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Márnotratný syn sa vracia k otcovi

KONDAK, HL. 3.

Otečeskija slávy Tvojeja udalichsja bezumno, vo zlých rastočiv, ježe mi predal jesi bohatstvo. Tim- 
že Ti bludnaho hlas prinošu: sohrišich pred Toboju, Otče ščedryj: prijmi mja kajuščasja, i sotvori 
mja jako jedinaho ot najemnik Tvoich.

Tvojej otcovskej sláve nerozumne som sa vzdialil, na zlé som rozmárnil bohatstvo, ktoré si mi dal. 
Preto ťa prosím slovami márnotratného: Zhrešil som pred tebou, štedrý Otče, ale prijmi ma kajúceho 
a učiň jedným zo svojich nájomníkov.



F E B R U Á R O V É  Z A M Y S L E N I E
P ríroda e š te  sp í zim ným  sp án kom . Po ch o tá ro c h  je  v šak  už poznať, že  sa  blíži jar. Naši poľn ohos

p od ári an i v zim e n eodpoôíva jú  a  p od ľa  harm on ogram u  vykonávajú  sv o je  p rá c e , aby  — len  čo  prídu 
prvé s ln ečn é  t ep lé  dn i — m ohli sa  n apln o rozbehn ú ť ich  p ráce . Sú to p rá c e  nadm ieru  d ô lež ité , veä  
pri n ich  id e  o z a b ez p eč en ie  c h le b a  k a ž d o d en n éh o  p re  v šetký ch  nás. V laň ajšia  n epriazeň  počasia  ich 
rov n ako  n ep rekv a p ila  a  a j v tedy , k e ď  sa  m u seli ch la p sk y  p op asov ať s prob lém am i, k to ré  im spôsobi
la  kru tá zim a, n ajm ä ho lom razy , b o li na svo jom  m ieste . T ak  sa  p od ar ilo  d oh n ať za m ešk a n é  a úroda, 
čo  a j n ed o s ia h la  p redv laň ajšiu  úroveň, b o la  d obrá  a  sp ln ila  očakáv an ia .

K o lo b eh  p rírod y  je  už tak ý , ž e  v lastn e an i na chvíľu  sa  p rá ca  nezastaví. Len  čo  sa  zobra la  vlaňaj
š ia  úroda, zahryzli sa  d o  p ôd y  p luhy, n astúpili m echan izm y a  zem  p rija la  ozim n é siatiny. Na pô
d ach , k to r é  sú u rčen é na s ia tie  jarín , rob ili sa  zas prípravn é p rá ce , n ajm ä h n ojen ie  a  ch em ické  
upravovan ie, aby  p ôd a  d o s ta la  to, čo  je j  patrí. V ď aka a  ch v á la  patrí našim  poľn ohospodárom , ktorí 
v ed ia  svojím  um om  a  m odern ým i a g ro tech n ick ý m i m etód am i d osta ť  zo zem e to, čo  prv nebývalo 
zvykom . S p om eň m e si len  na n ízk e  h ek tá ro v é  výn osy na ú zkych  p o líč k a ch , k to ré  n ebo lo  m ožné do
k o n a le  obrobiť. Z družstevnené lány  p o lí vydávajú  m n ohonásobn ú  požehn an ú  úrodu, k to rá  je  chválou  
n ašich  poľn oh osp od árov .

Zim né ob d o b ie , v k to rom  treb a  v iac sv ietiť a  a j kúriť, je  p re  nás vhodnou prílež itosťou  naučiť sa 
rozum ne h osp od á riť  s^energiou. T ak , aby  je j  b o lo  d osť  p re  v šetký ch : p re  závody, fabr iky , šk o ly , d ie l
ne, p re  dom ácn osti. N eradn o plytvať, n eradn o  n ech ať  zby točn e rozsv ie ten é žiarovky  a  vykurovať 
tak , ž e  tep lo  u n iká  zby točn e  pootváran ým i okn am i. Aj v P ísm e n á jd em e m otívy na potrebu  šetren ia  
a  u vážlivého za ob ch á d za n ia  s hodn otam i. S p om eň m e si h oc i len  na p ríb eh  zázračn éh o  rozm noženia 
ch lebo v , k d e  Pán hovorí zástupu, aby  p oz b iera li a j od rob in ky , aby  n ič n evyšlo nazm ar.

N aše feb ru á re  sú zvlášť význ am né od  on oh o  p am ätn éh o  F ebru ára  v roku  1948, k e ď  náš pracujúci 
ľud zvíťazil d efin itív n e nad s ilam i r e a k c ie  a  p rev za l vládu sv o jich  v ec í do  v lastn ých rúk. Starší si 
d o b re  p am ätajú , ž e  po  slávn om  p r ích o d e  S ov ie tsk e j arm ády  v m áji 1945, k to rá  nás o s lob od ila  spod 
nadv lády  fašizm u , bo li e š t e  v n ašej k ra jin e  pri m oci za ča s  a j tí, k torým  sa  n ie veľm i p áč ili nové po
riad ky , k to r é  c h c e l ľud. Snažili sa  b o jk o tov a ť  tieto  túžby a  vôľu ľudu a  čoraz  v iac sa  prejavovali so 
svojim i rea kčn ý m i chú ťkam i. N evzali si p ou čen ie  z hrôz  strašn ej d ru hej sv etove j vojny a  vydávali sa 
na n eb ez p ečn é  ch o d n íčk y  k o k e to v a n ia  s n epria teľm i p racu jú cich .

U dalosti vyvrcholili p ráv e v pam ätn om  feb ru ári 1948, k e ď  sa  náš ľud raz navždy rozhodol skon 
covať so  s ilam i jem u n ep ria teľsk ý m i a  ro b o tn íck a  tr ied a  p rev za la  m oc do  svo jich  rúk. B ola to jedine  
správna ces ta , k to r e j op o d sta tn en osť  potvrd ili r o k y  n ášho rad ostn éh o  budovania.

Len sa  rozh liad n im e po n aše j k rá sn e j v lasti a  k a žd ý  n ezau jatý  č lo v e k  n em ôže n ev id ieť tie  gran
d iózn e p rem en y , to v šetko , čo  sa  tu u robilo  p re  d obro  a  radostn ý  život č lo v ek a . J e  to ov o c ie  onoho 
V íťazného feb ru ára , o v o c ie  bojov  a  zápasov , k to r é  n ebo li m árne. V úcte sa  sk láň am e p red  tými, čo 
žertvovali za  ten to  náš lep š í život a  u vedom u jem e si, ž e  od v ď ačím e sa  zaň tak , ked! bu dem e obetavo 
pracovať, p ln iť si sv ed o m ite  sv o je  zv eren é  ú lohy  a  s ta točn e  žiť.

Ž ijem e vo sv ete , k to rý  e š t e  z ď a lek a  n ie je  m ierový . L ebo kým  u nás p o k o jn e  pu lzuje život, kým 
č lo v e k  ra d ostn e  p racu je , kým  n aše  d e t i prežívajú  b ezsta rostn é  detstvo  a  č lo v ek  požíva dobrá , ktoré  
mu p o sk y tu je  s o c ia lis t ic k á  sp o lo čn o sť , sú eš+e na sv ete  sily , k to ré  rin čia  so  zbraňam i, skúšajú  nové 
ra kety , ka lku lu jú , k d e  by rozm iestn ili n ové n ičiv é  p ro s tr ied ky  a  otv oren e hovoria  o vojne. Mierumi
lovn é ľudstvo v ša k  m usí č e l iť  te jto  n eb ez p ečn e j hrozbe a  p reto  s iln ie  sv etov é m ierové hnutie, k to ré
h o h la s  poču ť čo raz  m o cn e jš ie . J e  to h las  n ašich  m a tiek , k to r é  sa  teš ia  zo sv o jich  d e tsk ý c h  ratolestí 
a  n ikdy , n ikdy  v iac už n echcú  vojn ové hrôzy. J e  to h la s  n ašich  s tatočn ý ch  mužov, k to rí nechcú  viac 
zam en iť sv o je  p ra cov n é  n ástro je  za pu šky  a  gran áty . J e  to h la s  nevinných detí, k to rý ch  nechápavé  
o č k á  sa  pýtajú : A ko je  m ožn é, ž e  sú e š te  na sv ete  ľudia, k to r í by ch c e li , aby  t ie k la  krv , aby  museli 
naši o te c k o v ia  na front?  Je  to h la s  n ašich  s ta rč ek o v  a  s ta ren iek , k to r é  d o b re  ved ia , akým  strašným  
zlom  je  vojna a  ich  p ery  š ep o cú : B ože, zach ov a j nás od  vojny!

Preto a j m y p od p oru jm e v šetky  tie  sn ažen ia , k to r é  sm erujú  k  zachovan iu  z á k lad n e j pozem skej 
hodn oty  č lo v ek a , k to rou  je  m ier. N edovoľm e, aby  m ohol k to s i narušiť ten to  náš poko jn ý , m ierový ži
vot, ta k  ťa žk o  vykú pen ý  krvou  n ašich  o tcov  a  bratov! N ajm ä my, č o  ž ijem e tu v te jto  časti n ašej pre
k rá sn e j vlasti, v iem e, a k á  je  vojna hrozn á. S tarší si pam ätajú  na b o je , k to r é  zvádzali os lobod iteľské  
so v ie tsk e  jed n o tk y  a  s nim i a j p rís lu šn íci n ášho  arm ád n eh o  zboru, ktorým  velil leg en dárn y  a  už 
zvečn en ý  h rd in a arm ádn y  g en erá l Ludvík S voboda. T is íce  životov, t is íc e  a  d esa ťt is íc e  obetí priniesli 
títo ch rabrí bojovn íci, len  aby  sm e m oh li žiť s lobod n e.

Náš kra j, v o ľa k ed y  za os ta lý  a  d os lov a  Pánu Bohu lež ia c i za chrbtom , sa  zm enil na kvitnúcu zá
hradu. N em usia už n aši o tcov ia  a  syn ov ia  ch o d iť  zarábať na ch lieb  za m ore. T isíce m ožn ostí majú v 
d om ácich  záv od och , k d e  pracu jú  na svo jom  a  p re  seb a . V ážm e si t ieto  sku točn osti a  buďm e na ne 
hrdí. P ripom eň m e si ich  n ajm ä teraz , k e ď  bu d em e sláv iť vý ročie  V íťazného feb ru ára , veď  ony sú 
jeh o  v ý sled kom  a  ovocím ! (OF)
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Pamätník obetiam fašizmu v Nemeckej.

Spomienky varujúce
Vstúpili sme pred mesiacom do jubilejného roku 35. vý

ročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou. Prv 
však, ako sme sa tešili zo skutočnosti oslobodenia, vytieklo 
veľa nevinnej krvi a vyhaslo mnoho životov, z ktorých vy
rástla sloboda. Okrem tých, ktoré vyhasínali na frontoch 
druhej svetovej vojny — a v najväčšej miere to boli životy 
ruských bohatierov, ktorých padlo vo vojne najviac za slo
bodu svojej vlasti, za slobodu všetkých nás — sú tisícky 
obetí fašistického teroru.

V týchto dňoch si pripomíname smutné výročie masakier, 
ktoré páchali fašisti na účastníkoch Povstania, na Členoch 
odboja i na domácom obyvateľstve. Tisícky miest žaluje na 
zverskosť fašizmu. . .  Pred 35 rokmi zastrelili fašisti v Ne- 
meckej vo vápenke vyše tisíc účastníkov Slovenského ná
rodného povstania •• • Vyvraždili obyvateľstvo a vypálili 
obce Kľak a Ostrý Grúňľ

Spomenuli sme tu len dve miesta za všetky. Niet de
dinky, niet mestečka, kde by nebol pamätník tejto strašnej 
zlovôle, tohto neľudského pustošenia. Milosrdný sneh, kto
rý sa ako biely plášť zimy rozprestrel na naše lúky, lesy 
a polia, prikryl aj tieto miesta. Ale čoskoro sa roztopí pod 
lúčmi prvého jarného slnka, vyrazia hlávky kvetov a my 
pôjdeme po cestičkách, ktoré nás povedú k hrobom mar
týrov, aby sme si uctili ich nadľudské obete, a aby sme si 
pri ich hroboch a pamätníkoch sľúbili, že už nikdy viac 
nechceme návrat takýchto hrozných čias!

(om)

35. výročie Jaltskej (Krymskej) 
konferencie

Jaltská čiže Krymská konferencia bola konferenciou šéfov 
vlád troch veľmocí protifašistickej koalície — ZSSR, USA 
a Veľkej Británie. Konala sa 4. až 11. februára 1945, teda 
pred 35 rokmi v paláci Livadija pri Jalte na Kryme. Zväz 
sovietskych socialistických republík zastupoval J. V. Stalin, 
Spojené, štáty americké prezident F. D. Roosevelt a Veľkú 
Britániu ministerský predseda W. Churchil. Okrem nich boli 
na konferencii prítomní aj ministri zahraničných vecí, ná
čelníci generálnych štábov a vojenskí, politickí a hospo
dárski poradcovia.

Bola to jedna z najväčších a  najvýznamnejších konferen~ 
cií v svetových dejinách. Konala sa pod dojmom rozhodu
júcich vojenských úspechov Sovietskej armády a zaobe
rala sa najdôležitejšími problémami záverečnej fázy druhej 
svetovej vojny a otázkami povojnového usporiadania v Eu
rópe a vo svete. Úspechy Sovietskej armády na frontoch, 
ako aj úsilie západných mocností zaistiť sovietsku účasť 
na vojne na Ďalekom východe — čím by sa, pravda, pod
statne zmenšili očakávané americké straty pri predpokla
danej invázii na japonské ostrovy — zabezpečili Soviet
skemu zväzu viaceré ústupky zo strany západných veľmo
cí.

Rokovanie konferencie, ktorému po celý čas na návrh J. 
V. Stalina predsedal F. D. Roosevelt, sa sústredilo okolo 
týchto otázok: okupácia a  správa Nemecka, politika v oslo
bodenej Európe, záverečná fáza vojny a povojnové uspo
riadanie na Ďalekom východe, vytvorenie Rady ministrov 
zahraničných vecí a problémov Organizácie Spojených ná
rodov.

Pri riešení týchto otázok prijali štátnici rozhodnutia, kto
ré zahrnuli do záverečného komuniké o konferencii šéfov 
vlád troch spojeneckých mocností. Bolo publikované 13. 
februára a ustanovovalo zhruba toto:

Bude sa dodržiavať zásada bezpodmienečnej kapitulácie 
Nemecka, prijatá na casablanskej a moskovskej konferencii 
r. 1943, ako aj na teheránskej konferencii. Nemecko bude 
rozdelené na okupačné zóny štyroch veľmocí, vrátane Fran
cúzska, a spoločne spravované Spojeneckou kontrolnou ko
misiou, zloženou z hlavných veliteľov okupačných síl. Aby 
sa zabránilo novému ohrozeniu mieru zo strany Nemecka, 
budú likvidované jeho ozbrojené sily, zničený vojnový ma
teriál a bude uskutočnená denacifikácia. Všetok priemysel, 
ktorý by mohol slúžiť vojnovej produkcii, bude demontova
ný alebo daný pod prísnu kontrolu. Rozsah operácií určí 
osobitná komisia so sídlom v Moskve.

Ďalej: v oslobodenej Európe budú sa uplatňovať zásady 
Atlantickej charty. Západnou hranicou ZSSR sa stane Cur- 
zonova línia a Poľsko dostane náhradu Ha severe a zápa
de. Dočasná poľská vláda bude zostavená zo zástupcov de
mokratických a protifašistických strán a v najkratšom ča
se uskutoční slobodné voľby.

Do 3 mesiacov po skončení vojnových operácií v Európe 
vstúpi ZSSR d>o vojny s Japonskom. ZSSR dostane naspäť 
Japoncami obsadené územia: južný Sachalin, Kurily, Port 
Arthur a  Daľnij. Zodpovednosť za Východočfnsku a Juho- 
mandžuskú železnicu prevezmú spoločne ZSSR a Čífia. Veľ
moci potvrdili status quo Mongolskej ľudovej republiky.

Vytvorí sa Rada ministrov zahraničných vecí štyroch veľ
mocí, ktorá na pravidelných schôdzkach — asi v trojme
sačných intervaloch — pripraví predovšetkým návrhy mie
rových zmlúv so satelitmi Nemecka.

Zakladajúcimi členmi OSN sa môžu stáť tie štáty, ktoré 
vyhlásili alebo do 1. marca 1945 vyhlásia vojnu fašistickým 
mocnostiam. Okrem ZSSR bude medzi zakladajúcimi členmi 
OSN aj Ukrajinská a Bieloruská SSR. Rozhodnutia v Rade 
bezpečnosti musia schváliť všetky veľmoci, t. j. môže sa 
uplatniť právo veta. Ďalšia konferencia o OSN pripraví 
Chartu OSN a vyrieši ostatné problémy. Zíde sa 25. apríla 
v San Franciscu.

To bol okruh otázok, ktoré riešila Jaltská konferencia a 
mala doriešiť Postupimská konferencia, ktorá sa konala od
17. júla do 2. augusta 1945.

Ako z dnešného hľadiska možno usúdiť rozhodnutia Jalt
skej konferencie sa plne nerealizovali, a to najmä čo sa 
týka nemeckej otázky. Západné mocnosti po čase prechá
dzali od zmierňovania výkonu uznesení postupne až po ich 
zanedbávanie a marenie výsledkov konferencie.

fčk)



V a r š a v a  h o v o r í
Aby sme lepšie mohli zhodnotiť význam II. svetového 

kongresu obrancov mieru vo Varšave v dňoch 16.—22. no
vembra 1950, bude treba si ešte niečo povedať o hlavných 
referátoch Fréderica Joliota-Curieho, ďalej Iľju Erenburga 
a vedúcej čs. delegácie Anežky Hodinovej-Spurnej.

Fréderic Joliot-Curie, predseda Svetového výboru obran
cov mieru, najprv podal správu o rozvoji mierového hnutia 
od jeho prvého zjazdu v roku 1949 v Paríži a Prahe a o 
tom, ako sa predstavil svetu už nielen so svojimi vyhlá
seniami, ale skutkami. Hnutie je už dosť silné, aby mohlo 
prísť do styku s parlamentmi a vládami krajín a podávať 
im mierové návrhy. Potom zdôraznil, aké nebezpečenstvo 
hrozí svetu z vodíkovej bomby, o ktorej dal nedávno pre
zident Truman provokačné vyhlásenie.

Napriek tomu, sa šíri svetom zamietavé stanovisko proti 
zbraniam hromadného ničenia. Svedčí o tom napríklad roz
hodnutie Medzinárodného Červeného kríža a viacerých sku
pín náboženských spoločností. Pripomenul, že tento II. sve
tový kongres združuje oveľa väčší počet duchovných, mužov 
a žien najrôznejších náboženstiev ako ten prvý. „Nemáme 
síce rovnaké názory na všetky otázky a naše politické, 
etické a filozofické názory môžu byť rozdielne, ale všetci 
sme presvedčení o naliehavej nutnosti zabrániť novému oz
brojenému konfliktu.“

Treba sa postaviť proti ťažkému bremenu vojenských vý
davkov, ktoré sú príčinou biedy mnohých národov. Odvo
láva sa na rezolúciu troch ministrov zahraničných vecí: 
Bevina, Byrnesa a Molotova, ktorí 25. decembra 1945 žia
dali, aby OSN vypracovala návrhy na odstránenie atómo
vej zbrane a všetkých zbraní hromadného ničenia. Nástojil 
na tom, aby sa pokračovalo v medzinárodnom rokovaní o 
probléme atómovej energie. Na ceste k trvalému mieru tre
ba postupovať v etapách. Navrhol, aby kongres zhromaždil 
všetky odzbrojovacie návrhy, aby sa uzniesol <j znížení 
zbrojenia a  stanovil prvú etapu všeobecného odzbrojenia. 
Atómovú zbraň treba postaviť mimo zákon.

Keby bola odstránená atómová zbraň, mohli by sa vý
davky atómového zbrojenia obrátiť na využitie výdobytkov 
vedy a techniky, na odstránenie iných pliag ľudstva ako 
tuberkulózy, rakoviny a iných. Treba organizovať boj proti 
nim. Veď podľa Arnolda Zweiga jednomesačné výdavky ve
nované na vojnu by umožnili zavodniť Saharu.

Joliot Curie sa zaoberal Jaltskou i Postupimskou dohodou
o zničení vojenského priemyslu Nemecka a upozornil na to, 
že sa tieto dohody už od roku 1946 nedodržiavajú. Zdôraz
nil veľký význam Charty OSN. Keby sa dodržiavali, bolo 
by sa mohlo zabrániť viacerým krvavým konfliktom, ako aj 
dnešnej kórejskej vojne. Treba zmobilizovať verejnú mienku, 
aby Charta OSN bola dodržiavaná. Potom sa zaoberal otáz
kou zákazu vojnovej propagandy. Treba pranierovať tých, 
čo štvú do vojny a súdiť ich na medzinárodnom súde.

Iľja Erenburg, sovietsky spisovateľ, sa zaoberal predo
všetkým otázkou zákazu vojnovej propagandy. „Ako spiso
vateľ poznám moc slova. Slovo môže tak isto urobiť člo
veka podlým, uspať jeho svedomie a tak ho priviesť k 
podlým činom.“ Potom citoval niektoré strašidelné výroky 
tých, čo rozoštvávajú svet k vojne. Takým výrokom je na
príklad: „Ak chceš mier, pripravuj vojnu!“ Spomína dra
matika Čechova, ktorý povedal, že ak v prvom deistve drá
my visí na javisku puška, v ostatnom z nej iste niekto vy
strelí. Cituje noviny Times Herald, ktoré píšu: Pošleme 
lietadlá, ktoré poletia vo výške 40 000 stôp, vyzbrojíme ich 
bombami atómovými, zápalnými a bakteriologickými aj tri- 
nitrotoluolom, aby zabíjali deti v kolískach, starcov pri 
modlitbách a robotníkov pri práci.“

Členovia kongresu Spojených Štátov, teda nie nejakí ne
zodpovední ľudia, sa vyhrážajú: „Te blízka doba, keď roz
hnevaná Amerika zasype Rusko atómovými bombami. Nebu
de to jedna bomba, bude ich celá potopa.“

Podobné, vojnu nrnoaguiúce slová bnlo počuť z ú^t an
glických osobností, ako je napr. Bertrand Russel, považo
vaný kedvsi za humanistu. Trenchard s radosťou vypočíta
va, že atómová bomba môže zabíiať 10—20 miliónov ľudí 
mesačne. Vo Francúzsku vyšla správa Medzinárodného vý
boru pre výskum európskych problémov. Táto správa do 
nebies vychvaľuje masové ničenie ľudí. Podľa jei návrhov 
na vyvraždenie BO—70 miliónov ľudí sa hodí atómová a 
vedfková bomba, baktérie a jedy na ničenie dobytka a 
úrody, ítt^ur&éDlyny a iné nástroje ničenia ľudstva.

Denník France de Marseille píše: „To, čo sa teraz deje v 
Kórei, treba urobiť v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, NDR 
a v baltských krajinách. Túto svoju úvahu Iľja Erenburg 
zakončuje: Obrancovia mieru! Sme povinní rozhodne vystú
piť proti najnebezpečnejšej, najsmrtonosnejšej zbrani, proti 
propagande novej vojny.

Vedúca našej československej delegácie Anežka Hodino* 
vá-Spurná, podpredsedníčka Národného zhromaždenia na 
varšavskom kongrese zdôvodnila, prečo naše národy, Česi 
a Slováci sú nerozborne zjednotení v boji za mier. Pretože 
naša vôľa bojovať za mier vychádza z dvoch našich život
ných skúseností:

1. z krvavo zaplatenej skúsenosti z doby Mníchova a na
cistickej okupácie,

2. pretože sme boli z tejto tmy tyranskej okupácie obe
ťami a  víťazstvom sovietskych ľudí a utvorením ľudovej de
mokracie vyzdvihnutí k slnku nevídaného vzostupu a mie
rovej výstavby. Anežka Hodinová-Spurná spomína, ako sa 
zvýšila od roku 1945 do roku 1950 mzda robotníkov a uč
ňov o 73 %, ako stúpla u nás za tieto roky spotreba mäsa 
z 25 kg na 30 kg na osobu, ako u nás každý pracujúci má 
nárok na platenú dovolenku v rozsahu 14—35 dní. Vyratúva 
aj náš kultúrny vzostup. V školskom roku 1949—50 bolo vy
platených 13 000 štipendií. V Prahe je 26 divadiel a v ČSR 
je 12 stálych opier. „Sme tu, aby sme vám povedali, že 
ľud, ktorý stojí uprostred takéhoto budovania, nemôže mať 
iné záujmy ako mier. Nechceme vojnu, ktorá by rozrúcala, 
čo staviamer Chceme budovať a tvoriť šťastný život v mie
ri! Preto v znamení hesla: Buduj vlasť — posilníš mier 
náš ľud svojou prácou upevňuje svetový tábor mieru.“ Po
tom, citujúc matku Boženu Smélíkovú, ktorej syna a dcéru 
popravili nacisti, volá matkám sveta: „Bojujte proti vojne, 
aby vám nevyrvala z náručia, čo ste v bolesti zrodili, aby 
ste mohli byť matky radostné a nie bolestné, aby ste sa na 
Medzinárodný deň žien mohli usmievať a nie plakať!“ Svoj 
prejav končí podpredsedníčka nášho parlamentu:

— Celý československý ľud schvaľuje uznesenie predsed
níctva Svetového výboru obrancov mieru. Rozhodne žiada 
zákaz útočnej atómovej zbrane ako prostriedku hromadné
ho vyvražďovania ľudí. Žiada, aby bola vyhlásená za voj
nového zločinca vláda, ktorá prvá použije túto zbraň. Roz
hodne podporuje požiadavku, aby bolo obmedzené zbroje
nie, aby bola zavedená účinná kontrola zákazu atómovej 
zbrane. Protestuje proti americkému vpádu na Kóreu. Žia
da zastavenie barbarského bombardovania miest a dedín, 
aby bola bezodkladne uzavretá mierová zmluva a zákaz 
vojnovej propagandy.“

Takto sa osvedčil náš ľud cestou svojich zástupcov na
II. svetovom kongrese obrancov mieru pred 30 rokmi v no
vembri 1950. V novembri t. r. si toto všetko pripomenieme. 
Pravda, obludnosť zbrojenia a stále stúpajúca výroba no- 
vých, oveľa ničivejších zbraní stále pokračuje. Stúpenci 
vojny doteraz nevzali na vedomie vôľu národov, prejavenú 
vo Varšave pred 30 rokmi. Toto nás však nesmie znechutiť 
v našom svetovom zápase!

Kronikár

Kresťanské čnosti
(Nádej)

Vierou poznávame Boha. Veríme v neho, ale nevidíme ho! 
Naša viera potrebuje oporu v istote, že raz uvidíme Toho, v 
ktorého veríme súc na veky s ním spojení!

Túto istotu nám dáva čnosť n á d e j e  a dôvery! On* nám 
predstavuje Boha ako naše nekonečné Dobror dko našu ne
konečnú Odmenu!

Vierou sme Boha poznali, nádejou po Bohu túžime. Ná
dej nás uisťuje, že tento nekonečne krásny, dobrý a mocný 
Boh je náš! Preto voláme v modlitbe: „Otče náš!“

Nádej je teda božská čnosť, vliata samotným Bohom pri 
svätom krste, ktorou očakávame večnú blaženosť, ako aj 
prostriedky na dosiahnutie tejto blaženosti, spoliehajúc na 
to, že Boh je všemohúci, milosrdný a verný!

Kde hľadáme svoje šťastie? Na zemi? Zem ešte nikomu 
nič trvalého nedala. Ona iba požičiava. V hodine smrti mu
síme jej to vrátiť. Len to máme natrvalo, Čo nám dalo ne
bo!“ „Nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe, ó 
Bože!“ (Sv. Augustín).

Nádej u svätých bola dominantou ich duchovného živo
ta. Svätý František Saleský viacej dôveroval v Boha, ako 

(Pokračovanie na 15. str.]



Liturgika — Poznaj svoj obrad

A čo sa týka práce v nedeľu, — to až po vyhlásení slobody 
kresťanstva cisár Konštantín Veľký (306— 337) v roku 321 urobil 
nedeľu dňom sviatočným, so zákazom ťažkých prác. Potom aj 
cirkev zakázala ťažké práce v nedeľu.

Vatikánsky koncil v dekréte „O východných cirkvách“ hovorí: 
„Veriaci majú povinnosť v nedele a sviatočné dni zúčastniť sa 
na Božskej Liturgii alebo, podľa predpisov či obyčajov svojho 
obradu, v bohoslužbe Božej Chvály.“ (§  15).

Svätenie nedele pochádza od samých apoštolov. Preto pre 
kresťanov svätenie nedele má byť niečím  p r i r o d z e n ý m ,  sa
mozrejmým. Nedodržiavanie prikázania — svätenia nedele — 
je hriechom. A je  to súčasne veľká strata pre dušu. A keď z dô
ležitých dôvodov nemôžeme byť na bohoslužbe v chrám e, vtedy 
sme povinní zasvätiť nedeľu dlhšou modlitbou, duchovným č íta 
ním. Svätí hovoria: Aká je  tvoja nedeľa, taká je  aj tvoja smrť. 
Náš liturgický rok žijeme v prvom rade nedeľou. Hlavnou našou 
nedeľnou povinnosťou, ako to bolo u prvých kresťanov, má byť 
vítanie vzkrieseného Krista účasťou na Službe Božej a spojením 
sa s Ním v svätom prijím aní, — aby naším životom išiel Kristus.

Dni týždňa
V našom obrade každý deň v týždni má svoj význam.
Pondelok je zasvätený sv. anjelom , utorok — sv. Jánovi Krsti

teľovi, streda — sv. oživujúcemu krížu, štvrtok — sv. apoštolom 
a sv. Mikulášovi, divotvorcovi, piatok — utrpeniu (strastiam ) 
Kristovmu, sobota — všetkým svätým a je  tiež spomienkou na 
zomrelých. Nedeľa je  zasvätená Vzkrieseniu Kristovmu.

Piatok je pôstny deň, lebo v piatok Spasiteľ bol ukrižovaný. 
Presvätá Bohorodička inemá svoj osobitný deň v týždni, pretože 
ju cirkev každý deň v týždni oslavuje vo svojich bohoslužbách.

A tri dni v týždni: streda, piatok a nedeľa, zvláštnym spôsobom 
oslavujú Prečistú Pannu Máriu v spojení s utrpením, smrťou a 
vzkriesením Ježiša Krista, na čom Ona m ala aktívnu účasť.

Je veľmi dôležité, aby sme celý t ý ž d e ň  prežívali liturgicky.
V pondelok nezabudnime na modlitbu k nášmu Anjelovi strážco
vi. Utorok je dňom kazateľa pokánia. Nezabudnime sa pomodliť 
modlitbu dokonalej ľútosti. V stredu, v deň sv. kríža Pánovho 
prosme, aby kríž Pánov osvetľoval našu cestu života. Štvrtok nám 
má pripomínať Sväté písmo, aby sme ho brali do ruky a čítali, aby 
nás posilňovali a povzbudzovali slová Ježiša Krista, slová apoš
tolov a tiež, aby sme podľa príkladu sv. Mikuláša, biskupa, di
votvorcu, robili dobré skutky, lebo viera bez skutkov je  mŕtva.
V piatok vzdávajme česť — úctu strastiam  Kristovým, aby sme 
videli nášho Spasiteľa, Jeho lásku a milosrdenstvo k nám a pro
sili za svoju spásu. V sobotu vzývajme o pomoc všetkých svätých, 
najmä svätého či svätých, ktorých pamiatku v túto sobotu si pri
pomíname a ktorých dni boli v tom týždni. Tiež sa nezabudnime 
pomodliť za našich zomrelých z rodiny, priateľov, dobrodincov a 
za duše v očistci.

Takto prežívaný týždeň budeme prežívať liturgicky a milosť Bo
žia bude s nami.

Sviatky
Nedeľa je „prvoradým sviatočným dňom“ — hovorí Druhý va

tikánsky koncil v dekréte O posvätnej liturgii (§  106). Po nedeli 
nasledujú s v i a t k y .

Starý zákon mal svoje sviatky, ktoré spočiatku dodržiavali aj 
apoštoli. Neskôr ich miesto zaujali novozákonné sviatky.

Medzi prvé kresťanské sviatky, okrem inedele, patrí sviatok 
Paschy — Vzkriesenia Kristovho. Toto je  prvý kresťanský svia
tok, ktorý sa postupne stal centrom  sviatkov spojených s pas- 
chálnym obdobím. Druhým najstarším  sviatkom je  Zoslanie Sväté
ho Ducha, potom Bohozjavenie a potom narodenie Kristovo a 
cfalšie sviatky Pána (Hospodské): Pomenovanie (Obrezanie), 
Stretnutie a Nanebovstúpenie, Premenenie, Povýšenie sv. Kríža.

Z kresťanského života

©  Vykupiteľ človeka — Redemptor 
hominis je názov prvej encykliky Svä
tého otca Jána Pavla II. Pápež v en- 
cyklike chce zvestovať, že Syn Boží, 
Vykupiteľ, pod menom Ježiš Nazaret
ský je Vykupiteľom človeka. On chce  
pomôcť človekovi, On nie je nepria
teľom, ale priateľom všetkých, zvlášť 
chudobných, ubiedených, trpiacich.

©  Na pozvanie patriarchu Moskvy 
a celej Rusi Pimena bol na týždňovej 
návšteve v ZSSR arcibiskup — metro
polita Ostrihomu a maďarský prímas 
kardinál László Lékai. Predseda ma
ďarského katolíckeho episkopátu na
vštívil rad stredísk pravoslávnej cir
kvi v ZSSR.

®  Skupina odborníkov z cirkevné
ho práva dokončieva svoje práce na 
novom cirkevnom zákonníku, ktorý 
má nahradiť doterajší Codex iuris ca- 
nonici, platný až dosiaľ.

®  Koncom apríla 1980 bude v Ríme 
q Siene Medzinárodná študijná konfe
rencia o myšlienkach sv. Kataríny pri 
príležitosti 600. výročia jej smrti. Sv. 
Katarína sa narodila v Siene, umre
la v Ríme, kde je aj pochovaná.

®  V slávnom benedikíínskom opát
stve Maria Laach v NSR je na výme
ne skupina popredných budhistických 
mníchov a laických činiteľov z Japon
ska.

®  Svätý Otec Ján Pavol II. vyme
noval za prefekta Posvätnej kongre
gácie pre duchovenstvo kardinála Sil
via Oddiho.

®  V nedeľu 14. októbra m. r. pri 
slávnostnej Službe Božej v bazilike 
sv. Petra Svätý Otec Ján Pavol II. vy
hlásil za blahoslaveného španielske
ho kňaza, zakladateľa ženskej rehoľ
nej spoločnosti sv. Terézie z Avily, 
Enriqua de Osso y Cervello. Nový bla
hoslavený žil v rokoch 1840—1896.

®  V Chile zorganizovali katolícke 
podporné organizácie pod vedením 
svätiaceho biskupa zo Santiaga de 
Chile protestnú hladovku, ktorou upo
zornili na nezákonné zachádzanie s 
väzňami, ktorých obviňujú zo spolu
práce s bývalým legálnym režimom 
prezidenta Salvadora Allendeho.

©  Dve charitatívne organizácie NSR 
dodali do Nicaraguy zariadenie pre 
lekárske ambulancie a lieky v hodno
te 900 000 mariek.

@  Matke Tereze, katolíckej rehoľ
níčke, zakladateľke Misionárok lásky 
v indickom meste Kalkate, udelili No
belovu cenu mieru za rok 1979. Vý
bor, udeľujúci nové ceny, odôvodnil 
túto cenu Matke Tereze slovami: „Za 
jej činnosť pre mier a bratstvo medzi 
národmi.“

Matka Tereza, rodným menom Ag
nesa Bojaxhuiová, je albánskeho pô
vodu a  narodila sa v juhoslovanskom 
meste Skoplje roku 1910. Ako 18- 
ročná vstúpila do rehole írskych lo- 
retských sestier, pretože tieto pra
covali v Indii a mladá Agnesa sa 
chaela venovať pomoci chudobným. 
Skoro dvadsať rokov vyučovala na 
strednej škole v Kalkate, ale stále tú. 
žila venovať sa pomoci najbiednej
ším. Preto požiadala cirkevné vrch-



nosti o prepustenie z rehole a dovo
lenie pracovať medzi opustenými. Na 
uliciach Kalkaty zbierala ťažko cho
rých a umierajúcich, aby im uľahčo
vala posledná chvíle života. Bez akej
koľvek finančnej pomoci otvorila ško
lu na najbiednejšom predmestí.

Práca matky Terezy skoro získala 
obdiv a nasledovateľov. Roku 1950 
založila so zvolením cirkevných vrch
ností rehoľu Misionárok lásky. Dnes 
má jej rehoľa už pápežské schvále
nie; má vyše tisíc členov, sestier a 
bratov, väčšinou indického pôvodu, 
ktorí pracujú ako zdravotné sestry a 
sociálni pracovníci. Venujú sa naj
chudobnejším a najopustenejším.

V Indii má rehoľa Matky Terezy 
vyše 50 ústavov — sirotincov, jasieľ, 
kliník a ústavov pre malomocných. 
Rehoľa Misionárok lásky pracuje dnes 
vo všetkých svetadieloch (okrem Au
strálie). Matka Tereza bola za svoju 
dlhoročnú činnosť odmenená už via
cerými medzinárodnými cenami — 
cenou pápeža Jána XXIII., Tempelto- 
novou, Balzanovou, Néhrúovou, a te 
raz Nobelovou cenou mieru.

Zázračné slová

Sú dve zázračné slová — celkom  
prosté a jednoduché, ktoré majú moc 
otvárať srdcia všetkých ľudí dobrej 
vôle. Mali by sme ich používať kaž
dodenne až do omrzenia, nemali by 
nám nikdy zovšednieť a mali by sme 
sa naučiť i reagovať na ne. V slovní
koch sú ukryté medzi tisíce iných 
slov a ak ich tam chceme objaviť, dá 
nám to chvíľku času, než ich objaví
me. Naše ústa ich ale vyhľadávať ne
musia, môžu ich bez komplikácii vy
sloviť i stokrát za deň. Tie slová by 
sme ale mali vždy vyslovovať i srd
com, ináč strácajú  svoj účinok.

Majú moc zbližovať navzájom úplne 
neznámych ľudí. Majú moc vytvoriť 
ovzdušie pohody, tam kde prevláda  
mrzutosť alebo nervozita. Majú moc 
vylúdiť na tvári úsmev a dobrú ná
ladu i tam, kde možno pred chvíľkou 
prevládala zlá nálada. Majú moc ob
mäkčiť i to najtvrdšie srdce a dosiah
nuť i nemožné.

Tie dve slová sú prosím a ďakujem.
Prosíme a ďakujeme vlastne neus

tále po celý náš život. V prvom rade 
Pánu Bohu za všetky Jeho dary a do
brodenia, ktoré nám neustále posky
tuje. Tu by sme tie dve slová mali 
používať každodenne i viackrát.

Ďalej sú tu naši najbližší a blízki, 
s ktorými prichádzame neustále do 
styku. Tie slová použijeme i vtedy, 
keď oni nám vykonali nejakú službu, 
ktorá bola v náplni ich práce, alebo 
platená.

A používajme ich i v širšom me
radle, v listovom alebo telefonickom  
styku, jednoducho všade tam, kde člo 
vek s človekom prichádza navzájom  
do styku. Ak pridáme k nim i ús
mev a  dobré slovo, ich účinok sa 
zdvojnásobí.

Sú to dve zázračné slová, celkom  
prosté a  jednoduché a nikdy by ne
mali vymiznúť z nášho slovníka. Ich 
moc je a zostane vždy neohraničená.

Peter Merzog

Po všeobecnom efezskom  koncile (r. 431), keď bola vyhlásená 
dogma — pravda viery, že P rečistá Panna Mária je Bohorodičkou, 
vznikajú rôzne sviatky k úcte Presvätej Bohorodičky. Všetky 
hlavné bohorodičné sviatky sú výtvorom východnej cirkvi. K naj
starším  bohorodičným sviatkom patrí Uspenie (Nanebovzatie) a 
Zvestovanie a po nich uvedené sviatky — Narodenie Panny Má
rie, Uvedenie do chrám u, Pokrov (O chrana) a iné.

Spomedzi svätých prvé sviatky m ali m u č e n í c i .  Kresťania 
uctievali ich relikvie, snažili sa, aby ich mal každý chrám. Me
ná učeníkov, potom apoštolov a rôznych svätcov začali zaplňovať 
dni cirkevného kalendára. Začal sa tvoriť cirkevný kalendár. Po
čiatočný kresťanský kalendár ešte nem al svätých na každý deň 
roku. Kalendár sa stá le  doplňoval až na tera jší stav. To znamená, 
že svätí sa aj teraz dopisujú do kalendára na rôzne dni, tak ako 
ich kanonizujú (vyhlasujú za svätých alebo blahoslavených). Náš 
východný (byzantský) cirkevný kalendár sa trošku odlišuje od 
kalendára v západnom obrade.

Sviatky niektorých  „veľkých“ svätých sa stali sviatočnými dňa
mi, ktoré zaväzovali všetkých veriacich  byť toho dňa na Službe 
Božej a nevykonávať ťažké fyzické práce. Sú svätí, ktorých sviat
ky svätí ce lá  cirkev a niektorých svätých oslavujú len národy, 
z ktorých tí svätí pochádzajú. Dávno bolo viac sviatkov Páno
vých, bohorodičných a svätých a niektoré sviatky sa svätili aj v 
priebehu viacerých dní. Avšak z ekonom icko-hospodárskych dô
vodov cirkev redukovala (sk rátila ) prikázané sviatky. Avšak 
sviatky, ktoré naďalej zostali sviatočným i, sú všetci veriaci po
vinní svätiť v svedomí účasťou na Službe Božej a zachovávaním 
sviatočného pokoja. Ostatné sviatky, ktoré sa dosiaľ svätili, ve
riaci nem ajú možnosť svätiť podľa predpisov cirkvi, ale je  chvá
lyhodné, keď v tieto dni sa zúčastnim e ráno alebo večer na 
bohoslužbách. Okrem toho sa cirkev snaží tieto sviatky odslúžiť 
pre všetkých veriacich  tak, že ich prekladá na najbližšiu nede
ľu.

Sviatky nášho liturgicko-cirkevného roku delíme na n e p o h y 
b l i v é  a p o h y b l i v é  (po cirkevnoslovanský: nedvižimi a dvi- 
žim i).

Nepohyblivé sviatky sú tie, ktoré nikdy nem enia svoj dátum. 
Každého roku pripadajú na ten  istý deň m esiaca. Napríklad Na
rodenie Kristovo pripadá vždy na 25. decembra, Uspenie (Na
nebovzatie) P rečistej Bohorodičky na 15. augusta. Centrom ne
pohyblivých sviatkov je  Narodenie Kristovo.

Sviatky, ktoré nem ajú  stály  dátum, sú pohyblivé. Centrom po
hyblivých sviatkov je  sviatok Paschy. Sviatok Paschy môže pri
padnúť na niektorú z nedieľ medzi 22. m arcom  a 25. aprílom. Te
da dátum sviatkov v okruhu Paschy závisí od toho, na ktorý deň 
v tom roku pripadá Pascha.

Naše bohoslužby v sviatky m ajú modlitby — spevy hlbokého 
obsahu, plné sym boliky a stavajú nám pred oči celý  obsah a všet
ku teologickú hĺbku daného sviatku. Buďme prítomní na sviatoč
ných bohoslužbách, aby sme rástli na duchu a sviatkam i preží
vali rok s Kristom.

Paschálny kruh

Pascha — Vzkriesenie Ježiša Krista, je  najväčší sviatok a cir
kev k nemu pripravuje veriacich  duchovne. Tento sviatok sa svä
til skôr ako Narodenie Kristovo.

Paschálny — veľkonočný kruh sa začína nedeľou mýtnika a 
farize ja  desať týždňov pred Paschou ( je  to obdobie predpaschál- 
ne) a končí sa 8 týždňov po Pasche nedeľou Všetkých svätých 
( je  to obdobie pop asch áln e).

Obdobie predpaschálne vyplňujú: štyri nedele pred pôstom (je 
to nedeľa m ýtnika a farize ja , m árnotratného syna, m äsopôstna a 
syropôstna) a Veľký pôst (zvaný tiež C etyridesjatnica (od ne
dele syropôstnej do V zkriesenia). Posledný týždeň Veľkého pôs
tu nazývame Veľkým týždňom.



Z biblických dejín
Uzdravenie porazeného

Raz učil Ježiš v Kafarnaume v jednom  dome. Zišlo sa tam veľa 
ľudí. Medzi nimi boli aj farize ji a zákonníci. Vtedy mužovia pri
niesli na lôžku porazeného s prosbou, aby ho Ježiš uzdravil. P re
tože sa nemohli dostať dovnútra k Ježišovi, vyšli na strechu  a cez 
povalu spustili chorého aj s lôžkom doprostred izby pred Ježi
ša.

Ježiš, znajúc vieru chorého a tých mužov, povedal chorému: 
„Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy“. A potom dodal: „Hovorím ti, 
vstaň, vezmi si svoje lôžko a chod' domov!“

Chorý vstal a oslavoval Boha.
Ježiš Kristus učil ľudí a robil zázraky.
Zázrak — to je nadprirodzený skutok, ktorý môže urobiť len 

Božia všemohúonosť.
Človek tiež občas môže urobiť zázrak, avšak nie svojim i silam i, 

ale len pomocou Božej všemohúcnosti.
Ježiš Kristus robil zázraky, aby dokázial ľuďom pravdivosť svo j

ho učenia a potvrdil svoje Božstvo, ale aby tiež ľudom robil do
bre.

Ježiš Kristus aj apoštolom kázal ísť k chorým  a pomazať ich 
olejom, a veľa chorých sa uzdravovalo.

0 tom výrazne píše sv. apoštol Jakub vo svojom liste : „Ak je 
niekto z vás chorý, nech si zavolá sta re jš ích  cirkevnej obce, aby 
sa nad ním pomodlili a pomazali ho olejom  v mene Pánovom. 
Modlitba s vierou zachráni nezdravého, Pán ho uzdraví, a ak sa 
dopustil hriechov, odpustia sa mu.“ (5, 14— 15).

Z uvedeného vidíme, že Ježiš Kristus týmito slovami ustanovil 
sviatosť pomazania chorých.

Pomazanie chorých — je  sviatosť, v ktorej ťažko chorý, pro
stredníctvom pomazania olejom  a modlitby kňaza dostáva milosť 
pre dušu, a často aj uľavenie pre telo. Táto sviatosť odpúšťa všet
ky hriechy, keď chorý nem á možnosť vyspovedať sa. Ona posil
ňuje dušu a telo, dáva chorému pokoj a duševnú radosť a občas 
pomáha aj vyzdravieť.

Vo sviatosti pomazania chorých odpúšťajú sa hriechy vtedy, 
keď chorý stratí vedomie alebo keď už nem á síl sa vyspovedať, 
ak vzbudil dokonalú ľútosť.

Sviatosť pomazania chorých môže prijať každý človek, ktorý 
už užíva svoj rozum a ťažko ochorel.

Sviatosť pomazania chorých povinný je  chorý prijať, dokiaľ je  
ešte pri pamäti.

V tej istej chorobe sviatosť pomazania chorého možno prijať 
len raz, a ak choroba dlho trvá i viackrát, keď sa choroba zhorší.

Premenenie Ježišovo
Raz Ježiš vzal so sebou troch apoštolov: Petra, Jakuba a jeho 

brata Jána a vyviedol ich na vysokú horu, aby sa pomodlili. A keď 
sa modlil, premenil sa pred nimi. Tvár mu zažiarila ako slnko a 
šaty sa mu zaskveli ako svetlo. A zjavili sa tam Mojžiš a E liáš
i zhovárali sa s Ježišom. Vtedy apoštol Peter povedal Ježišovi: 
„Pane, dobre je  nám tu. Ak chceš, postavíme tu tri stánky, tebe 
jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jed en .“

Keď ešte Peter hovoril, zaclonil ich žiarivý oblak a  z oblaku 
ozval sa hlas: „Toto je  môj milý- Syn, v ktorom  mám zaľúbenie. 
Jeho počúvajte!“

Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa naľakali. Vtedy 
Ježiš pristúpil k nim, dotkol sa ich  a povedal: „Vstaňte, nebojte 
sa!“ Keď pozdvihli svoje oči, nikoho nevideli, iba samého Je 
žiša.

Ježiš Kristus premenil sa pred svojim i apoštolm i preto, aby im 
ukázal svoju nebeskú slávu, aby oni nestratili vieru v neho, keď 
ho uvidia poníženého a vysmievainého, keď bude trpieť múky a 
smrť na kríži.

Sviatok Premenenia Pána svätíme 6. augusta.

Aby ste neprišli do pokušenia

Život veriaceho človeka vo svete je 
boj. Je to boj dávny, odvtedy, čo člo
vek upadol do hriechu v rajskej zá
hrade. Je to boj dobra a zla. Páň Boh 
sa nad nami zmiloval a vyslobodil nás 
z moci hriechu a smrti. Ale kým sme 
na tomto svete, v tomto tele, telo žia
da proti duchu, duch proti telu. Sám 
apoštol Pavol spomína, ako sa cítil 
slabým, keď trikrát prosil Pána, aby 
prestali pokušenia, ktorými trpela ce
lá jeho ľudská prirodzenosť (2 Kor 
1 2 , 8 ).

Ako kresťania vieme, že zlo netreba 
privolávať, ale bojovať proti nemu. 
Sv. apoštol Peter preto napomína: 
„Buďte triezvi, a bedlite, lebo váš ne
priateľ, diabol, chodí okolo ako ručia
ci lev a hľadá, koho by zožral“ (1 
Pt 5, 8 ). A tak ani sami neviem«, ako 
sme v moci hriechu. Sám Spasiteľ 
svojím učením v záhrade Getseman- 
skej povedal: „Bedlite a modlite sa, 
aby ste neprišli do pokušenia“ (Mt 
26, 41). Spasiteľ vedel, aký je tento 
svet, v ktorom sú jeho veriaci, preto  
sa za nich ešte pred svojou smrťou 
modlil: „Neprosím, aby si ich vzal zo 
sveta, ale aby si ich zachoval od zlé
ho“ (Jn 17, 15). Preto chráňme sami 
seba, kým sme vo svete, v ktorom  
vládne hriech a smrť. „Veď náš boj 
nie je proti ľuďom z tela a krvi, ale 
p ro ti . . .  zlým duchom vzdušného 
priestoru“ (Ef 6, 12).

Príležitosť k hriechu je častá. Spo
meňme si len na kráľa Dávida, ako 
raz z dlhej chvíle pozeral sa na dvor, 
kde uvidel krásnu Betsabá, manželku 
svojho vojaka Uriáša. A vieme, aké 
to malo dôsledky . . .  Apoštol Pavol z 
tejto príčiny píše: „Preto si oblečte 
Božiu výstroj, aby ste mohli odolať v 
deň zla, všetko prekonať a obstáť 
(Ef 6, 13)!

Uvedomme si, že nikto z nás nie je 
Achiles, o ktorom sa hovorilo, že bol 
na celom tele nezraniteľný, iba jeho 
päta bola zraniteľná. Slovom telo sta
čí, aby sme poznali svoj prirodzený 
stav. „Videl som mužov, ktorí boli ako 
céder na Libanone a ich pád bol 
strašný,“ hovorí sv. Aagustín. Sme te
lesní a teda náchylní ku všetkému 
zlému. Preto apoštol Pavol napomína, 
aby sme ustavične boli pripravení na 
útok zo strany tej zlej mooi a tak  
stále boli v pohotovosti k boju za na
šu spásu.

Pokušenie mnohokrát prichádza len 
postupne a na nás je, či mu odporu
jeme, alebo nie . . .

Vieme teda, ako potrebné je byť 
ostražitým v boji proti hriechu a po
kušeniu. A predsa, koľko pokleskov a 
pádov je i dnes vo svete. Prečo? Pre
tože nie sme pripravení k boju . . .  
Vojaci spomínajú, že vo vojna sa ne- 
zobliekali a nezobúvali aj 14 dní — 
stále museli byť pohotoví k boju . . .  
A ako je to s nami? Snáď len v ne
deľu, či vo sviatok? Buďme vždy ho
toví a pripravení odolať zlu a dobre 
v ňom obstáť.

o. František Dancák



Hovorme celú pravdu!

Julka stála na ulici, ruky dvíhala a 
na plríé hrdlo vykrikovala:

— Predstavte si takú nehoráznosť! 
Matka mi v susedstve zomiera a mo
ja sestra, Helena, mi slova nepovie. 
Ako len mohla mať také kamenné 
srdce, ako bude sama skonávať!

Z očí jej sršal hnev, tvár sa napí
nala zlosťou. Najradšej by bola potu
pila svoju sestru pred celým svetom. 
Obstál ju hlúčok žien. No nezapôsobi
la na nich svojím vystupovaním, lebo 
nehovorila celú pravdu. To najdôleži
tejšie zam lčala. Celá pravda vyzerala 
takto :

Mišo mal dve spomenuté dcéry, Jul- 
kn a Helenku. Vlastnil starý dom a  ši
roký dvor. Vydal prvú z nich, Julku, 
ktorá odišla k manželovi. K druhej 
vzal „pristáša“. Po čase prišla Julka 
k otcovi, aby jej dal polovicu dvora 
na stavebný pozemok. Rada by odišla 
zo svokrovho domu a bývala sama so 
svojou rodinkou.

Daj jej, daj, -r- prihovárala sa za ňu 
matka, Borka — dnes mladí ľudia 
najradšej bývajú sami. Nám polovička 
dvora postačí.

Nech bade po tvojom, -  odveti' Vi- 
šo, — darujem jej to.

Otecko, — preriekla prosebne Jul
ka, — od darovaného je velký po
platok. Nemohli by ste mi to predať?

Dobre, dcéra moja, — súhlasil 
ochotne otec.

Ale peniaze sa musia vyplatiť pred 
verejným notárom a my sme bez gro
ša, prosíkala dcéra.

V poriadku, — odpovedal otec, — 
ja ti peniaze dám a ty mi ich vypla
tíš. Tak aj urobili. Pred verejným no
tárom urobili kúpno-predajnú zmluvu. 
Julka vyplatila z otcových peňazí. Po
žiadala o stavebné povolenie a vybu
dovala krásny poschodový dom so 
všetkým komfortom. Otec jej vyplate
né peniaze vrátil s tým, že tak bude 
z rodičovského majetku vyplatená. 
Rodičovský dom i zvyšok pozemku os
tane Helenke, ktorá má oboch rodi
čov dochovať. Julka súhlasila. Onedl
ho otec zomrel. Po otcovej smrti však 
Julka začala húsť inú pesničku. Prišla 
raz k matke a rečie:

Aby ste nezabudli, že i ja som vaša 
dcéra.

— Ako by som to mohla zabudnúť, 
— odpovedala prekvapená Borka.

— Práve preto nezabudnite, až bu
dete robiť testam ent, že polovička to
ho domu patrí mne.

— Veď si dostala stavebný pozemok 
i peniaze, ktoré si zaň vyplatila.

— Talafatky, — vykríkla podrážde
ne Julka — platí len to, čo je dierne 
na bielom. Ja mám kúpno predajnú 
zmluvu a  potvrdenku, že som 
zaň vyplatila pred verejným notárom

Z toho vznikol medzi sestram i ne
pokoj, ktorý matku ničil. Ochorela a 
myslela, že sa jej blíži smrť. Zavolala 
predsedu MNV, aby pred ním urobila 
závet. Vyňuchala to Julka a vstúpila 
do izby, keď matka na posteli sediač- 
ky písala:

Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi

Raz povedal Ježiš Kristus toto podobenstvo:

Bol istý bohatý človek, ktorý mal všetkého nadostač a každo
denne nádherne hodoval. A bol tiež istý opustený žobrák, ktorý 
túžil nasýtiť sa odrobinkami, čo padali z boháčovho stola. Obi
dvaja zom reli. Úbohý Lazár išiel do neba a boháč do pekla. V 
strašných m ukách boháč zďaleka zazrel patriarchu Abraháma 
a Lazára vedľa neho i zvolal: „Otče Abrahám, zmiluj sa nado 
mnou a pošli Lazára, lebo sa hrozne trápim  v tomto plameni!“ 
Abrahám mu však odpovedal: „Synu, spomeň si, že si zaživa do
stal dobré veci a Lazár zasa zlé! Nuž teraz sa on tu raduje a ty 
sa hrozne trápiš. Okrem toho všetkého je  medzi nami a vami po
stavená veľká priepasť, takže tí, ktorí by sa chceli odtiaľto do
stať k vám, nemôžu a ani odtiaľ nemôžu prejsť k nám .“

Vtedy boháč prosil ďalej: „Otče, prosím ťa teda, aby si ho po
sla l do domu m ôjho otca. Mám totiž päť bratov, nech im prine
sie svedectvo, aby sa aj oni nedostali na toto miesto m úk!“ Ab
rahám  mu odpovedal: „Majú M ojžiša a prorokov, tých nech po
čúvajú! Ak nepočúvajú M ojžiša a prorokov, neuveria, ani keby 
niekto vstal z m ŕtvych!“

Toto podobenstvo hovorí o sm rti, o posmrtnom živote — šťast
nom a nešťastnom . Preto máme vedieť kresťanskú náuku o smrti.

Smrť — je  dočasné odlúčenie duše od tela  v očakávaní vzkrie
senia na konci tohto sveta.

Vieme, že zomrieme, ale nevieme, kedy, kde a ako.

Cirkev v priebehu života nám pripomína smrť, učiac nás, aby 
sme boli čistí na duši, aby nás smrť nezastihla v stave ťažkého 
hriechu a tiež na cestu do večnosti nás pripravuje svätou spove
ďou, svätým prijím aním  a udelením  sviatosti um ierajúcich.

Telo človeka — kresťana po predpísaných pohrebných boho
službách kladie sa do hrobu, kde bude odpočívať až do posledné
ho súdu. Vtedy vstane z mŕtvych a spojí sa s dušou a začne svo
ju šťastnú alebo nešťastnú večnosť.

O vzkriesení nášho te la  učí nás Ježiš Kristus svojím  učením a 
najv iac svojím  slávnym vzkriesením .

Po rozluke s telom  sa duša dostaví pred Pána Boha na 
z v l á š t n y  s ú d .  Keď človek zom rel v stave m ilosti, jeho duša 
ide do večného šťastia v nebi, keď človek zom rel v ťažkom hrie
chu, vtedy jeho  duša ide na večné muky do pekla. Keď človek 
zom rel vo všedných hriechoch , alebo v živote neodpokutoval 
všetky tresty  za hriechy, jeho duša ide do o č i s t c a .

N e b o  — je  m iesto, kde žijú an je li a svätí vo večnom šťastí. 
Do neba pôjdu všetci spravodliví, ktorí zom reli v stave milosti 
a tí, k torí v očistci odpokutovali dočasné tresty  za hriechy.

P e k l o  — to je  m iesto, kde zlorečení trpia večné muky. Do 
pekla pôjdu tí, ktorí zom reli v stave ťažkého hriechu.

O č i s t e c  — to je  m iesto, kde duše spravodlivých sa očisťujú 
od dočasných trestov, ktoré neodpokutovali na zemi.

Dušiam v očistci môžeme pomáhať. Môžeme urýchliť odpoku- 
tovanie ich  dočasných trestov v o čistci našim i modlitbami, dob
rými skutkam i a hlavne m odlitbam i cirkvi — svätou Službou Bo
žou alebo inými bohoslužbam i za zom relých (panychída, paras- 
tas, ak afist, paraklis, m oleben a pod.).

Dnes sme sa u čili o posledných veciach: sm rti, súde, nebi, pe
kle.



O SVATOM PÍSME
EVANJELIÁ OCAMI ARCHEOLÓGOV A HISTORIKOV

Evanjeliá — to nie sú h istorické knihy v súčasnom  ponímaní 
tohto slova a tiež ani neboli písané so zámerom podať h istorické 
údaje. Napriek tomu archeológia a h istória potvrdili údaje Evan
jelií za pravdivé. Kde-kto si m yslel, že archeologické objavy ot
rasú základmi Evanjelií. Toto si m ysleli hlavne v spojitosti s 
udalosťami, uvedenými v Svätom písme Starého zákona. Ale ar
cheológia dokázala úplnú správnosť biblických tvrdení tak sta 
rozákonných, ako aj novozákonných. O archeologických  výsku
moch miest a udalostí starozákonných sme už hovorili, teraz uve
dieme aspoň niekoľko archeologických dôkazov pravdivosti úda
jov vo Svätom písme Nového zákona, najm ä v Evan jeliách .

Namietala sa ako nehistorická udalosť o spisovaní obyvateľ
stva za Kvirínia a s tým spojená cesta  Presvätej Panny Márie a 
sv. Jozefa do Betlehem a. N ájdené svetské papyrusy potvrdzujú, 
že sčítanie obyvateľstva prebiehalo práve v te j dobe. N ašiel sa 
papyrus — príkaz Bibia Maxima, m iestodržiteľa v Egypte, ktorý 
vyzýva obyvateľov, aby sa vrátili do m iest svojho narodenia, aby 
takto umožnili sčítanie obyvateľstva. Úradné sčítan ie obyvateľ
stva sa nazývalo „cenzus“ a u Rimanov sa vykonávalo na základe 
celoštátneho nariadenia.

V Nazarete archeológovia n ašli na m ieste, kde podľa ústneho 
podania bol domček Presvätej Panny Márie, základy prvotného 
kresťanského chrámu, a na kam eni nadpis „Raduj sa, M ária“.

V mieste narodenia Ježiša Krista v Betlehem e cisár K onštan
tín Veľký dal roku 325 postaviť baziliku. Tento jediný chrám  z 
prvokresťanských čias zostal v Palestíne nezničený.

Archeológovia dokázali, že v Jeruzalem e pri Ovčej bráne bol 
rybník — kúpeľ Betesda, aj keď pochybovači pred tým tvrdili, že 
taký rybník neexistoval. Nad ním v 5. storočí postavili baziliku, 
v ktorej základoch archeológovia našli rybník — kúpeľ, presne 
opísaný v Evanjeliu sv. Jána.

Boli nájdené ruiny synagógy v Kafannaume, odkryté archeo
lógmi v roku 1916.

V roku 1927 bola spod 10-m etrového nánosu odkrytá cesta  
od potoka Cedronu k Olivovej hore, ktorou iš ie l Ježiš z Poslednej 
večere.

Evanjeliá tvrdia, že Kristus sa narodil za vlády kráľa Herode
sa. Z mnohých historických prameňov sa dozvedáme, kto bol kráľ 
Herodes, ako i kedy vládol. Herodesa menoval za kráľa Judska 
Rím v 40. roku pred Kristom. Zomrel 70-ročný. Historik Jozef 
Flavius o ňom píše: „To nebol kráľ, ale n a jstrašn e jš í tyran, aký 
kedy kde vládol. Dal zavraždiť veľmi mnoho ľudí a osud tých, 
ktorých nechal žiť, bol taký smutný, že tí, ktorí zahynuli, boli v 
porovnaní s nimi šťastn í.“ — Herodes zavraždil n ielen  dvoch 
manželov svojej sestry Salom e, ale aj svoju m anželku Mariamnu 
a synov Alexandra a Aristobula. Švagra dal utopiť v rieke Jo r
dán a odstránil tiež a j svokru Alexandru. Ešte päť dní pred svo
jou smrťou dal zavraždiť syna Antipatra. Po ňom nastúpil jeho 
syn Archelaus, ktorý nezaostával v krutosti za svojím  otcom. Ar
cheológovia v spolupráci s izraelským  pamiatkovým úradom odo
kryli hrobku Herodesovej dynastie, postavenú Herodesom I., vra
hom betlehemských detí. Je v susedstve jeruzalem ského hotela 
Krát Dávid.

Všetko, čo mám, zanechávam svojej 
dcére Helene. — A pomaly ťažko pri
dala svoj podpis.

Už pre mňa môžete zomierať i sto
krát, neprídem ja viac k vám, ani na 
váš pohreb, ani k vášmu hrobu. Od
teraz matku nemám, nechcem vás vi
dieť, ani a  vás počuť, — kričala, čo 
jej hrdlo stačilo. Treskla dvermi a vy
behla ani postrelená.

Ale matka vyzdravela, zotavila sa. 
Najprv chodila len po dvore, potom 
šla i do dediny. Julka však dodržala 
svoje slovo. Nechcela ju vidieť. Keď 
sa stretli na ulici, odvrátila sa od nej. 
Keď sa jej prihovorila, neodpovedala 
jej-

Po troch rokoch matka ochorela 
zas. Jej stav bol beznádejný. Často 
bolo vidieť pred jej domom sanitku, 
na ktorej došiel lekár alebo zdravot
ná sestra, ktorá jej dávala utišujúce 
injekcie, žeby necítila krutú bolesť. 
Bolo isté, že koniec je blízko. Navšte
vovali ju príbuzní, známi a susedia. 
Len Julka sa pri nej neukázala. Ba 
nedovolila ani svojim deťom, aby za
šli k chorej babičke.

Borka už nejedla, nehovorila, len 
nehybne ležala a dýchala. Helenka so 
svojou rodinkou stála pri jej posteli. 
Neopustila ju ani za tmy, keď sa de
dina pohrúžila do spánku. Okolo pol
noci matka dodýchala. Ráno sa roz
nieslo, že Borka skonala. To bolo zá
mienkou pre Julku, aby tHpila svoju 
sestru Helenku pred ľuďmi.

Hovorme celú pravdu. Polopravda je 
lož, ktorou hovoriaci zakrýva vlastnú 
vinu.

Dir. J. Bubán

Naši jubilanti

V tomto mesiaci si svoje životné a 
kňazské jubileá pripomínajú títo vľd. 
duchovní otcovia:

Ján Nemčík — 40 rokov kňazstva 
(11. 2 .), Imrich Vasilčák — 60 rokov 
od narodenia (20. 2 .), Andrej Židišin
— 80 rokov od narodenia (28. 2 .).

Srdečne blahoželáme a pozdravuje
me!

Mnohaja lit, blaliaja ľit!

Ruský Kazimír — Najdôst. o. Ordi
nár Ján Hirka, páp. prelát, 4. novem
bra m. r. navštívil farnosť Ruský Ka
zimír pri príležitosti odpustovej sláv
nosti, kde slúžil sv. Liturgia a pove
dal slávnostnú kázeň. Zároveň posvä
til aj tamojší obnovený chrám .



Oltár t  Helcmanovciach

Helcmanovce — V nedeľu 11. no
vembra m. r. prežívali gréckokatolíci 
v Helcmanovciach radostné a požeh
nané chvíle, keď oslávili svoj ch rá
mový sviatok sv. Michala archanjela  
v preplnenom chráme. Sv. Liturgiu 
slúžil miestny správca farnosti o. Va 
sil Dacej, ktorý mal aj slávnostnú ká
zeň. Poukázal hlavne na význam 
sviatku, ktorému je zasvätený chrám  
a záverom veriacim na tomto odpuste 
zaželal veľa zdravia a ochrany od sv. 
Michala archanjela, strážcu pokoja.

(o. M. Merva)

Naše hroby

Po dlhej a ťažkej chorobe, 
trený sviatosťami umierajúcich, odov
zdal svoju šľachetnú dušu Stvoriteľovi 
dňa 8. novembra 1979 v 83. roku živo
ta a 57. roku kňazstva

o. EMIL HUSZÁR

O. Emil Huszár narodil sa 23. au
gusta 1896 v Prešove. Ordinovaný bol 
5. novembra 1922. Účinkoval v Matiaš- 
ke a v Soboši. Na odpočinku žil v 
Prešove.

Zádušnú Službu Božiu a pohrebné 
obrady vykonal dňa 12. novembra 
1979 v katedrálnom chráme v Prešove 
a na cintoríne v Prešove o. Ordinár 
Mons. Ján Hirka.

So svjatymi upokoj, Christe, dušu 
raba tvojetio, svjaščennojereja Emila.

Vičnaja pamjať, blažennyj pokoj.

Ján Krstiteľ je  taktiež historická osoba. Židevský historik a 
súčasník Jána Krstiteľa_ Jozef Flavius — píše, že Ján bol šťachet- 
ný muž, „ktorý viedol Židov k túžbe po dokonalosti a napomínal 
ich, aby boli navzájom spravodliví a milovali Boha, a tiež, aby 
sa krstili. Pretože sa k nemu hrnuli ľudia zo všetkých strán, He
rodes sa začal obávať, že by Jánov vplyv mohol doviesť ľud k 
povstaniu. Pre toto podozrenie Jána uväznili, dopravili ho do pev
nosti Macherus a tam ho popravili:“ — Ďalej Flavius píše: „Na 
ceste do Ríma spoznal Herodes manželku svojho brata, Herodiádu, 
a tak sa mu zapáčila, že odvážil sa je j ponúknuť svoju ruku. He- 
rodiáda súhlasila. Priviedla si do tohto zväzku aj dcéru Salo-

um,e.
Teda Flavius potvrdzuje historickosť Jána Krstiteľa, nazýva 

dcéru Herodiády menom Salom e. (Evanjelium  nemenuje Salome 
je j vlastným menom, nazýva ju iba „dcérou Herodiády“ (Mar. 6, 
2 1 ) .) . Salom e m ala približne 19 rokov, keď bol Ján Krstiteľ sťatý. 
Je j podobizeň sa zachovala na minci, na ktorej je nadpis: „Krá
ľa Aristobula — Kráľovnej Salom e“. To ona je  vyobrazená so 
svojím neskorším  manželom Aristobulom. — Pevnosť Macherus 
bola jednou z viacerých pevností, ktoré dal v Palestíne vystavať 
Herodes Veľký a je  na východnom brehu Mŕtveho mora. Ruiny 
pevnosti sto ja  aj teraz. Ešte doteraz sa zachovala pivnica — ža
lár, kde väznili sv. Jána Krstiteľa a kde ho sťali.

Veľkňaz Jozef ben K ajfaš bol menovaný rímskym prokurátorom 
Valériom  XJratom. Ostal v úrade veľkňaza aj za jeho nástupcu 
Pontia Piláta. Bol veľkňazom v rokoch 18— 36 po Kr. Jeho súčas
níci Jozef Flavius a Filon Alexandrijský opisujú K ajfáša ako ty
rana, u tláčateľa a človeka, ktorý bral úplatky. „Bol hrozný a 
tvrdosť jeho srdca nepoznala milosrdenstvo. V jeho časoch vlá
dli v Judei podplácania a násilia, krádeže a utláčania, ponižova
nia a vraždy bez súdneho výsluchu a bezhraničný strach.“ (Fi- 
loín Alexandrijský r. 25—50 po Kr.J.

Archeológovia dokázali aj historickosť Pontia Piláta, prokurá
tora, sudcu Ježiša Krista. Vieme, že rím ski prokurátori ako ná
m estníci cisára nebývali trvalé v Jeruzalem e, ale v Cézarei. Do 
Jeruzalem a prichádzali len na veľké sviatky, aby svojou prítom
nosťou brzdili vzbury Židov. A v te j Cézarei archeológovia odo
kryli známy am fiteáter, spomínaný Jozefom Flaviom, a tam na 
kam eni nadpis s menom Pontia Piláta a cisára Tibéria. Kameň 
bol základom sochy, ktorú Pilát dal postaviť na počesť Tibéria 
alebo bol nadpisom na budove, postavenej Pontiom Pilátom. Ten
to kam eň s nadpisom dokazuje jestvovanie osoby, čo odsúdila 
Krista. Meno Pontia Piláta spomína aj rímsky historik Tacitus, 
ktorý v svojich Análoch hovorí o požiari Ríma, spomínajúc Kris
ta a kresťanov: „Zakladateľ tohto pomenovania — Kristus — bol 
za vlády Tibéria miestodržiteľom Pontiom Pilátom popravený.“ 
(Tac. An. XV. 44).

Pripomeňme si ešte jeden veľmi dôležitý objav: objavenú — 
odokrytú plošinu — nádvorie, miesto zvané Litostratos, kde Pilát 
odsúdil Ježiša Krista. Evanjelista podáva, že odsúdenie Krista sa 
odohralo na nádvorí paláca, „na m ieste zvanom Litostratos, po ; 
aram ejsky G abbala“. „Litostratos“ je  „Dlažba“ na nádvorí paláca, 
kde vtedy prebýval počas sviatkov Pilát. Aramejsky názov „Gab- i  
b ata“ znamená „pahorok“ „vyvýšené m iesto“. Bezprostredne pri j 
severozápadných múroch jeruzalem ského chrámu bola v časoch 
Krista na kamennom „pahorku“, teda na „vyvýšenom m ieste“ mo
hutná pevnosť „Antónia“. Dal ju postaviť Herodes I. Bol v nej 
ubytovaný rímsky vojenský oddiel. V 70. roku po Kristu, po do
bytí Jeruzalem a, Títus prikázal pevnosť zrúcať. Neskôr na je j zrú
caninách budovali. j



SVÄTÝ M E S I A C A
PACHOMIUS VEĽKÝ

Veľkou, nekonečnou púšťou viedli rímski vojaci zverbo
vancov. Sťa dlhá reťaz dvíhal sa prach púšte, ešte dlho 
označujúci na nebi otcom a matkám, ktorí pohľadmi vy
prevádzali svojich synov smer, kadiaľ ich odviedli. Rímsky 
cisár zbieral vojsko. A tu viedli do armády regrútov z 
Egypta. Jedni šli dobrovoľne, druhých pochytali a viedli 
násilne. Medzi regrútmi išiel aj dvadsaťpäťročný Pachomius. 
Po dlhom putovaní cez púšť nalodili regrútov na koráby. 
Pachomius, syn nekonečnej púšte, ocitol sa pri Níle. Pred 
ním sa otvárali nová svety . . .

Koráb pristál a regrúti vystúpili opäť na suchú zem pri 
meste Oziriichos. Rímski vojaci aj tu ich strážili. Regrúti 
sedeli v skupinách popri ceste, hladní a smädní.

Oziriichos bolo kresťanské mesto. Obyvatelia mesta, ked 
videli hladných a vysmädnutých regrútov, priniesli im jed
lo a vodu, a potom ich začali utešovať. Pachomius obdi
voval lásku týchto ľudí, obdivoval ich, vidiac, ako dbajú
o to, aby ani jeden z regrútov neostal hladný.

— To sú kresťania! — povedal jeden z regrútov. — Oni 
sú ku každému milosrdní.

— Kto sú to kresťania? — vyrvala sa Pachomiovi z úst. 
On ešte nepočul meno Kristus, ani o kresťanoch. On pochá
dza z Egypta, z dlhej a šírej egyptskej púšte, ktorá nemá 
konca, je vzdelaný, pozná všetky vedy starého Egypta, po 
zná všetky múdrosti svojej krajiny. Kto sú to kresťania?

Okolo neho sa zatúlal akýsi starý človek, obyvateľ Ozi- 
riicha, čo prinášal vysmädnutým junákom z púšte čerstvú 
vodu.

— Kresťania — to sú počestní, dobrí ľudia, — prehovoril 
on pokojne svojím stareckým hlasom Pachomiovi. Veria v 
jedného živého Boha, ktorý žije na nebesiach, ktorý všetko 
stvoril a udržuje, a v Jeho Jednorodeného Syna, Ježiša Kris
ta, i v Ducha Svätého. Oni majú dobrú morálku, sú milo
srdní, všetkým pomáhajú konajúc dobrá skutky všetkým, čo 
trpia núdzu, zadarmo dávajú, a iba od samého Boha oča
kávajú odmenu. Svojou čestnou morálkou a dobrosrdečnos
ťou stoja na strane pravdy, proti bludu pohanstva . . .

Pochomius videl pred sebou kresťana, počul meno Ježiša 
Krista, počul o jedinom, pravdivom, večnom Bohu. . .  Čosi 
akoby bolo ním potriaslo. . .  Spomenul si na svoje detské 
roky. Jeho rodičia sú pohania. Aj jeho vodili klaňať sa 
modlám. On je pohan egyptskej púšte, je on aj modrc 
egyptskej púšte. Trochu poodišiel od svojich druhov, obrátil 
sa a zodvihol ruky k nebu:

— Pane, kresťanský Bože, ktorý si stvoril nebo a zem, ak 
mi dáš poznať Tvoje Božstvo a pomôžeš mi dostať sa z 
tejto výpravy, budem pre Teba pracovať po všetky dni môj
ho života a budem žiť podľa Tvojej náuky. Modlím sa k 
Tebe, neznámy mne kresťanský Bože . . .

Koráb s regrútmi po krátkom odpočinku vyplával na 
more. Míňali sa dni, týždne a mesiace. Pachomius sa stal 
rímskym vojakom, prešiel bojiskami. . .  A keď Konštantín 
Veľký, zvíťaziac nad Maxenciom, rozpustil pluky, vojaci sa 
vrátili domov. Vracal sa domov aj Pachomius. Cestou sa 
zastavil v dedine Chinovoskija. Zašiel do kresťanského ko
stola prosiac, aby ho pokrstili. Tam ho pojali do zoznamu 
kätechimenov, naučili ho svätú vieru, pokrstili ho a dali 
mu sväté prijímanie. Pachomius zahorel láskou k Bohu. V 
dedine počul o istom pustovníkovi menom Palamonovi a 
dal sa tým smerom, ktorý mu ukázali ľudia, — do hfbky 
púšte. Našiel jeho pustovňu a zaklopal na dvere. Z okienka 
vysunul hlavu starec:

— Čo chceš a koho hľadáš?
— Boh ma poslal k tebe, aby si urobil zo mňa pustovní

ka, — odpovedal Pachomius.
— Nemôžeš byť pustovníkom, lebo to nie je malá vec. 

Mnohí už prišli sem, ale nevydržali pustovnícky prísny ži
vot, a vrátili sa naspäť.

— Nie všetci ľudia sú rovnakí, — prosil ďalej Pachomius,
-  len ma ty prijmi. Verím Bohu, že skrze tvoje modlitby 
mi dá silu aj trpezlivosť a prostredníctvom teba ma naučí 
tento prísny život.

Ctihodný Palamon vidiac Pachomiovu lásku k Bohu, otvo
ril mu dvere . . .

Dvanásť rokov prežil Pachomius pri svojom učiteľovi. 
Obaja žili uprostred púšte v modlitbe a pôste, pracujúc 
manuálne, aby sa uživili, aj aby mali z čoho dať milodary

pocestným. Ctihodný Palamon, vidiac vo všetkom posluš
ného Pachomia, ktorý rástol a zdokonaľoval sa duchom, 
vzdával vďaku a chvál* Bohu.

Jedného dňa prišiel k Palamonovi akýsi človek. Palamon 
a Pachomius sedeli na dvore pri ohni. Prichodiaci začal 
rozprávať pyšne, vychvaľoval sa, všetkých ponižoval. Ako 
odpoveď jemu, Palamon prehovoril k Pachomiovi:

— Pamätaj, Pachomius na slová Pána: Učte sa odo mňa, 
lebo som tichý a pokorný srdcom! Tak bezpodmienečne mu
sí byť odstránené od nás všetko to, čo pre nás je blízkou 
príležitosťou ku hriechu.

Pachomius rád sa modlil osamote a často odchádzal od 
pustovne ďalej do púšte a, pozdvihnúc ruky hore, modlil 
sa. Jedného dňa počas modlitby počul hlas zhora:

— Ostaň tu, Pachomius a postav na tomto mieste kláš
tor, lebo prídu k tebe mnohí takí, ktorí budú chcieť sa 
spasiť, a tých privedieš k rehoľnému životu.

Pachomius rozpovedal svoje videnie Palamonovi. Na mies
te videnia postavili pustovňu a v nej zostal Pachomius s 
tým, že často bude navštevovať Palamona, kým bude žiť. 
Zanedlho Palamon zomrel, oddajúc svoju dušu Bohu na ru
kách svojho žiaka a duchovného syna Pachomia. Po pocho
vaní Palamona Pachomius sa vrátil do svojej pustovne, na 
miesto videnia, ktoré sa nazývalo Tavenisiota. Ostal sám 
uprostred púšte. Staval svoj kláštor. A tu, uprostred púšte, 
začal sa veľký boj. Pachomia začali pokúšať zlí duchovia. 
Pokušenia odháňal zbraňami modlitby. A jeho modlitba 
vždy skončila slovami, aby vôľa Pána sa na ňom vyplnila. 
Raz, počas polnočnej modlitby, zjavil sa mu anjel Pánov:

— Pachomius! — vôľa Pána je to, aby si mu slúžil a pri
vádzal ľudí k Nemu.

Trikrát to anjel zopakoval a odišiel od neho.
Od toho dňa Pachomius začal prijímať tých, ktorí prichá

dzali k nemu . . .
Už mal pri sebe vyše sto bratov. A on im slúžil za prí

klad v modlitbe, pôste a  práci. A oni neraz sa rozprávali 
medzi sebou:

— Ako sme sa mýlili, keď sme si mysleli, že svätí sa 
rodia a nie svojím úsilím sa nimi stávajú, alebo, že hrieš
nici sa nemôžu obrátiť a stať sa svätými. Hľa, vidíme dob
rotu Božiu v tom svätom otcovi Pachomiovi. Je jasné, že aj 
my, ak chceme, môžeme nasledovať svätých . .

Keď sa počet pustovníkov zväčšil, Pachomius vybral spo
medzi nich takých, ktorí mali vlastnosti viesť iných a byť 
im predstavenými, a rozdelil ich do viacerých kláštorov. A 
sám, ako otec, dozerajúc na deti, čas od času navštevoval 
ostatné kláštory. Po mnohých rokoch o Pachomiovi počula 
jeho sestra a  prišla ho navštíviť. Po rozhovore s nim zosta
la v púšti. Na druhom brehu rieky Pachomius postavil žen
ský kláštor. K jeho sestre prišlo viac dievčat a žien, a  Pa
chomius zostavil pre nich kláštorné pravidlá. Takto po 
mužských kláštoroch vznikali aj prvé ženské kláštory.

Ctihodný Pachomius dostal od Pána dar robiť zázraky. V 
jeho životopise sú zaznamenané mnohé divy. Nuž, vyberie
me jeden:

Akýsi človek zďaleka prišiel prosiť Pachomia, aby vy- 
zdravil jeho dcéru. Pachomius odkázal mu po vrátnikovi:

— Nie je u nás zvykom hovoriť so ženami, ale pošli sám  
nejaký šat svojej dcéry, aby sme ho požehnali menom Pána 
a po tom šat vrátime v nádeji, že Pán v svojej milosti tvoju 
dcéru uzdraví.

Tento človek sa rýchlo vrátil domov, priniesol dcérine 
šaty a položil ich pred Pachomia. Pachomius sa prísne po
zrel na šaty a  povedal:

— To nie sú jej Šaty!
Otec tvrdil, že šaty sú naozaj dcérine.
— Aj ja viem to, že tvoja dcéra nosí tieto šaty, — od

povedal Pachomius, — ale ona nie je ich hodná, lebo toto 
sú Šaty dievčenské, ona sa vydáva za pannu a aj tak sa 
oblieka, no svoje panenstvo už stratila, žije v hriešnej ne
čistote. Poznal som, že tieto šaty sú hriechom poškvrnené, 
preto som povedal, že to nie sú jej šaty. A ty najprv ju 
nauč, aby prestala hrešiť, nech sľúbi, že bude žiť Čisto pred 
Bohom, vtedy bude k nej Pán milosrdný a vyzdraví ju.

Keď to otec počul, zosmutnel. Doma zobral dcéru na vý
sluch a  ona mu prezradila svoj hriech sľubujúc pod prísa
hou viac už nezhrešiť. Otec sa vrátil k Pachomiovi a roz
povedal mu o pokání svojej dcéry. Pachomius sa pomodlil 
za ňu a  poslal jej trochu posväteného oleja. Keď sa dcéra 
s vierou pomazala týmto olejom, vyzdravela.

(Poikriačovianie na 15 s ir .).



PÁPEŽ MIERU
(26. pokračovanie]

SVEDECTVO GUIDA GUSSA
Bolo veľa svedkov posledných chvíľ pozemského života 

a blaženej smrti pápeža Jána. Všetci vydávajú súhlasné 
svedectvo o týchto posvätných chvíľach jednej z najväč
ších postáv nášho storočia. Z veľkého počtu svedectiev 
vyberáme dve.

V predchádzajúcom rozprávaní sme uviedli, že po prícho
de Angela Roncalliho ako patriarchu do Benátok, uprázd
nilo sa miesto komorníka. Toto miesto získal prostý, chu
dobný, 22-ročný rybár z Caorli, z dedinky severne od Be
nátok. Vedel viesť auto, posluhovať pri stole i v kostole, 
konať rozličné služby v patriarchálnom paláci. Angelo 
Roncalli si ho veľmi obľúbil pre jeho vernosť a oddanosť 
a neskôr s ním prešiel aj do Vatikánu, kde si priviedol aj 
svojho brata Paola. Obidvaja boli dôvernými svedkami aj 
posledných chvíľ života pápeža Jána, prežívali s pápežo
vou rodinou a všetkými hodnostármi, ktorí navštevovali 
umierajúceho pápeža, nádeje a úzkosti kresťanského sveta. 
Guido Gusso napísal neskôr o týchto momentoch svoje do
bre odpozorované zážitky a dojmy a uverejnil ich pod ná
zvom: „Tak umrel svätý“. Uvedieme z neho iba časť, ktorá 
sa priamo týka pápežovho komorníka Guida Gussa.

V noci zo Štvrtka na piatok 30.—31. mája nastala kríza 
v zdravotnom stave pápeža Jána. Vnútorné krvácanie spô
sobovalo pápežovi nevýslovné muky. Jeho silný organizmus 
znášal utrpenie hrdinsky, ale tentoraz nemohol sa zdržať 
od bolestných výkrikov. Lekár dal pápežovi utišujúce lie
ky, ale bola to strašná noc. Kto mal upovedomiť pápeža, 
že nadišla jeho posledná hodina? Táto smutná úloha bola 
zverená jeho osobnému sekretárovi mons. Lorisovi Capo- 
villovi. Sekretár pristúpil k pápežovej posteli a povedal 
mu, aby odovzdal sa Bohu, pretože už mu nezostávalo ve
ľa času pre život. Pápež veľmi spokojne prijal tieto slo
vá.

Pápež chvíľu mlčal. V izbe všetci ani nedýchali. Po, 
chvíli pápež Ján s takmer usmiatou tvárou povedal: „Keď 
je to mienka lekárov, potom niet tu čo hovoriť. Pripravme 
sa na smrť. Som pápežom, mám umrieť tak, ako sa patrí 
na pápeža. Nech sa všetko vykoná v súlade s tým, čo pred
pisuje ceremoniál“. Pozval k sebe jemu drahé osoby, svo
jich spolupracovníkov a  kázal si priniesť Božie Telo ako 
pokrm na cestu do večnosti a  vykonať obrad sviatosti cho
rých.

„Potom chcel nás žehnať jedného po druhom — hovorí 
Guido Gusso. — Pozval najprv svojho sekretára, potom svo
jich bratov, sestru a neskôr aj nás, Paola aj mňa. Pápež 
mi dal niekoľko rád, opýtal sa, ako sa má moje dieťa, po
tom povedal: ,Prv, ako opustím túto zem, chcem ti daro
vať posledný darček. Máš nejaké prianie?“ Bol som veľmi 
vzrušený. ,Nie, Svätý Otče, netúžim po ničom — odpove
dal som zmätený. — Vaša Svätosť už aj tak veľa urobila 
pre mňa a môjho brata. Nežiadam si už nič, chcel by som 
iba, aby Vaša Svätosť z neba i naďalej ochraňovala mňa i 
moju rodinu.' .Dobre, urobím to — odpovedal pápež — 
ale ja ti chcem nechať Čosi, čo ti poslúži teraz, tu: chcem  
ti dať darček, ktorý bude pre teba užitočný v živote.* Chví
ľu mlčal so zatvorenými očami a potom mi povedal: 
,Chcem ti dať radu, Guido, ktorá ti navždy má pripomínať, 
keď už mňa nebude: nelipni nikdy na peniazoch.1

Podivil som sa a bol som opäť zmätený. Môj plat je 
skromný. Pochádzam z rodiny rybárov, nikdy som neve
del, čo to znamená mať veľa peňazí. Pápež postihol môj 
zmätok. Povedal: ,To je rada, ktorú ti dávam, nikdy na ňu 
nezabudni. S peniazmi nikdy nič dobrého neurobíš. Peniaze 
kazia ľudí.’ Keď povedal tieto slová, skončil so mnou roz
hovor.“

Cez sobotu prvého júna pápež sa dostal do agónie a ce
lých sedem hodín bol v bezvedomí. Koniec sa ukazoval 
blízky. V pápežovej spálni sa zhromaždili kardináli, pre
láti, diplomati. Všetci znepokojení očakávali rozvoj cho
roby. Skoro po obede sa pápež prebral z bezvedomia a 
začal sa lepšie cítiť na prekvapenie a vzrušenie prítom
ných. Rozpoznával osoby prítomné v izbe. Chcel ich vyob
jímať rad-radom, bratov, sestrencov, bratancov. „Chcel, 
aby sme mu pomohli sadnúť na posteli a poprosil o kávu. 
Boli sme všetci vzrušení z tohto neobyčajného zlepšenia 
zdravia. Mysleli sme na zázrak, ale prof. Mazzoni, jeho 
osobný lekár, povedal, že je to iba chvíľkový stav jas
nosti mysle, ktorý už nemôže zmeniť klinický obraz cho

roby. Pápež hovoril: citoval zo sv. Písma, potom dodal: 
„Pred chvíľou bol som mŕtvy, teraz som vstal z mŕtvych. 
Naraz so smrťou sa začína nový život“.

Pápež začal hovoriť obracajúc sa na každého osobitne. 
Poďakoval lekárom za starostlivú opateru. Obrátil sa na 
bratov a ostatných príbuzných a rozprával sa s nimi v 
bergamskom nárečí. Poďakoval sa štátnemu sekretárovi. 
Keď prišiel rad na nás, pápež, v prítomnosti kardinálov, 
príbuzných, lekárov, poďakoval aj nám, svojim dvom ko
morníkom a prosil nás o prepáčenie, ak s nami zachádzal 
nezdvorilo. Oči sa nám zaliali slzami, vedeli sme, že sú to 
jeho posledné slová adresované mne a môjmu bratovi

Toľko zo svedectva pápežovho komorníka Guida Gussa.
SVEDECTVO MONS. GIOVANNIHO BATTISTU RONCALLI
HO
Veľmi dojímavé, priam vzrušujúce svedectvo o svätej 

smrti pápeža Jána vydáva jeho synovec, mons. Ján Krsti
teľ Roncalli, syn pápežovho najmladšieho brata Jána.

Do Ríma prišiel na zvesti o pápežovej chorobe už 27. 
mája a hneď ho uviedli do pápežovho súkromného býva
nia. Pápež ho privítal s podmaňujúcou láskavosťou a mi
lotou. Dal sa informovať o celej rodine, ako vyzerá teraz 
Sotto il Monte, čím sa zaoberá, či je spokojný s prácou,

O pápeža sa starali lekári Gasbarrini, Valdoni a Mazzo
ni, nikdy ho neopúšťali. Prehovoril aj k nim: „Ďakujem 
vám, veľmi vám ďakujem, pretože ste mi preukázali veľké 
milosrdenstvo. Upozornili ste ma už skôr, že idem v ús
trety smrti a preto od tejto chvíle môžem odložiť všetky 
myšlienky späté so zemou a zaoberať sa iba svojou du* 
šou“.

Cítil sa silnejší, prosil, aby mohol vykonať generálnu 
spoveď a vyše pol hodiny zostal so svojím spovedníkom 
mons. Cavagnom, potom prijal pokrm na cestu do večnosti 
s veľkou zbožnosťou a sústredenosťou a sviatosť chorých 
mu udelil mons. Van Lierde.

„Zatiaľ, Čo sa toto všetko odohrávalo v pápežovej izfa«
— hovorí Satista Roncalli — išiel som zavolať jeho bra
tom do Sotto il Monte v nádeji, že sa im podarí prísť na 
poslednú rozlúčku. Svätý Otec začal odriekať vyznanie vie
ry. Jeho hlas zoslabol, zlomil sa, ale slová boli výrazné. 
Mne povedal, aby som odovzdal pozdravy a osobitné po* 
žehnanie príbuzným a farníkom v Sotto il Monte. Boli to 
hodiny plné bolesti, úzkosti, ale aj viery. Kieď sa dozve
del o beznádejnom stave svojho organizmu, Svätý Otec 
zameral všetky myšlienky na duchovnú oblasť. Zdalo sa, 
že zo všetkých vecí na svete pre neho už nič nejestvuje... , 
Keď bol istý, že umiera, nechcel, aby sme sa trápili váž
nym stavom jeho choroby: bola by to preňho neobyčajne 
mučivá myšlienka, že veriaci by si ho boli predstavovali 
ako veľmi trpiaceho. Nie je kresťansky hovoriť o strašných _ 
bolestiach, kto umiera v milosti. Cítili sme, že pápež ne
smierne trpí, ale súčasne do údivu nás privádzal pohľad 
naňho, ako sa mu darí ju premáhať silou viery a kres
ťanskej odovzdanosti.

V ten piatkový večer 31. mája prišli zo Sotto il Monte 
pápežovi traja bratia — Zavério, Alfrádo a Giuseppe a ses
tra Assunta a ďalší príbuzní.

Len čo bratia prišli, uviedol som ich do pápežovej izby, 
prosil som ich, aby neplakali a  aby vyšli z izby, keby sa 
nemohli zdržať sĺz. Títo úbohí starčekovia veľmi milovali 
svojho brata, chveli sa o jeho život, o život pápeža Jána, 
ich brata a boli už plní strachu na ceste lietadlom, či sa s 
ním stretnú ešte živým.

V izbe vládlo pološero, svetlo sa odrážalo z tienidla lam
py umiestnenej nad posteľou. Keď pápež poznal bratov, 
obrátil sa k nim s tvárou plnou lásky: „Prosím vás, aby ste 
žili i naďalej v prostote, vo viere, v tradícii opravdivých 
kresťanských rodín“. Moji strýčkovia stáli nehybne po obi
dvoch stranách izby, utrápení, usilujúci sa neplakať. Vtedy 
ich jedného po druhom pozval k sebe a  jasno, výrazne vy
slovoval slová potechy, mená milovaných osôb, spoločné 
spomienky z detských čias.

V tomto momente sme si pripomínali slová, ktoré napí
sal 3. decembra, krátko po svojich osemdesiatych narode
ninách fl961) bratovi Zavériovi a ktoré považoval za du
chovný testament pre celú rodinu Roncalliovcov: „Môj po. 
koj, osobný pokoj, ktorý tak všetkých udivuje, je v tom 
obsiahnutý: byť poslušným tak, ako som vždy bol a nepro
siť a netúžiť po dlhšom živote ani o jeden deň poza čas, 
keď anjel smrti ma príde pozvať. Viem dobre, že vás po
stretnú nepríjemnosti zo strany tých, ktorí chcú nespra
vodlivo rozumovať. Mať pápeža v rodine, ku ktorému sfi

(Pokračovanie 'na 15. str.)



Život Ježiša Krista
podľa štyroch evanjelistov

Kto vás prijíma, mňa prijím a, a kto mňa prijí
ma, prijíma Toho, ktorý ma poslal. Kto prijím a 
proroka, pretože je  prorok, dostane odplatu pro
roka. Kto prijíma spravodlivého, pretože je  spra
vodlivý, dostane odplatu spravodlivého. Kto teda 
podá piť jednému z týchto m aličkých čo len po
hár čerstvej vody, pretože je  (m ojím ) učeníkom, 
veru, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu.“

Keď Ježiš podal všetky tieto pokyny svojim dva
nástim učeníkom, odišiel odtiaľ, aby učil a kázal 
po ich mestách.

1. Kto by chcel svoj dočasný život zachovať odstúpením 
od Krista, za cenu zrady, stratí život večný. Kto zasa z 
lásky ku Kristovi vydá v obetu svoj časný, pozemský život, 
zaistí si život večný, ktorý obsiahne ako odmenu a náhra
du za všetko, čoho sa tu na svete vzdal (Lk 17, 33).

Herodesa Antipasa trápia pochybnosti [Lk 9,
7-9).

Štvrťvladár1 Herodes sa dopočul o všetkom, čo 
sa deje a bol v rozpakoch, lebo poniektorí hovo
rili: „Ján vstal z mŕtvych“ — iní: „Eliáš sa z ja 
vil!“ — iní zasa: „Jeden z dávnych prorokov vstal 
(z mŕtvych).“ Ale Herodes vravel: „Jána som dal 
sťať. Kto je však tento, o ktorom také veci po
čúvam?“ I žiadal si ho vidieť.

1. Štvrťvladár — tetrarcha (vládca nad štvrtinou niek
dajšieho Herodesovho kráľovstva) Herodes Antipas bol sy
nom Herodesa „Starého“ (zvaného Veľký, toho, čo prena
sledoval dieťa Ježiša) a ako dedičstvo po otcovi dostal 
vládu nad Galileou a Pereou.

Ako bol umučený Ján Krstiteľ (Mk 6, 17—19).
Sám Herodes dal totiž chytiť Jána a zviazaného 

vsadil do žalára pre Herodiadu, manželku svojho 
brata Filipa, ktorú si bol vzal.

Lebo Ján bol vyčítal Herodesovi: „Nie je  ti do
volené žiť s manželkou tvojho brata .“ Herodias 
preto zanevrela na neho a chcela ho dať zabiť, 
ale nemohla. Lebo Herodes sa bál Jána, keďže 
vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, i chránil 
ho. A ked' ho počúval, býval vo veľkých rozpa.- 
koch, no jednako rád ho počúval.

Tu prišiel vhodný deň, keď Herodes na svoje 
narodeniny pripravil hostinu veľmožom, vysokým 
dôstojníkom a popredným mužom z Galiley. Keď 
potom vošla dcéra onej Herodiady a tancovala, 
zapáčila sa Herodesovi i jeho hosťom, takže kráľ 
povedal dievčaťu: „Žiadaj si odo mňa, čo chceš, 
a dám ti!“ Aj sa je j zaprisahal: „Čo si len zažia
daš, dám ti, čo hneď i polovicu svojho kráľov
stva.“ Ona vošla a spýtala sa matky: „Co si žia
dať?“ Tá jej však povedala: „Hlavu Jána Krsti
teľa.“ Hneď potom spešne pristúpila ku kráľovi 
a vyslovila svoju žiadosť: Chcem, aby si mi hneď 
dal na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ Tu sa kráľ 
zarmútil, ale pre prísahu a pre spoluhodovníkov 
nechcel ju odmietnuť. I poslal kata a rozkázal 
priniesť (Jánovu) hlavu. Ten odišiel a sťal ho v 
žalári, priniesol jeho hlavu na mise a odovzdal ju 
dievčaťu, dievča ju zas dalo svojej matke. Keď sa
o tom dopočuli Jánovi učeníci, prišli, vzali jeho 
mŕtvolu a uložili ju  do hrobu.

Návrat apoštolov. Nasýtenie päťtisíc ľudí (Mk
6, 30— 44J.

Keď sa apoštoli poschádzali k Ježišovi, zvesto
vali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: 
„Poďte, utiahnime sa na osamelé miesto a odpo
činiete si troch u !“ Bolo totiž mnoho tých, čo stále 
prichádzali a odchádzali, takže sa ani nemali k e
dy najesť. Odišli teda na loďke a uchýlili sa na 
osam elé miesto. Ale keď ich videli odchádzať, 
mnohí porozumeli (kam idú). I zbehli sa ta pešo 
zo všetkých m iest a predstihli ich.

Ked Ježiš vystúpil (z loďky), uzrel veľký zá
stup a uľútilo sa mu ich, lebo boli ako ovce bez 
pastiera, a začal ich  učiť mnohým veciam. Keď 
už bola neskorá hodina, pristúpili k nemu uče
n íci a povedali mu: „Toto miesto je  pusté a už je  
neskoro. Rozpusti ich, nech odídu do okolitých 
osád a dedín nakúpiť si pokrmu, aby mali čo 
jesť.“ I odpovedal im: „Dajte im jesť vy!“ Oni mu 
povedali: „Máme azda odísť a nakúpiť chleba za 
dvesto denárov a dať im jesť? Opýtal sa ich: 
„Koľko chlebov m áte? Choďte a pozrite!“ A ked 
zistili, povedali: „Päť a  dve ryby“. Tu im kázal 
pousadzovať všetkých po skupinách na zelenú 
trávu. Pousadzovali sa teda v skupinách po sto 
a po päťdesiatich. I vzal tých päť chlebov a dve 
ryby, pohliadol k nebu, požehnal ich, lám al ch le
by a dával svojim  učeníkom, aby im ich podávali. 
Aj obe ryby rozdelil medzi všetkých. I jed li všetci 
a nasýtili sa. Potom nazbierali dvanásť plných ko
šov odrobín, čo ostali, a (odpadkov) z rýb. Tých 
však, čo jedli, bolo päťtisíc mužov.1

1. Toto zázračné rozmnoženie chlebov a rýb sa udialo 
„blízko pred Veľkou nocou“ toho roku. Bola to druhá Veľká 
noc Kristovho verejného účinkovania.

Ježiš sa vytratí zo zástupu, ktorý ho chce uro
biť kráľom (Jn 6, 14— 15).

Keď tí ľudia videli, aké znamenie vykonal (Je 
ž iš), hovorili: „Toto je  naozaj prorok, ktorý má 
prísť na svet.“ Ked však Ježiš zbadal, že chcú 
prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, 
utiahol sa znova samotný na horu.

Ježiš chodí po mori (Mt 14, 22— 33).

Hneď potom kázal (Ježiš) svojim  učeníkom 
vstúpiť na loďku, aby ho predišli na druhý breh,1 
kým On nerozpustí zástupy. A keď rozpustil zá
stupy, celkom  sám vystúpil na horu modliť sa. Už 
nastal večer, a on tam zostal sám.

No loďka bola už hodne vzdialená od brehu a 
vlny ňou zm ietali, lebo dul protivný vietor. Tu o 
štvrtej nočnej stráži2 priblížil sa k nim Ježiš, krá
ča jú c po mori. Keď ho učeníci zazreli kráčať po 
mori, naľakali sa a hovorili: „To je  m átoha.“ A 
od strachu zakričali. Ale Ježiš sa im hneď ohlásil 
slovami: „Dôverujte, ja  som to, nebojte sa !“ Tu sa 
ozval Peter a povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž 
mi prísť k tebe po vode!“ A on mu riekol: „Poď!“
I vystúpil Peter z loďky, k ráčal po vode a už bol 
pri Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, zľakol sa. 
Vtedy sa začal topiť i vykríkol: „Pane, zachráň 
m a!“ Tu Ježiš hneď vystrel ruku, uchopil ho a 
povedal mu: „Maloverný, prečo si zapochyboval?“ 
A len čo vstúpil do loďky, vietor ustal. Tí však, 
čo boli na loďke, padli pred ním a vyznávali: „Na
ozaj, si Syn Boží.“



1. G enezaretské jazero sa  volalo a j jazerom  Tiberiadským, 
podľa m esta Tiberiady (na západnom brehu ja z e ra ), ktoré 
vystaval Herodes Antipas a nazval podľa rím skeho cisára 
Tibéria.

2. Štvrtá nočná stráž zodpovedá času priamo pred ran
nou zorou (svitaním ) asi od 3. do 6. hod.

Ježiš v genezaretskom  kraji (Mt 14, 34— 36],

Keď sa preplavili na druhú stranu, došli do 
k ra ja  G enezaret.1 Ako sa obyvatelia toho k ra ja  o 
ňom dozvedeli, vyslali poslov do celého okolia 
a dali k nemu podonášať všetkých chorých. Títo 
ho prosili, aby sa im dal dotknúť čo len  obruby 
svojho rúcha. A všetci, čo sa (h o) dotkli, boli uz
dravení.

1. G enezaret je  úrodná rovina na severozápadnom  po
breží G enezaretského jazera.

Ježišova eucharistická reč v Kafarnaum e: „Ja 
som chlieb, ktorý zostúpil z neba!“ (Jn  6, 22—
71).

Na druhý deň zástup, ktorý bol ostal na dru
hom brehu jazera , zbadal, že tam  ostala  iba jed 
na loďka a že Ježiš nevstúpil na loď so svojim i 
učeníkm i, ale u čen íci sa odplavili sam i. Tu prišli 
druhé loďky z Tiberiady k tomu m iestu, kde jed li 
chlieb, nad ktorým  Pán bol vzdal vďaky. A keď 
zástup videl, že tam  n iet Ježiša, ani jeho u čen í
kov, vstúpili na loďky a p rišli do Kafarnaum a, 
hľadajúc Ježiša.

A keď ho n ašli na druhom brehu jazera , pýta
li sa ho: „Rabbi, ako si sa sem d o sta l?“ Ježiš im 
odpovedal: „Veru, veru, hovorím  vám, nehľadáte 
ma preto, že ste videli znam enia, a le že ste jed li 
z chlebov a nasýtili ste sa. N enam áhajte sa o po
minuteľný pokrm , a le o pokrm, ktorý trvá do v eč
ného života, aký vám dá Syn človeka! Jeho totiž 
Boh Otec označil pečaťou (h od n ov ern osti).“

I vraveli mu: „Ako si máme počínať, aby sme 
konali skutky B o žie?“ Ježiš im odpovedal: „Veriť 
v toho, ktorého On poslal, toto je  dielo Božie.“ 
Spýtali sa ho teda: „Akéže znam enia konáš, aby 
sm e uvideli a uverili ti?  Čo rob íš? Naši otcovia 
jed li na púšti m annu, ako je  napísané: Chlieb 
z neba dal im je sť .“ Ježiš im teda odpovedal: „Ve
ru, veru, hovorím  vám, nie M ojžiš vám dal ch lieb  
z neba, a le môj Otec dáva vám pravý chlieb  z 
neba, lebo chlieb  Boží je  ten, čo zostupuje z n e
ba a dáva život svetu .“ Povedali mu teda: „Pane, 
daj nám  vždycky toho ch le b a !“ Ježiš im odpove
d al:1 „Ja som ch lieb  života! Kto prichádza ku 
mne, nikdy viac nebude hladný, a kto verí vo 
mňa, nikdy viac nebude smädný. Ale ako som 
vám povedal: Aj ste m a videli, a neveríte! V šet
ci, k torých mi dáva Otec, prídu ku m ne, a toho, 
kto príde ku m ne, nevyhodím von. Veď som n e
zostúpil z neba preto, aby som konal svoju vôľu, 
ale vôľu Toho, ktorý m a poslal! A vôľa Toho, k to 
rý m a poslal, je , aby som nikoho n estra til z tých,
ktorých mi dal, a le aby som vzkriesil všetkých v 
posledný deň. Lebo to je  vôľa m ôjho Otca, aby 
každý, kto vidí Syna a verí v neho, m al život več
ný. A ja  ho vzkriesim  v posledný deň.“

I začali Židia reptať proti nemu, lebo povedal: 
„Ja som chlieb , ktorý zostúpil z n eb a !“ A vraveli: 
„Vari je  to nie Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca a 
m atku poznám e? Akože teda hovorí: Z neba som 
zostú p il?“ Ježiš im nato odpovedal: „Nereptajte 
medzi sebou! Nikto nem ôže prísť ku mne, ak ho 
nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja  ho vzkrie
sim v posledný deň! V (kn ihách) Prorokov je 
napísané: V šetkých bude Boh poučovať. A každý, 
kto počúva Boha a dá sa poučiť, príde ku mne. 
Nie žeby niekto bol videl Otca, iba Ten, ktorý je 
od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám, kto 
verí vo mňa, má život večný. Ja som chlieb živo
ta. Vaši otcovia jed li na púšti mannu2 a zomreli. 
Ale toto je  chlieb, ktorý zostúpil z neba, aby, kto 
z neho je , neum rel. Ja som chlieb živý, ktorý zo
stúpil z neba. Ak niekto je  z toho chleba, bude 
žiť naveky. A chlieb, ktorý (vám ) ja  dám, je  mo
je  Telo — pre život sveta .“

Tu sa Židia začali hádať medzi sebou a hovo
rili: „Akože nám tento môže dať jesť svoje telo?“ 
Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám, 
ak nebudete jesť Telo Syna človeka a piť jeho 
Krv, nebudete mať v sebe života. A kto je  moje 
Telo a p ije  moju Krv, má (v sebe) život večný, a 
ja  ho vzkriesim  v posledný deň. Moje Telo je  op
ravdivý pokrm  a m oja Krv je  opravdivý nápoj. 
Kto je  m oje Telo a p ije  moju krv, prebýva vo mne 
a ja  v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja  žijem 
skrze Otca, tak  a j ten, kto mňa je , bude žiť skrze 
m ňa. Toto je  ch lieb , ktorý zostúpil z neba, a nie 
ten, čo jed li vaši otcovia a pom reli. Kto je  tento 
chlieb, bude žiť naveky.“

Toto povedal, keď učil v Kafarnaum e v syna
góge. Mnohí z jeho učeníkov, k torí to počuli, po
vedali: „Tvrdá je  to reč! Ktože ju  môže počúvať?“ 
A Ježiš, spoznajúc v duchu, že u čen íci na to rep
ta jú , povedal im: „Toto vás pohoršuje? A čo, keď 
uvidíte Syna človeka stúpať ta, kde bol predtým? 
Duch dáva život, telo  nie je  súce na nič. Slová, 
k toré som vám povedal, sú duch a život. Medzi 
vami sú však poniektorí, čo neveria.“ Ježiš totiž 
od počiatku vedel, k torí veria a kto ho zradí. Do
dal: „Preto som vám povedal, že nikto nemôže 
prísť ku mne, ak sa mu toho nedostane od Otca.“

Odvtedy sa m nohí z jeho učeníkov vrátili do
mov a viac s ním nechodili. Ježiš teda oslovil 
dvanástich : „Azda aj vy ch cete od ísť?“ Šimon Pe
ter mu však odpovedal: „Pane, ku komu pôjde
m e? Ty m áš slová života večného, a my sme uve
rili a spoznali, že ty si Svätý Boží.“ Ježiš im od
vetil: „Či som si vás dvanástich ja  nevyvolil? A 
jed en  z vás je  d iabol!“ Hovoril to o Judášovi, sy
novi Šim ona Iškariotského, lebo ten, jeden z dva
nástich , ho potom zradil.

1. Túto reč povedal Ježiš v kafarnaum skej synagóge pred 
veľkým zástupom.

V te jto  reč i Ježiš sľúbi, že ustanoví Eucharistiu: Židom, 
ktorí si žiadajú ešte chleba (po zázraku rozmnoženia chle
bov), Ježiš prisľúbi dať jesť svoje telo a piť svoju krv na 
udržovanie božského života, ktorý on prišiel doniesť sve
tu. Tento prísľub splní ustanovením Sviatosti oltárnej pri 
Poslednej večeri.

2. Ježiš sa  odvoláva na zázračný príbeh s mannou (pozri 
Exodus hl. 16, 9— 36), k tore j dal Boh padať z neba, aby 
nasýtil židovský národ na púšti.



(Dokončenie z 11. s tr .}

Jeden z kláštorných bratov túžil sa stať mučeníkom za 
Krista. Poprosil preto Pachomia: „Pomodli sa za mňa, aby 
som sa stal mučeníkom“.

— Vyhoď zo svojho srdca, syn môj, také myšlienky, — 
napomenul ho Pachomius, — netúž po mučeníctve. Ži dob
re a snaž sa nevinným životom vyhovieť Kristovi a budeš 
mať účasť so svätými mučeníkmi v nebi.

Ja zahyniem, otče, plakal jeden z bratov — pustovníkov,
— zhrešil som a nemám nádej na spásu . . .

Pachomius ho vzal za ruku.
— Je pravda, že si sa hriechom odcudzil od Boha, ale 

Pán je dobrý, nie na veky sa hnevá. On rozdáva milosti 
a môže naše hriechy, v bezodnej hĺbke svojho milosrden
stva, sťa kameň v mori utopiť. Neželá si. smrť hriešnika, 
ale si praje a chce jeho pokánie, aby ten, ktorý padne, aby 
vstal. Pán si želá, aby ten, ktorý sa odvráti od Neho, aby 
neodchádzal, ale aby čo najskôr sa vrátil k Nemu. Neupa- 
daj do zúfalstva. Aj pre teba je nádej na spásu. Lebo zre
zaný strom opäť preráža z koreňov a rastie . . .

A tak Pachomius ukázal bratovi cestu pokánia . . .  Pri od
chode bratova tvár bola radostná.

Raz Pachomius prejavil svoju netrpezlivosť. No hneď si 
dohováral: „Bože, ako môžem dávať návod pre dobrý život 
tým, ktorých si povolal ku spolužitiu so mnou, keď sám 
som prv nepremohol nepriateľa?“

A keď sa modlil za chorých a trpiacich, zakaždým svoju 
modlitbu končil slovami: „Nech bude vôľa Tvoja!“

{Dokončenie z 12. str.)

obrátené pohľady celého sveta, plné úcty a ktorého rodina 
žije tak prosto, tak skromne. . .  Ale slávou pápeža nie je 
obohatenie svojej rodiny, ale jedine poskytnutie pomoci v 
duchu milosrdenstva, podľa potrieb a podmienok každého 
z nich. V tom zostáva jedna z najkrajších a najcennejších 
dôvodov slávy pápeža Jána a rodiny Roncalliovcov. Po mo
jej smrti nebude mi chýbať sláva, ktorá toľko cti dala svä
tosti Pia X.: ,chudobným sa narodil a chudobným zomrel'“.

So vzrušením som myslel na tieto slová a zdalo sa mi, 
že obsahovali v sebe pečať morálnej veľkosti môjho strýka. 
Chndobný sa narodil, chudobný zomrel. Len veľmi málo 
ľudí vedelo, že zložil sľub chudoby. Nechcel nič ponechať 
pre seba. Mal iba peniaze, ktoré z času na čas mu slúžili 
na dobročinné ciele. Vo chvíli, keď prichádzala smrť, v je
ho „kase“ sa nachádzalo dvestotisíc lír (dvojmesačný prie
merný plat talianskeho úradníka). Ani groša viac. To bol 
celý jeho majetok. Ale keby žil, tieto peniaze boli by zo
stali v pokladnici naisto iba niekoľko dní, kým by ich ne
bol odovzdal na nejaký dobročinný cieľ alebo osobe, ktorá 
bola na ne utisnutá.

Okrem duchovného testamentu zanechal pápež malý tes
tament, určený rodine. Obdarúva nás v ňom predmetmi a 
pamiatkami. Ale nie peniazmi, nijakými materiálnymi hod
notami, pretože nič nemal. Všetko, čo mal, aj dary, ktoré 
dostával od štátnikov a hláv štátov, vždy daroval dobročin
ným ústavom v Bergame, v Taliansku a vo svete. „Mám 
všetko a nič — hovorieval — som vlastníkom všetkého a 
ničoho“. A usmieval sa spokojne. Nechcel však, aby sa o 
tom hovorilo. Myslel, že milosrdenstvo sa má chápať v 
omnoho širšom zmysle. „Nepatrí sa — hovorieval — ob
medzovať kresťanské milosrdenstvo na dávanie, na obyčai- 
ný materiálny akt. Ono musí byť čímsi nekonečne väčším“. 
Pre neho napr. aktom milosrdenstva bola encyklika Matka 
a Učiteľka, vyučovanie ľudí láske a spravodlivosti, šírenie 
uravej vzdelanosti, hlásanie ľudských i božských právd. 
Čnosť kresťanského milosrdenstva rozumel v najvyššom 
zmysle: od groša daného chudobnému k bezmedznej láske, 
ktorá zahrňovala všetkých ľudí, i celý svet.

Každému z nás v rodine zanechal v testamente pamiat
ku, nejaký predmet, ktorý kadodenne používal. Všetky tieto 
predmety zaniesieme do Sotto il Monte, založíme múzeum 
v Colombere, v dome našej rodiny. Tam prídu hľadať pa
miatky po milovanom pápežovi osoby, ktoré v týchto dňoch 
píšu nám z celého sveta svoje listy: „Pošlite nám nejaká 
relikvie“.

Ale myseľ sa vracia do dní smrti. V sobotu nad ránom
1. júna sa pápež náhle začal lepšie cítiť. Vzrušený mons. 
Taccoli povedal: „Svätý Otče, zdá sa nám, že ste vstali z 
mŕtvych“. Nám všetkým sa zdalo, že v priebehu týchto 
niekoľkých hodín v tejto tmavej izbe sa stalo čosi nevysvet
liteľné, boli sme preniknutí neobyčajným ovzduším milos
ti. Vzrušenie bolo ohromné. Zdalo sa, že pápež sa začal 
lepšie cítiť, bol spokojný a chcel nás potešovať. „Mohol 
som sledovať svoju smrť krok za krokom — povedal — a 
teraz spokojne idem ku koncu“.

Boli sme preniknutí akýmsi neobyčajným pocitom šťastia. 
Pokúšali sme sa ho spýtať, ako sa cíti, či nie je smädný. 
„Áno“ — odpovedal. Či by sa nechcel napiť kávy — spýtal 
sa Gasbarrini. „Rád“ — usmial sa pápež.

(Dokončenie zo 4. str.)

dieťa v náručí svojej matky. Často spomínal, že už vo svo
jej mladosti došiel Božím zásahom k poznaniu, že sa netreba 
spoliehať na ľudskú obozretnosť: „Nemôžem pochopiť, aby 
ten, ktorý verí v Božiu Prozreteľnosť, ktorá sa stará aj o 
najmenšieho červíčka, nebol presvedčený, že všetko, čo sa 
v nás a  okolo nás deje, že je len k nášmu dobru!“ — Dô
verou v Boha dokumentujeme prakticky jeho božské vlast
nosti: dobrotivosť, milosrdenstvo a vernosť! Preto dôvera 
je Bohu veľmi milá. Božský Spasiteľ vyhlásil Benígne Kon- 
zolate: „Keď mi chceš urobiť radosť, dôveruj mi. Keď mi 
chceš urobiť radosť väčšiu, dôveruj mi viacej! Keď mi chceš 
urobiť radosť čo najväčšiu, dôveruj mi bez hraníc!“ — Buď
me teda vo vlastnom živote kazateľmi tejto čnosti, aby tou
to čnosťou bol v nás oslavovaný všemohúci milosrdný a ver
ný Boh!

Taras Buľba, hrdinský kozák, bol prenasledovaný poľskou 
šľachtou. Po mnohých bitkách sa zmocnili jeho syna, kto
rého hrozne mučili na námestí pred očami ľudu. Mladý ko
zák znášal všetky bolesti veľmi hrdinsky. Lámali mu kosti 
na rukách i na nohách, takže ich praskot sa rozliehal ce
lým námestím a dav to všetko sledoval v tichom mlčaní. 
Tu naraz syn zavolal: „Otecko, poduješ?“ Predpokladal to
tiž, že otec bude medzi davom, i keď bolo veľké nebezpečie, 
že chytia aj jeho otca. A tu počul hlas: „Áno, synu, poču
jem!“ A syn posilnený hlasom a prítomnosťou otcovou zná
šal trýznenie a muky až k smrti, súc spokojný v presvedče
ní, že trpí za svätú vec svojho otca!

Aj nám prídu chvíle trápenia. A tu veľmi príjemne do
padá na dušu myšlienka, že náš nebeský Otec to všetko vi
dí. „I keby som mal ísť cez údolie tieňa smrti, nebudem 
sa báť zlého, lebo Ty so mnou si!“ (Ž. 22).

Ak nás zastrašujú naše hriechy, nádej nás uisťuje, že 
nám budú odpustené. Aj vtedy nám Boh ponúka milosť na 
obrátenie a pre svätý život po obrátení. Aj sám sv. Pavol 
po svojom obrátení priznáva: „Milosťou Božou som tým, 
čím som a milosť Božia nebola vn mne  márna!“ Pán Eoh 
chce, aby sme mali nádej. Boh chce, aby istota" našej ná
deje sa opierala len o neho. I keď žiada našu spoluprácu, 
naše dobré skutky, predsa nechce, aby sme d-o nich skla
dali svoju nádej!“ Keď všetko urobíte, čo sa vám rozkáže, 
povedzte: služobníci neužitoční sme!“ (Lk 17, 10). Toto na
učenie ťažko chápu duše, ktoré sú navyknuté príliš spolie
hať na svoje sily. Preto Pán Boh často na nich dopustí 
rôzne trpké okolnosti a zúfania, aby si uvedomili svoju sla
bosť a nemohúcnosť a  osvojili si čnosť dôvery, v ktorej 
náideme vždy Božiu pomoc a otcovskú lásku!

Keď sa pri pádoch a slabostiach uzavrieme do seba, pri- 
strihujeme krídla nádeji a ešte viacej sa ponárame do svo- 
ief biedy. Ale keď sa úkonom plnej dôvery pozdvihneme k 
Bohu, vtedy dostane naša slabosť posilu a oporu Božskej 
všemohúcnosti. Pevná nádej v Boha urobí nás silnými, od
vážnymi, veľkodušnými a bude pákou nášho života!

V strastiach nášho života dvíhajme svoj pohľad k nebu, 
kde je náš dobrý Otec a dobrotivá Matka. Oni sú vždycky s 
nami, so svojimi synmi aj dcérami!

Mikuláš Mariánsky



Z februárových výročí

1. februára r. 1880 — pred 100 rok
mi — v Dolných Držkovciacli sa naro 
dil dr. Michal Beňo, generálny vikár, 
Člen výboru Spolku sv. Votecha, mie
rový pracovník, nositeľ vyznamenania 
Za zásluhy o výstavbu (umrel r. 
1964).

— — t . 1910 — pred 70 rokmi — 
v Prahe umrel Antonín Sláviček, čes
ký maliar, krajinár (nar. r. 1840).

2. februára r. 1550 — pred 430 rok
mi — cisár FERDINAND I. potvrdil 
výsady mesta Bánovce nad Bebravou.

— — ir. 1945 — pred 35 rokmi — 
nacisti vypálili obec Miezgovce, okr. 
Bánovce nad Bebravou, pričom zho
relo 55 domov i s hospodárskymi bu
dovami.

— — r. 1970 — pred 10 rokmi — 
umrel Bertrand Arthur Russell, an
glický matematik a filozof, bojovník 
za mier, nositeľ Nobelovej ceny (nar. 
r. 1872).

3. februára 1835 — pred 45 r°kmi
— v Bratislave umrel prof. Kornel 
Schimpl, hudobný skladateľ, dirigent 
a pedagóg (nar. r. 1907).

— — r. 1935 — pred 35 rokmi — 
umrel Anton Miššuth, kňaz-básnik, 
národný buditeľ, publicista a ľudový
chovný pracovník (nar. r. 18B6).

— — r. 1820 — pred 160 r°kmi — 
sa narodila Božena Nemcova (vi. m. 
Barbora Panklová), česká realistická 
spisovateľka, národná buditeľka (naj
známejšie dielo: Babička, umrela r. 
1862}.

— — r. 1945 — pred 35 rokmi — 
sa začala Krymská konferencia na 
Jalte s účasťou predstaviteľov vlád 
ZSSR, USA a Veľkej Británie, ktorá 
rokovala o. i. o rozdelení a  okupácii 
Nemecka po skončení vojny. Konfe
rencia sa skončila 11. februára.

— — r. 1945 — pred 35 rokmi — 
bol oslobodený Veľký Krtíš.

— — r. 1975 — p*rad 5 rokmi — 
bo II. zjazd združenia katolíckeho du
chovenstva Pacem in terris SSR.

5. februára r. 1945 — pred 35 rok
mi — v Londýne sa začala I. svetová 
odborová konferencia.

6. februára r. 1900 — pred 80 rok
mi — vysielal ruský vynálezca Ale
xander Stepanovid Popov prvú rádio- 
depešu.

7. februára ,r. 1885 — pred 95 rok
mi — sa narodil Sinclair Lewis, ame
rický spisovateľ, nositeľ Nobelovej ce
ny (romány: Hlavná ulica, Zamestna
nie, Martin Arrowsmith, Babbit, Anna

Vickersová, Dodsworth, Márnotratní 
rodičia, Z rodu kráľovského a i.; um
rel r. 1951).

8. februára r. 1915 — pred 65 rok
mi — sa narodil Rudolf Fabry, básnik, 
priekopník surrealizmu u nás (zbier
ky: Uťaté ruky, Ja je miekto iný, Kyti
cu t°muto životu).

9. februára r. 1845 — pred 135 rok
mi — založil Samuel Jurkovič Gaz
dovský spolok v Sobotišti, prvé druž
stvo na Slovensku i v Európe.

— — r. 1850 — pred 130 rokmi — 
v Gajaroch sa narodil Dominik Sku- 
tecký, maliar, autor obrazov zo živo
ta ľudu stredného Slovenska (umrel 
r. 1921).

10. februára r. 1755 — pred 225 rok
mi — zomrel Charles-Louis de Secon- 
dat de Montesquieu, francúzsky poli
tický mysliteľ a historik, praotec eu
rópskeho liberalizmu, ktorý na ces
tách po Európe precestoval aj Sloven
skom (Perzské listy, Ovahy o príči
nách veľkosti Rimanov a ich úpadku, 
Duch zákonov a i.; nar. r. 1689).

— — rr. 1885 — pred 95 rokmi — 
v Košiciach umrel Vojtech Klimkovič, 
akademický maliar, autor mnohých 
oltárnych obrazov v našich chrámoch.

11. februára 1945 — pred 35 rokmi
— bola uzavretá Jaltská dohoda na 
záver Krymskej konferencie.

12. februára r. 1885 — pred 95 rok
mi — v Pružine (okr. Pov. Bystrica) 
umrel Štefan Závodník, slovenský ľu
dovýchovný pracovník, zakladateľ 
spolkov miernosti (nar. r. 1813).

13. februára r. 1660 — pred 320 r.
— v Bratislave sa narodil Johann Žig
mund Kusser, nemecký skladateľ, di
rigent a regenschnri katedrály v Du
bline, autor opier (Kleopatra, Ariadna 
a i.), árií, ód a serenád (umrel r. 
1727).

— — r. 1820 — pred 160 r°kmi — 
v Bardejove sa narodil Vojtech Kéler, 
hudobný skladateľ, dirigent a peda
góg (orch. predohry, klavírne tance a 
charakteristické skladby (umrel r. 
1882).

— — r. 1940 — pred 40 rokmi — 
umrel Alojz Rigele, sochár, bratislav
ský rodák (nar. r. 1879).

— — r. 1945 — pred 35 rokmi — 
sovietske vojská oslobodili maďarské 
hlávné mesto Budapešť.

14. februára r. 1865 — pred 115 
rokmi — v Bratislave umrel MUDr. 
Xavár František Červinka, humanista, 
vedecký spisovateľ.

15. februára r. 1680 — pred 300 r.
— umrel Jan Swammerdam, holand
ský lekár a prírodovedec, ktorý prvý 
opísal krvné bunky (nar. r. 1637).

— — (T. 1955 — pred 25 rokmi — 
umrel zaslúžilý umelec Otakar Špa
niel, český sochár a medailér, laureát 
štátnej ceny (nar. r. 1881).

17. februára^ r. 1955 — pred 25 rok
mi — umrel Štefan Krčméry, básnik, 
literárny historik a  kritik, tajomník 
Matice slovenskej (nar. r. 1892).

18. februára r. 1780 — pred 200 rok
mi — sa narodil Alexej Gavrilovič 
Venecianov, ruský maliar.

— — r. 1825 — pred 155 rokmi — 
v Komárne sa narodil Mór Jókai, ma
ďarský spisovateľ, autor asi 110 ro
mánov (Zoltán Kárpáthy, Zlatý vek 
Sedmohradska, Rab Ráby, Muž ka
menného srdca a i., umrel r. 1904).

19. februára a*. 1745 — pred 235 
rokmi — sa narodil Alesandro Volta, 
taliansky fyzik.

— — r. 1945 — pred 35 rokmi — 
umrel Eugen Guderna, maliar, hrdina 
SNP (nar. r. 1921).

20. februára >r. 1945 — pred 35 rok
mi — boli oslobodené Detva, Kriváň, 
Ľubietová a ďalších 50 obcí.

22. februára r. 1810 — pred 170 r.
— sa narodil Frederyk Chopin, poľ
ský romantický hudobný skladateľ a ; 
klavírny virtuóz (umrel r. 1849).

23. februára ;r. 1685 — pred 295 rok
mi — sa narodil Georg Friedrich Hän- 
del, nemecko anglický barokový hu 
dobný skladateľ (autor 42 opier, 17 
oratórií a i., umrel r. 1759).

— — r. 1945 — pred 35 rokmi -  
umrel Alexej Nikolajevič Tolstoj, rus
ký spisovateľ (románová trilógia Krí
žová cesta — Sestry, Osemnásty rok 
a Pochmúrne ráno —, Peter Prvý, Ťaž 
ké roky a i., nar. r. 1883).

24. febiruátra r. 1830 — pred 150 rok
mi — sa narodila Karolína Svčtlá, 
česká spisovateľka, priekopníčka 
zrovnoprávnenia žien (umrela r. 
1899).

27. februára r. 1890 — pred 90 rok
mi — sa narodil Giuseppe Ricciotti, 
prof. dejín kresťanstva, autor Života 
Ježiša Krista.

— — 1945 — pred 35 rokmi — pa 
dol v boji veliteľ partizánskeho oddie
lu kpt. Miloš Uher, hrdina SNP (nar. 
r. 1914).

28. februára r. 1875 — pred 105 r.
— v Banskej Bystrici sa narodil Vi
liam Figuš-Bystrý, hudobný skladateľ 
a pedagóg, autor prvej slovenskej 
opery Detvan (umrel r. 1937),

29. februára *r. 1920 — pred 60 rok
mi — bola ústavným zákonom Č. 121 
a 252 z 30. marca 1926 určená Česko- 
slovenská štátna vlajka.
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