nám  bo la  vždy 
b lízka . V eď  v äčšin a  z n ás v yrástla  v p o d m ien kach  r o ľn íck e j m alovýroby . Poznali sm e s k o r é  rána, 
k e ď  sm e sa  —  vedn o s rod ičm i  —  p on áh ľa li e š te  ta km er  za  tm y na ú zke  p o líčk a , k d e  sm e krvo
potne d o rá b a li ch lieb  n áš k a ž d o d e n n ý . . . A ko sa  to v še tko  zm en ilo! P ráca  na p o li p resta la  byt dri
nou a  nám ahu, k torú  m usel n iesť  č lo v ek , k torém u  s te k a l  pot c íc erk o m  z č e la  a  dolu  chrbtom , túto 
nám ahu prevza li m od ern é  s tro je  a  m ech an izm u . k to r é  spolu  s novým i ag ro tech n ický m i m etódam i, 
m odern ou  m ech an izáciou  a  h lav n e od b o rn e  v y ško len ý m i kád ram i rob ia  na n ašich  p o liach  tie  veľké  
zázraky  rozm noženia, ch leb a , o a k ý ch  sa  našim, starým  otcom  v tedy  ani len  nesn ívalo.

V ážm e si prácu  p o ľn oh osp od árov  a  učm e lá s k e  k  te jto  p rác i a j n ašich  m ladých .
Na zač ia tku  sep tem b ra  si p ripom ín am e sm utné 40. v ý roč ie  z a ča t ia  d ru hej sv etov ej vojny útokom  

h it lerov sk éh o  N em ecka  no P oľsko. Z ača la  sa  v tedy  krútiť vojn ová m ašin éria , k to rá  zgn iavila Euró
pu a  svet. V y ced ilo  sa  h ek to lit r e  n ev in n ej krv i, zahynuli m ilióny  otcov , synov, m atiek , d etí i star
cov. Pri zam y slen í sa  n ad  tým  m usí v každ om  z nás skrsn úť m y šlien ka  brán iť d rah ocen n ý  poklad  
m ieru, k to rý  je  nevyhnutnou zák lad ň ou  n ášho  p o k o jn éh o  m ierov éh o  života a  rad ostn éh o  budovania.

Tu v našom  V ý ch od os lov en skom  k ra ji  zv lášť in tenzívn e si p r ip om en iem e 35. vý roč ie  zača tia  bojov
o D ukliansky  p riesm y k  í 8. sen f. 1944J i u dalosti, k e ď  13. sep tem b ra  1944 v o jsk á  1. čs. arm ádneho  
zboru pod  veden ím  aen . Ludvíka Svobodu  p re lom ili n ep r ia teľskú  obranu  sev ern e  od  m es tečk a  Duk
la. Cez n aše  k rá sn e  ú zem ie p r ich ád za la  s lob od a . V eď  tu lež í a j K alinov, d ed in k a  pri M edzilabor
ciach . prvá to o s lo b o d en á  d ed in a  na 'území ČSSR f  21. sep t. 1944).

Pri v šetký ch  tý ch to  sp o m ien k a ch  utvrďm e sa  v p red sav za tí podporovať vzn ešen é m ierové úsilia 
n aše j sp o ločn osti, ob etav ou  p rácou  sa  p od ieľa ť  na p ln en í ú loh p äťročn éh o  plánu a  ta k  napĺňať ai 
od k az  Boží, aby  sm e  s i p od m an ili zem  a  sv o j ž ivot vypln ili sk u tk a m i d obra  a  lásky . OF



Pred bránou slobody
(Začiatok bojov o Dnklu)

Úvod do našich novodobých defín sa začal, pravda, písať
krvavými písmenami už oveľa skôr, tam p ri Leningrade.
Volgograde, Bnzuíukn a v Kyjeve, i v Banskej Bystrici, 

ale posledná feho kapitola sa začala písať ťu pri Duklian
skom priesmyku — bráne k našej slobode.

Písal sa rok 1944. Prišiel mesiac september. V tom čase 
už silno preriedené vojská nemeckých okupantov v rých
lom ústupe pred víťaziacou Sovietskou armádou, v ktorej 
zväzku bol aj I. československý armádny zbor v ZSSR uod 
velením generála Ludvika Svobodu, chceli sa zachytiť v 
karpatskom horskom masíve a postaviť na zúfalý odpor, 
aby tak aspoň na nejaký čas oddialili nevyhnutnú porážku 
a zabránili prispieť na pomoc Slovenskému národnému po
vstaniu.

Karpaty boli pre útočiacu armádu obrovskou prekážkou 
a pre brániaceho sa protivníka zasa velikánskou výhodou.
A aj ju využili. Celé okolie nahusto posiali semenom smr
tonosných mín a iných nástrah, vybudovali sl pevný ob
ranný systém oporných bodov, vybavených smrtiacimi 
zbraňami a horami munície. Chystali sa na úpornú obra
nu, očakávajúc úrodu zasiateho semena, žatvu smrti.

Ale cesta k slobode viedla práve tadeto. Inej cesty ne
bolo. A bojujúce Slovensko čoraz väčšmi krvácalo pod 
údermi nacistických trestných oddielov. A bolo tak blíz
k o . . .

Preto rozkaz znel: Pripraviť útočnú operáciu s cieľom 
prelomiť nemeckú obranu a ovládnuť karpatské pr^esmykv, 
aby sa mohla poskytnúť čo najrýchlejšie pomoc Slovenské
mu národnému oovstaniu. Onerác»u uskutočnila 38. armá
da generála K. S. Moskalenka na južnom krídle I. ukrajin
ského frontu maršala I. S. Koneva a I. československý 
armádnv zbor v ZSSR pnd velením ¡generála Ludvíka Svo- 
bndu, ktorý bol vymenovaný za jeho veliteľa práve za 
bojov pri Dukle. Maršal Konev vo svojom veliteľskom roz
kaze vyjadril rozhodnutie všetkých svojich smelcov: „Alebo 
Karpatv prejdeme, alebo na nich nadneme!“

Duklianska fkarpatoduklianska) operácia sa začala dňa
8. septembra 1944 mohutnou delostreleckou prípravnú. I. 
československý armádnv zbor zasiahol do boiov ráno 9. 
septembra ako druhý sled. Slová maršala Koneva rôznia- 
menili srdcia našich bojovníkov a vliali odvahu do d«ší 
a silu do ramien, bili sa ako levv. Prebíjali sa obrannými 
líniami nepriateľa, majúc pred očami ten malý kus zeme 
tam za horou. . .  A vari pre túto vidinu v zápale boia 
akoby zabudli na ostražitosť — alebo hádam nebolo na 
ňu ani času — smrť Žala bohatú úrodu. Najťažšie boie 
vybojovali naše jednotky na poľskom území na kúte 534; 
niekoľkokrát ju dobyli i stratili, no 20. septembra ju do
byli definitívne. V bojoch o mesto Duklu sa vvznamenali 
naši tankisti, ktorí doň aj víťazne vstúuili. Svoju bojovú 
statočnosť a odvahu dokázali ai v boioch o Hvrovu horu, 
jeden z najvýznamnejších oporných bodov nepriateľskej ob
rany. Duklianska operácia viazala na seba až pätnásť elit
ných fašistických divízií, ktoré preto nemohli zasiahnuť 
pri potlačovaní Slovenského národného povstania. A boie 
pokračovali. Hora dunela od výstrelov, zem sa otriasala od 
výbuchov, lesné velikány padali podkosené ohnivými šípmi. 
Padli —a viac nevstali. I.en človek-bnjovník nomedzi ten 
štekot guľometov, rachot granátov a zábleskv exulôzií šiel. 
Liezol, plazil sa. ale Šiel dopredu. Padol, vstal, zas padol, 
ale zasa vstal. Otokom sa blížil k hlavnému karpatskému 
hrebeňu, k československým hraniciam.

Začal sa boj o Dukliansky priesmvk — bránu slobody. . .
. fCk]

Pred štyridsiatimi rokmi
V dňoch, keď prichádza medzi našich čitateľov septem

brové číslo Slova i Blahovistnika pripomíname si smutné 
výročie začatia druhej svetovej vojny. Bolo to 1. septem
bra, keď vojská fašistov prepadli Poľsko a začala sa vojna, 
ktorá si vyžiadala milióny Životov.

Vďaka dobrotivému Pánu Bohu žijeme už tridsať štyri 
rokov bez vojny. Vďaka dobrotivému Pánu Bohu je nám 
dopriate radovať sa zo života, konať si svoje úlohy. Jed
nak však naše myšlienky zalietajú k dňom, ktoré boli také

tragické a k toré poznačili život našej vlasti a našich n 
rodov na dlhý čas.

Súčasne fe  to p re  nás veľká príležitosť, aby sm e sa za- 
m ysleli nad tým strašným zlom, k to ré vojna p re  nás zna

mená. Nikdv viac vofnu, povedali si ľudia, Čo vtedy vyšli
— po skončení druhej svetovej vojny — z krytov, pivníc. 

Nikdv viac vojnn, hovorím p. si aj my! Hovoríme si to pre
to, lebo vieme, že vojna fe hrozné zlo. Že sa protiví pia
temu Božiemu príkazu, ktorý hovorí: Nezabiješ! Nenávidí
me vojnu, lebo ona ničí to, čo si človek vybuduje. Rúca 
hodnoty, ktoré sň nám sväté.

Preto sme sa tešili, keď sa pred prázdninami v júni 
stretli najvvšší predstavitelia a podpísali dohodu SÁLT 2
o ďalšom znížení Jadrového zbroienia. Preto sa modlíme 
pri našich oltároch, aby bol pokoj na tejto Zemi, poko] 
na svete, ktorý už nepotrebuje, aby sa zmietal v katakliz
mách, lež v mieri má budovať šťastie pre všetky deti tejto 
planéty.

V tomto duchu si spomíname na osudné dni začiatkom 
septembra 1939 a nedovolíme, aby sa už nikdy opakovalo 
to, čo znamená vojnu, mrzačenie, n ešťastie ... Nech je vždy 
pokoj a mier na celej zemi. Nech vládne láska a dorozu
menie, ktoré vedia preklenúť aj tie najnepreklenutelnejšie 
ro zp o ry ...! (OF)

Na cestu do školy
September je už tradične mesiacom, v ktorom sa začína 

Škola, fe koniec letným radovánkam, koniec paseniu hú
sok u starej mamy, koniec detským povyrazeniam. Začína 
vážna práca, lebo z tých, čo sú dnes deti, budú raz ľudia!

Rád by som bol, keby ste si teraz tak na chvíľu so mnou 
porozmýšľali o tom, ako bolo kedysi a ako je tomu teraz. 
Ja sám si spomínam ešte na tabuľku s grifľom, ktorú vy, 
mladší už nepoznáte. Spomínam si na deti, ktoré prlchá* 
dzali do školy nie vždy dobre oblečené, nie vždy dosť 
nasýtené. . .

Veľa sa toho zmenilo. Život, a najmä ten náš socialis
tický život, dal človeku nový smer a postavil ho zoči-voči 
novým hodnotám. Dnes už niet detí, čo by chodili do 
školy bosé. Niet detí, ktoré by museli šľapať pešky dlhé 
kilometre, lebo naše spoločenské zriadenie sa postaralo
o rozsiahlu sieť školských zariadení, ktoré slúžia našej 
mladi.

Niet už detí, ktoré by nemohli do školy, ako tomu bolo 
pred rokmi. Jedny preto, že nebolo oblečenia a obutia, 
druhé preto, že na nich spočívali povinnosti výživy ro
diny. Naše socialistické spoločenské zriadenie vytvorilo 
pre našu školskú mlaď naozaj najoptimálnejšie podmien
ky. Každý má možnosť sa o nich presvedčiť. Prichádzajú 
cudzinci a obdivujú našu školskú sústavu. Vidia, ako je 
nadmieru humanistická, ako ide nášmu spoločenskému 
zriadeniu o človeka.

Na nás, na rodičoch záleží, aby sme spolupracovali so 
školou. Aby sme nenechali svoje deti bez zodpovedného 
dozoru. Aby sme sledovali ich žiacke knižky, kontrolovali 
ich pripravenosť na učivo v škole a tak, aby sme spolu 
s našimi učiteľmi vychovávali z nich múdrych a zodpo
vedných ľudí. (OF)



Obrancovia mieru nastupujú
V organizačnej rezolúcii prvého Svetového kongresu ob

rancov mieru 25. apríla 1949 v Paríži sa vyhlásilo, že 
v mierovom diele, ktoré sa začalo na tomto kongrese, bu
de pokračovať Výbor svetového kongresu obrancov mieru. 
Jeho úlohou bude:
— zoznámiť čo najrýchlejšie celý svet s priebehmi a uz

neseniami parížsko-pražského kongresu a rozširovať 
všetky informácie o činnosti obrancov mieru; odhaľo
vať všetky akcie podpaľačov vojny; podporovať každú 
individuálnu i kolektívnu činnosť na obranu mieru; 
pripraviť budúci kongres; rozvinúť všetky propagačné 
prostriedky a vydávať časopis mierového hnutia.

Z členov Československého prípravného výboru pre Sve
tový kongres — Anežka Hodinová-Spurná, Dr. Jan Muka- 
ŕovský, Ján Drda —, z členov československej delegácie, 
ktorá sa zúčastnila na parížsko-pražskom kongrese, zo zá
stupcov celonárodných organizácií a inštitúcií a z význač
ných predstaviteľov nášho verejného života sa 7. júla 1949 
ustanovil v Prahe Česákoslovenský výbor obrancov mieru. 
Na tejto ustanovujúcej schôdzi bolo okrem iného rozhod
nuté i to, že v tesnej spolupráci s vtedajším Ústredným 
výborom národného frontu sa vo všetkých krajoch repub 
liky utvárajú krajské výbory obrancov mieru.

Ustanovujúcu schôdzu zvolala Anežka Hodinová-Spurná, 
vtedajšia podpredsedkyňa Národného zhromaždenia. Na 
schôdzi ju jednohlasne zvolili za prvú predsedkyňu Česko
slovenského výboru obrancov mieru. Podpredsedami sa stali 
Ladislav Novomeský a Ján Mukaŕovský. Na Slovensku po 
básnikovi Jánovi Poničanovi, ktorý bol predsedom Sloven
ského dočasného výboru, sa stal predsedom už definitív
neho Slovenského výboru vtedajší povereník pôšt Dr. Ale
xander Horák.

Pred ustanovením sa Československého a Slovenského 
T'vboru obrancov mieru sa po celom svete a aj v našej 
republike naširoko rozvinula veľká iniciatíva obrancov 
mieru. Paríž—Praha elektrizovali všetky mierové sily na 
svete a viedli ich do veľkej aktivity. Tak napríklad prvý 
máj v roku 1949 na výzvu Svetovej odborovej federácie sa 
stal mohutnou celosvetovou mobilizáciou a manifestáciou 
na obranu mieru. Čoskoro bolo na Výbor svetového kon
gresu obrancov mieru zapojených 52 národných výborov. 
Výbor udržiaval stály styk s 81 krajinami. Pred jeho za
sadaním v Ríme v októbri 1949 sa uskutočnilo 19 národ
ných konferencií alebo kongresov obrancov mieru v roz
ličných krajinách. Po rímskom zasadaní sa konalo 8 ná
rodných kongresov.

Rímske zasadanie do hlavnej rezolúcie zhrnulo tzv. „rím
ske požiadavky“:

1. Začať okamžite iednať o zastavení vojen v Grécku, 
Vietname, Indonézii a Malajsku.

2. Okamžite obmedziť zbrojenie a stav ozbrojených síl a 
atomovú zbraň postaviť mimo zákon a zničiť.

3. Podpísať mierový pakt medzi veľmocami v rámci Or
ganizácie spojených národov. Tieto požiadavky holi zhrnu
té a poslané všetkým parlamentom, kraiským a mestským 
zastupiteľstvám a boli predložené k nreiednaniu a schvá
leniu celému mieromilovnému obyvateľstvu Zeme.

Na túto výzvu sa ozvali parlamenty a volené orgány ná
rodov sveta. Tak vo februári 195C1 sa ozvalo ai Českoslo
venské národné zhromaždenie a Slovenská národná rada. 
Naše Národné zhromaždenie odhlasovalo 22. februára 1950 
no veľkom mierovom prejave Anežky Hodinovej-Spurnej 
šesť požiadaviek československého ľudu a súčasne sa ob
rátilo na parlamenty sveta „aby sa rozhodne postavili pro
ti všetkým vojnovým prípravám a účinne podporovali po- 
žiadavkv svetového mierového hnutia.

Dvanásť dní predtým, 10. februára 1950 sa s mierovou 
otázkou zaoberala aj Slovenská národná rada. Po reči po
slanca SNR Dr. Alexandra Horáka, vtedajšieho predsedu 
Slovenského výboru obrancov mieru, v ktorej vyzval: „pri
pojme svoj hlas, hlas Slovenského národa k hlasu všet
kých Doknjamilovných národov a spojme sa s nimi Čo 
naiužš'e v jeden mierový front“, Slovenská národná rada 
odhlasovala rezolúciu, ktorá sa začína takto: „Slovenský 
pracujúci ľud, poučený trpkými skúsenosťami vlastnej his
tórie ako ai ťažkými zápasmi o vydobytie a nchovanie ná
rodnej slobody vyslovuie svoje odhodlanie brániť všetkými 
silami m»er a prispeje k ieho upevneniu budovateľskou 
prácnu pre výstavbu soc*a!?zmu vo svojej v lasti. .  .u

No týmto vrcholným mierovým prejavom našich náro
dov a národností predchádzali od vzniku Československé

ho výboru obrancov mieru mnohé veľké manifestácie, schô
dze a zhromaždenia v mestách, na dedinách a v závodoch. 
Niekedy tieto zhromaždenia dostávali priam charakter tá
borov ľudu. Tak napríklad na Devíne, Velehrade alebo na 
Sázave, kde vystúpil aj delegát Výboru svetového kongresu 
obrancov mieru známy Abbé Boulier spolu s vtedajším 
ministrom školstva Zdenekom Nejedlým, boli veľkými 
spontánnými mierovými manifestáciami nášho ľudu, ktoré 
mali veľkú ozvenu aj v zahraničí.

Prvou veľkou celoštátnou akciou, ktorú zorganizoval 
Československý výbor obrancov mieru, bola kampaň: „Už 
nikdy Mníchov!“ V rezolúcii, ktorá vznikla na tejto ma
nifestácii 30. septembra 1949 sa vyhlasuje: „rok 1949 nie 
je rokom 1938! Budeme strážiť vymoženosti ľudovej de
mokracie a svojou prácou upevňovať republiku a svetový 
mier. Sme hrdí, že stojíme v tomto veľkom a naozaj ľud
skom tábore.“ V tomto čase — 2. októbra 1949 sa na ce
lom svete, z rozhodnutia Predsedníctva Výboru svetového 
kongresu obrancov mieru, konal Medzinárodný deň miyru. 
Pražská Lucerna sa ozývala mohutným hlasom českoslo
venských obrancov mieru, odhodlaných svoj a svetový 
mier brániť do konca.

Takto sa ľud našej republiky, po prestatí hrozných vý- 
chric vojny, zapojil do veľkolepého svetového mierového 
prúdenia a nastúpil svoju cestu pod vedením Českoslo
venského výboru obrancov mieru do šľachetného mierové
ho boja, ktorý trvá dodnes a neprestane, kým nad svetom 
nezažiari jasné slnko mieru, a kým strach ľudí pred ató
movou pohromou nebude zažehnaný všeobecným, úplným 
a kontrolovaným odzbrojením.

Aj dnes, ako vtedy, keď Československý výbor obrancov 
mieru nastupoval svoju cestu pred tridsiatimi rokmi, opa
kujeme slová, ktoré odzneli z tribúny Slovenskej národnej 
rady: ,,V mene našej histórie, v mene utrpení nášho náro
da v minulosti, v mene terajšieho rozmachu našej vlas
ti, . . .  ale aj v mene tých, čo v dejinách bez svoiei viny 
padli v nezmyselných vojnách, hlasom vín obrovského mo
ra krvi vyliatej na zem i. . .  v mene miliónov mozolnatých 
pästí, hotových brániť prácu svojich rúk, neprestajne vo
lajme, kričme a zaprisahajme všetkých ľudí dobrej vôle: 
Odložte meč do pošvy, lebo kto s mečom bojuje, mečom 
zahynie! o. HAIJČAN

Začal sa nový školský rok
Začiatok je vždy ťažký. Nie iný bude i začiatok nového 

školského roku. Pre každého študujúceho je novým začiat
kom, pretože sa otvárajú nové problémy, nové a nároč
nejšie úlohy, ktoré treba zvládnuť, až chceme na jeho 
záver úspešne bilancovať.

Tak ie to už v našom živote. Ak chceme niečo dosiah
nuť, niečím v živote byť, znamenať, treba sa k tomu včas 
a náležíte pripraviť. Nie vždy to ide ľahko, — a nie kaž
dému.

Giacomo Manzň, slávny taliansky sochár, autor známych 
a obdivovaných sôch, pri dovŕšení svojich 70. narodenín, 
spomínal na svoje veľmi ťažké detstvo. Ako jedenásty z 
dvanástich synov obuvníka v Bergame bol večne hladný. 
Aby mal čo jesť a kde spať, musel sa dať k vojsku. Až 
tam sa naučil čítať a písať.

Chvála Bohu u nás sa s tými problémami nestretávame. 
U nás dokonca máme právo na vzdelanie. Avšak ale aby 
sme niečo v živote znamenali, na to vždy je potrebné pri
ložiť ruku k dielu.

Pápež Ján Pavol I. za svojho tak krátkeho pontifikátu, 
v príhovore na začiatku školského roku 17. septembra 1973 
o. i. povedal:

„Aj pápež bol žiakom a študoval na školách. No vtedy 
som myslel iba na mládež a  na farnosť. Nikto mi vtedv 
nepovedal: Z teba bude raz pápež! Ď, keby mi to tak bol 
niekto povedal. Keby som to bol vedel! Bol by som ešte 
viac študoval, bol by som sa ešte viac pripravil. . . “

Milí žiaci, študenti!
Začal sa nový školský rok. Využite každú chvíľu na to, 

aby ste nadobudli patričné vedomosti. Spisovateľ Oliester- 
ton napísal, že život je príliš krátkv a č**s, ktorý stratí
me zívaním sa nám nikdy nevráti. Využite i vy čas tohto 
školského* roku. V živote to budete potrebovať. Kto vie, 
kde vás postaví život, aké miesta budete zastávať. Abv sta 
nemuseli myslieť rozumom iných, hovoriť ústami druhvofi, 
priložte ruky i svoj um k dielu. Začiatok je vždy ťažký, 
ale k úspechom vedie vždy namáhavá cesta.

o. F r a n t iše k  DANCÁK



P R E Č O  S A  R O Z V Á D Z A T E ! ?

L i s t y  z o s o b á š e n ý m  

15.
Drahí!

Vždy, keď sa pozerám na mladý manželský pár, 
vidím mladú rodinu. Povedať slovo „rodina", zna
mená vyriecť veľkú vec. Nebo a zem boli vašimi  
svedkami, keď ste založili  vašu rodinu. Pred Bo
hom a ľuďmi vás už C irkev označila ako rodinu, 
keď pri vašom sobáši spievala túto modlitbu:  
„Hospodi, Hospodi, prizri so nebese i vižď, i po
šití vinohrad sej -  Pane, -  Pane, zh líadn i z ne
ba a viď, navštív a chráň tvoju vinicu, -  tú to  
rodinu, ktorú vysadila pravica tvoja, Pane". C ir 
kev prosí Pána Boha slovami te jto  modlitby, aby  
navštívil vašu rodinu svojím požehnaním a milos
ťami.

Ježiš Kristus v rozhovore s farizejmi opakoval  
veľké slová Svätého písma: „Č lovek opustí otca  
a matku a prilne k svojej žene" ( M t  1 9 ,3 -  6 ) ,  -  
znamená, založí svoju rodinu.

Manželstvo -  rodina, to je Božia ustanovizeň. 
Avšak v pojme a úcte, v akej je dnes, je záslu
hou kresťanstva. V  predkresťanských manžel
stvách manželstvo bolo závislé na manželovi,  
manželka bola otrokyňou. Len kresťanstvo dalo  
žene dôstojnosť rovného druha. V  kresťanskom  
manželstve nie je to, aby jeden všetko prikazo
val a druhý len počúval. V  kresťanskom manžel
stve sú si obaja rovní, a to  v právach a povin
nostiach a v zodpovednosti za osud manželstva, 
ešte k tomu v zodpovednosti za svoje vzájomné  
spasenie. V  kresťanskom manželstve muž je h la 
vou rodiny, žena srdcom.

Životopisy svätých ukazujú nám krásne m an
želské životy dvoch svätých manželov. 10. júna  
Cirkev svätí pamiatku sv. M argaré ty  Škótskej, 
kráľovnej, ktorá žila v jedenástom storočí. V y 
dala sa za kráľa M alkom a III., č loveka hrubého  
a tvrdého. Predtým dlho uvažovala, či sa má za 
neho vydať a potom sa rozhodla v nádeji, že ho 
napraví. Svojou dobrotou utišovala jeho prenáhle
nosť. Konečne urobila svojho manžela dobrým.  
Jeden jej syn a jedna dcéra sa stali svätými.  
Svoje deti vychovávala veľmi starostlivo. Učila  
ich robiť dobré skutky, byť čestnými, milovať a 
báť sa Boha. Neraz im hovorila: „ M i lé  deti, baj- 
te sa Pána Boha, lebo kto sa ho bojí, nebude  
mať žiaden nedostatok, a keď ho bude milovať,  
toho už v tomto živote obdaruje šťastím." Na  
mieste, kde bývala, M argaré ta  dala postaviť  
chrám na česť Najsvätejšej Trojice, aby, ako po
vedala, vyprosila požehnanie trom: manželovi, se
be a deťom. Ž ivotopisec svätej M argaré ty  a Mal-  
coma hovorí: ,,Co ona dodržiavala, dodržiaval i 
on, čo ona milovala, miloval z lásky k nej i on."

Drahí! Tak aj vy. Vzájomne seba v e ď t e ,  p o d 
p o r u j t e .  Nech bude medzi vami vzájomné po
rozumenie, vzájomne sa robte šťastnými, rozví
jajte svoje dobré vlastnosti,  odstraňujte neprí
jemné návyky. C hoďte v požehnaní kresťanskej 
rodiny, v ochrane Božej, a v živote sa nebojte ni
čoho, okrem hriechu. Lebo beda, keby hriesh vo
šiel do vášho domu. On vytrhne a odstráni z váš
ho domu Božie požehnanie.

Ako dojímavo pri vašom sobáši modlila  sa za 
vás Cirkev: „Požehnaj toto manželstvo, tú to  ro
dinu, Ty, Boh Otec, ktorý si nás stvoril , Ty Syn 
Boží, ktorý si za nás trpel na kríži, i Ty, Duchu  
Svätý, ktorý si nás posvätil v svätom krste! Bože  
v Svätej Trojici, očisť ich duše, ochraňuj ich te 
lá, v ládni ich srdcami a voveď ich do života več
ného!"

o. Štefan

16.
Drahí!

To miesto, kde vy dvaja žijete, alebo budete  
žiť, to je váš dom. Dom vás dvoch, a vy dvaja  
už tvoríte  rodinu, teda  dom vašej rodiny. Preto 
vás dvoch, ako' manžela a manželku, ktorými ste 
sa stali, v ítam  Kristovými solvami: „Pokoj vášmu 
domu!"

Urobte váš dom teplým, príjemným, priťahujú
cim, aby vás ťahalo  domov, aby ste sa tam  c ít i 
li dobre, aby ste sa tam  cít i l i  najlepšie v živote.  
Avšak ja nemyslím na to, aby váš dom bol nový, 
s veľmi krásnym nábytkom a podobne. Myslím  
na to, aby bol prítuľný a tep lý a aby ste sa c ít i l i  
šťastnými preto, lebo tam  ste vy obaja. Aby tam  
bola tá duševná krása, teplo, poikoj a radosť.

Avšak svojimi slovami nemyslím na váš dom 
ako na murovanú stavbu. Vy  ste rodina. Ja mys
lím na dom vašich duší. Aby ten to  dom vašich  
duší bol pekný, teplý, pokojný, radostný, veselý. 
A aby ste to to  dosiahli,  máte po tom túžiť oba
ja, súťažiac v lahodnosti, láske, sebaodriekaní a 
m áte sa vzájom ne posilňovať. Ako? Tak, sväťte  
nedeľu! Spoločne choďte na Službu Božiu, spo
ločne k svätému prijímaniu! Týmto sa rodina  
posväcuje a prijíma všetky milosti,  ktoré na ňu 
zostupujú z o ltára  a ktoré posilňujú ich jednotu.

N ezab úd a jte  na modlitbu. V eľa  sa modliť? N e 
hovorím, že veľa. A le hovorím, aby ste odriekali  
aspoň túto  krátku modlitbu manželov: „Posväcuj, 
Pane, naše manželstvo, veď nás k sebe." Táto  
modlitba vás posilní. Bude pre vás silou, liekom, 
v radostiach i ťažkostiach.

A vaša viera v Boha aby bola živá. Ako? Tak, 
hoci aj v takej malej veci. Môj dom je moderný, 
preto ikony (sväté obrazy) v ňom už boli nemo
derné, -  hovoria niektorí. A  vy aj v modernom  
veku majte živú vieru. V eď  Pán Bob sa na nás 
pozerá nie podľa toho, či máme moderný byt, či 
je moderne ozdobený, „Boh totiž  nehľadí na oso
b y“ (R ím 2,10) -  napomína apoštol Pavol. Pa
m äta jte  si, že n ie t ani trvalého, ani šťastného  
rodinného života bez náboženstva.

V  roku 528 v meste Antiochia , v Sýrii,  bolo tr i 
krát zemetrasenie. Kresťania sa odovzdali pod 
ochranu Ježiša Krista. Vzývali  jeho sväté meno 
a na svoje domy napísali: „Ježiš je s nami!" Pri 
zemetrasení ich domy sa nerozpadli. Nezab ud n i
te, čo napísali kresťania v Antiochii  na svoje do
my: „Ježiš je s nami!"

V í ta m  vás slovami Ježiša Krista, Pána nášho: 
„Pokoj domu, ktorý ste dnes založili! Pokoj váš
mu domu!1'

o. Štefan



SVÄTÝ MESIACA
Cyril a  Metod

Do Carihradu prišli poslovia m oravského kniežaťa R asti
slava prosiť vierozvestov. V yrozprávali, že na M orave šíria  
kresťanstvo nem eckí učitelia, ale s malým úspechom , p re
tože ľud im nerozum ie. Preto už boli aj v Ríme a  prosili 
pápeža, aby poslal na M oravu učiteľov, ktorí vedia slo
vanskú re č . Pápež takých kňazov nem al, preto  sa  obrátili 
11a cisára  M ichala 111, aby poslal na M oravu biskupa a 
kresťanských učiteľov, k torí by učili ľud v slovanskom  ja 
zyku. Cisár po porade s patriarch om  sa rozhodol posiať 
na M oravu bratov K onštantína a  Metoda.

— Vy ste Solúnčania a  Solúnčania všetci vedia po slo
vansky, — povedal cisár.

Konštantín bol doposiaľ už na dvoch m isiách, arabskej 
a chazarskej, ale v oboch bol len členom  misie. Vedúcimi 
boli biskupi. Teraz m al byť Konštantín vedúcim  misie. Po
dľa predpisov cisárskeho dvora vedúcim  misie m á byť bis
kup. Mimo toho M oravania prosili aj biskupa. Preto K on
štantína vysvätili na biskupa.

Konštantín sa pripravoval na veľkú prácu . Toto už ne
m ala byť diskusia, to už m ala byt m isionárska, apoštolská  
p ráca 11a M orave, medzi Slovanm i. Konštantín ako učený  
kňaz vedel, že m isijná p ráca  medzi Slovanm i nebude ús
pešná, keď Slovania nebudú m ať svoje písm ená, Sväté pís
mo a Službu Božiu v svojej reči. Preto  najprv zložil slo
vanskú abecedu. Konštantín dobre vedel, že g réck e písm ená  
sa stali základom  latinského písm a, preto i v tom to prí
pade do základu slovanských písmen položil gréck e písm e
ná a k nim vytvoril písm ená, k toré slovanská re č  p otre
bovala, avšak v g réčtin e  neboli. Nové slovanské písmo ne
skoršie bolo žiakm i K onštantína — Cyrila nazvané c y r i 
l i k o u .  Treba pripom enúť, že ešte aj teraz trvá  spor, či 
Konštantín — Cyril zostrojil cyriliku alebo hlaholiku. Sta
novisko väčšiny vedcov, hlavne ruských a sovietskych je 
také ,že Konštantín — Cyril zložil cyriliku, nie hlaholiku. 
( 0  tejto otázke budeme širšie písať v našom K alendári na 
rok 1981.)

Keď už m al slovanské písm ená, Konštantín — Cyril začal 
prekladať do slovanského jazyka Sväté písmo Nového zá
kona a bohoslužby, hlavne Službu Božiu. Ako reprezentant  
a m isionár Cirkvi byzantského obradu preložil do slovan
skej reči Službu Božiu sv. Jána Zlatoústeho, tak  ako ju 
i teraz slúžime v našom obrade. Aj tu treba povedať, že 
boli pokusy dokazovať, že Konštatín — Cyril preložil do 
slovanskej reči na základe jedných latinskú Službu Božiu 
(konkrétne nevedia udať akú, m yslia, že sv. P etra  alebo  
niektorú inú ), na základe druhých vytvoril zvláštnu Službu 
Božiu, ktorú nazvali „slovanskou“ a toto znam enalo, že 
táto  Služba Božia bola východného obradu s dodatkam i 
z omše latinského obradu a pod. Aj tu sa stanoviská ved
cov rozdvojili a niektorí z nich vôbec nezaujali stanovisko. 
My sme za stanovisko väčšiny východných vedcov, že Kon
štantín  — Cyril preložil byzantskú Službu Božiu, tú, ktorú  
teraz slúžime v našich chrám och  a v reči, ktorú teraz  po
užívame a ktorú volám e cirkevnoslovanskou.

Po preložení Služby Božej a  Svätého písma, — bratia  
Konštantín a Metod pred odchodom  na Moravu navštívili 
svoju matku v Solúne.

— Toto je želanie, želanie m atky: keď jeden z vás zom rie, 
druhý brat nech prinesie jeho telo do bratského kláštora  
a tam  nech ho pochová, — povedala na rozlúčku maíka.

Potom sa obaja bratia vydali na cestu  na Moravu. Išii, 
nesúc so sebou relikvie sv. Klem enta, pápeža.

Čo to bola vtedajšia M orava alebo Veľká M orava? Pozri“ 
me sa, čo o nej píšu významní slovenskí h istorici:

„V prvej štvrtine 9. sto ročia  objavil sa v Európe nový 
štát. Byzantský cisár-spisovateľ Konštantín Porfirogenei 
(905— 959) ju nazval Veľkou M oravou. Avšak v jeho dobe 
tento štá t už nejestvoval. A čo sa týka rozlohy Veľkomo 
ravského štátu  bolo to terajšie  Slovensko do stredu a teraj 
Šia Morava a v jeden čas po Vltavu aj Čechy.“ (Ján  Ti 
benský: Dejiny Slovenska slovom a obrazom  I. 1973.)

„Veľkom oravská ríša  povstala zlúčením  M oravského a 
Nitrianskeho kniežatstva, (st. 8 5 ). — Prvým známym knie
žaťom m oravského kniežatstva bol Mojmír. Na čele Nitrian  
skeho kniežatstva pred rokom  833 bol Pribina (st. 8 7 ). - -  
M oravské knieža Mojmír vyhnal Pribinu z N itrianska a 
stal sa zakladateľom  m ojm írovskej kniežacej dynastie a 
štátu , ktorý sa n ajčastejšie označuje ako „Veľká M orava“, 
Názov „Veľká M orava“ pochádza až zo spisu byzantského

cisára  Konštantína Porfírogeneta (912—959) „O správe stá 
tu “. Udom ácnili ho historici baroka a doby osvietenskej. 
(st. 87— 8 9 ). — Západné pram ene nazývajú obyvateľov Veľ 
kom oravskej ríše  latinským i názvam i Sklavi, Sklavi Mara 
henzes, M arahani, Vinidi. Staroslovienske pramene ich oz
načujú názvom Siovieni a kniežatstvo nazývajú „Moravou' 
(st. 8 9 ). — Kráľ Ľudevít, zvaný Nemec, roku 846 pokoril 
Mojmíra a zosadil ho z knižacieho stolca. Za kniežaťa po
výšil Mojmírovho príbuzného Rastislava, (st. 89). A Pribi' 
noví dal za verné služby ako veno celé Zadunajsko s ti
tulom vojvodu. Nástupcom  Pribinu sa stal syn Koceľ. (st. 
9 1 ). Roku 861 Rastislav vyslal posolstvo k pápežovi Mi- 
fkulášovi I. s prosbou vyslať na Moravu biskupa a misio
nárov, ktorí vedia po slovansky. Posolstvo nenašlo v Rím« 
pochopenie. Preto v rokoch 861— 862 Rastislav sa rozhodol 
obrátiť sa na Carihrad, (st. 93— 9 4). (Podávame podľa „De
jín Slovenska“ B ratislava 1961. Vydavateľstvo Slov. Akade- 
mie vied.)

„Ani neviem e, kde bolo centrum  Veľkej Moravy. Jedni 
hovoria, že v N itre, iní, že na M orave, tretí, že v Panónii,
— ani nevieme kde bol Vyšehrad. — Taktiež nevieme, kde 
bolo sídlo Cyrila a  Metoda. M oravania ho chceli mať na 
M orave, Slováci v N itre, Bratislave, Trnave alebo Tren
číne, — Maďari znovu v Ostrihome, lebo aj tam je Vy
šehrad. Teda do tých otázok vkladali vlastné želania, túž
by, nie fakty.“ (P. Dvorák: Odkryté dejiny, Dávnoveké Slo
vensko, st. 260— 261.)

»¿Kto vlastne boli M oravania? Rôzni autori ich rôzne na
zývajú: Cechmi, Slovákm i, Moravanmi. Táto diskusia nikdy 
nenachádza koniec. Preto  sa  rozhodli ich nazvať „Staro- 
m oravanm i“ (P. Dvorák, S taré Slovensko st. 26).

Keď Konštantín a Metod prišli na Moravu, vládol tam 
knieža Rastislav. Rastislav prijal bratov slávnostne s veľ
kou úctou. B ratia  so sebou priniesli aj relikvie sv. Klemen
ta. Začali účinkovať, založili školu, v ktorej vyučovali bu
dúcich kňazov Moravy. Pritom  chodili po krajine vyučujúc 
aj ľud. Ľud ich  prijím al radostne, rozumel ich slovanskú 
re č , rozum el ich  Službu Božiu. B ratia mali veľký úspech.

Toto sa nepáčilo nemeckým misionárom a tí obvinili bra- 
tov v Ríme. Tak po troch  rokoch práce na Morave bratiu 
sa vydali na cestu do Ríma. Vzali so sebou aj žiakov, kto
rý ch  vyučili, aby ich v Ríme vysvätili na kňazov. Z toho 
vidíme, že bratia  už nem ali zám er vrátiť sa na Moravu. 
Na ceste do Ríma bratia  sa  zastavili v Panónii, v terajšej 
Zadunajskej oblasti M aďarska, kde bol kniežaťom Kocef 
a kde vtedy žili Slovania. Koceľ prijal oboch bratov veľmi 
radostne, vybral pre nich 50 žiakov. Bratia zostali u Ko- 
ceľa niekoľko m esiacov u čiac po celej krajine. Potom, ne 
súc so sebou relikvie sv. Klementa a slovanské bohoslu- 
žebné knihy pokračovali v ceste  do Ríma.

Prišli do Benátok. Tam došlo k dišpute s latinským du
chovenstvom , k toré tvrdilo, že Služba Božia môže byť slú
žená len v tro ch  rečiach  — hebrejskej, gréckej a latinskej, 
lebo, hovorili, len v tých rečiach  Pilát dal vyhotoviť nápis 
na kríži Kristovom na Golgote.

— Azda dážď od Boha nepadá rovnako na všetkých? — 
odpovedal Konštantín. — Ci nesvieti slnko na všetkých n 
či nie všetci dýcham e vzduch? Boh všetkých jednako mi
luje.

Tak začal svoju re č  v dišpute Konštantín, uvádzajúc dô
kazy zo Svätého písma, že Boh chce všetkých spasiť a 
prikázal, aby evanjelium  bolo hlásané všetkým národom 
a národy slovo Božie prijmú a podľa neho budú žiť len 
keď ho budú rozumieť. Preto sa má hlásať slovo Božie 
všetkým národom  v ich reči, aby slovo Božie rozumeli.

Tak Konštantín prem ohol protivníkov a získali si slávu 
významného kazateľa a teológa.

Medzitým pápež Mikuláš I., ktorý povolal bratov do Ríma, 
zom rel. Jeho nástupca H adrián II. prijal bratov slávnostne: 
vyšiel im v ústrety  s procesiou. Prácu  oboch bratov pápež 
nazval podobnou k apoštolskej, schválil bohoslužebné kni
hy a preklad Svätého písma, schválil byzantský obrad v 
slovanskej reči. Cirkevnoslovanskú Službu Božiu slúžili bra
tia v Ríme v prítom nosti pápeža. Pápež prikázal vysvätiť 
•žiakov Konštantína a Metoda na kňazov a rozhodol sa 
Konštantína vysvätiť na Moravského arcibiskupa. Avšak 
Konštantín o ch orel. Predvídajúc, že sa už nebude môcť vrá
tiť na Moravu, vstúpil v Ríme do kláštora a prijal rehoľné 
meno C y r i l .  Avšak v k láštore prežil všetkého len 40 
dní. 14. februára roku 869 zom rel. Umierajúc, modlil sa 
za ľud, ktorém u hlásal slovo Božie:

(Pokračovanie na str. 13)



Z biblických dejín
Pôsobenie Jána Krstiteľa. Ježišov krst.

Tridsať rokov žil sv. Ján na púšti v okolí rieky Jordánu. Mal 
na sebe oblek z ťavej srsti, živil sa kobylkami a poľným medom. 
Keď Pontský Pilát sa stal námestníkom cisára v Judsku, Ján 
dostal príkaz od Pána Boha, aby ľudu zvestoval príchod Mesiáša
— Spasiteľa.

Svoje pôsobenie začal sv. Ján slovami: „Čiňte pokánie, lebo 
sa priblížilo kráľovstvo nebeské!“ Putovalo k nemu veľa ľudí, 
počúvali jeho slová a kajúc sa vyznávali svoje hriechy. Sv. Ján 
ich krstil vodou. Veľa ľudí si myslelo, že on je Mesiášom, ale 
on povedal: „Nie. Ja som hlas volajúceho na púšti. Pripravujte 
cestu Pánovi. Ja vás krstím vodou ako výraz pokánia. Ale ten, 
čo má prísť po mne, je mocnejší ako ja. Ten vás bude krstiť 
Duchom Svätým.“

V tom čase prišiel z púšte k sv. Jánovi Krstiteľovi Ježiš. Keď 
Ján Krstiteľ Ježiša uvidel, osvietený Svätým Duchom poznal, že 
toto je očakávaný Mesiáš a ukazujúc na neho povedal: „Hľa, 
Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta“.

Ježiš podišiel k Jánovi Krstiteľovi a prosil ho, aby ho tiež po
krstil. Ale sv. Ján mu odporoval a vravel: „Ja by som sa mal dať 
tebe pokrstiť a ty prichádzaš ku m ne?“ Ježiš mu však odpovedal: 
„Nechaj to len! Lebo tak sa nám sluší plniť všetko, čo je spra
vodlivé.“ Vtedy sv. Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša.

Keď pri krste Ježiš vystúpil z vody Jordánu, otvorili sa nad 
ním nebesá a zjavil sa Svätý Duch v podobe holubice. Z neba 
zaznel hlas: „Toto je môj milý Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo!“

Túto udalosť v živote Ježiša Krista nazývame B o h o z j a v e -  
n í m, lebo vtedy sa zjavila ľuďom Svätá Trojica.

Sviatok Bohozjavenia slávime 6. januára.
V podvečer Bohozjavenia v našich rodinách je svätá večera  

ako pred sviatkom Narodenia Kristovho. Večer pred Bohozja- 
vením sa nazýva Štedrý večer (pred narodením Kristovým Svätý 
večer). Vtedy sa taktiež po večeri spievajú koledy.

Na sviatok Bohozjavenia ide procesia na posviacku vody. Tento 
náš veľkolepý obrad nemá obdoby v žiadnom inom obrade.

Pri krste Ježiša Krista p r v ý  r a z  sa zjavila ľudom Presvätá  
Trojica: Boh Otec prehovoril z neba, Boh Syn sa krstil v Jordáne 
a Boh Duch Svätý sa zjavil v podobe holubice a zastal nad Je
žišom.

Presvätá Trojica — je jeden Boh v troch Božích osobách: Boh 
Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý.

Tri Božské osoby sa jedna od druhej líšia, ale súčasne sú si 
úplne rovní, lebo všetci sú tým istým Bohom a majú jednu a tú 
istú podstatu.

My nemôžeme úplne pochopiť, ako tri Božské osoby, hoci sú 
rôzne, sú jedným a tým istým Bohom, pretože toto je nadpriro
dzené tajomstvo viery.

Nadprirodzené tajomstvo viery — je pravda, ktorú nemôžeme 
našim rozumom úplne pochopiť, avšak veríme v ňu, lebo nám 
ju zjavil Pán Boh.

Náuku o Svätej Trojici môžeme vysvetliť takto: je len jeden 
Boh, v Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Každá z tých
to troch osôb je Bohom: Otec je Bohom, Syn je Bohom i Svätý 
Duch je Bohom. Ale nie sú traja bohovia. Všetky tri osoby sú 
len jeden Boh, lebo všetky tri majú len jednu a tú istú podstatu. 
Tajomstvo jedného Boha v troch osobách sa volá tajomstvom  
Presvätej Trojice.

Presvätú Trojicu uctievame tak, že robíme na sebe znak svä
tého kríža a pri tom nábožne hovoríme: Sláva Otcu i Synu i Svä
tému Duchu teraz i vždycky i na veky vekov. Taktiež sa modlí
me k Svätej Trojici modlitbu: Presvjataja Trojce — Presvätá Tro
jica . . .

Radujsja kupinu íieupalimaja

Naše bohoslužby vzdávajú slávu 
Presvätej Bohorodičke. Celá Cirkev 
modlitbami — piesňami oslavuje 
Pannu Máriu. Autori našich liturgic
kých modlitieb — piesní vložili do 
nich hlboká teologická myšlienky. Z 
nich poznávame svätá postavu Pan
ny Márie vždy v iných podobách a 
krásach. Raz ju vidíme v starozákon
ných proroctvách a predobrazoch, 
inokedy v novozákonnom „raduj sa 
blahodatnaja — plesaj požehnaná“. 
Modlitby — piesne, v ktorých osla
vujeme Pannu Máriu, máju rôzne po
menovanie: Bohorodičníky veľké ale
bo dogmaty, Bohorodičníky nedeľné, 
Krstobohorodičníky, Bohorodičníky na 
prepustenie. Panne Márii sú tiež za
svätené celé kánony, ¡kosy, stichiry, 
tropáre a kondaky.

Starozákonné proroctvá a predob
razy zaujímajú dôležité miesto v ma
riánskych liturgických modlitbách — 
piesňach. Hoci predobrazy a proroct
vá o Panne Márii vidia sa nám ne
jasné, po naplnení zákona stávajú sa 
nám veľmi jasnými.

Jedným zo starozákonných predob
razov je „kupina neopaľnaja, — ne- 
opalimaja, — nesharjajema“. Naprí
klad v Molebeni k Prečistej Bohoro
dičke spievame: „Radujsja kupino 
neopalimaja — Plesaj nespáliteľný

Aký je zmysel a význam týchto 
slov?

Mojžiš po úteku z Egypta pásaval 
ovce svojho svokra na Sinajskej púš
ti. Keď raz hnal ovce cez púšť, uvi- 
del horieť ker, ktorý horel ale sa 
nespaľoval. Mojžiš podišiel obzrieť si 
tento čudný jav. Keď sa priblížil, 
počul z kríka hlas: „Nepribližuj sa, 
lebo miesto, na ktorom stojíš, je svä
tým“. (2 Moj. 3,1—6). Vtedy Mojžiš 
dostal za úlohu vyviesť izraelský ná
rod z Egypta a voviesť ho do zasľú
benej zeme.

Podľa vysvetlenia sv. Otcov — ker, 
;ktorý videl Mojžiš a ktorý horel a 
(nespaľoval sa, je predobrazom Pre
svätej Bohorodičky, ako to vyjadruje 
autor svätého liturgického textu: 
„Nespáliteľný ker na hore vopred 
predstavil Teba, Snúbenicu Božiu (7. 
pieseň kánonu na Narodenie Boho
rodičky). Tak ako pre Izraela vzpla
nul nespáliteľný ker pred Mojžišom, 
aby mu ukázal oslobodenie z egypt
ského otroctva, tak pre duchovný Iz
rael (Cirkev) vzplanul materstvom 
Panna, nespaľujúc sa, aby dala nám 
Osloboditeľa z otroctva hriechu.

Horiaci ker na Sinajskej púšti je 
predobrazom Bohorodičky, ktorá, i 
keď sa stala matkou — ostala Pan
nou neporušenou — nespáliteľnou 
tak isto, ako horiaci ker.

Svätá Cirkve opierajúc sa o slová 
Svätého písma vyhlásila dogmu — 
pravdu viery, že Presvätá Bohorodič
ka bola Pannou pred pôrodom, pri 
porode a po pôrode Ježiša Krista. 
Túto pravdu o Presvätej Bohorodičke 
autor liturgického textu takto vpísal 
do našich bohoslužieb: „Pominul sa 
tieň Starého zákona, keď sa milosť 
ukázala, lebo ako horiaci ker nezho
rel, tak aj Ty, ako Panna, si poro
dila a Pannou si ostala“ (Hlas 2, so
bota na Večerni). Alebo: „Matkou si 
sa stala nadprirodzene, Bohorodička,



preto si ostala Pannou, a to nevy
svetliteľné nepochopí ľudský rozum  
a tvoj zázračný pôrod slovami ne
možno vysvetliť. A ako si Prečistá  
zázračne počala, tak aj spôsob tvoj
ho pôrodu je nevysvetliteľný. Lebo 
Boh tam kde chce, premôže i zákon 
prírody. (Hl. 7, sobota na V ečerní). 
Alebo ďalšie slová: „I porodila si 
ako Panna a ostala si Pannou, ako si 
bola predtým, lebo ten, ktorý sa z 
Teba narodil, bol Boh a preto sa 
zmenil i zákon prírody“ (Hl. 1, so
bota na V ečerní).

Všetky tieto pravdy viery spieva 
veriaci ľud v našich bohoslužbách. 
Naše bohoslužobné texty sú viero
ukou, sú oslavou Presvätej Bohoro
dičky — nádeje našej spásy.

o. V. P etrašk o

Legendy o k v eto ch

3. Snežienka

A teraz poďme do tichého Nazare- 
tu, kde býva Svätá rodina.

Chudobná je jej chalúpka a aj zá
hradka pri nej je neveľká — ale 
tento kúsok zeme je od jari do je
sene ako malá rajská záhrada: toľko 
kvetov tu ustavične kvitne na pote
chu ľudským očiam, ale nadovšetko 
je záhradka pozemským rajom  pre
to, že ju svojou prítomnosťou a svo
jím anjelským hlasom posväcuje sám  
Syn Boží.

Ale teraz tu ešte nič nekvitne, lebo 
je ešte zima a zimomriavne slnko 
nevládze roztopiť všetok sneh; ale 
Ježiško aj teraz rád pobeháva v zá
hradke, robí si snehové gule, stavia 
si snehuliaka a omrvinky chleba sype 
hladným vtáčikom.

Tu vyjde Matka Božia na preddomie 
a s úsmevom pozoruje ihrajúceho sa 
synáčka. No keď sa pozornejšie za
hľadí, zvážnie a preľakne sa: hľa, 
okolo Ježiškovej zlatovlasej hlavičky 
už vidí tŕňovú korunu, na ručičkách  
sa červenajú rany po klincoch, ba i 
celé jeho útle tielko je už doráňa
né, zm učené. . .

I zabolí ju nežné m aterinské srd
ce, ako keby jej ho prebodol nevidi
teľný meč, a z očú sa jej ronia ja
gavé slzy ako perly a padajú na osl
ňujúci sneh.

A div divúci — každá slza vyhlbi 
malú jamku v snehu, a z každej jam
ky hneď vyrastá jemný kvietok s 
bielym zvončekom — a  to sú naše 
snežienky.

A keď sa Matka Božia nevie prena- 
ďiviť, Ježiško sa pritúli k jej srdcu a 
povie jej:

— Mamička, ja som dobre videl 
tvoje slzy a dobre viem aj to, prečo  
si plakala. A preto som z tvojich  
sĺz dal narásť snežienkam, tebe na 
potechu a ľuďom na pamiatku, ako 
nežne si ma milovala a ako si sn 
mnou odprvu trpela . . .

Aj v našich krajoch je to tak.
Keď zima voľky-nevoľky odchádza 

spomedzi nás a  bojazlivá jar prichá
dza medzi nás, na lúkach pod lesom  
sa z miznúceho snehu dvíhajú nežné 
snežienky a smutno klonia hlávky, 
sťaby s Matkou Božou aj teraz pla
kali.

Z ta lia n č in y  podáva M aroš M ada-
čov

P ro rok  sv. Ján  P red ch o d ca  sa  volá K rstiteľom , pretože na znak 
pokánia krstil' ľudí p olievajú c ich  vodou. Tento jeho krst bol 
len p red ob razo m  n ášh o , novozákonného K rstu, to zn. sviulosti 
krstu , k to rú  sv iato sť ustanovil Ježiš K ristus.

K rst —  to je  sviatosť, k to rá  očisťuje ľudskú dušu od dedičného  
h riech u  a robí n ás Božím i deťm i a člen m i sv. Cirkvi. K rst je naj
p otreb n ejšou  sviatosťou , lebo nem ôže byť spasený ten, kto sa 
n e ch ce  p okrstiť.

Sviatosť k rstu  účinkuje v n ás tak to : očisťuje dušu od dedičné
ho h riech u  a  od v šetk ý ch  h riech ov , sp ách an ý ch  pred krstom ; 
—  oslobodzuje n ás od v ečn ý ch  a d o časn ý ch  tre sto v ; —  robí nás 
člen m i_K ristovej Cirkvi; —  v tlá ča  do našej duše nezm azateľný  
znak k resťan a .

Sviatosť k rstu  ob y čajn e udeľuje kňaz, ale  v prípade nutnosti 
m ôže k rstiť každý človek , m už alebo žena.

Aby sm e v n áhlej p otreb e niekoho pokrstili, treb a  urobiť toto: 
ten, kto k rstí, povie úm ysel, n ap r. tým ito slovam i: „Chcem  toto 
dieťa p o k rstiť“ . Ak je n a to čas , hovorí ešte  m odlitbu“ „Verím  
v jedného Boha . . . “ Keď n iet času , leje tr ik rá t n a hlavu k rste
ného vodu [sv äten ú , keď jej n iet, tak  o b y čajn ú ), p ričom  hovorí 
slo v á: „K re šča je ťsja  rab  Božij (ra b a  B ožija) (m en o) vo imja 
O tca i Syna i S vjataho  D ucha. A m iň.“

Diabol pokúša Ježiša  K rista

Po k rste  odišiel Ježiš n a púšť, kde ostal štyrid sať dní a nocí
o p ôste a m odlitbe. V tedy diabol ho tr ik rá t  pokúšal. Na prvé 
pokušenie, aby Ježiš p rem en il k am ene n a chlieb, Ježiš odpovedal 
znám e slo v á: „Človek nežije len z ch leb a, a le  z každého slova, 
k to ré  v y ch ád za  z úst B o žích .“ A keď diabol ďalej pokúšal Ježiša, 
sľubujúc m u slávu  a všetky b o h atstv á  zem e, len aby sa mu po
klonil, Ježiš odp oved al: „Odíď, sa tan ! Lebo je nap ísan é: Pánu 
Bohu svojm u sa  budeš klaňať a jedine jem u budeš slú žiť!“ Vtedy 
diabol opustil Ježiša a pristúpili k nem u anjeli a posluhovali mu.

Aj m y, ľudia, sm e často  pokúšaní na h riech . N a h riech  nás 
pok ú šajú : zlí ľudia, n aše  zlé p rirod zen é n áklonnosti a zlý duch.

Aby sm e p rem o h li pokušenia — tre b a  sa  ich  ch rán iť: nepria
teliť sa  so zlým i ľuďmi a m odlitbou p rem áh ať zlé náklonnosti.

P red  h riech o m  n ás ch rá n ia : anjel S trá ž ca , naše svedom ie a 
dobrí ľudia.

Voľba d van ástich  apoštolov

Po šty rid saťd en n om  p ôste Ježiš K ristus za ča l v erejn e účinko
vať. Už m al trid sať rokov. Chodil z m esta  do m esta , z dediny na 
dedinu, k ázal evanjeliu m  —  dobrú zvesť, robil ľudom veľa dobra 
a robil zázrak y . Pridali sa  k nem u aj u čen íci — prvý Andrej 
a Ján. Andrej priviedol svojho b ra ta  Šim ona, k toréh o  neskoršie 
Ježiš n azval P etrom . Ježiš vyb eral sv o jich  učeníkov väčšinou  z ry
bárov  na G enezaretsk om  ja z e re . A však vyb ral si aj z iných ľudí, 
n ap r. učeník  a n esk o rší ap ošto l M atúš bol m ýtnik. Keď ho Ježiš 
uvidel, povedal m u: „Poď za m n o u !“ a ten  odišiel za Kristom.

Raz prišiel Ježiš ku G enezaretsk ém u  jazeru . T lačil sa  k nemu 
zástup, aby počul slovo Božie. P reto  Ježiš vstúpil do loďky, čo 
bola Šim onova, k to réh o  n esk o ršie  n azval Petrom , požiadal ho, 
aby tro ch u  o drazil loďku od brehu, posadil sa a z loďky učil 
zástupy. Ľud stá l na brehu. Keď p re sta l hovoriť, povedal Šimo
novi: „Z am ier n a hlbinu a sp u stite  sie te  n a  lo v !“ No Šimon mu 
odpovedal: „U čiteľ, celú  n oc sm e sa  n am áh ali a nič sm e nechy
tili. Ale n a tvoje slovo spustím  s ie te .“

Keď ro z p re stre li sie te , ch y tili tak é  m nožstvo rýb, že sa im 
sie te  trh a li. Keď to videl Šim on P eter,, hodil sa  pred Ježiša na 
k olen á a p ovedal: „P an e, odíď odo m ňa, lebo som  hriešny člo
v e k !“ No Ježiš mu poved al: „Neboj sa! O dteraz budeš loviť ľudí.“

N áuku Ježiša  K rista  n azývam e E vanjeliom . Evanjelium  — to je 
g ré ck e  slovo a  zn am en á —  dobrú, blahú zvesť.

Po te jto  u d alosti spom edzi svojich  učeníkov Ježiš vyvolil dva-



näsť apoštolov, ktorí vždy chodili s ním a boli svedkam i jeho  
slov a skutkov.

Mená apoštolov: 1. Šimon, ktorého pom enoval Ježiš Petrom , 
2. Andrej (brat Petrov, zvaný Pervozvanný — Prvý povolaný, 
lebo jeho prvého Ježiš povolal zo sebou], 3. Jakub starší, 4. Ján 
(evanjelista), 5. Filip, 6. N atanael Bartolom ej, 7. Matúš (evan je
lista], 8. Tomáš, 9. Jakub Alfejov (m lad ší], 10. Šimon Zilot (H or
livec], 11. Júda Tadeáš (brat Jakubov], 12. Judáš Iškariotský, 
ktorý sa stal zradcom . Na jeho miesto vyvolili M ateja.

Apoštol — je slovo gréck e a znam ená p o s o l .
Neskoršie Ježiš vyvolil ešte 72 učeníkov, ktorí pom áhali apoš

tolom v práci. Z nich sa stal najznám ejším  sv. Štefan, prvomu- 
čeník za Krista.

Nástupcam i apoštolov sú b i s k u p i ,  nástupcam i učeníkov  
- k ň a z i .

Právom oc kňazstva sa udeľuje v sviatosti kňazstva.
Sviatosť kňazstva — je sviatosť, k torá dáva kňazskú moc 

a Božiu milosť na plnenie kňazského úradu tým, ktorí tú sviatosť 
prijímajú.

Hlavné m oci kňaza sú: Prinášať nekrvavú Zertvu — Službu 
Božiu, — udeľovať veriacim  sviatosti, — vyučovať v eriacich  p rav 
dám sv. viery.

Z vyššie uvedených apoštolov dvaja — Ján a Matúš zapísali 
náuku Ježiša Krista v knihe, zvanej Evanjelium , preto sa  volajú  
evanjelistami.

V našom obrade apoštolom  je zasvätený každý štvrtok  v týž
dni.

O  S V Ä T O M  P Í S M E
D o k ia ľ  žili  sved ko v ia  učen ia ,  č in no s t i  a ž iv o ta  Jež iša  Kris ta ,  

nebola potreba p ísom ného  z a z n a m e n a n ia  ú s tneho  E v a n je l ia .  D o 
kiaľ žili  o č i t í  sved ko v ia  a ich sp o lu p rac o v n íc i ,  p ísom né z á z n a m y  
mali význam  len podradný. A v š a k  všetko  sa zm en i lo ,  keď  prvá  
generác ia  v y m ie ra la .  V te d y  sa s tá va jú  d ô le ž i tý m i  d o k u m e n ty  p í 
sané. A nimi sú E va n je l iá .  T e d a  zám en ou  „o č itýc h  sved ko v  a s lu 
žobníkov s lova" (Lk 1,2) sa s tá va jú  k n i h y ,  t a k t ie ž  n a zva n é  
e v a n j e l i a m i ,  n a p ís an é  a le b o  o č itým i s v e d k a m i - a p o š -  
t o l m i  (sv. Macúš, sv. Já n )  a le b o  učen íkm i o č itých  svedkov,  
apošto lov (sv. M a re k ,  sv. L u k á š ) .

T ak  „ b la h á  zvesť", h lá s a n á  Kris tom  a potom  ap o š to lm i ústne,  
stala sa obsahom  kn ihy , n azvan e j  t a k t ie ž  „ B lah o zve sťo u " ,  a le b o  
po grécky „ E v a n je l io m " .

Čo  zn a m e n á  te rm ín : „ K a n o n ic k é  E v a n je l iu m "?

O zn a č e n ie  „ k á n o n ic k ý "  chce  povedať, že ide o kn ihu , k torá  
bola p r i j a t á  C i r k v o u  do k á n o n  a, tzn . ú r a d n e j  
z b i e r k y  S v ä té h o  p ísm a N o v é h o  z ák o n a .  P r i ja t ím  do te j to  
zbierky bola kn iha  u znaná  za S v ä té  písmo.

Kánonické E v a n je l iá  sú š t y r i :  p odľa  M a tú š a ,  M a r k a ,  Lukáša  
a Jána. T o to  zd ôrazň u jem e preto , že v t reťom  až  p ia to m  storočí  
povstalo n ieko ľko  a p o k r y f i c k ý c h  e v a n je l i í ,  ktoré  p op isu 
jú napr. de ts tvo  Ježiša Kris ta ,  h istóriu  Joze fa  s to lá ra ,  rôzne po 
drobnosti zo ž iv o ta  Ježiša Kris ta. S lovo  „ a p o k r i f ic k ý "  zn am e ná :  
neskutočný, podvrhnutý .  T ed a  t ie  „ a p o k ry f ic k é  e v a n je l iá "  C irk e v  
neprija la  a n ep o ja la  do k á n o n a -  z b i e r k y kn íh  S v ä té h o  
písma N o vé h o  zákona .

Evanjelium sv. M a t ú š a
Hoci medzi evanjeliam i uvádzame ako prvé evanjelium  sv. Ma

túša, toto evanjelium  bolo napísané až po evanjeliu sv. M arka.
V origináli evanjelium  sv. M atúša bolo napísané po aram ejsky, 

to zn. v židovskej reči, ktorou sa rozprávalo v čase Ježiša Krista. 
(Aramejskou rečou rozprávali Židia od babylonského zajatia, 
kde zabudli svoju rodnú starohebrejskú reč  a táto  ostala pre

Z kresťanského sveta

0  V nedeľu 21. apríla pri slávuast- 
nej sv. omši vyhlásil Svätý Otec Ján 
Pavol II. za blahoslavených ctihod
ných služobníkov Božích Františka 
Kola, kňaza, člena rehole sv. Domi
nika a Jakuba Desirá Lavala, misio
nára z kongregácie Ducha Svätého. 
— O. František Kol sa narodil roku 
1812 v Španielsku v chudobnej rodi
ne. Keď mal štyri roky umrel mu 
otec. Ako kňaz venoval sa najmä ka
zateľskej činnosti. Pre službu opuste
ným založil ženskú vetvu dominikán
skej rehole „Sestry sv. Dominika od 
Nanebovzatej“. Umrel ako 63-ročný 
roku 1875. Jeho sviatok bol stanovený 
na 2. apríla. — O. Jaques Desiré Laval 
sa narodil roku 1803 vo Francúzsku. 
Pochádzal zo zámožnej rodiny, stal 
sa lekárom a až rokn 1838 sa stal 
kňazom. Odišiel na ostrov Mauritius, 
kde účinkoval medzi černochmi. Keď 
9. septembra 186S zomrel, takmer dve 
tretiny obyvatelov ostrova ho spre
vádzali na poslednej ceste v presved
čení, že pochovávajú svätca, lebo mi
loval všetkých bez rozdielu a najmä 
tých najbiednejších. Jeho sviatok bol 
stanovený na 9. septembra.

O  Pätnásteho marca bola zverej
nená prvá encyklika pápeža Jána 
Pavla II. Redemptor hominis — Vy
kúpite! sveta. Má sto strán malého 
formátu. Svätý Otec naznačuje v nej 
niektoré základné línie, podľa kto
rých chce orientovať svoj najvyšší 
pastiersky úrad. V závere pápež od
porúča svoj pastiersky úrad a celú 
Cirkev do ochrany najsvätejšej Pan
ny Márie, Matky nádeje.

%  V nedeľu 13. mája Svätý Otec 
zdôraznil dôležitosť prvého sv. prijí
mania a jeho náležitú prípravu v ro
dine a vo farnosti. „Dôležitý je oka
mih v živote mladého kresťana — 
povedal o. i. Ján Pavol II. — keď pr
vý raz pristúpil k sviatosti, v ktorej 
nám Pán Ježiš zanechal viditeľné 
znamenie svojej božskej lásky. Tej 
lásky, ktorou nás miloval až na smrť. 
Lásky, po ktorej ľudské srdce najviac 
túži. Tá, keď sa zakorení v srdci člo
veka, stáva sa jeho najväčšou silou 
a mocou. A práve túto lásku všte
puje Kristus do sŕdc detí sviatosťou 
svojho Tela a Krvi.“ — Pri tejto prí
ležitosti Svätý Otec na adresu rodi
čov nezabudol pripomenúť, aby von
kajšiu parádu pri prvom sv. prijíma
ní držali v patričných medziach, aby 
nezatieňovala jeho podstatný, nábo
ženský a sviatostný význam.

0  Záhrebský arcibiskup Franjo Ku- 
liarič a jeho pomocní biskupi sa ob
rátili na svojich diecezánov, najmä 
rodičov, aby venovali v Medzinárod
nom roku dieťaťa viac pozornosti vý
chove svojich detí.

9  Prvou profesorkou teológie na 
ľublinskej univerzite sa stala uršu
línka Sofija Jozefa Zdybická. Na uni
verzite pôsobí už niekoľko rokov a 
napísala viacero kníh.

O  V severnej Kanade vo veku 74 
rokov umrel misionár Eskiinákuv 
Pierre Henry zo zhromaždenia oblá- 
tov. Celý svoj život venoval misilnej 
práci medzi Eskimákmi.

O  Najmladším katolíckym bisku
pom na svete je 36-ročný tanzanijský 
biskup J. I .  Lelubu, ktorého nedávno 
vymenoval Svätý Otec Ján Pavol II.



#  V máji bol pokus o lúpež Tu
rínskeho plátna — plaštenice, do 
ktorej podľa zbožnej kresťanskej tra
dície malo byť zavinuté telo Ježiša 
Krista pri jeho uložení do hrobu.

0  23. mája v 75. roku svojho ži
vota a v 50. roku kňazstva umrel v 
Prahe ThDr. h. c. prof. Josef Beneš, 
prepošt vyšehradskej kapituly. Bol po 
vysviacke stredoškolským profeso
rom, od r. 1942 až do oslobodenia bol 
väznený v koncentračnom tábore v 
Dachau. Po oslobodení stal sa horli
vým bojovníkom za svetový mier a 
svoju činnosť vyvíjal najmä medzi 
katolíckym duchovenstvom.

Akoby sm e sa nepoznali

Taký je názov najnovšej hry so
vietskeho autora Kuternického, kto
rú práve začínajú uvádzať niektoré 
naše divadlá. A možno povedať, že 
hra má veľký úspech u obecenstva, 
veď z deja hry každý spoznáva kúsok 
seba a prostredia, v ktorom každý z 
nás žije. O čo vlastne ide? Do prie
mernej dnešnej rodinky prinesie otec 
nový farebný televízor. Tento sa stá
va načas akýmsi stredobodom záuj
mu nie snáď celej rodiny, ale napo
máha k vytvoreniu ovzdušia odcudze
nia medzi rodičmi a deťmi, teda na
stoľuje problémy inedzigeneračné, i 
dôsledkov z toho vyplývajúcich.

Problém odcudzenia zaujíma nielen 
umelcov, ale i sociológov, vychová
vateľov, politikov a samozrejme i sa
motnú Cirkev. Je to problém celosve 
tový, zasahujúci snáď každú spoloč
nosť až po jej základnú bunku — ro
dinu a v nej každého jej ôlena. S 
tým úzko súvisí i problém využitia 
voľného času, medziľudských vzťa
hov a spoločenskej spotreby mate
riálnych i duchovných statkov. Vzťa
hy vnútrorodinné, susedská a vôbec 
medziľudské dosiahli určitých zmien, 
vyplývajúcich zo sociologických 
zmien týchto buniek, ako sa preja
vujú najmä v posledných desaťro
čiach. A tieto nenechávajú ľahostaj
ných nikoho, kto v medziľudských 
vzťahoch vidí akýsi základ celospo
ločenských vzťahov. Preto i to množ
stvo umeleckých diel z poslednej do
by s tematikou týchto vzťahov.

Äno, je pravda, že mnoho vecí je 
iných ako boli pred desaťročiami. 
Mohutné sídliská nahradili staré ro
dinné domce, vysoká zamestnanosť 
žien i percento študujúcich, množ
stvo nových kultúrnych a sociálnych 
zariadení, to všetko vplýva na zme
nené sociálno-spoločenské medziľud
ské vzťahy. Ale uprostred týchto 
zmien zostáva stále ten istý človek, i 
keď snáď mentálne i on sa časom 
zmenil. To však by nemalo narušiť 
tie základné hodnoty, ktoré v každom 
človeku sú a z nich vyplývajúcich 
túžob. A tie sú v prvom rade vo vše< 
ľudských nadhodnotách, ako nám 
ich približuje samotný Kristus a k 
týmto sa budeme stále vracať najmä 
v našich rodinných bunkách, kde je
ho prítomnosť by mala byť trvalá a 
stála a nemala by ju narušiť žiadna 
štrukturálna zmena spoločnosti, ako 
ani jej najmodernejšie a najdokona
lejšie výdobytky. Tie Jeho prítom
nosť by mali iba dopĺňať.

Peter HEEZOG

nich len liturgickou rečou .) Avšak aranmjský originál sa nám 
nezachoval. Zachovalo sa nám evanjelium v gréckom  preklade, 
ktorý preklad bol vyhotovený podľa m oderných učencov, už pred 
70. rokom po Kristu.

Matúš, syn Alfejov, volal sa taktiež Levi. Bol mýtnik v Ka- 
farnaum e a tam  ho Ježiš povolal k sebe. Stal sa žiakom-apošto- 
lom Ježišovým a od toho času ostal stále v spoločnosti dvanás
tich apoštolov. Tak sa stal očitým  svedkom skutkov a učenia 
Ježiša Krista a jeho vzkriesenia. V menoslove apoštolov je uvá
dzaný na siedmom alebo ôsmom m ieste. Po zoslaní Svätého Du
cha najprv kázal s ostatným i apoštolm i v Jeruzalem e a Palestíne 
(Sk 1 ,13). Keď odišiel z Palestíny kázať evanjelium — blahú 
zvesť pohanským národom , aby zachránil svojich žiakov od od
bočení a falošných náuk, napísal svoje evanjelium. O ďalšom 
osude apoštola a evanjelistu Matúša hovorí tradícia: na základe 
jedných správ kázal evanjelium  Partom , na základe iných v Per 
zii, Etiópii a Macedónii. Cirkev svätí jeho pamiatku ako m uče
níka 9. augusta.

Jeho evanjelium bolo písané pre p a l e s t í n s k y c h  čitate
ľov. Preto bolo napísané po aram ejsky, lebo, táto  reč bola všeo
becne používaná reč  medzi Židmi. Evanjelista Matúš nepo
pisuje ako ostatní evanjelisti židovské obyčaje, politické, sociál
ne, náboženské okolnosti, lebo predpokladal, že áitatelia to ve
dia. Jeho cieľom bolo dokázať Židom, že Ježiš Kristus, ktorého 
oni ukrižovali, je ten očakávaný patriarcham i, zvestovaný pro
rokmi M esiáš-Kristus, Syn Boží, ktorý sa stal človekom pre 
spasenie ľudí. Toto dokazuje citátm i zo Starého zákona. — Ne
skoršie z aram ejského originálu toto evanjelium bolo preložené 
do gréčtiny. Avšak aram ejský originál sa stratil.

Obsahové evanjelium sv. Matúša medzi synoptikmi je najbo
hatšie.

Evanjelium  sv. M a r k a

Za autora tohto evanjelia, na základe tradície od najdávnej
ších čias bol označovaný Marek, nazývaný tiež Jánom. Apošto
lom nebol, avšak bol žiakom apoštola Pavla a potom apoštola 
Petra. Jeho matkou bola jeruzalem ská žena menom Mária (Sk 
12,12), k torá m ala veľký dom v Jeruzalem e, v ktorom sa schá
dzali prví kresťania. V tom dome sa skryl aj apoštol Peter po 
zázračnom  oslobodení z väzenia (Sk 12 ,12). V prvej apoštolskej 
ceste apoštola Pavla bol Marek a jeho rodák Barnabáš sprie
vodcom apoštola Pavla. Potom sa Marek stal nerozlučným sprie
vodcom apoštola Petra, stal sa, akoby jeho sekretárom . Apoštol 
Peter ho volá synom, možno preto, že ho priviedol ku krssťan- 
stvu. Toto vieme o Markovi zo Svätého písma.

Evanjelium  sv. M arka nie je ničím iným, ako krátko zapísanou 
kázňou apoštola Petra. Toto dokazujú prvokresťanskí spisovate
lia. Tak v tomto evanjeliu máme kázne, ktoré kázal apoštol Pe
ter. Pri čítaní evanjelia sv. Marka sa nám zdá, že čujeme hlas 
apoštola Petra.

Svoju Blahozvesť začína sv. Marek od verejného pôsobenia 
Spasiteľa v Galilei. Udalosti opisuje jednoducho a krátko. Pros
tými slovam i rozpráva skutky Ježišove, jeho zázraky, ktorými 
ukazuje na jeho vládu nad zákonami prírody jeho skutky a 
učenie sú dôkazom jeho Božstva.

Evanjelium  sv. M arka bolo napísané okolo 65. roku po Kris
tovi v Ríme pre veriacich  z pohanov, hlavne Rimanov.

Tradícia hovorí, že sv. evanjelista Marek po sm rti apoštolov 
Petra a Pavla odišiel kázať evanjelium do Egypta a založil cir
kev v Alexandrii. Tam tiež, ako podáva tradícia, bol umučený.
V prvej polovici 9. storočia  boli jeho pozostatky prenesené be
nátskym i obchodníkmi do Benátok, kde sú teraz vo veľkej úcte.
O roku jeho sm rti nevieme nič presného.

Pamiatku sv. evanjelistu Marka Cirkev svätí 25. apríla.



ŽIVOT JEŽIŠA KRISTA
podľa štyroch evanjelistov

Zázračný rybolov, Ježiš volá prvých učeníkov
(Lk 5, 1— 11, Mt 4, 18— 22).

Raz, keď stál na brehu Genezaretského jazera, 
tlačil sa k nemu zástup, aby počul slovo Božie.
I zazrel pri brehu jazera dve loďky — rybári z 
nich vystúpili a prali si siete. Vstúpil teda na jed
nu z lodiek, čq bola Šimonova, a požiadal ho, 
aby trochu odrazil od brehu. Potom sa posadil a 
z loďky učil zástupy. A keď prestal hovoriť, po
vedal Šimonovi: „Zamier na hlbinu a spustite 
siete na lov!“ No Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, 
celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. 
Ale na tvoje slovo spustím siete.“ A keď to uro
bili, zachytili veľké množstvo rýb, takže sa im 
siete trhali. Zakývali teda na spoločníkov, ktorí 
boli na druhej loďke, aby im prišli pomôcť. I pri
šli a naplnili obe loďky, takže sa až potápali.

Keď to videl Šimon Peter, hodil sa pred Ježi
šom na kolená a povedal: „Pane, odíď odo mňa, 
lebo som hriešnik!“ Hrôza sa ho totiž chytila, i 
všetkých, čo boli s ním, nad množstvom rýb, čo 
boli chytili, podobne i Jakuba a Jána, synov Za- 
bedejových, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. 
No Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa! Odteraz 
budeš loviť ľudí.“

Raz, keď k ráčal po brehu Galilejského mora, 
uzrel dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, 
a jeho brata Andreja, ako spúšťali sieť do m ora, 
boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou, 
a urobím vás rybármi ľudí! Tu oni hneď opustili 
siete a nasledovali ho.

A keď sa odtiaľ poberal ďalej, zazrel iných 
dvoch bratov, Jakuba (syna) Zebedejovho, a je
ho brata Jána, ako si na loďke so svojím otcom  
Zabedejom opravovali siete, aj týchto povolal. Tu 
oni hneď zanechali loďku i svojho otca a nasle
dovali ho.1

1. Učeníci ,ako sme to už videli, už skôr poznali Je
žiša Krista ,avšak teraz ich Ježiš volá, aby ho s t á l e  n a
sledovali.

Ježiš vyučuje v synagóge v Kafarnaume. Uzdra
venie posadnutého (Mk 1, 21— 28).

Tak vošli do Kafarnauma. Hneď v sobotu vošiel 
(Ježiš) do synagógy a učil. I žasli nad jeho u če
ním, lebo ich učil ako taký, kto má moc, a nie 
ako zákonníci. V tej synagóge bol istý človek, 
posadnutý nečistým duchom. I skríkol: „Co ťa 
do nás, Ježišu N azaretský? Prišiel si nás zahu
biť? Viem, kto si: Svätý Boží.“1 Ježiš ho zahria
kol: „Mlč a vyjdi z neho!“ Tu nečistý duch za
lomcoval ním, zareval mocným hlasom a vyšiel 
z neho. I divili sa všetci a dohadovali sa medzi 
sebou: „Čože je to? Nové učenie mocou obdare
né! Veď aj nečistým duchom rozkazuje a poslú
chajú ho!“ A hneď sa rozniesla povesť o ňom po 
celom galilejskom kraji.

1. Podlá sv. Otcov Ježišova božská prirodzenosť bola 
pred diablom ukrytá, a tak nepoznal ani tajom stvo vte
lenia Syna Božieho. Preto m enuje Ježiša iba nepriamym 
titulom: „Svätý Boží“, čim označuje osobu, ktorá je  Bohu 
zvlášť zasvätená, alebo ktorá vie splniť zvláštne úmysly 
Božie.

Ježiš v Petrovom dome. Uzdravenie Petrovej 
svokry (Mk 1, 29— 31).

A len čo vykročili zo_ synagógy, prišli s Jaku- 
bom a Jánom do domu Šimonovho a Andrejovho. 
Šimonova testina ležala v horúčke, a hneď mu 
hovorili o nej. I pristúpil k nej, chytil ju za ruku 
a zodvihol. Tu jej hneď prestala horúčka, a 
(uzdravená) im posluhovala.

Ježiš uzdravuje iných ľudí v Kafarnaume (Lk
4, 40— 41).

Keď potom slnko zapadlo, všetci, čo mali cho
rých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. 
On kládol ruky na každého z nich a uzdravoval 
ich. Z mnohých teda vychádzali zlí duchovia 
s krikom: „Ty si Syn Boží!“ Ale on ich zahriakol 
a nedovolil im hovoriť; vedeli totiž, že on je Me
siáš.

Ježiš sa uťahuje na osam elé miesto modliť sa 
a odchádza z Kafarnaumu (Mk 1, 35— 38).

Ráno veľmi zavčasu vstal, vyšiel a utiahol sa 
na osam elé miesto a tam  sa modlil. Šimon a tí, 
čo s ním boli, ponáhľali sa za ním. A keď ho na
šli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“ On im od
povedal: „Poďme inde, do susedných dedín a 
m estečiek, aby som i tam  kázal! Veď nato som 
prišiel!“

Činnosť Ježiša v Galilei (Mt 4, 23— 25).
Ježiš chodil po celej Galilei, vyučoval v syna

gógach, hlásal Posolstvo o Kráľovstve a uzdravo
val každú chorobu a každý neduh medzi ľudom.
I rozniesla sa povesť o ňom po celej Sýrii. Privá
dzali k nemu všetkých, čo boli postihnutí rozlič
nými chorobam i a utrpeniami, posadnutých, ná- 
mesačníkov a porazených. A on ich uzdravoval. 
Nasledovali ho veľké zástupy z Galiley, z Deka- 
pola, z Jeruzalem a, z Judska a zo Zajordánska.

Ježiš uzdravuje m alomocného (Mk 1, 40—45).
Tu prišiel k nemu malomocný a na kolenách ho 

prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Ježiš sa nad 
ním zmiloval, vystrel ruku, dotkol sa ho a pove
dal: „Chcem. Buď čistý !“ Ako to vypovedal, zrazu  
zmizlo z neho m alom ocenstvo, a bol očistený. 
A keď mu pohrozil, hneď ho poslal preč a vravel 
mu: „Hľaď, aby si o tom nikomu nehovoril, ale 
choď, ukáž sa kňazovi1 a prines za svoje očiste
nie obetu, ktorú predpísal Mojžiš; nech je to pre 
nich svedectvom !“

Ten však išiel a dal sa horlivo hlásať a rozchy- 
rovať tú vec, takže (Ježiš) už nemohol verejne 
vojsť do m esta, ale býval vonku na opustených  
m iestach. No (ľudia) prichádzali k nemu odvša
diaľ.

1. Zo zdravotných dôvodov Mojžišov zákon požadoval, 
aby m alom ocní žili ďaleko od zdravých. V prípade uzdra
venia museli o tom dostať osvedčenie od kňaza.

Ježiš uzdravuje porazeného (Mk 2, 1— 12).
O niekoľko dní znova prišiel do Kaťarnauma. 

Keď sa rozchýrilo, že je v dome, hneď sa n ahr
nulo mnoho ľudí, takže už nemali miesta ani pre
do dvermi. A on ich poučoval.

Tu prišli k nemu s istým porazeným človekom, 
ktorého niesli štyria. Ale keď ho pre zástup ne-



(Pokračovanie zo str. 6)

— Pane, Bože môj, vyslyš moju modlitbu a zachovaj ver
né ti stádo, ktorému si bol ustanovil mňa nesúceho a ne
hodného služobníka svojho za predstaveného. Zbav ho zloby 
tých, čo hovoria proti tebe, zveľaď Cirkev tvoju, všetkých 
v jednote ducha zoskup a učiň výborným ľudom, ktorý 
jednako zmýšľa o pravej viere tvojej. . .

Potom objal svojho brata Metoda. Cyril vedel, že Metod 
túži za svojím kláštorom, preto bozkajúc ho na rozlúčku 
prosil:

— Zostaň u toho dobrého ľudu a vyučuj ho pravdám Bo
žím.

Usnul na rukách brata. Mal 42 rokov. Bol 14. február 
roku 869.

Metod, podľa želania matky, chcel odniest telo Cyrila 
domov. Avšak Rím si obľúbil tohto veľkého apoštola a chcel 
mať jeho telo u seba.

— Po mnohých krajinách chodil Cyril, a Boh priviedol ho 
sem a tu prijal jeho dušu. Patrí sa, aby tu bol aj pocho
vaný ako čestný človek.

Pri rakve Cyrila slúžili pápežský pohreb. Pochovali ho 
s najväčšími cirkevnými poctami. Telo Cyrila odniesli a po
chovali v chráme sv. Klementa, v ktorom boli položené
i relikvie sv. Klementa, prinesené Cyrilom. Hrob Cyrila Boh 
oslávil zázrakmi. Keď to videli Rimania, ešte viac prirástli 
k jeho svätosti a úcte k nemu. Dali namaľovať nad jeho 
hrobom jeho obraz, pri ktorom deň-noc horeli sviečky. 
(ŽM XV11I). Na obraze neznámy autor zobrazil Cyrila ako 
človeka vysokého, chudého, asketickej postavy. Vysoké če
lo, hlboký pohľad, podlhovastý chudý obličaj, vážny a sú
časne nežný. Z listov Anastazia, pápežského knihovníka, 
súčasníka slovanských apoštolov Cyrila a Metoda vanie ob
div k sv. Konštantínovi — Cyrilovi, ktorý v takom krátkom 
čase si získal srdcia Rimanov. Anastazius píše o sv. Kon- 
štantínovi-Cyrilovi, že to bol človek veľkej svätosti a apoš 
tnlského ducha, ozajstný filosof.

Chrám sv. Klementa v Ríme, v ktorom bol sv. Cyril po
chovaný, bol v XI. storočí zničený Normánmi a na jeho 
ruinách bola vystavaná terajšia bazilika. Relikvie sv. Cyrila 
boli roku 1798 prenesené do novej baziliky, avšak teraz sa 
nevie, na ktoré miesto v bazilike boli položené. Doteraz 
ich neobjavili. Len chorvátsky chrám sv. Hieronyma v Ríme 
a chrám na moravskom Velehrade majú niečo z relikvií 
sv. Cyrila, lebo si ich obstarali ešte pred rokom 1798.

PÁPEŽ MIERU
(21. pokračovanie)

MIEROVÉ V ÝZV Y  A POSOLSTVA JÄ NA X X III.

Mierová činnosť pápeža Jána sa naplno rozvinula po 
jeho voľbe za hlavu Cirkvi. N ie t takmer jediného doku
mentu, prejavu, posolstva, aby sa v nich nevyskytovala 
zmienka o mieri so silnými argumentami o jeho systema
tické budovanie, o naliehavosti rokovania v sporoch na
miesto používania zbraní. Už v prvom svojom rozhlasovom  
a televíznom posolstve na druhý deň po voľbe za pápeža  
obrátil sa o. i. aj na vládcov štátov a národov a vyzýval 
ich k vypätému úsiliu za mier a spoločenská a sociálnu 
spravodlivosť, ako sme to už vyššie uviedli. V  prvom v ia 
nočnom posolstve z 23. 12. 1958 sa hovorí: .....Pripomienka
Ježišovho narodenia sprítomňuje každým rokom zvestova
nie toho istého učenia rovnakým hlasom: Jednota a m ier...M

So vzrušením čítam e slová o vojne a mieri v jeho prvej 
encyklike „Ad Petri Cathedram ", v ktorej ohlasoval zvola
nie koncilu, z 29. 6. 1959." ...V y z ý v a m e  k svornosti a m ie
ru vedúce osobnosti národov. . .  Boh nestvoril ľudí ako 
nepriateľov, ale ako b ra to v . . .  Ak sa nazývame bratm i, 
a skutočne nimi sme, ako je potom možné, že jeden s dru. 
hým zaobchádzame ako s protivníkom a nepriateľom? Prečo 
závidia, sejú nenávisť a chystajú smrtonosné zbrane proti 
bratom? Ľudia sa už dosť medzi sebou nabojovali, priveľmi 
mnoho mladých mužov a žien v rozkvete svojich rokov pre
lialo svoju krv, priveľa vojenských cintorínov podrýva zem

a napomína prísnym hlasom, aby všetci dospeli k svornos 
ti, jednote a spravodlivému mieru. Nech nemyslia na to, 
Čo ich rozdeľuje, ale skôr na to, čo ich môže zjednotiť vo 
vzájomnom porozumení a vzájomnej ú c te . . . "  Pápež ďalej 
pokračuje: ,,Ak národy nedospejú k tejto  bratskej jednote, 
ktorá musí byť vybudovaná na spravodlivosti a nesená 
láskou, zostane svetová situácia krajne h ro zivá . . .  Všetci 
rozumní ľudia sa pýtajú, či kráčame k pevnému, pravému 
a úprimnému mieru, alebo či sa náhlime k najväčšej zasle
penosti k novému strašnému k o n flik tu . . .  Preto prosíme 
všetkých, najmä vedúcich štátnikov, aby tieto  veci uvážili 
pred Bohom čo najstarostlivejsie a ochotne sa vydali na 
cestu, ktorá vedie k  nutnej jednote . . . "

Vo veľkonočnom posolstve z roku 1961 sa o. i. píše: 
, , . . .  Od prvej kresťanskej Veľkej noci uplynulo skoro dve
tis íc  rokov ľudských dejín. Koľko to bolo národov, koľko 
prevratov, koľko siz, koľko krvi sa za ten čas v y lia lo . . . ! '*

V  závažnom rozhlasovom prejave 10. septembra 1961 
z Castel G andolfo sa sv. O tec zaoberal široko otázkami 
mieru; povedal: „ ...V y z ý v a m e  štátnikov, aby sa postavili 
zoči-voči te jto  hroznej zodpovednosti, ktorú nesú pred de
jinam i, a čo je ešte dôležitejšie, pred Božím súdom. Z a 
prisaháme ich, aby nepodľahli hriešnemu a podvodnému 
t l a k u . . .  Kto má ešte pred očami krvavú farbu dojmov 
z polovice storočia od roku 1914 až dodnes a kto sa pa. 
m ätá na utrpenia našich národov a krajín, ten nech sa 
chveje hrôzou, čo môže priniesť budúcnosť každému z nás 
a celému svetu. Každé ozbrojené stretnutie stačí, aby zme
nilo kraiiny, ľudí, národy na nepoznanie a vydalo ich na 
skazu. Čo by sa mohlo stať dnes pri pozoruhodných vý
sledkoch nových nástrojov záhuby a ničenia, ktoré ľud. 
ský duch k všeobecnému nešťastiu neustále rozmnožuje!

Od mladosti pôsobil na nás vždy veľkým doimom onen 
starý zúfalý výkrik longobardského kráľa Desidéria, ktorý 
si trhal vlasy, keď sa po prvý raz objavili na výšinách 
Alp vojská kráľa Karola Veľkého a volal: „Zbrane zo že 
leza! Ach, zbrane zo železa!" Čo teraz povedať o moder
ných vojnových nástrojoch, ktoré ľudia vyláka!? z tajomstva 
prírody a rozvinuli ich v nesmierne sily ničenia a skazy!"

Vo vianočnom posolstve z 21. decembra 1961 sa hovorí:
. .  Aj vy zodpovední štátn ici, čo dnes máte v rukách 

osudy ľudstva, ste krehkí a sm rteľní ľudia. Na vás sa 
s úzkosťou upierajú oči vám podobných, ktorí sú skôr vaši 
bratia  ako poddaní. Mocou, ktorú sme dostali od Ježiša 
Krista, vám hovoríme: Preč, preč so sugesciou sily! Traste 
sa pri myšlienke, či azda nevyvoláte nevypočítateľnú re
ťaz činov, výrokov a utajeného hnevu, ktorá by sa mohla 
zakončiť nerozvážnymi a nenapraviteľným i skutkami. Do
sta li ste veľkú moc nie aby ste ničili, ale budovali: nie 
aby ste rozdeľovali, ale zjednocovali; nie aby ste vyvolá
vali plač, ale aby ste dali prácu a b e zp eč n o sť ...'1

Pred začiatkom  koncilu v rozhlasovom preiave 11. 9. 1962 
sv. O tec povedal: . .  M atky a otcovia ošklivia si voinu. 
Cirkev, M atka všetkých bez rozdielu, dvíha svoj hlas, ktorý 
sa šíri stáročiam i . . . ,  aby vyústil v naliehavom prikázaní 
mieru, mieru, ktorý vylučuie ozbroiené konflikty, ale musí 
tiež mať korene a záruky každého Človeka . . . ! "

V  polovici októbra 1962 nastalo vo svete veľké napätie  
okolo tzv. karibskej otázky. 25. októbra vysielal vatikánsky  
rozhlas naliehavú výzvu sv. O tca, v ktorei sa hovorilo: 
„ . . .  Ledvaže sa začal II. vatikánsky všeobecný cirkevný 
snem . . .  a už hrozivé mračná znovu zahaľujú medzinárodný 
obzor rozsievajúc strach u miliónov rodín . . .  Keď sme pri- 
ja li 86 mimoriadnych misií, prítomných na otvorení koncilu, 
povedali sme, že Cirkvi na ničom tak  nezáleží, ako na po
koji a bratstve medzi ľ u ď m i . . .  V  súvise s tým sme pri. 
pomenuli veľkú zodpovednosť tých, ktorým ie zverená moc...
S rukou na srdci nech počúvajú hlas nevinných detí a star
cov, jednotlivcov i spoločenstiev, ktorý sa zo všetkých 
kútov zeme dvíha k nebu: Pokoj, mier!

Dnes slávnostne obnovujeme túto úpenlivú výzvu. N a lie 
havo prosíme vládcov, aby nezostali hluchí na toto mocné 
volanie. Nech urobia všetko, čo je v ich moci na záchranu 
pokoja. Tak uvarujú svet pred hrôzami vojny, o ktorej nik 
nemôže predvídať, aké strašné následky by mala . .

Túto výzvu sv. O tec predniesol po francúzsky a hneď 
nato bola vysielaná v mnohých rečiach, ai po slovensky. 
Výzvu prevzali ai mnohé rozhlasové a televízne stanice. 
Možno aj táto  výzva pohla srdcami mnohých; bola to pros
ba O tca všetkých národov, vychádzala z ich túžob a sŕdc. 
Konflikt, ktorý hrozil svetovým atómovým stretnutím , bol 
nakoniec mierovo vyriešený a ľudstvo si vydýchlo.



mohli priniesť až k nemu, odkryli strechu (na  
m ieste) kde bol (Ježiš], a dolu otvorom spustili 
lôžko 11a ktorom ležal porazený.1 Keď Jezis videl 
ich vieru, povedal porazeném u: „Synu, odpúšťa
jú sa ti hriech y!“ Ale sedeli tam aj niektorí zá
konníci a rozmýšľali vo svojich srdciach : „Ako 
tento môže tak hovoriť? Rúha sa. Ktože môže 
odpúšťať hriechy okrem samého B oha?“

Ježiš vo svojom duchu hneď spoznal, že tak 
v sebe rozmýšľajú, a vravel im: „Prečo si to mys
líte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie povedať 
porazeném u: „Odpúšťajú sa ti hriechy — a či 
povedať: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ Ale aby 
ste vedeli, že Syn človeka2 má na zemi moc od
púšťať hriechy“ — povedal porazeném u: „Hovo
rím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď dom ov!“

A ten hneď vstal, vzal si lôžko a pred očami 
všetkých odišiel, takže sa všetci divili a velebili 
Boha, hovoriac: „Nikdy sme nič takého nevideli!“

1. Palestínske domy boli nízke a mali plochú strechu, 
ktorú ľudia ľahko odkryli a  na povrazoch spustili lôžko 
s chorým dolu.

2. V knihe proroka Daniela (hlava 7) M esiáš volá sa 
„Syn človeka“. Používajúc tento titul o sebe Ježiš tvrdí, že 
on je  Mesiáš a zázrakom  potvrdzuje, že má moc odpúšťať 
hriechy, moc, ktorá patrí výlučne Bo'hu. „Synom človeka“ 
sa Ježiš Kristus nazýva veľmi často (v evan jeliách  asi 78- 
k rá t).

Povolanie Matúša za učeníka (Mk 2, 13— 17, 
Mt 9, 13).

I vybral sa znova k moru. Tu všetok ľud hrnul 
sa k nemu, a on ho vyučoval. A keď išiel vedľa, 
uzrel Léviho,1 syna Alfejovho, sedieť na mýte.
I povedal mu: „Nasleduj m a!“ Ten vstal a nasle
doval ho.

Keď potom (Ježiš) stoloval v jeho dome, boli 
s Ježišom a s jeho učeníkmi za stolom aj mnohí 
mýtnici a hriešnici; bolo ich totiž mnoho a na
sledovali ho. No keď ho zákonníci a farizeji vi
deli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi, hovorili jeho 
učeníkom: „Prečo je a pije s hriešnikmi a mýt
nikm i?“ Len čo to Ježiš počul, riekol im: „Nie 
zdraví potrebujú lekára, ale chorí. Choďte a n a
učte sa, čo znamená: Milosrdenstvo chcem , a nie 
obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale 
hriešnikov.“

1. Levi je  meno Matúša pred jeho povolaním. Matúšom 
(t. j. dar Boha) nazval ho Ježiš. Matúš bol mýtnikom (vy
beračom  daní) a zavolal Ježiša do svojho domu na obed. 
Potom sa stal učeníkom  a apoštolom  a napísal Evanjelium . 
Mýtnici, ktorí vym áhali poplatky často i nespravodlivo, b o 
li preto nenávidení a pokladaní za hriešnikov.

Otázka pôstu (Mk 2, 18— 22).

Jánovi učeníci zas a farizeji sa postili. Prišli 
teda (k Ježišovi) a povedali mu: „Prečo sa uče
níci Jánovi a učeníci farizejov postia, ale tvoji 
učeníci sa nepostia?“

A Ježiš im odpovedal: „Či sa môžu svadobníci 
postiť, kým je ženích medzi nimi? Kým majú že
nícha pri sebe, zatiaľ sa nemôžu postiť. Prídu 
však dni, keď im ženícha vezmú, a potom v tých  
dňoch sa budú postiť.

Nikto neprišíva záplatu z nového súkna na sta
rý odev, lebo ináč nová záplata sa odtrhne od 
starého (odevu), a trhlina bude väčšia.

Ani nikto nevlieva nové víno do starých  nádob, 
lebo ináč víno roztrhne nádoby, ha aj víno vy

tečie, aj nádoby sa zničia. Ale nové víno (má sa 
nalievať) do nových nádob.“

Učeníci trhajú klásky (Mk 2, 23— 28).
V istú sobotu išiel siatinami a jeho učeníci 

idúcky začali trhať klasy. Tu mu farizeji pove
dali: „Hľa, prečo robia v sobotu, čo sa nesm ie?“
I odpovedal im: „Nikdy ste nečítali čo urobil Dá
vid, keď trpel núdzu a bol hladný on sám i jeho 
družina? Ako za veľkňaza Abiatara vošiel do do
mu Božieho a jedol z predkladných chlebov, 
z ktorých iba kňazom bolo dovolené jesť, a ako 
dal aj svojim druhom ?“ A riekol im: „Sobota 
bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre 
sobotu. A tak je Syn človeka pánom aj soboty.“

Ježiš uzdravuje človeka s vyschnutou rukou
(Lk 6, 6— 11; Mk 3, 5; Mt 12, 11).

A zasa v inú sobotu vošiel do synagógy a vy
učoval. Bol tam  človek, čo mal vyschnutú pravú 
ruku. Zákonníci a farizeji ho (Ježiša) pozorovali, 
či bude v sobotu uzdravovať, aby ho mali za čo 
obžalovať.1 Ale on poznal ich myšlienky. Povedal 
teda človekovi s vyschnutou rukou: „Vstaň a po
stav sa do prostriedku!“ I vstal a postavil sa. Tu 
Ježiš k nim prehovoril: „Pýtam sa vás: Dovolené 
je v sobotu robiť dobre a či zle, zachrániť život 
alebo ho zahubiť?“ Poobzeral sa teda po nich 
s hnevom, zarmútený pre tvrdosť ich srdca a rie
kol: „Keby niekto z vás mal jedinú ovcu a padla 
by mu v sobotu do jamy, či ju neuchopí a nevy- 
tiahne? O koľko je však človek cennejší ako ovca! 
Teda slobodno v sobotu dobre konať.“ I poobze
ral sa po všetkých a povedal človekovi: „Vystri 
ruku!“ On tak urobil a ruka mu ozdravela. Tí boli 
celkom bez seba (od hnevu) a radili sa medzi 
sebou, čo majú urobiť s Ježišom.

1. V Ježišových časoch sobotný sviatok bol veľmi za
chovávaný najm ä čo do odpočinku. Ježiš hovorí proti čisté 
form alistickém u zachovávaniu Božích príkazov.

Uzdravenia pri mori (Mk 3, 7 — 12; Mt 12, 17— 
2 1 ).

Ježiš sa však so svojimi učeníkmi utiahol k mo
ru. Išiel za ním veľký zástup ľudu z Galiley; ba 
aj z Júdska a Jeruzalem a, z Idumey a z krajov 
zajordánskych, ako aj z okolia Tyru a Sidonu sa 
hrnuli k nemu vo veľkom množstve, keď počuli, 
čo konal. Tu rozkázal svojim učeníkom pripraviť 
pre neho lodičku, aby ho zástup netisol. Mnohých 
totiž uzdravoval, takže sa valili na neho, aby sa 
ho inohli dotknúť všetci, ktorí trpeli neduhmi.
A nečistí duchovia, keď ho uzreli, padali pred 
ním a kričali: „Ty si Syn Boží!“ Ale on im prísne 
hrozil, aby ho nevyzradili.

Tak sa splnilo slovo proroka Izaiáša, ktorý ho
vorí: „Hľa, môj sluha, ktorého som si vyvolil; 
môj miláčik, ktorého si obľúbila moja duša! Du
cha svojho vložím do neho, a on oznámi právo 
národom. Nebude sa škriepiť, ani krik robiť, ani 
nikto nepočuje na ulici jeho hlas. Nalomenú trs
tinu nedolomí, a hasnúci knôt nedohasí, kým ne
privedie právo k víťazstvu; a v jeho mene budú 
dúfať národy.“1

1. Izaiáš (hl. 42, 1 a nasl.) hovoril o budúcom Mesiášovi 
ako o „Sluhovi Pánovom“, ktorý mal mať poslanie ohla
sovať národom Božiu vôľu.



Narodenie Panny Márie Náš pohrebný obrad
f

V tomto m esiaci slávim e narodenie Matky Spasiteľa. Cir
kev svätá na tento sviatok vsadila do svojich bohoslužieb  
tento trop ar sviatku: „Roždestvo Tvoje, Bohorodice Divo, 
radosť vozvisti vsej vselennij: iz Tebe bo vozsija Solnce  
pravdy, Christos Boh naš: i razrušiv kľatvu, dade blaho- 
slovenije, i uprazdniv sm erť, darova nam život vičnyj. — 
Narodenie Tvoje, Bohorodička Panna, zvestovalo radosť ce 
lému svetu, lebo z Teba zasvitlo Slnko spravodlivosti Kris
tus, Boh naš, ktorý zrušil kliatbu a dal požehnanie, pre
mohol sm rť a daroval nám život v ečný.“

Svätý Ján Dam ascenský, veľký ctiteľ m ariánsky vyhlasuje: 
„Ak je deň narodenia m atky pre rodinu slávnym dňom, 
sluší sa, aby veľká rodina veriacich  slávila s najväčšou  
radosťou deň, kedy do nášho údolia slz a trápenia zavítala  
Dárkyňa nadprirodzeného života — Panna M ária.“ Deň na
rodenia Panny Márie to sú červánky, k toré ohlasujú prí
chod Slnka — Bohočloveka.

Svätý Bernard, ctiteľ m ariánsky, nás poučuje: „Boh Pan
nu Máriu naplnil všetkými milosťami, aby ľudia skrze N«, 
ako skrze vodovod, dosiahli, čo potrebujú.“ Pri tom Ježiš 
Kristus nás obdaril tým, že nám dal Pannu Máriu, svoja  
Matku za našu Matku, Matku m ilosrdenstva, dobroty a lásky  
a rozdavateľku všetkých milostí.

Známy franúczsky spisovateľ Chateaubriand v živote veľ
mi poblúdil. Od svojej sestry  dostáva posledný list, v kto
rom mu píše, že m am ička sa za neho modlila do posled- 
neho okamihu života, aby sa obrátil a  nezahynul večne. 
Sám o tom neskoršie napísal, že modlitba a napomenutie  
jeho matky učinili ho veriacim  a tým aj trvalo  šťastným . 
Ako pokánie si za to ukláda púť do svätej Zeme. Cestou 
na mori ich prekvapí búrka. Začal pochybovať o záchrane. 
Všetci cestujúci sa obrátili k Panne Márii vrúcnym i mod
litbami a boli zachránení. Svoje dojmy z tohto nešťastia  
Chateaubriand takto zapísal: „Cez búrku na m ori neuspo
kojí svetlo m údrosti, ale svetlo pred obrazom Matky Božej. 
Zatiaľ čo hriešnik sa trasie , kresťan sa s dôverou odporúča  
do mocnej ochrany Matky Božej!“

Deň narodenia Panny Márie to deň, ktorý stal na hranici 
pohanstva a kresťanstva. Pred ním tem nota, po ňom svetlo. 
Preto slová Cirkve v trop áre sú plné radosti.

Narodeniny pozem ských m atiek sa usilujeme osláviť Čo 
najpríjem nejšie. N eraz to robíme krásnou kyticou kvetov, 
krásnou básňou, alebo dojatým  prísľubom lepšieho chova
nia a života, alebo iným vhodným spôsobom. Ak sa citím e  
ako dobré dietky Panny M árie, iste sa sluší, aby sm e aj 
my ukázali svoju pozornosť a vďačnosť za jej pom oc a 
ochranu! Každý svojím spôsobom a v m iere milosti nám  
danej od Boha i Matky! Iste vhodné bude želanie, aby m a
la z nás radosť, že sa usilujem e Ju napodobňovať vlastným  
životom v dobrom a charakternom  živote, každý podľa v last
ných potrieb a  okolností života. Každé úsilie v tom to sm ere  
je tým ľubovonným kvetom prineseným  z príležitosti Jej 
narodenín, za čo nám Ona odpovie svojím bohatým nebes
kým príhovorom ! Z narodenín sa môžu právom tešiť aj 
nehodní, slabí kresťania, ktorí upadli a nerozm yslene vše
ličo porobili. Každá m atka sa venuje viacej tomu dieťaťu, 
ktoré je choré, chybné alebo nejak životom poznačené. 
Podobne to robí aj Matka Božia, ba ešte v iac! Majme preto  
dôveru a nehanbime sa pristúpiť k Jej trónu milosti, milo
srdenstva a ochran y! Ona vie aj z chýb a nedokonalostí 
urobiť dobro. Ona nás vždy vypočuje i keď nie vždy, ako  
my chcem e, lebo vie veľmi dobre, čo nám prospieva a čo 
nám neprospieva. Názorne nám to povie jeden kazateľ prí- 
kladom. D céra chudobnej m atkv išla do m esta hľadať si 
prácu. Našla si, ale nie najlepšiu. Potrebuje podporu od 
matky na všeličo, i na lepšie Šatenie a zárobok jei nevy- 
stačuie. Matka pochopila hneď, o Čo ide, preto jej obratom  
poslala tri balíčky. D céra rozbalila jeden a hneď nahore  
hol nápis: .,Taká s i!“ Bolo tam totiž zrkadlo. Rozbalila ne
trpezlivo druhý balíček a nahore nápis: „Taká budeš!“ 
Bola tam totiž zo slonovej kosti um rlčia hlava. To ju do- 
ialo, lebo hneď sa prihlásili výčitky svedom ia nedobrého  
života. Počala usedavo plakať. Keď sa vyplakala, rozbalila  
tretí balíček a hneď nahore čítala  slová: „Snaž sa byť taká  
a nikdy sa nesklam eš!“ V balíčku našla krásny obraz Ne
poškvrnenej menšej veľkosti vhodne zaram ovaný. Dcéra 
porozumela všetkém u, najm ä keď si urobila duchovnú in
ventúru. Tento d ar dcéru  zachránil pred istou duchovnou  
skazou.

Poďme všetci v tom to m esiaci pred trón Panny Márie a 
zaspievajm e pieseň slávy a vďakv, pieseň oddanosti a sy
novskej poslušnosti, aby nás nikdy neopustila, kým nás 
neuvidí medzi blaženými v nebi. Mikuláš M ariánsky

(4. časf pohrebného obradu: 

ďalšie stichiry  sv. Jána Damascenského)

V Svätom písme Starého zákona sa vypočítava potomstvo 
Adamovo. Začína sa tak: „Všetkého prežil Adam 930 rokov, 
a zom rel“ (1. kn. Mojž. 5 ,5 ). A potom sa počítajú potomci 
za potomkami a pri každom z nich je napísaná tá malá 
doložka: „A zom rel“. Pri Matuzalemovi, ktorý žil najdlhšie 
spomedzi ľudí, 969 rokov, taktiež je tá doložka: „a zomrel“. 
(1. kn. Mojž. 5 ,27). Šalamún bol najm údrejší zo všetkých í 
ľudí, a on tiež zom rel. Nebolo v Izraeli krajšieho ako Ab- 
solon, ale aj on zom rel. Kto bol mocnejší ako Samson, 
ktorý prem áhal levov; aj on zom rel. Tak píše Sväté písmo.

Dlhé biblické roky nemáme chápať ako terajšie roky. 
Tie sú ešte nerozlušteným  tajom stvom . Tými príkladmi len 
chcem e ukázať, že v dejinách ľudstva, boli vládcovia bo
hatí, silní, slávni, boli muži a ženy krásne, — avšak aj 
oni zomreli.

Na toto myslel sv. Ján Damascenský, keď písal ďalšie 
verše stichiry  do nášho pohrebného obradu. „Jako cvit uvja- 
dajet — Tak ako kvet zvädne — zvädne náš život“. Kvet 
je krásny, avšak len krátky čas, potom zvädne a podá. — 
A ďalšia stichira — verš: „Vsja sujeta čelovičeskaja, jelika 
ne prebyvajet po sm erti — Všetko ľudské je márnosťou, 
čo neostáva i po sm rti“. A sv. Ján Damascenský ihneď vy
počítava, Čo neostáva po sm rti: bohatstvo a sláva, — a 
v ďalšej stichire ešte k nim dodáva: silu a krásu. Potom 
v stich ire  „Pom januch proroka“ hovorí, že už proroci Sta
rého zákona napomínali ľudí, že m árnosťou je bohatstvo, 
sila, sláva a krása, a všetko čo je pominuteľné. Toto všetko 
nám nepomôže a z tohto si nič so sebou nezoberieme. Je 
treba, aby sme mali bohatstvo, ktoré pôjde s nami — toto 
sú dobré skutky. Je treba, aby sme mali krásu, ktorá pôjde 
s nami — to je krása duše. Je treba, aby sme mali slávu, 
ktorá pôjde s nami, — slávu našich čností. Je treba, aby 
sme mali silu, k torá pôjde s nami, — silu viery našej. Len 
toto bude s nami na súde Božom, a ostatné je márnosť, 
m árnosť nad márnosťou.

Povieme si: avšak potrebujem e i m ajetky zemské. Treba 
aj silu — zdravie, treba i slávu a krásu. Samozrejme. Cir
kev to nechce zobrať, veď sám Pán Boh nám dal bohatstvá 
zem e, aby sme ich užívali. Aj krásu stvoril Pán. Vidíte 
krásu prírody. Avšak pozrime sa, čo povedali pohania o 
prvých kresťanoch: „Títo vedeli získať majetky zemské a 
nebeské“.

28. apríla Cirkev slávi pamiatku sv. mučeníka Pollia, upá
leného za prenasledovania Cirkvi cisárom  Diokleciánom ro
ku 304. Sudca Probus mu povedal: „Čo máš z toho, že zom
rieš a svoje m ajetky zan ech áš?“ Pollio odpovedal: „Sú ma
jetky pominuteľné a m ajetky nepominuteľné. Tieto treba 
ceniť viac ako všetky iné.“

Alebo sláva? 19. apríla Cirkev svätí pamiatku sv. Leva 
IX. pápeža, (1049—1054). Spočiatku bol vysokým úradníkom 
na cisárskom  dvore, potom tulským biskupom počas 22 ro
kov. Potom bol pápežom. Mal 52 rokov, keď pocítil, že pri
chádza sm rť. Prikázal, aby ho odniesli k rakve, ktorú si 
dávno pripravil a povedal: „Aby ste vedeli, akou márnou 
je všetka ľudská sláva. Zo všetkého, čo som mal, nezostalo 
mi nič, len táto  rak v a.“

Alebo k rása? — 29. júna slávi Cirkev pamiatku blaženej 
Salome, Angličanky, k torá zom rela okolo roku 880. Dievča, 
veľmi pekné. Jej životopisec hovorí, že jej telo malo len 
jednu nedokonalosť, a  to, že bolo sm rteľné. Avšak u nej 
k rása tela bola aj zrkadlom  krásnej duše.

Alebo sila, m ohúcnosť? — Ľudia i najm ocnejší sú smr
teľnými a len sám Boh neum iera, je všemohúci a večný. —■ 
K veľmi mocném u francúzskem u vládcovi kráľovi Ľudoví
tovi XI., ktorý ležal na sm rteľnej posteli, povolali sv. Fran
tiška z Pauly (pri N eapole). Silný kráľ myslel, že svätec, 
ktorý robil zázraky (jeho pam iatku svätí Cirkev 2. apríla), 
zázrakom  predĺži jeho život. A svätý, keď pristúpil ku krá
ľovi, povedal: „Život kráľa, ako život každého iného Člove
ka* má svoje medze. Nič ti nezostáva, len aby si sa odo
vzdal do vôle Božej a pripravil si sa na sm rť.“

Videli sme zemskú m árnosť. Potrebujem e zemské, avšak 
bojujme aj o nebeské. Meradlo týchto dvoch? Toto nám da! 
sv. Gvaltenius, škótsky m ních, ktorý zomrel roku 1160 a 
ktorého pam iatku Cirkev svätí 3. augusta. On si vždy pri
pom ínal: „Aký úžitok mi to donesffe pre život v ečn ý?“ Toto 
je m eradlo všetkých našich skutkov, želaní, činov: „Aký 
úžtiok mi toto prinesie pre život v ečn ý?“



Stichiry sv. Jána Damascenského, ktoré tvoria štvrtú časť 
nášho pohrebného obradu, končia sa slovami: „Plaču i ry- 
daju, jehda pomýšľajú smerť — Plačem a nariekam, keď 
pomyslím na smrť“. Naozaj, myšlienka na smrť zachránila 
už veľmi veľa ľudí od zatratenia. Sväté písmo nás učí: „Pa
mätaj na svoje posledná dni a nikdy nezhrešíš!“

Náš zomrelý sa lúči od všetkých prítomných. A my, keď 
sa lúčime, majme na pamäti slová sv. Efréma Sýrskeho, 
ktorý píše: „Čo pocítime, keď v Kráľovstve nebeskom nás 
objímu všetci svätí, privítajú nás apoštoli, mučeníci a všetci 
spravodliví. Všetci k nám prídu, radujúc sa z nášho spa
senia“. Naša modlitba dnes za dušu zosnulého: „Nech sa 
zaradujú svätí kráľovstva nebeského z jeho spasenia.“

Nikdy viac atómovú bombu!
9. augusta tohto roku uplynie 34 rokov od chvíle, keď o

11. hodine a druhej minúte nad stredom mestskej štvrte 
Urakami v Nagasaki vybuchla atómová bomba.

„Tlaková vlna prevrátila, rozprášila, rozhádzala všetko, 
s Čím sa stretla. Obrovská teplota spálila Všetko, čoho sa 
dotkla a úlomky bomby, padajúce ako dážď rozžeraveného 
kovu, spôsobili všade požiare. Mračno trosiek, ktoré spô
sobila katastrofa ,pohltilo slnečné papršleky a vyvolalo 
úplnú tmu, skoro ako zatmenie. Asi o tri minúty mračno 
začalo klesať, jeho čiastočky sa rozptyľovali a na miesto 
katastrofy začalo svietiť slabé svetlo.

Asi 30.000 ľudí bolo zabitých a cez 100.000 zranených 
Navyše, ešte desaťtisíce iných boli zasiahnuté atómovou 
chorobou, spôsobenou rádioaktivitou.“

Takto líči dr. Takaši Nagai svoje prvé dojmy po výbu
chu atómovej bomby vo svojej knihe Zvony Nagasaki. Kni
ha po vyjdení mala veľký ohlas. Bola preložená do mno
hých rečí a sfilmovaná. Dr. Nagai bol odborným lekárom 
Rádiologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Nagasaki. 
Ešte pred výbuchom atómovej bomby bol postihnutý leu
kémiou. Choroba sa mu po katastrofe ešte zhoršila a po 
šiestich rokoch umrel ako národný hrdina, ako žiarivý 
príklad dokonalej obetavosti v povolaní a optimistickej 
viery v budúcnosť. Pri výbuchu mu zahynula starostlivá 
manželka. V rozborenom byte našiel iba joj spálené telo 
a retiazok z ruženca. Svoje spomienky na manželku vylí
čil v knihe Retiazok z ruženca. Treba podotknúť, že dr. 
Nagai a jeho manželka boli horlivými kresťanmi, praktic
kými katolíkmi. Denne sa modlievali aj so svojimi deťmi 
sv. ruženec.

Dojímavo, aj dnes, po 34. rokoch znie jeho výzva: „Ne
bo zakazuje myslieť na novú vojnu: s atómovou bombou 
by to znamenalo zničenie ľudstva. A preto voláme z na
šich úbohých domkov na svahu Urakami v meste Naga
saki ku všetkým národom na zemi: Vzdajte sa vojny ¡Po
máhajme si, pracujme spoločne v duchu všeobecnej lásky 
a bratstva! Kľačiac v popole atómovej púšte prosíme vás, 
aby Urakami bolo poslednou obeťou bomby.“

Dr. Nagai sa stal katolíkom iba v dospelom veku. Po 
¿skončení vojenskej služby prijal sviatosť sv. krstu. Od
vtedy, ako sám píše vo svojej knihe, osvietený Svätým 
Duchom začal chápať, že podstatou vesmíru je živý člo
vek, spojenie duše a tela, ktoré smrť dočasne rozdeľuje. 
Človek je tvor stvorený na slávu Božiu a Šťastie nebies. 
Človek je obraz Boží, ktorý nemožno zneuctiť. „Že sú to 
Veci jasné? Možno, ale ja som ich poznal, až keď som 
opustil univerzitu. Poznal som dušu a jej dôstojnosť a od 
tej doby som práve tak pochopil, aká úcta patrí telu! 
Zvlášť, keď som išiel na sv. prijímanie a znovu som zažil 
spojenie s Ježišom Kristom, uvedomil som si, že nemôžem 
so svojím telom zaobchádzať ledabolo.“

„Tak som sa naučil vážiť si svoje telo, pretože v deň 
'posledného súdu vstane z mŕtvych, spojené opäť s du
šou. Keby telo prestalo celkom existovať, mohli by sme 
ho bez všetkých okolkov hodiť do hrobu, ako odhadzuje
me starú črepinu. Ale toto telo sa má vrátiť do života ako 
blahoslavené telo pred Božiu tvár, preto s ním nesmieme 
zle zaobchádzať a nakladať. Od tej doby si vážim pozem
ské telo, stvorené Bohom. Preto sa vždy sám seba pýtam, 
či moja choroba pochádza z milostivej vôle nebeského 
Otca, alebo vznikla z mojej hriešnej nedbalosti. Nemal 
by som sa sám sebe z toho zodpovedať?“

Dr. Nagai dňa 14. mája 1951 odprevádzal na poslednej 
ceste z katedrály v Nagasaki smútočný zástup dlhý 5 km.

Nad jeho myšlienkami, ktoré sme vyššie uviedli, mali 
by sme sa aj my zamyslieť, pochopiť ich hlboký zmysel, 
vážiť si svoje telo, telo svojich blížnych a s ružencom 
v ruke denne prosiť Pána Boha „o mire vseho mira.“

A. M.

Zo života našej eparchie
Najd. o. Ordinár navštívil dňa 3. júna tohto roku far

nosť Kráľovee v okrese Košice—vidiek pri príležitosti 
chrámového sviatku Zoslania Svätého Ducha. Slúžil sv. Li
turgiu, kázal slovo Božie a vrelými slovami ocenil obeta
vosť veriacich. Pri svojej návšteve posvätil zvon, ktorý 
horliví veriaci pod vedením svojho duchovného otca V. 
Dudiča dali opraviť. Zvon bol poškodený ešte počas druhej 
svetovej vojny.

Tohtoročný absolvent CMBF v Bratislave Štefan Ósz pri
jal v prešovskej katedrále sv. Jána Krstiteľa z rúk najdôst. 
Otca biskupa Dr. Joakima S e g e d i h o  zo Záhrebu dňa
10. júna t. r. kňazskú vysviacku.

Dňa 3. júna t. r. na sviatok Zoslabia Svätého Ducha vo 
farnosti Zubné v Humenskom okrese za účasti veriacich 
oboch obradov bola odpustová slávnosť. Sv. Službu Božiu 
slúžil miestny duchovný o. M. RoŠko. Kázeň povedal o. P. 
Bazár z Papína. Tu treba poukázať na lásku, oddanosť a 
nevšednú obetavosť veriacich Zubného k svojej Cirkvi, kto
rí v priebehu jedného mesiaca svojopomocne urobili ka
mennú ohradu okolo chrámu v hodnote 40 000 Kčs.

O. Ordinár menoval za tit. arcidekana o. Eugena Doho- 
T/iča, administrátora v Chorvátoch. Menovací dekrét odo
vzdal dekan košického dekanátu o. arcidekan Viktor Sko- 
rodenský dňa 10. 6. 1979 po skončení sv. Služby Božei, 
ktorú pri tej príležitosti slúžil o. Štefan Čižmár a ktorý 
tiež v príležitostnej kázni pozdravil vyznamenaného o. Eu
gena Dohoviča. Redakcia sa pripája ku gratulácii s pria
ním: Mnohaja fit, blahaja ľit!

Naši jubilanti
V tomto mesiaci si svoje životné a kňazské jubileá pri- 

nomínajú títo vľd. duchovní otcovia: Michal Becza 65 ro
kov od narodenia (7. 9 .), — Peter Dudinský 50 rokov kňaz- 
stva (13. 9.), — Imrich Jesenský 65 rokov od narodenia 
(18. 9.), — Mikuláš Rojkovič 70 rokov od narodenia (21 .9 .),
— Július Župan 70 rokov od narodenia (20. 9 .), — Gabriel 
Stavrovský 40 rokov kňazstva (21. 9 .), — Anton Mihalovič 
85 rokov od narodenia (24. 9 .), — Jozef OreniČ 25 rokov 
kňazstva (26. 9.).

MNOHAJA ĽIT, BLAHAJA ĽIT!
Srdečne blahoželáme a pozdravujeme!

V nedeľu 24. júna 1979 mali veriaci farnosti Snakov mi
lú slávnosť — posviacku kaplnky po generálnej oprave. 
Kaplnka, zasvätená Uspeniju Presv. Bohorodičky, bola po
stavená roku 1896 za čias pôsobenia kňaza-spisovateľa 
Emila Kubeka. S požehnaním najd. o. Ordinára ju posvätil
o. František Dancák z Kružlovej za asistencie o. Františka 
Ivanka z Hrabského.

Naše hroby
Dňa 30. mája 1979 po ťažkej chorobe zaopatrený svia

tosťami usnul v Pánu
vdp. o. JÄN ŠRÄMKA, 

gr.-kat. duchovný na odpočinku. Nebohý o. Ján Šrámka sa 
narodil 26. januára 1911 v Horných Vesteniciach. Ordinova
ný bol 18. júla 1937 a menovaný do farnosti Dubové. Od 
roku 1939 bol profesorom náboženstva a hudby v Micha
lovciach. Roku 1944 bol menovaný cons. asesorom. — Po
hrebné obrady sa konali 5. júna 1979 v gr.-kat. chráme 
Povýšenia Sv. Kríža v Bratislave za prítomnosti kňazstva, 
príbuzných a veriacich. Rozlúčkovú kázeň predniesol vdp.
o. t. kanonik Jozef Haľko, správca farnosti v Bratislave. 
Telesné pozostatky zosnulého o. Jána Šrámku boli uložené 
na Martinskom cintoríne v Bratislave.

Vičnaja jemu pamjať, blaženyj pokoj.

Platil za svoju prácu 
Bol dobrák od kosti a nevedel si 

predstaviť, odkiaľ sa vzala chamti
vosť u jeho dcéry. Okrem nej mal 
dvoch synov.

Dcére dal ako veno 100 Q00 korún.
Práve toľko dal synovi Ferovi, kto
rý si za ne postavil dom. Synovi Jo
žovi dal svoj dom a u neho býval 
so svojou starou.



Bol presvedčený, že icli podelil 
spravodlivo.

Ale jeho dcéra našla krivdu, ktorej 
sa vraj dopustil voči nej.

— Veď ja nič, ja to nehovorím pre 
seba, ale aby ste vy mohli spokojne 
skonať, — povedala otcovi.

— A prečo by som nemohol?
Chytila sa za hlavu a robiac sa

vonkoncom prekvapenou, pýta sa: 
— Koľko ste dali Ferovi, keď staval 
dom?

— Mám ti na holých kolenách od
prisahať, že som mu nevyplatil ha
lier viac ako tebe?

— Že ste nevyplatili to nepopie
ram, ale koľko ste sa,nadreli na je
ho dome.

— A prečo by som nesmel pomôcť 
svojmu synovi, tým som ti vari len 
neukrivdil.

— Ešte sa môžete také dačo opý
tať? — začala nariekať.

Otec na ňu pozrel celý vybúrený.
— Hej — vykríkla — ja som vám 

taká dcéra ako on syn a mne ste 
nepracovali.

— Ak ti bude treba, povedz mi a 
tak ochotne ti pomôžem ako jemu.

— Mne netreba, ja chcem za to 
peniaze.

— A koľko chceš? — zvolal na
hnevaný otec.

— Desaťtisíc.
Teraz sa otec chytil za hlavu.
— Len nepovedzte, že nemáte, le

bo ja viem, že by to nebola pravda.
Otec už nepovedal nič.
— Ak mi nedáte, dačo sa mi sta

ne, ja to už nevydržím, už som ne
spala tri noci.

Otec mávol rukou, vzal klobúk a 
odišiel.

Keď sa vrátil, dcéry už doma ne
bolo. Starká ho hladkala a utešovala:

Musela som jej dať, bála som sa, 
že zle obstojí. Lepšie nám bude bez 
peňazí ako bez nej.

Dr. Ján BUBÄN

Zo septembrových výročí
1. septembra je Medzinárodný deti 

mieru — deň boju národov za mier 
a proti horúčkovitému zbrojeniu (vý
ročie vzniku 2. svetovej vojny r 
1339).

— — r. 1764 — pred 215 rokmi — 
začalo sa vyučovanie na Banskej aka
démii v Banskej Štiavnici, prvej vy
sokej baníckej školy v Európe.

— — r. 1939 — pred 40 rokmi — 
prepadli Poľsko nemecké ozbrojené 
sily, čo bol signál na rozpútanie dru
hej svetovej vojny.

r - 1944 — pred 35 rokmi — 
bolo v Banskej Bystrici prvé zasada
nie Slovenskej národnej rady, bola 
vydaná Deklarácia SNR o  prevzatí 
moci na povstaleckom území.

— — r. 1949 — pred 30 rokmi — 
bola zákonom SNR ustanovená Slo
venská filharmónia [SF], reprezen
tatívny slovenský symfonický orches
ter, ktorý usporadúva pravidelné 
abonentné koncerty a výchovné cyk
ly.

2. septembra r. 1794 — pred 185 
rokmi — v Bobote sa narodil MI
CHAL RESETKA, významný podporo
vateľ činnosti A. Bernoláka, vydava
teľ starých slovenských tlačí, obeta
vý vlastenec, národný buditeľ (umrel 
r. 1854 v Hornej Súci ].

— — r. 1794 — pred 185 rokmi — 
v Bratislave sa narodil FRANTIŠEK 
BALASSA maliar.

5. septembra r. 1769 — pred 210 
rokmi — v Českom Brezove sa na
rodil BOHUSLAV TABLIC, slovenský 
osvietenský básnik a dramatik (umrel 
r. 1832].

— — r. 1919 — pred 60 rokmi — 
nadol v boji VASILIJ IVANOVIČ Č A- 
PAIEV, sovietsky hrdina z občianskej 
vojny nar. r. 1887).

— — r. 1944 — pred 35 rokmi — 
nacisti vypálili obec Telgárt (dnes 
Švermovo).

7. septembra r. 1619 — pred 360 
rokmi — zložil bl. MELICHAR GRO- 
DECKÝ, jeden z troch košických mu
čeníkov, slávnostné sľuby do rúk o. 
Dobokayho, rektora humenského ko
légia.

— — r. 1969 - - pred 10 rokmi — 
posvätil biskup VASIĽ HOPKO a or
dinár JÁN HIRKA gréckokatolícky 
chráni v Hlinnom.

8. septembra Medzinárodný deň 
solidarity novinárov {výročie popra- 
vy Júliusa Fučíka r. 1943} a' Medzi
národný deň boja proti negramotnos
ti -  akcia UNESCO.

— — r. 1474 pred 505 rokmi — 
sa narodil LODOVICO ARÍOSTO, ta 
liansky renesančný básnik, autor 
nposu v 46 spevoch Zúrivý Roland 
(umrel r. 1533).

— — r . 1924 - pred 55 rokmi 
umrel v Košiciach REHOR URAM 
PODTATRANSKÝ, učiteľ, spisovateľ 
(nar. r. 1846).

— — r. 1944 — pred 35 r-okmi - 
začali sa boje o Duklu — karpatsko- 
dukelská operácia na oslobodenie 
Československej republiky od ne
meckých okupantov.

— — r. 1949 — pred 30 rokmi — 
umrel RICHARD STRAUSS, nemecký 
hudobný skladateľ a dirigent, pred
staviteľ neskorého romantizmu (ope
ry: Salome, Elektra, Ariadna na Na- 
xe, Gavalier s ružou; piesne a sym
fonické básne).

9. septembra — Medzinárodný deň 
pamiatky obetí fašizmu.

— — r. 1799 — pred 180 rokmi — 
bola založená Akadémia výtvarných 
umení v Prahe. . . .  t ^ ' " V

12. sep tem b ra r. 1959 — pred 20 
rokmi — vypustili v ZSSR kozmickú 
raketu LUNÍK II, ktorá dosiahla 
Mesiac.

14. sep tem b ra r. 1969 — pred 10 
rokmi — otvorili na pražskom hrade 
výstavu k 1100-ročnému výročiu smr
ti sv. CYRILA.

15. sep tem b ra r . 1879 — pred 100 
rokmi — sa narodil MUDr. KRISTIÄN 
HYNEK, prvý rektor Komenského 
univerzity v Braslave.

17. sep tem b ra r. 1774 — pred 205 
rokmi — sa narodil kardinál GIU- 
SEPPE CASPAR MEZZOFANTI, vedú
ci vatikánskej knižnice, chýrny zna
lec mnohých svetových jazykov: ho
voril 39 jazykmi, prekladal zo 114 
jazykov a 72 dialektov.

— — r . 1864 — pred 115 rokmi — 
sa narodil ukrajinský spisovateľ MY- 
CHAJLO KOCIUBYNSKYJ, majster mo
dernej ukrajinskej novely (Fata mor- 
gana, Tiene zabudnutých predkov a
i.; umrel r. 1913).

19. sep tem b ra  r . 1899 — pred 80 
rokmi — založili Vysoké učení tech
nické v Brne.

— — r. 1959 — pred 20 rokmi — 
bola uverejnená deklarácia soviet
skej vlády o všeobecnom a úplnom 
odzbrojení.

20. septem bra r. 1784 pred 195 
rokmi — vznikla Kráľovská česká 
společnost nauk.

21. septem bra - Dnŕi tlače, roz
hlasu a televízie.

— —- r . 1944 — pred 35 rokmi — 
bola oslobodená prvá obec na našom 
území — Kalinov, okr. Humenné.

22. sep tem b ra r. 1929 pred 50 
rokm i -- prišli do Trnavy predstavi
telia Hrvatského kniževneho družstva 
sv. Jeronyma zo Záhrebu odhaliť pa
mätnú tabuľu záhrebskému arcibis
kupovi kardinálovi dr. JURAJOVI 
HAULÍKOVí, trnavskému rodákovi, 
na rodnom dome (r.ar. r. 1.788, um
rel r. 1809).

23. septem bra — Medzinárodný deň 
nepočujúcich.

25. septem bra r. 1849 — pred 130 
rokmi — umrel JOHANN STRAUSS 
st., rakúsky hudobný skladateľ, otec 
„kráľa valčíkov“ (nar. r. 1804).

2S. sep tem b ra r . 1769 — pred 210 
rokmi — vo Vyšnej Oľšave ori Strop- 
kove sa narodil MICHAL A. BALUG- 
JANSKIJ, profesor kráľovskej akadé
mie vo Veľkom Varadíne, dekan práv
nickej fakulty budapeštianskej uni
verzity, priateľ Františka Ladislava 
Čelakovského a Pavla Jozefa Šafárika 
(umrel r. 1847).

—  — r . 1849 — pred 130 rokmi — 
sa narodil IVAN PETROVIČ PAVLOV, 
sovietsky fyziológ, nositeľ Nobelovej 
ceny (umrel r. 1936).

28. sep tem b ra r ,  1924 — pred 55 
rokmi — v Skalici sa narodil MIRKO 
NEŠPOR, hrdina Slovenského národ
ného povstania (zahynul r. 1944). (ž)
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