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Tropar, hl. 4

Dnesj spasenija našeho hla- 
vizna i ježe ot vika tainstva ja- 
vlenije: Syn Božij syn Divy by- 
vajet i Havriil blahodať blaho- 
vistvujet. Ťimže i my s nim Bo- 
horodici vozopiim: Radujsja, 
Blahodatnaja, Hospoď s toboju!

Dnes je začiatok nášho spa
senia a zjavenia večného ta
jomstva: Syn Boží stáva sa sy
nom Panny a Gabriel zvestuje 
milosť. Preto i my s ním k Bo
horodičke volajme: Zdravas, 
milosti plná, Boh s tebou!

Kondak, hl. 8

Vozbrannoj vojevoďi pobidi- 
teľnaja, jako izbavľšesja ot 
zlých, blahodarstvennaja vospi- 
sujem ti raby tvoji, Bohorodice, 
no jako imuščaja deržavu ne- 
pobidimuju od vsjakych nas bid 
svobodi, da zovem ti: Radujsja, 
Nevisto nenevistnaja!

Tebe, mohutnej Vojvodkyni, 
pripisujeme víťaznú slávu a 
zbavení nešťastí prinášame ti 
my, služobníci'tvoji, Bohorodič
ka, ďakovné piesne, a ty, majú
ca nepremožiteľnú moc, vyslo
boď nás od všetkých bied, aby 
sme ti volali: Raduj sa prečistá 
Panna!



K Y T I C A  K S V I A T K U
Zima už završu je sv o je  panstvo nad prírodou  a  po ch o tá roch  vidno p ríchod  jari. E šte s íce  len ne

sm elo , len  na lís tk o ch  prvých  sn ež ien o k  a  f ia lie k , p rv osien ok  a  v šetký ch  tých  prvých prekrásnych  
kv ietk ov  jari, k to ré  vyku kli spod  zem e po d lhom  zim nom  spán ku  a  kývajú  svojim i h lávkam i na po
zdrav jari, k to rá  sa  už v tom to m esiac i oh lás i a j ka len d árn e. Kývajú na pozdrav našim  ženám , našim 
m atkám  a  d céram , k to ré  už trad ičn e s láv ia  8. m arca  svoj sv ia tok , M edzinárodný deň  žien.

Táto m ilá  udalosť, k to rá  sa  d o tý k a  k a ž d éh o  z nás, je  p re  nás príležitosťou , aby  sm e sa  zamysleli 
nad tým , čo  v šetko  robí n aša  sp o ločn osť  p re dobro  n ašich  žien. Náš štát venuje č loveku , rodine, 
m atke, deťom , pracujúcim  i starým  prvoradú pozornosť v zm ysle: v šetko  p re všestranný rozvoj člove
ka .

F akty  ukazujú, že  to n ie je  iba h es lo . J e  to c ie ľ , p o lit ika  n ášho so c ia lis t ick éh o  zriadenia.
V prvom  ra d e  tu treb a  povedať, ž e  z prv zazn ávanej, p od ceň ov an ej a  nerovnoprávnej ženy, ktorá 

b o la  od k áz an á  iba  na p od rad n é m iesto  v n iek d a jše j spo ločn osti, s ta la  sa  rovnocen ná partn erka  mu
ža, osoba , k to re j sp o ločn o sť  d áv a  v šetky  práva a  o ceň u je  si je j  vznešenú úlohu v m aterstve. Starostli
vosť o rodiny s deťm i je  u nás na v y so ke j úrovni. K aždá žen a m á právo na 26 týždňov m aterskej do
vo len ky , pričom  dostáva  d ávky  90 °/o z č is téh o  platu. M atky, k to ré  sa  starajú  o d ieťa  do 2 rokov a
o ď a lš ie  d eti až  do  sk o n čen ia  pov in n ej š k o ls k e j  d och ád zky , dostávajú  m aterský  p rísp evok  do dvoch 
rokov  d ieťaťa  bez ohľadu  na to, č i predtým  pracovali. V ýška príspevku  je  500 K čs m esačn e, ak  sa 
m atka  stará  o ď a lš ie  d ieťa , 800 K čs, a k  sa  stará  o ď a lš ie  dve d eti a  1200 K čs, a k  sa  stará  o ďalšie tri 
deti. Potom  sú i rôzn e p rísp ev ky  osam elý m , invalidným  ženám , k to ré  sa  starajú  o d eti a lebo  nahrá
dzajú  m aterskú  starostlivosť.

P odpora pri n aroden í d ieťaťa  sa  zvýšila z 1000 na 2000 korún, pri n aroden í dvojčia t na 4000 a  troj
čia t na 6000 korún. A ta k  by sm e m ohli vyratovať ď a le j.

Z am yslim e sa  nad tým a  uvažujm e, a k á  v eľk á  tu n astala  zm ena v p ro sp ech  č lo v ek a . Kto sa  staral 
v m inulosti o n aše  m atky  a  ich  deti?  N am iesto toho , aby  im sp o ločn osť  pom ohla , vytvorila tak é  pod 
m ienky , ž e  a j m atky , a j d eti m useli neraz veľm i ťažko pracovať, leb o  otcov  výrobok n estačil ha uži
ven ie rodiny. N eboli z r ied ka v é  obrazy , ž e  m atka  s do jčaťom  v p lach te , uviazanej cez  chrbát, musela 
d och ád zať na p an sk é , na m ajer, č i do in ej n am áhavej p ráce . Ani sa  len  n echyrovalo  o dovolenkách  
a  o čom si podobn om , čo  je  dn es  už sam ozrejm osťou . !

Nie je  to v šak  sam ozrejm osťou  všade na svete. J e  e š te  v eľa  krajín , k d e  ženy n ielen že nie sú rov- I 
noprávne, a le  k d e  m usia tvrdo zápasiť o skyvu  ch leba , k d e  m usia ťažko  p racovať a  bojovať za tie i 
n a jz ák lad n ejš ie  práva. Tohto roku  oslavu je 35. výročie  svo jho za ložen ia  M edzinárodná dem okratická  j 
fed e rá c ia  žien , k to rá  je  najvýznam nejšou  svetovou  organ izáciou  žien. Pred p iatim i rokm i, pri 30. vý
ročí, vyh lásili M edzinárodný ro k  ženy. V yzvala vtedy č le n sk é  štáty  a  zodpovedn é organ izácie, aby 
prija li opatren ia , k to r é  povedú  k  rea liz ác ii rovnoprávn osti žien, k  ocen en iu  ich  prínosu v ekonom ic
kom  a  kultúrnom  živote krajín , kon tin en tov  sveta , ich  pod ielu  v bo ji za m ier a  pri výchove detí. j

V tom  druhom  sv ete  p ostihu je ženy rastú ca n ezam estn an osť. N aprík lad  v T aliansku  bolo  vlani 43 ; 
p ercen t žien  a  d iev čat bez  p ráce . P očet n ezam estn an ých  žien  z c e lk o v éh o  počtu  pracujúcich  predsta
voval vo Š védsku  v roku  1973 u mužov 1,6 °/o, a le  u žien  už 3,1 %. V žiadnom  kap ita listickom  štáte 
nejstvuje účinný systém  opatren í, k to rý  by sp á ja l p ln en ie  m aterský ch  povinností so zam estnaním  že
ny. M aterská d o v o len ka  v A nglicku je  len  11—14 týždňov, v B elg icku , Francúzsku  a  NSR 14 týždňov. 
Vo Francúzsku  7 m iliónov zam estn an ých  žien  m á 350 000 d etí vo veku  do troch  rokov. V jasliach  /e 
však k  d ispozícii len  o k o lo  30 tisíc  m iest.

V ko n fron tá c ii s tým to svetom  vychádzajú  n aše ženy nadm ieru  víťazne. N epoznajú  sociálnu  neis
totu, nem ajú  obavu z toho , čo  bude zajtra. N aša sp o ločn osť rea lizov a la  právo na prácu  tým, že z cel
ko v éh o  počtu  p racu jú cich  tvoria  ženy  47,6 %. Právo na kv a lifikác iu , vzdelan ie uplatn ila tak , že z cel
ko v éh o  počtu  kv a lifiko v an ý ch  robotn íkov  je  35 % žien , z odborn íkov  so stredným , či strednoodbor- 
ným vzdelan ím  v iacej a k o  p o lov ica  žien  a  z odborn íkov  s v y sokoško lský m  vzdelan ím  je  jedna tre 
tina žien.

Š iroký  rozvoj d em o k ra c ie , záu jem  n ašej sp o ločn osti o s tá le  širšiu ú časť občanov  na riaden í spoloô 
nosti, na rozvoji výroby, sp revádza  p o lit ic k á  ak tiv ita  a  v y so ké  sp o lo č en sk é  u platnen ie žien. Okrem 
už spom en utých  výhod, k to ré  majú n aše ženy, pripom eň m e p rísp evky  na deti, m a terské  príspevky , 
zľavu na d an iach , výhodn é p ôž ičk y  novom an želom , rozšíren ie s ie te  p red šk o lsk ý ch  a  m im oškolských  
zariaden í, závodn ého stravovan ia, slu žieb  a  pod. V šeobecn á starostlivosť o m atku a d ieťa  m á vzostup
ný trend  a  osob itn á  pozorr^osť s a  ven uje pracovn ým  podm ien kam  žien.

Pripom ínam e si to radi, aby  sm e tak to  zvýraznili tú sku točn osť, že  v lastn e našim  ženám , matkám, 
sestrám  a  d céram  n epatrí iba  ich  8. m arec, a le  ž e  im patrí c e lý  ten to náš šťastný, radostný mierový 
život. M yslím e na ne, teš ím e sa  podm ien kam , k to r é  sa  p re ne vytvorili a  žič ím e im, aby  boli šťastné, i 
aby  sa  im darilo , aby  m ali radosť z dobrých  d etí, aby  sa  teš ili zo šťastných  m anželstiev.

A prida jm e k  tom u a j sľub, že  bu dem e k  nim ohľadu p ln ejší, že si bu dem e e š te  väčšm i cen iť ich ná
m ahy a  prácu  a  že sa  bu dem e sam i snažiť o to, aby sm e im ju u ľahčili. V edie nás k  tomu aj naše 
k r es ťa n sk é  u čen ie, k to ré  prízvukuje potrebu  vzá jom n ej harm ón ie, sú ladn ého života m anželov, ktorý 
je  p red p o k la d om  šťastn ého života n ašich  rodín. OF



Atómy pre m ier
Mier sa t súčasnosti skloňuje vo všetkých pádoch. Mier 

Je túžbou všetkých ľudí dobrej vôle. Mier, nie vojnu — 
hovoria si ľudia na našej planéte! Keď sa človek naučil 
rozbíjať atóm, keď prenikol de tajomstva hmoty, azda si 
ani hneď neuvedomil, čo všetko môže s atómom urobiť. . .

V tejto súvislosti si spomíname na Konferenciu o bez
pečnosti a spolupráci v Helsinkách, ktorá stanovila zásady 
mierového spolunažívania. Hovorilo sa tam o mierovej Eu
rópe, o kontinente bez zbraní. O princípe zvrchovanej rov
nosti, ktorý zaisťuje právo každého štátu rozhodovať si na 
svojom území sám. Máme na mysli a j princíp zdržania sa 
hrozby silou a použitia sily. V ňom je vyjadrené tragické 
poučenie mnohých európskych národov znásilnených hit
lerovským fašizmom. Je to princíp, v ktorom sa Štáty za 
viazali, že nesiahnu k násiliu, že nepoužijú silu ako prO' 
striedok k urovnaniu sporov.

Konferencia mala na mysli aj princíp neporušiteľnosti 
hraníc, ktorý bol zakotvený už do zmluvy ZSSR — NSR v 
auguste 1970 a je obsiahnutý aj v zmluve o normalizácii 
rzťahov medzi ČSSR a NSR. Princíp územnej celistvosti za
väzuje zúčastnené štáty vzájomné rešpektovať územnú ce
listvosť existujúcich štátnych útvarov. Princíp mierového 
nrovnania sporov zaväzuje riešiť spory mierovými pro
striedkami.

Potom sú to princípy nemiešania sa do vnútorných vecí, 
rešpektovania ľudských práv, princíp rovnoprávnosti seba
určenia. Zúčastnené štáty potvrdili, že budú dodržiavať 
ľudské práva a slobodu.

A tak tomu bolo v každom bode. Nedovoľme — spolu so 
všetkým mierumilovným ľudstvom, — aby sa jeho vyná
lezy používali proti človekovi! OF

Šesťdesiat rokov 
Slovenského národného divadla

V Živote slovenského národa spĺňalo divadlo viaceré vý
znamné úlohy, podmienené historickým vývinom celej spo
ločnosť.. Divadlo sa u nás vyvíjalo až do národného oslo
bodenia r. 1918 ako prejav národnostne i sociálne utláča
nej slovenskej pospolitosti. A tak je teda jeho vývin v 
mnohom poznačený týmto útlakom a nerovnoprávnym po- 
itaTením Slovákov v bývalom Uhorsku. Predpoklady pre 
vznik slovenského divadla sa vytvárali len veľmi pomaly. 
Až keď sa blížil koniec prvej svetovej vojny a vedelo sa, 
že monarchia sa rozpadne a Slováci budú žiť v spoločnom 
štáte s bratmi Čechmi, na pražských oslavách päťdesiate
ho výročia položenia základného kameňa pre stavbu Ná
rodného divadla — českej „zlatej kapličky“ — v máji 1918, 
na ktorých bola aj slovenská delegácia na čele s básni
kom Pavlom Országhom-Hviezdoslavom, sa otvorene a roz
hodne hovorilo o založení Slovenského národného divadla.

A 1. marca 1920 — pred 60 rokmi — sa naozaj slovo 
stalo skutkom a novozaložené Slovenské národné divadlo 
začalo svoju činnosť otváracím predstavením opery Hubič- 
ka od Bedčicha Smetanu v budove Mestského divadla, v 
ktorej predtým striedavo účinkovali maďarské a nemecké 
profesionálne spoločnosti. Tak sa splnil dávny sen sloven
ských národných dejateľov a dosiahol sa ďalší z atribútov 
samobytnej národnej kultúry slovenskej. Bolože to rados
ti!

Ale s radosťami prišli a j starosti. Bola malá návštevnosť, 
veď v tom čase Slováci a Česi tvorili v Bratislave iba treti
nu jef obyvateľstva. Subvencie nestačili — boli ťažkosti 
finančné. Bolo málo hercov, málo pôvodných hier, málo 
autorov i režisérov. No za výdatnej pomoci českých diva
delníkov — hercov, spevákov, režisérov, riaditeľov, auto
rov, prekladateľov — sa divadlo statočne borilo s ťažkos
ťami rastu, prekonávalo rad za radom všetky prekážky, 
prebíjalo sa hlbšie a hlbšie do povedomia obecenstva, ši
rokým repertoárom si postupne získavalo návštevníkov a 
rokmi vyrástlo na hrdý stánok našej národnej kultúry.

Po oslobodení r. 1945. a najmä po februári 1948 dosta
lo slovenské divadelníctvo všetky podmienky pre slobodný 
a ničím nehatený rozvoj. Odvtedy zaznamenalo n eb ý v a j 
rozmach. Národná kultúra čerpá z národných zdrojov. Za
kladali sa nové divadlá a postupne sa rozširovali o ďalšie 
javiskové žánre.

Slovenské národné divadlo v Bratislave sa rozšírilo o
(POkraCovanie na 4. str.)

Pietro Nenni
2. januára tohto roku prinesla naša tlač správu, že vo 

veku 88 rokov zomrel predseda talianskych obrancov mie
ru Pietro Nenni. Tento muž si zaslúži, aby sme ho spomenuli 
aj na stránkach nášho časopisu v sérii našich článkov o 
svetovom mierovom hnutí. Nebudeme sa tu zaoberať jehe 
názormi alebo jeho činnosťou v Socialistickej strane Ta
lianska, ale pretože stál pri kolíske svetového mierového 
hnutia a jeho reprezentantky — Svetovej rady mieru ■— 
a na II. svetovom kongrese obrancov mieru hral veľmi 
dôležitú úlohu, naozaj je  vhodné a spravodlivé, aby sme 
mu venovali pietnú spomienku, tým viac, že v roku 1951 
mu bola udelená Leninova cena mieru, ktorá sa udeľuje 
najvynikajúcejším obrancom mieru na svete a má medzi
národný charakter.

Na II. svetovom kongrese obrancov mieru sa Pietro 
Nenni veľmi výrazne prejavil tri razy.

1. Po hlavnom referáte Fréderica Joliota Curieho mal 
večer 17. novembra 1950 druhý zásadný prejav. — 2. 22. 
novembra 1950 predsedal vo varšavskom divadle na sláv
nosti, na ktorej sa udeľovali medzinárodné ceny mieru. 
Na slávnosti sa zúčastnili členovia poľskej vlády na čele 
s je j predsedom Jozefom Cyrankieviczom. — 3. Na záver 
kongresu ako predseda jeho politického výboru prečítal 
a dal schváliť najvážnejšie dokumenty kongresu: Manifest 
národom a Posolstve na adresu OSN. Okrem toho mal zá
verečný prejav, v ktorom citoval odkaz Júliusa Fučíka: 
„Ľudia, mal som vás rád — bdejte.“ Týmito slovami za
končil za búrlivého nadšenia delegátov zasadanie kongre
su.

Bude osožné pripomenúť niektoré myšlienky z jeho pre
javu, pretože svojím obsahom zasahujú aj do dneška, zo
stávajú v platnosti a je treba, aby sme si ich stále pripo
mínali ako veľmi účinné zbrane nášhs boja za svetový 
mier.

Hovoril: „O prostriedkoch k rozvinutiu mierovej činnos
ti“1. Vyslovil sa za zákaz vojnovej propagandy, za posta
venie atómových zbraní mimo zákon. Nastolil nutnosť 
všeobecného odzbrojenia a obmedzenia zbrojenia a navr
hol zriadiť účinnú kontrolu nad týmito opatreniami.

Z jeho referátu treba spomenúť predovšetkým konštato
vanie, Že utvorením Severoatlantického paktu sa svet roz
delil na dva proti sebe stojace tábory. Existencia a čin
nosť Severoatlantického paktu stále vyvoláva nebezpe
čenstvo novej vojny. Krajiny združené v NATO obetujú 
molochovi zbrojenia tie hodnoty, ktoré by mali slúžiť dví
haniu životnej úrovne a výstavbe svojich krajín. V tejto 
časti svojej reči odsúdil aj znovuvyzbrojovanie západného 
Nemecka, ako veľké ohrozenie jeho susedov — Poľska, 
Československa, Francúzska a iných krajín, ktoré na vlast
nom tele pocítili neľudskosť hitlerovskej agresie.

Druhou myšlienkou Nenniho prejavu bola kríza, do 
ktorej sa dostala Organizácia spojených národov. USA ]n 
celkom podrobili svojmu diktátu. Najmarkantnejšie sa to 
prejavovalo pri hlasovaní v OSN a v tom, Že napr. miesto 
toho, aby OSN bola vzala na seba úlohu sprostredkovania 
mieru v Kórei, kryla svojimi vyslanými jednotkami túto 
hanebnú intervenciu v rozpore s právom národov a Char
tou OSN.

Preto sa Nenni vo svojom prejave zasadzoval za výmenu 
hospodárskych a kultúrnych hodnôt medzi národmi a m  
mierovú spoluprácu štátov s rozdielnym spoločenským 
zriadením. Prihováral sa za diskusiu na medzinárodnfelí 
fórach, lebo len z takejto širokej diskusie o rozličných 
sporných otázkach medzi národmi sa môže naozaj zrodiť 
svetový mier. Pobádal k tomu, aby Členovia hnutia obran
cov mieru nadväzovali styky s inými mierovými organi
záciami vo svete.

Napokon v mene celého kongresu vyhlásil, že obranco
via mieru majú jednu z hlavných úloh — odhaľovať zločin
né prípravy novej vojny a tým je j stavať do cesty nepre
konateľnú hradbu. Postavil cieľ: premôcť názory ľudí, kto
rí podceňujú vojnové nebezpečenstvo a k otázke vojny a 
mieru sa stavajú na indiferentné stanovisko. Neslobodno 
dovoliť, aby sa uspalo svedomie verejnej mienky proti voj
ne. Jeho stálym prebúdzaním treba mariť všetky pokusy 
vojnových štváčov a pripravovateľov.

O svetovom mierovom hnutí napokon vyhlásil, že sa stalo 
Šiestou veľmocou, ktorú dávame do služieb mieru, čo 
stelesňuje túžby celého ľudstva. Kronikár



Z pastierskeho listu 
biskupov a ordinárov SSR

Teraz cez Vianoce deti majú blízko k Pánu Ježišovi. 
Božie Dieťa v jasličkách  ich priťahuje. Obraz Ježiša v ná
ručí panenskej Matky sa veľmi vtláča do sŕdc detí, matiek 
i ostatných. Istý významný spisovateľ napísal, že dieťa je 
vždy malým Ježišom, ktorý znova prichádza na svet a že 
každá matka je  Máriou. Cirkev má veľkú úctu k matkám 
v požehnanom stave a modlí sa za ne: „Pane, vštep do 
sŕdc všetkých ľudí úctu k matkám v požehnanom stave“.

I.
a) S radosťou očakávame dieťa. — Kresťanská matka i 

otec s radosťou očakávajú chvíľu narodenia svojho dieťaťa. 
Lebo vedia, že dieťa je  vzácnym Božím darom. Druhý va
tikánsky koncil hovorí, že „deti sú najvzácnejším  darom 
manželstva a najviac prispievajú k dobru samých rodičov“ 
(Radosť a nádej, čl. 50). Sobášna prefácia velebí Božiu 
prozreteľnosť, ktorá tajomným spôsobom dosahuje, „že 
zrodená deti okrášľujú svet a krstom znovuzrodené zveľa
ďujú cirkev“ (II. pref.). Z očí dieťaťa žiari na ľudí Božia 
dobrota a láska. Matka, ktorá v duchovnej pohode, v poko
ji a s modlitbou očakáva dieťa, dáva mu do vienka bohaté 
dedičstvo.

b) Neberte život dieťaťu. — A tu vám, milí veriaci, dra
hí otcovia a matky, vo veľkej zodpovednosti pred Bohom 
musíme zdôrazniť náuku cirkvi, že dieťa má právo na na
rodenie a na život. Dieťa už pri počatí dostáva dušu, a to 
priamo od Boha Otca, Stvoriteľa a žije už svojím životom 
od počatia. A hoci je  v tomto období závislé od matky, 
je  samostatnou bytosťou: teda nie niečím, nejakou časťou 
matkinho tela, s ktorým by si mohla matka robiť, čo chce. 
P°dľa katolíckej náukv manželia sa nemôžu považovať za 
pánov prameňa ľudského života, ale skôr za služobníkov 
úmyslu, stanoveného Stvoriteľom (Humanae vitae, 13). Keď 
sa dívame do nevinných očí detí, z ktorých vyžaruje ta
jomná blaženosť ra ja , a keď si pritom pomyslíme, koľko 
de*í býva ročne odstránených zo života matky, a stratili 
svetlo života, je  nám pri srdci veľmi smutno a nemožno 
neupozorniť našich veriacich, že je  to veľký, hrozný hriech 
proti piatemu Božiemu prikázaniu a  pred vami opakujeme 
volanie odstránených detí: Prečo ste nás nechceli, prečo 
ste nám vzali život? — Okrem toho si treba uvedomiť, že 
takéto počínanie má neblahé následky na zdravie a psy
chiku ženy, čo je  aj vzhľadom na spoločnosť veľká škoda.

Kresťanská matka aj pri väčšom počte detí bude mať 
dôveru v Božiu prozreteľnosť. Veď vieme, že práve z po
četnejších rodín vyšlo najviac svätcov, učencov, umelcov 
a dobrodincov ľudstva. Kresťanská matka sa pripravuje na 
veľkú chvíľu narodenia modlitbou a častým prijímaním 
Eucharistie, aby sa tak cítila blízko pri Panne Márii, ktorá 
s láskou nosila pod srdcom Božie Dieťa: a spolu s manže
lom sa bude modliť: Nebeský Otče, s radosťou očakávame 
naše dieťa . . .

II. TÝM, KTORÍ HO PRIJALI, DALO MOC STAT SA BOŽÍ 
MI DEŤMI. — Na Vianoce sa Syn Boží stal človekom, aby 
sa človek mohol stať Božím synom a dcérou. Tí, ktorí pri
jím ajú Krista, dostávajú od neho milosť nadprirodzeného 
života. „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodené- 
ho Syna, aby všetci, čo v neho uyeria, mali večný život 
(Jn 3, 16). Toto znovuzrodenie pre večný život sa deje, ako 
viete, vo sviatosti krstu. V krste sa stáva božím dieťaťom, 
dostáva účasť na Božom živote, je  pričlenené ku Kristovi 
ako ratolesť ku stromu; pokrstené dieťa má rádius siaha
júci do večnosti. V pastierskom liste o krste sme vám 
hovorili o tom podrobne. Teraz vás chceme znovu povzbu
diť, aby ste sviatosť krstu brali naozaj vážne a pripravovali 
sa na ňu zodpovedne. Isteže doprajete svojmu dieťaťu tú 
veľkú milosť, že nebeský Otec bude môcť povedať o vašom 
dieťati: Toto je  môj milovaný syn, toto je  moja milovaná 
dcéra. Darmo by sme slávili Narodenie Krista Pána, keby 
sa Kristus nezrodil v našich srdciach.

S akou láskou môže privinúť k svojmu srdcu matka svo
je dieťa, ktoré je  zároveň a j božím dieťaťom! S akou po
svätnou úctou môže pobozkať otec svoje dieťa, v ktorom 
prebýva Duch Svätý. Či takto nie je katolícka matka veľmi 
podobná Panne Márii s Božím dieťaťom v náručí?

III. DIEŤA RÁSTLO A BOŽIA MILOSŤ BOLA S NÍM. — 
Dieťa má právo aj na primeraný duchovný rozvoj a vzrast 
vo viere. To semienko viery, ktoré bolo pri krste vložené 
do srdca dieťaťa, má vzklíčiť a  priniesť úrodu. Náboženská 
výchova vyplýva nielen zo sľubu, ktorý dali pri krste ro

dičia, že naučia dieťa milovať Boha a blížneho a zachová
vať Božie prikázania, ale a j z povahy samého krstu, ktorý 
nie je  jednorazovou udalosťou, ale je  začiatkom nového, 
naprirodzeného života. Právo a svätú povinnosť rodičov 
postarať sa o náboženskú výchovu svojich detí zdôrazňuje 
Druhý vatikánsky koncil: „Deti a mládež majú právo byť 
vedení k správnemu mravnému úsudku a k osobnému os
vojeniu si mravných hodnôt, ako a j k dokonalejšiemu po
znaniu a láske k Bohu“ (Dekrét o kresťanskej výchove, 1).

a) P o ú č a n i e .  — Rodičia sú prvými katechétmi svo
jich  detí. Matkina ruka je  prvá, ktorá učí svoje dieťa pre- 
žehnávať sa. Rodičia majú vytvoriť rodinné ovzdušie pre
niknuté láskou a úctou k Bohu i k ľuďom. Katechizácia 
detí do siedmeho roka je  najdôležitejší úsek v živote die
ťaťa. Rodina má byť prvou školou božských a mravných 
čností. — Pravda, v kresťanskej náuke treba pokračovať 
stále; dieťa sa má zúčastňovať na kresťanskej náuke, aby 
vnikalo do jeho srdca otcovské Božie slovo a nred jeho 
očami vždy jasnejšie vystupovala zo stránok Svätého pís
ma postava Ježiša Krista.

b) D o b r ý  p r í k l a d .  — Podľa Druhého vatikánskeho 
koncilu rodičia sú prvými svedkami viery svojim deťom. 
Svedkom však môže byť len ten, kto žije životom viery. 
Slová povzbudzujú, príklady tiahnu. Žiak sa učí od učite
ľa, učeň od m ajstra, mladý kresťan od kresťanských ro
dičov. Šťastné dieťa, ktoré má dobrý príklad vo svojich 
rodičoch; a aké je  to nešťastie, ak rodičia a vôbec dospelí 
sú pohoršením pre deti.

c) S p o l o č e n s t v o  m o d l i t b y  a ú č a s t i  na 
s v i a t o s t i a c h .  — Pretože kresťanská rodina je domá- 
cou cirkvou a Kristus je  prítomný tam, kde sa v jeho 
„mene zhromažďujú dvaja alebo tra ja “, treba klásť veľkú 
váhu na spoločnú rodinnú modlitbu, najmä večer a na 
sviatky. Rodinné puto upevňuje a j rodičovské požehnanie, 
ktoré rodičia dávajú svojim deťom.

Osobitne dôležité je  uviesť dieťa do sviatostného života. 
Krstom sa človek včleňuje do Krista a cirkvi, sviatosť bir
movania završuje krst a sväté prijímanie toto včlenenie a 
zasvätenie spečaťuje. Dieťa je  povinné, a to podľa Božieho 
zákona, prijať Kristovo telo v rokoch, keď vie rozoznať 
dobro od zla a svojím spôsobom chápe základné nábožen
ské pravdy. Je to okolo 7 . - 8 .  roku, pravda, po primeranej 
príprave. Pán Ježiš jasne povedal: „Ak nebudete jesť telo 
Syna Človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život“ 
(Jn B, 54). Bola by to veľká a hriešna nedbalosť, keby Bo
ží život, ktorý dostalo dieťa v krste, chradol v duši die
ťaťa preto, že nedostalo možnosť k živeniu duše nebeským 
Chlebom. Takisto by bolo nepochopiteľné, keby si rodičia 
po prvom svätom prijímaní alebo po birmovaní povedali, 
že dieťa už majú na poriadku a nestarali by sa o jeho 
ďalší duchovný vzrast. Pravidelná účasť na nedeľnej omši 
a na sv. prijímaní má byť normálnym zjavom v živote kreš- 
ťana, aby tak dospel v miere plného vzrastu Kristovho 
(porov. Ef. 4, 13).

Biskupi a ordinári SSR

(Dokončenie z 3. str.)
ďalšie scény (Nová scéna, Malá scéna) a priestorovo, ma
teriálne i personálne sa dobudovalo. V ňom sa sústredil 
výkvet nášho divadelníctva. Z jeho „dosák, ktoré známe 
najú svet“, zaznievajú myšlienky najlepších svetových, ale 
i našich majstrov slova z úst našich popredných hercov, 
z jeho javiska sa ozývajú melódie a skladby chýrnych maj
strov tónov. Divadlo si získalo divákov z najširších vrstiev 
národa, ľud si ho obľúbil a jeho hľadisko sa zapĺňa ne 
bývalým počtom divákov, čo sa zasa spätne odráža na 
kvalite výberu predvádzaných diel i na kvalite ich pretl
močenia hercam i a spevákmi.

Bok po boku slávnych diel svetového významu získavali i 
ostrohy dramatické i hudobné diela našich autorov — j 
spisovateľov i skladateľov a viaceré z nich sa z našich < 
scén rozbehli do šíreho sveta — dostali sa do repertoáru | 
nejedného z chýrečných európskych i zámorských javísk, j 
A ich predstavitelia, naši herci a speváci? Mnohí z nich j 
šíria slávu nášho mena nielen tu doma, ale aj na javiskách j 
divadiel, ktoré sa rátajú  medzi najslávnejšie na svete. j

Tak sa jubilujúce Slovenské národné divadlo stalo vr- j 
cholnou národnou ustanovizňou, stánkom národnej kultú
ry a  studnicou slovenského slova v jeho najušľachtilejšej 
podobe. (6k)



LITURGIKA — POZNAJ SVOJ OBRAD Panna M ária — Bohorodička

Cieľom tohto predpaschálneho kruhu je  pripraviť duše veria
cich na to, aby dôstojne privítali zm ŕtvychvstalého Krista.

Naše prežívanie paschálneho kruhu je  spojené s cirkevným i 
bohoslužbami tohto obdobia. Preto pozrime na spomenuté pred- 
paschálne nedele. V nich stavia cirkev pred naše oči hrdého fa 
rizeja a poníženého m ýtnika a ich modlitbu, návrat m árnotrat
ného syna, udalosť posledného súdu a vyhnanie našich  prarodi
čov z raja. Cirkev chce, aby sme sa zam ysleli nad týmito uda
losťami a tak sa pripravili na obdobie pôstu — pokáním . . .

Nedeľa mýtnika a farize ja  — dostala pom enovanie z evan jelia , 
ktoré sa číta v tú nedeľu, a to z podobenstva o m ýtnikovi a fa 
rizejovi (Lk 18, 10—14). F arize ji — to bola náboženská sekta, 
ktorá trvala na formálnom dodržiavaní M ojžišovho zákona a tra 
dície, ale bola veľmi vzdialená od čností. Preto ich  Spasiteľ aj od
sudzoval: „Beda vám, zákonníci a farize ji, pokrytci! . . . “ (Mt 23). 
Pyšný farizej sa prišiel pomodliť do chrám u, ale jeho m odlitba 
bola sebachválou. Mýtnici — od slova „m ýto“ — daň, poplatok,
— boli zbierači daní a poplatkov, k torí pri tom často k lam ali a 
zdierali ľudí, preto ich ľudia nenávideli, lebo boli nem ilosrdní, 
nesvedomití. Takýto mýtnik sa prišiel pomodliť k Bohu a cítiac 
svoju hriešnosť, len sa bil v prsia a m odlil sa: „Bože, buď m ilos
tivý mne hriešnemu!“ (Lk 18, 13). Táto evanjeliová náuka nám 
ukazuje, že Pán Boh sa nepozerá na osobu, ale na je j srdce a du
šu. Tak Boh neprijal modlitbu pyšného farize ja , ale p rija l m odlit
bu pokorného kajúceho sa mýtnika.

V túto nedeľu nás cirkev učí pokore a poznaniu svo jej h rieš
nosti, aby v nás vyvolala ľútosť, kajúcnosť a návrat k Bohu. P re
to v liturgických bohoslužbách te jto  nedele často sa opakujú 
veľké slová: „Bože, očisť mňa hriešneho a zmiluj sa nado m nou.“

Od tejto nedele na bohoslužbách spievajú sa kajú cne tropáre: 
„Pokajanija dveri otverzi mi Ziznodavče! . . .  Na stezu spasenija  
nastaví mja, Bohorodice! — ktoré sa končia modlitbou — pros
bou: Pomiluj mja, Bože, po velicij m ilosti T v o je j!“

Nedeľa márnotratného syna — nazýva sa tak preto, že v túto 
nedeľu z evanjelia sa číta  podobenstvo o m árnotratnom  synovi. 
Ježiš Kristus tým podobenstvom nás učí, ako má vyzerať návrat 

~k Bohu, ukazuje nám cestu k Božiemu m ilosrdenstvu. V šetci sme 
márnotratnými synmi, ktorí sa vzdialili od Boha. Cirkev chce, aby 
sme si to uvedomili. Uvedomili si svoju hriešnosť, a le  súčasne aj 
lásku Božiu, aby sme s m árnotratným  biblickým  synom povedali: 
„Vstanem a pôjdem k svojmu Otcovi.“ (Lk 15, 18).

Krátky obsah podobenstva je  tento: Otec má dvoch synov. 
Mladší syn chce žiť po svojom a rozhodol sa odísť z otcovho do
mu. Berie si so sebou svoju čiastku m ajetku. V prvých dňoch žije 
radostne, šťastne, na zábavách a hostinách. Avšak tým prem árnil 
svoj majetok a vtedy ho opustili p riatelia  a on, aby mohol žiť, 
najal sa za pastiera svíň, kde hladuje a živorí. Toto ho prinútilo 
zamyslieť sa a on začína ľutovať, že odišiel z otcovského domu. 
Kaja sa a rozhodne sa, že sa vráti domov — k otcovi. Je pripra
vený byť u otca sluhom. Ale dobrý otec ho čaká, ide mu v ústrety, 
objíma ho a nazýva ho svojím  synom.

V tomto podobenstve všetci vidíme seba. M árnotratným  synom 
je každý, kto sa následkom  hriechov vzďaľuje od Boha. V p ríp ra
vách na Paschu — Vzkriesenie Cirkev pred nás kladie radostnú 
udalosť návratu m árnotratného syna, poukazujúc nám na Božie 
milosrdenstvo. Nedeľa o m árnotratnom  synovi slovam i Ježiša 
Krista nás učí, že Pán Boh odpúšťa v š e t k'ý~m hriešnikom , ktorí 
sa kajajú, ktorí ľutujú, že hriechm i u rážali Boha a ktorí sa roz
hodli polepšiť sa. Máme m ilosrdného Boha, m ilosrdenstvo Božie 
je nekonečné.

Všetky bohoslužobné texty te jto  nedele, ako i spevy — m eló
die predpísané na túto nedeľu, k reslia  túžbu h riešnej duše po 
Bohu, jej ľútosť a plač nad pádom, je j pokánie — a lásku a mi-

Svetoznáma udalosť, ktorá sa sta
la vo chvíli vtelenia Syna Božieho, 
kladie nám otázku: Kto bola tá šťast
ná osoba, ktorú všemohúci Otec vy
volil za Matku Syna Božieho? Odpo
veď: Jedna dievčina z rodu Izraelitov, 
ktorá už od štvrtého roku svojho ži
vota bola vychovávaná v jeruzalem
skom chrám e, kdn slúžila Pánu Bo
hu. Jej meno bolo Miriam — Mária.

Pomaly sa blížil praotcam i, patri- 
archm i, prorokmi tak starostlivo oča
kávaný čas túžob a  nádejí, aby ko
nečne prišlo „ispolnenije vremen“ — 
naplnenie času, t. j., aby skrze Me
siáša nastalo zmierenie medzi Bohom 
a ľudstvom, ktoré následkom dedič
ného hriechu veľmi sa vzdialilo od 
Pána Boha. Konečne prišiel očakáva
ný čas, keď z nebies prichádza na 
zem Syn večného Otca, druhá osoba 
Sv. Trojice, aby spojil svoje Božstvo 
s telom ľudským a potom ako Boho- 
iiluvek priniesol seba za obeť za na
še spasenie. Druhá osoba Sv. Trojice
— Syn — bol od vekov. Jedna po
zemská m atka mu mala dať telo, aby 
sa stal i človekom. Aktom vtelenia 
Syna Božieho nastáva v stvorenom  
svete najväčšie tajomstvo. Božie oko 
vyvolilo medzi mnohými starozákon
nými ženami najčistejšiu pannu 
„Čestňijšuju Cheruvim i slavňijšuju 
bez sravnenija Serafim . .

Teda Božia prozreteľnosť jednu po
níženú pannu z rodu kráľa Dávida 
určuje na túto eminentnú hodnosť 
m aterstva Syna Božieho. Mária bola 
vybraná za svätostánok.

Milostivý Boh pre zásluhy Ježiša 
Krista osobitným privilégiom ozdobil 
Preblahoslavenú Pannu Máriu, za
chránil ju od dedičného hriechu, ce
lý život bola zachránená nielen od 
hriechov, ale aj od tieňa hriechu. Sv. 
otcovia učia, že zlý duch nemal moc 
pokúšať Pannu Máriu. Panna Mária je 
druhou Evou. Pram atka Eva priniesla 
na svoje pokolenie hnev Boží. Panna 
Mária, ako druhá Eva, prináša pre 
ľudský rod Vykupiteľa. Sv. Tomáš 
Akvinský učil: „Preblahoslavená Pan
na Mária tým aktom, že sa stáva 
Matkou Syna Božieho, dostáva neko
nečnú hodnosť od nekonečne dobro
tivého Boha, takže nič lepšie od nej 
nemôže jestvovať a Boh nič lepšie 
inému stvoreniu nedal.“

Prostredníctvom Panny Márie v du 
ševnom živote ľudí nastáva obrat, po
maly mizne duchovná smrť, začína sa 
rodiť nový duchovný život. V Naza- 
rete koluje každodená práca obyčaj
ným tempom. Takmer na konci mes
ta v tichom domčeku žije a pracuje 
jedna panna — deva, ktorá aj pri 
práci je pohrúžená do myšlienok na 
Boha.

Konečne Božia Prozreteľnosť stano
ví jeden deň, keď dochádza k neoby
čajnej udalosti. Prichádza posol Boží 
archanjel Gabriel, keď Miriam kľa
čiac vo svojej izbietke posiela svoje 
vrúcne modlitby pred trón nebeské
ho Otca.

Oslňujúci jas iísp!»!/ izbietku. Má
ria vidí pred sebou posla Božieho. 
Archanjel Gabriel s nesmiernou ra 
dosťou, so svätou úctou díva sa na 
budúcu Matku Syna Božieho. So svä
tým oduševnením zvestuje vôľu ne
beského Otca: „I všed k nej Anhel



reče: r  a d u j sa blahodatnaja, Hospetf 
s Toboju, blahoslovenna ty vo že
nách“ (Lk 1, 28). Mária sa začudo
vala nad slovami anjela, že aký vý
znam budú mať tieto slová. Archan
jel Gabriel pokračuje veľmi láskavo 
a utešuje Máriu slovami: „Nebojsja, 
Miriam, obrila bo jesi blahodať u Bo
h a“ a  pokračuje „I se (akoby hovo-< 
ril, dávaj pozor Mária, čo ti vravim ), 
začneši vo črevi i rodiši syna i na- 
rečeši imja jemu Isus“ (Lk 1—30, 
31). Mária odpovedá: „Se raba Hos- 
podňa, budi mňi po hlaholu tvojemu“ 
(Lk 1, 38). Panne Márii padá tajomný 
záves z očí a  skrz slová anjela poro
zumie vôľu Božiu. Od toho slávnost
ného okamihu Panna Mária sa stáva 
Matkou Božou, živým svätostánkom, 
živým rajom, v ktorom prebýva sám 
Boh, ktorý stvoril svet. „Vsja ťim by- 
ša i bez neho ničtože bysť ježe byst“ 
(Ján 1, 3 ).

V Betleheme sa splnili slová „Pro- 
toevanjelia“. Nastalo toto naplnenie 
času. V Betleheme sa stáva veľký zá
zrak, Panna Mária porodila bez poru
šenia panenstva, bez bolesti, Ježiša 
Vykupiteľa. Skrz lono Panny Márie 
otvárajú sa nebesá, zem víta túžob
ného Mesiáša. Predstavme si m ater
skú lásku Bohorodičky z narodenia 
Vykupiteľa, že konečne rod ľudský 
bude vykúpený.

Často sa prihovorme k Matke Bo
žej, zo srdca posielajme dôverná vo
lanie: „ 0 , Panna Mária, pomáhaj nám, 
aby sme dosiahli večný život!“

o. Pavel MÄRTYÄK

Kresťanské čnosti 
( L á s k a  k B o h u )

Láska k Bohu je čnosť, ktorou Bo
ha milujeme pre Neho samého, pre 
Jeho nekonečnú dobrotu a  seba i svo
jich blížnych milujeme pre Pána Bo
ha. Táto čnosť bola nám vliata pri 
svätom krste ako vzácny dar spolu s 
vierou a  nádejou. Je to najvznešenej
šia čnosť zo všetkých čností, ona for
muje všetky čnosti a dodáva im ce
ny. Ona nás robí Bohu milými a spá
ja nás s Bohom. Bez čnosti lásky niet 
svätosti, lebo svätosť záleží práve v 
láske. Predmet tejto čnosti je neko
nečný, preto nemôže mať ani obme
dzenie, nemôže mať hranice. Preto je 
nutné, aby sme sa v cvičení týchto 
čností k Bohu nikdy nezastavili, lež 
sa usilovali zo všetkých síl o čo naj
väčší ich rast: „Milovať budeš Pána 
Boha svojho z celého svojho srdca, z 
celej svojej duše, zo všetkej svojej 
mysle a zo všetkej svojej sily!“ (Mt. 
20, 30).

Prikázanie lásky žiada ad nás mi
lovať Boha nadovšetko. Milujeme Bo
ha viacej ako akékoľvek stvorenie, 
keď sme hotoví a ochotní zriecť sa 
všetkého, len aby sme Ho ťažko ne
urazili. Milovať Boha znamená dať Mu 
prednosť pred všetkým, čo môže byť 
príležitosťou k ťažkému alebo všed
nému hriechu, áno — aj pred všet
kým, čo nezodpovedá úplne Raivanu  
zaľúhnniji. Tn a'iupeä dokonalej lás
ky k Bohn, o ktorý sa má usilovať 
ka£dá duša, túžiaca po dôvernom  
priateľstve s Bohom. Tento stupeň 
lásky vyžaduje absolútne očistenie 
srdca!

losrdenstvo nebeského Otca. Cirkev volá, aby sme aj my, hrie* 
ni, v pokání volali slovam i m árnotratného syna: „Otče, zhreší, 
som proti nebu i proti Tebe!“ (Lk 15, 18).

(Poznám ka: Od te jto  nedele sa na utierni spieva žalm 137 „Pri 
riek ach  babylonských“, ktorý má svoj zvláštny nápev. Každý verš 
žalmu sa končí spevom Aleluja. Slová tohto žalmu taktiež stavia 
pred nás Cirkev ako modlitbu ľútosti a kajúcnosti: ako kedysi 
plakali Izraeliti v babylonskom zajatí, k a ja jú c sa a sľubujúc po
lepšenie, tak sa máme kajať aj my z našich hriechov, aby sme 
dosiahli m ilosrdenstvo Božie. A predpaschálne obdobie sa k tomu 
výnimočne hodí.)

Nedeľa mäsopôstna — má názov od toho, že v príprave k Veľ
kému pôstu v našom obrade sa už o p ú š ť a l o ,  — vynechávalo 
sa mäso z jedálneho lístka. (M jasopustna — od „pustiť“, „opus
tiť“, — vynechať jedenie m äsa).

Nedeľa m árnotratného syna akoby hovorila: navráťte sa k svoj
mu Otcovi Nebeskému, On je  nekonečne milosrdný. On odpustí aj 
vám. — A nedeľa m äsopôstna napom ína: Pán Boh nie je  len mi
losrdný, ale aj s p r a v o d l i v ý .  A aby sa to názorne ukázalo, v 
túto nedeľu sa číta na Službe Božej z evanjelia náuka Ježiša 
Krista o poslednom súde. Nádej na Božie m ilosrdenstvo môžeme 
mať len vtedy, keď napravím e náš život. Preto po tera jše j cirkevnej 
úprave, (keď už predpis dodržiavania pôstu od mäsa nie je taký 
prísny), — túto nedeľu by sme m ali nazvať nedeľou o poslednom 
súde. Už sám tento názov by veľa vykonal pre naše spasenie. Sa
m ozrejm e nie preto by sme takto volali túto nedeľu, aby sme ňou 
strašili, ale aby sme ňou pripomenuli „zábudlivým“ aj to, že všet
kých nás čaká posledný súd, a tým aby sme sa povzbudili k spra
vodlivému životu. 28. m arca Cirkev svätí pamiatku bl. Viliama 
Aiselina, novica rehole prem onštrátov, ktorý zomrel roku 1588. 
Raz keď tento blažený počúval kázeň o poslednom súde, rozpla
kal sa. Na otázku opáta, prečo plače, odpovedal: „Bojím sa Bo
žieho súdu.“ A opát mu odpovedal: „Táto dôležitá pravda nie je 
nám zjavená nato, aby nás strašila , ale aby nás povzbudila k 
spravodlivém u životu.“ (Poznamenávame, že slovenský preklad 
te jto  nedele „m äsopôstna“ je  vonkoncom nesprávny, lebo mäso 
nemožno postiť. Správnejšie by bolo „mäsoopustná“ j.

Všetky texty bohoslužieb te jto  nedele popisujú priebeh posled
ného súdu s cieľom naplniť nás spasiteľným  strachom , ľútosťou 
za hriechy a ukázať nám na bezpodmienečnosť dobrých skutkov,
predovšetkým  skutkov m ilosrdenstva: „Knihy sa otvoria, budú 
vyjavené ľudské sk u tk y . . . ,  každý dostane po zásluhe svojich 
sk u tk o v . . . “ Teda, nedeľa o poslednom súde, dosiaľ zvaná mäso- 
pôstnou, nech nás povzbudí k spravodlivému životu.

Nedeľa syropôstna — je j názov pochádza taktiež od „opustiť“, 
zanechať jedenie syra a m liečnej stravy. Prvotný predpis Veľkého 
pôstu bol veľmi prísny. Od te jto  nedele veriaci už nejedli ani 
„b ie le“ to znamená m liečnu stravu. (Slovenský preklad taktiež 
nesprávny).

V bohoslužobných textoch te jto  nedele sa hovorí o vyhnaní z ra
ja  našich  prarodičov Adama a Evy. Touto udalosťou táto nedeľa 
nám ukazuje na Božiu spravodlivosť. Ukazuje na to, že nespra
vodliví neuvidia tvár Božiu. Preto modlitby te jto  nedele vyzývajú 
veriacich : „Teraz je  vhodný čas, to je  čas pokánia! Odložme skut
ky tmy a oblečm e si zbraň svetla, aby sme uzreli vzkriesenie Pá
na a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, ktorý spasí naše duše.“

Apoštol na túto nedeľu hovorí: „Teraz je  nám spása b ližšia ... 
Noc pokročila, deň sa  priblížil. OďlozmeTeHá^skutky tmy a obleč
me sa do zbrane svetla! Žime p o ctiv o . . .  O blečte si Pána Ježiša 
K rista“ (Rim 13, 12— 14). Po zmene prísnej pôstnej disciplíny aj 
Syropôstna nedeľa by sa vhodnejšie nazývala Nedeľou vyhnania z 
ra ja . Tento názov v našich  časoch by oveľa viac hovoril ako pre
došlý, (tým viac, že slovenský preklad „syropôstna“ je  vonkon
com nesprávny.)



Z biblických dejín
Učenie Ježiša Krista o jeho druhom príchode a poslednom súde

Ježiš Kristus v Jednej zo svojich rečí opísal svoj druhý príchod 
a p o s l e d n ý  súd takto:

Na konci sveta Ježiš Kristus znovu príde vo veľkej sláve v 
spoločnosti všetkých anjelov. Vtedy si zasadne na trón slávy, 
zhromaždia sa pred ním všetky národy a on ich bude súdiť.

Oddelí jedných od druhých: dobrých postaví na svoju pravú 
stranu a zlých na ľavú.

I povie tým, čo budú na pravej strane:
„Poďte, požehnaní od môjho Otca, m ajte účasť na Kráľovstve, 

ktoré je  vám pripravené od ustanovenia sveta! Lebo hladný som 
bol, a dali ste mi jesť, smädný som bol, a dali ste mi piť, bol som 
pocestný a pritúlili ste ma, nahý som bol a priodeli ste ma, chorý 
som bol, a ošetrili ste ma, v žalári som bol a navštívili ste ma!

Vtedy mu povedia spravodliví. „Pane, kedy sme ťa videli hlad
ného, a nasýtili sme ťa, alebo smädného, a dali sme ti piť? Ke
dyže sme ťa videli ako pocestného, a pritúlili sme ťa, alebo na
hého a priodeli sme ťa, alebo kedy sme ťa videli chorého, alebo 
v žalári, a navštívili sme ťa?“ — A Ježiš Kristus im odpovie tak 
to: „Veru, hovorím vám, čo ste urobili jednému z týchto m ojich 
najmenších bratov, mne ste urobili.“

A tým, ktorí budú na ľavej strane, Ježiš Kristus povie: „Vzdiaľ- 
te sa odo mňa, zlorečení, do ohňa večného, ktorý je  pripravený 
diablovi a jeho poslom! Lebo hladný som bol, a nedali ste mi 
jesť, smädný som bol, a nedali ste mi piť, bol som pocestný, a 
nepritúlili ste ma, nahý som bol, a nepriodeli ste ma, chorý som 
bol a v žalári, a nenavštívili ste m a.“

Nato sa ho hriešni opýtajú: „Pane, kedy sme ťa videli hladné
ho, alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, cho
rého, alebo v žalári, a neposlúžili sme t i? “ A Spasiteľ im odpo
vie: „Veru, hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z tých
to najmenších, ani mne ste to neurobili.“

Svoju náuku Ježiš Kristus zakončil takto: A pôjdu hriešnici do 
večného utrpenia a spravodliví do života večného.

Posledný súd bude na konci sveta. Kedy bude koniec sveta, to 
vie len sám Boh.

Na konci sveta telá zomrelých vstanú z mŕtvych, to znamená 
spoja sa so svojimi dušami.

Po poslednom súde bude len nebo a peklo.

Ježiš Kristus v dome Marty a Márie

Po ceste do Jeruzalem a Ježiš Kristus vošiel do Betánie. Tu ho 
prijali do domu dve sestry: Marta a Mária. Mária si sadla Je
žišovi k nohám a počúvala jeho slová. Marta zas si dala mnoho 
práce, lebo čo najlepšie chcela Ježiša pohostiť. Pri tom nespo
kojne občas pozrela na svoju sestru Máriu, ktorá, počúvajúc slo 
vá Ježiša Krista, ani nepomyslela na to, aby sestre v niečom  po
mohla. Nakoniec sa Marta nezdržala, zastala pred Ježišom a po
vedala: „Pane, nedbáš o to, že ma sestra nechala samotnú poslu
hovať? Povedz je j, nech mi pomôže!“

Vtedy Ježiš prehovoril k Marté: „Marta, Marta, staráš sa a zne
pokojuješ o mnohé veci, kým len jedno je  potrebné. Mária si 
vybrala lepší podiel, ktorý je j nebude odňatý.“

Ten „lepší podiel“ znamená: spasiť svoju dušu. A Ježiš podáva 
náuku, ukazuje cestu spasenia. Máme sa starať aj o pozemské 
potreby, avšak nezanedbávať duševné a nedávať prednosť po
zemským veciam pred duchovnými.

Čím je opodstatnená požiadavka l&t- 
ky k Bohu?

Boha máme milovať, lebo je sám v 
sebe lásky najhodnejší. Boh je bytoať 
nekonečne dokonalá v každom ohľa
de. U Neho niet žiaden nedostatok. V 
Nom je všetko krásne a dobré v naj
vyššej miere a v harmonickom súla
de. Všetko, če nás udivuje, i s hodi
nami vesmíru, je len nepatrný zlomok 
dobra a krásna.

Druhým dôvodom našej lásky k Bo
hu je skutočnosť, že nás Boh miloval 
prv ako my sme He milovali. On nás 
miluje od večnosti. „Láskou odvekou 
som ťa milovali“ (Jer. 31, 3 ). Preto 
právom hovorí sv. Agnesa: „Boh bal 
prvý, ktorý ma miloval, preto je spra. 
vodlivé, aby som len Bohu zasvätila 
svoju lásku!“

Tretia pohnútka našej lásky k Bo
hu je skutočnosť, že Syn Boží sa stal 
pre nás človekom!“ — „Miloval náa a 
samého seba vydal za násl“ (Ef. 5, 
2). O, nesmierna Božia láska, ktorú 
všetci ľudia i anjeli nestihnú nikdy 
pochopiť. Aký dôraz nám mohol eite  
dať, aby nás presvedčil o svoje] lá t
ke?“ — pýta sa sv. Alfonz.

Štvrtá pohnútka našej lásky k Bo
hu je Kristova obeta na kríži. „Milo
val nás a seba samého vydal za násl“ 
(Ef. S, 2) „Za všetkých zomrel Kris
tus, aby tí, čo žijú, nežili už sebe, ale  
tomu, ktorý za nás zomrel a  vstal z 
mŕtvych!“ (2 Kor 5, 15). Preto toľko 
mocnárov, šľachticov a kniežacích  
osobností zanechalo príbuzných, bo
hatstvá, postavenie, vlasť, ba aj ríie, 
aby žili jedine Tomu, ktorý ich od 
večnosti miloval nesmiernou láskonl

Sám Bohočlovek nazval prikázanie 
lásky k Bohu prvým a najväčším pri
kázaním. A preto sv. František Sales- 
ký uzatvára: „Všetko je učinené pra 
túto nebeskú lásku a všetko má gra
vitovať k nej!“

Presvätá Bohorodička, Matka lásky 
a milosrdenstva, buď vždycky pri nás 
a veď nás po ceste lásky Božej, aby 
oheň lásky k Bohu a k Tebe v nás 
horel neustále a zohrieval nás i tých, 
s ktorými nás spájaš vo svojej ma
terskej láske.

Z kresťanského sveta
0  Vatikán je proti rozmiestneniu 

nových typov rakiet s  nukleárnymi 
hlavicami v západnej Európe. Aby 
Rada NATO tento úmysel neuskutoč
nila, vatikánska diplomacia za aktív
nej účasti pápeža Jána Pavla II. ve
die v tomto ohľade rokovania vo via
cerých hlavných mestách eurúpskyeh 
krajín.

9  Svätý Otec vymenoval za sekre
tára kongregácie pre biskupov bra
zílskeho biskupa Lucasa Moreirn Ne- 
esa.

Q  Vo Vietnamskej socialistickej re- 
pulibke žije a pracuje 55 sestier do
minikánok s večnými a jedenásť s 
jednoduchými sľubmi. Pomáha im asi 
sto sestier tretieho rádu sv. Domini
ka.

0  Belehradský srbský patriarcha  
pravoslávnej cirkvi dostal osobitný 
list od Svätého Otca Jána Pavla II. 
Pápež mu v ňom srdečne ďakoval sa 
pozornosť — blahoželanie k sviatku 
sv. Karola Boromejského.



Bože buď m ilostivý mne h rieš
nemu!

Zdá sa nám, že zhrešiť je samo
zrejm é, prirodzené a preto aj ľah
ké . . .  Veď ľudská slabosť, prirodze
ný sklon k zlému i spôsob života oko
lo nás poskytujú všetky možnosti, 
aby sa odbúrali nadprirodzené i 
mravnou výchovou vytvárané zábra
ny k hriechu. Avšak, práve preto 
zhrešiť nie je ani prirodzené, ani 
jednoznačne sam ozrejmé a  jednodu
ché! Veď hriech je vedomý čin vzbu
ry proti Bohu, proti Božím prikáza
niam!

Hriech treba potláčať už v zárod
ku, už v sam otných, hoci ojedinelých  
myšlienkach, v rozvíjajúcich sa pred
stavách. Nestačí l e n  bdieť, alebo  
l e n  modliť sa, ale treba b d i e ť  a 
m o d l i ť  sa, aby sme neupadli do 
pokušení a potom aj do hriechov a 
neprávostí!

Zachovávanie m r a v o p o č e s t 
n o s t i  nie je len náboženskou po
žiadavkou, ale aj celospoločenskou  
zásadou dodržiavania občianskych zá
konov a nariadení v zachovaní tých  
najoptimáinejších zásad spolunažíva
nia v rodinách, v zamestnaní, v spo
ločenskom súžití! Preto krádeže, na- 
ctiutrhávanie, klamania a podvody, 
aj m ravopočestné výkyvy sú občian
skymi zákonmi trestané. Dobré m ra
vy a počestnosť sú vizitkou kultúrne 
vyspelého a duchovne na úrovni ži
júceho národa!

Hriech začína v nepovšimnutých 
„m aličkostiach“, ktorým nevenujeme 
potrebnú pozornosť. Rozrastá sa, roz- 
hlodáva našu odolnosť, našu vôľu. 
Mnohé postihy, vonkajšie okolnosti a 
vplyvy vytvárajú žírnu pôdu pre 
vznik a rast hriešneho vzťahu člove
ka k Bohu i k blížnemu. Nedorozu
menia, nepochopenia, hádky, nezrov
nalosti, ale aj závisť, lakomstvo, pý
cha a namyslenosť, nedostatok  
skromnosti a nenáročnosti. Pokuše
niam sa človek nikdy a nikde nevy
hne. Čakajú na človeka ako lákavé, 
zvodné vábičky, ale aj skryté uchva
cujú nečakane dušu človeka do svo
jich o b ru čí. . .

Ale hriech náhleho poblúdenia, ba 
aj pripravovaný a vytúžený pád, mô
že sa stať osožným p o k o r e n í m  
duše pred Bohom. Hriech v každom 
prípade odhaľuje naše s l a b o s t i ,  
odkrýva p r a v ú  t v á r  našej duše 
pred Bohom i ľuďmi! Odhaľuje slabé 
miesto a pomáha nám uvedomiť si 
závažnosť zotrvávania v hriešnom  
stave.

Často len po zjavnom „prepadnu
tí“ si človek uvedomí, že sa uspával 
s e b a u s p o k o j o v a n í m ,  že v 
spôsobe jeho žitia je všetko v poriad
ku, že sa nemusí ničoho zlého báť, 
že on ťažko nehreší a ani nezhreší...

Ak si človek uvedomí svoj hriech  
v zárodku spáchania, nesnaží sa 
umlčať svoje svedomie falošnými, fa 
rizejskými „zdôvodneniami“ a ospra
vedlneniami“ a uvedomí si závažnosť 
následkov ľahkomyseľnosti a  zahrá
vania sa so zlom, s príležitosťami k 
hriechu, nech padne do prachu ze
me a vo svojej úbohej ničotnosti, 
úbohosti a biedy, nech volá spolu s 
mýtnikom: „Bože, buď milostivý mne 
hriešnem u!“

Ježiš K ristus k riesi m ŕtvych 

V zkriesenie Jairovej dcéry

Predstavený židovskej synagógy Jair pristúpil k Ježišovi a pro
sil ho, aby prišiel do jeho  domu, lebo jeho  dcéra, jedináčka, ťaž
ko och orela  a um ierala. A keď sa Spasiteľ poberal k jeho domu, 
prišiel k tosi z domu Jairovho a povedal mu: „D céra ti umrela. 
Neunúvaj ďalej u čiteľa !“

Keď to Ježiš počul, povedal Jairovi: „Neboj sa. Len ver, a bude 
zach rán en á .“ A keď Ježiš prišiel do Jairovho domu, povedal tým, 
k torí p lakali: „N eplačte! Lebo nezom rela, ale spí.“ Ale oni sa mu 
vysm iali, lebo vedeli, že um rela. Vtedy Spasiteľ povedal, aby 
všetci vyšli z izby a n echal len rodičov dievčaťa a troch  apošto
lov: Petra, Jakuba a Jána. A sám  chytil za ruku dievča a zvolal: 
„Dievča, vstaň !“

A ihneď sa vrátila  do nej je j duša a dievča ožilo a vstalo.

V zkriesenie naim ského m ládenca

Ježiš Kristus vchádzal do m esta Naim, šli s ním jeho učeníci a 
veľký zástup. Práve vtedy vynášali z m estskej brány mŕtveho, je
diného to syna m atky, ktorá bola vdovou, a horko plakala za 
svojím  synom. Keď ju  Ježiš zazrel, prišlo mu je j ľúto, zastavil 
pohrebný sprievod a povedal m atke: „N eplač!“

Potom pristúpil a dotkol sa rakvy a povedal: „Mladík, hovo
rím  ti, v staň !“ Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho odo
vzdal jeh o  m atke. Tu všetkých, ktorí to videli, zachvátil strach 
a chválili Boha.

V zkriesenie Lazára

V Betánii, pri Jeruzalem e, žil Lazár, ktorého Ježiš veľmi milo
val a tento ťažko ochorel. Jeho sestry  — M ária a Marta, poslali 
odkaz Ježišovi, že Lazár je  chorý. Ježiš vtedy bol za Jordánom. 
Keď to Ježiš počul, povedal učeníkom : „Táto choroba nie je na 
smrť, ale na slávu Božiu, aby Syn Boží bol ňou oslávený.“

Po dvoch dňoch povedal Ježiš: „Náš priateľ Lazár zaspal, ale 
idem ho zobudiť.“ Vtedy u čeníci povedali Ježišovi: „Pane, ak za
spal, ozdravie.“ Vtedy Ježiš Kristus ob jasnil učeníkom, že Lazár 
zom rel. A vydali sa na cestu  do Betánie.

Do Betánie prišiel Ježiš Kristus až štvrtého dňa po Lazárovej 
sm rti. Lazár už bol štyri dni v hrobe. Keď teraz jeho sestry uvi
deli Ježiša Krista, povedali mu: „Pane, keby si bol býval tu, brat 
by nebol zom rel.“ A Ježiš im odpovedal: „Ja som Vzkriesenie i 
Život. A kto verí vo mňa, aj keby zom rel, bude žiť.“

Sestry  p lakali a  s nim i všetci, k torí tam  boli. Tu Ježiš, keď vi
del ako plačú, a ako plačú aj Židia, aj sám  zaplakal. Vtedy po
vedali Židia: „Hľa, ako ho m al rád !“

Ježiš K ristus pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa a je j otvor bol 
zavalený kameňom. Ježiš rozkázal: „Odvaľte ten kam eň!“ Marta, 
sestra  zosnulého, ch cela , aby to nerobili a povedala Ježišovi „Pa
ne, už páchne, veď sú štyri dni, čo u m rel!“ Avšak Ježiš je j pripo
m enul: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš slávu Božiu?“ 

Odvalili teda kameň. A Ježiš pozdvihol oči k nebu, pomodlil sa 
k nebeském u Otcovi a potom mocným hlasom  zvolal: „Lazár, pod 
von!“ Vtedy Lazár vyšiel živý. Mnohí zo Židov, keď videli ten zá
zrak, u verili v K rista.

Ježiš Kristus robil zázraky na živých a mŕtvych, aby ukázal 
svoje Božstvo a svoju lásku k ľuďom.

Ježiš K ristus Lazára vzkriesil v sobotu, pred svojím  vchodom 
do Jeruzalem a. Tá sobota sa volá sobotou Lazárovou.

Dôkazmi Kristovho Božstva sú z á z r a k y .  Je medzi nimi do 
dvadsať senzačných uzdravení, tri vzkriesenia z mŕtvych, vela 
zázrakov s prírodným i živlami, ako napr. prem enenie vody na ví
no, rozm noženie chlebov, utíšenie búrky na mori, zázračný lov



rýb a iné. Kristus robil zázraky verejne, pred ľuďmi. Uzdravenie 
nastávalo na jeho slová v jednom  okam ihu, bez liekov a bolo t r 
vanlivé. A najväčším zázrakom  Kristovým bolo jeh o  vlastné 
vzkriesenie.

O S VÄT OM P Í S ME
Práve tam, kde bolo nám estie pevnosti Antónia, podarilo sa 

r archeológovi objaviť veľkú plochu, vykladanú veľkými kam enný
mi doskami 2 m dlhými a 1,5 m širokým i o celkovej rozlohe 2500 

: metrov štvorcových, postavenú podľa rím skeho spôsobu, ty p ick é
ho pre Ježišovu dobu. Bolo to veľké nádvorie, ktoré v priebehu

i stáročí bolo zasypané zeminou vo výške 2 m. Po odstránení ze
miny bolo odokryté. Toto je  nový dôkaz h istoricke j udalosti umu- 

5 cenia Krista. Tu stál Ježiš pred Pilátom . Na te jto  dlažbe sa odo- 
; hralo aj bičovanie (Jn  19, 1 ), ktoré sa vždy robilo pred ukrižo- 
: vaním, ako to výslovne zaznam enáva židovský historik  te j doby

— Jozef Flavius. Pri tomto strašnom  treste  kati strh li šaty z od
súdeného a bili ho tak dlho, kým z neho neviseli kusy krvavého 
mäsa. Potom vzali Ježiša vojaci, aby vykonali rozsudok: ukrižo
vanie. Cicero to nazýva „n ajstrašn ejším  trestom  sm rti, ktorého sa 
najviac báli.“

Z ciest apoštola Pavla archeológovia objavili m está: Antiochiu, 
Ikoniu, Listru, Debre. Na Cypre, pri starobylom  m este Pátos, našli 
rímsky nápis. Spomína sa v ňom prokonzul Paulus, ktorého Sku t
ky Apoštolov [13, 7) nazývajú „rozumným človekom “. O bjavili 
aj zrúcaniny spomínaného „chrám u Artem idy“ v Efeze, ktorý bol 
kedysi jedným zo siedm ich divov sveta.

Tak by bolo možné uviesť ďalšie dôkazy z archeológie. Ale 
Sväté písmo nie je  pomocníkom histórie, prírodných vied ani a r
cheológie, ono je  svedectvom v i e r y .  Dochádza a ešte dlho bu
de dochádzať k objavom, ktoré dokážu alebo aspoň osvetlia uda- 

; losti biblických zvestí. Ale pre nás trvalé ostávajú  dôležitým i 
 ̂ Kristove slová: „Blažení tí, k torí nevideli a uverili.“ (Jn  20, 29). 

Lebo mnoho tajom stiev zostane navždy predm etom  n aše j viery.

Či Nový zákon odstraňuje Starý?

Rozdelenie kníh Svätého písm a na Starý a Nový zákon uka
zuje le n  to , ktoré knihy Svätého písm a boli napísané pred 
príchodom Ježiša Krista a ktoré po ňom.

Nový zákon — zmluvu uzavrel s ľuďmi, k torí u verili v Krista, 
Ježiš Kristus to potvrdil vlastnou krvou (Mt 26, 28 ). Avšak toto 
neznamená, že nám bol odkrytý nový svet. Ostala tá istá idea
— spása ľudí. Ježiš Kristus neodstraňuje Starý zákon, p rikáza
nia, ale doplňuje ho a z javuje ta jom stvá bytia Božieho — jed i
ného Boha vo Svätej T ro jici. Taktiež sa rozširu je Boží sľub z 
jedného (v Starom zákone — izraelskéh o) na v š e t k y n á r o 
dy: „Choďte, učte všetky národy“ (Mt 28, 19). „Kto uverí a dá 
sa pokrstiť, bude spasený“ (Mk 16, 15), lebo „Boh chce všetkých 
ľudí spasiť a priviesť k poznaniu pravdy.“ (1 Tim 2, 4 ).

Preto je tento Zákon — Nový. „N enazdávajte sa, že som prišiel 
zrušiť Zákon alebo Prorokov. Nie zrušiť som ich  prišiel, ale n a
plniť.“ (Mt 5, 17), — vyhlásil Kristus.

Starý a Nový zákon — to je  prechod od m enej dokonalého k 
; dokonalejšiemu. Oba zákony sú nedeliteľné. Starý zákon — „Zá

kon“, — Nový zákon — „M ilosť“.
Druhý vatikánsky koncil o tom vyhlásil: „Starozákonný plán 

spásy bol predovšetkým zam eraný na to, aby pripravil, prorocky 
! predpovedal a v rozličných predobrazoch naznačil príchod Kris-

Nik však nemá právo ľahkomyseľ
ne podceňovať svoj prechodný, či tr
valý hriešny stav voči Bohu! Nik ne. 
môže neustále žiadať od milostivého 
Pána Boha, aby do nekonečna nám 
odpúšťal a premieňal zlá situácie i 
hriechy k dobrému, lebo „nevieme 
ani dňa, ani hodiny . .

Neospravedlňujme sa, že sme zhre
šili pod tlakom rôznych okolností, le
bo ak je o zaj' tak, tú skutočnosť, že 
sme aj pri dobrej vôli nemali sily 
odolať zlu, nech nám pripočíta k 
dobru vševediaci Sudca!

Najťažším následkom hriešneho  
stavu je z ú f a l s t v o ,  v ktorom už 
človek plodí hriech za hriechom, 
stráca  kontrolu nad svojím dušev
ným stavom a miesto hľadania svet
la a uspokojenia rúti sa do priepasti 
tmy, zúfalstva a zatratenia . . .

Kým človek žije, nemá právo na 
zúfalosť, ale má možnosť vždy vzo
prieť sa zlu, zastaviť svoj pád a po 
vstať z hriechov, ktoré ho stláčajú  
do bahna žitia . . .  Božie milosrden
stvo je veľké, Božia láska je nepre
konateľná, len ich treba využiť, ale 
neslobodno z n e u ž i ť !

Sviatostný Spasiteľ v našich boho- 
stánkoch nám denne ponúka príleži
tosť, aby sme sa pokorili pred veleb
nosťou Božou, v spovedi oľutovali 
svoje hriechy a previnenia a  svätým  
prijímaním posilnili sa pre konečné 
a definitívne víťazstvo dobra v nás!

Život každého jedinca dokazuje, že 
duchovne, m ravopočestne žiť na po 
trebnej úrovni možno len v stálom  
spojení duše človeka so s v i a t o s t 
n ý m  S p a s i t e ľ o m !

Nielen dlhodobá, ale aj krátkodo
bá o d l ú č e n o s ť  od Ježiša Krista 
vo Sviatosti Oltárnej znamená pre 
nás slabých a úbohých tvorcov zo
silňovanie náklonností k zlému, hrieš
nemu a tak, aj častejšia možnosť pá
dov. Neváhajme denne prichádzať 
pred bohostánok v našich chrám och, 
a tam sa vyznávajme zo svojich sla 
hostí, rozorvaností a úbohostí duší i 
zo svojich prechodných pádov, aby 
sa nestali trvalým odklonom od ve
lebnosti Božej. „Bože, buď milostivý 
nám hriešnym !“ Tibor FEDORONKO

Dôvera v ľudí

Biele auto zatočilo do dvora upro
stred dediny a zastalo pred vchodom  
do staršieho domu. Vystúpili mladí 
manželia s asi desaťročným synče
kom Erikom. Ten bežal dopredu, ot
voril dvere a  kričal:

------Teta, teta!
Teta Žofka sa ponáhľala od sporá

ka k nemu, vyobjímala ho a  vyboz
kávala. Erik jej strkal do ruky ška
tuľu jemných dezertov.

— Co to má znam enať? — pýtala 
sa Zoíka, — veď nemám meniny ani 
narodeniny.

— To nie, odpovedal jej synovec 
Mirko, — ale či si nezaslúžite za tie 
kurence, kačky, zeleninu, ovocie, čo 
nám nabalíte zakaždým, kedykoľvek 
vás navštívime?

Žofka, staršia bezdetná vdova, si 
myslela, že zas prišli pre proviant. 
Veď žijú vo veľkom m este, zíde sa 
im. Ale neuhádla.

— Teta, — začal nesmelo Mirko,
— neviete si predstaviť, ako je nám



vás ľúto. Žijete tu sama ako prst, 
moríte sa prácou okolo hydiny a v 
záhrade. Už by bol čas i pre vás od
dýchnuť si. Poďte k nám. Predajte 
ten starý dom, i celý pozemok. Bu
dete bývať v modernej zdravej izbe 
bez všetkých starostí. My staviame 
pekný komfortný dom, ale už nám 
peniaze nedochádzajú. Pomôžte nám, 
budeme si vás vážiť ako vlastnú mat
ku. Nič nebudete robiť, iba sa popre
chádzate v blízkom parku.

Zofka mala Mirka rada ako vlast
ného syna. Tešila sa, že mu môže po
môcť. Po krátkom rozmýšľaní súhla
sila. A v jari budúceho roku sa už 
sťahovala do mesta. Ľudia ju upozor
ňovali, aby si pobyt u synovca do 
svojej smrti písomne zabezpečila. Ale 
ona ich odbila slovami:

— Ja svojho synovca poznám, ja 
mu dôverujem.

A spočiatku jej bolo ozaj dobre. 
Všetci si ju ctili, išli jej vo všetkom 
v ústrety. Mali auto. Zavše ju žali 
na výlet, na čo sa zvlášť tešila. Veď 
celé roky dovtedy len doma sedela. 
Najviac ju mal rád Erik, ktorého za
hrňovala svojou láskou. Jej radosťou 
bolo spôsobiť jemu radosť. Ale Erik  
dorastal. Bol jedináčik, plný sebadô
very. Čoraz zrejmejšie jej dával na
javo, že nestojí o jej priazeň. Bolelo 
ju to, ale utiahla sa do svojej izbičky 
a mlčala. Snažila sa, aby sa mu čím 
menej ukazovala na oči.

Až raz zbadala, že rodinka nasad
la do auta a  odišla do prírody. Pred 
večerom si kúpila niečo zajesť v bu
fete a pobrala sa do svojej izbičky. 
Bála sa stretnutia s domácimi, han
bila sa ich, nevedela, ako im má po
zrieť do očí. Alenka, Erikova mamič
ka, ju volala na večeru. Odpovedala, 
že ju bolí žalúdok.

Ešte väčšmi sa jej dotklo, keď na 
chodbe počula Erikove slová:

— To stará strašidlo! —
Vedela, komu patrili. Šla do svojej 

izbice, pozrela sa do zrkadla. Na 
očiach mala hrubé okuliare, tvár ble
dá, podlhovastá, vráskavá. Zmocňova
la sa jej neistota, pôda sa jej stráca
la pod nohami. Ale mlčala a snažila 
sa chovať sa tak, ako keby sa nič 
nestalo.

Erik zmaturoval. Rodičia mu pri
pravili slávnostnú večeru, na ktorej 
bola i Zofka. Po prípitku otec sa spý
tal Erika, aby vyslovil svoje želanie, 
a on mu ho splní.

— Aby konečne to staré strašidlo  
zmizlo z nášho domu, — povedal 
chladne syn. Zofka vyskočila od sto
la, začala nariekať a utekala do svo
jej izbičky. Zatvorila sa na kľúč, ho
dila sa na posteľ a nariekala do rá 
na. Ráno bežala do domova dôchod
cov a prosila o prijatie. O niekoľko 
dní sa tam nasťahovala.

Dozvedel sa o tom jej bývalý sused 
z rodnej obce a ľutoval ju. Keď bol 
malý, nosievala ho na rukách a dá
vala mu cukríky. Chcel sa jej odvďa
čiť. Prišiel za ňou a volal ju k sebe, 
že jej prenechá bezplatne jednu iz
bu, v ktorej môže spokojne žiť.

— Nie, — odvetila rozhodne, — 
už viac nikomu nedôverujem. — A 
zostala v domove dôchodcov do 
smrti.

Ak sklameme dôveru iného, pod
lamujeme tým v ňom dôveru ku všet
kým ľuďom. Dr. Ján BUBÄN

ta, Vykupiteľa sveta a mesiánskeho kráľovstva. Teda Boh. ktorý 
inšpiroval knihy obidvoch zákonov a je  ich pôvodcom, vo svojej 
múdrosti to tak zariadil, že v Starom zákone sa skrýva Nový 
a v Novom sa odhaľuje Starý.“ (Dogmatická konštitúcia 0  Bo
žom zjavení).

O čítaní, správnom pochopení a správnom vysvetľovaní Sväté*
ho písma

O otázke: čítanie Svätého písma — začneme slovami Druhého 
vatikánskeho koncilu:

„Sväté písmo má byť veriacim  čo najprístupnejšie.“ (22)
„Svätý cirkevný snem vyzýva naliehavým a dôrazným spôso

bom aj všetkých veriacich, aby si častým čítaním  Svätého písma 
nadobudli „nesm ierne vzácne poznanie o Ježišovi Kristovi“ (Flp
3, 8 ). Lebo „kto nepozná Písmo, nepozná Krista“.

„Nech však nezabúdajú, že čítanie Svätého písma musí spre
vádzať modlitba, aby sa nadviazal rozhovor medzi Bohom a člo
vekom. Lebo keď sa modlíme, Bohu sa prihovárame a počúvame 
ho, keď čítam e Božie výroky.“

„Posvätné texty majú byť opatrené potrebnými a naozaj vyho 
vujúcimi vysvetlivkami, aby sa tak synovia a dcéry Cirkvi be2 
pečne a osožné oboznámili so Svätým písmom a dali sa prenik
núť jeho duchom.“ (Dogmatická konštitúcia O Božom zjavení).

V Starom  zákone Mojžiš prikázal čítať zo Svätého písma kaž
dého siedmeho dňa zobranému ľudu. Preto aj Kristus, ked! pri
šiel do synagógy, vzal a prečítal čiastku zo Svätého písma. Tai 
isto bolo v prvokresťanských časoch, keď čítanie a vysvetľovanie 
Svätého písma vošlo do liturgie.

Cirkev si nič tak neželá, ako to, aby veriaci čítali Sväté písmo, 
hlavne Evanjeliá. V každej kresťanskej rodine malo by byť Sväté 
písmo Nového zákona. V dobrých kresťanských rodinách čítajú 
Sväté písmo každý večer za účasti cele j rodiny.

A tu chcem e povedať čitateľom  niekoľko pripomienok:
a) Sväté písmo — nie je  príručkou dejín, hoci podáva vela 

údajov z dejín ľudstva na zemi. Roky a chronológia udalostí v 
Svätom písme nem ajú chronologickú funkciu.

Pán Boh nem al za cieľ Svätým písmom učiť ľudí svetským ve
domostiam. Sväté písmo má jediný cieľ: podať ľuďom vý
lučne náboženské pravdy, ktorých poznanie je  ľuďom potrebné 
k spáse. A keď spomína aj zákony prírodného sveta alebo podá
va historické udalosti, nerobí to pre ne samotné, ale kvôli ne
jak e j vyššej, náboženskej pravde. O javoch vonkajšieho sveta 
Sväté písmo hovorí nie vedeckým spôsobom, ale populárnym 
tak, ako tieto javy človek chápe svojim i zmyslami. Tento spôsob 
hovorenia je  aj teraz všeobecný, keď napríklad hovoríme: slnko 
vychádza, zapadá, nebo je  jasné, nebo je  zam račené. Tohto spô
sobu hovorenia užívajú aj vedci, a to nielen v každodennom ži
vote, ale i vo vedeckých prácach. Teda tým spôsobom sa vyslo
vujú nie vedecké názory na prírodné javy, ale ako sa tie javy 
našim  zmyslom predstavujú. Pán Boh nechcel objavovať zákony 
prírody, toto nechal ľuďom. Ježiš Kristus neposielal apoštolov 
učiť prírodu, matematiku, históriu, a le robiť ľudí kresťanmi. Na
príklad pri opise stvorenia sveta Sväté písmo nemá za cieľ po
dávať vedecké fakty, ale ukázať: a) na jeho pôvod od božského 
počiatku, b) na Boha, ktorý dal počiatok na vznik sveta, c) na 
všemohúcnosť Božiu. Svätý Augustín povedal, že Pán Boh ne
chcel vychovávať prírodovedcov, matematikov, len kresťanov, po
vedať im, ako sa dostanú do blaženej večnosti. A dejiny v Svä
tom písme treba hľadať nie svetské, ale dejiny ľudskej spásy

Sväté písmo je  pravdivé a nemá omyly. Slovo Božie môže byť 
len pravdivé a Boh sa nemôže mýliť.

b) V Svätom písme Starého zákona neraz vidíme veľké úpad
ky, veľké hriechy, ktoré ľudí, ktorí nepoznajú podstatu veci, by 
mohlo pomýliť. Treba vedieť, že v tých m iestach Sväté písmo 
ukazuje na úpadky, aby sme súčasne videli aj Boží trest za hri» 
chy, alebo poikánie padlého a Božie milosrdenstvo.



SVÄTÝ M E S I A C A
Pachomius Veľký

Raz sa bratia pustovníci pýtali Pachomia na jeho videnia. 
A on odpovedal:

— Najkrajším a najúchvatnejším videním je pohľad na 
Človeka, ktorý v pokore a prostote starostlivo vykonáva 
vôľu Božiu.

Jeden kláštorný brat bol veľmi usilovný, avšak začal sa 
vychvaľovať svojou prácou. Keď to Pachomius videl, verej
ne ho pokarhal:

— Bratia! Či nemáte sústrasť s týmto naším bratom? Od 
rána do noci pracoval a túto svoju prácu obetoval diablovi, 
lebo sa snažil podobať sa ľuďom a nie Bohu.

A dal mu pokutu: päť mesiacov na chlebe a vode a prís
nu mlčanlivosť.

Mnísi vybudovali nový chrám, ozdobili ho a chrám bol 
veľmi krásny. Tešili sa z krásy nimi vybudovaného chrámu. 
Podišiel k nim Pachomius:

— Nechváľte sa, bratia, prácou svojich rúk, že ste vytvo
rili pekné dielo, ale radšej snažte sa budovať seba a ozdo
bovať svoju dušu ako chrám Boží, lebo vy ste chrámy Bo
ba Sivého, — hovorí Pán.

Raz, keď ctihodný Pachomius sedel v kláštore v Taveni- 
siote obklopený bratmi, učil a vysvetľoval Sväté písmo, pri
šli do kláštora akísi ľudia. Pyšne prehovorili:

— Keď si skutočne človek Boží a dúfaš v neho, že ťa 
vypočuje, vtedy prejdi túto rieku, čo je  pred nami, ako po 
snehu, aby všetci videli, že si milý Bohu . . .

Pachomius sa obrátil k bratom:
— fa neprosím od Boha taký zázrak, aby som ja  chodil 

po vode, lebo viem, že taká myšlienka nie je  dôstojná 
kresťana. Mám nádej v Bohu, ale nespolieham sa na svoje 
skutky, lebo viem, že som hriešny. A mojím cieľom nie je  
chodiť po vode, ale vždy plakať nad svojimi hriechmi a s 
Božou pomocou premáhať pokušenia.

Pyšní ľudia odchádzali zahanbení.

V kláštore bol jeden brat, ktorý konal svojvoľne. Postil 
sa viac ako bolo určené, preto ho Pachomius zavolal na 
bok a povedal mu:

— Brat môj, Pán povedal: Zišiel som z neba, aby som 
plnil nie moju vôľu, ale vôľu Toho, ktorý ma poslal. Teda 
si povinný počúvať a dodržiavať pravidlá. Jedz striedmo, 
neprejedaj sa, aby si nemal pokušenie tela. Avšak nejedz 
ani veľmi málo, aby si neoslabol. Prijím aj potravu úmerne 
k svojim telesným silám.

Keď Pachomius bol v jednom zo svojich kláštorov, ozná
mili mu, že v druhom kláštore umiera jeden z bratov a 
pred smrťou chce vidieť svojho ctihodného otca a dostať 
od neho požehnanie. Pachomius vstal a sprevádzaný uče- 
nfkmi ponáhľal sa do toho kláštora. Idúc Pachomius počul 
vo vzduchu anjelské hlasy. Pozrel hore, videl dušu toho 
brata, ku ktorému sa ponáhľali, ako ju anjeli radostne 
vznášajú do výšky, preto ostal udivený. A učeníci, ktorí 
nepočuli hlasy a tiež nič nevideli, povedali:

— Prečo, otče, stojíš a pozeráš sa hore a neponáhľaš 
sa k chorému bratovi, aby nezomrel pred tvojím prícho
dom?

— Tam sa máme ponáhľať, — odpovedal Pachomius, — 
kde vidím jeho dušu, ako ju nesú anjeli do života večné
ho.

Keď priši] do toho kláštora, brat bol už mŕtvy. Pocho
vali jeho telo a odišli do Panapola.

Pri výstavbe kláštora v Panapole Pachomius sa zdržal 
dlhšie. Keď sa vrátil, jeden z novicov prišiel k Pachomiovi:

— Otrie, odkedy si odišiel, až doteraz nám nevarili.
— Nebuď smutný, synček, prikážem, aby vám varili, :— 

odpovedal Pachomius.
Keď vošiel do kláštora, išiel do kuchyne. Kuchár plietol 

rohožky. Ospravedlňoval sa. On nezaháľal, plietol rohožky 
spln s bratom, ktorý mu v kuchyni pomáhal.

A koľko rohožiek ste uplietli? spýtal sa Pacho-
mius.

— Päťsto, — odpovedal kuchár.
— Prineste ich sem! — prikázal Pachomius.
Keď priniesli rohožky, Pachomius prikázal všetky spáliť, 

hovoriac:
— Či neviete, že keď sa niekto dobrovoľne postí, dostane 

od Boha veľkú odmenu, lebo mohol jesť, avšak nejedol pre 
Boha, — a keď niekto nedobrovoľne neje, ten nemá odmenu 
od Boha, pretože nie dobrovoľne nejedol, ale preto^že mu 
nedali jesť. A vy ste pozbavili bratov takého pôžitku.

Kuchári prosili o odpustenie.

Teodor, ktorý sprevádzal Pachomia na všetkých jeho ces
tách, mal štrnásť rokov, keď prišiel do Pachomiovho kláš
tora. Pachomius, keď videl, že mladík duchovne rastie, ob
ľúbil si ho. Keď vyrástol, vysvätili ho za kňaza. On sa stal 
prvým duchovným kláštora a po smrti Pachomia a jeho 
nástupcu Petronia stal sa opátom kláštorov, široko známy 
múdrosťou a svätosťou. (Jeho pamiatku slávi Cirkev 16. 
m ája).

Jedného dňa prišiel do kláštora akýsi filozof, ktorý chcel 
rozprávať s veľkým starcom Pachomiom. Pachomius, keď 
videl jeho pýchu, nechcel s ním rozprávať, ale poslal k ne
mu brata Teodora.

— Som prívržencom teologickej vedy a chcem s vami 
dišputovať, — začal filozof.

— Hovor, čo chceš? — odpovedal Teodor.
— Teda, ja  sá vás pýtam z Písma: kto sa nerodil a zo

mrel, kto sa narodil a nezomrel, a kto zomrel a nes t lei?
— Toto nie je  teológia, filozof, — odpovedal Teodor. — 

Avšak ja ti odpoviem: nerodil sa a zomrel Adam, — na
rodil sa a nezomrel Enoch, — a zomrel a nestlel — to ja 
žena Lótova, ktorá sa prem enila na soľný stĺp. A teraz vy
počuj našu zdravú radu: zanechaj takéto filozofovanie^'a 
pristúp k Ježišovi, kde dosiahneš odpustenie hriechov. . ,

Filozof stál ako nem ý. . .

Raz, keď sa Pachomius modlil, mal videnie: videl, že ¡e. 
ho bratov postihli všelijaké trápenia, jedni z nich stáli 
obkľúčení plameňom a od plameňov nijako nemohli utiecť. 
Druhí chodili bosí v tŕní a nijako nemohli vyjsť. A iní 
stáli na vysokom mieste, nad hlbokou priepasťou, na dne 
ktorej tiekla veľká voda, plná krokodílov . . .

Starec Pachomius rozmýšľal nad videním a poznával, že 
u rehoľníkov nastane poblúdenie, úpadok. Ostane v nich len 
tieň rehoľníctva . . .  — a starec Pachomius zaplakal.

— Pane, Vládca, keď tak bude, prečo si teda dopustil, 
aby vznikli kláštory?! Spomeň si na svoj sľub, ktorým si 
sľuboval do konca vekov chrániť tých, ktorí ti budú slú
žiť.

Tak, prestretý na zemi, modlil sa starec Pachomius za 
svoje kláštory, ktoré za lo ž il. . .  A počul Kristov hlas:

— Buď silný, Pachomius, lebo tvoje duchovné semeno 
nezanikne do konca vekov. . .

Pachomius sa klaňal Pánovi. On ho oslavoval nielen ús
tami, ale aj srdcom, tešil sa. Slová Pánove vliali do jeho 
duše nevysloviteľnú radosť . . .

Pachomius už bol starcom. Slávil sviatok Paschy. Bol 
rok 34B. Vtedy sa rozšíril mor. Pachomius išiel ošetrovať 
chorých. Sám ochorel a umieral. Zvolal bratov, lebo za 
dva dni odíde od nich. Všetkých posledný raz varoval, 
aby sa starali o svoje spasenie, každého požehnal a  mod
liac sa za nich, oddal dušu Bohu . . .  Jeho vypôstené a sla
bé telo odniesli na odpočinok do chrámu prvého kláštora 
na zemi, zvaného Tavenisiotského . . .

Učeníci svätého Antona Veľkého, pustovníka žili v púšti 
jednotlivo, bez spoločných pravidiel a vedenia. Pra
vidlá dal svojim pustovníkom-rehoľníkom ctihodný Pacho
mius. Ctihodný Pachomius Veľký je  zakladateľom spoloč
ného mníšskeho života, organizovaných kláštorov, organi* 
zovaného rehoľníctva so svojimi pravidlami. On prvý vstú
pil na tú cestu. Za ním, na ceste vekov, vstúpili rôzne 
rehole. Jedny zažiarili a zhasli, iné v trápeniach a  utrpení 
očistené zažiarili svetlosťou tých, ktoré videli svätosť veľ
kého Pachom ia. . .  Z Východu rehole sa rozšírili na Západ, 
kde ich začal svätý Benedikt.

Pamiatku ctihodného Pachomia Veľkého Cirkev slávi 15. 
mája.



PAPE Z MIERU
(Dokončenie)

V OTCOVOM NÁRUČI

Svet žil v očakávaní na správy o zdravotnom stave pá
peža Jána. Z obloka izby pozerali sme na námestie, ale 
v strachu, aby nás niektorý mocný objektív, zameraný 
týmto smerom Apoštolského paláca, nepostrehol. Videli sme 
nesmierny očakávajúci zástup. Do Vatikánu prichádzali po
solstvá z každej strany sveta. Veľmi prostí ľudia písali, 
že sú hotoví dať svoj život za záchranu pápeža. Pápež ne
chápal, čo sa okolo neho deje a znepokojený pýtal sa nás 
pohľadom. Vtedy sme mu hovorili, že námestie sv. Petra 
je  vyplnené až po samé okraje ľuďmi, ktorí sa modlia za 
jeho zdravie, a on teraz rozkladal ruky celý vzrušený. 
Nečítal noviny od začiatku svojej choroby, ale veľmi dob- 
re si uvedomoval, aká láska a  aký úprimný súcit ho ob- 
kľučovali v tom poslednom momente života.

Nadchádzal koniec. Transfúzie krvi nasledovali jedna po 
druhej. Ján XXIII. už nič nehovoril. Vyslovoval iba šeptom 
mená svätých, ktorých kanonizoval, i tých, ktorých milo- 
val počas celého života. Osobitne uctieval sv. Jozefa, pa
tróna dobrej smrti. Jeho meno zaradil a j do kánonu sv. 
Služby.

Nastal moment nebytia — nežitia. Ale to sa nezdalo 
smutné, pretože nad celým životom pápeža Jána vládla la 
hodná myseľ o smrti. V m lčiacej izbe nastala veľká tíš. 
Stále vychádzame, lebo nemohli sme sa zdržať od plaču. 
Keď ešte mohol, krátko predtým nám hovorieval: „Neplač
te, svätodušné sviatky sú dňami radosti.“ Stíska v rukách 
krucifix. Pozerá na oblok, v ktorom sa ukazoval, aby že
hnal rímsky ľud a  neustály prúd pútnikov.

Pred chvíľkou odbila devätnásta hodina, bol pondelok 
turíčnych sviatkov 3. júna 1963. Už niekoľko hodín pápež 
nehovoril, pohyboval iba perami. Usilujeme sa namáhavo 
interpretovať každý pohyb jeho pier, pochopiť význam 
neartikulovaných zvukov. Chápeme, že pápež trpí čoraz 
väčšie bolesti. Horúčka sa stále zvyšuje: teplomer teraz 
ukazoval 42 stupňov. Profesor Valdoni povedal: „Ján XXIII. 
je v Božích rukách. Už nastala klinická smrť.“ Teplota 
náhle začala opäť klesať. Teplomer ukazuje už iba niekoľ 
fco čiarok horúčky. Pozeráme na s>eba so vzrušením. Vie 
me, že je  to nepochybný znak konca. A náhle nás udivuje 
neočakávaná udalosť. Táto epizóda zostane nám navždy v 
pamäti.

Pápež, ktorý už istý čas neprejavoval nijaké známky ži
vota, naraz sa hýbe, kreslí rukou akési znamenia, kýve 
hlavou. Jeho oči akoby boli upreté na jeden bod v izbe a 
akoby sa snažili o čosi bolestné prosiť, o nejakú službu,
o pomoc. Jeho znamenia sú stále naliehavejšie. Ťažko po
hybuje perami, ako by chcel čosi povedať. Tie oči, ktoré 
boli pred chvíľkou také otcovské a potešujúce, teraz o čo
si prosia, modlikajú. Pozerá na môjho brata Savéria, ktorý 
stojí pred ním, dáva mu nejaký znak, ako by ho vyzýval. 
Co sa stalo? Pápežovo gesto je  bolestne výrečné. A vtedy
v našej mysli sa náhle rozžalo svetlo, chápeme. Savério 
nebadane v horlivosti modlitby sa postavil pred kríž zo 
slonovej kosti, ktorý pápež umiestnil nad kľakadlom na
proti posteli, aby hneď po prebudení jeho prvý pohľad 
padol na kríž. Na chvíľu mu Savério kríž zaclonil. Len čo 
odstúpil, v rysoch tváre umierajúceho pápeža sa teraz 
ukázal posledný raz jemný úsmech. Ján XXIII. sa pohýbal, 
oči uprel na kríž, vychudnuté ruky (z ktorých mu sňali 
prsteň, lebo tak rpochudli, že mu stále sklzaval z nich) po
mohli mu položiť na prsia. Z námestia dochádzala ozvena 
spevu a modlitieb zástupov, ktoré sa zúčastnili na sv. Služ
be pred bazilikou sv. Petra. Je 19 hodín a 49 minút. Teraz 
už môžeme slobodne plakať. Pápež Ján odovzdal svoju 
dušu Stvoriteľovi“.

O pol hodiny prišiel sochár Giacomo Manzu, aby sňal 
posmrtnú masku zo svätej tváre pápeža Jána. Bol to ten 
istý umelec, ktorý pred Časom robil jeho poprsie a viedol 
s ním rozhovory o živote a umení. Tieto rozhovory sochá
ra Manzu s pápežom Jánom vychádzali na pokračovanie 
pred časom v našom časopise.

Rozprávanie mons. Roncalliho sa skončilo. Ale hádam je 
ešte čo povedať. Povedať čosi o zmysle a význame bolesti, 
ktorú preciťovala pápežova rodina a s ňou tri štvrte mi
liardy katolíckych veriacich a všetci ľudia vo svete, vy* 
znavači všetkých náboženstiev. Lebo smrť pápeža Jána sa 
hlboko dotkla všetkých ľudí, ako to dokazuje lavína a 
ohromná záplava sústrastných telegramov a listov do Va
tikánu i rodine nielen od predstaviteľov štátov a hláv, od 
zástupcov všetkých cirkví a náboženských združení, aj ne
kresťanských, ale aj od prostých pracujúcich, od ľudí 
všetkých spoločenských a sociálnych kategórií.

„V tých dňoch sme veľmi trpeli — dodáva ešte mons. 
Roncalli — ale potom nastal v nás veľký mier, ktorý je 
čímsi viac ako zmierenie s touto bolestnou skutočnos
ťou . . .  Pokoj a hlboká dôvera. Vieme, že pápež je v raji. 
A to nám dodáva sily. Pre nás je  už svätým: za svoju lás* 
ku i za svoje utrpenie, za pokoj, ktorý hlásal okolo seba 
ten veľký Človek, ktorý nikdy sa na nikoho nehneval... 
Nevieme, či niekedy Ján XXIII. bude povýšený na oltár. 
Ale v tom veľkom pokoji, aký pociťujeme v hlbke srdca, 
je  lahodná dôvera a nádej, ktorá túži premeniť sa na isto
tu: že pápež Ján je v nebeskej sláve. Keď sa preskúmajú 
život a činy Jána XXIII., vyjdú najavo veľké veci, ešte 
väčšie ako sú tie, ktoré dosiaľ vyvolávajú lásku a city 
ľudí voči nemu. Spoznajú sa opravdivé rozmery jeho dob
roty a pochopí sa, že bola ona Čímsi viac ako len obyčajná 
dobrodušnosť, ako len srdečnosť, či len úprimný, spontán 
ny humanizmus.

Bola v ňom hlboká myšlienková hodnota a dôstojnosť, 
veľká cena talentu a viery. Jeho prostota bola výsledkom 
dlhého a úporného úsilia. Lebo ťažké, veľmi ťažké je byť 
prostým bez iskierky samoľúbosti a pocitu nadradenosti. 
Opravdivá prostota, tá, ktorá vyplýva z pochopenia zmyslu 
života a  ktorá nás približuje k Bohu. Ale on nechcel, aby 
sa o ňom takto hovorilo. Krátko pred smrťou spytoval sa 
ma udivený: ,Nuž čože ja  takého neobyčajného robím, že 
celý svet mi prejavuje sympatie? Nemyslím, že by som 
robil čosi mimoriadneho, niečo zvláštneho. Usilujem sa 
iba, aby som žil podľa zásady Otčenáša: . . .  posväť sa me
no tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, 
tak i na zemi.*“

SLOVO NA ZAVER

Mojou snahou bolo ukázať Jána XXIII. v jeho ľudskej 
podobe bez príkras, vyzdvihnúť jeho úsilie na formovaní 
vlastne] osobnosti a charakteru v zmysle poslania kato 
líckeho kňaza, ukázať ho ako človeka vnútorného, trvalé 
spojeného s Bohom a ako vzor kresťanského života nielen 
pre kňazov, ale pre každú kategóriu spoločenských a so
ciálnych vrstiev našich Čias. Pritom mi bol výborným spriti. 
vodcom Denník duše Jána XXIII. Usiloval som sa ho uká
zať ako Človeka s neobyčajným vyvinutým citom pre so
ciálnu spravodlivosť, zapáleného za všeobecné dobro ľud
stva, človeka plného optimizmu v ľudských i cirkevných 
záležitostiach, obratného diplomata a horliteľa za všeľud
ský mier. Či sa mi toto všetko podarilo, to môžu posúdiť 
iba pozorní čitatelia. A ak  som čo len v niekoľkých vzbu
dil záujem o osobnosť nášho spoločného Otca pápeža Jána 
a vyvolal v nich snahu čo ako nedokonalým spôsobom ho 
nasledovať najmä pri formovaní povedomého kresťanského 
charakteru: stať sa ľudským, citlivým voči každej ľudskej 
biede, trpezlivým v práci a v znášaní ťarchy všedného 
dňa, potom tieto riadky neboli daromné a splnili svoje po 
slanie a úlohu. S pápežovým komorníkom a rybárom Gui- 
dom Gussom prosím aj ja , aby sv. Otec, náš milý pápež 
Ján, aj mňa a mojich milých chránil na zemskej púti zo 
svojej novej vlasti až do dňa návratu k Otcovi.

T. M. RASLAVICKÝ



ŽIVOT JEŽIŠA KRISTA
podľa štyroch  evan jelistov

V Jeruzalem e Ježiš uzdraví chorého pri betesd- 
skom rybníku (Jn  5, 1— 18],

Potom prišiel (istý) židovský sviatok a Ježiš sa 
pobral hore do Jeruzalem a. V Jeruzalem e pri Ov
čej bráne bol rybník, židovským menom B etesda,1 
s päťnásobným stĺporadím . V ňom ležalo veľa 
chorých, slepých, chrom ých, schradnutých, ktorí 
čakali, až sa voda pohne. Anjel zostupoval totiž 
z času na čas do rybníka a rozvíril vodu. A ten, 
kto prvý vošiel do zvírenej vody, bol uzdravený, 
čo by ho aká choroba bola trápila.

Bol tam istý človek, chorý už tridsaťosem  ro 
kov. Keď ho tam  Ježiš zazrel ležať a dozvedel sa, 
že už je  dlhší čas chorý, spýtal sa ho: „Chceš oz
dravieť?“ Chorý mu odpovedal: „Pane, nem ám  n i
koho, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa voda 
zvíri; A kým ta prídem sám, iný zostúpi (do vody) 
predo mnou.“ Povedal mu Ježiš: „Vstaň, vezmi 
si lôžko a choď!“ Nato ten  človek hneď ozdravel, 
vzal si lôžko a chodil.

Bola však práve sobota, preto Židia hovorili 
uzdravenému: „Je sobota, nem ôžeš teda odniesť 
lôžko!“ Ale on im odpovedal: „Ten, čo ma uzdra
vil, povedal mi: „Vezmi si (lôžko) a choď !“ Spý
tali sa ho teda: „Kto je  ten  človek, čo ti povedal: 
„Vezmi si (lôžko) a  ch o ď !?“ Ale vyzdravený n e
vedel, kto to bol. Ježiš totiž zmizol medzi zástu
pom, ktorý sa bol zišiel na tom m ieste. Potom ho 
Ježiš našiel v chrám e a povedal mu: „Hľa, bol si 
uzdravený, viac už nehreš, aby sa ti nestalo  n ie
čo horšieho!“ (Vtedy) ten človek išiel k Židom 
a povedal im, že ho to Ježiš uzdravil.

Preto Židia prenasledovali Ježiša, lebo také ve
ci robil v sobotu. Ježiš im však povedal: „Môj 
Otec doteraz pracu je a tak aj ja  p racu jem !“ Pre
to sa Židia ešte väčšm i usilovali zabiť ho, lebo 
nielenže rušil sobotu, a le aj Boha nazýval svojím  
Otcom, a tak sa robil rovným Bohu.2

1. Betesda, pri Ovčej bráne, oez ktorú hnávali obetné 
zvieratá, najm ä ovce, do chrámu. Boli to akési vere jné kú
pele, rybník.

Archeológovia našli tento rybník. Rekonštrukcia, na zá
klade najnovších vykopávok jasn e ukazuje tých päť stlpo- 
radí (štyri na vonkajšom  obvode a jedno krížne) a tak po
tvrdzuje presnosť Evanjelia.

2. Ježiš tu vysvetľuje Židom svoj vzťah k Bohu Otcu. Zdô
razňuje, že ako Boh Otec neprestal byť činný po diele 
stvorenia, ale neustále udržuje a spravuje svet, tak  aj On, 
Syn Boží, pracuje. Syn je  rovný Otcovi prirodzenosťou, m o
cou, právom i m ajestátom . Má a j právomoc súdiť životy a 
skutky všetkých ľudí. Ich život a smrť, ich časný a večný 
osud drží takrečeno v rukách.

Sú tb divy a  zázraky, ktorým i Ježiš v m ene Božom do
kázal svoje božské poslanie a hodnovernosť svojho Posol
stva.

V tejto  chvíli začínajú Ježiša obviňovať ako rúhača, za
čína teda to prenasledovanie, ktoré vedie k jeho odsúdeniu 
na smrť.

Ježišova vlastná obrana (Jn  5, 19— 47).
Ale Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím  

vám: Syn nemôže sám od seba nič robiť, čo nevidí 
robiť Otca. Co tento robí, to rovnako robí aj Syn. 
Pretože Otec m ilu je Syna a ukazu je mu všetko, čo 
sám robí; a ešte väčšie diela mu ukáže na vaše 
zadivenie. Lebo ako Otec k riesi m ŕtvych a oživu
je, tak aj Syn oživuje, k torých chce.

Ba Otec (sám ) nikoho ani nesúdi, ale všetok 
súd odovzdal Synovi, aby si všetci c tili Syna tak, 
ako si ctia  Otca. Kto si n ectí Syna, n ectí si ani 
Otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím  vám, 
kto počúva m oje slovo a verí tomu, ktorý ma po
slal, má život večný; ten nepôjde pred súd, ale už 
prestúpil zo sm rti do života. Veru, veru, hovorím 
vám, blíži sa hodina, a už je  tu, keď m ŕtvi počujú 
h las Syna Božieho, a tí, čo ho počujú, ožijú. Lebo 
ako Otec má v sebe Život, tak  dal aj Synovi, aby 
m al v sebe Život. A ako Synovi človeka, dal mu 
aj moc súdiť. Nedivte sa teda, lebo prichádza ho
dina, keď všetci (m ŕtvi) v hroboch počujú jeho 
h las a vyjdú (z n ic h ); tí, čo rob ili dobro, budú 
vzkriesení pre život, tí však, čo p áchali zlo, budú 
vzkriesení pre súd. Ja  nič nemôžem robiť sám 
od seba. Súdim tak, ako počujem . A môj súd je  
spravodlivý, lebo nechcem  plniť svoju vôľu, ale 
vôľu Toho, ktorý ma poslal.

Ak sám  svedčím  o sebe, m oje svedectvo nie je  
hodnoverné. Niekto iný svedčí o mne, a viem, že 
jeh o  svedectvo, k toré m ne vydáva, je  hodnoverné. 
V yslali ste (poslov) k Jánovi, a ten  vydal svedec
tvo pravde. Ja  síce  neprijím am  svedectvo od ľudí, 
ale toto hovorím  preto, aby ste dosiahli spasenie. 
On bol horiacou  a svietiacou  lampou, a vy ste 
boli radi, že sa na krátky čas m ôžete tešiť je j 
svetlu. Ja však mám svedectvo väčšie ako Jánovo; 
veď skutky, k toré mi Otec dal moc vykonať, tie 
skutky, k toré konám , svedčia o mne, že ma poslal 
Otec. A aj sám Otec, ktorý ma poslal, vydal sve
dectvo o mne. Vy však ste nikdy nepočuli jeho 
h las, ani nevideli jeh o  tvár. A jeh o  slovo neostáva 
vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého On poslal.

Skúm ate Písma, lebo ste presvedčení, že máte 
v nich  život večný. Práve ony svedčia o m ne; ale 
vy n ech cete  prísť ku mne, aby sa vám dostalo ži
vota. Od ľudí neprijím am  slávu. Ale poznám vás, 
že nem áte v sebe lásky Božej. Ja  som prišiel v 
m ene svojho Otca a n ech cete  ma prijať. Keby 
prišiel n iekto iný vo vlastnom  m ene, toho by ste 
p rija li. Akože m ôžete uveriť vy, k torí prijím ate 
slávu jed en  od druhého a n estaráte  sa získať si 
slávu výlučne od Boha? Nem yslite si, že ja  budem 
žalovať na vás u Otca! Iný žalu je na vás, sám 
Mojžiš, v ktorého dúfate. Lenže, keby ste M ojžišo
vi verili, a j mne by ste verili, lebo on o mne napí
sal. Ale keď neveríte jeho Písmu, akože budete 
veriť m ojim  slov ám ?“

Ježiš učí vnútornej čisto te  (Jn  7, 1, Mk 7, 1—-16, 
Mt 15, 12— 20).

Potom chodil Ježiš po G alilei. N echcel chodiť 
už po Judsku, lebo ho Židia ch ce li zabiť.

Zišli sa k nemu fa riz e ji a poniektorí zákonníci, 
čo došli z Jeruzalem a. I videli, že n iektorí jeho 
u čen íci jed ia  ch lieb  nesvätým i, to je s t  neumytými 
rukam i. F arize ji totiž — a Židia vôbec — n ejed á
vajú bez častého  um ývania rúk, v oom sa pridŕža
jú  podania predkov. Keď (sa  v rátia) z trhu, n e
jed ia , kým sa nevykúpu. A ešte mnoho iných vecí 
zachovávajú  ako p rija té  (d ed ičstvo): umývanie 
čiaš, džbánov a m edeníc. I pýtali sa ho fa riz e ji a 
zákonníci: „Prečo si tvo ji u čen íci nepočínajú  po
dľa podania predkov, a le jed ia  ch lieb  nesvätým i 
ru k am i?“ On im však odpovedal: „Dobre o vás, 
pokrytcoch ,, prorokoval prorok Izaiáš, atoo je  na



písané: Ten ľud len svojimi perami ma ctí, ale 
jeho srdce ďaleko je  odo mňa. Darmo si ma však 
ctia, lebo čo učia, sú náuky a príkazy ľudské.1

Opúšťate totiž prikázania Božie, a držíte sa ľud
ského podania, umývate džbány a čaše; a robíte 
mnoho iných podobných vecí.“ A hovoril im: 
„Pekne viete rušiť prikázanie Božie, len aby ste 
zachovali svoje podanie. Napríklad Mojžiš vám 
povedal: „Cti otca svojho a matku svo ju !“ a tiež: 
„Kto zlorečí otcovi alebo matke, nech um rie!“ Vy 
však vravíte: „Ak niekto povie svojmu otcovi a le 
bo m atke: korban2 — to je s t dar (venovaný Bohu)
— je  to, čo by ti odo mňa mohlo byť podporou
— už mu viac nič nedovolíte urobiť pre svojho 
otca alebo matku. Rušíte slovo Božie pre podanie, 
ktoré si sami podávate. A podobných takých vecí 
robíte m noho.“

A keď znova zvolal k sebe zástup, hovoril: „Po
ču jte ma všetci a rozum ejte! To, čo vchádza zvon
ku do človeka, nemôže ho znesvätiť. Ale to, čo 
vychádza z človeka, to ho znesväcuje. Ak má kto 
uši na počúvanie, nech poču je!“

Tu pristúpili k nemu učeníci a povedali mu: 
„Vieš, že sa farize ji pohoršili, keď počuli tvoje 
slov á?“ Ale on im odpovedal: „Každá priesada, 
ktorú nesadil môj Otec nebeský, bude s koreňom 
vytrhnutá. N echajte ich! Sú slepí a vodcovia s le 
pých. Ale keď slepý vedie slepého, obaja padnú 
do jam y.“

Vtedy sa ozval Peter a povedal mu: „Vysvetlí 
nám to podobenstvo!“ On však odpovedal: „I vy 
ste ešte nerozumní? Či neviete, že všetko, čo 
vchádza do úst, dostáva sa do žalúdka a potom 
sa vylúči do stoky? Ale čo vychádza z úst, je  zo 
srdca, a to znesväcuje človeka. Lebo zo srdca 
pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, 
smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania. Toto 
je  to, čo znesväcuje človeka. Ale neumytými ru
kami jesť nikoho neznesväcuje.“

1. Ježiš opätuje a potvrdzuje sťažnosť, ktorú kedysi vy
slovil v mene Božom prorok Izaiáš (hl. 29, 13), že tento 
Iud ho uctieva len navonok, ale vo svojom vnútri sa ne
stará o Boha.

2. Farizeji a j vo veci príkazu Božieho Cti otca svojho i 
matku svoju sa odvážili pripustiť obrad „korbanu“. Taký 
obrad pozostával v tom, že ak sa nad niečím  vyslovilo slo
vo korban (t. j. „bud zasvätený“), to sa stalo zasväteným 
a m ajetkom  chrámu, a preto už sa nesmelo užívať ani na 
podporu v núdzi vlastných rodičov.

Ježiš vyslyší Kanaánčanku (Mt 15, 21— 28).

Odtiaľ potom Ježiš odišiel a utiahol sa do k ra ja  
Týru a Sidona. Tu, hľa, vyšla mu naproti istá 
Kanaánčanka z toho k ra ja  a volal: „Zmiluj sa 
nado mnou, Pane, Syn Dávidov! Dcéru mi ťažko 
trápi zlý duch.“ Ale on je j ani slovo neodpove
dal. Pristúpili teda k nemu jeho učeníci a prosili 
ho: „Vypočuj ju, lebo kričí za nam i!“ Ale on po
vedal: „Som poslaný iba k ovciam, ktoré sa stra 
tili z domu Izraelovho.“ Ale ona prišla k nemu, 
poklonila sa a povedala: „Pane, pomôž m i!“ On 
však odpovedal: „Nie je  dobré vziať chlieb deťom 
a hodiť ho šteňatám .“ „Isteže, Pane“ — odpove
dala — „veď i šteňatá jedávajú  z odrobiniek, kto
ré padajú zo stola ich pánov.“ Vtedy je j Ježiš rie
kol: „0 , žena, veľká je  tvoja viera! Nech sa ti 
stane, ako si želáš!“ A od te j chvíle bola je j dcéra 
zdravá.

Ježíš uzdraví hluchonemého (Mk 7, 31—37).

A keď znova opustil tyrský kraj, cez Sidon sa 
vrátil ku Galilejském u moru, do stredu dekapol- 
ského k ra ja . Tam mu priviedli hluchonemého, sla
bo hovoriaceho človeka a prosili ho, aby vložil 
na neho ruku. I vzal ho nabok od zástupu, vložil 
mu prsty do ušú, a posliniac si ich dotkol sa mu 
jazyka. I pohliadol k nebu, vzdychol a riekol: „Ef- 
feth a“, čo znamená: „Otvor sa !“ A hneď sa mu 
otvorili uši a rozviazal sa mu spútaný jazyk, tak
že začal správne rozprávať. I zakázal im (Ježiš)
0 tom niekomu hovoriť. Ale čím väčšmi im to 
zakazoval, tým viac to rozhlasovali a nadmieru 
udivení si vraveli: „Dobre všetko urobil, i hlu
chým dáva sluch a nemým reč.“

Ježiš druhý raz rozmnožuje chleby (Mt 15, 29—
39).

Keď potom Ježiš odtiaľ odišiel, prišiel ku Gali
lejském u moru, vystúpil na horu a tam sa posa
dil. Tu sa k nemu priblížili veľké zástupy, čo mali 
so sebou chromých, mrzákov, slepých, nemých a 
mnoho iných; kládli mu ich k nohám, a on ich 
uzdravoval. Keď zástupy videli, že nemí hovoria, 
m rzáci sú zdraví, chrom í chodia a slepí vidia, di
vili sa a velebili Boha Izraela.

Nato Ježiš zvolal k sebe učeníkov a povedal im: 
„Ľúto mi je  zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú pri 
mne a nem ajú čo jesť. Nechcem ich prepustiť 
hladných, aby azda cestou nepopadali. A odpove
dali mu učeníci: „Kdeže vezmeme v pustatine toľ
ko chleba, aby sme nasýtili toľký zástup?“ I opý
tal sa ich Ježiš: „Koľko chlebov m áte?“ A odpo
vedali mu: „Sedem a málo rybičiek.“ Tu kázal ľu
du posadať si na zem. Vzal tých sedem chlebov
1 ryby, vďaky vzdal, polámal a rozdával svojim 
učeníkom a učeníci zástupom. I jedli všetci a na
sýtili sa. A z pozostalých odrobín nazbieral se
dem plných košov. Tých, čo jedli, bolo (asi) štyri
tisíc mužov okrem žien a detí. Keď rozpustil zá
stupy, vstúpil na loďku a preplavil sa do maga- 
danského kraja.

Farizeji žiadajú od Ježiša znak z neba (Mt 16,
1 - 4 ) .

I prišli k nemu farize ji a saduceji, aby ho po
kúšali; žiadali ho, aby im ukázal znamenie z ne- ' 
ba. Ale on im odpovedal: „Keď sa zvečerí, hovo
rievate: ,Bude pekne, lebo zore sú na nebi zapá
lené’. A ráno zasa: ,Dnes bude zlé počasie, lebo 
sa červená zachm úrené nebo’. Vzhľad neba teda 
viete rozoznať a znamenie časov neviete? Zlé a 
cudzoložné pokolenie si žiada znamenie. Ale ne- : 
dostane sa mu iného znamenia okrem znamenia i 
Jonášovho.“ Tu ich zanechal a odišiel.

Sám Ježiš je  znamením z neba (Lk 11, 29—32).

Keď sa hrnuli ďalšie zástupy, začal hovoriť: 
„Toto pokolenie je  zlé pokolenie. Žiada si zname
nie, ale iného znamenia sa mu nedostane okrem 
znamenia Jonášovho. Ako sa totiž Jonáš stal zna
mením pre Ninivčanov, tak bude i Syn človeka 
pre toto pokolenie. Kráľovná juhu povstane pri 
súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; 
lebo ona prišla od končín sveta vypočuť múdrosť



Šalamúnovu, a hľa, tu je  viac ako Šalamún! Mu
žovia z Ninive povstanú pri súde proti tomuto po
koleniu a odsúdia ho; lebo na Jonášovo kázanie 
konali pokánie, a hľa, tu je  viac ako Jonáš!

Podobenstvo o svetle (Lk 11, 33— 36).
„Nikto nezažne svetlo, aby ho postavil na skry

té miesto, alebo pod mericu, a le  na svietnik, aby 
žiarilo tým, čo vchádzajú. Svetlom tela  ti je  oko. 
Ak je tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude osvie
tené. Ak je  však tvoje oko pokazené, celé tvoje 
telo bude vo tme. Hľaď teda, aby to, čo je  v tebe 
svetlom, nebolo tmou! Ak je  celé tvoje telo osvie
tené a niet v ňom tmavých stránok, celé bude 
svietiť, ako keby ho ožiarilo svetlo lampy.“

„Chráňte sa kvasu farize jov“ (Mt 16, 5— 12).
A keď sa jeho učeníci preplavili na druhú stra 

nu, zabudli si vziať chleba. Ježiš im vtedy pove
dal: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov 
a saducejov!“ Oni o tom premýšľali a vraveli si: 
„Veď sme si nevzali ch leba.“ Ježiš to spoznal a 
riekol: „Vy maloverní, prečo si robíte starosť z 
toho, že ste si nevzali chleba? Či ešte nechápete? 
či sa nepamätáte na päť chlebov pre päťtisíc (ľu
dí) a koľko košov ste (vtedy) nazbierali? Alebo 
na sedem chlebov pre štyritisíc mužov a koľko 
košov ste nazbierali? Ako to nechápete, že nie 
o chlebe som vám hovoril? Chráňte sa teda kva
su farizejov a saducejov!“ Vtedy pochopili, že ne
prikázal, aby sa chránili chlebového kvasu, ale 
náuky farizejov a saducejov.

Jeiiš uzdraví slepého z Betsaidy (Mk 8, 22—20)
A keď prišli do Betsaidy, priviedli mu slepého 

a prosili, aby sa ho dotkol. On teda chytil slepé
ho za ruku a vyviedol ho z dediny. Potom mu na
slinil oči, vložil na neho ruky a opýtal sa ho: „Vi
díš niečo? Ten pohliadol a povedal: „Vidím ľudí, 
ako chodiace strom y.“ Potom mu zasa položil svo
je ruky na oči. I prehliadol a ozdravel tak, že 
všetko jasne videl. Potom ho poslal domov a r ie 
kol: „Do dediny ani nevchádzaj!“

Peter vyznáva Ježišovo božstvo (Mt 16, 13—20).

Keď potom Ježiš prišiel do k ra ja  Cézarey F ili
povej, opýtal sa svojich učeníkov: „Za koho po-

Co by mélo zajímať ženy
Ženám je totiž známo, že jsou vúči nikotinu ménŕ vzdor

né neí muži. Na tuto skutečnost pred léty již upozornil 
pražský gynekolog prof. Ostrfiil, který uvádí, že vlivem 
nžívání nikotinu — konŕením — u ženy dochází ke zmé- 
ni celé osobnosti ženy; a to jak po stránce télesné, tak
i duševní. Tota pozorování však provedli nejen lékaŕi, ale
i malífi — portrétisté žen. Zmčny na organismu konťící 
ženy jsou tak nápadné, že je pozná i každý ClovSk, jen 
když umí nebo aspoň chce je pozerovati.

Nejdŕíve se tyto zmény projevují na obliCeji kouŕící že
ny, kde vidíme, jak tahy v obličeji se stávají ostrými, po- 
nívadž nastává mizení podkožního tuku a tím u takové 
ženy vyčnívá síce nos a brada a  oči ¡akoby u táto ženy 
zapadly. Otevŕe-li žena-tkufaKka ústa, objeví se zahnčdlý 
neba zažlautlý ehrup. Pri koufení svaly obličeje bývají 
stále staženy, ŕíímž vznikají vrásky zejména kolem fist- 
nlch koutkíi, v rýze mezi nosem a  pyskent. Nikdy dokonce 
Tzrňst chloupkú na horním pysku bývá bujnčjší a stává 
se vlastní vousem. Kúre obličeje vlivem koufení je tenká, 
suchá, starecká, se Sedavým nebo žlutým nádechem.

A úk nejen obliSej, ale i celé télo kouŕící ženy ztrácí

kladajú ľudia Syna človek a?“ Oni odpovedali: 
„Jedni za Jána Krstiteľa, iní za E liáša a iní zasa 
za Jerem iáša alebo za jedného z prorokov“. Opý
ta l sa ich  (Jež iš): „A vy ma za koho pokladáte?“ 
Šimon Peter odpovedal: „Ty si Mesiáš, Syn Boha 
živého.“ Ježiš mu riekol: „Blažený si, Šimon, syn 
Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj 
Otec, ktorý je  na nebesiach. A ja  ti hovorím: „Ty 
si Skala (čiže Peter) a na te jto  Skale postavím 
svoju Cirkev a brány pekelné ju  nepremôžu. Tebe 
dám kľúče od Kráľovstva nebeského: čokoľvek 
zviažeš na zemi, bude zviazané i na nebi, a čo
koľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané i na 
nebi.“ Vtedy prikázal svojim učeníkom, aby ni
komu nepovedali, že on je  Mesiáš.

Ježiš začína hovoriť o svojom utrpení a sm rti
(Mt 16, 21— 23).

Odvtedy začal Ježiš poučovať svojich učeníkov, 
že mu treba ísť do Jeruzalem a a mnoho trpieť od 
starších  (ľudu) i od veľkňazov a zákonníkov, že 
ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z m ŕtvých.1 Tu 
si ho vzal Peter nabok a začal ho odhovárať: „Bo
že, uchovaj; Pane, to sa ti nesm ie stať!“ Ale on sa 
obrátil a povedal Petrovi: „Ber sa mi z očí, poku
šiteľ! Si mi na pohoršenie, lebo nemáš zmysel pre 
veci Božie, ale (iba) pre ľudské.“

1. Teraz, keď už jeho učeníci vedia, že on — ležiš je  
MesiáS, začína Im odhalovať aj bolestnú stránku svojho 
poslania, predpovedajúc svoje utrpenie.

„Keď chce niekto za mnou ísť, nech zaprie sám
seba“ (Mt 16, 24— 28).

Vtedy povedal Ježiš svojim  učeníkom: „Keď 
chce niekto za mnou ísť, nech zaprie sám seba, 
vezme svoj kríž a nasleduje ma! Lebo kto chce 
zachrániť svoj život, stratí ho; ale kto stratí svoj 
život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človeku, 
keď aj celý svet získa, ale utratí svoju dušu? Ale
bo akú zámenu môže dať človek za svoju dušu? 
Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so 
svojim i anjelm i a vtedy odplatí každému podľa 
jeho skutkov. Veru, hovorím vám, niektorí z tuná 
prítom ných neokúsia smrť, kým neuzrú Syna člo
veka prichádzať v jeho Kráľovstve.“

znenáhla tvar ženy, pončvadž se stírají tzv. sekundárni 
pohlavní znaky a ty nakonec mizí. Vznikají tak indivídua 
žen hubených, bledých, šlachovitých, hranatých. Nikdy se 
tuk u kouŕících žen usazuje na tech místech téla jako 
u muže, čímž se zjevné taková žena virilisuje (pomušťnje), 
což jiste nepŕispívá její kráse.

Ve zkratce vidíme, že koufení stírá ženám jejich jemný 
ženský pfivab a hlavné to, co je podstatou ženské krásy — 
néžnost.

Ale u kouíící ženy se bohužel neméní jen zevní vzhled 
jejího tela, ale také i její povaha a psychika. Pŕedevším  
hlas ženy — kuŕaŕíky je drsnéfší, hlubší, následkem vlek
lého kataru dýchacích cest. Také pohyby téla, zpftsob jed
naní kouŕící ženy se stávají hrubšími. Pŕemčna pak ps- 
kračuje stále dále, ale v neprospech ženy, hlavné jejího 
vzhledu a její krásy. Vidíme, jak pel ženskosti oprchává 
a srovnáme-li zdravé dévfie s kvetinou, mající vlastní vftni 
a  svéží barvu, podobá se koufící žena nanejvýš kvčtiné 
umélé, s vypňjčenými barvami bez vfinč se zápachem ku- 
ŕáckých výrobkä.

Souhrnné múžeme ŕíci, že pro ženu každá vykouíená 
cigareta je hfebíkem do rakve její krásy a jejího mládí.

MUDr. Vlastimil ŠIROKÝ



ZO ŽIVOTA FARNOSTI

PRAHA

25. novembra m. r. O. Ordinár nav
štívil našu pražskú farnosť sv. Kli- 
menta pri príležitosti chrámového 
sviatku. Pre veriacich, ktorí sa zišli 
z celých Čiech a Moravy, slúžil sv. 
Službu Božiu a kázal slovo Božie.

KOŠICE

2. decembra o. ordinár zavítal do 
našej najväčšej farnosti, aby pri sv. 
Službe Božej uviedol do funkcie no- 
vého miestneho správcu farnosti vdp. 
Viktora Skorodenskélio a nového 
kaplána vdp. Vojtecha Boháča.

BAJEROVCE

Gr.-kat. veriaci v Bajerovciach, 
okr. Prešov oslávili svoj chrámový 
sviatok sv. Michala archanjela hoj
nou účasťou na sv. Službe Božej, kto
rú slúžil o. Ján Gajdoš a kázal o. 
Fedor Bugír.

NAŠI JUBILANTI

V tomto mesiaci si svoje životné 
jubileá pripomínajú títo vľd. duchov
ní otcovia:

Štefan Kundra 50 rokov od narode
nia (5. 3.), Nikefor Petraševič 65 ro
kov od narodenia [7. 3.), Andrej Ži- 
dišin 55 rokov kňazstva (15. 3 .), Mi
kuláš Vladimír 65 rokov od narode
nia (21. 3.).

Srdečne blahoželáme a  pozdravu
jeme!

Mnohaja ľit, blahaja lit!

UPOZORNENIE

Upozorňujeme dopisovateľov, ktorí 
by chceli prispieť článkami do náš
ho Kalendára na rok 1982, aby člán
ky (dvojmo a písané strojom) poslali 
do redakcie našich časopisov najne
skôr do konca júla 1980.

MAREC — MESIAC KNIHY

1. marca r. 1920 — pred 60 rokmi
— začalo činnosť Slovenské národ
né divadlo v Bratislave premiérou 
opery Hubička od Bedŕicha Smetanu 
(v budove Mestského divadla).

— — r. 1960 — pred 20 rokmi — 
v Martine umrel FRANTIŠEK HEČ
KO, socialistickorealistický spisova
teľ a básnik, nositeľ Radu práce a 
laureát štátnej ceny (zbierky básní: 
Vysťahovalci, Na pravé poludnie, 
Slovanské verše; romány: Červené ví
no, Drevená dedina, Svätá tm a);n ar. 
r. 1905.

7. marca r. 1785 — pred 195 rok
mi — sa narodil ALESSANDRO MAN. 
ZONI, taliansky romantický spisova
teľ a básnik (román Snúbenci); um
rel r. 1873.

— — r. 1905 — pred 75 rokmi — 
v Martine umrel JÁN FRANCISCI-RI- 
MAVSKÝ, novinár a spisovateľ (Slo
venské povesti, poviedka Janko Pod
horský; básne Svojim vrstovníkom, 
Iskry zo zaviatej pahreby, Traja so
kolí a i.); nar. r. 1822.

8 . marca — Medzinárodný deň žien 
(70. výročie prvej oslavy v Dánsku 
(Kodani), Nemecku, Rakúsko-Uhor- 
sku a Švajčiarsku.

11. marca r. 1900 — pred 80 rokmi
— v Hliníku nad Hronom sa narodil 
LADISLAV MAJERSKÝ, sochár a me- 
dailär (umrel 23. marca 1965 — pred 
15 rokmi).

— — r. 1955 — pred 25 rokmi — 
umrel ALEXANDER FLEMING, ang
lický lekár, objaviteľ penicilínu, no
siteľ Nobelovej ceny (nar. r. 1881).

12. marca r. 1905 — pred 75 rokmi
— bol vysvätený za biskupa dr. AU
GUSTÍN FISCHER-COLBRIE, košický 
biskup a náboženský spisovateľ (nar. 
r. 1863, umrel r. 1925).

— — r. 1930 — pred 50 rokmi — 
umrel ALOIS JIRÄSEK, český spiso
vateľ a historik, zakladateľ českého 
historického románu, ktorý precesto
val Slovensko a vo svojom diele veľ
kú pozornosť venoval najmä východ
nému Slovensku, obzvlášť Bardejovu, 
metropole severného Šariša — v tri
lógii Bratstvo (nar. r. 1851).

— — r. 1935 — pred 45 rokmi — 
vypukla protiexekučná vzbura roľní
kov v Čertižnom a Habure.

14. marca r. 1850 — pred 130 rok
mi — začal vychádzať časopis Cyril 
a Method, za redakcie Jána Palárika.

— —r. 1910 — pred 70 rokmi — 
sa narodil Mons. ThDr. h. c. JOZEF 
FERANEC, biskup banskobystrický, 
predseda Zboru ordinárov Slovenska.

15. marca r. 1950 — pred 30 rok
mi — začalo sa zasadanie Svetovej 
rady mieru v Stockholme a 19. mar
ca bola vyhlásená požiadavka zákazu 
zbraní hromadného ničenia.

16. marca r. 1880 — pred 100 rok
mi — umrel MATEJ HREBENDA, bás
nik, národný buditeľ, zberateľ a roz
širovateľ slovenskej a českej litera
túry — výročie UNESCO (nar. r. 
1796).

— — r. 1940 — pred 40 rokmi — 
umrela švédska spisovateľka. ŠELMA 
LAGERLäFOVÄ, nositeľka Nobelovej 
ceny (romány: Gosta Berling, Prsteň 
Lovenskoldov, Jeruzalem, Legendy o 
Kristovi, M ärbacka); nar. r. 1858.

— — r. 1900 — pred 80 rokmi — 
sa narodil FRÉDERIC JOLIOT-CURIE, 
francúzsky fyzik, nositeľ Nobelovej 
ceny, mierový pracovník (umrel r. 
1958).

21. marca r. 1685 — pred 295 rok
mi — umrel JOHANN SEBASTIAN 
BACH, nemecký barokový hudobný 
skladateľ (Jánove pašie, Matúšove pa. 
šie, Magnificat, Vianočné oratórium, 
Omša h mol a  i.).

— — r 1840 — pred 40 rokmi — 
sa narodil EMIL GABRIEL GUSTÁV 
ČERNÝ, pedagóg a spisovateľ, autor 
prvej sústavy slovenskej a ruskej 
stenografie.

— — r. 1895 — pred 85 rokmi — 
v parížskom Musée grevin sa kona- 
lo prvé filmové predstavenie na sve
te.

24. marca r. 1785 — pred 195 rok
mi — v Borskom Svätom Mikuláši sa 
narodil JÄN HOLLÝ, bernolákovský 
básnik, klasik slovenskej literatúry 
(hrdinské eposy Svätopluk, Cyrilo. 
Metodiáda, Sláv; Selanky, Žalospevy 
a Údy, Plač matky Slávy nad odro
dilými synmi); umrel r. 1849.

— — r. 1905 — pred 75 rokmi -  
umrel JULES VERNE, francúzsky au
tor dobrodružných románov, ktorý 
predvídal technický pokrok (Deti ka
pitána Granta, Tajomný ostrov a i.}; 
nar. r. 1828.

25. marca r. 1930 — pred 50 rok
mi — prijal kňazskú chirotóniu o, 
JOZEF HAĽKO, arcidekan, kanonik, 
lektor CMBF.

27. marca r. 1845 — pred 135 rok
mi — sa narodil WILHELM CONRAD 
ROENTGEN, nemecký fyzik, objavi
teľ rontgenového žiarenia, nositeľ 
Nobelovej ceny (umrel r. 1923).

30. marca r. 1820 — pred 160 rok
mi — v Krupine sa narodil ANDREJ 
SLÄDKOVIČ, najväčší štúrovský bás
nik, klasik slovenskej literatúry (Sô- 
vety v rodine Dušanovej, Marína, Det. 
van); umrel r. 1872.

— — r. 1865 — pred 115 rokmi — 
v Prešove umrel ALEXANDER DUCH- 
NOVIČ, kanonik prešovského biskup* 
stva, ukrajinský zakarpatský spisova
teľ a kultúrny činiteľ (verše: Som 
Rusín, Podkarpatskí Rusíni, Ľudová 
pieseň a i.) ; nar. r. 1803.

— — r. 1890 — pred 90 rokmi -  
na verejnom robotníckom zhromaž
dení sa rozhodlo, že 1. máj bude 
Sviatkom práce.

— — r. 1925 — pred 55 rokmi -  
bol menovaný za biskupa JOZEF ČÁR. 
SKY, apoštolský administrátor košic
ký (umrel r. 1962).

31. marca r. 1945 — pred 35 rok- 
mi — bola v Moskve podpísaná do
hoda, podľa ktorej Sovietsky zväz 
všetko, čo v čase spoločného boja 
proti hitlerovskému Nemecku česko
slovenskému štátu požičal, pokladá 
za darované. (ž)

S L O V O  — mesačník gréckoikatolíkov v ČSSR. V y d á  v a Spolok sv. Vojtecha Trnava v Cirkevnom naklada
teľstve Bratislava. Š é f r e d a k t o r :  Štefan Papp. Redakcia 04001 Košice, Bajkalská 26/111/18 č. t. 88694. Ad
m i n i s t r á c i a  890 21 Bratislava, Kapitulská 9. Č. t. 331 717 a 333 056.
P o v o l e n é  SÚTI 15/9 zo dňa 27. XII. 1972. T l a č i a  Duklianske tlačiarne, n. p., Prešov. Uzávierka časopisu 
je 2 mesiace pred vydaním čísla. Neobjednané rukopisy nevraciame a nehomorujeme. Redakcia si vyhradzuje 
právo úpravy rukopisu podľa posudku redakčného krúžku. R o z š i r u j e  PNS. Ústredná expedícia a dovoz tla
če 884 19 Bratislava, Gottwal-davo nám. 48/VII. Celoročné predplatné 24 Kčs. Cena jednotlivého výtlačku 2 Kčs
— Indexové číslo 49618.


