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„Keď teda nastal večer toho prvého dňa v týždni, prišiel Ježiš ta , kde sa učeníci zhromaždili za zatvorenými 
dverami, zo strachu pred Židmi: postavil sa doprostred a pozdravil ich: „Pokoj vám!“ A keď to povedal, ukázal im 
ruky i bok. I zaradovali sa učeníci, keď uvideli Pána." (Jn 20,19 — 20).

Tropar, hl. 5.
Christos voskrese iz m ertvych, sm ertiju  sm erť poprav, i suščym vo hrob ich  ž ivo t darovav.
Kristus vsta l z m ŕtvych, smrťou smrť prem ohol a ležiacim  v hroboch ž ivo t darova l.
Kondak, hl. 8.
Ašče i vo hrob snizšel jesi, bezsmertne, no adovu razrušil jesi s ilu , i voskresl jesi jako  p o b id ite ľ, 

Christe Bože, ženám m ironosicam  viščavy j: radu jtes ja , i Tvoim  apošto lom  m ir daru ja j, padšym po- 
dajaj voskresenije.

Hoci si zostúp il do hrobu, N esm rteľný, zn ič il si s ilu  pekla a vs ta l ako víťaz, K ris te  Bože, že
nám, myronosičkám si zvestoval: R adujte sa! Svo jim  apošto lom  pokoj si darova l a padlým  vzkrie 
senie.

CHRISTOS VOSKRESE -  V O IS T IN U  VOSKRESE!
Pri p rílež itos ti sv ia tku  K ris tovho vzkriesenia všetkým  našim váženým a m ilým  č ita te ľo m  a spo

lupracovníkom posielame srdečné želania ho jného  Božieho požehnania.
REDAKCIA



NA POZDRAV NOVÉMU ŽIVOTU
Príroda, k to rá  sa pred m esiacom  p rebud ila  zo zim ného spánku, keď po zime priš la  jar, skytá 

nám v tý c h to  dňoch krásny obraz. Zo zeme v yku k li h lávky  prvých kvetov, z k to rých  tie  celkom naj- 
prvšie sme p r in ie s li v m arci na M edzinárodriý  deň žien našim  m atkám , manželkám, našim ženám, 
ktoré si naša spo ločnosť každoročne uctieva  aj tý m to  kedysi neznámym spôsobom.

Kým marec bol pôstnym  obdobím , prípravou na s láven ie  ta jo m s tie v  nášho vykúpenia, v prvej 
ap rílove j dekáde oslavu jem e V e ľkú  noc, Paschu, v íťazstvo  K ris ta  nad hriechom  a smrťou. Radostne 
znejú veľkonočné zvony a v ich speve počujem e i ten hlas, k to rý  znel našim i m estam i a dedinami 
práve pred 35 rokm i, keď k nám prichádza la  s loboda. B o li to  ťažké časy; ve ľká  bola daň, ktorú mu
sel čľavek za p la tiť  za svoju slobodu. Máme tu  na m ysli ve ľké  obete, ktoré  p rin ie s li najmä synovia 
Sovie tskeho zväzu, k to rí vyce d ili svoju krv za náš s lobodný, m ierový ž ivot.

Keď bol v la n i na pú ti S vä tý  O tec Ján Pavol II. vo svojej rodnej kra jine , n a vš tív il aj bývalý na
c is tic k ý  tábo r O svienčim . S diojatím  k ľača l na m iestach, kde zahynu li tis íce  nevinných ľudí. S pie
tou sa p ris ta v il pri m ram orových ta b u ľká ch , na k to rých  sú mená je d n o tlivých  národov, ktorých 
p rís lušn íc i p o d s tú p ili m učenícku smrť. Zv lášť poukázal na dve z n ich. Na ta b u ľku , ktorá hovorí o 
obe tiach  židovského národa, k to rý  chce li n a c is ti úplne vyn ič iť . P ripom enul tú hroznú trag iku , keď 
práve te n to  národ, k to rý  p rija l p rikázan ie  N ezabiješ, musel na v lastnom  te le  skúsiť najhroznejšie 
vraždenie a zab íjan ie .

Poitom poukázal S vä tý  O tec Ján Pavol II. na ta b u ľku , sym bolizu júcu obete ruského národa a 
povedal, že te n to  národ vyced il n a jv ia c  krv i pre m ier Európy a sveta . . . Spomenul, že keď tam 
k ľačí, k ľačí na súčasnej G o lgo te  sveta, k to rá  bo la  p o lia ta  to ľko u  nevinnou ľudskou krvou.

Zda lo  by sa byť log ickým , že kto  raz skús il hrôzy vo jny, nemôže na novú vojnu ani len pomys
lie ť. Aké je však strašné a neľudské, že sú na svete s tá le  ešte s ily , ktoré  sa netešia z pokojného, 
m ierového vývo ja , kto rým  sa nezhnusil p isko t s irén a de tonác ie  mín, a nedba li by znova vohnať 
ľudstvo  do novej vo jnovej ka tak lizm y. Na pre lom e rokov, keď sme bo li svedkam i novej mierovej 
in ic ia tív y  S ovie tskeho" zväzu, k to rý  navrho l s tia h n u ť časť svo jich  je d n o tie k  a te ch n iky  z NDR a svoj 
návrh aj rea lizova l, v tom  istom  čase p riš li z lovestné pokusy kruhov zo S everoa tlan tického  paktu. 
Jednak sa rozhod li rozm ies tn iť v k ra jinách  západnej Európy nové jadrové zbrane stredného doletu, 
ktoré sú hrozbou aj pre našu vlasť, jednak sa p okús ili o bnov iť časy tzv. studenej vojny, akoby im 
vôbec nezáležalo na tom , že vše tko  m ie rum ilovné  ľuds tvo  sa teší z pokojného ž ivo ta  a radostného 
budovania .

V še tky t ie to  poč iny nasvedčujú tom u, že m ier treba  s tá le  ch rá n iť  a b rán iť. Nebol dosiahnutý 
raz navžď /, a le  ustav ične  sa oň treba  us ilova ť a ustav ične  zaň bo jovať. Naši ve riac i spolu so všet
kým i p racu júc im i našej v la s ti dáva jú  pri každej p rí le ž ito s ti najavo svoju rozhodnú vôľu podporovať 
m ierové snaženia s o c ia lis tic k e j spo ločnosti a obetavou prácou p risp ieva ť k rozkvetu nášho radost
ného m ierového ž ivo ta .

O sob itne  si uvedom ujem e potrebu m ieru v tý c h to  dňoch, týždňoch a mesiacoch, keď si postup
ne naše ded iny  a mestá p ripom ína jú  príchod s lobodných  čias v onom pam ätnom  roku 1945. Sme 
vď ačn í dobro tivém u Pánu Bohu za to , že už 35 rokov žijem e v m ieri. Že naša m ládež a naše deti 
nepoznali vojnu a že im je do p ria te  žiť, š tudova ť a pracovať v priazn ivom  ovzc»uší m ierového života. 
N ezabudnim e im hovo riť o tom , aká strašná je vo jna . N ezabudnim e im pripom ínať, čo obetí, zápa
sov, od riekan ia , k rv i a ž ivo tov  s tá la  sloboda, ta k  d raho  vykúpená!

O m esiac, zač ia tkom  na jk ra jš ieho  m esiaca roka, si s celou našou vlasťou, so všetkým i našimi 
p racu júc im i pripom eniem e tie  pam ätné u d a los ti, k to rých  zač ia tok  bol práve v našom kraji, veď 
sloboda p riš la  k nám cez D uklu, k ráča la  našim i východoslovenským i ded inam i a mestami, aby 
sa potom  usa laš ila  po cele j našej krásnej v la s ti. 35 up lynu lých  rokov nám skytá  p rílež itosť rozhliad
nuť sa oko lo  nás a te š iť  sa z toho  všetkého, čo sa tu  vybudova lo , čo tu  vyrás tlo , čo zmenilo náš 
ž ivo t na nepoznanie.

N e s ta č ilo  by však, keby sme zos ta li len pri fo rm á lnom  suchom konšta tovan í, keby sme len za
re g is tro va li to , čo si pripom ínam e a n e p rilo ž ili by sme ešte ocho tne jš ie  svoje p racov ité  ruky do ďal
š ieho budovanfa  tohoi ve ľkého  d ie la , kto rým  ras tie , m ohutn ie , krásn ie  a upevňuje sa naša vlasť. 
Je potrebné, aby sme si uvedom ova li, čoho vše tkého  sa nám dostáva. N ebýva lá  starostlivosť o 
č loveka v našom spoločenskom  zriadení, keď sa dbá o d ieťa už doslova od poča tia  a potom o člo
veka až do konca jeho ž ivo ta , nás zaväzuje odvď ačovať sa te jto  spo ločnosti svojou ochotnou a 
obetavou prácou. Ona práve umožňuje dávať po tom  z toho  spo ločného boha ts tva  všetkým  a to ta
kou m ierou, ako sa o to  sam i p rič in ím e  v duchu hesla: Ako budeme pracovať, ta k  budeme žiť.

K tom uto  nás pozýva aj naše sväté  náboženstvo, k to ré  ž iada od kresťana svedom itý prístup 
k p lneniu  pov inností. Príkaz lásky, k to rý  má byť naším poznávacím  znakom, keď sám Pán Ježiš 
povedal: Po tom  vás majú poznať, že ste m oji učeníci, ak sa budete navzájom  m ilovať. Tento príkaz 
nás vedie, aby sme n e v id e l i ib a  seba, ale h ľa d*e I i aj na svo jich  b lížnych, na svo jich  bratov a ses
try . V eď  náš Pán povedal: Č oko ľvek  ste u ro b ili jedném u zo svo jich  bratov, mne ste u ro b i l i . . .

Po dobrej p redveľkonočne j spovedi, ktorou sme sa p r ip ra v ili na s láven ie  Pánoivho vzkriesenia, 
p rida jm e sa do ho rlivého  p lnen ia  svo jich  p o v in no s tí, do s ta ro s tlive j výchovy svo jich  dietok, do 
obetavého p lnen ia  našich p racovných pov inností, aby sme bo li p rík ladm i v konaní dobra. Budeme 
osožní našim  bra tom  a sestrám , našej spo ločnosti a odm ení nás aj náš Pán, k to rý  povedal: Doibre, 
sluha d'obrý a verný, keďže si bol nad m álom  verný, nad mnohým ťa ustanovím . (OF)



K 35. výročiu Košického vládneho 
programu

Tak ako pokračovalo oslobodzovanie Slovenska od nepria
teľských nacistických vôjsk, vstupovali do života význačné 
revolučné zmeny a budovalo sa nové štátne zriadenie. Oslo
bodené územia sa v prvých dňoch po prechode frontu do
stali pod vojenskú správu, od ktorej postupne prechádzali 
do rúk československých orgánov civilnej správy. Bolo to 
v súlade s Československo- sovietskou dohodou z 8. mája 
r. 1944. Na oslobodenom území východného Slovenska zača. 
la v januári 1945 účinkovať ako predstaviteľka novej moci 
Slovenská národná rada, ktorá od 21. januára pôsobila v Tre- 
bišove a od 30. januára 1945 v Košiciach. Tu pripravovala 
pôdu novej československej vláde, o ktorej zložení a pro
grame sa rokovalo v Moskve v dňoch 22. — 29. marca 1945 
za účasti predstaviteľov československého zahraničného od
boja a Slovenskej národnej rady.

Dom Košického vládneho programu

Dňa 3. apríla prišli títo predstavitelia do Košíc a 4. apríla 
prezident republiky vymenoval podľa moskovských dohôd 
novú československú vládu, ktorá sa skladala z 25 členov 
a 5 podpredsedov. Bola to vláda, v ktorej po prvý raz v de. 
jinách Čeckoslovenska do rozhodujúcich miest nastúpili ko
munisti. Predsedom vlády sa stal Zdenék Fierlinger, ktorý 
na slávnostnom zasadaní Slovenskej národnej rady 5. apríla 
vo vtedajšom Župnom dome v Košiciach vyhlásil program 
prvej vlády. Podpredseda vlády Klement Gottwald z pove
renia vlády vyhlásil po slovensky tú časť jej programu, kto
rá sa týkala vzájomných vzťahov medzi slovenským a čes
kým národom v novom štátnom usporiadaní. Za Slovenskú 
národnú radu prehovoril jej podpredseda Ladislav Novomes- 
ký, ktorý prečítal Vyhlásenie SNR o verností slovenského 
národa jednotnej ľudovodemokratickej československej re_ 
publike. Tento program bol na prvom plenárnom zasadnutí 
prvej vlády Národného frontu Cechov a Slovákov 5. apríla 
1945 schválený a vošiel do dejín ako Košický vládny pro
gram.

Košický vládny program zhŕňal hlavné úlohy národnej 
a demokratickej revolúcie a vytyčoval zásady vnútropolitic
kého i zahraničnopolitického života v obnovenom Českoslo
vensku v 16 kapitolách.

V prvej a druhej kapitole sa charakterizuje nová, ľudovo
demokratická vláda a podčiarkuje sa jej hlavná úloha vo 
vtedajšom čase: organizovať účinnú pomoc oslobodzovacím 
vojskám. V tretej kapitole sa hovorí o demokratických zása
dách, podľa ktorých sa má budovať čs. armáda, a vo štvrtej 
o zahroničnopolitictickej línii Československa. Piata kapi
tola sa zaoberá smernicami na vybudovanie nových orgánov 
štátnej moci — národných výborov, ako predstaviteľov mo
ci ľudu v štáte. Šiesta kapitola uvádza zásady riešenia vzá
jomného vzťahu Čechov a Slovákov a uznáva Slovákov za

svojbytný národ, rovnoprávny s národom českým. Okolo 
tohto bodu sa na spomínanej moskovskej porade vyskytli 
najväčšie diskusie a konflikty. Do nich však rázne zasiahla 
delegácia SNR, predovšetkým dr. Gustáv Husák. Žiadala 
jasný konštitučný záväzok novej vlády a strán Národného 
frontu, že stav utvorený Slovenským národným povstaním 
zakotví v novej ústave a slovenské národné orgány sa sta
nú orgánmi zákonodarnej, vládnej i výkonnej moci na Slo- 
vensku. Toto stanovisko napokon zvíťazilo a v tejto kapi
tole sa uvádzajú aj zásady nového štátoprávneho 
usporiadania Československa. Preto sa jej dostalo aj po
menovania Magna charta slovenského národa. V siedmej 
kapitole sa uvádza želanie vlády, aby sa otázka Zakarpat- 
skej Ukrajiny vyriešila v duchu Československo —soviestkeho 
priateľstva. V ôsmej kapitole sa hovorí o povojnovom rieše. 
ní otázky národnostných menšín. Vláda vyhlasuje, že ne
bude postihovať občanov nemeckej či maďarskej národnosti 
verných republike. Deviata kapitola uvádza zásahy postihu 
kolaborantov a zradcov a zákazu politických strán a všet
kých fašistických organizácií. V desiatej až trinástej kapi
tole sa preberajú hospodárske otázky, vytyčujú sa zásady 
obnovy hospodárstva a uvádzajú ustanovenia o konfiškácii 
majetku nepriateľov a zradcov, o národnej správe a o po
zemkovej reforme. Hoci sa tu priamo nehovorí o znárodnení, 
uvalenie národných správ na majetky Nemcov a ich prislu
hovačov sa stalo predzvesťou budúceho znárodnenia v je
seni 1945. V záverečných kapitolách sa uvádzajú smernice 
vlády v oblasti kultúrnej, školskej a sociálnej politiky.

Košický vládny program položil základy budovania ľudo
vodemokratického Československa, upevňoval vedúce po
stavenie robotníckej triedy v revolučnom dianí a otváral 
možnosti pokojného prerastania národnej a demokratickej 
revolúcie v revolúciu socialistickú. Umožňoval vedúcej po
litickej sile Komunistickej strane Československa spoluprá. 
cu s ostatnými politickými stranami v rámci Národného 
frontu Čechov a Slovákov a zreteľne naznačoval perspektí
vy ďalšieho revolučného vývoja smerom k socializmu.

(čk)

POZDRAV KRÁSAVICI NA DUNAJI

Túžbou vari každého z nás je vidieť Bratislavu, hlavné 
mesto Slovenskej socialistickej republiky. Vidieť ju, prejsť 
sa po jej starobylých uličkách i po moderných sídliskách, 
vidieť korunovačný Dóm sv. Martina, vyjsť na Slavín a po
kloniť sa pamiatke osloboditeľov, prejsť sa po modernom 
moste Slovenského národného povstania, zájsť si k belasé
mu Dunaju a hodiť peniaz do niektorej z mnohých bratis
lavských fontán, aby sme sa ta zase vrátili . . .

4. apríla si pripomína Bratislava svoje oslobodenie. Na 
uliciach bude sviatok. Pionieri budú stáť stráž pri pamät
níku bojov a sviatočne oblečení ľudia sa budú pristavovať 
pri pamätnej tabuli na námestí 4. apríla, kde je zlatými pís. 
menami vyryté do kameňa to, čo sa stalo v onen deň pred 
35 rokmi.

Bratislava mala byť podľa plánov hitlerovcov pevnosťou, 
ktorú chceli brániť do poslednej kvapky krvi, aby tak zaha
tali víťaznú cestu vojakom —osloboditeľom. Ale nič nezmohli 
proti tej riave slobody, ktorú niesli na svojich bodákoch ví
ťazné vojská. Sovietske velenie sa rozhodlo obsadiť Bratis
lavu tak, aby sa v nej poškodilo Čo najmenej pamätihod
ností. Táto koncepcia vyžadovala síce viacej ľudských 
a materiálnych obetí, ale jednak ju si vyvolili naši oslobo
ditelia, aby tak zachránili naše hlavné mesto.

Keď budú v onen pamätný deň znieť veselice v petržal
skom parku, keď sa budú niesť tóny hudieb z bratislavských 
námestí, bude v nich znieť aj oných 21 delostreleckých 
sálv, ktorými pozdravila Moskva pred 35 rokmi oslobodenú 
Bratislavu, ktorá rastie, rozširuje sa a z bývalého provinč
ného mestečka stáva sa ozajstným veľkomestom.

(of)



Hlas kresťanov z Varšavy
V článku nášho časopisu Varšava hovorí, sme sľúbili, že 

z H. svetového kongresu obrancov mieru vo Varšave nechá
me sa ozvať aj príslušníkom kresťanských cirkví, ktorých 
bolo na kongrese 72.

Vtedajší minister zdravotníctva ČSR dr. Josef Plojhár, 
katolícky kňaz, podal správu o tom, že začiatkom júla 1949 
bola v Luhačoviciach medzinárodná konferencia kresťan
ských kňazov, na ktorej sa zúčastnili duchovní zo ZSSR, 
Anglicka, Poľska, Maďarska, Nemeckej demokratickej re
publiky, Austrálie a ďalších štátov. Povedal: ,,Po prvýkrát 
sa v dejinách zišli zástupcovia kresťanských cirkví, aby si 
na novej širokej základni podali ruky k spolupráci."

Ďalej povedal, že kresťanskí kňazi nastupujú do novej ra
dostnej spolupráce so socializmom, lebo si uvedomujú, že 
imperializmus a kapitalizmus vedú ľudí do vojny. Česko
slovenské kňazstvo sa hromadne zúčastňuje na mierových 
manifestáciách. „V službách mieru — povedal — plní kres
ťanstvo nielen svoje vlastné ideály, ale aj ideály socializ. 
mu, s ktorým chce ísť v jednom šíku v obrane mieru."

Povereník pôšt dr. Alexander Horák o II. svetovom kon
grese obrancov mieru vo Varšave vyhlásil: „Nešli sme do 
Sheffieldu, ako bolo pôvodne rozhodnuté, ale do Varšavy. 
Prijala nás s nadšeným jasotom Varšava, posiata mohylami. 
Jej ženy vyplakali svoje oči nad svojimi synmi a mužmi. 
Varšava — večný pomník beštiality vojnových podpaľačov. 
Vo Varšave, v Dome Slova poľského, ako aj na námestí 
okolo pomníka Neznámeho vojaka sa ozval človek, aby za
kríkol dravca, ozval sa klopot ľudského srdca, aby prekričal 
výbuchy ničivých bômb.“

Sovietsky pravoslávny arcibiskup — metropolita konštatu
je radostne: ,,V tomto vznešenom boji za mier ide ruka v ru
ke známy katolícky teológ Abbé Boulier, dekan canterbur- 
ský Hevlett Johnson, profesor Jozef Fletcher z teologickej 
fakulty univerzity v Cambridge, kňaz episkopálnej cirkví 
v USA a iní. S pocitom radosti konštatuje, že mierové akcie 
katolíckych veriacich, duchovných a biskupov Poľska, Čes
koslovenska, Maďarska, Francúzska, Belgicka a Talianska 
ako aj juhoamerických kňazov nachádzajú veľký ohlas u zá
stupcov kresťanských cirkví. Aj tieto cirkvi ako luteránsko- 
evanjelická dvíhajú svoj hlas proti podnecovateľom nového 
krviprelievania.11

O všetkých týchto povedal metropolita, že ich kresťanské 
výzvy pranierujú tých, ktorí nekresťanskými prípravami voj
ny si sami vypaľujú na čelo Kainovo znamenie zločinu proti 
ľudskosti. Potom zvolal ku všetkým kresťanom: „Staňte sa 
bojovníkmi za mier a tak naplňte svoju kresťanskú povin
nosť!“

„Vojnová propaganda je najťažším zločinom,” zvolal fran
cúzsky profesor medzinárodného práva Abbé Boulier. Zlo
čincom sú aj rozličné formy propagandy rasovej, nábožen
skej a národnej nenávisti. Ťažko by sa previnil kresťan, 
ktorý by schvaľoval ich počínanie a podporoval ich vojnovú 
propagandu. Abbé Boulier dával na zváženie, ako ďaleko 
sa vzdialili od kresťanskej vierouky a mravouky podnecova- 
telia novej vojny. Títo odpadli od skutočnej pravej viery 
a ich boj Boh zatracuje. Naproti tomu svätý Pavol povzbu. 
dzuje k ,.dobrému boju." Ak sa modlíme za mier, bojujeme 
tento dobrý boj. Keby sme sa za mier nemodlili, aj naše 
ostatné modlitby by boli výsmechom, ktorý by stúpal do 
neba: „Hlas krvi tvojho brata volá ku mne zo zeme. Mier 
je zapísaný do vnútra všetkých ľudí, rás, krajín, celého ľud
stva. Mier je hlasom Božím. Kongres čestne splní svoju úlo
hu, ak v mene mieru zamietne vojnovú propagandu a potvr
dí sväté právo žiť v mieri."

Taliansky kňaz Don Andrea Gaggero v mene .talianskych 
katolíkov povedal: „Talianski katolíci a s nimi väčšina du
chovenstva nechcú vojnu, pretože vedia, že vojna neslúži 
Bohu, ale diablovi. Vojna nie je prostriedkom lásky, ale 
smrteľnej zloby. Äno, láska je jediný zákon, ktorý všetkých 
ľudí spája.“ Poľský katolícky kňaz Pasternák vylíčil, akým 
pobúrením sleduje celý poľský národ skutky barbarských 
útočníkov v ¡Kórei. Volá: „Nech všetci katolíci na celom 
svete žiadajú zákaz atómovej zbrane, zákaz pretekov vo 
zbrojení, zákaz agresie a brutálneho znásilňovania slobod
ných národov.“

W illard Uphaus, duchovný zo Spojených štátov vylíčil, 
ako v USA na stredných a vysokých školách a vôbec všade 
sily vojny zastrašujú mládež a ľud, vnucujú mu strach pred 
útočníkmi a takto vlastne podnecujú k príprave novej voj
ny. Pod vplyvom tohto zastrašovania sa malé dievčatko, 
keď počulo o hrôzach vojny, úzkostlivo opýtalo matky:

„Mamička, nemohli by sme ísť do krajiny, kde nie je nebo?** 
Hovorí, že v USA podpísalo Štokholmskú výzvu viac ako 
3 milióny ľudí. Spomína mierovú konferenciu v Chicagu, 
z ktorej vzišla výzva:

1. Odmietame názor, že vojna je nevyhnutná. — 2. Vyhľa. 
sujeme, že zachovať mier je možné. — 3. Neexistujú medzi 
krajinami také rozpory, ktoré by sa vyriešili vzájomným zni
čením. — 4. Sme hlboko presvedčení, že pokojné spoluži
tie amerického a sovietskeho systému možno uskutočniť 
a že je to dokonca nutné.

Dr. Hevlett Johnson: „Krajiny ľudových demokracií a So
vietsky zväz, v ktorých sa s takým nadšením buduje šťastli
vý zajtrajšok, na vojnu nepomýšľajú. Verte, že deň víťazstva 
mieru sa nezadržateľne blíži."

írsky katolícky kňaz Armstorg: „Veríme, že vojna je nie
len ničivá a zbytočná, ale že je nezmyselným riešením po. 
litických otázok a poprením najvyšších zásad, ako ich uka
zuje život Kristov.“ Mikuláš Beresztóczi, maďarský katolícky 
kňaz: „Obhajujeme mier a pripojujeme sa k stámiliónom 
ľudí, ktorí tiež túžia po mieri. Chceme pokračovať s celým 
svetom v boji za mier."

Sven Hecktor, švédsky pastor: „Žiadame zákaz atómových 
zbraní, žiadame zákaz vojnovej propagandy." Rumunský 
metropolita Sebastián prečítal deklaráciu, podpísanú ve
dúcimi osobnosťami všetkých cirkví v Rumunsku, ktorá od
sudzuje anglických štátnikov, čo nedovolili, aby sa kongres 
konal v Sheefielde.

Marcel Moore v mene francúzskych katolíkov vyhlásil: 
„Mier nie je ani komunistický, ani kapitalistický, ani ate
istický. Je len jeden mier, nedeliteľný, mier pre všetkých." 
Poľský farár Czuj pripomenul vyhlásenie poľských katolíc
kych intelektuálov, ktoré podpísalo tisíce katolíckych kňa. 
zov, rehoľníkov a rehoľníčok. Farár Herz z Lipska považuje 
Svetový kongres obrancov mieru za dôkaz, že mier nepozná 
hraníc.

Anglický delegát dr. Christophor Woodard si pochvaľuje, 
ako v Poľsku a Československu boli zahrňovaní láskou 
a úprimnosťou a že nálada v týchto krajinách je kresťan
skejšia ako v Anglicku. Všetky tieto prejavy dokazujú, ako 
sa myšlienka mieru stala vlastnou všetkým ľuďom dobrej 
vôle a že kresťanovi nič nie je také blízke, ako byť nadše
ným stúpencom za svetový mier. Kronikár

Byť Kristovými svedkami
Veľkonočné evanjelium podľa sv. Jána (1,1—17), ktoré 

sa v našom východnom obrade číta tak slávnostne za hla. 
holu zvonov, dáva nám podnet k zamysleniu sa, že tu ide
o čosi veľkého. Hovorí sa v ňom o Bohu, ktorý nemá po
čiatku a ktorým všetko povstalo. Hovorí sa v ňom o pravom 
Svetle, ktorého príchod zvestoval sv. Ján Krstiteľ. Bol to 
sám Syn Boží, ktorý prišiel na tento svet medzi svojich, ale 
svoji ho neprijali. Prišiel, aby jeho pôsobením všetci uverili 
a tým, čo ho príjmu, „dal schopnosť stať sa dietkami Boží
mi" (1, 12). Nimi sme sa nakoniec stali, keď bola na kríži 
dokonaná obeť za naše hriechy.

Uvedomujeme si, akej hodnosti, akej cti sa nám dostalo, 
keď sme sa výkupnou obeťou na kríži stali Božími dietka. 
mi? Na začiatku svojho verejného pôsobenia, v reči na Ho
re, Spasiteľ povedal: „Tak nech svieti vaše svetlo pred ľuď
mi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, 
ktorý je na nebesiach" (M t 5, 16). Vieme, čo to znamená? 
Ak ideme za krstného otca, či sa ženíme alebo vydávame, 
kňaz od nás žiada, aby sme sa preukázali krstným listom. 
To je často všetko, Čo svedčí, že sme kresťania. Kresťanstvo, 
to nie je byť zapísaný v matrike.. To je život, to sú skutky, 
ktorými dávame príklad iným a ktorým oslavujeme Otca 
nášho, ktorý je na nebesiach: v rodine, vo farnosti, na pra. 
covisku.

O jednom kňazovi sa hovorí, že keď prišiel do svojej 
prvej farnosti, vo svojej prvej kázni hovoril o láske a zná
šanlivosti. Potom cez týždeň pozoroval, ako jeho kázeň ve
riaci uvádzajú do života. Nič sa ale nezmenilo. Veriaci sa 
naďalej hnevali v rodine, neznášali so susedmi. Preto 
v nasledujúcu nedeľu povedal tú istú kázeň. Veriacich to 
prestalo zaujímať a dohovárali mu, prečo iba o tom istom 
stále hovorí. A kňaz im povedal: — Ja som za vás zodpo
vedný pred Bohom. Som tu na to, aby som vás učil a viedol 
k Bohu. Ale ako vás môžem učiť vyšším pravdám, keď ne
viete pochopiť tú najzákladnejšiu pravdu — lásku k blíž
nemu. Ani učiteľ neučí žiakov vyššiu matematiku, ak ich 
prv nenaučí rátať a násobiť. (Pokračovanie na 12. str.)



Liturgia — Poznaj svoj obrad Z KR ESŤANSK ÉH O  SVETA

V túto nedeľu treba zvlášť poukázať na modlitbu „p o k 1 o- 
n ov“. Táto modlitba je  od sv. Efrém a Sýrskeho ( t  r. 373) a bolo 
by dobre, keby sme ju  vedeli naspam äť. Cirkev sa ju  modlí v 
priebehu celého Veľkého pôstu a pri slovách modlitby sa poklo
nením skláňame až k zemi:

„Pane a Vládca môjho života! Duch lenivosti, beznádeje, la 
komstva a prázdnorečenia odžeň odo mňa!

Ducha nevinnosti, pokory, trpezlivosti a lásky daruj mne, slu
hovi svojmu!

Áno, Pane, Kráľu, daj mi vidieť m oje hriechy a neodsudzovať 
brata môjho, lebo si zvelebený na veky vekov. Amen.“

Po tejto nedeli začína sa skutočný pôst, preto v túto nedeľu 
číta sa evanjelium o pôste: „Tvoj Otec, ktorý vidí aj v skrytosti, 
ti odplatí“ (Mt 6, 18).

Aby nám dala príklad a povzbudenie ku kajúcnosti, Cirkev už 
v sobotu pred Syropastnou nedeľou svätí pamiatku spravodlivých 
(mužov a žien), ktorí prežili svoj život v modlitbe, pôste a k a
júcnosti. Ako prípravu k pôstu Cirkev tiež ukazuje na obrad od
púšťania v Syropôstnu nedeľu po večerni. Na konci večierne pus
tovníci a rehoľníci v k láštoroch  a kresťania v svojich  rodinách 
prosili vzájomne o odpustenie za svoje previnenie, objím ali sa a 
dávali si bozk mieru, spievajúc: „I druh druha obnimim, rcem : 
bratia, aj tým, ktorí nás nenávidia, odpusťme všetko.“ Pri tom tr i
krát sa pobozkali vzájomne. Obnovme tento krásny obyčaj v na
šich rodinách, aby sme žili Veľký pôst v mieri.

Veľký pôst — zvaný tiež — Četyredesjatnica.

Veľký pôst v našom obrade v skutočnosti sa začína večierňou 
Syropôstnej nedele. (V západnom obrade Veľký pôst sa začína 
až v stredu nášho prvého týždňa pôstu, v tzv. Popolcovú stredu, 
keď veriacim značia čelá  popolom na znak pokánia).

Veľký pôst, alebo Č etyredesjatnica — to je  predpaschálna p ô s t r  
na doba. Veľkým sa nazýva nie preto, že dlho trvá, ale preto, že 
táto doba v liturgickom  roku je  veľmi dôležitá v živote Cirkvi a 
v živote každého kresťana. O 40-dňovom pôste máme svedectvo 
Prvého všeobecného koncilu v Nicei (325 r.) a cirkevná tradícia 
ho podáva od apoštolských čias. Tento pôst ako 40-dňový n e
skoršie sa u jal aj v západnej Cirkvi.

Čo znamená číslo 40? Číslo 40 má sym bolický význam (40-dňo
vý pôst Mojžiša, keď mal dostať od Boha tabule D esatora (Vých. 
34—28), 40-dňová cesta  proroka Eliáša k hore Karmel (1 Kral 
19, 8), — 40-dňový pôst Ježiša Krista na púšti (Mt 4, 2 ), 40-dňo- 
vé prebývanie Ježiša Krista na zemi po vzkriesení (Skut. 1, 2 ).

v

Aký je cieľ Veľkého pôstu? — Cieľom Veľkého pôstu n i k d y  
nebol pôst od mäsa a m liečnych jedál. Pôst bol iba sprievodným 
vonkajším (telesným ) javom  d u c h o v n e j  o b r o d y  života 
kresťana. Teda cieľom Veľkého pôstu je  d u c h o v n ý  o b r o d 
ný č i n  (po cirkevnoslovanský duchovný podvih). A duchovný 
obrodný čin je : modlitba, liturgický život pôstneho obdobia, 
boj so zlými náklonnosťam i, praktiká kresťanských čností, pre
máhanie hriechov, dobré skutky a, kto môže, dodáva k tomu i 
pôst. Týmto všetkým sa pripravujem e k sviatku Vzkriesenia — 
Veľkej noci. Krásne to podáva stich ira  pôstu: „Nastal pôst: m at
ka čistoty, očistenie od hriechov, cesta  pokánia, spoločnosť an
jelov a spása ľudí. V eriaci, zvolajm e: Bože, zmiluj sa nad nam i!“ 
(Na stichovni utierne pondelka prvej sedm ice pôstu). „Počiatok 
pôstu — to je  čas pokánia, to je  deň spásy“ (Kánon utierne p r
vého pondelka pôstu).

Č in d u c h o v n e j  o b r o d y  (podvih) Veľkého pôstu našich 
čias — to je  v prvom rade m odlitba a duchovné čítanie. Teda, 
zaumieňme si, že v priebehu pôstu prečítam e v rodine Sväté pís
mo Nového zákona.

^  M atka Tereza prejavila hlbokú 
vďačnosť a spokojnosť s rozhodnu
tím  indických úradov, ktoré ju oslo
bodili od dane z obohatenia, obná- 
šajúcej až 80 % hodnoty Nobelovej 
ceny. Ako je známe, m atka Tereza 
celú túto cenu venovala na výstavbu 
detskej nemocnice. Nobelova cena 
mieru na rok 1979 bola matke Tereze 
odovzdaná v hlavnom meste Nór. 
ska v Oslo 10. decembra m. r. Na 
slávnosti bol prítomný nórsky kráľ 
O laf, členovia kráľovskej rodiny, zá
stupcovia vlády a iné význačné osob
nosti. — M atka Tereza je šiestou že
nou, ktorá bola poctená Nobelovou 
cenou.

^  V  hlavnom meste Bulharska — 
Sofii, uskutočnila sa výstava z die
la renesančného umelca a učenca Leo_ 
narda da V inciho (1452 — 1519) a 
z prác jeho dielne. Výstavu inštalo
vali v sofijskej katedrále Alexandra 
Nevského.

♦  Španielsky kardinál Bueno Y 
Monreal povedal, že reorganizácia 
diecéznych územných celkov v Špa
nielsku sleduje vytvorenie menších, 
ľahšie spravovateľných diecéz.

♦  Filadelfský arcibiskup kardinál 
John Krol opätovne pripomenul po
trebu zastavenia horúčkovitého zbro
jenia, odzbrojenia, a zákazu zbraní 
hromadného ničenia.

^  V  Posolstve ku Svetovému dňu 
mieru Svätý O tec povedal: „Každý 
je povolaný na to, aby na úseku ro
dinnom, spoločenskom a politickom  
osobitne konal konkrétne skutky od
púšťania a zm ierenia, aby takto pri
spel k  novým cestám pre dosiahnu
tie  mieru na celom svete.“

^  Japonská veľvyslankyňa pri Svä
tej S tálici pani Suganuma prijala 5. 
januára v kláštore karm elitánok v R í
me z rúk kardinála Oddiho sviatosť 
krstu, birmovania a sv. prijím anie. 
Predtým vyznávala šintoizmus.

^  V  rasistickej Juhoafrickej repub
like zavraždili cez Vianoce 39-ročnú 
nemeckú misionárku Ritu Neffovú, 
ktorá viedla misijnú stanicu Muwen- 
do. Už niekoľkokrát predtým ju bieli 
rasisti varovali pred spoluprácou s 
domorodým obyvateľstvom.

^  Jeruzalemský patriarcha la tin 
ského obradu Giacomo B eltritti in
formoval novinárov pri príležitosti 
nového roku 1980 o stave katolíckej 
cirkvi vo Svätej zemi. Povedal, že 
tam  žije v súčasnosti asi 100 tisíc  
katolíkov, 80 tis íc pravoslávnych a 
asi 7 tis íc protestantov.

+  Vzácna ikona ukrajinského ma
liara Mojzesa SubotiCa je znázorne
ná na známkach, ktoré vydala rakús
ka pošta k tohtoročným Vianociam. 
Zobrazuje Kristovo narodenie.

^  Belgickí biskupi venovali svoj 
predvianočný pastiersky list deťom



pri príležitosti ukončenia Medziná
rodného ruku dieťaťa. Obrátili sa v 
ňom k tisíckam mladých Belgičanov 
a upriamili ich pozornosť na otázky 
vzťahov k rodičom a predstaveným. 
Upozornili ich, že základom usporia
danej rodiny je  dobrý vzťah detí k 
rodičom a samozrejme a j rodičov k 
deťom. Pastiersky list apeloval na 
belgická deti a mládež, aby podľa 
štvrtého Božieho prikázania upravi
li svoje vzťahy k otcom a matkám 
v duchu lásky, úcty a poslušnosti.

Našu duchovnú obrodu povznesú a povzbudia veľkopôstne bo
hoslužby a kázne. Sú to predovšetkým  nedeľné bohoslužby: Služ
ba Božia, a le  a] u tiereň  a večiereň . Okrem  znám ej nám Služby 
Bože] v n iek torý ch  m iestach  v stredy a piatky kňazi zvykli od- 
bavovať Službu P režd eosv jaščených  Darov. (V katedrálnom  chrá
me sa m á odbavovať p rav id eln e).

Od pradávna n aši otcovia ch ce li zvlášť označiť veľkopôstne 
obdobie. Preto sa schád zali večeram i pri chrám e alebo pri kríži 
pri ceste , a lebo na poli a tam  — po m odlitbe, sp ievali veľkopôst
ne piesne. Toto viedlo Cirkev k tomu, aby zaviedla veľkopôstnu 
bohoslužbu — krížovú cestu . Je spasiteľnou vecou byť na tejto 
bohoslužbe, lebo je  to opakovanie krížovej cesty  nášho Spasite
ľa Ježiša  K rista. Krížová ce sta  by sa m ala u nás odbavovať každú 
stredu  a p iatok v ečer v priebehu celéh o  V eľkého pôstu.

Ú časť na pôstnych k ázňach  tiež veľm i obohacu je veriacich  a 
napom áha v ich  duchovnej obrode. Rozumieme tu kázne nielen 
ned eľné — na Službe Božej, a le i kázne pri bohoslužbe krížovej 
cesty  v stredy a piatky V eľkého pôstu, — k toré by m al predniesť 
každý kňaz vo sv o je j farn osti. Toto robil sv. Bažil Veľký a ostatní 
svätí, d ávajúc kňazstvu p ríklad  kázať a veriacim  tie kázne počú
vať, aby sa duchovne posilnili.

N eoddeliteľnou časťou  veľkopôstnej duchovnej obrody je  s v ä 
t á  s p o v e ď  a s v ä t é  p r i j í m a n i e .  Prví k resťan ia  prijímali 
na každej Službe Božej, to znam ená — každý deň. „Denne prijí
m ať n a jsv ä te jš ie  Telo a Krv Ježiša  K rista je  dobrou a veľmi uži
točnou v e c o u . . . “ učí sv. Bažil Veľký. Ale od piateho storočia vi
díme zanedbávanie tohto prvokresťanského užitočného zvyku, 
takže n akon iec Cirkev na L ateránskom  koncile (r. 1215) zaviaza
la  všetkých  v eria c ich  v svedom í, aby aspoň raz do roka pristú
pili ku sv. spovedi a sv. prijím aniu . Avšak pri tom  Cirkev veľmi 
vyzýva, aby v eriaci podľa prvokresťanského obyča ja  p rijím ali den
ne alebo aspoň často . Druhý vatikánsky k on cil vyzýva, aby sme 
našu  ú časť v sv. L iturgii sp o jili so sv. prijím aním : „Veľm i sa od
porú ča tá  d o k o n ale jšia  ú časť na Službe Božej, keď veriaci po 
p rijím an í kňazovom  p rijím a jú  z te j is te j obety Telo Pánovo.“ (0; 
sv. L iturgii — 55 ).

Aby sm e m ohli denne alebo často  prijím ať, nie je  potrebné 
vždy sa spovedať, keď sm e sa nedopustili ťažkého hriechu. Malé 
h riech y  nie sú prekážkou k sv. prijím aniu . Teda, kto sa chráni 
ťažkých  hriechov, tomu sta č í pristúpiť ku sv. spovedi raz za me
siac, prípadne dvakrát v m esiaci.

A n akon iec, kto môže, bolo by dobré, aby ku svo jej duchovnej 
obrode ešte  pridal aj pôst od m äsitých  pokrmov.

K R E S ŤA N S K É  C N O S T I 

(Láska k blížnem u)

M ieru lásky k blížnem u vy jadril sám Ježiš Kristus v hor
skej reči, keď' povedal: „Všetko ted a , čo chcete, aby vám  
ľudia robili, robte aj vy im! Lebo v tom to ¡e Zákon i Proro
ci!" (M t  7 ,12). Po láske k Bohu n ie t nič dô ležite jš ie  ako  
láska k blížnem u. Pri poslednej večeri Ježiš Kristus pove
dal: „N ové prikázanie vám  dávam , aby ste sa m ilovali na
vzájom , ako som vás ja m iloval. . ." (Jn 13,34)

Toto bude prevládajúcou značkou jeho učeníkov a jeho 
náboženstva. ,,Po tom poznajú všetci, že ste moji účeníci, 
keď sa budete navzájom  m ilovať!“ (Jn 13,35). Od tohto p ri
kázania nemôže nás nik a nič oslobodiť, preto sv. Ján evan
je lista  píše svojim veriacim : „A to to  prikázanie máme od 
Boha, aby ten, kto  m iluje Boha, m iloval aj svojho brata!" 
(1 Jn 4 ,21). Túto lásku k blížnem u, k to rá  tvorí jeden celok 
s láskou k Pánu Bohu, odporúča sv. apoštol Peter v iac  ako 
iné cnosti: „Predovšetkým  však pestujte vzájom nú lásku, 
lebo láska zakrýva m nožstvo hriechov!“ (P et. 5 ,8 ). S vätí 
O tcovia poukazujú na tú to  lásku, ako na neoddeliteľný č lá 
nok od lásky k Bohu. S vätý  Augustín vyhlasuje, že láska 
k blížnem u je neoddeliteľná od lásky k Bohu. Je tou jednou 
a tou istou cnosťou, ktorou m ilujem e Pána Boha. Svätý Bé- 
da C tihodný v id í v láske k blížnem u znam enie nášho spoje
nia s Kristom , keď píše: „Jediným  prostriedkom , ktorý má
me ako dôkaz, že Kristus v nás prebýva, to je duch svätej 
a nerozdielnej lásky!“

Sv. Tomáš Akvinský poukazuje na dôvody, pre ktoré má 
me blížneho milovať nadprirodzenou láskou. Podľa sv. To
máša Akvinského je láska priateľstvom  človeka s Bohom 
a tým sa rozširuje na bytosti, .ktoré sú z Boha a pre Boha. 
Nem ožno byť priateľom  Boha a pritom  nemilovať ľudí, kto- 
rých Boh m iloval, stvoril a vykúpil (crvou svojho Syna. Na
pokon ich adoptoval za svojich, učinil ich adoptívnym i deťmi 
a predurčil ich k večnej sláve a k blaženému nazeraniu.

Sv. apoštol Pavol požaduje, aby sme všetci milovali svo
jich blížnych ako údy jedného te la  Kristovho. Máme mať 
takú lásku k údom, ako má Kristus pre svoje údy. Miera 
te jto  lásky bude aj kritériom  nášho súdu po smrti a merad.1 
lom našej blaženosti v nebi! Kristus Pán povedal sv. Katarí-] 
ne Sienskej: „Lásku, ktorú ľudia majú pre mňa a pre blížne, 
ho, je jedna a tá  istá vec!" Č ím  viacej napredujeme v láske 
k Bohu, tým  viacej napredujem e v láske k blížnemu.

N aša vzájom ná láska musí mať vždy charakter úprimnej, 
nefalšovanej úcty, bez predsudkov a predstierania, akúsi 
nadprirodzenú zdvorilosť. M usí sa vyhýbať vulgárnosti a ne- 
vychovanosti v slovách, i v správaní. M á mať prívetivý prí
stup ku každém u, prístup, ktorý vzbudzuje sym patie a Kris
tom požadovanú lásku! René Bazin prezrádza mienku tých, 
čo nás pozorujú a hovorí: „Kresťania by m ali byť najpôvab- 
nejší zo všetkých ľudí!"

Láska k blížnem u podľa Krista vyžaduje od všetkých nás, 
aby sme si navzájom  odpúšťali viny, ináč nedosiahnemel 
ani my odpustenie od Boha. Ž iad a  od nás, aby sme milova- 

(Pokračovanie na 12. str.)



Z biblických dejin
Slávnostný vchod Ježiša Krista do Jeruzalem a
Blížil sa sviatok Paschy, na ktorý sa schádzalo do Jeruzalem a 

veľa ľudu z celého Izraela. M ojžiš ustanovil tento sviatok Paschy 
na pamiatku oslobodenia Izraelitov z egyptského otroctva a zá
zračného prechodu cez Červené m ore. Pascha bola najväčším  
sviatkom v Starom  zákone. V Jeruzalem e bol Jediný izraelský 
chrám, preto Izraeliti sa schádzali do Jeru zalem a na sviatok Pas
chy, aby splnili M ojžišov príkaz: aspoň raz do roka navštíviť 
chrám. Izraelský ľud dúfal, že Ježiš K ristus taktiež príde na sv iat
ky do Jeruzalem a.

Veľkňazi sa však rozhodli, že pri te jto  prílež itosti chytia Je 
žiša.

Bolo šesť dní pred sviatkom  a Ježiš Kristus sa vydal do Jeru za
lema. Po ceste povedal apoštolom : „Hľa, stúpam e do Jeruzalem a, 
tam Syna človeka vydajú do rúk veľkňazom  a zákonníkom , a tí 
ho odsúdia na sm rť. Vydajú ho pohanom, aby ho vysm iali, zb ičo
vali a ukrižovali, a le na tre tí deň vstane z m ŕtvych.“

Keď sa Ježiš priblížil k Jeruzalem u a pozrel sa na m esto, za
plakal nad ním a povedal: „Prídu na teba dni, keď ťa tvo ji n e
priatelia oboženú valom, obkľúčia ťa, zovrú odvšadiaľ, a zrovna
jú ťa so zemou, i s tvojim i deťmi, n en ech a jú c v tebe kam eň na 
kameni, pretože si nepoznalo čas Božej návštevy.“

Pred samým Jeruzalem om  poslal Ježiš Kristus dvoch zo svo jich  
učeníkov, aby mu priviedli osliatko, na ktorom  ešte ani jeden  
človek nesedel. Posadil sa naň a tak  vchádzal do m esta. Zišlo sa 
veľmi veľa ľudí, aby vítali Ježiša K rista ako kráľa. Jedni p restie 
rali svoje plášte po ceste, iní reza li ra to lesti zo strom ov a hádzali 
na cestu, ktorou šiel Kristus, a s radosťou volali: „H osanna Sy
novi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v m ene Pánovom, 
kráľ izraelský !“

Potom Ježiš vstúpil do chrám u a vyhnal všetkých, čo v chrám e 
predávali a kupovali, hovoriac im: „N apísané je : Môj dom je  do
mom modlitby, vy však z neho robíte lotrovskú p eleš.“

Tu prišli k nemu v chrám e slepí a chrom í a uzdravil ich.
Večer sa Ježiš Kristus vrátil do Betánie, kde prenocoval.
Udalosť slávnostného vchodu Ježiša K rista do Jeruzalem a Cir

kev slávi na Kvetnú nedeľu. Vtedy sa taktiež v chrám e žehnajú  
ratolesti, k toré veriaci odnášajú  do svo jich  domov.

Posledná večera
Po Kvetnej nedeli Ježiš Kristus každého dňa prichádzal do je 

ruzalemského chrám u a  učil. Raz sa prizeral, ako zámožní ľudia 
hádzali svoje dary — peniaze do chrám ovej pokladnice. N iektorí 
hrdo a tak, aby každý videl, hádzali väčšie sumy. Prišla akási 
chudobná vdova, k torá hodila dve leptá. Keď to Ježiš uvidel, po
vedal: „Veru, hovorím  vám, táto chudobná vdova hodila viac ako 
tí všetci, lebo tí všetci dali ako dar Bohu zo svojho nadbytku, ale 
táto pri svojom  nedostatku dala všetko, čo m ala, ce lé  svo je v last
níctvo.“

Farizeji sledovali Ježiša, aby našli dôkazy, aby ho m ohli obviniť 
a raz sa ho spýtali: „Slobodno nám  platiť daň cisárovi, a či n ie ? “ 
Ježiš poznal ich  úlisnosť a povedal im: „D ajte cisárovi, 60 je  c i
sárovo, a čo je  Božie, Bohu!“

Vo štvrtok Ježiš prikázal apoštolom  pripraviť veľkonočnú ve
čeru, pretože ch cel na te jto  v ečeri pred svojím  utrpením  sa s n i
mi rozlúčiť. V ečeru pripravili v Jeruzalem e v jednom  dome.

Pri večeri Ježiš Kristus vstal od večere, n a lia l vody do umývad
la a začal umývať nohy učeníkom , aby im dal príklad pokory.

Potom sadol za stôl a povedal: „Veru, veru, hovorím  vám, je 
den z vás ma zradí.“ Apoštoli pozerali jed en  na druhého so s tra 
chom a pýtali sa: „Pane, kto je  to ? “ Ježiš odpovedal: „Ten je  to, 
komu podám nam očený kúsok ch leb a .“ A vzal kúsok chleba, n a 
močil ho a podal Judášovi Iškariotském u a povedal: „Urob ch y t
ro, čo máš u rob iť!“

I
Jg ™*—  , í

KEBY S O M  SA N E M O D L IL .. .

Ak veriaci človek má záujem na 
tom, aby sa stal ozaj lepším vo svo
jej podstate, musí sa o to zvlášť usi
lovať sebapoznaním, premáhaním se
ba samého, zdokonaľovaním  sa, h lav
ne prostredníctvom  Božích m ilostí, 
ktoré si má možnosť vyprosiť zbožný
mi a vytrvalým i m o d l i t b a m i ! ! !

M odlitbou získavam e milosť odpúš
ťania hriechov i schopnosť nápravy 
k  správnejšiemu, lepšiemu spôsobu 
života!

Podľa hodnoty vytrvalých m odlitieb  
môžeš ustáliť, či sa zlepšuješ, zdo
konaľuješ, alebo len stagnuješ, pre
šľapuješ na jednom m ieste, kdesi v 
polceste sebapoznania, sebaovládania 
a zdokonaľovania sa v živote viery, 
zbožnosti, mravov a čností!

Každý z nás, kto sa úprimne modlí 
a snaží sa žiť zbožne, môže o sebe, 
na základe skúseností, zodpovedne 
vyhlásiť:

— Keby som sa nemodlil, nemal by 
som vieru, túto by som neupevňoval 
a nerozvíjal.

— Keby som sa nemodlil, nemal by 
som dôveru v Boha, nádej na Božie 
požehnanie, Božiu zhovievavosť, mi
losrdenstvo a lásku, a ta k  aj na več
nú spásu a večný život.

— Keby som sa nemodlil, nemal by 
som lásku k Bohu a Ik blížnemu, le
bo ien m odlitbou prekonávam samo
ľúbosť.

— Keby som sa nemodlil, nedoká
zal by som prija teľne poznať seba 
samého, správne a spravodlivo zhod
nocovať svoje dobré i zlé vlastnosti 
a sklony.

— Keby som sa nemodlil, nemal by 
som záujem o život duše, nezískaval 
by som milosť vytrvalosti v dobrom, 
nesnažil by som sa o osobné zdoko
naľovanie.

— Keby som sa nemodlil, nedokázal 
by som povstať z hriechov, zbaviť sa 
neprávostí a vyjsť z omylov.

— Keby som sa nemodlil, nevedel 
by som sa aspoň niekedy, keď už nie



vždy, vhodne ovládať a úspešne odo
lávať náporom náklonnosti k zlému 
i výbušnosti temperamentu a rozhor
čenia.

— Keby som sa nemodlil, nebojo
val by som o víťazstvo dobra, prav
dy, spravodlivosti a lásky v sebe sa
mom i vo svojom životnom prostredí.

— Keby som sa nemodlil, nesnažil 
by som sa odhaľovať vo svojom vnút. 
ri nevyvinuté, utajované nevhodné 
vlastnosti, najmä však najcitlivejš ie  
a nedotknuteľné, vždy lahodivé, a pre
to nebezpečné prejavy ctižiadosti, sa
moľúbosti a sebauspokojovania.

— Keby som sa nemodlil, nevedel 
by som odpúšťať zlomyseľnosti, uráž. 
ky, znevažovanie a zneschopňovanie 
a potom aj prosba Otčenáša „ . . .  od
pusť nám naše viny, ako aj my od
púšťame svojim vin n íkom . . . "  by vy. 
znievala len neúprimne, nepravdivo, 
farizejsky a nepresvedčivo . . .

— Keby som sa nemodlil, nevedel 
by som krotiť svoje vášne, stišovať 
výbušnosť temperamentu, ponižovať 
svoje hrdé, síce neopodstatnené se
bavedomie, namyslenosť a pýchu.

— Keby som sa nemodlil, nedoká
zal by som srdcom, modlitbou a skut
kami milovať blížneho, obetovať sa 
aj napriek nevďačnosti a zaznávaniu.

— Keby som sa nemodlil, zlomili 
by ma sklamania a znechutenia, bo
lesti i žiale a neúspechy, ba vedomie 
m á r n o s t i  a samoúčelnosti obeta
vosti a snaženia . . .

— Keby som sa nemodlil, nebol by 
som schopný naprávať zbabrané chví. 
le ž itia , doháňať zameškané, nájsť 
stratenú stopu na ceste spásy, aby 
som aspoň dodatočne, v umožnených 
ešte chvíľach ž itia , nahradil nevyuži
té príležitostí k  dobrému.

— Keby som sa nemodlil, nepoznal 
by som potrebu podstaty pravého, 
vnútorného prerodenia, ani potrebu 
zdokonaľovať sa a snažiť sa stať sa 
skutočne lepším.

— Ä n o, keby som sa nemodlil, po
znajúc seba aspoň ako —tak, bol by 
som nesporne h o r š í m ,  akým som, 
lebo si uvedomujem, že k potrebnej a 
dosažiteľnej „dobrote“ a k  dokona
losti mojej osoby mám ešte veľmi ďa
leko  !

M o d l i t b a  pomáha, posilňuje, 
dvíha človeka z prachu zeme, odpú
tava ho od pozemských starostí a 
dvíha dušu k nebesiam, k velebnosti 
Božej.

M odlitba utišuje bolesti te la  i duše, 
rieši problémy, prekonáva ťažkosti.

Modli sa, keď je ti veľmi dobre. 
Modli sa, keď sa cítiš zle, nanič; 
modli sa, kým žiješ, aby si sa vedel 
modliť, keď budeš umierať!

Tibor Fedoronko

Vtedy Judáš vyšiel a odišiel k židovskej veľrade a tam sa do
hovoril s veľkňazmi, že za 30 strieborných ich  odvezie na m ies
to, kde bude Ježiš, aby ho chytili v neprítom nosti ľudu. Bola noc.

A Ježiš po večeri vzal chlieb, vzdal vďaky, rozlomil ho, rozde
lil apoštolom  so slovami: „Vezmite a jedzte, toto je  m oje Telo!“ 
Potom vzal k alich  s vínom, vzdal vďaky a podal ho apoštolom so 
slovami: „Pite z neho všetci, toto je  m oja Krv novej Zmluvy, kto
rá bude vyliata za mnohých ľudí na odpustenie hriechov. Toto 
robte na moju pam iatku.“

Na tieto slová Ježiša Krista prem enil sa chlieb na Telo a víno 
na Krv Ježiša Krista, avšak tak, že podoba chleba a vína ostala 
nezm enená. Túto zázračnú premenu, ktorá je  najväčším  tajom 
stvom kresťanskej viery, nazývame — p r e m e n e n í m ,  p r e- 
p o d s t a t n e n í m .

Takým spôsobom Ježiš Kristus ustanovil N ajsvätejšiu sviatosť 
Eucharistie, to znam ená — nekrvavú žertvu Nového zákona.

Bohoslužba, v ktorej sa prináša táto nekrvavá eucharistická 
žertva Nového zákona, nazýva sa Služba Božia alebo svätá Li
turgia.

Posledná večera — to bola prvá Služba, ktorú odslúžil sám 
Ježiš Kristus.

Tento štvrtok sa nazýva Veľký štvrtok a večer v tento deň v 
našom obrade sa odbavuje bohoslužba Strastí Ježiša Krista, keá1 
sa číta dvanásť evanjelií, strasti Pána nášho Ježiša Krista.

N ajsvätejšia sviatosť Eucharistie — je  pravé Telo a pravá Krv 
Ježiša Krista pod spôsobmi chleba a vína.

Pod spôsobmi chleba a vína rozumieme to, čo vidíme zmysla
mi, to znamená ich  vonkajší vzhľad, farbu, chuť, váhu, formu a 
všetko iné.

Prem ena te jto  podstaty chleba a vína na Telo a Krv Ježiša 
Krista sa nazýva „prepodstatnenie“, po cirkevnoslovanský, „pe- 
re js testv le n ije“.

Ježiš Kristus je  prítomný celý tak pod spôsobom chleba, ako
i pod spôsobom vína v každej ich  najm enšej čiastočke.

Slová Ježiša Krista: „Robte to na moju pam iatku“ — znamena
jú právomoc, ktorú Ježiš Kristus dal apoštolom — do konca sve
ta prinášať eucharistickú  žertvu.

Táto právomoc od apoštolov prešla na biskupov a kňazov.
Nekrvavá eu charistická žertva, ktorá sa prináša v Službe Bo

žej, je  obnovovaním novozákonnej krvavej žertvy, ktorú prinie
sol Ježiš Kristus na kríži. V eu charistickej žertve oslávený Ježiš 
Kristus prináša seba samého nekrvavým sviatostným spôsobom 
v žertvu Nebeskému Otcovi za ľudské hriechy, a veriacim , ktorí 
prijím ajú  jeho sviatostné Telo a Krv, dáva seba Kristus ako po
krm a nápoj, aby aj oni dosiahli oslávenie v živote večnom.

Služba Božia má tri časti:
1. Proskomídia, — v ktorej kňaz pripravuje chlieb a víno k 

svätej žertve. Túto časť Služby Božej odbavuje kňaz pri bočnom 
oltári, ticho.

2. Bohoslužba Slova Božieho — to je  časť Služby Božej od po
čiatku: „Nech je  zvelebené Kr áľ ovst vo. . — po Evanjelium a 
kázeň.

3. Služba žertvy — to je  tretia  a najdôležitejšia  časť, v ktorej 
sa prináša sam a n ajsväte jšia  eu charistická žertva a na ktorej pri
jím am e.

Hlavným kňazom v každej Službe Božej je  sám Ježiš Kristus, 
ktorý obetuje Nebeskému Otcovi rukam i svojich kňazov svoje 
Telo a Krv, ako to bolo v čase krvavej žertvy na Golgote.

Sv. prijím anie — je  p rijatie Tela a Krvi Ježiša Krista pod spô
sobmi chleba a vína.

Cirkev odporúča často, ba denne prijím ať, avšak ako povin
nosť ukladá veľkonočné sväté prijím anie (obdobie od začiatku 
Veľkého pôstu do Zoslania Svätého Ducha).

Sväté prijím anie, prija té  dôstojne, prináša nám tento úžitok:



spája lá s  s Ježišom Kristom, zväčšuje lásku k Bohu a k blíž
nym;

— zväčšuje v nás milosť posväcujúcu;
— chráni od ťažkého hriechu a odpúšťa hriechy všedné;
— oslabuje náklonnosť k hriechu a pomáha konať dobré skut

ky.
Pred sv. prijímaním je  eucharistický pôst, a to: jedna hodina 

pôstu od potravy a nápojov, avšak vodu možno piť a toto nie je  
porušením pôstu.

Chorí a tí, ktorí sú v nebezpečenstve smrti, vôbec nie sú povin
ní dodržiavať eucharistický pôst.

V našom obrade prijím am e pod dvoma spôsobmi (ch leba a ví
na], pretože také sväté prijím anie ustanovil Ježiš Kristus a taký 
bol obyčaj v Cirkvi od apoštolských čias.

Prijímame tak, že otvoríme ústa a kňaz položí nám lyžičkou 
najsvätejšie Telo do úst bez toho, aby prijím ajúci sa dotkol ústa
mi lyžičky. V našom obrade prijím am e postojačky.

Najsvätejšia Eucharistia v našich chrám och sa prechováva v 
kivote svätostánku na hlavnom oltári. Preto často navštevujme 
Ježiša Krista v N ajsvätejšej Eucharistii.

Ježiš Kristus nás veľmi volá k svätému prijím aniu:
„Ak nebudete jesť  Telo Syna človeka a piť jeho Krv, nebudete 

mať v sebe život. A kto je  moje Telo a pije moju Krv, má (v se 
be) živat večný, a ja  ho vzkriesim v posledný deň.“

O SVATOM PÍSME
Dotkneme sa ešte dô lež ite j o tázky: správneho chápania a 

správneho vysvetľovania Svätého písma, ako aj otázky, prečo 
Cirkev vysvetľuje Sväté písmo, prečo vo vydan iach  S vätého pís
ma sú vysve tlivky  jeho n iek to rých  častí?

Priemerní ľud ia , zoberúc do rúk Sväté písmo, budú ho č íta ť  
ako historické alebo básnické d ie lo , ale do jeho h lb ín  nevn iknú. 
Rozumieť textom  Svätého písma, h lavne S tarého zákona a L is 
tov Apoštolov -  n ie je ľahké. Na to  sú potrebné zodpove
dajúce v e d o m o s t i  a o d b o r n á  p r í p r a v a .  Teda, aby 
bolo možné alebo aby sa vede lo  vysve tľova ť Sväté písmo, k to 
mu sú potrebné o d b o r n é  v e d o m o s t i .

Uvedieme príč iny:
Dávni č ita te lia , súčasníci svä top iscov, k to rí d os táva li do rúk 

jednotlivé kn ihy Svätého písma, lepšie ch á p a li ich zmysel, ako 
my teraz. T ie kn ihy  bo li napísané živou rečou, k to rú  č ita te lia  
poznali so vše tkým i jej od tienkam i. V teda jš ím  č in ite ľo m  boli 
známe tiež aj oko lnos ti m iest, času, súkrom ného i vere jného ž i
vota, osobnosti, u d a lo s t i . . .  Teraz nás vše tkých odde ľu jú  od 
tých čias tis íc ro č ia . K n ihy S vätého písma sú pre nás staro ibylý- 
mi i svojou form ou i zmyslom. N e jasnosti reči, spôsob m yslenia 
a rozprávania, ta jom stvá  vonka jš ieho  ž ivo ta  b ib lic kých  čias, 
robia nám Sväté písmo knihou ťažkou pre porozum enie. -  O k
rem toho vo Svätom  písme sú p roroctvá , podané nejasným  spô
sobom, uda losti a veci, kto rým  chýba vysve tlen ie , často  podané 
v symbolických oibrazoch, vy jadrené proobrazm i. S ym bo lické  č i
ny boli neobvyklým i a pon iekto ré  z n ich dokonca n e p o ch o p ite ľ
nými skutkam i prorokov, k to rým i p redpoveda li budúce uda los ti. 
Napríklad prorok Aggeus roztrháva  svoj p lášť na 12 častí, z k to 
rých 10 dáva Eroboám ovi (3 Kr 1 1 ,2 9 -3 1 ), Jerem iáš si k lad ie  
na krk putá a reťaz (Jer. 2 8 ,1 0 -1 4 ) a pod. Zmysel p ro roc tiev  
sa stal úplne jasným, až keď sa p roroctvá  s p ln ili.  Uvedeným  spô
sobom Aggeus predpovedal, že Šalam únovo krá ľovs tvo  sa roz
padne a Jerem iáš, -  že Ž id ia  pôjdu do babylonského  za ja tia .

Rozoberme si tie to ' o tázky ď a le j:
Knihy Svätého písma v zn ik li nie naraz, v jed inom  období, ale 

vo veľkom časovom in te rva le  v iacerých sto ročí, ba tis íc ro č í, pred 
1900 až 3000 rokm i. V tých  časoch spôsob vy jad rovan ia  sa bol 
iný. Tento súbežne do našich č ias m enil sa s vývo jom  ku ltú ry  
q  osvety. Preto, ak chceme porozum ieť spôsobu vy jad rovan ia  
sa v rôznych h is to rických  obdobiach, musíme vedieť, rozum ieť

NEPRECEŇUJM E SA!

Rehabilitačné oddelenie novej mo
dernej nemocnice. Sedíme v čakárni 
osvetlenej neónovým svetlom na mäk
kých, kožou obtiahnutých laviciach. 
Ľudia neustále prichádzajú a berú si 
lístoíc s číslom, podľa ktorého nás 
budú volať. Blíži sa ku mne mladík 
na barlách pomaly, opatrne a prisa
dol si ku mne.

— Čo sa to vám len stalo? — spy
tujem sa ho — taký mladý a na bar
lách.

— Chvála Bohu, že tak, — odpo
vedal mi mladík. Bolo to oveľa hor
šie. Po úraze lekári mi hovorili, že 
viac z postele nezídem. Najprv mi 
chceli odrezať obe nohy. No potom 
ustúpili od toho, ale bez barlí sa už 
nezaobídem.

— A čo to bol za úraz? — ženie 
ma ďalej zvedavosť.

— Ten bol už len vyvrcholením dlh
šej histórie, ktorú sa už dnes hanbím  
rozprávať.

— Nuž len mi povedzte, — dobie
dzal som.

*  *  *



— Otec mn mal veľmi rád, — za
čal m ladík — splnil každé moje že
lanie. Zatúžil som po bicykli, kúpil 
mi ho. Rád som na ňom jazdil. S nie
koľkými kamarátmi robili sme preteky. 
Najprv len rýchlostné. Trénoval som, 
chcel som získať prvú cenu, i keď  
nič som za odmenu nedostal. Stačilo  
mi, že som prvý v dedine. Podarilo 
sa mi to. Všetci chlapci i dievčatá  
v škole o tom rozprávali. A ja som 
rástol, predstavoval som si, ako raz 
budem na ozajstných pretekoch, ako 
vystúpim na stupeň víťazov s ven- 
com. Moji priate lia  mi závideli, boli 
presvedčení, že ma v rýchlosti nedo
behnú.

Jeden z nich nás všetkých prekva
pil, keď sa pustil dolu dedinou na 
bicykli so zdvihnutými rukami.

— To je kumšt, — povedali mi os
ta tn í — a nie tvoja rýchlosť. Začal 
som to cvičiť a bol som sám prekva
pený, ako skoro sa mi to podarilo. 
Teraz som lie ta l s rukami rozpažený
mi, inokedy zdvihnutými po dedine, 
najmä v nedeľu popoludní, ked bolo 
najviac ľudí na ulici. Zbadal ma môj 
dedko a celý nastrašený i napaprčený 
na mňa kričí:

— Ty sopliak, chytíš riadid lá do rúk, 
chceš si ruky, nohy dolámať? Ak sa 
sám urobíš žobrákom, nechcem ťa 
viac vidieť.

— Schuti som sa zasm ial. Pokla
dal som ho za naivného, keď  si myslí, 
že ja by som mohol spadnúť. Pova
žoval som to za nemožné.

A ozaj som nespadol. Vystrájal 
som priamo akrobatické kúsky. Jed
ni ma obdivovali, druhí nedôverčivo 
krútili hlavam i a tretí mi predpove
dali, že si raz krky polámem. No, 
nič sa mi nestalo, čo ma len posme
lilo.

Podrástol som, už mi nestačil b i
cykel, chcel som motocykel. Otec mi 
ho kúpil. Chcel som vyniknúť i na 
motocykli. Darilo  sa mi. Jazdil som 
rýchlo najmä tam, kde podľa mojej 
mienky nemohla byť VB. Občas som 
sa sklamal, zap latil som pokutu a 
dostal napomenutie, že sa to môže 
zle skončiť IMedal som si povedať.

Môj priateľ. Slavko mal tiež mo
tocykel. Vyzval som ho na preteky. 
Pustili sme sa cestou, na ktorej je 
slabá premávka. Viedol som, ale c í
til som kam aráta v pätách. Pridával 
som a pridával, až som dostal šmyk, 
vrazil do telefónneho stĺpa a dolá
mal som si obe nohy. Splnilo sa všet
ko, čo mi predpovedal dedko, aj mno
hí iní v miere oveľa väčšej. Neviem  
vám opísať bolesti, beznádej, neraz 
až zúfalstvo, ktoré sa ma zmocňovali.

— A dedko vás niekedy príde na
vštíviť? — pýtam sa.

— Príde, i obdaruje ma a plače. 
Ale radšej by nešiel, veľmi sa ho han
bím a neviem mu čo povedať.

— A domov sa kedy vrátite?
— Onedlho, ale bojím sa tej chví

le. Neviem, ako sa ukázať na oči ľu
ďom.

N epreceňujm e sa, aby sme nebano- 
va li do sm rti.

Dr. Ján Bubon

a o svo jiť  si ku ltú ru  aj spôsob ž ivo ta  to h a -k to ré h o  konkrétneho 
h is to ric ké h o  obdob ia . Lebo nie je možné č íta ť  nap rík lad  literárny 
sp is napísaný pred 2000 -  3000 rokm i m en ta litou  te ra jše j doby. 
Pri č íta n í a š tú d iu  kníh  S vätého  písm a je ve ľm i dô lež ité  vedieť, 
v k to re j dobe a v akej lite rá rn e j form e t ie to  kn ihy  vzn ik li. Každá 
c*oba m ala svo ju  fo rm u, aj spôsob vy jad rovan ia  svo jich  myšlie
nok. A  ď a le j: p ravda sa odovzdáva a vy jad ru je  iným  spôsobom 
v h is to ric k ý c h  te x to ch  a iným  v te x to ch  prorockých a poetic
kých. Preto p ri č íta n í S vätého  písm a je ve ľm i dô lež ité  hľadať 
zm ysel, k to rý  svä íop isec  chce l v daných o ko lnos tiach  povedať 
a aj v sku to čn o s ti povedal za pom oci v tedy  používaných literár
nych fo riem . Toto  sa dosahuje  tak , že sa ná ležíte  š tudu jú  spôsoby 
m yslen ia , v y ja d ro va n ia , rozhovoru, k to ré  sa v danej historickej 
dobe používa li pri vzá jom ných ľudských kom un ikác iách . Lebo 
každý svä top isec  bol synom  svoje j doby, teda  je ce lkom  priro
dzené, že vy ja d ro va l sa rečou, s lovným i zvra tm i, spôsobom mys
len ia , lite rá rn o u  fo rm ou, -  v las tným  jeho dobe a jeho súčasní
kom, pre k to rých  sp is bol bezprostredne určený.

Teda, jednoducho  povedané: tu  treba  ved ie ť reči -  hebrejskú, 
a ram ejskú, g récku, la tin skú , s ta ros lov iensku , -  de jep is a ze
m epis ž idovského  aj susedných národov, právo tých  dôb, uda
lo s ti spo ločenského ž ivo ta , ku ltú ru , bývan ie, obyčaje, biblické 
výrazy, obrazy, pojm y, o ko ln os ti, v akých daná kn iha  bola napí
saná a pod. A ko p rík la d  uvediem e sv. H ieronym a. To bol veľmi 
vzde laný  kňaz a pus tovn ík  ( t  r. 420). A by m ohol p rek ladať Sväté 
písm o do la tin č in y , o d iš ie l do Jeruzalem a, kde d lhé roky študo- 
val s ta rohebre jskú  reč a g ré č tin u , ž il ako pustovník v pôste a 
m o d litb á ch , a až po tom  sa p u s til do prek ladu S vätého písma 
zo s ta roheb re jske j a grécke j rečí do la tin č in y .

A le  rozobera jm e t ie to  o tá zky  ď a le j: K tom u, aby sme Sväté 
písm o č íta Ií a vy s v e tľo v a li v tom  is tom  duchu, v akom  bolo na
písané, aby sme u je d n o tili p ra vd ivý  a p a tr ičn ý  zmysel svätých 
sp isov, -  treba  dbať aj na ce lkový  zmysel a ce lis tvo s ť Svätého 
písm a. Teda -  n e v y t r h á v a ť  ne jaký te x t čí nejakú vetu a 
vysve tľo va ť si ju po svojom , ako to  rob ia  p rís lušn íc i rôznych 
s iek t.

N iekec*/ treba  p rih lia d a ť  na to , č i svä top iscove  slová treba 
b rať doslovne, a lebo  v prenesenom  zmysle. Ď alej -  Sväté písmo 
používa zv lá š tn o s tí reč i: s lovopo jm y, s lovop reds tavy . To je reč 
u rč ité h o  času, doby, u rč ité h o  p ros tred ia , h is to ricke j epochy.

V edná d is c ip lín a , k to rá  podáva p ra v id lá  správneho vysvetľo
va n ia  kníh  S vä tého  písma, nazýva sa herm eneutika .

Tak v m in u lo s ti, ako aj te raz sú ľud ia , k to rí si trú fa jú  vysvet
ľova ť S väté  písm o bez po trebných  zna los tí a p ríp ravy. Dôsled
kom to h o  bo lo  v de jinách  to ľk o  b ludov, heréz, s iekt. Tu veľm'i 
správne hovorí sv. H ieronym : ,,Aby bol n ie k to  dobrým  lekárom, 
m uzikan tom , vedcom , či rem eselníkom , ro ľn íkom , musí sa naj
prv  n a u č iť  tom u rem eslu a nemôže ho vykonávať bez predchá
dza júceho  naučen ia . Tak aj vo Svätom  písme nie je možné po
s tu p o va ť bez kohosi, k to  ide vpreáu a ukazuje cestu. Keď je člo
vek chorý , ide pre radu k leká rov i. Keď niečom u nerozum ie, ide 
k zna lcov i, aby mu to  v y s v e tlil. Iba vo Svätom  písme sa každý 
vyzná sám a sám ho chce vysve tľova ť, bez ná lež itých  znalostí."

D e jiny  ukazujú  mnohé pob lúden ia  vo v iere, ktoré  m ali svoj 
pôvod v nesprávnom  vysve tľo va n í S vätého  písma. Nuž, pripo
meňme si aspO'ň c h ilia s to v , m on tan is tov , a riánov, ikonoborcov, 
se k tan tov . Teda preto, aby ve ria c i správne rozum eli a chápali 
S väté písm o, sv. C irke v  vydáva  ho s vysve tlivka m i. Závažnosť 
to h o  chcem  zvý razn iť tý m to  p rík ladom : V ezm ite  do rúk Sväté 
písm o S ta rého  zákona, vydané S polkom  svä tého  V o jtecha  v ro
ku 1955. P rekrásne vydan ie . A  v íd íte , ko ľko  ve ľa  je v ňom vysvet
liv ie k , o k to rých  by ste n ič  nevede li, keby ste si ich neprečítali.

A kým  právom  to  C irke v  robí?  -  Už v Starom  zákone posvätné 
písma S ta rého  zákona bo li zverené synagóge a tam  boli starost
l iv o  ochraňované . B o li v ta ke j opatere, že n ie len  vše tky kapitoly 
a verše, ale dokonca je d n o tliv é  slová ce lého  Svätého písma boli 
spočítané .



Šesťsté výročie smrti 
svätej Kataríny S i en s kej

Katarína Beninkaza, dcéra maliara zo Sieny v Talian
sku, bola pekná. Vyrástla a rodičia neraz potichu sa roz
právali, ako by dcérku najlepšie vydali.

— Pekne sa obliekaj, Katarína, a vychádzaj do mesta, 
aby ťa videli! — prikazovala matka.

Ale Katarína sa obliekala jednoducho a do mesta ne
chodila.

Nespokojná matka odviedla dcérku k už vydatej staršej 
dcére, Bonaventure. Táto láskavými slovami priviedla Ka
tarínu k tomu, že sa začala pekne obliekať, vodila ju do 
spoločnosti. Ale Bonaventura náhle zomrela pri pôrode. 
Na Katarínu to veľmi zapôsobilo. Vrátila sa k matke. M a t
ka aj bratia jej často hovorili, aby sa vydala. Prichádzalo 
k zvadám a krikom, až jedného dňa Katarína urobila všet. 
kému koniec. Odstrihla svoje dlhé, krásne v la s y ...

Bratia už nehovorili nič Kataríne, iba ju nechali, aby 
doma vykonávala prácu slúžky. Všetko robila veselo, a 
nakoniec povedala rodičom, že sa stane rehoľníčkou reho
le sv. Dominika. Rodičia sa už nevzpierali. Od toho dňa 
Katarína až do smrti nezobrala do úst mäso. Ale do kláš
tora nechceli ju prijať. Katarína bola mladá a krásna. M a
la iba pätnásť rokov. Vtedy náhle ochorela. <Kiahne zohýz- 
dili jej tvár. Vtedy ju už prijali do rehole. Katarína už ne- 
bola krásna.

Aby už v zárodku zabila v sebe žiadosti tela, Katarína 
spala na doske, jedla iba zeleninu, ovocie a pila vodu. 
Podľa vtedajšieho zvyku zostávala bývať u rodičov, v oso
bitnej izbe.

V modlitbách a meditáciách mala Časté videnia. Spo
čiatku sa toho bála, a neverila, že to je skutočnosť. A keď 
sa videnia opakovali, uverila.

Prišiel rad pokušení. Na Katarínu prichádzali nečisté 
myšlienky, myšlienky, že urobila zle, že sa mala vydať ako 
iné dievčatá. Pokušenia premáhala modlitbou a pôstom. 
Ale pokušeniam nebolo konca. Katarína vybehávala zo 
svojej izby a utekala do kostola. Celé hodiny sa v kostole 
modlila. Po čase vo videní sa Kataríne zjavil Spasiteľ.

— Dosiahla si veľké víťazstvo nad zlým duchom, Kata
rína!

— Kde si bol, Spasiteľ môj, keď pokušenia ma umárali 
a srdce moje sa trepotalo v protivenstvách? — so zápa
lom a radostne opýtala sa Katarína.

— Uprostred tvojho srdca, Katarína! — počula odpoveď.
— Ako to? — pýtala sa Katarína. — Ako si mohol byť 

uprostred zlých myšlienok?
— Ja som videl tvoj zápas. Kde nie je súhlas, tam nie 

je hriech! — počula odpoveď.

Katarína milovala samotu. Ale v jednom videní jej bolo 
povedané, že jej poslanie má byť verejné v prospech C ir
kvi a dobra ľudí. A Katarína začala vychádzať medzi ľudí, 
navštevovala chudobných a chorých, prinášala im odev 
a stravu, pripravovala ich na smrť, pochovávala. Starala  
sa o opustené deti, mravne úpadkové dievčatá, ženy. Po
čas uličných bojov Katarína zbierala ranených a umiera
júcich pripravovala na smrť.

Jedna z chorých, na ktorých Katarína dohliadala, zača
la ohovárať Katarínu. Keď sa to dopočula matka Kataríny, 
nahnevala sa.

— Koľko ráz som ti povedala, aby si tú starenu neopatro
vala! Vidíš, ako sa ti odmeňuje! Od tých očiernení sa do 
smrti neočistíš!

— Mamička, či máme zanechať dobré skutky preto, že 
naši blížni sa ukážu nevďačnými? Či Ježiš ‘Kristus vari 
pretrhol dielo vykúpenia preto, že počul okolo seba smiech 
a urážky? — odpovedala Katarína.

Katarína priviedla mnoho ľudí na cestu cností. Ponie
ktorých prinútila sa vyspovedať. Jeden z takýchto povedal, 
že namiesto spovede, za trest, pôjde peši do Ríma.

— A ak ti poviem, prečo sa odťahuješ, či potom pôjdeš 
ku spovedi?

— Pôjdem!
— Nuž, pozri! Ty si ten a ten hriech urobil vtedy, a na 

tom a tom mieste, a to je príčina, prečo sa odťahuješ od

spovede. — Katarína povedala jeho tajomstvo. Hriešnik 
išiel ku sv. spovedi.

Pri prácach okolo chorých a opustených, slabé telo 
Kataríny stále viac slablo. Raz, keď sa Katarína sťažovala, 
že už nevydrží utrpenie, vo videní Spasiteľ jej ukázal dva 
vence: zlatý a tŕňový, — a povedal:

— Oba vence dostaneš, vyber si, ktorý chceš v tomto 
živote, druhý ti zostane po smrti.

— Pane, — odpovedala Katarína, — vôľu svoju som už 
obetovala Tebe, a keď žiadaš, aby som si vybrala, chcem 
Ti byť podobnou v utrpeniach i bolestiach.

Katarína chytila tŕňovú korunu a vtlačila si ju na hlavu.

Katarína neraz navštevovala väznicu, hovorila s odsú
denými na smrť, aby pred smrťou ich zmierila s Bohom.

V jej meste, Siene, už roky trvali boje medzi šľachtou a 
mešťanstvom. Katarína mierila tie nepriateľské strany:

— Musíte byť spravodliví a mierumilovní, váš život má 
byť úprimne kresťanský! A predovšetkým čiňte pokánie 
za svoje hriechy!

Katarína slabla. Už nemohla cini jesť. Nejaký čas sa 
živila už iba svätým prijímaním, fo dalo príčinu očierňo
vaniam. Jedni tvrdili, že Katarína klame, tajne je, a pred 
ľuďmi sa tvári, že nič neje. Jej život bol nezrozumiteľný, 
nepochopiteľný pre obyčaných ľudí.

Katarína bola v meste Pisa. Jedného dňa, keď sa modlila 
v chráme, odpadla sťa zasiahnutá strelou. V tom okamihu 
na jej tele sa objavili rany Kristove.

Pri tom všetkom všetky jej dni boli plné videní a obja
vov. O Kataríne začalo hovoriť celé Taliansko. . .

V Taliansku nastala vojna.
— Mier! Zachovajte mier! — volala Katarína k tým, ktorí 

boli u vlády. Boli to slová prosby, ale aj výstrahy, ktoré 
ona opakovala v stovkách svojich listov, adresovaných 
vládcom.

Rím bol vtedy bez pápeža. Už takmer 70 rokov uplynulo 
od doby, ¡keď pápeži prešli do Avignonu v južnom Fran
cúzsku. Na námestí sv. Petra v Ríme bolo pastvisko. Na
koniec pápež Urban V. rozhodol aj proti vôli francúzskeho 
kráľa Karla V. vrátiť sa do Ríma. V roku 1367 slávnostne 
vstúpil do Ríma. Ale stále nepokoje v Taliansku zapríčinili, 
že pápež sa rozhodol znovu sa vrátiť do Avignonu. Katarí
na hneď písala list pápežovi Urbanovi V.: „Ak zanecháte 
Rím, zomriete!“ Napriek tomu pápež Urban V. zanechal 
Rím. Do dvoch mesiacov v Avignone zomrel.

Za  nástupcu Urbana V. v Avignone bol zvolený Gregor 
XI.

— Podľa príkladu pápeža sv. Gregora Veľkého buďte 
opatrní vo výbere .kardinálov a neuprednostňujte vašich 
rodákov pred druhými, záslužnejšími ľuďmi, — písala Ka
tarína novému pápežovi.

Talianske mestá, jedno po druhom, povstávalj proti pá
pežovi. Všetky listy Kataríny pápežovi boli v jednom tóne:

— Mier, svätý Otče, mier!
Katarína v listoch ospravedlňuje povstalcov. Prísne po

ukazuje na rôzne priestupky vysokých cirkevných osôb. Ich 
hriešny život zapríčinil nepokoj obyvateľstva.

Povstala proti pápežovi aj Florentská republika.
— Mešťania povstali nie proti vám, svätý Otče, — hlá

sil vyslanec florentský, — ale proti vládcom, ktorí zdiera
ním a tyraniou priviedli národ na pokraj zániku.

To isté písala pápežovi Katarína, prosiac, aby previ
nilci boli privedení na cestu pokánia.

Ale pápežský dvor vyniesol proti Florencii kliatbu.
Nastala vojna.
— Nehľadajte vojsko pre vojnu, ale dobrotou naprávajte 

zblúdené svoje ovce — písala pápežovi Katarína.
Jej listy boli neúspešné. Rozhodla sa sama ísť k pápe

žovi ako vyslanec Florentskej republiky.
Pápež prijal neučenú, jednoduchú rehoľníčku Katarínu 

slávnostne ako prijímal kniežatá, ktoré prichádzali do 
Avignonu v politických záležitostiach. Sedel na tróne, ob
klopený kardinálmi.

Slabá deva hovorila jednoducho a odvážne. Prítomní, i 
celý Avignon žasli.

— Poukazujem na nečestný život niektorých vysokých 
cirkevných hodnostárov! A vy, svätý Otče, vráťte sa do 
Ríma!

V tých dňoch prišli do Avignonu po sebe tri listy na me
no pápeža. Písala ich sv. Brigíta:



— Ihneď sa vráťte do Ríma, febo vám hrozí strašný trest 
a smrť, ak neuposlúchnete!

Pápež sa naľakal. Proti návratu pápeža do Ríma bol 
francúzsky kráľ a kardináli. Proti všetkým týmto stála sa
ma slabá Katarína Sienská. Nakoniec, po váhaniach, pá
pež Gregor XI. zanechal Avignon a vrátil sa do Ríma. Bol 
rok 1377.

Florentčania sa stavali naďalej vražedne. Pápeža kla
mali. Iba predstierali, že chcú mier. Nechtiac vojnu, pápei 
poprosil Katarínu, ktorá sa z Avignonu vrátila priamo do 
Sieny, aby vplývala na Florentčanov. Katarína prišla do 
Florencie. Tí, cítiac sa pri silách, rozhodli sa zabiť Kata. 
rínu, aby nemala vplyv na obyvateľstvo. Ale keď najatý 
vrah zastal pred Katarínou, jeho ruka ochabla, obrátil sa 
a odišiel.

V tých nepokojných dňoch zomrel pápež Gregor X I. a za 
jeho nástupcu bol zvolený Urban V I. To bol človek vyso
kej moráliky, ktorý hneď vystúpil proti rozpustilému životu 
vysokých cirkevných hodnostárov. A Kataríne sa podarilo 
prehovoriť Florentčanov na uzavretie mieru. Šťastná sa 
vracala do Sieny.

Po búrkach nastal pre Katarínu pokojný čas. Teraz začala 
spisovať svoje slávne rozhovory, v ktorých podala všetky 
videnia, ktoré dostala od Krista. Táto práca v 140 kapito* 
lách zahŕňa v sebe neoceniteľný poklad právd pre duchov, 
ný život.

Katarína zrazu začala písať listy pápežovi. Prosila ho, 
aby menoval nových, verných sebe kardinálov, lebo časť 
terajších kardinálov, nespokojná s prísnymi nariadeniami 
nového pápeža, chce zvoliť protipápeža. Ale Urban VI. 
nevzal do úvahy varovanie Kataríny. Nových kardinálov 
nemenoval, a tak vzbúrených kardinálov bola väčšina, a 
oni zvolili protipápeža Klementa V II., človeka celkom ne
hodného. To bol začiatok veľkého nešťastia v Cirkvi, lebo 
jestvovali dvaja pápeži, začal sa rozkol, ktorý trval v C ir
kvi 39 rokov.

Rozhorčená Katarína napísala kardinálom listy:
— Túto voľbu vykonali satani v ľudských podobách a 

vybrali nie námestníka Kristovho, ale Antikrista.

Protipápež «Klement VII., zbieral v Avignone armádu. Ka
tarína napísala znovu list Urbanovi V I. prosiac ho, aby 
svoje práva nebránil mečom, ale láskou, aby sa snažil 
dobrotou priviesť zblúdených do jedného Kristovho ovčin- 
ca.

Druhý list poslala Katarína po kláštoroch a pustovniach:
— Nechajte svoje kláštory a pustovne a choďte do R í

ma pomáhať hojiť strašné rany, v ktorých stoná C irk e v ...

Nepokoje v Cirkvi veľmi pôsobili na Katarínu. Písala 
vladárom, aby odstúpili od protipápeža Klementa a uznali 
pápeža Urbana. Ale jej listy nemali úspech. Od začiatku 
roku 1380 Kataríne začali náhle ubúdať sily. 29. apríla 
k chorej Kataríne pricestovala jej matka. Katarína popro
sila, aby ju matka požehnala a potom zašepkala:

— Konečne ma pozývaš, Bože môjl S radosťou sa po
náhľam k Tebe. Do Tvojich rúk, Pane, odovzdávam svojho 
dúchal — a usnula.

Mala iba 33 rokov. Bol rok 1380. Po nej zostalo šesť Roz- 
hovorov a 364 listov, ktoré sčasti sama písala, sčasti v ex. 
táže diktovala. Bola vyhlásená za Učiteľku Cirkvi.

Cirkev slávi pamiatku svätej Kataríny Sienskej, panny, 
Učiteľky Cirkvi, 29. apríla.

(Dokončenie zo 6. str.)
Človek naplnený láskou je pozorný, jemnocitný, má sú

cit s biedou blížneho, je srdečný, dobrotivý a vždy prí
stupný! Nie je však sentimetálny a nie je ani príliš citlivý 
na svoju osobu. Je veľkodušný. Jeho veľkodušnosť prehlia
da malichernosti, nepriazeň a odpor druhých. Dokáže preko> 
nať aj odmietavý postoj druhých a je prívetivý aj k tým, 
ktorí ho urážlivo posudzujú.

Len láska je dosť silná, aby prekonala nezhody a nepria. 
teľstvo. Láska je univerzálna, patrí všetkým, nevylučuje ni
koho, v Kristovi objíma všetkých a pamätá na všetkých!

„Pane, daj mi lásku, ktorá spríjemňuje Tvoje jarmo, uľah
čuje jeho ťarchu, podporuje unavených, posilňuje slabých 
a potešuje smutných, aby som mohol získať odpustky lásky, 
ktorá prikrýva množstvo hriechov!"

Mikuláš Mariánsky

Nehreš! Nehovor neslušne!
(AUXENTIUS)

„Dvaja asi sedemnásťoční mladíci vstúpili do autobusu 
a svojimi drsnými rečami vzbudili živú pozornosť. Najmä 
jeden z nich bohato sýtil svoje výroky ošklivými vulgár
nymi a oplzlými slovami."

(Kat. noviny, Bratislava, č. 2/1980)

Mladík Auxentius slúžil v cisárskej pobočnej konskej 
stráž!. Bolo vidno, že nemá iba silné telo, ale aj pekné 
vlastnosti duše, náboženské aj svetské vedomosti. Prihlá
sil sa do vojska, aby zarábal na chlieb rodine. Jeho otec 
bol Peržan, ktorý s rodinou musel odísť z Perzie a prešiel 
do Carihradu, lebo v Perzii nastalo prenasledovanie kreš- 
ťanov kráľom Saporom.

Keď mal voľný čas od služby, mladík Auxentius navšte. 
vo val carihradské kostoly a zoznamoval sa s vtedajšími 
významnými zbožnými ľuďmi, ku ktorým prichádzal na roz
hovory. PGtom zanechal službu u vojska, stal sa kňgzom 
a odišiel do samoty.

Prešli roky. Správa o svätosti pustovníka Auxentia sa 
rozšírila široko-ď aleko. Začali k nemu prichádzať ľudia 
nielen po radu, ale aj s prosbou o pomoc, lebo sa hovo
rilo, že zázračne liečil.

Raz prišli ku Auxentiovi dvaja vážne chorí a prosili o 
uzdravenie. Auxentius sa ich spýtal:

— Akéže sú vaše hriechy, že za ne padol na vás takýto 
trest?

Postihnutí sa poklonili pustovníkovi a povedali:
— Zmiluj sa nad nami, sluha Kristov, aby sme dosiahli 

uzdravenie!
Vtedy ich Auxentius napomenul:
— Stalo sa vám to, bratia, pretože ste hrešili a hovorie

vali neslušne.
Vidiac, že Auxentius pozná ich previnenia, naľakali sa, 

padli k jeho nohám a úprimne sa kajali. Auxentius sa 
zľutoval nad nimi, pomodlil sa za nich a Boh prinavrátil 
im zdravie.

Spočiatku sa Auxentius usadil v okolí Carihradu, potom 
prešiel do okolia Chalcedónu. Všade prichádzalo za ním 
mnoho ľudí prosiac o radu a pomoc.

Dejinami Cirkvi v Životoch svätých svätý Auxentius pre. 
chádza ako učiteľ spravodlivosti s napomenutiami, dôle
žitými aj v našich časoch: Nehreš! Nehovor neslušne!1'

Svoj spravodlivý, bohumilý život ukončil ctihodný Auxen
tius v roku 473, a to, pravdepodobne 14. februára. Tento 
deň sa stal v Cirkvi dňom svätého Auxentia. 
fHUiuinEiiiuiiEiHEiintiiiiinifiiiiiEiiiiiiiiHimniiHnitiniiiiniiiiiuiiiiiiiifitfilUfitifitiEfftntt»»» 

(Dokončenie zo 4. str.) 
li svojich nepriateľov, aby sme robili dobre tým, ktorí nás 
nenávidia a nás preklínajú, aby sme sa modlili za tých, 
ktorí nás prenasledujú!"

Zdá sa, že všetkým by nám denne bolo treba pripomínať, 
aby sme sa dobre znášali a mali sa radi. Veď sa pozrime 
do našich rodín, na naše pracoviská, ako vyzerajú ľudské 
vzťahy. Závidíme si, škodíme jeden druhému, ohovárame, 
podkopávame autoritu a dobré meno jeden druhému. To vô. 
bec nesvedčí, že sme Božími dietkami. Viera je darom Bo
žím a úlohou každého jedného z nás je, aby sme vydávali 
svedectvo o viere svojím správaním vždy a všade.

To je úloha nás kresťanov. Byť svetlom, byť soľou. Svojím 
životom ukazovať jeden druhému cestu k Bohu. To je naše 
poslanie, ak nám Spasiteľ, ako svojim dietkam, povedal: 
„Tak nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi aby videli vaše 
dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebe
siach." (M t 5, 16).

Zostaviteľ jedného starého kalendára dal na začiatok 
každého mesiaca vhodnú kresbu a slová. V apríli to bola 
postava, ktorá sa chystala použiť kozmetické prostriedky, 
namaľovať sa a nalíčiť — aby Človek dobre vyzeral. A slo. 
vá pripomínali, že musíme so sebou čosi robiť, aby sme sa 
nielen zdali, ale aj boli lepšími.

Na to nám ponúka nielen apríl, nielen celý rok, ale celý 
život svoje dni, aby sme sa nielen zdali, že sme dobrí, ale 
nimi naozaj aj boli. Keď Spasiteľ vstal z mŕtvych, svojim 
učeníkom povedal: ,, . . . budete mí svedkami v Jeruzaleme 
a v celom Judsku i v Samárii a až po kraj sveta“ (Sk 1, 8). 
To isté vzkriesený Spasiteľ hovorí aj nám: aby sme boli 
svedkami svojím dobrým životom, dobrými skutkami a slo
vami, a aby to bolo vidieť, že sme naozaj Božími dietkami.

František Dancák



ŽIVOT JEŽIŠA KRISTA
PODĽA ŠTYROCH EVANJELISTOV

Ježišovo premenenie na hore (Mt 17, 1— 13).
Po šiestich dňoch vzal Ježiš Petra, Jakuba a je 

ho brata Jána a vyviedol ich osve na vysokú ho
ru,1 kde sa pred nimi premenil. Tvár mu za
žiarila ako slnko, a šaty sa mu zaskveli ako svet
lo. A, hľa, zjavili sa im Mojžiš a Eliáš i zhovárali 
sa s ním. Vtedy sa ozval Peter a povedal Ježišovi: 
„Pane, dobre je  nám tu byť. Ak chceš, postavím tu 
tri stánky, tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi 
jeden.“ Ako tak hovoril, hľa, žiarivý oblak ich 
zaclonil a z oblaku ozval sa hlas: „Toto je  môj 
milý Syn, v ktorom mám zaľúbenie. Jeho počúvaj
te!“ Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi 
sa naľakali. Vtedy Ježiš pristúpil (k nim ), dotkol 
sa ich a povedal: „Vstaňte, nebojte s a !“ Keď však 
pozdvihli svoje oči, nikoho nevideli, iba samého 
Ježiša.

Keď potom zostupoval z hory, Ježiš im prikázal: 
„Nikomu nepovedzte o videní, kým Syn človeka 
nevstane z m ŕtvych!“

Tu sa ho spýtali učeníci: „Prečo teda hovoria 
zákonníci, že najprv má prísť E liá š?“ On im od
povedal: „Eliáš síce príde a všetko obnoví; ba 
hovorím vám, že Eliáš už prišiel, a nepoznali ho, 
lež urobili s ním, čo chceli. Tak aj Syn človeka 
bude od nich trp ieť.“ Vtedy učeníci pochopili, že 
im to hovorí o Jánovi Krstiteľovi.2

1. Kresťanská tradícia stotožnila túto „vysokú horu“ s 
horou Tábor. Premenenie malo za ciel upevniť vieru apoš
tolov v jeho mesiášsku hodnosť.

2. Eliáš už prišiel — hovorí Ježiš — nie sám osobne, ale 
t v osobe Jána Krstiteľa.

Ježiš uzdraví epileptika (Mk 9, 14— 29).
! No keď sa vrátil k svojim učeníkom, uvidel oko

lo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa s nimi 
dohadujú. A všetok ľud, len čo zazrel Ježiša, uža- 

> sol; bežali mu v ústrety a privítali ho. I opýtal 
sa ich: „O čom sa dohadujete medzi sebou ?“ 

! A jeden zo zástupu mu odpovedal: „Učiteľu, pri
viedol som k tebe svojho syna, m ajúceho nemého 
ducha. Lomcuje ním, kdekoľvek ho popadne, i 
penia sa mu ústa, škrípe zubami a schne. Požia
dal som tvojich učeníkov, aby toho (ducha) vy
hnali, ale nem ohli.“ Vtedy sa ozval a riekol im: 
„0 neveriace pokolenie, dokiaľže mám byť s va
mi? Dokial'že vás mám trpieť? — Priveďte ho ku 
mne!“ Priviedli ho teda. A keď duch uvidel (Je
žiša), hneď zalomcoval (chlapcom ), takže padol 
na zem, váľal sa po nej a penili sa mu ústa. I opý
tal sa (Ježiš) jeho otca: „Od akého času sa mu to 

, stáva?“ Odpovedal: „Od detstva; a často ho vrhá 
do ohňa i do vody, aby ho zahubil. No ak len n ie
čo môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám !“ Je 
žiš mu riekol: „Ak môžeš? — Všetko je  možné to- 

; mu, kto verí:“ Otec chlapcov hneď hlasité zvolal: 
„Verím, pomôž m ojej nevere!“ A keď Ježiš videl,

i že sa zástup zbieha, pohrozil nečistém u duchu: 
| „Nemý a hluchý duchu, ja  ti rozkazujem, vyjdi 
; z neho a už nikdy viac doňho nevchádzaj!“ Tu vy- 
j  kríkol, veľmi ním zalomcoval a vyšiel (z neho), 
í A (chlapec) ostal ako mŕtvy, takže mnohí vrave- 
[ li, že zomrel. Ale Ježiš ho chytil za ruku, zodvihol 
| ho, a (chlapec) vstal.

Keď potom (Ježiš) vošiel do domu a boli sami, 
učeníci sa ho opýtali: „Prečo sme ho my nemohli 
vyhnať?“ I povedal im: „Tento druh nedá sa n i
čím iným vyhnať iba modlitbou (a pôstom ).“

Ježiš znova predpovedá svoju smrť
(Mk 9,30 -  32.)

A keď o d tia ľ  o d iš li,  p rechádza li G a lileou , ale 
nechcel, aby sa o tom  n iek to  dozvedel. Poučoval 
svo jich  účeníkov to t iž  ta k to : „S yna  č loveka vy
dajú do rúk ľuďom . I zab ijú  ho, ale keď bude za
b itý , tre tie h o  dňa vstane z m ŕtvych ." O n i nechá
pa li tú to  reč, no bá li sa ho opýtať.

Daňový peniaz (Mt 17,24 -  27.)
Keď došli do K afarnaum a, vyberači chrám ovej 

dane p r is tú p ili k Petrovi a sp ý ta li sa: „Č i váš 
u č ite ľ n e p la tí dvo jd rachm u (čiže chrám ovú daň)?  
(P eter) hovorí: „H e j! “

Keď potom  p riš ie l dom ov, Ježiš ho pred iš ie l 
s o tázkou: „C o  m yslíš, Š im on? Od koho k rá li ze
me vybera jú  ctaň a pop la tok , od svo jich  synov a 
č i od cudzích? “ On mu však odpoveda l: „O d  cu
dz ích ". Ježiš mu rieko l: „Teda synovia  sú s lobod 
ní. A le  aby sme ich nepohorš ili, choď  k moru a 
hoď  ud icu! A  tú  rybu, k to rá  sa prvá chy tí, vezmi, 
o tvo r jej ústa a nájdeš s ta té r.1 Ten vezmi a za
p lať im za mňa i za seba!"

1. S ta té r, k to rý  sv. Peter zázračne rfašiel, p la t il dve 
d id rachm y a lebo š ty ri rím ske denáre, práve to ľko , koľko 
sa m alo p la t iť  za dve osoby. D idrachm a bol g récky s trie , 
borný peniaz, hodnota, k torú  Ž id ia  m useli ročne p la t iť  ako 
daň n'a jeruzalem ský chrám, „dom  B oží". Preto Ježiš, ako 
Syn Boží, vyh lá s il, že nepodlieha te jto  dan i. D idrachm a, 
čiže dve drachm y a lebo dva rím ske denáre bola priem erná 
mzda za dva pracovné dn i.

Ježiš požaduje pokoru (Mk 9,33 -  37.)
Keď p riš li do Kafarnaum a a voš li do domu, pý

ta  Isa ich: „O  čom ste sa zhová ra li cestou?" O ni 
však m lča li; cestou sa to t iž  zhová ra li o tom , kto  
je (m edzi n im i) väčší. Keď sa posad il, povola l 
k sebe d vanás tich  a poved*al im: „K to  chce byť 
prvý, nech je zo vše tkých  posledný a nech je s lu 
hom vše tkých !" Tu vzal d ieťa , pos tav il ho medzi 
n ich, ob ja l ho a povedal im: „K to  prijm e  jedno 
z takých  de tí v mojom mene, ten  mňa p rijím a ; a 
k to  mňa p rijím a , nie mňa p rijím a , ale Toho, k to rý  
ma pos la l."

Ježiš odporúča znášanlivosť (Mk 9 ,3 8 -4 1 .)
Povedal mu Ján: „U č ite ľ,  v id e li sme kohosi, 

čo nechodieva s nam i, ako v mene tvo jom  vyhá 
ňal zlých duchov; b rá n ili sme mu v tom , lebo 
nechodí s nam i." Ježiš však odpoveda l: „N ebráň - 
te  mu, lebo k tó  koná d ivy  v mojom mene, nebude 
ta k  ľahko zle h ovo riť o mne. V eď  k to  nie je p ro ti 
vám, je za vás. K toko ľvek  vám pod*á pohár vody 
preto, že ste K ris to v i, veru, hovorím  vám, nestra tí 
svoju odmenu.

Ježiš odsudzuje pohoršenie (Mk 9 ,4 2 -  50.)
Kto by pohorš il jedného z tý c h to  m aličkých , 

k to rí vo mňa veria , lepšie by mu bolo, keby mu 
m lynský kameň zaves ili na š iju  a h o d ili ho do 
mora. A k ťa tvo ja  ruka zvádza (na h rie ch ), od tn i 
ju; lepšie t i  bude zmrzačenému vo jsť do života ,



ako mať obe ruky, a ísť do pekla, do neuhasite ľ- 
ného ohňa, (kde ich červ neum iera, an i oheň ne
hasne). A k ťa tvo ja  noha zvádza (na h rie ch ), od- 
tn i ju; lepšie t i  bude kríva júcem u vo jsť ôo ž ivo 
ta , ako by si mal obe nohy, a ta k  ťa h o d ili do 
pekla, (kde ich červ neum iera, an i oheň nehas
ne). A k ťa tvo je  oko zvádza (na h rie ch ), vy lúp  
ho; lepšie  t i  bude jednookém u vo jsť do K rá ľov 
stva  Božieho, akioi by si mal obe oči, a ta k  ťa 
h o d ili do pekla, (kde ich červ neum iera, ani 
oheň nehasne). Každý to t iž  bude solený ohňom.

Dobrá je soľ, a le keď  sama soľ sa stane nes la 
nou, čím ju poso líte?  M a jte  so ľ v sebe a zacho
va jte  pokoj medzi sebou!"

Ježiš žiada láskavosť k malým a blúdiacim
(M t 18,10 -  14.)

H ľaď te , aby ste neopovrh li an i jecviým z tý c h 
to  m a ličkých ! Lebo hovorím  vám, ich an je li v ne
bi us tav ične  v id ia  tv á r m ôjho O tca , k to rý  je na 
nebesiach. (Syn č loveka  to t iž  p r iš ie l spasiť, čo 
zahynu lo .)

Ča sa vám zdá? Keby ta k  n iek to  mal s to  oviec, 
a jedna z n ich by za b lú d ila , či nezanechá tých  
deväťdes ia tdevä ť na horách a nepôjde h ľa d a ť tú  
zab lúdenú? A keď sa mu ju podarí ná jsť -  veru, 
hovorím  vám -  väčšm i sa jej poteší ako tým  de- 
vä ťä e s ia tim d e v ia tim , k to ré  n e za b lú d ili. Práve ta k  
nechce váš O tec, k to rý  je na nebesiach, aby za
hynul čo len je d in ý  z tý c h to  m a ličkých .

Ježiš učí bratskému napomínaniu
(M t 18,15 -  17.)

Keď sa tvo j b ra t prehreší p ro ti tebe, choď  a 
pokarhaj ho med'zi š ty rm i očam i! Keď ťa pos lúch 
ne, získal si svo jho  b ra ta . Ak ťa však nepos lúch
ne, p ribe r si ešte jedného a lebo dvioch, aby vše t
ko m alo p la tnosť výpoveďou dvoch a lebo troch  
svedkov. Keby an i tých  neposlúcho l, povedz (c ir 
kevnej) obci; a keby an i (c irke vn ú ) obec neposlú
cho l, nech sa má ako pohan a m ýtn ik !

Ježiš dáva apoštolom poslanie odpúšťať
(M t 1 8 ,1 8 -2 2 .)

Veru, hovorím  vám, čoko ľvek  zv iažete  na zemi, 
bude zviazané i na nebi, a čoko ľvek  rozviažete  
na zemi, bude rozviazané i na nebi.

Ď ale j, veru hovorím  vám, keď dva ja  z vás na 
zemi budú p ros iť o hoc ijakú  vec súhlasne, dos ta 
nú to  od m ôjho O tca , k to rý  je na nebesiach. Lebo 
kde sú dva ja  a leho  tra ja  zhrom aždení v mojom 
mene, tam  som ( i)  ja medzi n im i."

VtecSy p r is tú p il k nemu Peter a spý ta l sa: „P a 
ne, ako často  mám o d p u s tiť  svojm u blížnem u, 
keď sa p ro ti mne prev in í?  Č i až do sedem ráz?" 
Ježiš mu odpoveda l: „N e hovo rím  t i  do sedem ráz, 
ale do sedem desiatsedem  rá z .“

Podobenstvo o sluhoch dlžníkoch
(M t 18, 23 -  35)

Preto K rá ľovs tvo  nebeské podobá sa k rá ľov i, 
k to rý  sa chce l vyú č to va ť so svo jim i s luham i. A 
keď  začal úč tovať, p r iv ie d li mu človeka, k to rý  
mu bol d lžný d esa ťtis íc  ta le n to v .1 Keď však ne
mal z čoho za p la tiť , pán ho rozkázal prec«ať i so 
ženou a deťm i a so vše tkým , čo m al, a ta k  za p la 

t iť .  A le  ten s luha padol pred ním a prosil ho: „Pa
ne, pozhovej mi, a vše tko  t i  za p la tím ". I zľutoval 
sa pán nad sluhom , p repus til ho a odpus til mu 
dlžobu. Ten s luha však, len čo vyšie l, s tre to l sa 
s jedným  zo svo jich  spo lus luhov, k to rý  mu bol 
d lžný sto  denárov.1 Z d ra p il ho a h rdús il, hovoriac: 
„Z a p la ť, čo si d lžný !" V tedy  jeho spo lusluha pa
dol pred ním a pros il ho: „Pozhovej mi, a zapla
tím  t i ! "  Ten však nechcel, a le od iš ie l a hod il ho 
do ža lára, d o k ia ľ mu d lh  nevyp la tí. Keď osta tn í 
s luhov ia  v id e li, čo sa sta lo , ve ľm i sa zarm útili. 
A  š li k pánovi rozpovedať mu všetko, čoi sa p ri
hod ilo . V tedy  si ho pán p redvo la l a povedal mu: 
„Z lý  sluha! V šetok d lh  som t i  odpus til, pretože 
si ma p ros il. C i si sa teda nemal aj ty  zľu tovať 
nad svo jím  spolusluhom , ako som sa ja zľutoval 
nad tebou?" A rozhnevaný jeho pán vydal ho 
m učite ľom , d o k ia ľ nevyp la tí ce lý  svoj dlh.

Tak i môj O tec nebeský urobí s vam i, ak si 
navzájom  nebudete odpúšťať zo srdca."

1. Každý ta le n t, v las tne  20 kg s trieb ra , p la t il 6000 dená
rov. Prvý sluha teda mal p la t iť  asi 60 m iliónov denárov 
a dosta ť iba 100 denárov. Ježiš náročky použil ohromný 
nepomer medzi dlžobou prvého a druhého sluhu, aby zdô
razn il nesm ierne m ilosrdenstvo  Božie s nami a nízkosť 
našej m a liche rne j zloby.

Ježiš ide do Jeruzalema (Lk 9,51)

Keď sa už b líž ili dn i jeho odchodu (z to h to  sve
ta ) ,  rázne sa p u s til cestou do Jeruzalema.

Nasledovanie Krista (Lk 9,57 -  62)

Keď ta k  iš li cestou, k tos i hoi os lov il: „Chcem  
ísť za tebou, kam koľvek pôjdeš." Ježiš mu odpo
vedal: „L íšky  majú skrýše a vzdušné v táctvo  
hniezda, a le Syn č loveka nemá, kde by hlavu 
s k lo n il."  K inému zas p rehovo ril: „N a s le d u j ma!" 
Ten však odpoveda l: „P ane, dovo ľ mi na jp rv  odísť 
a pochovať o tca !" A le  (Ježiš) mu povedal: „N e 
cha j, nech si m ŕtv i pochováva jú  m ŕtvych, ty  však 
ch o ď  a h lása j K rá ľovs tvo  Božie!" Iný zas pove- 
¿•al: „B udem  ťa nasledovať, a le na jp rv  mi dovoľ 
odobrať sa od svoje j ro d in y !" Ježiš mu povedal: 
„Ten, k to  položí ruku na p luh a obzerá sa nazad, 
nie je súci pre K rá ľovs tvo  Božie ."

Nekajúce mestá (M t 11, 20 -  24)

V tedy  začal ro b iť  v ý č itk y  mestám, v ktorých 
vykona l n a jv ia c  zázrakov, že sa nedali na poká
nie. „B e d a  t i,  Korozain! Beda t i,  Be tsa ida ! Lebo 
keby sa v Týre a S idóne bo li s ta li t ie  zázraky, 
kto ré  sa s ta li u vás, dávno by sa bo li v kajúcom 
ruchu a popole  ka ja li. No hovorím  vám, Týru a 
S idónu bude ľahš ie  v deň súdny ako vám. A ty, 
K afarnaum ,1 či sa budeš až c*o neba vyvyšovať? 
Až do pekla  zostúp iš. Lebo keby sa v Sodome 
bo li s ta li zázraky, ktoré sa s ta li v tebe, bola by 
zosta la  až po te n to  deň. A le  hovorím  vám, k ra ji
ne sodom skej bude ľahš ie  v súdny deň ako te 
be."

1. Z tro ch  m iest, k toré  Ježiš pokarha l pre pýchu obyva
te ľs tva , zo s ta li dnes iba zrúcaniny, akoby na svedectvo 
sp lnen ia  Ježišovho proroctva.



Mlčiaci svedok
Takto sa často nazýva tzv. Turínske plátno, do ktorého 

malo byť zavinuté mŕtve Kristovo telo po sňatí z kríža. 
Svoje meno má od mesta Turína, kde sa uchováva od roku 
1578 v katedrále sv. Jána Krstiteľa. Plátno sa v tom Čase 
nachádzalo v Chamberin, vo francúzskom Savojsku, v pa
láci savojských kniežat. Milánsky arcibiskup a kardinál 
sv. Karol Boromejský sa rozhodol v tom roku vykonať púť 
do Chamberin na odvrátenie morovej epidémie. Pre sta
robu a chorobu túto kajúcu púť nevykonal, ale posvätné 
plátno poslal sv. Karolovi Boromejskému knieža Emanuel 
Filibert s tým, aby bolo uložené v Turíne, sídle Piemontu, 
kde vládol savojský rod. Tento rod potom panoval od roku 
1861 do 1946 v celom Taliansku.

Turínske plátno má dlžku 4,36 m a šírku 1r10 m a  od 
stáročí budí ohromný záujem kresťanov preto, že sa mu 
pripisuje úloha ,,mlčiaceho svedka" múk, smrti a zmŕtvych
vstania Krista. Plátno sa nazývalo aj ,,Piatym evanjeliom". 
Prvý raz bolo sfotografované talianskym fotografom Se- 
kundom Piom 28. mája 1898 a od toho. času trvá ohromný 
záujem vedcov rozličných špecializácií o toto plátno. Pe- 
sledný raz bolo plátno vystavené na verejnú úctu v roku 
1933.

Od 27. augusta do 8. októbra 1978 bolo opäť Turínske 
plátno vystavené na uctievanie a za ten čas navštívilo 
Turín ohromné množstvo pútnikov, vyše 3 miliónov.

Nie je tu miesto na podrobnejšiu históriu plátna, preto 
poukážeme iba na niektoré výsledky vedeckých výskumov, 
týkajúcich sa autenticity (pravosti) plátna.

Obdiv, ktorý od stáročí vzbudzuje Turínske plátno, ne
pochádza z príkazu Cirkvi. Cirkev nikdy doteraz sa ne
vyslovila ani za pravosť, ani proti pravosti plátna, ale 
zdôrazňovala, že kontakt „s touto Tvárou“, odtlačenou na 
plátne, môže vyvolávať najhlbšie vnútorné zážitky a ná. 
boženské dojmy.

Posledné roky priniesli veľa nových informácií vďaka 
jemným výskumníckym technikám, analytickým metódam a 
vďaka súčasným elektronickým výskumom. (Kongresy o 
Turínskom plátne, tzv. sindologické — z gr. sindon — plát
no -  sa konali v Turíne (1939), v Ríme. (1950), vo Ver- 
celli (1960) a posledný 7 .- 8 .  októbra 1978 v Turíne s účas
ťou vyše 350 vedcov z vyše 20 krajín).

Výskumami sa jednoznačne dokázalo, že Kristov obraz 
na plátne nie je namaľovaný. Obraz na plátne je negatív 
a takto ho zachytila aj prvá fotografia. Maliarske techniky 
nepoznali možnosť namaľovať negatív ľudskej podoby a 
ani nedisponovali takými lekárskymi a anatomickými vedo. 
mosťami, ktoré by dovolili vytvoriť a odtlačiť podobu umu
čeného a mŕtveho tela so všetkými anatomickými podrob
nosťami. Na druhej strane zasa ani veľmi dôkladné che
mické analýzy nezistili ani najmenšie stopy po farbách ale. 
bo pigmentoch, čo vylučuje namaľovanie obrazu — plátna.

Výskumom látky, z ktorej je utkané plátno, sa zistilo, 
že je takého istého druhu, aké sa vyrábalo v časoch na 
prelome našej éry a je tiež takej istej výrobnej techniky, 
aká sa používala v tom čase. Antropometrické výskumy 
ukazujú, že osoba zavinutá do plátna bola vysoká 178 cm, 
vážila 81 kg a mala okolo 30 rokov. Prísne a presné analýzy 
na základe podrobných fotografií ukázali, že osoba z plátna 
musela byť kruto mučená a dokaličená. To sa týka najmä 
hlavy, kde objavili skoro 70 bodných rán, čo by poukazo
valo na korunovanie tŕním, a že práve takéto tŕnie sa vy
skytuje v Palestíne. Početné stopy po úderoch na celom 
tele poukazujú na bičovanie, a to remeňom, a nie trstení, 
cou, čo by označovalo, že bičovaný nebol Riman, keďže 
títo v tých časoch mohli byť bičovaní iba trstenicou.

Ďalšie lekárske výskumy zisťujú mocnú podliatinu na 
ťavom pleci po silnom a dlhotrvajúcom tlaku. To pouka
zuje na nesenie kríža. ‘Krvavé stopy po klincoch ukazujú 
na spôsob ukrižovania — pribitie klincami a nie zavese
ním pomocou povrazu. Ďalšie podrobné experimenty che
mikov a psychológov ukázali, že osoba odtlačená na plát
ne si zachovala — i napriek nepredstaviteľnému utrpeniu
-  úplný pokoj a nesmiernu dôstojnosť chovania sa, čo sa 
prejavuje najmä v nesmiernej dôstojnosti tváre.

A tak všetky najdôležitejšie a dôkladné výskumy súčas
ných svetových vedcov vylučujú akúkoľvek možnosť uznať 
Turínske plátno za falzifikát či mystifikáciu. Je to — azda 
tak možno povedať — historická stránka potvrdenia au
tentickosti plátna. No jednako po celý čas zostáva otvo
rená otázka, kto bol človek zavinutý do plána? Mnoho

z tých už uvedených prvkov poukazuje na Kristovu osobu, 
ale zdá sa, že posledný z uvedených argumentov má asi 
najväčiu presvedčovaciu silu pre nás veriacich — dôstojná 
Tvár, plná nesmierneho pokoja, ktorá nám podáva vzrušu
júci obraz Ježiša Krista, nekonečne prevyšujúci iné obrazy, 
ktoré boli vytvorené z ľudskej fantázie najväčších malia. 
rov sveta.

Sprac. T. M. RASLAVICKÝ

NAŠI JUBILANTI
V tomto mesiaci si svoje životné jubileá pripomínajú títo  

vľd. duchovní otcovia:
Pavol Tirpáík — 65 rokov od narodenia (15. 4.), Mikuláš 

Barna — 65 rokov od narodenia (17. 4.).
Srdečne blahoželáme a pozdravujeme!

NOVÉ HROBY
Dňa 1. I. 1980 usnul v Pánovi kňaz našej eparchie na dô

chodku
o. Vojtech BABJAK, 

narodený 11. IV. 1908 v Hanigovciach, vysvätený 8. marca 
1931. Ako kňaz účinkoval vo Veľkom Sulíne, Osturni a Ha
nigovciach, nakoniec v Sabinove. Po kňazskom pohrebnom 
obrade v chráme v Sabinove zádušnú Službu Božiu a po. 
hrebný obrad dňa 5. I. 1980 vykonal o. Ordinár Ján Hirka 
s prítomným kňažstvom eparchie v chráme v Hanigov
ciach, kde zomrelého pochovali na cintoríne pri hrobe jeho 
rodičov.

Dňa 14. I. 1980 v 55. roku svojho života a v 30. roku 
kňazstva zaopatrený sviatosťami odovzdal svoju dušu Pá. 
novi

o. tit. dekan Ján PRIBULA, 
správca fary v Hlivištiach. Nebohý o. Ján narodil sa 
19. X. 1924 v Košiciach, bol vysvätený dňa 19. II. 1950 a 
menovaný na farnosť Sobrance ako katechéta a potom za 
správcu farnosti v Hlivištiach. Počas 12 rokov svojho účin
kovania vo farnosti Hlivištia celým svojím srdcom a dušou 
viedol veriacich k plnému kresťanskému životu. K väčšej 
sláve Božej opravil chrámy na Hôrni, v Baškovciach ako 
filiách a v Hlivištiach. Náhla smrť znemožnila mu začať a 
ukončiť i opravu farskej budovy v Hlivištiach.

Pohrebné obrady v chráme a na citoríne v Hlivištiach, 
za účasti vyše sto kňazov — oltárnych spolubratov, šty
roch kňazov rím.-kat. obradu a veľkého počtu veriacich vy. 
konal o. Ordinár Ján Hirka dňa 17. I. 1980. Za kňazstvo 
sa rozlúčil s nebohým o. Jozef Knežo, arcidekan. V Pánovi 
zosnulý bol pochovaný na miestnom cintoríne.

Touto cestou manželka nebohého s rodinou ďakuje kňaz. 
stvu a veriacim za prejavenú bratskú lásku a modlitby.

Z Prahy nám oznamujú, že tam dňa 9. januára t. r. 
v gréckokatolíckom chráme sv. Klementa pohrebným obra
dom sa rozlúčili s Helenou LAURINOVOU, ktorá zomrela
3. januára t. r. vo veku 69 rokov a ktorá v priebehu dlhých 
rokov bola kostolníčkou chrámu, svedomite dbajúc o jeho 
krásu a potreby. Nech Pán Boh ju odmení odmenou tých, 
ktorí milujú ,,blahoľipije domu jeho".

So Svjatymi upokoj, Hospodi, vsich usopšych!
Vičnaja im pamjať, blažennyj pokoj!

Velilconoce našeho detství
Českých detí, které mély jako já možnost trávit veliko. 

noce svého detství v okouzlujícím prostredí chudých ŕec- 
ko-katolických rodin nejvýchodnéjšího cípu naši zeme, ne. 
bylo mnoho. Moudŕí lidé konstatují, že vzpomínky prová- 
zejí človeka po celý život a vzpomínky na detství a mládí 
ho na té — často málozávidéníhodné — ceste následují
0 to vytrvaleji.

Ŕecko-katolický velikonoční obrad vlastné začínal své~ 
cením „šutky". Hromádka proutku jívy, pečlivé urovnaná 
ženami, s chustkami posunutými nazad hlavy, pred stu- 
pínkem ikonostasu, byla podkurováná svjaščennikem a vy- 
kropena: — „Blahoslovljajutsja i osvjaščajutsja vitvy i vai- 
ja šija, okroplenijem svjaščennyja vody šija. Vo imja Otca
1 Syna i Svjataho Ducha, Amiň!“ A zatímco svjaščennik 
predkládal vérícím k políbení evangelium a kurátor rozdá
val posvécené šutkové vétévky, zpívali jsme sborem prekrás
nou duchovní píseň ,,Dnesj blahodať".



Na Velkou sobotu pekla hospodyné paschu. Drevená 
misa na zadelání byla nejprve podložená posvécenými vé- 
tévkami, aby pascha vyrostla stejné dobre ¡ako halúzky. 
Do tésta se pridávalo tolik žloutku, kolik bylo členu ro
diny, pričemž to nikdy nesmel byt počet lichý. Pascha 
mívala v pruméru více jak 50 centimetru a byla bohaté 
zdobená krížky a pletenci. Ze zbylého tésta delala hospo
dyné najprve kríž na dvere stavení a pak malé koláčky 
¡ako koledu pro svjaščennika, d'aka a cerkovnika. Po vy. 
svécení zabalila pečivo do krásne vyšité paščanky a ulo
žila do stredu sváteční tabule.

Bohatší hospodári zabíjeli na velikonoce berana, ve zna
mení, že Kristus byl jako beránek obétován a kohouta, se 
vzpomínkou na hostinu mučitelu Ježišových, ktefí odhazu. 
jíce kosti od jídla volali: — „Premení-li se tyto kosti v ko

houta, který zapéje, budeme i my vérit, ž« tenU  prtrtk 
vstane z mrtvých!"

Podobné ¡ako jinde i v téchto končinách varili veje« 
k príprave „písánek". Voda k varení použitá sloužila jako 
kosmetický prostredek, neboť dívky vérily, že potrou-li s ní 
tvár, bude hladká a bílá jako vaječná skofápka.

Velikonoční obrad vrcholil prípravou na Vsenočnoje, 
Vzkríšení, jemuž býval prítomen každý člen redko-katolieké 
rodiny. Obrad býval vykonáván pred pulnocí, kdy cesty 
ke kostelúm ozarovaly jen velké ohne pečlivé strežené mla
dými lidmi, stejné jako Kristuv hrob. Teprve když knéz 
oznámil vzkríšení slovy: „Christos voskres!", rozezvučely 
se zvony a lidé v družné pospolitosti zaspívali: „Christos 
voskrese iz mertvych, smertiju smerť poprav, i sušcym vo 
hrobich život darovav. — nér-

z  a p r íl o v ý c h  v ý r o č í

APRÍL — Mesiac lesov, Mesiac Čis. 
toty a Mesiac bezpečnosti práce.

1. APRÍL -  Deň vtáctva (1. 4.1929 
podpísalo Československo Medziná
rodnú konvenciu o ochrane užitočného 
vtáctva).

----- r. 1960 — pred 20 rokmi — stal
sa správcom farnosti sv. Alžbety v 
Košiciach ThDr. h. c. ŠTEFAN ON. 
DERKO, ordinár, kapitulný vikár ko
šický (nar. r. 1919).

----- r. 1975 — pred 5 rokmi — um
rel dr. ALEXANDER MATUŠKA, DrSc. 
člen korešpondent SAV, literárny kri
tik, nár. umelec, nositeľ Radu práce 
(nar. r. 1910).

2. APRÍL — Medzinárodný deň det
skej knihy.

— -r. 1805 — pred 175 rokmi — 
sa narodil HANS CHRISTIAN A N 
DERSEN, dánsky spisovateľ — roz- 
právkár, básnik a dramatik (Mrzké 
kačiatko, Cisárove nové šaty, Záhrad
ník a panstvo a i.); umrel r. 1875.

----- r. 1915 — pred 65 rokmi — 28.
pražský pluk prebehol na fronte v 
Karpatoch k Rusom.

3. APRÍLA R. 1945 -  pred 35 rok
mi — prišla do Košíc dezignovaná 
československá vláda Národného fron. 
tu s prezidentom Benešom.

4. APRÍLA R. 1945 -  pred 35 rok
mi — Sovietska armáda oslobodila 
Bratislavu, Prievidzu, Handlová, Lip
tovský Mikuláš a i.

----- r. 1945 — pred 35 rokmi —
bola vytvorená prvá československá 
vláda Národného frontu na čele so 
Zdeňkom Fierlingerom.

5. APRÍLA R. 1945 — pred 35 rok
mi — na slávnostnom zasadaní Slo
venskej národnej rady v Košiciach bol 
vyhlásený Košický vládny program.

6. APRÍLA R. 885 ~  pred 1095 rok
mi — umrel sv. METOD, biskup, slo
vanský vierozvest.

----- r. 1875 — pred 105 rokmi —
uhorské úrady zatvorili Maticu slo
venskú.

7. APRÍL — Svetový deň zdravia.
----- r. 1945 — pred 35 rokmi —

predsedníctvo Slovenskej národnej ra
dy vydalo nariadenie o národných vý
boroch.

9. APRÍLA R . 1865 -  pred 115 rok
mi — skončila sa v USA občianska 
vojna.

----- r. 1940 — pred 40 rokmi — na
cisti obsadili Dánsko a Nórsko.

10. APRÍLA R. 1955 — pred 25 rok
mi -  umrel P. PIERRE TEILHARD  
DE CHARDIN , SJ, francúzsky kres
ťanský filozof, bádateľ a mysliteľ, 
profesor Sorbonnskej univerzity (nar. 
r. 1881).

12. APRÍL — Medzinárodný deň so
lidarity protifašistických bojovníkov 
(12. 4. 1945 sa v Buchenwalde ozbro
jení väzni zmocnili brány a vyvesili 
bielu zástavu, čo zachránilo životy 
20 tisícom väzňov) a Medzinárodný 
deň letectva a kozmonautiky (12. 4. 
1961 vypustili v ZSSR prvú kozmickú 
loď, pilotovanú J. A. Gagarinom).

----- r. 1945 — pred 35 rokmi —
umrel FRANKLIN DELANO ROOSE- 
WELT, americký prezident (nar. r. 
1S82) h

13. APRÍLA R. 1945 -  pred 285 rok
mi -  umrel JEAN DE LA FONTAI. 
NE, francúzsky básnik a bájkár, au
tor bájok — satirických obrazov fran
cúzskej spoločnosti v 17. stor. na po
zadí antických bájok (nar. r. 1621).

----- r. 1900 — pred 80 rokmi —
j,a narodila spisovateľka ZUZKA  
ZGURIŠKA, autorka rozprávok Obráz
ky z kopaníc, Dvanásť do tucta, Že
ních s mašinou, Svadba, a románov 
Bičianka z doliny, Metropola pod 
slamou, Mestečko na predaj a i.

14. APRÍLA R. 1930 -  pred 50 rok
mi -  umrel VLADIM ÍR MAJAKOV
SKÚ, sovietsky revolučný básnik (nar. 
r. 1893).

15. APRÍLA R. 1765 -  pred 215 
rokmi — umrel M ICHAIL VASILIE- 
VIC  LOMONOSOV, ruský prírodove
dec a básnik, zakladateľ prvej univer
zity v Moskve (nar. r. 1711).

16. APRÍLA R. 1775 -  pred 205 
rokmi — umrel fráter CYPRIÁN JA- 
ISGE, kamaldulský mních v Červe
nom Kláštore, botanik, ľudový lekár 
a vynálezca (zostrojil a skúšal lietať 
na umelých krídlach).

17. APRÍLA R. 1790 -  pred 190 rok_ 
mi — umrel americký bojovník za 
nezávislosť USA prezident BENJA-

M IN  FRANKLIN, spisovateľ a fyzik 
(nar r. 1706).

18. APRÍLA R. 1955 -  pred 25 rok
mi -  umrel ALBERT EINSTEIN, fy
zik nemeckého pôvodu, tvorca teórie 
relativity, nositeľ Nobelovej ceny 
(nar. r. 1879).

21. APRÍLA Ŕ. 1910 -  pred 70 rok. 
mi — umrel MARK TW AIN, americký 
realistický spisovateľ, autor humo. 
ristických románov Dobrodružstvá 
Toma Sawyera, Tulák v cudzine, Po
zlátený vek, Princ a žobrák (nar. r. 
1835).

22. APRÍLA R. 1870 -  pred 110 rok. 
mi — sa narodil VLADIMÍR IĽJIČ 
LENIN, zakladateľ prvého socialis
tického štátu, vodca svetového prole
tariátu (umrel r. 1924).

23. APRÍLA R. 1595 -  pred 385 
rokmi — umrel taliansky renesančný 
básnik TORQUATO TASSO, autor he- 
roicko-náboženského eposu (nar. r. 
1544).

----- r. 1945 — pred 35 rokmi -
v boji proti nacistom stretli sa vojská 
americkej a sovietskej armády pri 
meste Torgau na Labe.

----- r. 1945 — pred 35 rokmi — bo
lo v San Franciscu (v USA) ustano
vujúce zasadania Organizácie Spoje
ných národov a bola schválená Char. 
ta  OSN.

26. APRÍLA R. 1910 -  pred 70 rok
mi -  umrel BJÖRNSTJERNE BJÖRN. 
SON, nórsky spisovateľ a publicista, 
bojovník za spravodlivosť, priateľ Sio. 
vákov (nar. r. 1832).

29. APRÍLA R. 1885 -  pred 95 rok
m i-s a  narodil EGON ERVÍN KISCH, 
pražský novinár a spisovateľ (umrel 
r. 1948).

----- r. 1945 — pred 35 rokmi — bol
oslobodený koncentračný tábor Da
chau.

----- r. 1945 — pred 35 rokmi -
vztýčila Sovietska armáda zástavu 
víťazstva na budove ríšskeho snemu 
v Berlíne.

----- r. 1955 — pred 25 rokmi — bo
la podpísaná dohoda o spolupráci 
pri mierovom využívaní atómovej 
energie medzi ZSSR a ČSSR, PĽR, 
RĽR, NDR a ČUR.
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