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Vo Jordaňi kreščajuščusja 
tebi, Hospodi, trojčeskoje ja- 
visja poklonenije; Roditelev bo 
hlas sviďiteľstvovaše tebi, voz- 
ľublennaho ta Syna imenuja, i 
Duch vo viďi holubiňi izvistvo- 
vaše slovese utverždenije. Jav- 
le jsja  Christe Bože, i mir pro- 
sviščej, slava tebi.

Pri tvojom krste v Jordáne, 
ó Pane, zjavila sa Trojica, kto
rej sa máme klaňať. Lebo Otcov 
hlas svedčil o tebe, menujúc ťa 
milovaným Synom, a Duch v 
podobe holubice potvrdil prav
divosť tohto slova. Kriste Bože, 
ktorý si sa zjavil a svet osvie
til, sláva tebe!

Kondák, hl. 4

Javilsja jesi dnesj vselennij i 
svit tvoj Hospodi, znamenasja 
na nas, vo razumi pojuščych 
ťa: prišel jesi i javilsja jesi svit 
nepristupnyj.

Zjavil si sa dnes celému sve
tu a tvoje svetlo, Pane, ožiari
lo nás, ktorí ťa z presvedčenia 
ospevujeme: Prišiel si a zjavil 
si sa nám, Svetlo neprístupné!

Z našich ikon: Bohozjavenie — Krst Ježiša Krista v Jordáne.

Jelicy vo Christa krestistesja, vo Christa oblekostesja. Alliluja. 
Ktorí ste v Kristu pokrstení, v Krista ste sa obliekli. Aleluja.



V M E N E  B O Ž O M  Z A Č Í N A M E
Po kraji sa rozhostila zima, kon čiare vrchov si ob liek li b ie le  snehové č iapočky  a príroda si spi 

svojím  zimným spánkom . Život však ani na chvíľu neustáva. Len pred  pár dňami sm e zakončili 
ďalší rok  a už vstupujeme do roku nového. Rok 1980 je  významným piatym rokom  našej šiestej č e s 
koslov en skej päťročn ice, na plnení jeho úloh sa svojou obetavou prácou podieľajú  všetci naši ob
čania. Svedčia o tom výsledky  vlaňajšieho roka, k toré  sú dôkazom  uvedom elosti nášho človeka, ktorý  
vie, že pracuje pre seba, na svojom.

K eď sm e koncom  roka  bilancovali ovocie našej spoločn ej práce, zam ýšľali sm e sa aj nad tým, či 
sm e dobre využili čas, ktorý  sm e mali. Veď rok  je  365 dní, pracovných i oddychových, k toré máme 
využií rozum ne a  užitočne. Pracovný čas vyplniť obetavou prácou a oddych použiť na pookriatie a 
nabratie nových síl.

Vo všetkých odvetviach nášho národného hospodárstva sm e splnili plánované úlohy a sm e hrdí, 
že ovocie spoločn ej p ráce  prispieva k  ustavičnému zvyšovaniu životnej úrovne. Nemožno však po
vedať, že by sm e nedokázali q n evedeli urobiť viac. Je  ešte  veľa rezerv, a  to práve v ľudských si
lách, v správnom využití pracovného času, v statočnom  a precíznom  vykonávaní svojej práce.

Pripomenul to i prvý občan  nášho štátu, prezident republiky Gustáv Husák, k eď  zdôraznil, že z 
rastúcich potrieb spoločnosti, vzostupu vedy a  techniky, zákon ite vyplývajú požiadavky na ustavič
né zdokonaľovanie výroby. Pripomenul, že zhruba od sedem desiatych  rokov nadobúdajú aj pre nás 
stá le väčiu závažnosť h lb oké  zm eny ekon om ických  podm ienok vo svete. Došlo k  prenikavém u rastu 
svetových cien  tých tovarov, k toré  sam i nevyprodukujem e a nútení sm e ich dovážať.

Pán prezident pripom enul, že ako  štát, ktorý  má síce  rozvinutý spracovateľský  priem ysel, a le  je  re
latívne chudobný na suroviny, musíme kryť značnú a stá le rastúcu časť našich surovinových a  ener
getických  potrieb dovozom . Za tento dovoz platím e zvýšeným vývozom našich výrobkov. Aby sme 
udržali vzostupný rozvoj nášho hospodárstva, upevnili a  podľa ekon om ických  možností ď alej rozvinu
li životnú úroveň a  sociá ln e istoty ľudu, je  pre nás životne dôlež ité podstatne lepšie ako  doteraz hos-< 
podáriť so všetkým i zdrojmi.

Prvý občan  nášho štátu nám na prahu nového roku pripom enul, že úlohy, ktoré stoja pred nami, 
sú zložité a  náročné. Bolo by chybou ich podceňovať, a le  ešte  väčšou by bolo nevidieť, že rastú 
i naše zdroje a  možnosti. Spočívajú predovšetkým  v rastúcej a  nie vždy dostatočne využívanej sile 
našej ekon om iky , v znalostiach, skúsenostiach  a uvedom elosti, v energii a  odhodlaní nás všetkých, 
ktorí vynakladám e svoje obetavé úsilie pre rozkvet našej vlasti, pre náš lepší život.

Počuli sm e rozvážne slová starostlivého hospodára, k toré  nám ukazujú na perspektívy ďalšieho  
rozvoja našej spoločnosti. Pripomínajú nám povinnosť zintenzívniť úsilie každého  z nás a prispieť svo
jím dielom  k  spoločném u dobru. Pracovať ešte  obetavejšie a dávať svoj um i svoje schopnosti do slu
žieb spoločnosti.

Sme teda na prahu roku 1980. Roku, v ktorom  nám prichodí plniť veľavýznam né úlohy, ktoré uro
bia náš spoločný život šťastnejším  a krajším . V prvom rade m ám e na mysli vytrvalý boj za mier, za 
vzácnu pozem skú hodnotu, bez ktorej si nem ožno predstaviť život na tejto  zemi. V roku uplynulom sa 
vykonalo m noho veľm i významných krokov  na záchranu tejto n ajzákladnejšej hodnoty. Máme tu na 
mysli hlavne nedávnu iniciatívu ZSSR prednesenú ústami predsedu Prezídia Najvyššieho sovietu L.
I. Brežneva pri 30. výročí založen ia N em eckej d em okratickej republiky, ktorú prijalo s vďakou všetko  
mierumilovné ľudstvo. Pozdravilo ju aj naše Združenie ka to líckeh o  duchovenstva Pacem in terris a 
vyjadrilo presvedčen ie, že takéto  k roky  prispejú k  vytúženému mieru, k  nastoleniu časov, keď  ľudia 
prekujú m eče na pluhy a kop ije  na viničné nože, k eď  sa ľudstvo nebude viac priúčať boju . . .

Rok, do ktorého  sm e vstúpili, je  rokom  významných výročí. Medzi prvými z nich je 35. výročie 
ukončenia druhej svetovej vojny a  osloboden ie našej vlasti slávnou Sovietskou armádou v máji 1945. 
Už od vlaňajšej jesen e sm e sledovali cestu slávnych oslobodzovacích  jedn otiek  Sovietskej armády, 
počnúc od prvej našej osloboden ej obce, Kalinova. Tohto roku ich znova budem e sprevádzať a  znova 
prejavím e svoju nesmiernu vďačnosť za všetky tie nadľudské obete, za preliatu krv, k toré otvorili 
cestu cez Duklu, cestu k  slobode.

Na to všetko si spom ínam e v dňoch, k eď  začínam e nový rok. V dňoch, k eď  si uvedomujeme, že 
všetkým nám treba vynaložiť veľa úsilia, aby rok, k torého  dni, týždne a m esiace sú pred nami. Je to
ho naozaj veľa, čo treba vyriešiť. Sú veci, k toré  trápia ľudstvo, k toré  by tak  veľmi chcelo  žiť v mieri. 
Sú udalosti, k toré  signalizujú, že žiadne úsilie o m ier nie je  zbytočné, veď  ide o hodnotu, ktorá mu
sí byt a je  vzácna všetkým .

V takom to duchu vstupujeme do roku 1980, v ktorom  — ako  sm e to už spom enuli — je  nem álo vý
znamných výročí, udalostí, ktorým i si sprítom ňujem e d e je  minulé a súčasne robím e retrospektívu na 
to, čo bolo. Kiež sm e odteraz takí, aby platili o nás slová starorím skeho básnika, hovoriace o dobro
te srdca, ktorá sa nestane všednou a  o lá ske , k torá  veky  p re trv á . . . !  (OM)



I. januára 1945 — pred 35 rokmi — padlo v boji o Duklu 
za slobodu našej vlasti 20 tisíc sovietskych vojakov.

Plody ľudského umu v službe mieru
Veľká mierová ofenzíva nepoľavuje. Na čele boja zasvc? 

tový mier a odzbrojenie stojí Sovietsky zväz a krajiny sve
tovej socialistickej sústavy. Tak sme koncom uplynulého 
roka boli svedkami ďalšej príkladnej iniciatívy ZSSR, o 
ktorej hovoril sám predseda Prezídia Najvyššieho sovietu 
L. I. Brežnev na slávnosti usporiadanej pri príležitosti 
tridsiateho výročia vzniku Nemeckej demokratickej repu
bliky v Berlíne.

t. I. Brežnev vyjadril ochotu znížiť v porovnaní s teraj
šou úrovňou počet jadrových prostriedkov stredného dole
tu umiestnených v západných oblastiach svojej krajiny v 
tom prípade, ak nebudú v západnej Európe umiestnené ďal
šie jadrové prostriedky stredného doletu.

Vyhlásil ďalej, že v budúcich dvanástich mesiacoch bu
de z územia NDR stiahnutých 20 000 sovietskych vojakov, 
tisíc tankov a určité množstvo ďalšej vojenskej techniky. 
L. I. Brežnev vyjadril presvedčenie, že tento nový konkrét 
ny prejav mierumilovnosti a dobrej vôle schvália národy 
Európy a celého sveta. Vyzval súčasne západné krajiny, 
aby patričným spôsobom ocenili iniciatívne kroky socialis  ̂
tických štátov a nasledovali tento dobrý príklad.

Nová mierová iniciatíva sa stretla so vzácnym ohlasom 
všetkých mierumilovných ľudí sveta. Pozdravilo ju aj naše 
mierové hnutie, Kresťanská mierová konferencia, Berlínska 
konferencia katolíkov európskych krajín, Združenie kato
líckeho duchovenstva Pacem in terris, ktoré hodnotia vý
znamný počin ZSSR ako najskvelejší dôkaz dobrej vôle a 
prejav úprimnej túžby po mieri.

Sovietsky zväz je príkladom mierového využívania ató
movej energie, ktorú dáva do služieb človeka. Atóm v tej
to krajine lieči, uzdravuje, pomáha riešiť zložité vedecké 
úlohy. Slúži šťastiu a dobru človeka!

(OF)

Ve ľ k ý  r a k
Vstupujeme do roku 1980. V novembri tohto roku Sve

tové mierové hnutie, jeho najvýraznejší reprezentant, Sve
tová rada mieru dospieva do 30. roku svojho života. Pred 
30 rokmi v dňoch 16.—22. novembra sa do Varšavy zišiel
II. svetový kongres obrancov mieru. Až v novembri bude 
tomu 30 rokov. A prečo už teraz, začiatkom roku píšeme
o ňom? Pretože celý rok 1950 sa všetky končiny zeme, 
všetky svetadiely, všetky krajiny rozhýbali v refréne mie
rovej hymny: Chceme mier, chceme mier!

Nie je možné reprodukovať všetky reči, podať správu o 
všetkých udalostiach, vymenovať všetky osobnosti, ktoré v 
tomto roku tlmočili mierovú vôľu. Všetky ich akcie vy
ústili, ako mohutná rieka do, Varšavy a objavili sa ako 
jednotná sila 2000 delegátov zo 78 krajín sveta, aby pred 
celým svetom vykríkla veľkú vôľu národov po mieri.

Len tri udalosti musíme rozhodne spomenúť v tomto 
veľkom roku. Prvou bolo zasadanie výboru Svetového kon
gresu obrancov mieru 16.—19. marca 1950, z ktorého vzi
šla, ako sme už o tom písali, známa Štokholmská výzva za 
absolútny zákaz atómovej zbrane. Druhou bolo londýnske 
zasadanie predsedníctva toho istého výboru, ktoré vyhlá
silo, že víta, ako sa predstavitelia rôznych cirkví postavili 
proti atómovej zbrani a že víta všetku iniciatívu politikov, 
odborárov, vedcov a kultúrnych pracovníkov, ktorí pomá
hajú zjednotiť národy v boji proti vojne. A treťou pred- 
varšavskou medzinárodnou mierovou udalosťou bola 18. au
gusta pražská výzva výboru k zvolaniu II. svetového kon
gresu obrancov mieru.

V druhej polovici novembra vo Varšave nastali tmavé 
sychravé dni, keď do nej prišlo 2000 mierových delegátov. 
Varšava ešte ležala v rumoch a bola bez stanice. Vlaky 
s delegátmi sa zastavovali na voľných koľajniciach. Ale 
to, čo týchto delegátov čakalo vo Varšave, pravda, okrem 
tých rumov, sa nedá slovami opísať. Stovky oslňujúcich 
reflektorov, svetiacich do novembrového večera, tisíce ky
tíc bielych chryzantém, stovky transparentov, tlmočiacich 
slovo mier vo všetkých rečiach sveta a veľké more zá
stav všetkých farieb a trikolór, vlajúcich v blahodarnom 
vetre rodiaceho sa nového sveta po víchrici vojny.

Varšava! Jedno z najspustosenejších miest, obetí vojny, 
vyvolanej hitlerovským fašizmom. Varšava, mesto, ktoré 
sa znovu rodilo z rumov podľa rozhodnutia ľudovej vlády, 
za pomoci rúk celého poľského ľudu. Na počesť tohto kon
gresu poľskí robotníci organizovali na všetkých pracovis
kách mierové stráže — warty pokoju, v ktorých znovu 
začali pracovať stroje rekonštruujúcich sa tovární.

Medzi rumami sa impozantné vnímala nová, ešte prázdna 
budova tlačiarne Slova poľského, z ktorej neskoršie vy
rástol veľký inštitút. Zatiaľ jeho najväčšia hala sa v spolu
práci poľských a československých obrancov mieru pre
menila na zasadaciu sieň II. svetového konfresu obrancov 
mieru, vybavenú dokonalým technickým zariadením, pre 
kladateľským aparátom, stierajúcim rozličnosť rečí v jedi
nú reč sveta — antibabylónu, — reč mieru.

Zo všetkých kútov Poľska, z miest a dedín, z robotníc
kych štvrtí prúdili do Varšavy štafety mieru. Plnili ulice, 
aby privítali delegátov na mierovom kongrese, ktorí prišli 
zo všetkých krajín sveta. Delegáti pozdravujú ľud Varša
vy. Večer 16. novembra je otvorenie kongresu. Jerzý Alb- 
recht, predseda ľudovej rady hlavného mesta, pozdravuje 
kongres. Hovorí: „Nech obraz Varšavy, veľkého cintorína 
a zhoreniska, ktoré po sebe zanechali nacistickí vojnoví 
zločinci, zostane, navždy vrytý do pamäti ľudí! Milióny 
ľudí odsúdia z tribúnv kongresu tých. čo chcú nové zni
čenie Varšavy. Budú tlmočiť svetu vôľu národov ochrániť 
mier.“

Kongres jednomyseľne schvaľuje svoj program a volí svo
je predsedníctvo, v ktorom medzi mnohými vidíme: Fré- 
derica Joliota Curieho, Pietro Nenniho, Eugéniu Cottonovú, 
odborára Seillanta, atómového vedca Bernala, feana ta- 
fitta, gen. tajomníka Svetovej rady mieru, speváka Pavla 
Robesona, básnika Jorge Amada, Yvesa Fargea, abbé Bon- 
liera, Annu Seghersovú, IIju Erenburga, Ninu Popovú, Ni
kola ja Tichonova, Alexandra Kornejčuka a iných. Za Čes
koslovensko sedia na tribúne predsedníctva kongresu Anež
ka Hodinová Spurná, dr. Jan Mukaŕovský a dr. Alexander 
Horák.

Fréderic Jolioť-Curie podáva správu o činnosti stáleho 
prípravného výboru kongresu. Hovorí o boji proti vojne, 
ktorý vedú ľudové masy celého sveta. Delegáti národov po 
zorné sledujú rečníkov a hovoria si: Prebudíme svedomie 
ľudstva, ktoré sa víťazne postaví do cesty vojne.



Prehovorí Pietro Nenni o veľkom úspechu Stokholmskej 
výzvy, ktorú podpísalo 500 miliónov ľudí, hBz rozdielu vie
rovyznania, filozofického, politického názoru a spoločen
ského postavenia. Hovorí: „Hnutie obrancov mieru sa stalo 
silou, s ktorou sa musí počítať.“ Za ZSSR prehovorí Fade- 
jev. Hovorí o tom, že mier sa stal najsilnejším hnutím mo
derných čias. Každý človek, ktorý sa dozvedá pravdu o 
Kórei, musí sa zachvieť v hĺbke svojej duše. Žiada zníženie 
zbraní a zákaz všetkých zbraní hromadného ničenia.

Na tribúnu vystupuje Eugénia Coitonová. Hovorí v me 
ne 91 miliónov žien, odhodlaných prekaziť novú vojnu.

Kongres prichádza pozdraviť delegácia poľskej mládeže. 
Ovácie, potlesky, nad hlavy zdvihnuté hory držiacich sa 
rúk, rezké pochody zvukov harmoník nemajú konca. Na 
tribúnu prinášajú pracujúci dary a odovzdávajú ich s pria
teľským stískaním rúk členom predsedníctva kongresu. Me
dzi zasadaniami sa zbierajú autogramy; najviac je oblieha
ný Fréderic Joliot Curie. Predstaviteľka hrdinského kórej 
ského ľudu Pak-Den-ai vo svojej bielej tunike je nesená 
na rukách účastníkov kongresu a vznáša sa nad ich ple
ciam !. ako snehobiela holubica mieru.

Na tribúne sa menia desiatky rečníkov z 80 národov. 
Spája ich spoločná vôľa bojovať za mier, bojovať za zá
kaz všetkých zbraní hromadného ničenia, vôľa boja za 
zníženie zbrojenia, vôľa bojovať proti popudzovaniu k voj
ne.

Redaktori každú chvíľu posielajú telefonické správy o 
priebehu kongresu do celého sveta.

Pietro Nenni číta Mierový manifest. Kongres prijíma uz
nesenia s búrlivým súhlasom a nadšením. Ustavuje sa 
Svetová rada mieru ako stály orgán svetového mierového 
hnutia. Kongres končí svoje práce. Uznesenia sú prijaté. 
Delegáti opúšťajú zasadaciu sieň, aby s umocnenou ener
giou pokračovali, každý vo svojej vlasti, v boji za svetový 
mier. Ľud Varšavy grandióznou manifestáciou sa lúči s de 
legátmi.

Takýto je skrátený film II. kongresu obrancov mieru vo 
veľkom roku 1950. K jeho jednotlivým momentom, rečníc 
kym prejavom a uzneseniam sa budeme vracať počas ce
lého roku 1980. Tak najlepšie oslávime 30. výročie tejto 
svetovej udalosti, ktorá kolesá sveta a kroky ľudstva pohla 
smerom k víťaznému mieru preč od vojny. Kronikár

Buď vôľa tvoja ...
£vosť o narrdsní Mesiáša, Spasiteľa sveta sa £as !n w  veľ

mi rozšírila. Dozvedel sa o nej aj kráľ Herodes. Ten plný 
hnevu, keďže sa bál o svoj trón, zaumienil si usmrtiť všet
ky dietky do dvoch rokov v Betleheme a  na jeho okolí 
v nádeji, že medzi nimi bude aj Novonarodený. Aký nero
zumný čin! Veď čože -on zmôže proti Najvyššiemu? Anjel 
sa v sne zjavuje Jozefovi a vyzýva ho: „Vstaň, vezmi Dieťa
i jeho matku a utekaj do Egypta! A zostaň tam, až kým 
ti nepoviem, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmár
nil“ [ l k  2, 13).

Sv. Rodme ¥ tejto dibe nebolo ľahké odísť na ďalekú 
cestu. Veď museli cestovať cestou* zväčša opustenou, csz 
púšť, a k tomu do zeme cudzej, pohanskej. Predstavme si, 
koľko viery a odovzdania sa do vôle Božej muselo byť v 
srdci Prečistej Márie i svätého Jozefa. Nešomrú, — prečo 
Boh nezničí Herodesa, prečo im káže utekať, trpieť biedu, 
hlad, smäd. Vidia v tom vôľu Božiu, a tej sa úplne pod 
riaďujú.

A my vo všetkom chceme vidieť iba svoju vôľu, nechce 
me pretrpieť ani maličkosti, najmä ak ide o našu spásu.

O sv. Kataríne S^e^skei čítame, že sa je| raz zjavil Sna- 
sitel so zlatou a tŕňovou korunou v ruke. Povedal jej: 
„Obidve sú tvoje. Ktorú si prv vyberieš?“ Ona odpovedala: 
„Ja už nemám svoju vôľu, len tvoju.“

V Erbenovej Svadobnej košeli čítame, ako sa dievča 
modlí k Matke Božej: „Milého z cudziny mi vráť, alebo ži
vot môj náhle mi skráť“, jej modlitba je vypočutá. Milý sa 
vracia, ale vedie ju do záhuby, do ktorej už sám smrteľne 
padol. Nakoniec ju zachraňuje kajúca a ľútostivá modlitba: 
„Nedobre som Ta prosila, ach, odpusť, že som zhrešila“.

Tak sa veru často i my modlíme. A keď Boh človeka hneď 
nevypočuje podľa jeho predstáv, potom sa človek aj rúha. 
Onedlho však pozná, že wpočutie bolo ku skaze, že k 
jeho dobru bolo práve to, že vypočutý nebol. Naučme sa 
preto z úprimného srdca modliť sa slovami Otčenáša- 
„Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zem i. . . “

o. František Dancák

Ako sa dobre modliť?
Keďže modlitba je spojenie tvora s Tvorcom, rozhovor 

dieťaťa s Otcom, treba nutne vytvoriť k tomuto spojeniu 
potrebné predpoklady, ktoré by zaručili dôstojné spojenie 
dieťaťa s Otcom, či pekný rozhovor tvora s Tvorcom na 
základe úprimnej jednoty obidvoch stránok.

Jednota však je možná iba v myšlienke a v láske. Keď 
sa dve myšlienky stretnú a sa zhodujú, už nie sú dve, ale 
jedna. Keď sa chce to isté dobro, keď sa miluje ten istý 
ideál, niet už dvoch vôlí, ale jedna, a tiež aj jedna láska. 
Pred modlitbami odstráňme všetko, čo by nás rušilo v 
tomto spojení s Bohom. Nemožno počúvať rozhlas a mod 
liť sa, nemožno pozerať sa na televízor a zhovárať sa s 
Bohom, nemožno počúvať reči druhých a pritom sa modliť 
atď. Je nutné vytvoriť si jednotu s Bohom a  potom sa 
s ním zhovárať.

Keď si takto vytvoríme všetky predpoklady na sústrede
nie v modlitbe, potom môžeme prikročiť k rôznym spôso
bom, ako svoje prosby a modlitby dôstojne a uzobrane 
predniesť svojmu Otcovi, či svätým v nebi.

Prvý spôsob sústredenosti: Prichádzame pred trón Boží 
v úctivosti myšlienok a celkového postoja tela a predná 
šame Bohu alebo svätým svoje prosby slovami, či myšlien 
kami tak živo a vrúcne, ako keby sme to prednášali svoj 
mu najlepšiemu priateľovi s pocitom úcty, dôvery a lásky. 
Pritom myslíme len na to, čo si žiadame, o čo prosíme. 
Tento rozhovor môže byť vyslovený slovami, alebo len myš
lienkami — v duchu. Tak sa modlili a prosili Krista: žena 
kananejská, stotník o uzdravenie svojho sluhu, lotor na 
k ríži. . .  atď.

Druhý spôsob sústredenosti: Ponoríme sa do prítomnosti 
Božej, ako sme to aj už vysvetlili, a prosíme Boha o po 
moc a milosti pre rôzne záležitosti, alebo aj pre iné oso
by. Pritom však sa modlíme nejaké už známe modlitby 
spamäti alebo z knižky primerané modlitby, ale v duchu 
prednášame prosby za splnenie rôznych nám potrebných 
vecí.

Tretí spôsob sústredenosti: V primeranej pripravenosti 
tela i ducha predstavujeme si život Boží, slávu a krásu 
neba, i celého posmrtného života, rôzne tajomstvá nášho 
náboženstva, ako napr. narodenie, ukrižovanie, celý po
zemský život Kristov a iné nám známe tajomstvá nášho 
náboženstva a pritom prednášame niektoré naučené mod
litby, alebo čítané modlitby z knižiek bez osobitných pro
sieb, majúc na pamäti len oslavu a vznešenosť Božiu v 
celom svete, najmä však vo svojom osobnom, rodinnom i 
cirkevnom živote Božieho ľudu. Takto mnžno veľmi vhod
ne prednášať modlitby chvály a vďaky na česť Boha i 
všetkých svätých za udelené nám milosti pre duchovný, 
alebo časný život. Takto sa modlievajú za iných osoby 
Bohu zasvätené, ktoré nemajú svoje osobitné prosby, pri
tom však majú na mysli všeobecnú oslavu Boha vo svete, 
aby On bol vždy a všade slávený a všetkými tvormi uctený 
ako náš najlepší Otec, Tvorca a Pán celého vesmíru. Z 
týchto modlitieb dýcha osobná nezištnosť voči Bohu, čím 
sa prejavuje u tvora touto modlitbou veľkosť čistej lásky 
k Bohu. Čítajme životopisy svätých a presvedčíme sa o 
kráse tohto spôsobu modlitby.

Štvrtý spôsob modlitby — „modlitba zohranosti“: — 
Tento spôsob veľmi odporúčala sv. Terézia Avilská všet
kým spolusestrám. Je to neustály život v Bohu, neustály 
život v prítomnosti Božej, pričom všetko robím v Bohu, 
s Bohom a pre Boha. Týmto spôsobom sa najlepšie splna 
príkaz Kristov: „Treba sa stále modliť a neustávať!“ Keď 
žijeme v prítomnosti Božej, je každý náš akt modlitbou. 
Každý náš okamih je posvätený prítomnosťou Boha. Táto 
skutočnosť nie je vymyslená, ale skutočná! Boh je všade 
a na každom mieste! Preto svätí aj v samote sa tak cho
vali, ako keby boli ľuďmi pozorovaní. Napokon keď žije
me bez ťažkého hriechu, je v nás Boh prítomný na zá
klade milosti posväcujúcej, a to celá Najsv. Trojica, ako 
vyhlásil Kristus: „Kto ma miluje, k nemu prídeme a prí
bytok si u neho učiníme!“

Ak sa nám vždy nepodarí, čo sme tu čítali a čo by sme 
si želali, tak predstúpme so všetkými bolesťami a nedo
statkami pred Boha ako žena kananejská, naplnení súc 
ľútosťou nad všetkým nedokonalým a zlým, preniknutí 
úprimnou láskou a nezlomnou dôverou volajme z hlbokos- 
ti svojho srdca: „Pane, pomôž mojej úbohosti, veď Ty 
môžeš všetko!“ M. MARIÁNSKY



Liturgia — Poznaj svoj obrad
Náš liturgický rok
Všetci poznáme náš občiansky rok. Začína sa 1. januára a kon

čí 31. decembra (zreformovaný G. Juliusom Caesarom v roku 46 
pred Kristom). Avšak naša cirkev má svoj liturgický, cirkevný 
rok. Tento sa začína 1. septembra a končí 31. augusta. (V západ
nom obrade sa liturgický rok začína prvou nedeľou adventnou, 
teda vianočným pôstom).

Náš liturgický rok takto určili sv. Otcovia I. všeobecného cir
kevného snemu v Nicei roku 325 a takto trvá v našej cirkvi do
dnes. Otcovia snemu liturgický — cirkevný rok tak určili preto, 
že vtedy, v období vlády Konštantína Veľkého to bol „hospodár- 
sko-finančný“ rok a otcovia snemu sa tomu prispôsobili.

Teda náš liturgicko-cirkevný rok sa začína 1. septembra. Naša 
cirkev v ten deň spomína tú udalosť zo života Ježiša Krista, keď 
prišiel do synagógy v Nazarete a prečítal slová proroka Izaiáša: 
„Duch Pánov je nado mnou, preto ma pomazal . . .  hlásať milostivý 
rok Pánov“ (Lk 4, 18—19).

Toto sme uviedli pre informáciu. Nie je  natoľko dôležité, ako 
počítame rok. Pre nás veriacich kresťanov je dôležité to, ako 
p r e ž í v a m e  každý náš rok. Pre nás je  dôležitejším d u c h o v 
ný v ý z n a m  liturgického roku. Preto cirkev aj pomenovala 
rok „liturgickým rokom“, aby sme ho liturgicky žili a prežívali.

Liturgický rok — to je liturgický poriadok našej cirkvi, zlo
žený z n e d i e ľ ,  d n í  v t ý ž d n i ,  sviatkov Pánových (Hospod- 
ských), sviatkov Bohorodičky, svätých a z obdobia pôstov.

Ústredné miesto v liturgickom roku zaujíma Pán náš Ježiš 
Kristus, Prečistá Panna Mária, ktorá v našom vykúpení zaujíma 
prvé miesto po Kristovi. Aj v liturgickom roku stojí najbližšie pri 
Kristovi. Pri Ježišovi Kristovi a Prečistej Panne Márii vidíme 
všetkých svätých Starého a Nového zákona. — Toto je  oslava 
Boha v Jeho svätých. Avšak v liturgicko-cirkevnom roku cirkev 
pamätá i na duše v očistci a na toto určila osobitné dni, ktoré 
nazývame z á d u š n ý m i ,  na modlitby a bohoslužby za zomre
lých. Potom ešte určila zvláštne časy na úkony potrebné pre 
naše spasenie.

Druhý vatikánsky koncil v dekréte O sv. Liturgii takto hovorí
o liturgickom roku: „Dobrotivá Matka C irkev. . .  cez rok po
stupne predkladá celé tajomstvo Kristovo od Vtelenia a Narode
nia až po Nanebovstúpenie, po Turíce a po očakávanie blaženej 
nádeje a príchodu Pána. Pri slávení tohto ročného cyklu tajom 
stiev Kristových svätá cirkev si uctieva osobitnou láskou prebla- 
hoslavenú Bohorodičku Máriu, ktorá je nerozlučne spojená so 
spasiteľným dielom svojho Syna. Do tohto ročného cyklu cirkev 
zaradila aj spomienkové dni mučeníkov a iných svätých, ktorí 
sa stali dokonalými pomocou mnohotvárnej milosti Božej, do
siahli už večnú spásu, vzdávajú Bohu v nebi dokonalú chválu a 
orodujú za nás. [ § § 102, 103, 104 Konštitúcie o Posvätnej Litur
gii-)

Toto je náš liturgický rok. Náš liturgický rok máme poznať, 
pretože s ním poznáme náš obrad. Náš obrad — to je  poklad vý
chodnej cirkvi. Má hlboký obsah, veľkú mystiku a symboliku. 
Tvorili ho najväčší synovia cirkvi. Je posvätený modlitbami, obe
ťami svätých a krvou mučeníkov. Je povinnosťou našich veria
cich poznať svoj obrad, ceniť si ho, milovať ho, podľa neho žiť a 
v láske k nemu vychovávať svoje deti.

Dekrét o východných katolíckych cirkvách hovorí: „Katolícka 
cirkev vysoko cení pravidlá, liturgické obrady, cirkevné tradície 
a pravidlá cirkevného života východných cirkví . .  . Všetci nech 
budú dobre poučení o obradoch . .  . Všetci východní kresťania 
nech vedia a znajú, i nech budú istí, že oni vždy budú môcť a 
budú povinní zachovávať svoje zákonné liturgické obrady a svoje 
pravidlá. . .  Teda sami východní kresťania majú to všetko zacho
vávať s najväčšou vernosťou“ (Úvod, § 4 a 6).

Sviatočné dni a obdobia nášho liturgického roku nemajú byť 
pre nás len obyčajnou spomienkou udalostí zo života Ježiša Kris-

Pevným krokom vpred!
Vykročme hneď, v prvých cliví 

ľach nového roka, pevným krokom  
vpred. Na počestných úmysloch, poc
tivo a svedomite vykonávanej práci, 
na úprimných snaženiach, na vyna
loženej námahe nielen dobre a bla
hobytne žiť, ale v duchovnom úsilí 
prežívať dni a noci v rukách Božích, 
spočinie Božie požehnanie.

Pán vo svojom riadení nášho žitia 
otvára pred nami ďalšie listy Knihy 
života, aby sme do nich my sami za
písali všetko svoje dianie.

Vládca nášho žitia poskytuje nám 
príležitosť a č a s ,  aby sme sa os
vedčili vo vernosti a  oddanosti Bo
hu, sv. cirkvi Kristovej a upevnili sa 
vo viere, m ravoch a cnostiach. Dáva 
nám bas a príležitosť, aby sme zane
dbané napravili, zameškané dohonili, 
a čo sme dokonalé pokazili, predsa 
len s Božou pomocou opravili a zlé 
nahradili dobrými skutkami. Pán ve
kov a č a s u  ponúka nám zlomky 
času večnosti, aby sme ich plnohod
notne využili, vyplnili vždy v prvom 
rade na oslavu velebnosti Božej, pre 
naše dočasné blaho a večnú spásu 
svoju i svojich blížnych!

Všetko máme k dispozícii, všetko 
ovládneme, len nie to najhlavnejšie, 
č a s . . . !  Jeho tempo nespomalíme ani 
nezrýchlime. Môžeme ho utrácať, ale  
i hodnotne využívať. My sa musíme 
v t e s n a ť  do taktov, ním odťuká- 
vaných s vedomím, že nepoznáme, 
kedy pre nás udrie tá posledná „dva
násta hodina“ . . .  Začínajme každé rá 
no v mene Božom, s  poznačením sa 
znamením sv. kríža, s vrúcnou a dô
vernou modlitbou k Bohu, so vzýva
ním Ducha Svätého o pomoc, posilu 
a usmernenie, potrebné požehnanie!

Dávajme životu a  skrze neho Bohu 
čo najviac, to najhodnotnejšie a naj
krajšie, čo máme, čo dokážeme vy
tvoriť svojím umom, svojím srdcom, 
svojimi rukami. Ak čokoľvek dáme 
Bohu s čistou láskou k nemu a obe
tavosťou k blížnemu, nájdeme nami 
nedoceniteľnú odmenu u Boha!

Dôvera v pomoc Božiu je základná 
duchovná perspektíva, ktorej plat
nosť a užitočnosť preverujú tisícročia  
a poskytuje opodstatnenú istotu, se
bavedomie a uspokojenie, aby sme 
vytrvali v dobrom aj za cenu ťaž
kostí.

V duchovnom snažení predkladaj
me modlitby a  poklony velebnosti Bo
žej k spĺňaným povinnostiam i dobro
voľne prevzatým záväznostiam, a to 
ochotne, veľkoryso a láskavo. P racuj
me svedomito, modlime sa vytrvalo, 
vrúcne, žime príkladne zbožne, čisto, 
pokorne a  skromne! Vykročme v no
vom občianskom roku, v každom je
ho dni, p e v n ý m  k r o k o m  v p r e d  
k Bohu, k životu večnému!

TIEOR FEDORONKO

NA PRAHU NOVÉHO ROKU

Dobrý hospodár na prahu nového 
roku ešte raz pohliadne do minulého, 
ktorý naveky zapadol do priepadlis- 
ka ľudských osudov a konštatuje, čo 
a ako prežil, čo dobrého urobil a čo 
z jeho plánov sa splnilo. Po uvážení 
minulosti sa hneď díva do nastávajú
ceho roka skúmajúc, čo môže v se
be skrývať a robí si plány.



Ja ako kresťan pýtam sa sám seba: 
Ako mám vykonávať svoje povinnos
ti voči nebeskému Otcovi a voči svoj
mu blížnemu? Aké nedostatky som 
mal v minulosti a čo mám v novom 
roku napraviť?

Povinnosti voči Bohu: modlitby, sv. 
Služby Božie, spovede a sv. prijíma
nie. Ako bndem plniť svoje povinnosti 
voči blížnym? Ci som svedomitý? 
Aký som voči svojej rodine? V akej 
miere som ich miloval? Akou láskou  
milujem svojich blížnych?

V starogréckej mytológii rozpráva 
sa o jednom človekovi, ktorý sa me
noval Kronides. Ten sa zaviazal sľu
bom svojim pohanským božstvám, že 
keď ho postihne nejaké šťastie, po
lovicu predmetu svojho šťastia vždy 
obetuje božstvám. Raz našiel plné 
vrece orechov. Vedel, že má polovi
cu obetovať, ako to sľúbil. Rozmýš
ľal, čo má robiť. Prišiel na zaujímavú 
myšlienku, nad ktorou sa i sám za
smial. Orechy roztĺkol a očistil. Jad
rá  nechal pre seba a  šupy — ako 
polovičku — obetoval božstvám.

Smejeme sa nad obchodníckym du
chom Kronidesa. Možno i my sa po
dobne správame, keď myslíme na svo
je povinnosti voči Bohu. Tak rozm ýš
ľame, že dosť bude zo svojho života 
len starecké roky obetovať službe 
Božej a mladé roky nechám e si pre 
svet, alebo, ako si myslíme, pre se
ba. Keď budeme starí a nebudeme 
schopní užívať sveta a  jeho rozkoše, 
potom zasvätíme svoj čas i Bohu.

S Pánom Bohom obchodovať sa ne
dá! Nie som Kronides a Pán neba a 
zeme nie je pohanský bôžik! Bol by 
to iba hriechl Správny kresťanský  
postoj je ten, že svoje detské a m lá
dežnícke roky, ako i vek zrelosti a 
starobu máme zasvätiť Bohu.

Napoleon po jednej bitke prezeral 
so svojimi generálm i bojisko, ktoré 
bolo posiate mŕtvymi a raneným i vo
jakmi. Na jednom mieste zbadal, že 
ťažko ranený vojak poležiačky so zlo
ženými rukami sa modlí. „Čo rob íš?“ 
— spýtal sa ho. „V čera som bojoval, 
lebo som vojak a dnes sa modlím, 
lebo som kresťan“ — odpovedal r a 
nený. Napoleon mu podal ruku, pri
kázal ho ošetriť o povedal: „Ten vo
jak vždy vie, čo je jeho povinnos
ťou“.

Kto sa obráti na prahu nového ro 
ka, aby sa ešte  pozrel do minulého, 
ten uzná svoju hriešnosť, svoje nedo
statky a  hľadí, čo má napraviť voči 
Bohu a blížnemu. Pre nás, kresťanov, 
naše kresťanstvo nemá byť len uče
ním, ale životom, životom Krista v 
nás! o. M. MAGYAR

KRESŤANSKÉ ČNOSTI 
(V iera)

Božský Spasiteľ vo svojom mesián- 
skom živote neraz vyhlásil: „Buďte 
dokonalí, ako aj váš nebeský Otec je 
dokonalý!“ (Mt 5, 4 8 ). Táto výzva je 
pre nás záväzná. Máme si svoju ži
votnú cestu voliť tak, aby vyústila v 
krásu dokonalosti podobnej Otcovi. 
Rôznosť našich ciest nenarušuje, ani 
nesmie narušovať túto snahu po k res
ťanskej dokonalosti. Naše cesty mô
žu byť rozličné, len musia vyústiť v 
jediný správny cieľ — dokonalosť — 
cesta k Otcovi!

ta, Prečistej Panny Márie a svätých, akoby Ježiš Kristus bol nie
čím minulým. Liturgický rok m á m e  ž i ť ,  svätiť naším ž i v o 
t o m.  Lebo Ježiš Kristus je večne živý, večne terajší a účinku
júci. Ako kedysi, tak i dnes nás v sviatočné dni učí, posväcuje, 
svojím príkladom nás priťahuje.

Buďme ž i v ý m i  účastníkmi svätých udalostí nášho liturgic
kého roku. Kto má ž i v ú  účasť na sviatkoch nášho liturgicko- 
cirkevného roku — to je  opravdivý kresťan, lebo liturgický rok 
priblíži ho ku Kristovi, Kristus bude stredobodom aj jeho života, 
on liturgický rok žije s Kristom. Sv. Efrém Sýrsky nás učí: „Kaž
dý sviatok Pána nášho Ježiša Krista — nám veriacim je  spásou 
a chválou. Keď svätíme my, aj v nebi je radosť, aj cirkev sa ra
duje a zvoláva spravodlivých hovoriac: Radujte sa so mnou, lebo 
tento môj syn bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa.“

*
Základom, fundamentom a jadrom nášho liturgického roku je 

n e d e ľ a .
V Starom zákone sviatočným dňom bola sobota. Tento deň mal 

Izraelitom pripomínať stvorenie sveta a zákon — zmluvu medzi 
Bohom a ľuďmi. Sobota predovšetkým zaväzovala k pokoju, a to 
znamenalo nevykonávať žiadnu prácu. Ako vidíme v evanjeliu, 
Izraeliti veľmi prísne dodržiavali sobotu. Sobota bola pre Židov 
svätým dňom a v poradí bola posledným dňom v týždni.

V Novom zákone sviatočným dňom sa stáva n e d e ľ a ,  ako 
sviatok P á n o v  (Hospodeň). Nedeľa nahradila sobotu, a to 
ako prvý deň týždňa, ako symbol nového stvorenia, ktoré sa 
začalo v Kristovom vzkriesení. Preto spočiatku kresťania nazý
vali nedeľu — p r v ý m  d ň o m  a tiež d ň o m  s l n k a  (dňom 
slnka zvali nedeľu Egypťania a od nich to prevzali Rimania). 
Názov „deň slnka“ sa kresťanom hodil, pretože u kresťanov sln
ko bolo symbolom Ježiša Krista. Sv. mučeník Justín ( t l 6 5  r.) 
píše: „My schádzame sa v deň slnka, v ktorom Boh, zamieňajúc 
tmu, stvoril svet, a v akom Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, vstal 
z mŕtvych.“ A Eusébius Cézarejský ( t o .  r. 340) píše: „Tohto dňa 
Slnko Spravodlivosti vzišlo nad našimi dušami.“

Ďalší názov tera jše j nedele je  „Deň Pánov — Deň Hospodeň“. 
Tento názov sa prvýkrát objavuje v Zjavení apoštolovi Jánovi 
(1, 10). Názov „Deň Hospodeň — deň Pánov“ ukazoval na Ježiša 
Krista — Hospodina — Pána, Spasiteľa.

Názov „Deň Hospodeň — Pánov“ je  právoplatný aj teraz, hoci 
rôzne národy nazvali nedeľu po svojom: voskresenije (vzkriese
nie) — ukazujúc tým, že je  to sviatočný deň, v ktorý sa „ne- 
delá“, — nepracuje sa, ale sa svätí. Hoci ako voláme tento deň
— nedeľu, avšak v našich dušiach má byť tento deň dňom Pá
novým.

*
Ako svätili nedeľu apoštoli a prví kresťania?
Každá nedeľa pripomínala prvým kresťanom radostnú udalosť 

Kristovho vzkriesenia a z tej príčiny tento deň svätili: účasťou 
na Službe Božej. Treba nám vedieť, že nedeľa v rímskom cisárstve 
bola dňom pracovným. Okrem toho v priebehu prvých troch 
storočí kresťanské náboženstvo pohanskou Rímskou ríšou nebolo 
uznávané, naopak, bolo prenasledované. Z tej príčiny pre prvých 
kresťanov nedeľa bola taktiež pracovným dňom, s tým rozdie
lom, že po dennej práci schádzali sa na bohoslužby večer alebo 
skoro ráno.

Teda prví kresťania svätili Hospodeň — Pánov deň — nedeľu
— v prvom rade účasťou na Službe Božej. To bolo také samo
zrejmé, bol to nepísaný zákon, že nebolo treba na to kresťanov 
upozorňovať zvláštnym cirkevným prikázaním. Až keď prvý kres
ťanský zápal ochabol, cirkev na počiatku 4. storočia tú povin
nosť pripomenula veriacim zvláštnym zákonom o svätení nedele 
pripomínajúc, že treba vylúčiť z cirkvi tých, ktorí by neboli 
v chráme za tri po sebe nasledujúce nedele. Neskoršie predpis
o svätení nedele stal sa cirkevným prikázaním: „Svätiť prikázané 
sviatky. V nedele a v prikázané sviatky zúčastniť sa na celej svä
tej liturgii.“



Z biblických dejín
Podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi

K Ježišovi Kristovi prichádzali hrdí farizeji, ktorí seba považo
vali za pobožných a inými opovrhovali. Im povedal Ježiš Kristus 
toto podobenstvo:

Dvaja ľudia sa prišli modliť do chrámu: jeden farizej a druhý 
mýtnik. Farizej sa postavil dopredu a takto sa modlil: „Ďakujem 
ti, Bože, že nie som ako ostatní ľudia: zbojníci, nespravodliví, 
cudzoložníci, alebo ako aj tento mýtnik. Postievam sa dva razy 
do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.“

Mýtnik však stál zďaleka a neodvážil sa ani oči pozdvihnúť k 
nebu, ale bil sa v prsia, hovoriac: Bože, buď milostivý mne hrieš
nemu!“

A povedal Ježiš: „Hovorím vám, tento odišiel do svojho domu 
ospravedlnený a tamten nie. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude 
ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

V tomto podobenstve Ježiš Kristus nás učí m o d l i ť  sa ,  ďalej 
odsudzuje ľudskú p ý c h u  a o h o v á r a n i e .

Opakujme si náuku o modlitbe z predošlých hodín.
Pýcha patrí k siedmim hlavným hriechom.
Hlavné hriechy: Hlavné čnosti:

1. Pýcha 1. Pokora
2. Lakomstvo 2. Štedrosť
3. Smilstvo 3. Čistota
4. Závisť 4. Priazeň
5. Obžerstvo 5. Miernosť
B. Hnev 6. Dobromyseľnosť
7. Lenivosť 7. Horlivosť v dobrom

Tieto hriechy nazývame hlavnými, pretože sú akoby žriedlom, 
z ktorého pramenia všetky ostatné hriechy.

Objasnenie hlavných hriechov:
1. Pyšný sa povyšuje nad iných a chce, aby ho aj iní vyzname- 

návali, cenili a vážili si ho viac ako iných a ako si on zaslu
huje.

2. Lakomý sa stará len o majetok a peniaze a je hotový aj 
klamať a brať, len aby sa stal bohatým.

3. Smilný má záľubu v nečistých myšlienkach, slovách a skut
koch.

4. Závistlivý chce, aby bolo len jemu dobre, je  smutný, keď sa 
iným vedie lepšie ako jemu.

5. Nestriedmy v ničom nepozná hraníc, hlavne v jedení a pití.
6. Zlostný sa hnevá aj za drobnosti, hreší a mstí sa.
7. Lenivý nechce pracovať.
Pokúste sa sami objasniť čnosti oproti siedmim hlavným hrie

chom.

Nie je pekné seba vychvaľovať a iných ponižovať, tým viac 
ohovárať. Ježiš Kristus nás napomína:

„Nesúďte, aby ste neboli súdení! Lebo ako vy súdite, tak budú 
aj vás súdiť, akou mierou vy meriate, takou i vám nam erajú!“ 

Ohováraním zvyčajne spôsobujeme veľkú škodu blížnemu. Spô
sobenú škodu sme povinní napraviť.

Ježiš a deti. Ježiš a bohatý mladík
Raz, po celodennej kázni, Ježiš odpočíval. Vtedy ženy začali 

k nemu prinášať svoje deti. Apoštoli, vidiac unaveného Ježiša, 
nepúšťali matky s deťmi k Ježišovi. Keď toto uvidel Ježiš, pove
dal:

„Nechajte dietky a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo ta
kýchto je Kráľovstvo nebeské!“

A bral deti k sebe a žehnal ich, položiac na nich ruky.
Inokedy, ukazujúc na deti, Ježiš povedal starším. „Kto však 

pohorší jedno z týchto maličkých, ktoré vo mne veria, lepšie by 
bolo pre neho, keby mu mlynský kameň zavesili na krk a hodili 
ho do morskej hlbiny.“

Koľko bolo a je svätcov, toľko bo
lo a  je rôznych ciest po kresťanskej 
dokonalosti. Každý človek podobou je 
iný. Ani jeden na svete nie je úplne 
podobný. Takisto ani cesty k Otcovi 
nie sú všetky rovnaké. Rovnaký musí 
byť iba cieľ, a tým je náš Otec!

Na tomto mieste by sme chceli po
dať jednu z nich, ktorá našla v kres
ťanskom živote, ako aj v duchovnom 
živote vôbec svoje miesto a priviedla 
nemálo Bohu zasvätených ľudí k do
konalosti, požadovanej Kristom. Je to 
cesta čností, ktoré chceme na tomto 
mieste postupne uviesť, ktoré by nás 
mali priviesť k realizácii príkazu 
Kristovho o kresťanskej dokonalosti: 
„Buďte dokonalí. .

Teraz si pripomenieme čnosť vie
ry, bez ktorej sa nemožno ľúbiť Bo
hu. Podľa sv. Tomáša Akvinského, 
učiteľa cirkvi, viera je rozpoloženie 
mysle, ktorým sa v nás začína večný 
život — je začiatkom večného živo
ta !“ Prvý vatikánsky snem hovorí: 
„Viera je nadprirodzená čnosť, kto
rou veríme za pomoci milosti Božej, 
že to, čo Boh zjavil, je pravdivé, a to 
nie pre pravdivosť veci preniknutú 
svetlom rozumu, ale pre autoritu sa
mého Boha, ktorý nemôže klamať, 
ani nemôže byť klamaný!“

Vierou začínam e poznávať Boha 
nadprirodzene, ako ho raz budeme 
poznávať v nebi. Tam pravdaže ho 
budeme poznávať vo svetle slávy, tu 
ho však nateraz poznávame, hoci 
nadprirodzene, predsa len prostred
níctvom právd ľudsky vyjadrených, 
ktoré nám predkladá viera. Viera a 
blažené videnie sú akoby dva stupne 
tohože poznávania Boha. Viera nám 
dáva začiatočné, zahalené, nedokona
lé poznanie Boha. Pre lepšie pocho
penie porovnajme List svätého Pavla 
1 Kor 13, 9.

Viera je základom nášho vzťahu k 
Bohu. Kristus Pán skoro o ničom tak  
často nehovoril, ako o potrebe vie
ry. Preto skôr akoby urobil zázrak, 
vždy žiadal úkon viery. A keď viera 
bola úprimná, hneď sa stal zázrak, 
akoby chcel ukázať, že viera je ne
vyhnutnou podmienkou, aby mohol 
použiť svoju všemohúcnosť pre dob
ro človeka. On je vždy všemohúci, 
ale svoju všemohúcnosť akoby chcel 
použiť len tam, kde sa v neho pevne 
verí! Preto v Nazarete neurobil tie 
zázraky, ktoré robil inde! — „Ak 
máte čo len toľko viery, ako je hor
čičné semienko, a  rozkážete tejto ho
re: Prejdi odtiaľ ta — prejde. Nič 
vám nebude nemožné!“ (Mt 17, 19).

Ak sa na nás tieto slová neusku
točňujú, je to len preto, že naša vie
ra je ešte veľmi slabá. A stačilo by 
len troška pravej viery — povedzme 
ako horčičné semienko - -  ale viery 
živej, istej, rozhodnej a nadprirodze
nej, ktorá sa spolieha len a len na 
Boha!

Uvažujme v tomto mesiaci januári 
o tejto čnosti. Nechajme sa ňou o r  
plyvfiovať pri práci, pri modlitbe, 
áno, aj pri zotavení, veď všade sme 
obklopovaní prítomnosťou Boha troj
jediného. V Bom sa hýbeme v ňom 
sme. Viera v prítomnosť Božiu, vie
ra vo všemohúcnosť Božiu a v dobro
tu Božiu nám svieti na cesto nášho 
pozemského života. Ona nám dáva 
odpoveď na každú životnú záhadu. 
Chráni nás v šťastí, aby sme nespyš-



neli a v nešťastí, aby sme nezúfali. 
Najviacej však nám viera svieti v ho
dinke sm rti, lebo vtedy sa rozhodli 
je o našej večnej blaženej existencii, 
o našej večnej spáse! Nech umiera 
spravodlivý, či hriešnik, obidvom je 
viera svetlom a útechou v posled
nom boj i . . .

Človek potrebuje vo svojom živote 
vieru — svetlo očí i rozumu! V živo
topise sv. Otílie (sviatok 12. decem 
b ra) čítam e, že sa stretla  pri svojom  
narodení s nenávisťou svojho o tca . 
Otec čakal syna, ktorého by urobil 
dedičom svojich majetkov. Keď mu 
oznámili, že sa narodila d céra, a k 
tomu slepá, dal rozkaz, aby ju zm ár
nili. Zbožná matka však dcéru  odo
vzdala tajne zbožným osobám svo
jej rodiny, aby ju vychovali. Keď d ie
ťa dospievalo, dali ho pokrstiť. Krstil 
ho regcnsburský biskup a dal mu 
meno Otília. Vtedy sa stalo niečo po
divuhodné. Vo chvíli, keď sa krstná  
voda dotkla jej tela, v tej chvíli v rá 
til Boh zázračným  spôsobom Otílii 
zrak! Prvý pohľad patril biskupovi, 
ktorý ju krstil. Pozrela sa naň tak  
prívetivo, že začal velebiť Boha ako 
Simeon v chrám e a povedal jej: „Tak 
prívetivo pohľadni raz na mňa v ne
bi!“ V iera Otílie otvorila oči Otílii!

Viera je základ nášho náboženstva, 
základ kresťanského života. Prosme 
Pána, aj Matku Božiu, aby rozmnožili
v nás vieru, lebo čím viacej viery bu
deme mať, tým viacej budeme s ni
mi spojení. Matka nášho Pána, Mat
ka milosti — Prečistá M ária, vypros 
nám čnosť viery, ktorou by sme vi
deli až za hrob a  tešili sa na stre t
nutie s Tebou v pravej vlasti!

M. MARIÁNSKY

Z KRESŤANSKÉHO SVETA

0  15. septem bra, na sviatok Se- 
dembolestnej Panny Márie, Svätý 
Otec Ján Pavol II. pri slávnostnej 
Službe Božej udelil biskupskú vy
sviacku 55-ročném u prelátovi Jozefo
vi Tomkovi, rodákovi z Udavského, 
ktorého vymenoval za generálneho  
tajom níka Biskupskej synody, menu
júc ho súčasne titulárnym  arcibisku
pom doclejským .

0  Potomok chorvátskych vysťaho
valcov, ktorí prišli pred 50 rokmi do 
Chile, Aleksander Goič-Karm elič, sa 
stal čílskym biskupom. Vysvätil ho 
sám Svätý Otec Ján Pavol II.

0  Začali sa rekonštrukčné p ráce  
starobylého Babylonu, biblického 
hlavného sídla Nabuchodonozora, kto
rý panoval v rokoch 604—538 pred  
narodením Kristovým. Zo zápisov ob
javených na hlinených tabuľkách, po
písaných klinovým písmom vyplýva, 
že v Babylone bolo 180 svätýň, za
svätených bohyni Ištarte , k torá bola 
uctievaná ako hlavné božstvo Baby
lončanov a Asýrčanov.

0  V Nagasaki vyznamenali 88- 
ročného poľského minoritu b rata  Že
na, ktorý prišiel pred 50 rokmi do 
Japonska spolu s  Maximiliánom Kol- 
bem. Postavili v N agasaki svätyňu, 
ktorá jediná odolala pri zvrhnutí a tó 
movej bomby na mesto v auguste 
1945. Brat Zeno sa rozhodol sumu

Tiež, ukazujúc na nevinnosť detí, hovoril: „Veru, hovorím vám, 
ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do Kráľovstva 
nebeského.“

#
Raz prišiel k Ježišovi bohatý mládenec a spýtal sa ho:-„Učiteľ, 

čo dobrého mám vykonať, aby som obsiahol život večný?“ A Je
žiš mu odpovedal: „Ak chceš vojsť do života, zachovávaj priká
zania: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, neprehovoríš kri
vé svedectvo; cti otca i matku a miluj svojho blížneho ako seba 
sam ého!“

Na to povedal mladík: „Toto všetko som zachoval. Čo mi ešte 
chýba?“ Ježiš mu odpovedal: „Ak chceš byť dokonalý, choď, 
predaj, čo máš a rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. 
Potom sa vráť a nasleduj ma.“

Mladík mal veľké m ajetky, ľutoval ich a preto odišiel zarmú
tený. Tu povedal Ježiš svojim učeníkom: „Veru, hovorím vám, 
ťažko vojde bohatý do Kráľovstva nebeského.“

Majetok je  nám potrebný, aby sme si zabezpečili živobytie, 
avšak nikdy ho nesmieme považovať za niečo najdrahšie na 
svete a žiť len preň. Keď máme nadbytok, máme povinnosť po
máhať núdznym.

Zázraky Ježiša Krista
Náš Pán Ježiš Kristus nielen slovami, ale i skutkami učil, ako 

máme milovať blížnych, preto i sám robil veľa dobrých skutkov: 
zázračne vyzdravoval chorých, vyliečil malomocných, slepým 
vrátil zrak a kriesil mŕtvych.

Uzdravenie 38 rokov chorého

Pri jednej jeruzalem skej bráne bol rybník — kúpeľ, pri kto
rom ležalo veľa chorých. Raz do roka zostupoval do neho anjel, 
aby v ňom rozvíril vodu. Kto sa vo vode prvý okúpal, vyzdravel. 
Tam ležal aj jeden človek, ktorý bol už 38 rokov ťažko chorý. 
Ježiš Kristus pristúpil k nemu a spýtal sa ho: „Chceš vyzdravieť?“ 
Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám nikoho, čo by ma zaniesol 
do rybníka, keď sa voda zvíri. A kým ta prídem sám, iný zostúpi 
(do vody) predo mnou.“ Ježiš sa nad ním zľutoval a povedal mu: j 
„Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ i

A ten chorý človek hneď vyzdravel, vzal si lôžko a chodil.

Uzdravenie desiatich malomocných

Raz stretlo Ježiša desať malomocných. Oni nesmeli vojsť do i
dediny, ani sa priblížiť k ľudom, pretože ich choroba bola ná- i 
kazlivá. Preto zďaleka volali prosiac: „Ježišu, Pane, zmiluj sa 
nad nam i!“ A Ježiš im povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!“
Tu zrazu, ako išli, boli očistení. A jeden z nich, keď videl, že ,
je  uzdravený, vrátil sa k Ježišovi, a padnúc na zem k jeho no- •
hám, poďakoval sa mu. Bol to Samaritán. Tu povedal Ježiš: „Či i
sa neočistili desiati? A deviati kde sú? Ani jeden z nich sa ne- !
vrátil osláviť Boha, iba tento cudzinec?“ I povedal mu: „Vstaň í
a choď; tvoja viera ťa uzdravila!“ j

Táto udalosť nás učí, že máme byť vďační Bohu za všetké do- j
brodenie, ktoré nám dáva a aby sme nezabúdali za všetko ďa- 1
kovať Bohu. jj

Uzdravenie slepého i

Pred mestom Jerichom  sedel slepý. K Jerichu sa približoval 
Ježiš Kristus a s ním učeníci a veľký zástup ľudí. Keď sa slepý 
dozvedel od ľudí, že tade prechádza Ježiš, začal hlasité volať: 
„Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ A hoci ho tí, čo išli í 
popredku, umlčiavali, on tým hlasnejšie kričal. Tu Ježiš zastal 
a spýtal sa ho: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ a slepý odpove
dal: „Pane, aby sa mi vrátil zrak!“ I povedal mu Ježiš: „Nech sa 
ti vráti zrak! Tvoja viera ťa uzdravila.“ A hneď sa mu vrátil zrak i 
a nasledoval Ježiša, oslavujúc Boha. i



O S V Ä T O M  P Í S M E 300 tisíc japonských jenov, ktoré mu 
udelila japonská vláda, venovať Čer-

0 origináloch kníh Svätého písma Ntn'ého zákona

Evanjeliá a ostatné knihy Svätého písma Nového zákona boli 
napísané v prvom kresťanskom storočí. Ako vyzerali originály 
novozákonných kníh, na čom boli napísané, prečo sa nezachovali 
originály? Na tieto otázky dávame krátke odpovede:

Už sme povedali, že Evanjeliá a ostatné knihy Svätého písma 
Nového zákona boli napísané v prvom storočí kresťanstva. Vtedy 
ešte nebolo tlače ako teraz, ani nebol náš papier. Látka, na kto
rej sa písalo, pripravovala sa z rastliny zvanej Cyperus-papyrus. 
Tejto rastline sa najlepšie darilo v Egypte, pri Níle. Táto rastlina 
sa rozrezávala na tenké prúžky, tieto kládli krížom na seba, 
polievali lepidlom, dali pod lis a sušili na slnku. Tak vznikla 
látka na písanie, zvaná papyrus. Nemala tú trvanlivosť ako per
gamen, ale ani takú ako náš terajší papier. Ničila sa počasím, 
užívaním a najviac vlhkosťou. Obyčajne nevydržala dlhšie ako 
dve storočia. Potom sa papyrus rozpadával.

V tej dobe sa na písanie používali tzv. zvitky, to znamená 
dlhšie papyrusové prúžky — špalty, na ktoré sa písalo len po 
jednej strane a ktoré sa stáčali do zvitku.

Teda aj knihy Svätého písma Nového zákona pravdepodobne 
boli napísané na papyruse.

Tieto písania si kresťania veľmi cenili a boli im veľmi drahé. 
Čítali ich na bohoslužbách, každý ich chcel vidieť, dotknúť sa 
ich vlastnou rukou. Ale častým čítaním a rozvíjaním papyrus 
sa začal trhať. Aby ho zachránili, prví kresťania dávali originály 
opisovať tiež na papyrusy. Originál odkladali ako cennú nábo
ženskú pamiatku. Všetky kresťanské cirkvi dávali si opisovať tie 
cenné kresťanské knihy.

Avšak nastali časy strašných prenasledovaní kresťanov, ktoré 
trvali takmer tristo rokov — prvých tristo rokov jestvovania 
cirkvi. Pohania hľadali práve knihy kresťanské, aby ich spálili 
alebo zničili. Stávalo sa neraz, že kresťania radšej umierali mu
čeníckou smrťou, ako by vydali pohanom na zničenie sväté kni
hy. Vedúci jednotlivých cirkví dobre ukryli Písmo, počítajúc, že 
po skončení prenasledovania Písmo bude znovu predmetom úcty 
kresťanov. Avšak konca prenasledovania sa nedočkali. Zomreli, 
alebo aj sami v prenasledovaní zahynuli. Keď prestalo prenasle
dovanie, veriaci daromné hľadali originály Písma. Stratili sa. Boli 
odložené a po desaťročiach a stáročiach nikto nevedel kde. Mož
no boli zničené pohanmi, možno ostali zakopané na neznámom 
mieste a tam od vlhkosti sa zničili. Našťastie jestvovali opisy 
týchto kníh.

Keď prestalo prenasledovanie kresťanstva a Milánskym edik
tom bola roku 313 daná sloboda vierovyznania, kresťanské Sväté 
písmo bolo bez strachu opisované. Ešte aj cisár Konštantín Veľký 
prikázal všetky knihy Svätého písma a Listov apoštolských po
zbierať a spísať v Kódexe. Bolo to v prvej polovici štvrtého sto
ročia. A v tejto dobe sa začala používať na písanie iná látka, sil
nejšia a trvanlivejšia — pergamen. Z tohto storočia sa zacho
vali knihy Svätého písma Nového zákona, pergamenové kódexy, 
kódex Vatikánsky a Sinajský, ktoré donedávna boli považované 
za najstaršie rukopisy Svätého písma Nového zákona.

Kódex Vatikánsky nazýva sa tak preto, že je  uložený vo Vati
kánskej knižnici. Je to pergamen, považovaný za jeden z 50 bib
lických rukopisov, ktoré spísal biskup Eusébius na príkaz cisára 
Konštantína. Má 734 pergamenových listov. Kódex Sinajský po
chádza zo 4. storočia ako aj Vatikánsky, má 346 pergamenových 
listov. Sinajským sa volá preto, lebo bol nájdený v Sinajskom 
kláštore na Sinajskom polostrove.

Teda doba od napísania originálov novozákonných kníh Svä
tého písma a ich najstarších opisov, ktoré sa zachovali, bola pri
bližne 250 rokov. Zdá sa, že je  to dlhá doba. Avšak doba medzi 
originálmi a opismi iných kníh antických spisovateľov gréckych 
a rímskych je oveľa dlhšia. Uvediem niekoľko prípadov:

Z antických spisovateľov najkratšia doba od napísania origi-

venému krížu.
0  Prvú svoju známku vydal Vati

kán pred päťdesiatimi rokmi 1. au 
gusta 1929. Odvtedy vydal už 775 se 
rií rozličných známok.

A  Mons. Poggi a P. Bukovsky z 
Rady pre v ere jn é záležitosti cirkvi 
boli v Rumunsku, kde sa stre tli s 
predstaviteľm i štátu  a  cirkvi. V . P 1 
munsku je  asi poldruha m ilióna 
gréckokatolíkov a  toľko rím skych
katolíkov. . ,

^  Katolícka organizacia, ktorá  
združuje v Spojených štátoch  mužov 
a ženy starších  nad päťdesiat rokov, 
usporiadala mierovú akciu „Milión 
sviec pre m ier“. Vo W ashingtone bo
li osobitné bohoslužby, pri ktorých  
účastníci podpisovali hárky žiadajú 
ce vládu, aby sa postaral o urých  
lené ratifikovanie zmluvy SALT 2. 
Večer zapálili účastníci zhrom ažde
nia vo svojich domovoch tisíce sviec, 
ktorými demonštrovali túžbu žiť v 
mieri.

O  Pri príležitosti Medzinárodného 
dňa boja s  analfabetizmom, Svätý 
Otec Ján Pavol II. adresoval generál 
nemu riaditeľovi UNESCO osobitný 
list so želaniami úspechov. V liste
o. i. Svätý Otec píše: „Znepokojený 
práve tak ako môj predchodca Pavol 
VI. šíriacim  sa analfabetizmom vo 
svete túžim vysloviť slová povzbude
nia tým všetkým, ktorí sa dali s ním 
do boja.“

#  Svätý Otec Ján Pavol II. vyhlá 
sil 14. októbra m. r. za sväiého špa
nielskeho kňaza Enriquea de Osso y 
Cervello.

9  Vynikajúci skladateľ a klaviris
ta F r. Liszt (1811—1886) zložil roku 
1863 skladbu — hymnus pre mužský 
zbor so sprievodom organa na po
česť slovanských apoštolov sv. Cyrila 
a Metoda. Nazval ju takto: Slavimo 
slávna, Sloveni. Partitúra skladby sa 
bola stratila  a teraz ju našli bulhar- 
stratila  a  teraz ju našli bulhar
skom archíve.

0  V Lurdoch postavia nový m a
riánsky chrám , ktorý bude slúžiť ka
tolíkom východného obradu.

VÄŽME SI PRAVÉ HODNOTY

Milá je cesta k dávnemu priateľo
vi. Ožívajú v nás spomienky z mla
dosti, k toré ju skrášľujú a spríjem
ňujú. Maľujú ju čarom , ktoré ju vy
náša nad všednosť každodenného ži
vota. V takej nálade poberal sa Mir
ko k svojmu priateľovi Slavkovi. V 
mysli si kreslil stretnutie, ktoré bu
de čochvíľa prežívať po dlhých ro 
koch. Vybavovala sa mu doba Slavko- 
vej ženby a usmial sa. Veď jeho pria
teľ veľa vytrpel, kým konečne dostal 
za ženu svoju vyvolenú Helenku. 
Akiste si žijú ako dva holúbky v lás
ke a v pokoji.

Bol večer, obec stíchla, len tu-tam  
stretol niekoho na ulici. Keď dochá
dzal k Slavkovmu domu, zháčil sa. 
Ozýval sa z neho krik a zvada. Asi 
som sa zmýlil, — pomyslel si. — Pí
sal mi, že má nový dom, udal číslo 
a všetko sedí. Žeby už tak nažíval so 
svojou ženou?

Vkročil do predsiene a zaklopal.



Zvada razom  prestala. Voľno — ozva
lo sa z izby.

Mirko vkročil a  Slavko i Helena 
pozreli zahanbene na neho. V kúte 
boli nastrašené deti.

Vitaj, — povedal mu nesmelo Slav
ko.

Hej, hej, ale ja som počítal s inak
ším privítaním. Čo to bolo medzi va
mi.

Polievka bola horúca. Slavko za
hrešil, bňchol o stôl a praštil nabe
račkou o zem. Spýtala som sa ho, či 
takú náuku dáva deťom. Jeho to roz
čertilo a začal sypať všetky moje 
skutočné i vymyslené chyby. A aj ja 
som mu to v racala  s úrokmi.

Ľudia, už ste zabudli, čo všetko ste 
prežili, kým ste sa konečne mohli zo
brať? Slavko pam ätáš sa, ako si pri
šiel k Helenke na zálety a jej mať ti 
povedala: Šuhaj, moja dcéra nie je 
pre teba. Nezdržuj mňa, ani ju, ale 
choď svojou cestou. Ty si vyšiel a 
Helenka ťa vyprevadila k vrátkam . 
Tam ste rozprávali ďalej aspoň pol 
hodiny. Až to jej matku napálilo, pri
šla k vám a tebe pľuvla do očí a jej 
vylepila ani po sáre, až sa ozvalo. A 
predsa si sa jej nevzdal.

Pri tých slovách sa všetci veselo 
rozosmiali.

Ale to nie je všetko. Nože, Helen
ka, povedz nám, ako to bolo s tvo
jím väzením, do ktorého ťa matka 
uvrhla.

Vedela, že sa tajne schádzam e — 
ozvala sa Helenka — prísne mi to 
zakázala. Ja som neposlúchla. Matka 
sa to dozvedela. Chcela mi to určite  
prekaziť. A tak večer ma vždy zatvo
rila do izby, kde boli na oknách m re
že. Kľúč mala u seba. Ale Slavko bol 
vynaliezavý. Prikradol sa  po tme, aby 
ho nikto nevidel, ja som okno otvo
rila a zhovárali sme sa potichúčky. 
Ale m atka to náhodou zbadala. Du- 
šala sa, že ak ho tu ešte raz prichy
tí, obleje ho horúcou vodou. A ne
žartovala. Večer mala vždy v hrnci 
na sporáku horúcu vodu. Toho sme 
sa zľakli obidvaja. Bála som sa, aby 
Slavko neprišiel o zrak. Ale Slavko 
predsa chcel mi dať najavo, že na 
mňa nezabúda, hoci nechcel riskovať 
horúcu vodu. Za tmy bez slova po
ložil mi pod okno kvety vo váze. 
Matka šla na špehy, potkla sa, pad
la, vázu rozbila a poranila si nohu 
pod kolenom. Zľakla sa, zvrešťala a 
volala o pomoc. Sanitka ju odviezla 
do nemocnice, kde ostala niekoľko 
dní. A doteraz má jazvu, čo jej zo
stala po rane. Vtedy prisahala, že 
Slavko nikdy jej zaťom nebude.

A predsa sa ním stal, — povedal 
Mirko — a viem, že svadbou sa vaše  
tram poty neskončili. Tvoja m atka ne
chcela Slavka do domu za „pristá- 
8a“, Slavkovi rodičia povedali, že 
ich je dosť aj bez nevesty. Čo ste sa 
natrápili, kým ste si vybudovali ten
to pekný moderný dom.

Ozaj nechápem, ako som sa mohol 
pre m aličkosť tak nahnevať na svoju 
ženu. Veď ja ju i teraz ľúbim, — pre
riekol Slavko.

Ale z takého hnevu môže vzniknúť 
životné nešťastie pre celú rodinu, — 
dodal Mirko.

Aj vtedy keď nás napadá hnev, 
vážme si pravé hodnoty, aby sme pre  
maličkosti nestratili všetko.

Dr. JÄN BUBÄN

nálov a ich opismi je  u Vergilia. N ajstarší nájdený rukopis je 
od smrti básnika vzdialený 350 rokov. Teda doba medzi napísa
ním originálu a najstarším  opisom básní Vergilia je o jedno celé 
storočie väčšia ako u kníh Svätého písma Nového zákona. 
U iných antických spisovateľov táto doba je oveľa väčšia. U Lí
via približne 500 rokov, u Horacia okolo 900 rokov, u Platóna 
už 1300 rokov, a Euripida už 1600 rokov — a predsa nikto ne
pochybuje o vierohodnosti týchto opisov.

Hoci papyrus je  veľmi krehkou látkou, vydržal by celé stá
ročia, keby bol položený napr. medzi dve sklá a tak chránený 
pred vlhkosťou a od bezprostredných dotykov. Iným, a to prí
rodným konzervujúcim prostriedkom, je suchý piesok. Papyrus, 
položený do suchého piesku, taktiež vydrží stáročia.

V Egypte, kde tohto piesku je  veľa, zachránili sa najdávnejšie 
rukopisy na papyrusoch. Alebo skryté v piesku, alebo zasypané 
pieskom, papyrusy sa zachovali v priebehu stáročí a tisícročí 
v piesku, dokiaľ ich nenašla lopata hľadajúcich, a to väčšinou 
náhodou.

Stáročia a tisícročia boli papyrusy skryté v egyptskom piesku, 
bez toho, aby niekto vedel, aké cennosti sú tam skryté. Archeoló
govia našli papyrusy s rôznym obsahom, literárne, ako spis Aris
totelov, alebo doklady denného života. Tie papyrusy vždy boli 
nájdené vo veľmi úbohom stave, potrhané a ešte, keď boli nájde
né domorodcami, ktorí s nimi nevedeli zaobchádzať, prinášali 
ich potrhané, pokrčené. Také papyrusy v múzeách konzervujú, 
očisťujú, kladú medzi dve sklá. Potom sa ich snažia prečítať.

Tak boli v Egypte nájdené aj papyrusy s biblickým textom.
Co všetko bolo nájdené? Aké staré sú tie popyrusy? Či potvr

dili pravdivosť textov terajšieho Svätého písma? Odpovedáme 
aspoň krátko: Z Písma Nového zákona boli nájdené čiastky všet
kých štyroch evanjelistov, odstavce Skutkov apoštolských a Zja
venie sv. apoštola Jána. Najviac sa našlo Listov apoštola Pavla, 
a to v dobrom stave.

Z akej doby pochádzajú tie rukopisy? Podľa údajov papieroló- 
gov pochádzajú z tretieho storočia, väčšinou z jeho prvej polo
vičky. Teda zachoval sa nám text Svätého písma Nového zákona, 
ktorý je ešte o jedno storočie starší ako text najstarších perga
menových rukopisov zo 4. storočia. Vzdialenosť medzi originálom 
novozákonných kníh Svätého písma a najstarším i opismi je  teda 
už len 150 rokov.

Neobyčaný záujem prinieslo v roku 1935 nájdenie čiastky bib
lického papyrusu z Evanjelia sv. Jána; tento papyrus je  veľmi 
dôležitý z hľadiska svojej dávnosti. Bol napísaný, ako dokazujú 
vedci, okolo roku 125 po Kristovi. Toto bola vskutku senzácia, 
lebo toto je  n a j s t a r š í  r u k o p i s  s e v a n j e l i o v ý m  t e x 
t o m.  Vieme, že apoštol Ján svoje Evanjelium písal na konci pr
vého storočia. Teda najstarší evanjeliový text, ktorý máme, je 
len v 2 5 - r o č n e j  v z d i a l e n o s t i  o d  s v o j h o  o r i g i 
n á l u .

Ešte poznamenávame, že v roku 1956 profesor ženevskej uni
verzity Viktor Martin našiel celé Evanjelium sv. Jána, písané v po
lovičke druhého storočia po Kristovi, takže aj toto evanjelium je
o 200 rokov staršie ako pergamenové kódexy Vatikánsky a Si- 
najský. V Hornom Egypte našli i papyrus s evanjeliom Lukáša, 
ktorý, na základe stanoviska vedcov, je  tiež z obdobia okolo roku 
200 po Kristu.

Katalóg z roku 1772 uvádza 85 papyrusov s textom kníh Svä
tého písma Nového zákona.

Žiadny starodávny rukopis klasických autorov nezachoval sa 
v takom presnom opise a z takých dávnych čias a v toľkých sta
rodávnych exemplároch, ako Sväté písmo Nového Zákona. Pán 
Boh v Svätom písme nám nedal len slovo Božie, ale sa aj po
staral, aby sa ono zachovalo až do našich čias.

A ešte otázka: aký je  obsah týchto rukopisov? Taký, ako ho 
máme v terajších  knihách Svätého písma, alebo odlišný? V pod
state je  text nájdených rukopisov v e r n ý m  t e x t o m  teraj
ších kníh Svätého písma Nového zákona. Nebadateľné odchýlky 
sú chybami, ktoré vznikli pri opisovaní.



ŽIVOT JEŽIŠA KRISTA
podľa štyroch evanjelistov

V Geraze Ježiš oslobodzuje posadlého (Mk 5,
1- 20 )

Tak sa dostali na druhý breh mora do kraja 
Gerazanov. Len čo vystúpil z loďky, hneď mu z 
hrobov pribehol v ústrety človek s nečistým du
chom. Býval v hroboch a ani reťazami ho už ni
kto nevládol zviazať. Lebo často okovami a re
ťazami sputnaný reťaze popretŕhal a putá poroz- 
lamoval, takže ho už nikto nevládal skrotiť. Tak 
bol vždy vo dne i v noci v hroboch a na horách, 
kričal a tlkol sa kameňmi. Keď teda zďaleka uvi
del Ježiša, pribehol k nemu, poklonil sa mu a sil
ným hlasom zvolal: „Čo ťa do mňa, Ježišu, Syn 
Boha najvyššieho? Zaprisahám ťa na Boha, ne- 
muč ma!“ (Ježiš) mu totiž bol povedal: „Nečistý 
duch, vyjdi z toho človeka!“ I spýtal sa ho: „Ako 
ťa menujú?“ Odpovedal: „Pluk1 je  moje meno, 
lebo je nás mnoho.“ A veľmi ho prosil, aby ich 
nevyháňal z toho kraja. Tam pod horou pásla sa 
veľká črieda ošípaných. Prosili ho teda duchovia: 
„Pošli nás, aby sme vošli do svíň!“ Dovolil im to. 
Tu vyšli nečistí duchovia a vošli do ošípaných, 
a črieda — asi dvetisíc kusov — náramne prudko 
sa rútila úbočím do mora a potopila sa v mori. 
Pastieri na to ušli a (všetko) oznámili v m esteč
ku a po osadách. (Ľudia) sa teda išli pozrieť, čo 
sa stalo. Keď došli k Ježišovi a uzreli toho, kto
rého bolo trápilo diabolstvo a mal v sebe pluk 
(zlých duchov), ako sedel oblečený a bol pri 
zdravom rozume, naľakali sa. Očití svedkovia im 
rozpovedali, ako to bolo s posadnutým a s oší
panými. I dali sa ho prosiť, aby odišiel z ich kraja.

A keď vstupoval ,na loďku, prosil ho ten, čo 
bol posadnutý, aby smel ísť s ním. No nedovolil 
mu to, ale mu riekol: „Vráť sa domov k svojim 
a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako 
sa nad tebou zmiloval!“ I odišiel a začal rozhla
sovať v Dekapole, aké veľké veci mu urobil Ježiš; 
a všetci sa divili.

1. Názov duchov „pluk-légia“ naznaču je množstvo du
chov, ktorí mali v moci toho úbožiaka. — Zázrak sa deje 
v kraji pohanov. Ježiš chcel upozorniť obyvateľov na zlosť 
zlých duchov, aby ich priviedol k pravej viere.

Jair prosí Ježiša za svoju zomierajúcu dcéru
(Mk 5, 21—24; Lk 8, 42)

Keď teda Ježiš znova prešiel na loďke na dru
hý breh, zhromaždil sa okolo neho veľký zástup; 
a on stál na brehu mora. Tu prišiel ktorýsi z pred
stavených synagógy, menom Jair, a keď ho uzrel, 
padol mu k nohám a veľmi ho prosil: „Dcéra mi 
skonáva. Poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravela a 
žila!“ — Mal totiž jedinú, asi dvanásťročnú dcé
ru, a tá (mu) umierala.

Ježiš odmeňuje vieru chorej na krvotok (Mk 5,
25-34)

I odišiel s ním, a nasledoval ho veľký zástup, 
takže ho (až) tlačili. A bola tam aj istá žena, 
ktorá mala dvanásť rokov krvotok a mnoho vy
trpela od mnohých lekárov a minula celý svoj 
majetok, ale nič to neosožilo, ba bolo je j ešte 
horšie. Keď počula o Ježišovi, prišla k nemu v 
zástupe odzadu a dotkla sa mu rúcha. Povedala 
si totiž: „Ak sa mu dotknem čo len rúcha, oz

draviem.“ A hneď sa je j zastavil tok krvi a po
cítila v tele, že z choroby vyzdravela. Tu Ježiš 
hneď si uvedomil, že vyšla z neho moc, obrátil 
sa k zástupu a spýtal sa: „Kto sa mi dotkol rú
ch a?“ Jeho učeníci mu odpovedali: „Vidíš, že ťa 
tisne zástup, a pýtaš sa: „Kto sa ma dotkol?“ Ale 
on sa obzrel, aby uvidel tú, čo to urobila.

Žena však, vediac, čo sa s ňou stalo, naľakaná 
a trasúc sa pristúpila, padla pred ním a rozpo
vedala mu celú pravdu. Ale on je j povedal: „Dcé
ra, tvoja viera ťa uzdravila, odíď v pokoji a buď 
uzdravená zo svojej choroby!“

Ježiš kriesi Jairovu dcéru (Mk 5, 35—43; Lk
8, 54)

Keď ešte hovoril, prišli od predstaveného sy
nagógy s odkazom: „Dcéra ti umrela. Načo ďalej 
unúvaš učiteľa?“ Ale ako Ježiš začul to, čo ho
vorili, povedal predstavenému synagógy: „Neboj 
sa, len ver!“ A nikomu nedovolil nasledovať ho, 
iba Petrovi, Jakubovi a Jánovi, bratovi Jakubov- 
mu. A prišli do domu predstaveného synagógy.
I videl trmu-vrmu ľudí, čo plakali a veľmi be
dákali. Vstúpil a povedal im: „Čo robíte hluk a 
nariekate? Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho 
však vysmiali, — lebo vedeli, že umrela. — Tu 
vyhnal všetkých, vzal so sebou otca a matku 
dievčaťa a tých, čo boli s ním a vstúpil (do miest
nosti), kde ležalo dievča. Chytil dievča za ruku 
a riekol mu: „Talita kumi!“ — čo v preklade 
znamená: „Dievča — hovorím ti — vstaň!“ Tu 
dievča hneď vstalo a chodilo; malo totiž dvanásť 
rokov. I stŕpli od veľkého úžasu. On im však prí
sne prikázal, aby sa o tom nikto nedozvedel, a 
povedal, aby je j dali jesť.

Ježiš uzdravuje dvoch slepých (Mt 9, 27—31)
Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja 

slepci a kričali: „Synu Dávidov, zmiluj sa nad 
nam i!“ Len čo vošiel do domu, pristúpili k nemu 
tí slepci. Ježiš sa ich pýtal: „Veríte, že vám to 
môžem urobiť?“ Odpovedali mu: „Äno, Pane.“ 
Vtedy sa im dotkol očí a riekol: „Nech sa vám 
stane podľa vašej viery!“ I otvorili sa im oči. 
Ježiš im však pohrozil a povedal: „Hľaďte, aby 
sa o tom nikto nedozvedel!“ Ale oni odišli a roz
niesli zvesť po celom kraji.

Uzdravenie nemého posadlého (Mt 9, 32—34)
Ako tí odchádzali, hľa, priviedli mu nemého, 

ktorý bol posadnutý. I vyhnal z neho zlého du
cha a nemý prehovoril. Zástupy sa divili a ho
vorili si: „Ešte nikdy sa niečo takého neprihodilo 
v Izraeli.“ Ale farizeji vraveli: „Mocou kniežaťa 
diablov vyháňa diabolstvá.“

Ježiš v Nazarete (Lk 4, 14—30)
I rozšírila sa povesť o ňom po celom kraji. Učil 

v ich synagógach, so všeobecnou pochvalou. Pri
šiel i do Nazareta, kde bol vychovaný. Podľa svo
je j obyčaje v sobotňajší deň vošiel do synagógy.
I vstal, aby čítal (z Písma). Podali mu knihu pro
roka Izaiáša.1 Keď rozvinul knihu, našiel miesto, 
kde bolo napísané: „Duch Pánov je  nado mnou, 
preto ma pomazal, poslal ma zvestovať chudob
ným, hlásať zajatým oslobodenie, slepým udele
nie zraku, prepustiť utláčaných na slobodu, hlá
sať milostivý rok Pánov.“



Potom zvinul knihu, odovzdal (ju) sluhovi a 
sadol si. Oči všetkých, čo boli v synagóge, boli 
upreté na neho. Tu im začal hovoriť: „Dnes sa 
splnilo to Písmo, ktoré ste vypočuli. . .“ Všetci 
sa o ňom vyslovovali s uznaním a divili sa slovám 
pôvabu, čo mu plynuli z úst. I vraveli: „Či je to 
nie Jozefov syn?“ On im odpovedal: „Akiste mi 
pripomeniete porekadlo: „Lekár, vylieč sám se
ba!“ „Počuli sme, aké veľké veci si vykonal v Ka- 
farnaume; urob to aj tu, vo svojej otčine!“ A do
dal: „Veru, hovorím vám, niet proroka, ktorý by 
bol obľúbený vo svojej otčine. Naozaj, hovorím 
vám, mnoho vdov žilo v Izraeli za Eliášových 
čias,2 keď sa nebo zatvorilo na tri roky a šesť 
mesiacov, takže veľký hlad nastal po celej kra
jine, ale ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, 
iba k istej vdove do Sarepty Sidonskej. A mnoho 
malomocných žilo v Izraeli za proroka Elizea, 
ale ani jeden z nich nebol očistený okrem Ná- 
mana Sýrskeho“.3

A všetci v synagóge, keď to počuli, rozzúrili 
sa, i povstali, vyhnali ho von z mesta a vyviedli 
ho až na kraj hory, na ktorej bolo postavené ich 
mesto, aby ho odtiaľ zhodili. On však prešiel 
pomedzi nich a odišiel.4

1. Prorok Izaiáš (61, 1—2) popisuje tu Mesiášovo posla
nie. Ježiš toto miesto prečíta hlasno a potom povie: tu ho
vorí prorok o mne.

2. Ježiš sa tu odvoláva na príbeh s Eliášom  (1. Kniha 
kráľov hl. 17, 8—16], ktorý počas dlhotrvajúceho hladu po
žiadal o pohostinstvo vdovu v pohanskom m este Sarepta a 
na výmenu urobil zázrak, v dôsledku ktorého v je j dome 
nechýbalo múky a o le ja  až do konca obdobia hladu.

3. V čase Elizea (žiaka a nástupcu Eliášovho) prišiel k 
nemu Náman, veliteľ vojska sýrskeho kráľa, aby ho Elizeus 
uzdravil z malomocenstva. Elizeus ho zázračne uzdravil, 
nariadiac mu, aby sa sedem krát ponoril do rieky Jordá
nu.

Ježiš uvádza tieto dva zázraky ako dôkaz, že Boh obrá
ti svoju pozornosť aj na pohanov.

4. Kedysi E liáš a Elizeus nekonali zázraky vo svojej vlas
ti, lebo celá kra jina bola ponórená do bludu a nevery, a 
preto E liáš išiel za hranice svojej vlasti, aby tam svojimi 
zázrakmi zvestoval moc pravého Boha. A tak ako oni aj 
Ježiš si bude musieť počínať, lebo pre neveru svojich k ra
janov bude konať zázraky iba v cudzích krajoch.

Ježiš vyučuje dvanástich apoštolov (Mt 9, 35—
38; 10, 1; 10,5—15).

Tak chodil Ježiš po všetkých mestách a dedin
kách, vyučoval v ich synagógach, hlásal posol
stvo o Kráľovstve a uzdravoval všetky choroby a 
všetky neduhy.

Keď však videl zástupy, prišlo mu ich ľúto, lebo 
boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez  pastiera. 
Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je síce 
veľká, ale robotníkov je  málo, proste teda Pána 
žatvy, aby poslal robotníkov do žatvy!“

Zavolal k sebe dvanástich učeníkov a dal im 
moc vyháňať nečistých duchov a uzdravovať kaž
dú chorobu a každý neduh.

Týchto dvanástich vyslal Ježiš1 a prikázal im: 
„Na cestu k pohanom nezabočujte, ani nevchá
dzajte do miest Samaritánov, ale skôr choďte k 
strateným ovciam domu izraelského. Na svojej 
ceste hlásajte: Prišlo Kráľovstvo nebeské! Cho
rých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných 
očisťujte, diablov vyháňajte! Zadarmo ste dostali, 
zadarmo dávajte! Neberte si do svojich opaskov 
zlata, ani striebra, ani palicu!2 Lebo hoden je ro
botník svojho pokrmu. Do ktoréhokoľvek mesta 
alebo mestečka prídete, vypýtajte sa na dajakú

hodnú osobu a u nej zostaňte až do svojho od
chodu! A keď vstúpite do domu, pozdravte ho“.3 
Ak je ten dom toho hodný, váš pokoj nech naň 
zostúpi, ale ak nie je hodný, váš pokoj nech sa 
vráti k vám! A keby vás niekto neprijal, ani si ne
vypočul vaše slová, odíďte z toho domu alebo 
mesta, otrasúc si prach z nôh! Veru, hovorím vám, 
ľahšie bude v súdny deň kraju Sodomčanov a 
Gomorčanov ako tomu mestu.

1. Tuná asi začína druhý rok verejného účinkovania Je
žišovho.

2. Ked Ježiš dával toto prvé poslanie svojim apoštolom, 
odporúča im, aby sa nespoliehali na ľudské prostriedky, ale 
aby mali dôveru iba v Bohu. Jedinou ich starosťou malo 
byť ohlasovať, že Kráľovstvo nebeské je blízko.

3. Ten pozdrav znel: Pokoj s tebou!

Ježiš dáva pokyny pre časy prenasledovania
(Mt 10, 16—42; 11, 1)

Hľa posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte 
teda obozretní ako hady a jednoduchí ako holu
bice! Dávajte si pozor pred ľuďmi! Lebo vás vy
dajú pred súdy a budú vás bičovať po svojich sy
nagógach; i pred vladárov a kráľov vás budú vlá
čiť pre mňa, aby ste svedčili (o mne) pred nimi a 
pred pohanmi. A ked vás vydajú, nestarajte sa o 
to, ako alebo čo máte povedať, lebo v tú chvíľu 
dostanete vnuknuté, čo máte povedať. Veď nie vy 
budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť 
vo vás.

Brat vydá na smrť brata a otec syna, aj deti 
povstanú proti rodičom a vydajú ich na smrť. U 
všetkých budete v nenávisti pre moje meno, ale 
kto vytrvá do konca, ten bude spasený. Keď vás 
budú prenasledovať v jednom meste, utečte do 
druhého. Veru, hovorím vám, neskončíte mestá 
izraelské, kým nepríde Syn človeka.

Učeník nie je nad svojho učiteľa, ani sluha nad 
svojho pána. Stačí učeníkovi, keď je ako jeho uči
teľ, a sluhovi ako jeho pán. Keď už pána domu 
nazvali Belzebubom, o čo skôr (tak nazvú) jeho 
domácich?

Nebojte sa ich! Lebo nič nie je (tak) zahalené, 
aby sa neodhalilo, ani (tak) skryté, aby sa nepre- 
zvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte o tom 
vo svetle, a čo sa vám pošepká do ucha, rozhla
sujte zo striech! Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, 
ale dušu zabiť nemôžu! Skôr sa však obávajte to
ho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť do pekla! Či 
nepredávajú dva vrabce za grajciar? A ani jeden 
z nich nepadne na zem bez (vôle) vášho Otca. 
No vám sú spočítané ešte i všetky vlasy na hla
ve. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako množstvo 
vrabcov! Ktokoľvek sa teda ku mne prizná pred 
ľuďmi, k tomu sa i ja  priznám pred svojím Ot
com, ktorý je na nebesiach. Kto ma však zaprie 
pred ľuďmi, toho i ja zapriem pred svojím Otcom, 
ktorý je  na nebesiach.

Nemyslite si, že som prišiel pokoj priniesť na 
zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Pri
šiel som postaviť človeka proti svojmu otcovi, 
dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlast
ní domáci budú človeku nepriateľmi.

Kto viac miluje otca alebo matku ako mňa, nie 
je ma hodný. A kto viac miluje syna al&bo dcéru 
ako mňa, nie je  ma hodný. Kto nevezme svoj kríž 
a nenasleduje ma, nie je ma hodný. Kto (hľadá a) 
nájde svoj život, stratí ho: a kto stratí svoj život 
pre mňa, nájde ho.1



PÁPEŽ MIERU
[25. pokračovanie)

NÁVRAT K OTCOVI

Pri listovaní Denníka duše Jána XXIII. sa veľmi často 
stretávame s myšlienkou smrti. Myšlienka na „posledné 
veci človeka“ sprevádzala Angela Roncalliho po celý život 
a takmer sa vždy k nej vracal v posvätných chvíľach du
chovných cvičení a duchovnej obnovy. Myšlienka na vlast
nú smrť ako na neúprosný fakt a zákon ľudského života ne
bola preňho dôvodom k smútku a pesimizmu. Práve naopak. 
Bola výzvou k neobyčajnej aktivite v každom životnom po
stavení, k dokonalému využitiu času ako najcennejšieho 
daru Stvoriteľa, k snahe stále konfrontovať svoju myseľ a 
Činy s evanjeliovou pravdou: „Vydaj počet zo svojho správ
covstva“ (Lk 18, 2).

Angelo Roncalli sa často stretával s faktom smrti. Už v 
mladom veku hlboko ho zronila náhla smrť ctihodného a 
dlhoročného duchovného správcu farnosti v jeho rodnej 
dedinke, Františka Rebuzziniho, ktorý ho pokrstil v onen 
búrlivý novembrový deň. Bolestná žatva smrti, ktorej bol 
bezmocným svedkom ako sanitný dôstojník počas prvej 
svetovej vojny a zasa ako diplomatický pracovník počas 
druhej svetovej vojny, hlboko zraňovali jeho citlivú dušu. 
Postupne s bolesťou prežíval smrť svojich rodičov, sestier, 
brata Jána, svojich dobrodincov a svojich bývalých pred
stavených a s úctou na nich spomína. V novembri 1939 na 
duchovných cvičeniach v Istanbule na všetkých myslí, ale 
myslí aj na svoju vlastnú smrť. „ . . .  Spomienka na týchto 
mŕtvych mi musí ešte dôvernejšie priblížiť onen svet a 
pripomínať mi, že aj ja sa skoro tam dostanem. Moji drahí 
zomrelí, budem vašu pamiatku chrániť a vždy vás milovať. 
Proste za mňa!“

V predchádzajúcom rozprávaní už sme uviedli viaceré 
jeho myšlienky o príprave na smrť z duchovných cvičení v 
Paríži v decembri 1947, z krátkej duchovnej obnovy v Al
žíri roku 1950. Vtedy si do Denníka zapísal: „ . . .  Modlím 
sa len o to, aby som bol v správnom stave, až má Pán 
povolá. Určil mi ešte niekoľko, alebo viac rokov života? 
Ďakoval by som mu za to, stále by som ho však vrúcne 
prosil, aby ma nenechával na zemi, keby som sa stal pre 
cirkev neužitočným a dajakým bremenom. Avšak aj v tom 
nech sa stane Pánova vôľa. A to stačí“.

Na duchovnej obnove u karmelitánok na Montmlríri v 
Paríži roku 1951 uvažoval o múdrosti vyjadrenej slovami: 
„Vo všetkom pamätaj na koniec“. Píše „Koniec sa ku mne 
približuje tak, ako nasledujú za sebou dni môjho života. 
Musím sa skôr zaoberať myšlienkou na skorú smrť, a k o  sní
vať o vysokom veku. Ale bez zármutku a bez toho, aby 
som o tom veľa hovoril. „Vôľa Božia je náš pokoj.“ To 
nech platí vždy v živote a ešte viac pri smrti“.

Tým istým tónom a duchom sa nesú zápisky z hlbokých 
úvah o tajomstve smrti v jeho Denníku aj v roku 1953 v 
dňoch duchovnej obnovy už ako patriarchu Benátok, ďalej 
na exercíciách v Padove v roku 1955, keď so vzrušením 
spomína, že za 17 mesiacov stratil tri svoje sestry, v roku 
1957 na duchovných cvičeniach v Torreglii, kde zasa spo 
mína zbožnú smrť svojho najmladšieho brata Jána. „Moje 
zdravie je ešte stále výborné a cítim sa silný. Na to však 
sa nesmiem spoliehať. Chcem byť pripravený aj na náhle 
a neočakávané odvolanie“1 — zapísal si do Denníka. To 
isté možno povedať aj o období jeho pontifikátu. Roku 1959 
píše: „S myšlienkou na smrť som sa už spriatelil“. Roku 
1960: »V začatom 80. roku života je teraz dôležité jedio: 
pokorovať sa, ponárať sa v Pána a zostávať v dôverujúcom 
očakávaní jeho milosrdenstva, že mi otvorí bránu k veČ-* 
nemu životu . . . “ V roku 1961: „Musím byť stále priprave
ný aj na náhlu smrť a na to, že budem žiť len tak dlho, 
pokiaľ sa bude páčiť Bohu, aby ma tu ponechal. . Keď 
končil 81. rok života a sám už pociťoval zmeny vo svojom 
organizme, usužovaným seminaristom, zhromaždeným na 
janicule na modlitbách pre úspech koncilu 25. novembra 
1962, povedal: „Všetky dni sú dobré na narodenie, všetky 
dni sú dobré na umieranie. A každý raz, keď život a milo
srdenstvo čerpajú z toho istého večného žriedla evanjelio
vej pravdy, netreba sa pre to vôbec znepokojovať“. A po
tom náhle sa opýtal nahlas pre seba: „Skončíme aj osem
desiaty druhý rok života?“

Angelo Roncalli bral nesmierne vážne otázku smrti, kaž
dú chvíľu bol pripravený na odchod z toto sveta a preto, 
keď sa skutočne prihlásila « svoje právo, nevzpieral sa, 
ale prijímal ju s otvorenou náručou, s radostným očakáva

ním, s opravdivou kresťanskou odovzdanosťou, vierou a s 
dôverou v lásku a Božie milosrdenstvo. Vedel, že odchádza 
k Otcovi. A tak sa stala smrť pápeža Jána žiarivým prí
kladom kresťanského umierania.

AKTIVITA V ZNAMENÍ CHOROBY
Prvé vážnejšie príznaky choroby Jána XXIII. sa prejavili 

už v lete 1961 počas letného pobytu v Castel Gandolfo. 
No po krátkom čase sa mu vrátili sily, ale v decembri to 
ho istého roku počas duchovnej obnovy vo Vatikáne si 
zapisuje do Denníka: „Pozorujem, že v mojom tele začína 
akási porucha. V mojej starobe to je azda celkom priro
dzené. Znášam ju spokojne, i keď sa mi občas stáva ťar 
chou a obávam sa jej zhoršenia. Nie je dobre o tom pri
veľmi rozmýšľať. No napriek tomu sa cítim ochotný k 
všetkému“.

Rok 1962 prežil pápež Ján pomerne spokojne, ale žalú 
dočná choroba aj mohutný pápežov organizmus rýchlo na
hlodávala. Prejavila sa na jeseň počas búrlivých končilo 
vých zasadaní, ale najmä na záverečnom zasadnutí prvej 
časti koncilu 8. decembra 1962. V ten deň prichádzal do 
baziliky k trónu už s ohromnou námahou, sústredený v 
sebe a ani sa nerozhliadajúc vôkol. Vyslovil koncilovým 
otcom horúce poďakovanie za prácu a vyzval ich k ďal
šej príprave na koncil. „Nech Boží pokoj vás sprevádza po 
všetky dni vášho života . . . “ Bola to rozlúčka. Cítil, ba bol 
presvedčený, že viac neprehovorí k tomuto ctihodnému 
zhromaždeniu. Potom náhle zdvihol šatku k tvári, aby si 
poutieral pot. „Je vzrušený,“ šeptali dookola. Iste bolo v 
tom aj vzrušenie. Â e pápež Ján bol predovšetkým chorý. 
Veľmi ťažko chorý . . .

V priebehu tých ťažkých mesiacov Ján XXIII. zredigo
val encykliku Mier na zemi, prijímal tisíce pútnikov, pre 
ktorých mal vždy múdre a povzbudzujúce slová, vychádzal 
z Vatikánu, urobil návštevu v Kvirinále (aby prijal Bal- 
zanovu cenu mieru), zaplánoval púť na Monte Cassino, 
pripravoval blahorečenie sluhov Božích a svätorečenie bla
hoslavených. Prichádzajú a odchádzajú vyslanci, ktorí 
udržiavajú kontakty s anglikánmi, luteránmi, koptmi, 
pravoslávnymi i židmi — od toho, čo sa robí v týchto 
mesiacoch, môže závisieť budúcnosť kresťanstva v nastu
pujúcom tisícročí. Začína sa revízia Kódexu kanonického 
práva . . .

V centre tejto práce sa nachádza 82-ročný pápež, už 
ťažko chorý, ktorý po každej namáhavejšej práci musí do
stávať transfúziu krvi, pretože trpí na vnútorné krvácanie. 
Pápež už nemyslí na uzdravenie, ale iba na to, aby dobre 
a rýchlo vybavil ešte niektoré veci. Vatikánske úrady pra
cujú pedantne, produktívne a rýchlo akoby riadené na 
diaľku podľa príkladu starého pápeža, ktorý sa už pri
pravuje na posledný súboj s chorobou. Obdobia jeho práce 
boli popreplietané dňami tajomne prázdnymi a osamotený
mi, keď jedine lekári a niekoľko spolupracovníkov vídali 
pápeža. Boli to dni, keď víťazila choroba a prepadávala 
ho preťažkým utrpením.

A on pozdvihol ruku k ústam, tak ako v onen decem
brový deň v bazilike sv. Petra, aby nik nepočul jeho ža
loby, ako keby bol uzavrel zmluvu so svojou chorobou 
dohodnúc sa s ňou na jej odchody a návraty, ale všetko 
preto, aby využil čas a mohol posunúť práce dopredu, za
čaté na jar roku 1959 v 78. roku svojho života.

V stredu 22. mája 1963 mal poskytnúť generálnu audien
ciu a zástupy už vošli do baziliky, keď prišla správa, že 
pápež nemôže prísť. Pred niekoľkými hodinami, hneď po 
opustení lôžka, zrazu sa zrútil na dlážku a upadol do bez
vedomia. Zdvihol sa o chvíľu akoby zázrakom a neskôr v 
ten istý deň ukázal sa v obloku, aby povedal niekoľko 
slov. Stovky ďalekohľadov, zamierených v túto stranu, za
chytávali každý pohyb tejto už zmenšujúcej sa postavy a od 
utrpenia vysušenej tváre. Pozdravuje všetkých ťažkými po
hybmi a rýchlo sa vzdiaľuje.

Aj v ten deň nastáva prestávka v chorobe a pápež Ján 
ju využil. Prijímal návštevy, prezeral spisy, odovzdával ich 
do Štátneho sekretariátu. Tak to bolo aj vo štvrtok, piatok
i v sobotu. Zaujímal sa o kandidátov na blahorečenie, dal 
sa informovať o pripravovaných schémach koncilu, potvr
dil menovanie biskupov v Kanade, v Chile a vo Francúz
sku. V nedeľu 26. máia, po prvý raz okno v jeho pracnvni 
zostalo zatvorené a komuniké hovorila o „gastropatii“ a 
„anemizzazione“. Tieto dve slová vyvolali neuveriteľnú zá
plavu liekov do Vatikánu, obetovaných veriacimi z celého 
sveta, najnovších i starých liekov, pripravovaných bylín 
kármi, špeciálne preparáty, ktorým sa pripisovalo zázrač
né pôsobenie. (Pokračovanie ,na 14. str.)



SVÄTÝ MES IACA
E F R É M  S Ý R S K Y

Inokedy Efrém kázal o druhom  príchode Kristovom  a 
strašnom súde. Počúvajúci veriaci tak plakali, že plač 
zahlušoval slová Efrém ove. „Raz som vstal ve ľm i skoro, —  
hovoril Efrém , —  pozdvihol som oči k nebu, ktoré bolo 
podobné čistém u zrkadlu a slávou ožarovalo zem. A  vo 
vytržení som si povedal: Keď hviezdy žiaria  s takou slá 
vou, to iste via c zažiaria nevýslovným  svetlom  Sp a site ľa  
spravodliví a svätí, ktorí plnia vô ľu  Božiu  a zažiaria vtedy, 
keď príde Pán. A však len čo som si spomenul na druhý 
príchod Pánov, keď som sa striasol, v  srdečnom  bôli som 
zaplakal a s povzdychom  som povedal sám sebe: Akým  
sa ukážem ja hriešny v  ten strašný čas? A ko sa postavím  
pred stolicu strašného Sudcu? A ko sa ja postavím  vedľa  
dokonalých? Ako sa postavím  ja, ktorý som nepriniesol 
plody dobrého, do radov tých, ktorí priniesli plody spravod
livosti? Č o  budem robiť vtedy, keď sa svätí budú vzájom 
ne poznávať? Kto pozná mňa? M učeníci ukážu svoje rany, 
spravodliví ukážu svoje čnosti a čo ja ukážem, okrem le
nivosti a nedbanlivosti?"

Efrém Sýrsky volal aj k častém u sv. prijím aniu  a pritom  
poučoval:

„K a žd ý nech sám seba spytuje, aby neprijím al na svoje 
odsúdenie. N ebo a zem sa trasú a klaňajú sa, avšak ty 
pristupuješ bez hanby, anjeli pristupujú v  strachu a zakrý. 
vajú si tvár, avšak ty  sa ani nestrachuješ, hoci si nečistý, 
nekajúci sa. V  ľuď och vyvolávaš myšlienku, že Eucharistiu  
prijím aš dôstojne, avšak čo povieš To m u, ktorý overuje 
srdcia? Preto sa odvráť od zla, urob predsavzatie v ia c  ne
hrešiť a budeš uzdravený, veď  Boh je Bohom  ka júcn iko v.“

U čil o m odlitbe a ceste k Bohu:
„S ilu  m odlitby, ktorá sa vznáša hore zo spravodlivého 

srdca, nemožno opísať."
Efrém Sýrsky. —  to je v e ľk ý  c tite ľ Prečistej Panny Márie. 

Tu  je jedna z jeho veľkolepých  m odlitieb a osláv Presvätej 
Bohorodičky:

„Presvätá Bohorodička moja, Bohorodička —  spasenie 
moje, nádej moja, ochrana moja, sila, zastupite ľka, spro 
stredkovateľka, požehnanie, útecha, osvietenie a posvätenie 
duše mojej, —  pozri na vieru moju a duševnú lásku moju 
a prijm i biednu dušu moju prostredníctovm  a na Tv o j prí
hovor a urob ju hodnou pravej účasti jednorodeného Syna 
Tvo jh o  a nebeského šťastia s vybraným i a svätým i jeho. 
Okrem  Teb a  nemám pom ocníka a ochrancu. V  Te b a  vkla_ 
dám všetku moju nádej a Teb ou sa chválim . Pre m nožstvo 
mojich hriechov neodvráť tvár svoju odo mňa nedôstojného 
sluhu svojho. Lebo nič nemôže byť mocnejším od Tvo je j 
pom oci, v  Teb e  sme našli pom ocníčku nášho spasenia.“

V  zim e roku 372 v  Edese nastal hlad. Duša Efrém ova, 
horúca láskou k blížnym , nemohla pokojne počúvať stena- 
nie hladných. Prišiel silou slova zm äkčiť tvrdosť bohatých 
a potešiť úbohých. Silné  slovo váženého Efrém a malo ve ľk ý  
úspech m edzi všetkým i. B o hatší začali jeden po druhom  
prinášať peniaze a Efrém ich delil úbohým . Pre nemocných 
urobil liečebňu. To to  bola posledná Efrém ova služba b líž. 
nym. N astal dobrý úrodný rok, pom inulo nešťastie a Efrém 
odišiel do svojej sam oty. S voju  jaskyňu už nezanechal do 
sm rti.

Skoro po návrate Efrém  ochorel. Predvídajúc svoju smrť, 
svojim  žiakom  napísal testam ent. V  ňom boli tieto slová:

„Ú bo hosť som vžd y  v ia c  m iloval ako bohatstvo. Efrém 
nikdy nemal zlato ani striebro, ani iný majetok. Počúval 
dobrého U č ite ľa  Krista, kto rý povedal: nič na zemi si ne- 
zbierajte.

N epochovávajte  ma na význam nom  mieste, v  krypte. Po
chovajte ma tam , kde pochovávajú cudzincov, pretože hrieš
nik nie je hodný veľkého pohrebu. A le  prosím  o m odlitby. 
A  tých, ktorí by si priali urobiť mi v e ľk ý  pohreb, prosím, 
aby pam ätali na chudobných."

Správa o jeho chorobe sa rozšírila po okolí a množstvo 
ľu d í prichádzalo, aby dostali z rúk svätca posledné po
žehnanie.

Efrém Sýrsky zomrel roku 379 alebo 380. Je h o  čestné 
telo pochovali v  púšti, avšak skoro potom  preniesli do ka
tedrálneho chrám u v  Edese, v  S ýrii, kde je uložené doteraz 
v arménskom chrám e v U rfi, niekdajšom  Edese.

S p isy  sv. Efrém a Sýrskeho sú dogm atícko-polem ické, 
exegetické, duchovno-m ravné a m od litby. Písal ve ľa  o po
kání. V e ľm i dobre poznal ľudskú prirodzenosť, preto bral

o h ľa d  na ľudskú slabosť, vytrvalo  povzbudzoval, preto jeho 
poučenia sú veľm i príťažlivé. Napísal tiež bohoslužobné 
texty obradov veľkých  sviatkov Pána: Narodenia, Bohozja- 
venia, Strastí Kristových, Vzkriesenia a Nanebovstúpenia 
Kristovho, tiež na dni m učeníkov, ďalej texty kajúcnosti 
a stich iry  pohrebného obradu: „S vja tych  lik obrite istočnik 
žizni —  Zbor svätých našiel prameň ž iv o t a . . . "  Taktiež je 
názor, že prvým  tvorcom  Akafistu k Presvätej Bohorodičke 
bol svätý Efrém Sýrsky. Jeho liturgické piesne —  modlitby
—  drahocenný poklad starodávnej svätootcovskej poézie
—  prijala C irk e v do svojich bohoslužobných kníh. Jeho 
slová v  spom enutých bohoslužbách oduševňujú srdcia veria
cich, utvrdzujú vo viere, vysvetľujú  Sväté písmo a zapaľujú 
oheň Božej lásky v  ľudských dušiach.

S vä tý  G regor Teo lóg hovorí o Efrémovi Sýrskom: „Treba 
oslavovať toho, kto je na ústach všetkých kresťanov, Efré
ma Sýrskeho, toho Efrém a, ktorého život a učenie žiaria 
po celom svete.“ —  Sv. Já n  Zlatoústy ho nazýva: „Sprie
vodca kajúcnikov, chrám  Svätého D u ch a .“ A  sv. Hieronym 
svedčí, že Efrémove listy v  niektorých cirkvách sa čítali 
po evanjeliu.

Sv. Efrém Sýrsky —  je veľkým  Učiteľo m  C irk vi, kazate. 
ľom , básnikom, vysvetľovacom  Sv. Písma a obrancom Kris
tovej viery, spravodlivý, kazateľ pokánia. V eky prežije jeho 
m odlitba, ktorú čítam e na večerniach vo Veľkom  pôste:

„Pane a V ládca môjho života! Duch lenivosti, beznádeje, 
lakomosti a prázdnorečenia odožeň odo mňa!

Ducha nevinnosti, pokory, trpezlivosti a lásky daruj mi, 
sluhovi svojmu!

Ä no, Pane, Kráľu! Daj mi vidieť moje hriechy a neodsu. 
dzovať brata môjho, lebo si blahoslavený na veky vekov. 
A m iň !“

Pam iatku sv. Efrém a Sýrskeho, vynikajúceho U čite ľa  C ir
kvi, slávim e 28. januára, v  západnej cirkvi 9. júna.

(Dokončenie z  13. s í t . )

No pápež dobre poznal stav svojho zdravia. Neklame 
sám seba a nie je zdesený. Krv neznámych darcov mu do
dávala trocha sily. Pracoval tak, ako keby opätovné otvo 
renie koncilu malo nastať o niekoľko hodín alebo dní. Po
náhľal sa.

O období jeho pontifikátu, ale najmä o posledných me
siacoch jeho života sa vyjadril jeden z jeho rovesníkov: 
„Tento pápež urobil ozdravujúce veci pre cirkev. Nanešťas
tie okolnosti ho nútia skoncentrovať v krátkom časovom 
období iniciatívu, ktorá by mohla vyplniť celé jedno storo
čie.“

Návštevy sa stávajú zriedkavejšie, pretože stráž je prís
na. Ale pápež chce prijímať návštevy podľa zoznamu aj 
vtedy, keď nemôže opustiť lôžko a sv. Službu vykonáva v 
sediacej polohe. Pravdaže, lekári obmedzili návštevy na 
minimum.

Choroba rýchlo pokračuje. Už musí odmeriavať slová i 
pohyby rúk. Dni taká, ako tie, pre iných pápežov boli us
pokojujúcimi bilanciami vykonaných diel. Pápež Ján môže 
iba prstom ukazovať na nádej. Preciťuje dramaticky tento 
fakt, lebo mu chýbajú sily v najdelikátnejšom momente je
ho programu, keď zrno zasiate do zeme umiera prv ako 
bolo vypučalo. Ostáva mu teraz iba dodávať odvahy iným, 
preliať nádej na veľkú žatvu, ktorú budú žať iní v bližšej 

cči vzdialenejšej budúcnosti.
V Ríme je už leto, všetky obloky sa otvárajú dokorán. 

To jediné zatvorené okno na treťom poschodí Apoštol
ského paláca nachádza sa pod úzkostlivou kontrolou stá- 
tisícov Rimanov i pútnikov z celého sveta, zhromaždených 
na námestí sv. Petra. Bazilika je už sviatočne vyzdobená, 
sú sviatky Zoslania Ducha svätého.

Na námestí je už tma, ale na treťom poschodí svetlo eš
te svieti. Donedávna haslo pravidelne každý večer v určitú 
hodinu. Teraz sa začína i zhasína v každom čase. Po nie
koľko dní svietilo až do úsvitu. Za týmito oblokmi je pápež 
so svojou bolesťou, ktorá nerozoznáva dňa od noci a so 
svojou veľkou nádejou v nové časy, ktorých príprava je 
nerozlučne spojená s jeho menom. Nemusí sa pýtať leká
rov. Vie všetko. Možno vedel už všetko mnoho mesiacov 
predtým, keď porušoval zásady opatrnosti, aby slúžil ná
deji.



ZO ŽIVOTA NASEJ EPARCHIE

2. septembra 1979 O. ordinár bol 
na tradičnom odpuste v Čirči ku cti 
Uspenia Presv. Bohorodičky. Veľkému 
počtu veriacich z viacerých okresov 
slúžil a kázal.

9. septembra 1979 O. ordinár po
svätil obnovený chrám a nový zvon 
vo Vysokej nad Uhom.

16. septembra 1979 O. ordinár nav
štívil farnosť Drienica (okres Prešov) 
pri príležitosti ich chrámového sviat
ku a posvätil obnovený chrám.

30. septembra 1979 — pri príleži
tosti prvého sv. prijímania a udelenia 
sviatosti myropomazania (birmova
nia) O. ordinár zavítal do farnosti 
Osturňa. Chlebom a soTou vítali O. 
ordinára kurátori farnosti Ján Zavac- 
ký, Andrej Horel a Jozef BrejČák. De
ti v ľudových krojoch vítali O. ordi
nára peknými básničkami a kyticou 
klinčekov, ďakujúc mu za udelenie 
sviatosti myropomazania. Z vítania 
0. ordinára prinášame dve fotogra
fie.

14. októbra 1979 farnosť Koromľa 
(okres Michalovce) prežívala svoj 
chrámový sviatok za účasti O. ordi
nára, ktorý posvätil obnovený farský 
chrám, slúžil slávnostnú Službu Bo
žiu a kázal slovo Božie.

21. októbra 1979 O. ordinár zavítal 
do obce Záhor, filiálky farnosti Be- 
žovce a posvätil obnovený chrám.

28. októbra 1979 O. ordinár navští
vil farnosť Poráč (okres Spišská No
vá Ves), kde posvätil obnovený 
chrám, slúžil Službu Božiu a kázal.

Pri príležitosti vyjdenia prvého čís
la Katolíckych novín zasadalo v Bra
tislave 11. septembra 1979 Predsed
níctvo Správneho výboru Spolku sv. 
Vojtecha. Viedol ho prof. dr. Alexan
der Horák, predseda Správneho vý
boru SSV, ktorý predniesol aj úvodný 
prejav. Za svedomitú prácu a obetavé |

plnenie pracovných úloh na poli tla
če udelilo Predsedníctvo Správneho 
výboru SSV čestné uznania viacerým 
osobám, medzi inými aj gréckokato
líkom O. ordinárovi Mons. Jánovi Hir- 
kovi a hlavnému redaktorovi grécko
katolíckej tlače pri SSV Štefanovi 
Pappovi.

Naši jubilanti
V tomto mesiaci si svoje životné 

jubileá pripomínajú títo vľd. duchovní 
otcovia:

65 rokov od narodenia o. Július 
BokSay (3. 1. 1915)

60 rokov od narodenia o. Ján Zuber 
(14. 1. 1920)

65 rokov od -narodenia o. Ján Tkáč 
(19. 1. 1915)

50 rokov od narodenia o. Pavol 
Kompér (25. 1. 1930)

40 rokov kňazstva o. Mikuláš Sobo
ta (30. 1. 1940)

50 rokov kňazstva o. Gejza Tressa 
(30. 1. 1930)

65 rokov od narodenia o. Viktor 
Sikoirodenský (31. 1. 1915)

75 rokov od narodenia o. Gejza 
Tressa (29. 1. 1905).

•
Naše hroby
Z obežníka nášho Biskupského úra

du č. 11/1979 sa dozvedáme, že dňa 31.
7. 1979 zomrel Michal Székely, kňaz 
Ba odpočinku. Bol pochovaný v Ko
šiciach 3. 8. 1979. —

a dňa 22. 9. 1979 zomrel Alexej 
Deák, kňaz na odpočinku. Bol pocho
vaný 24. 9. 1979.

Vičnaja im pamjať, blažennyj po
koj!________________ _________________

Dňa 19. októbra 1979 odovzdal svo
ju dušu Stvoriteľovi

o. Bartolomej DEMKO, 
správca farnosti Košice, tit. dekan.
V Pánovi zosnulý narodil sa 2. jú

na 1914 v Zdani, okres Košice — vi
diek a vysvätený bol 18. júla 1937. 
Ako kňaz účinkoval ako administrá
tor v Livove, od roku 1945 ako kap 
lán v Košiciach a potom ako správ
ca fary v Košiciach. Kňazský pohreb 
zosnulého o. Bartolomeja bol v ko
šickom chráme dňa 24. X. 1979 do
poludnia. Pochovaný bol na košickom 
cintoríne sv. Rozálie. Pohrebné obra
dy v chráme a na cintoríne vykonal 
o. ordinár s kňazstvom dekanátu a 
eparchie. So zosnulým prišli sa roz
lúčiť modlitbou a slovami útechy ka- 
pit. vikár rím.-kat. košickej diecézy 
Štefan Onderko s kňazstvom a ko
šický pravoslávny správca farnosti 
dr. Spišák. V mene kňazstva košické
ho dekanátu so zosnulým sa rozlúčil
o. V. Skorodenský, okr. dekan. Na 
pohrebe sa zúčastnilo veľa veriacich.
— Rodina zosnulého touto cestou ďa
kuje všetkým, ktorí prišli odprevadiť 
zosnulého na poslednej ceste a zmier
niť jej žiaľ.

Vičnaja pamjať, blažennyj pokoj!

Z farnosti Vislanka nám oznamujú, 
že 13. X. 1979, zaopatrený sviatosťa* 
mi umierajúcich, odovzdal svoju du
šu Stvoriteľovi vo veku 84 rokov 
JURAJ KISEĽA, ktorý našej cirkvi slú
žil 54 rokov, ako kurátor-kostolník. 
Pohrebné obrady slúžili o. ThDr. M. 
Podhajecký a miestny duchovný M. 
Stanko.

Lekár a misionár

Nevedel som si predstaviť, že 
by som smel žiť šťastným ži
votom, a vidieť okolo seba toľ
ko ľudí zápasiť s krivdou a 
starosťami. . .

Po týchto slovách, vyslovených po 
dlhej a zrelej úvahe, rozhodol sa dr. 
Albert Schweitzer organový virtuóz, 
absolvent filozofie a teológie, ktoré
mu sa núkala skvslá kariéra vysoko
školského profesora, vyštudovať ešte 
medicínu a odísť do Afriky a dať sa 
plne do služieb trpiaceho ľudstva.

Bolo treba sa- mu podujať sa na 
tri obete: vzdať sa organových kon
certov, zriecť sa akademickej pred
nášateľskej činnosti, ktorú ľúbil ce
lým srdcom, stratiť hmotnú nezávis
losť a byť po celý ďalší život odká
zaný na pomoc iných pri svojej nad
ľudskej celoživotnej práci. Pokladal 
sa za oprávneného žiť do svojho trid
siateho roku pre vedu a umenie, a 
potom sa venovať trpiacim. Rozhod
nutie urýchlila výzva misionárskej 
spoločnosti, ktorá hľadala nových 
spolupracovníkov do Gabunu, v se
vernej časti francúzskej konžskej ko
lónie.

Sám o tom píše takto: ,,Čítal som o 
fyzickej biede domorodcov v pralese 
a počul som o tom od misionárov. 
Čím viac som premýšľal, tým nepo- 
chopiteľnejším sa mi zdalo, že sa my 
Európania tak málo staráme o túto 
humanitnú úlohu, ktorá sa črtá v 
diaľke . . .  Denne sa v bolestiach zmá- 
ra tisíce a tisíce trpiacich, a lekár
ske umenie by ich toho mohlo uše
triť. Musíme sa prebudiť a uvedomiť 
si zodpovednosť . . .

A tak sa po skončení štúdia na 
Veľký piatok roku 1913 vydáva tento 
mladý lekár a veľký misionár Albert 
Schweitzer so svojou manželkou-oše- 
trovateľkou na svoju kalvársku ces
tu do Afriky, do osady Lambaréne (v 
terajšej republike Gabun). Na svojej 
ceste vidí núdzu a biedu medzi do
morodcami, žijúcimi zväčša v primi
tívnych podmienkach. Pravda, misio
nári síce urobili záslužnú prácu svo
jimi školami, liekmi a sprostredkova
ním remeselníckych vedomostí, no čo 
to bolo proti tomu, čo práce tu ešte 
len čakalo! Schweitzerove predstavy
o ťažkosti úlohy, ktorá naňho tu ča
ká, skutočnosť ďaleko predstihla. 
Ako sa striedali obdobia dňa, stáva 
sa z dr. Schweitzera ošetrovateľ, ope



ratér, architekt, staviteľ, palier, sta
vebný robotník a v neskorých večer
ných hodinách organista a spisovateľ. 
Ako architekt sám navrhni väčšinu 
nemocničných budov v Lambaréne s 
veľkým citom pre miestne geografic
ké i podnebné podmienky a sám vy
konával všetky možné stavebné prá
ce. Usporadúval organové koncerty a 
písal knihy, aby získal finančné pro
striedky na nemocničné zariadenia.

Práce spočiatku postupovali poma
ly, veď dom-orodých pomocníkov bo
lo treba priúčať často aj najjedno
duchším prácam, ale veľké dielo sa 
napokon podarilo. Za polstoročie sú
stredeného úsilia a prác v ťažkých 
podmienkach vyrástlo celé zdravot
nícke mestečko, ktorého jednu časť 
tvorí dedinka malomocných (vyše 50 
domcov s kapacitou 600 ľudf). Tu dr, 
Schweitzer so svojimi pracovníkmi 
dosiahol v liečbe malomocenstva ne
vídané úspechy.

Pravda, boli aj zastávky — prvá i 
druhá svetová vojna, po ktorých bo- 
Jo treba mnohé budovať odznova, ale 
Schweitzerove sily na to ešte stačili. 
Boril sa s materiálnymi ťažkosťami,
i za všeľudské ideály. Ako nositeľ 
mierových myšlienok vyhlásil neúp
rosný boj proti najväčšiemu nebezpe
čenstvu ohrozujúcemu život, proti 
vojne ako zločinnej metóde na urov
návanie sporov medzi jednotlivými 
štátmi, proti horúčkovitému zbrojeniu, 
najmä proti zbrojeniu jadrovému.

V tomto smere sa nesie jeho heslo 
„Ctite si život!“ a v tomto zmysle sa 
niesla aj jeho plamenná výzva k ved
com celého sveta z nórskeho rozhla
su v roku 1954, keď preberal Nobe
lovu cenu mieru. Takto si za polsto 
ročie práce na diele z lásky k blíž 
nemu a nebojácnym vystúpením v 
mene úcty k životu za zachovanie 
mieru získal dr. Albert Schweitzer 
zásluhy ako málokto zo smrteľníkov.

Albert Schweitzer sa narodil 14. ja 
nuára 1875 v alsaskom Giinsbachu a 
umrel 5. septembra 1965 ako 90-roč- 
ný. Odpočíva v skromnom hrobe na 
okraji pralesa, kde si sám postavil 
majestátny pomník: celé zdravotníc
ke mestečko vybudované z úcty k ži
votu a na záchranu života. (čk)

Z JANUÁROVÝCH VYR0CÍ

1. januára — Svetový deň mieru.
— — r. 1780 — pred 200 rokmi

— sa narodil Ján Seberíni, slovenský 
pedagogický spisovateľ (umrel r. 
1857). ■

— — r. 1945 — pred 35 ¡rokmi — 
padLo v boji o Duklu za slobodu na
šej vlasti 20 tisíc sovietskych voja
kov.

2. januára r. 1945 — pred 35 rok
mi — padol v boji za oslobodenie pri 
Dukle Vít Nejedlý, český hudobný 
skladateľ (opera Tkáči, symfónie, 
piesne, zbory a pochody), nar. r. 
1912.

3. januára r. 1955 — pred 25 rok
mi — umrel v Bratislave nár. umelec 
Fraňo Kráľ, spisovateľ a básnik 
(zbierky: Pohľadnice, Z noci do ús
vitu, Jarnou cestou, knihy pre mlá
dež: Jano a Čenkovej deti, romány: 
Za krajší život a Bude ako nebolo, 
Cesta zarúbaná), nar. r. 1S03.

4. januára r. 1945 — pred 35 rok
mi — v Nemeckej zastrelili a  vo vá
penke spálili 900 až 1000 účastníkov 
SNP.

5. januára r. 1860 — pred 120 rok
mi — vo Filadelfii umrel americký 
biskup českého pôvodu Jan Nepomuk 
Neumamn, vyhl. za svätého r. 1977 
(nar. r. 1811).

B. januára r. 1855 — pred 125 rok
mi — sa narodila Elena Maróthy-Šol- 
tésová, spisovateľka (romány Moje 
deti a Proti prúdu) umrela r, 1892.

9. januára r. 1890 — pred 90 rok
mi — sa narodil Karel Čapek, (ro
mány: Továrna na absolútno, Kraka- 
tit, Válka s mloky, První parta), čes
ký realistický spisovateľ a novinár 
(drámy: RUR, Biela nemoc, Matka, 
Povídky z jedné a Povídky z druhé 
kapsy), umrel r. 1938.

10. januára r. 1945 — pred 35 rok
mi — vojská 2. ukrajinského frontu 
oslobodili Hurbanovo.

11. januára r. 1980 — pred 20 rok
mi — v Prahe umrel MUDr. Krislián 
Hynek, univ. profesor, priekopník 
klinickej rontgenológie, zakladateľ a 
prvý rektor Univerzity Komenského v 
Bratislave (nar. r. 1879].

14. januára r. 1875 — pred 105 
rokmi — sa narodil dr. Albert 
Schweitzer, lekár — boiovník proti 
malomocenstvu, laureát Nobelovej ce
ny mieru (umrel -r. 1985).

— — r. 1945 — pred 35 rokmi — 
vojská 2. ukrajinského frontu oslobo
dili Lučenec.

15. januára — Deň československé
ho delostrelectva (výročie bojov pri 
Jasle — r. 1945).

— — r. 1905 — pred 75 rokmi — 
pápež Pius X. vyhlásil za blahoslave
ných košických mučeníkov (M. K ŕm 
na, S. Pongrácza a M. Grodzieckého j, 
sťatých 7. 9. 1619.

16. januára r. 1810 — pred 170 rok
mi — v Jasenovei sa (narodil Alexei 
Ďaplovič, publicista, zakladajúci člen 
Matice slovenskei a slovenských gym
názií (umrel r. 1872).

17. januára r, 1945 — pred 35 rok
mi — Sovietska armáda oslobodila 
Varšavu.

18. januára r. 1850 — pred 130 
rokmi — sa narodil Július Stavrov- 
ský-Popradov, gr.-kat. kňaz — vlas
tenec, pedagóg, básnik a publicista 
(umrel r. 1899).

— — r. 1945 — pred 35 rokmi — 
začala sa evakuácia koncentračného 
tábora Osvienčim, pri ktorej zahynulo 
vyše 15 tisíc väzňov.

— — r. 1945 — pred 35 rokmi — 
vojská 2. ukrajinského frontu oslobo
dili Košice a Prešov.

— — 1955 — pred 25 roikmi — za- 
čalas a podpisová akcia Svetovej ra
dy mieru proti prípravám atómovej 
vojny.

20. januára r. 1945 — pred 35 rok
mi — vo'jská 2. ukrajinského frontu 
oslobodili Bardejov a iné slovenské 
mestá. i

21. januára r. 1835 — pred 135 rok- j 
mi — v Ostrihome umrel kanonik Ju
raj Palkovič, národný dejateľ, podpo
rovateľ bernolákovcov, prvý prekla
dateľ Svätého písma (nar. r. 1763).

22. januára r. 1755 — pred 205 rok
mi — sa narodil André Márie Ampé- 
re, francúzsky matematik a fyzik 
(umrel r. 1836).

23. januára r. 1755 — pred 225 rok
mi — bola zalo'žená Lcmonosovova 
univerzita v Moskve.

— — r. 1945 — pred 35 rokmi — 
boli oslobodené Rožňava, Revúca a 
Klenovec.

25. januára r. 390 — pred 1590 rok
mi — umrel sv. Gregor Naziánsky, 
biskup a učiteľ cirkvi.

— — r. 1945 — pred 35 rokmi — . 
v Przemyšli sa utvorila 1. českoslo- ' 
venská letecká divízia v ZSSR.

27. januára 1945 oslobodila Soviet
ska armáda koncentračný tábor Os
vienčim v Poľsku, kde zahynuli štyri 
milióny ľudí. :

— — r. 1945 — pred 35 rokmi — 
vojská 4. ukrajinského frontu a 1. čs, 
armádneho zboru oslobodili Spišskú 
Novú Ves, Levoču a okolité obce.

28. januára r. 1345 — pred 35 rok
mi — vojská 4. ukrajinského íromtu a 
čs. arm ádneho zboru oslobodili Po
prad a KežmarO'k.

29. januára r. 1860 — pred 120 rok
mi — sa narodil Anton Pavlovič Če
chov, ruský spisovateľ a dramatik, 
predstaviteľ kritického realizmu (po
viedky: Na ceste, Smrť úradníka, Zlo-; 
čínec, novely: Súboj, Muž vo futráli,; 
Roľníci, Nemocničná izba č. 6, drá
my: Ujo Váňa, Čajka, Tri sestry, Viš
ňový sad), umrel r. 1904.

30. januára r. 1790 — pred 190 rok- ■ 
mi — umrel v Bratislave Juraj Skle-; 
nár, profesor humanitných predmetov 
na Kráľovskej akadémii v Prešporku, 
slovenský historik a spisovateľ (nar. 
r. 1746).

— — r. 1945 — pred 35 rokmi — 
prišla do Košíc delegácia Slovenskej 
národnej rady pre oslobodené úze
mie.

31. januára r. 1955 — pred 25 rok
mi — umrel v Bratislave univ. prof. 
dr. Mikuláš Russnák, páp. prelát a 
■kanoíiik gr.-kat. prešovského biskup
stva (.nar. r. 1878 v Sopkovciach, okr. 
Humenné). (ž)
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