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Tropar, hl. 4

Vozneslsja jesi vo slávi, 
Christe Bože naš, radosť sotvo- 
rivyj učeníkom, obitovanijem 
Svjataho Ducha, izviščennym 
im byvšim blahoslovenijem, ja- 
ko Ty jesi Syn Božij, Izbaviteľ 
inira.

Kriste, Bože, slávne si vstúpil 
do nebies a naplnil si radosťou 
svojich učeníkov, lebo ako svoj 
požehnaný dar prisľúbil si im 
Svätého Ducha. Veď ty si Syn 
Boží a Vykupiteľ sveta.

Kondak, hl. 6.

Ježe o nas ispolniv smotreni- 
je i ježe na žemli sojediniv ne- 
besnym, vozneslsja jesi vo slá
vi, Christe Bože naš, nikakože 
otlučajasja, no prebyvaja neot- 
stupnyj, i vopija ľubjaščym Ťa: 
Az jesm s vami, i niktože na vy.

Splnil si svoje poslanie na ze
mi a zjednotil si ľudí s nebeš
ťanmi, Kriste. Slávne si vystú
pil na nebesá. Ale nás si ne
opustil. Ostal si s nami, čo ťa 
milujeme, ako si sľúbil: — „Ja 
som s vami! Kto teda proti 
vám!?“

Z našich ikon: Nanebovstúpenie Pána.



M IER ZÁ VISÍ AJ OD TEBA!
Piaty m esiac roka , m áj, osp ievali básn ici a k o  n ajkrajší spom edzi ostatných tnesiacov roka. A na

ozaj je  m esiacom , v ktorom  sa zo zim ného spánku prebu dená príroda ob lieka  do sviatočného rúcha. 
Rozkvitli strom y v záhradách , rozkvitli kvety  na lú kach  a stráňach. V šetko ožilo, ani čo by si šibol 
čarovným  prútikom ! Tam v nenávratnu je  zima. tam v nenávratnu je studený sychravý čas, keď  sme 
sa  chúlili do tep lých  kabátov  a listovali v ka len dári, k ed y  už príde tep lé  jarné slnko  . . .

Máj je  m esiacom  Panny Márie. Oddávna ho c irkev  uctieva ako  m ariánsky m esiac. Oddávna sú jeho 
dni zasvätené úcte tej, o k tore j n ebolo  počuť, že by n ebola  vyslyšala tých, čo  sa k  nej utiekali. A \ 
naozaj, a k  je n iektorý  m esiac roka  stvorený na to, aby sa  do jeho  rám ca vložila prekrásna úcta ma
riánska, tak  najvhodnejší preto  je  sku točn e m esiac máj!

Je  priam  sym bolické , že m áj sa  stal p re nás aj synonym om  slobody. V onom  čarokrásnom , pamät
nom, orgovánm i &ozvoňanom a  jarným i kvetm i vyšperkovanom  m áji roku  1945 zavítala do našich 
osád , do našich dedín  a m iest sloboda. Na prahu m ája, len  čo  zasvätím e Sviatok práce, medzinárod
ný sv iatok solidarity  pracu júcich  c e léh o  sveta, k torý  sa  takto  prvý raz slávil práve pred  90 rokmi, 
prichádzajú  slávne m ájové dni, k to ré  znam enali oslobod en ie  n ašej m ilovanej vlasti od nenávideného 
fašizmu.

35 rokov  je odvtedy, čo  um lkli d elá , čo  zatíchli d eton ácie  bôm b, čo  sa  zem prestala  otriasai od 
granátov. 35 rokov  je  odvtedy, čo  sa  č lov ek , ubitý vojnou, k torá  je  tou najhroznejšou metlou ľudstva, 
sp oko jn e  postavil pred  svoj dom  a  povedal s i: Už nikdy viac ta k é  hrozné pustošenie, už nikdy viac 
vojnu!

35 rokov  je  odvtedy, čo  chrabrí sov ietsk i vojaci a  po ich  boku  príslušníci nášho 1. českosloven ské
ho arm ádneho zboru, ktorým  velil legendárny gen erá l Ludvík Svoboda, p rekročili v Duklianskom 
priesm yku K arpaty a po urputných bo joch  s nepriateľom , ktorý  sa  n ech cel vzdať, priniesli slobodu 
n ašej vlasti. S p ietou  spom ínam e na státisíce  a  m ilióny hrdinov, ktorí vyced ili v týchto ľútych bojoch 
svoju drahocennú krv za našu slobodu. S posvätnou úctou spom ínam e na chrabrých bojovníkov, kto
rí zahnali fašistickú  hydru a  vrátili slobodu  n ašej u jarm enej vlasti.

Iste teraz je  najvhodnejšia  chvíla, aby sm e si uvedom ili, akým  hrozným  nešťastím  je  vojna a akým 
nesm iernym  požehnaním  je  p oko j, m ier! Č lovekovi sa  však n ech ce  ani len  veriť, ako  je  to možné, že 
ešte  a j teraz, po toľkých  hrozných skú sen ostiach  posled n ej svetovej vojny, po h ekatom bách  krvi, 
po troskách  a zrúcaninách, po hrôzach  kon cen trákov , nájdu sa  tak í, čo  by nedbali priviesť na svet 
nové vojnové hrôzy. Takí, čo  im nie je  nič sväté, čo  nedbajú na to, že č lov ek  túži po Božom mieri.

Udalosti posledn ých  m esiacov  a týždňov nás presvedčili, že predsa  sú tak í, že sú ľudia, ktorí sa 
n etešia  z m ierového života ľudstva, ktorí radšej vyrábajú kanóny a tanky, a k o  by vyrábali hračky, 
byty, s íd liská  a ško ly . Sú tak í, čo  n ie sú sp okojn í s m ierovým  vývojom sveta, a le  znova by ho chceli 
vohnať do ovzdušia sm utne znám ej studenej vojny.

'Ale ľudstvo, pou čen é smutnými skúsenosťam i z minulosti, bedlí. Stojí na stráži m ierových výdobyt
kov  a  nedovolí, aby došlo  k  návratu k  takým  časom , a k é  sm e s hrôzou prežívali. Zdravá časť ľudstva 
si uvedom uje, že jed in e v m ieri je  m ožno žiť, rásť a  budovať spokojn ý  život. Rozhodne odsudzuje všet
ky  pokusy o nasto len ie ta k e j a tm osféry , k torá  znam ená hrozbu svetovém u mieru.

Veľkú a  významnú úlohu tu majú práve svetové m ierové organ izácie. Ony burcujú svedom ie sťátisí- 
cov a m iliónov a poukazujú im na základnú  poučku, že vojna je  hrozné zlo, že ňou sa stráca všet
ko  to, čo  ľudstvo krvopotne v m ieri nadobudlo. Preto s takým  odhodlan ím  podporu jem e a k c ie  Čes
koslov en skéh o  výboru obrancov mieru, ktorý  vyjadruje m ierové túžby a  snažen ia všetkých  nás.

Veď ktože  by ch ce l, aby sa  vrátili časy  tých strašných hrôz, časy  tem na, časy  neslobody? Ktože 
by ch ce l, aby^znova hučali sirény, aby zasa padali bom by a detonovali granáty? Ktože by mohol 
chcieť, aby nam iesto radostn ého života vrátila sa  hrôza vojny?!

Mier, to je  náš program , to je naša budúójiosť. Mier, p oko j, to je  to slovo, k toré  zbožne šepocú na
ši starčekov ia  a staren ky , ktorí na vlastnej koži skúsili tie  hrozné n ásledky  vojnových hrôz. Mier, 
volajú deti, k to ré  sa  chcú  bezstarostne hrať na m ájovom  sln iečku  a tešiť sa  lá sk e  svojich dobrých ro
dičov. Mier, volá  c e lá  príroda, zakvitnutá m ájovým i kvetm i, zohrievaná stá le  tep lejším  jarným slnieč
kom .

Ale m ier nie je  len  vecou  politikov  a štátn ikov, mier je vecou všetkých  nás. B lahej pam äti pápež Pa
vol VI. v jednom  zo svojich  h es ie l k  1. januáru, Svetovém u dňu mieru, bol vyhlásil h es lo : Mier závisí 
aj od  teba! H eslo vzácne, boh até  svojím  obsahom  a svojou náplňou. Mier je teda  vecou každého  z nás. 
Lebo m ier sa  začína v ľudskom  srdci, v usporiadaných rodinných vzťahoch, v dobrých reláciách  me
dzi rodičm i a d ietkam i, m edzi podriadeným i a  nadriadeným i. Mier, to je  tá základn á valuta, bez kto
rej si nem ožno predstaviť ani jed en  deň  nášho života.

Zam yslim e sa, m ilí naši č itatelia , nad tým to všetkým . Tešm e sa  z bezob lačn ej m ierovej oblohy, ale 
nezabudnim e, že to v šetko  neprišlo sam o od  seba , a le  je  výsledkom  úsilia a  p ráce  miliónov. Naším 
osobným  príspevkom  k  zabezpečen iu  trvalého a n ezvratného mieru bude naša denná statočná práca, 
svedom ité pristupovanie k  povinnostiam , k to ré  sú nám zverené. Buďme a k o  tí dobrí služobníci z evan
je lia , ktorých  Pán pri svojom  prích od e našiel bedliť! (OFJ



Pamätné májové výročia
Máj, to je pre nás Sviatok práce, ktorý už tradične slá

vime ako medzinárodný sviatok solidarity pracujúcich. 
Ozaj, uvedomili sme si, zamysleli sme sa niekedy nad tým, 
akým požehnaním je pre človeka práca? Práca, to nie je 
len údel a úloha, ale aj radosť a životná náplň! Sú ešte 
mnohé krajiny na svete, krajiny, kde nevládne spravodlivý 
spoločenský poriadok, kde nemá človek zabezpečené prá
vo na prácu, kde sú stovky a tisícky nezamestnaných . . .

Vlastne ani tomu nie je tak dávno, čo ani u nás nemal 
každý prácu. Žijú medzi staršími pamätníci tých čias. Pa
mätajú sa na roky, keď nebolo práce, keď nebolo čo dať 
do úst, keď bol hlad, keď bola bieda. Myslime na to, keď 
pôjdeme do prvomájového sprievodu a buďme vďační náš
mu spoločenskému zriadeniu za to, že každý môže pra
covať.

Máj, to je aj slávne výročie — tridsiate piate — čo Pra
ha povstala proti okupantom — Májové povstanie českého 
ludu. Aj desiate výročie podpísania novej zmluvy o pria
teľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi ČSSR a ZSSR. 
Aj 35. výročie podpísania aktu o bezpodmienečnej kapitu
lácii Nemecka v Berlíne 8. mája 1945.

Aj 25. výročie založenia Múzea Slovenského národného 
povstania v Banskej Bystrici, a rovnako také výročie Var
šavskej konferencie európskych krajín o zabezpečení mie
ru a bezpečnosti v Európe. Aj 25. výročie udalosti, keď zá
stupcovia 8 európskych štátov mierového tábora podpísali 
Varšavskú zmluvu o priateľstve, spolupráci a vzájomnej 
pomoci pre zaistenie mieru a bezpečnosti t  Európe na zá
klade Moskovskej deklarácie. Aj 45. výročie (16. mája 1935) 
podpísania zmluvy medzi ČSR a ZSSR o vzájomnej po
moci. —

A tak by sme mohli vyratúvať ešte aj ďalej. Ale zostaň
me pri tom, čo sme uviedli, spomenuli. Sú to udalosti, vý
ročia, bez ktorých by sme nemali náš radostný dnešok. 
Vážme si ich a nezabúdajme na ne! (OF)

Z galérie dobrodincov ľudstva
RÓBERT KOCH

Na sklonku mája pred sedemdesiatimi rokmi — 27. mája 
1910 — umrel ani nie 67-ročný geniálny nemecký lekár a 
bakteriológ Róbert, Koch, jeden zo zakladateľov modernej 
bakteriológie, nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a me
dicínu na rok 1905. Človek, ktorý svojou prácou sa zaslú
žil o ľudstvo, veď tisíce a tisíce ľudí uchránil pred istou 
smrťou v dôsledku nákazlivých chorôb, proti ktorým po 
celý svoj život všetkými svojimi silami bojoval.

Róbert Koch sa narodil 11. decembra 1843 v mnohodet
nej baníckej rodine. Nadaného chlapca na prihováranie 
učiteľa dali na štúdium. Po absolvovaní gymnázia pokra
čoval v štúdiu na lekárskej fakulte gottingenskej univer
zity. Keď dosiahol lekársky diplom a odišiel ako praktický 
lekár na vidiek, jeho záľuba sa mohla naširoko rozvinúť: 
intenzívne sa začal venovať novému odboru medicíny — 
bakteriológii. S mladíckym elánom sa hneď pustil za pasy 
s veľkým škodcom domáceho zvieratstva, oviec, dobytka 
i koní, ľahko prenosným i na človeka: motolicou (antra- 
xom). V tom čase táto choroba páchala veľké Škody na 
domácom zvieratstve a znamenala nemalé nebezpečenstvo 
i pre človeka. V tomto zápase sa stretol so svojím veľkým 
sokom na tomto poli francúzskym chemikom a bakterioló
gom louisom Pasteurom, ktorý vyriešil spôsob imunizácie 
proti tejto chorobe. Kochovi sa podarilo zavŕšiť problém, 
Po štyroch rokoch úmorných pokusov objavil a izoloval 
pôvodcu choroby a tak isto zistil aj spôsob, akým sa bacil 
dostáva do ľudského tela.

Bol to veľký úspech. Meno neznámeho vidieckeho leká
ra stalo sa zrazu veľmi známym. Všimli si ho aj veľké le
kárske kapacity i najvyššie miesta. No to bol iba začia
tok. Na doktora Koclia veľké časy slávy a úspechov ešte 
!en čakali. Pozvali ho do Ríšskeho zdravotníckeho ústavu 
v Berlíne, kde ho čakala veľká úloha: nájsť a odhaliť zá' 
kerného pôvodcu jednej z najobávanejších chorôb ľudstva
— tuberkulózy.

Dr. Róbert Koch sa do novej práce pustil s novým elánom 
a so starou vytrvalosťou a dôkladnosťou. Dva roky trvali 
výskumy a pokusy. Neprestajné výskumy a nespočetné po
kusy. Až nakoniec predsa zvíťazil ľudský um a dôvtip nad 
zákerným nepriateľom. Roku 1882 dr. Koch objavil bacil 
tuberkulózy, vypestoval jeho čisté kmene a dokázal, že 
tuberkulóza je nákazlivá choroba, že ju spôsobuje tento 
bacil (Mycobacterium tuberculosis). A na ceste objavu lie
ku proti tuberkulóze položil dr. Koch základy pre ďalší 
výskum.

Toto bol Kochov najvýznamnejší objav. Zaň sa mu dosta
lo najväčšej slávy a uznania. Ale ani sláva ani uznanie dr. 
Kochá v práci nezastavili. Naopak, skôr ho popoháňali do 
ďalšej práce. A tá veru nedala na seba Čakať.

Roku 1883 zachvátila niektoré krafe v Indii cholera a 
rozšírila sa aj do Afriky a Európy. Dr. Koch sa vypravil 
s niekoľkými svojimi spolupracovníkmi do Egypta, aby 
priamo na mieste výskytu študoval priebeh tejto takej mi
moriadne nákazlivej choroby. Keď cholera začala ustupo
vať, pokračoval v nráci v berlínskych laboratóriách s pri
vezeným výskumným materiálom. Ani rok neuplynul, a 
pôvodca cholery ÍVžbrio cholerae) bol odhalený.

V tom čase už bol dr. Koch všeobecne uznávaným ved
com. R. 1885 sa stal profesorom Hygienického ústavu ber
línskej univerzity a neskoršie, r. 1891, sa stal riaditeľom 
Ostavu infekčných chorôb, ktorý bol neskôr pomenovaný 
po ňom.

Dr. Koch sa s dôkladnosťou jemu vlastnou venoval aj vý
skumu malárie, spavej nemoci a moru, aj to s veľkým ús
pechom, lebo objavil pôvodcu spavej nemoci i čierneho 
moru. Takto si získal veľké zásluhy na systematickom vý
skume všetkých infekčných chorôb a na prudkom rozvoji 
najmladšieho odvetvia medicíny — mikrobiológie. Koch si 
okrem toho získal zásluhy aj tým, že zdokonalil metódu 
pestovania baktériových kultúr a že zaviedol umelé živné 
pôdy, ako aj za to, že dokázal, že pôvodcovia chorôb sú 
pre každú chorobu špecifickí.

Kochovo celoživotné vedecké dielo vyšlo r. 1912 vo dvoch 
zväzkoch Zobraných spisov.

Róbert Koch sa svojou prácou zaradil medzi najväčších 
dobrodincov ľudstva, svojimi zásluhami sa veľkými písme
nami zapísal do zlatej knihy ľudstva a získal si na večné 
Časy nehynúcu slávu. fčk)



Kráľovná pokoja
Sv. Katarína Sienská, vidiac neblahý stav ľudstva už vo 

svojej dobe, plná úzkosti zvolala: „Ponáhľaj sa, Pane, pre 
ukázať milosrdenstvo svetu, lebo taký, aký je, isteže ne
môže ostať. Ľudia sa nemilujú láskou, ktorej základom si 
Ty, večná Láska . .

Preto už blahej pamäti pápež Pavol VI. si vrúone želal, 
aby sme sa v mesiaci máji obracali k Panne Márii — Krá
ľovnej pokoja a  vyprosovali na fej prihovor mier a pokoj 
pre celý svet. Vierou totiž vyznávame, že najsvätejšia Bo
horodička spomedzi všetkých svätých má najmocnejší vplyv 
na Srdce svojho Syna, že svojimi prosbami otvára nám 
oceán milostí z Kristovho Srdca. Veríme, že tak, ako na
pomáhala prvotnej cirkvi svojimi modlitbami, aj teraz, vy- 
výšená v nebi nad všetkých anjelov a svätých, oroduje u 
svojho Syna, dokiaľ všetky rodiny národov šťastne ne
budú zhromaždení v pokoji a svornosti v jeden ľud Boží.

Začiatkom mesiaca mája si v našom štátnom kalendári 
pripomíname 9. mája koniec vojny — Deň víťazstva.

Bolo ta v októbri na záver mesiaca sv. ruženca roku 
1942, uprostred druhej svetovej vojny, keď pápež Pius XII. 
zasvatil svet Neposkrvnenemu Srdcu Panny Márie. Nestalo 
sa, aby matka nevypočula prosby svojich detí. Tým viac 
naša matka, Presvätá Bohorodička. „To is vôľa Toho, ktorý 
určil, aby sme mali všetko skrz Máriu“ (sv. Bernard). Po 
samých víťazstvách nacistov nastáva zvrat. V zime 1942— 
43 prichádza obrovská porážka nacistov pri Stalingrade a 
potom kapitulácia Talianska na Narodenie Panny Márie 8. 
septembra 1943, ďalej kapitulácia Nemecka v májových 
dňoch roku 1945.

Panne Márii patrí tento pekný názov — Kráľovná poko
ja. Svet sa mnoho natrpel dvoma vojnami posledného sto
ročia a nechce viac trpieť novou vojnou, ktorá by zname
nala zánik života na našej planéte. Preto varovne tu znejú 
slová Svätého Otca Jána Pavla II., povedané v Osvienčime: 
„Už nikdy vojnu. Mier! Mier musí riadiť osudy národov a 
celého ľudstva!“ (7. 6. 1979).

S hrôzou sledujeme, ak niekde vo svete vypukne vojno
vý konflikt, kde zomierajú ľudia. Neradi by sme bol!, zvlášť 
naše matky, keby sme videli umierať na frontoch našich 
synov. V televíznej inscenácii hry Maxima Gorkého Matka 
sme nedávno počuli bolestné slová matky: „Vám je to ľah
ké povedať — umieram za niečo, za niekoho, ale že umie
rate niekomu, na to nem yslíte. . . “ Preto prichádzajme ai 
ku Kráľovnej pokoja v tomto mesiaci máji, s dôverou jej 
prednášajme svoje modlitby a piesne, aby sa jej materin
ské srdce zľutovalo a nedalo nám zahynúť.

A prosme ju slovami mierovej modlitby pápeža Benedik
ta XV., ktorú sa sám modlil v bazilike sv. Petra v Ríme 
pri hrobe prvého pápeža:

„V úzkostiach a biede vojny, ktorá ohrozuje existenciu 
národov, utiekame sa, Ježišu, k tvojmu láskavému Srdcu 
ako k nášmu bezpečnému útočišťu. Teba, Bože milosrden
stva, úpenlivo prosíme, odvráť od nás tento hrozný bič!

Zľutuj sa nad toľkými ustarostenými matkami, ktoré sa 
strachujú o osud svojich synov. Zmiluj sa nad mnohými 
rodinami, ktoré prišli o svoje hlavy.

Vnukni vladárom aj národom myšlienku mieru. Daj, nech 
prestane svár, ktorý rozdeľuje národy. Učiň, aby sa ľudia 
opäť stretli v láske. Spomeň si, že si z nich za cenu svo
jej vlastnej Krvi učinil bratov . . .

Aj ty, presvätá Panna, pomôž nám i teraz, ako si pomá
hala prv, v časoch najväčšej núdze! Chráň a zachráň nás“

Vzlietla holubica mieru

Rok 1980 je veľkým jubilejným rokom, keď si spomína
me pamätné udalosti v živote našich národov: 35. výročie 
oslobodenia našej vlasti spod fašistickej krutovlády a 30. 
výročie jrzniku mohutného svetového mierového hnutia aj 
vzniku Cs. výboru obrancov mieru. Obe tieto výročia úzko 
súvisia, lebo nám pripomínajú, kto a ako nás zbavil hit
lerovského otroctva a čo sme urobili za to, aby sa to nikdy 
viac neopakovalo. Jedno nás naplňuje povďačnosťou k tým, 
čo nám pomáhali dosiahnuť, k čomu by neboli stačili naše 
sily. Boli to sovietski hrdinovia, ktorých mohyly, rozmiest
nené po našom území venčíme kyticami povďačnesti. K dru
hému, k svetovému mieru, aj my sami môžeme prispieť bu
dovaním našej vlasti, v duchu hesla: Buduj vlasť — posil
níš mier.

V sérii našich článkov z dejín svetového mierového hnu
tia si spomíname predovšetkým na II. svetový mierový 
kongres vo Varšave. O jeho priebehu sme informovali v 
predošlých článkoch. Dnes treba pripomenúť najvážnejšiu 
udalosť, ktorá sa stala na Varšavskom kongrese: ustave- 
nie Svetovej rady mieru. Tento orgán má veľký význam v 
dejinách svetového mierového hnutia, lebo to, čo vyviera 
z túžob stámiliónov ľudí vo všetkých svetadieloch a kraii- 
nách, dostalo teraz celkom konkrétnu formu. Svetová rada 
mieru sa stala organizačným centrom ďalších mierových 
krokov, ku ktorým dal Varšavský kongres mohutný im
pulz.

Pred vznikom Svetovej rady mieru mierové hnutie sveta 
viedli viaceré skupiny, ktoré ako ohníky, čo sa postupne 
zapaľovali v horách nášho povstania, sa spájali vo veľkú 
vatru. Prechodcami Svetovej rady mieru boli: Medzinárod
né stykové byro kultúrnych pracovníkov pre mier, ktoré 
sa ustavilo vo Vratislavi v auguste 1948, ďalej Medzinárod
ná federácia demokratických žien a napokon 75 svetových 
osobností kultúry, politiky a umenia, ktorí snolu so zá
stupcami oboch predošlých skupín podpísali 25. februára 
1949 Výzvu na zvolanie I, svetového kongresu obrancov 
mieru, ktorý sa o dva mesiace neskôr zišiel v Paríži a 
Prahe, ako sme o ňom už písali. Na tomto kongrese bola 
okrem iného prijatá rezolúcia, ktorou sa schválil Výbor 
svetového kongresu obrancov mieru, leho úlohou bolo ešte 
viac zosilniť mobilizáciu mierových síl, pod zástavou mieru 
zhromaždiť ešte viac mužov a žien dobrej vôle a pokračo
vať v akcii, ktorá sa začala na zasadaní v Paríži.

Tentn výbor ozaj skvele splnil svoju úlohu. Zišiel sa od 
júna 1949 do augusta 1950 na svojieh Štyroch predsed
níctvach, dvakrát v Paríži, raz v Londýne a raz v Prahe a 
na dvoch plenárnych schôdzach, v októbri 1949 v Ríme a 
v marci 3 950 v Štockholme. Z pražského predsedníctva, kde 
bolo odhlasovaných päť známych pražských bodov, vyšla 
aj výzva zvolať II. svetový kongres obrancov mieru, ktorý, 
akn vieme, sa potom zišiel v novembri 1950 vo Varšave.

Na tomto sa zrodila Svetová rada mieru, ktorá prebrala 
ďalšie riadenie celého svetového mierového hnutia.

Fr. Joliot Curie vo svojom referáte na Varšavskom kon
grese naznačil, aké úlohy bude mať tento riadiaci orgán: 
1. Preskúmať problémy a námety, ktoré mieroví delegáti 
z celého sveta prinesú, objektívne, vedecky ich posúdiť a 
nedovoliť utápať sa v neplodných polemikách. 2. Pri vyty
čovaní jednotlivých bodov na riešenie postupovať po eta
pách. 3. Podporovať aj iné medzinárodné mierové organi
zácie, nadväzovať s nimi spoluprácu a dohodnúť spoločný 
postup.

Tu Fr. Jolioit Curie vyvracal mienku tých, co si predsta
vovali spoločný postup za víťazstvo mieru tak, že sa utvorí 
akási svetová vláda, ktorá presadí mier na svete. Potom 
povedal o úlohách budúcej Svetovej rady mieru: „Som pre
svedčený, že Kongres a výbor, ktorý si zvolíte, budú vedieť 
nájsť ešte iné formy práce“ a doložil: „My všetci dohro
mady budeme pracovať s novým nadšením a splníme toto 
dielo, ktoré si zasluhuje, aby sa mu človek oddal. Urobíme 
zo sily, ktorú predstavujeme, najväčšiu medzinárodnú in
štanciu, schopnú presadiť vôľu ľudu vždy, keď orgánv, po
verené udržaním mieru stroskooú pri svoiej úlohe. Nie ie 
možné, aby prežité Utrpenia boli márne. Nie je možné, aby 
ľudia k svojmu vlastnému zničeniu použili prírodné sily, 
ktoré vedeli objaviť a sebe podriadiť.“'

Hľa, tu bola vytýčená úloha Svetovej rady mieru. Var
šavský kongres si ju zvolil na svojom záverečnom zasada-

František DANCÄK (Pokračovanie na 15. sír.]



Liturgika — Poznaj svoj obrad Kresťanské čnosti
Čo máme vedieť o pôste od jedla?
Predpisy, týkajúce sa pôstu, v priebehu histórie Cirkvi sa vy

víjali rôzne. Vo východnej Cirkvi tieto predpisy boli veľmi prísne. 
Z ekonomicko-spoločenských príčin Cirkev robila stále rôzne úľa
vy,'čo sa týka pôstu od jedla, zamieňajúc pôsty modlitbami, dob
rými skutkami a pod. Posledné, teraz právoplatné, rozhodnutie 
prišlo po Druhom vatikánskom koncile. Odvtedy všetkých našich 
veriacich zaväzuje vo svedomí zdržanlivosť od požívania mäsa: vo 
všetky piatky v celom roku, v predvečer Narodenia Kristovho a v 
predvečer Bohozjavenia, vo sviatok Povýšenia svätého kríža a Sťa
tia hlavy Jána Krstiteľa. Okrem toho vo Veľkom pôste: v prvý 
deň pôstu a vo Veľký piatok zdržanie sa od požívania mäsa a 
mliečnych jedál.

Toto už skutočne nie je  žiadnym bremenom pre veriacich. Vy
hlásenie tejto novej pôstnej disciplíny vyvolalo u mladších us
pokojenie a niektorí starší si myslia, že Cirkev ustupuje od dáv
nych prísnych predpisov. Možno, že niektorí sú týmto znepoko
jení. Preto chceme tieto otázky objasniť.

a) Predpis pre pôst nie je Božím prikázaním, ale je  predpisom 
cirkevnej disciplíny, ktorý Cirkev v prípade potreby môže pozme
niť. V našej Cirkvi pôstna disciplína bola veľmi prísna. Nový spô
sob života a zamestnania, vytvorenie priemyselných centier, stra
vovanie sa nie doma, vojny, ktorých následky sa odrazili na 
zdraví celých národov, drahšie pôstne stravovanie ako nepôstne 
a pod. — priviedlo Cirkev ku zmene pôstnej disciplíny, aby veria
ci neboli vo svedomí zaťažovaní hriechom nedodržiavania pôstu. 
Cirkev pozmenila prísnosť pôstu od jedla, ale to neznamená, že 
odstraňuje pôst, alebo že sa ináč pozerá na pôst, ako by snáď už 
pôst nebol potrebný.

Aby sme to lepšie pochopili, pozrime sa, čo pôstom je, a čo 
pôstom nie je.

Všetko, čo o pôste vie väčšina ľudí, je: že je  to časť roku, alebo 
deň týždňa, keď nemožno jesť mäsité pokrmy. Teda, myslia si, 
že cieľom pôstu je nejesť mäsité pokrmy. Objasňujúc túto otázku 
najprv uvedieme, čo nie je pôstom:

Nie preto sa postíme, žeby niektoré pokrmy boli vo vyznače
nom čase roku azda nečisté. Všetky pokrmy sú čisté. To iba ritu
álny židovský zákon zakazoval niektoré pokrmy. Nuž teda, pôs
tom nie je ten, či onen pokrm. — „Nie to poškvrňuje človeka, čo 
vchádza do ú s t . . . “ povedal Spasiteľ (Mt 15, 11). Teda, ani mäsité 
pokrmy nás nepoškvrňujú. Nie preto sa postíme, že by azda tieto 
poškvrňovali. — To je, čo sa týka mäsitých pokrmov.

Ale nech si nik nemyslí, že tým chceme povedať, že pôstny po
krm vykoná pred Bohom niečo zázračné. Keď sa pozeráme na 
pokrmy, to ako mäsité nie sú nečisté a nepoškvrňujú nás, — prá
ve tak pôstne nie sú čisté, ani nás pred Bohom nepovznášajú. 
Pôstne pokrmy nás nerobia milšími Bohu práve tak, ako mäsité 
nás neodlučujú od Boha. Sú ľudia, ktorí po celý rok sa postia, 
aby boli štíhli, moderní, tenučkí, a tu nemôžeme povedať, že sa 
tu ide o pôst. Sú ľudia, ktorí v živote vôbec, alebo len veľmi 
zriedka jedia mäso, lebo chcú byť zdraví a chcú dlho žiť, a ani 
toto nie je pôst. Prečo? Toto svätý Pavol vysvetľuje takto: „Po
krm sám nás s Bohom nezbližuje, lebo ak nejeme, (pred ním) 
nič nestrácame, ak jeme, (pred ním) nič nezískame. (1 Kor 8, 
8 ).

Vidíme, že pôst je niečo iného. Zriekame sa pokrmu nie pre 
pokrm samotný, ale pre mravné dobro. Cieľom pôstu je mravné 
dobro človeka. Človek sa zrieka určitých pokrmov kvôli vyššiemu 
dobru: aby mohol lepšie slúžiť Bohu, aby dokázal Bohu svoju 
lásku, aby sa viac priblížil k Bohu. Tak toto je  cieľom posLenia sa. 
Aby sme to pochopili, pozrime sa, čo je  cieľom pôstu, prečo sa 
postíme:

Postíme sa z troch príčin:
1. Aby sme zmierňovali, utíšili telesné žiadostivosti. Tým, že si

(Opatrnosť)

Kresťanská opatrnosť je nadpriro
dzená čnosť, ktorá nás robí schopný
mi vybrať si prostriedky, odstrániť 
prekážky, aby sme dosiahli svoj po
sledný cieľ, ktorým je Boh a súčasne 
aby sme k tomuto cieľu priviedli aj 
iných. Táto čnosť je darom Božím, 
vliatym do duše milosťou posväcujú
cou. Túto čnosť môžeme si vyprosiť 
pokornou a dôvernou modlitbou. Sv. 
}án Zlatoústy túto čnosť nazýva „pla
meňom duše“ a sv. Bernard si ju 
predstavuje ako kráľovskú moc, kto
rá určuje hranice medzi starosťami a 
radosťami tohto sveta. Tieto hranice 
sa nesmú prekročiť ani prílišnosťou, 
ani nedostatkom. Sv. Tomáš Akvinský 
ju nazýva hybnou silou (motor) a 
starší spisovatelia hovoria o nej, že 
je „kočišom čností“.

Sv. Tomáš Akvinský píše, že „oprav
divá dokonalá opatrnosť, ktorá správ
ne uvažuje a súdi, pobáda nás vždy 
k tomu, aby sme dosiahli dobra, kto
ré je cieľom nášho celého života!“ 
Ona používa princípy viery, aby v ich 
svetle rozhodla, ktorá skutky máme 
vykonať. Ona má vyšší cieľ, ako sú 
prirodzené požiadavky. Tento cieľ je 
večný, blažený život, videnie Pána 
Boha z tváre do tváre a účasť na je 
ho nevýslovnej blaženosti.

Nadprirodzená čnosť opatrnosti sa 
osobitne prejavila v živote svätého 
Bernarda a dala mu spoľahlivú odpo
veď na všetky otázky, keď sa pri rôz
nych príležitostiach pýtal: „Quid hoc 
ad aeíernitatem ?“ — Čo z toho bu
dem mať pre večnosť? Keď uvažoval 
o všetkých veciach príjemných i ne
príjemných, trápnych i potešujúcich 
a chcel sa k niektorej z nich správne 
a definitívne prikloniť. Len- kresťan
ská opatrnosť môže spoľahlivo riešiť 
otázky nadprirodzeného poriadku a 
obsiahnuť svoj nadprirodzený cieľ po
mocou Božieho svetla, prijatého vie
rou.

Aby sme mali to svetlo, na ktorom 
spočíva pravá kresťanská opatrnosť, 
treba čítať Písmo sväté, evanjeliá a 
primerane sa v predmetnej veci 
vzdelávať. Len tak môžeme potom o 
veci meditovať, lebo tieto pramene sú 
krátkym obsahom zásad a pravidiel 
celého kresťanského života. Zdá sa nám 
to nemožné, aby niekto dosiahol nad
prirodzenú čnosť opatrnosti bez toho, 
žeby meditoval o náuke Kristovej. S v. 
Terezka Ježiškova získala si v krát
kom čase túto čnosť opatrnosti, lebo 
veľmi dobre poznala evanjelium a ap
likovala ho i na tie najmenšie pod
robnosti svojho života. K tomu pridal 
je j Pán Ježiš to svetlo, o ktoré Ho 
prosíme vo svojej modlitbe. Preto sa 
odporúča vzývať Svätého Ducha, kto
rého näm poslal Otec a Syn, aby nás 
viedol a osvecoval. Dar rady nás dis
ponuje k tomu, aby sme porozumeli 
náuku, ktorú nám Svätý Duch tajom
ne vnukol a dovolí nám pochopiť po
sledný zmysel vecí, áno aj predvídať, 
aby sme vždy volili to najlepšie a 
tak sa udržali a vytrvali na ceste 
spásy. Darom rady dosahuje nadpri
rodzená čnosť opatrnosti vrchol jasu, 
uspokojenia a sily!



Opatrnosť je  majstrovská Cnosť svä
tosti. Preto sa nečudujme, že ju chvá
li a odporúča Písmo sväté. Spomína ju 
najmä Kniha Múdrosti. Cnosť opatr
nosti ukáže nám najlepšiu cestu k 
osobnej dokonalosti, najlepšiu cestu 
k sebaposväteniu. Cnosť opatrnosti to 
je, ktorá nás privedie k prístavu pra
vého pokoja a mieru, ktorá privedie 
na miesta večného šťastia a trvalého 
pokoja, ktorý sa získava len v nad
prirodzenom svetle v objatí pravého 
Svetla. Nuž, vyprosujme si ju, pestuj
me si ju v záhradke svojho srdca, aby 
nám uľahčila cestu k prameňu života 
večného!

Mikuláš Mariánsky

Zime v láske a porozumení
Mnoho dobrých predsavzatí vzklíči 

v srdci človeka, ale mnoho z nich a j 
zvädne ešte predtým, než by priniesli 
ovocie, než by sa uskutočnili. Bývajú 
momenty, keď sa človek nadchýna 
pre dobré skutky, pre šľachetné 
zmýšľanie, neraz si sám prisľúbi ta 
kéto skutky urobiť, takéto zmýšľanie 
podporovať, ale nepominie niekoľko 
hodín, dní, človek od toho upúšťa a 
snaží sa na to ani nemyslieť. Stáva 
sa, že niektorý z nich si aspoň po
myslí: Vôľu by som mal, ale ťažko je  
to splniť. O tomto stave sa vyjadruje 
sám Ježiš Kristus, keď hovorí: „Duch 
je  síce ochotný, ale telo je slabé“ (Mt 
26, 41).

Musíme si však uvedomiť, že kres
ťanstvo a náklonnosť k dobrým a 
cnostných skutkom nepozostáva v 
prenáhlených oduševneniach, v ču
lých pocitoch, pohnútkach. Takéto 
vzplanuté city sú síce pekné, ale po
dľa svojej prirodzenosti rýchlo pomi
nuteľné.

Kresťanstvo nie je  neustále po
vznesenie v pobožných pocitoch, n e 
ustále modlenie, ale spokojná, roz
vážna nálada mysle neurobiť neprí
stojne, nerozvážne, škodlivé činy a 
všade robiť užitočné, dobré, ktoré 
sleduje dobro ľudí, čo prebúdza pokoj 
a lásku.

A je  skutočne ťažké, aby rozumná 
bytosť, akou je človek, pri svojom po
čínaní, pri svojich skutkoch rozumne 
rozmýšľal, rozprával a  robil? Je io 
také ťažké, aby jeden zdravý človek 
sa chránil pred nemocou, pred ocho
rením alebo nevzal nôž a neublížil 
si? Nebolo by iné počínanie šialen
stvom? A nie je  azda každý hriech, 
každá zlá náklonnosť, ktoré ničia po
koj jeho duše alebo skrze ktoré člo
vek sám ničí svoje pozemské a ne
beské určenie tiež šialenstvo?

Je to také ťažké byť rozumným a 
vyhnúť sa šialenstvu? A prečo potom 
nemáme tu vôľu byť dobrým, čest
ným, rozumným! Správajme sa k os
tatným ľuďom, ako by sa mali sprá
vať rozumné bytosti, teda tak, ako 
by sme si priali, aby sa správali k 
nám.

V čom pozostávajú vlastne prekáž
ky, ktoré zabraňujú taký život? Sú 
to azda prekážky, ktoré robia iní? 
Vonkoncom nie! Veď každý má úctu 
a lásku pre teba, ak si plníš svoje 
povinnosti. Každý ťa má rád, ak ty 
svojou cnosťou preukážeš všeobecne 
prospešné, dobročinné, priateľské a 
láskavé zmýšľanie. Veď k takému ži
votu nám napomáhajú a j svetské zá-

odriekamc chutnejšie pokrmy a nápoje, tým chladne naša zmy
selnosť. Sv. Tomáš Akvinský hovorí: „Pôsty a iné skutky telesné
ho umŕtvovania nie sú cieľom, ale používajú sa ako potrebné 
prostriedky, ktoré vedú k cieľu, predovšetkým k utišovaniu žia
dostivostí.“

2. Aby naše myšlienky sa voľnejšie vznášali pri rozjímaní o 
večných veciach. Preto sa vo Svätom písme hovorí, že prorok Da
niel po trojtýždňovom postení sa dostal od Boha zjavenie (Dan 
10). Sv. Augustín o tom takto píše: „Pôst očisťuje myšlienky, po
vznáša zmysly, podriaďuje telo duchu, srdce robí skrúšeným a 
pokorným, mračná žiadostivosti rozháňa, hasí plameň rozpusti- 
losti, zapaľuje pravdivé svetlo čistoty.“

3. A po tretie: postíme sa, aby sme zadosťučinili za hriechy, po
kutovali za hriechy. Preto hovorí Písmo: „Obráťte sa ku mne ce
lým svojím srdcom, v pôste, plači a náreku“ (Joel 2 ).

Takto máme správne chápať pôst. Pôst povznáša človeka z po
zemského k nebeskému, krotí jeho nízke žiadosti, aby sa mohol 
rozvinúť duch.

Teda nie preto sa postíme v určený deň alebo obdobie roku, 
lebo je  to predpis. Ale predpis je, aby sme sa v určený čas roka 
osobitne vážne zamysleli nad stavom svojej duše. A Cirkev na 
tento čas ustanovila aj pôst, ktorý má nám pomôcť ovládať si 
telo, aby sa o toľko viac povzniesol náš duch. Teda nie preto sa 
postíme, aby sme nejedli, ale preto, aby sme pôstom premáhali zlé 
náklonnosti, návyky, žiadostivosti, egoizmus (sebalásku), aby 
sme sebazapieraniami vykoreňovali hriechy, a to všetko z lásky 
k Bohu, a takto aby sme sa stali dokonalejšími kresťanmi. Preto 
Bohu milým je pôst, ak vyplýva z dobrej vôle, ak je dobrovoľný, 
a nie nanútený, alebo dodržiavaný preto, aby nás ľudia nepo
sudzovali.

Sám Pán náš Jež iš  Kristus posvätil pôst, keď sa postil v pújti 
40 dní. Sv. Pavol vyzýval kresťanov v Korinte, aby „ . .  .vo všot- 
kom sa preukazovali ako služobníci B o ž í. . .  v námahách, bde
niach, p ô s to c h .. .“ (2 Kor 6, 4 ). Svätí Otcovia jednomyseľne 
považujú pôst za silnú zbraň v boji o dosiahnutie Božieho Krá
ľovstva.

A ešte o dôležitosti pôstu a o jeho správnom chápaní nech 
prehovorí jeden z najväčších velikánov Cirkvi aj ľudstva:

„Dôležitosť pôstu nespočíva iba v zdržiavaní sa od pokrmov, 
ale aj v chránení sa od hriechov. Lebo kto si váži v pôste iba jeho 
zdržanlivosť od pokrmov, ten ho veľmi potupuje. Postíš sa? Do
káž to skutkami! Akými skutkami — pýtaš sa? — Keď vidíš chu
dobného, buď k nemu štedrý, ak zbadáš nepriateľa, zmier sa s ním 
ak uvidíš priateľa, že robí niečo dobré, nezáviď mu. Teda nie iba 
ústa sa majú postiť, ale aj oči, uši, nohy, ruky, všetky čiastky 
nášho tela sa majú postiť. Nech sa postia ruky od krádeže a ne
oprávneného zadržiavania cudzích vecí, nech sa postia nohy od 
tancov a od cesty za zlými skutkami, nech sa postia oči, aby ich 
nikdy nelákali cudzie krásy. Aj uši sa majú postiť. Pôst uší ne
dopúšťa ohovárania a urážky. Nech sa postia aj ústa od nepek
ných, urážlivých slov a škriepok. Lebo aký osoh je z toho, ak 
mäso nejeme, a pritom hryzieme a jeme blížnych? Ten, kto oho
vára, je  telo blížneho. Ako sa môže stať, že sa niekto postí, a 
predsa to nie je pôst? Keď sa zdržiava od pokrmu, ale nezdržiava 
sa od hriechov. A ako sa môže stať, že niekto sa nepostí, a predsa 
je to pôst? Tak, že požíva pokrmy bez rozdielu, ale chráni sa od 
hriechov.“

Hľa, ako veľkolepo vysvetlil pôst sv. Jána Zlatoústy!
Ako teda sa postiť? Tak, ako hovorí stichira na večierni prvého 

pondelka Veľkého pôstu: „Postime sa pôstom milým a príjem
ným Pánovi. Opravdivý pôst to je odcudzenie sa od zlého, zdržan
livosť jazyka, odhodenie nenávisti, odstránenie žiadostivosti, oho
várania, nepravdy, — všetko toto zanechať — to je správny pôst.“

Teda Cirkev, dávajúc úľavy v pôste od jedla, zároveň vyzýva 
veriacich, aby Veľký pôst vykonali v duchovnej obrode: v mod
litbe, v duchovnom čítaní, v účasti na veľkopôstnych bohosluž
bách a kázňach, v chránení sa od hriechov, v pokání.
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Z biblických dejín
Ježiš Kristus v Getsemanskej záhrade

Po Poslednej večeri Ježiš odišiel s apoštolmi do Getsemanskej 
záhrady. Vediac, že sa už priblížilo jeho utrpenie, povedal apoš
tolom, aby bedlili a modlili sa, a sám odišiel neďaleko od nich, 
padol na tvár a modlil sa: „Otče môj, ak je  možné, nech ma minie 
tento kalich! No nie ako ja  chcem, ale ako ty .“

Po nejakom čase prišiel k apoštolom a našiel ich spať. Vtedy 
im Ježiš znovu povedal: „Bedlite a modlite sa, aby ste neprišli 
do pokušenia! Duch je  síce ochotný, ale telo je  slabé“. Vzdialil 
sa i druhý raz od nich a znovu sa modlil. A keď sa k nim vrátil, 
znova ich našiel spať. I nechal ich, znova sa vzdialil a modlil sa 
po tretí raz. Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on sa 
v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil. Pot mu padal na zem 
ako kvapky hustej krvi.

Teraz po tretíkrát Ježiš vstal od modlitby a prišiel k svojim 
učeníkom, a našiel ich od zármutku spať. I povedal im: „Vstaňte 
a poďme. Hľa, môj zradca je  už tu!“

Ježiš ešte hovoril a už prišiel Judáš a s ním veľký zástup s 
mečmi a kyjmi, vyslaný od veľkňazov a starších z ľudu. Judáš sa 
bol s nimi dohodol. „Koho pobozkám, to je  on, chyťte ho!“ A hneď 
pristúpil k Ježišovi a pobozkal ho. Ježiš sa ho opýtal: „Judáš, 
bozkom zrádzaš Syna človeka?“ A zástupu sa opýtal: „Koho hľa
dáte?“ Odpovedali mu, — Ježiša Nazaretského. „Ja som to“ — 
povedal im Ježiš. A oni na tieto slová cúvli a popadali na zem, 
lebo nemali nijakej moci nad Kristom, dokiaľ sa im sám dobro
voľne neodovzdal do rúk. A znovu sa ozval Ježiš k zástupu. „Keď 
teda mňa hľadáte, nechajte týchto (to znamená apoštolov] odísť.“ 

Vtedy vojaci pristúpili k nemu a zmocnili sa ho. Na to apoštol 
Peter siahol rukou po svojom meči, vytasil ho, udrel veľkňazovho 
sluhu Malcha a odťal mu pravé ucho. Na to Ježiš mu povedal: 
„Peter, odlož svoj meč, lebo všetci, čo siahajú po meči, mečom 
zahynú.“ A dotkol sa sluhovho ucha a uzdravil ho.

Ježiša zviazali a odviedli v sprievode do veľkňazovho domu. 
Apoštoli, nastrašení, sa rozutekali. Len Peter a Ján z diaľky išli 
za Ježišom.

Ježiš Kristus pred židovskou vysokou radou

Z Getsemanskej záhrady zviazaného Ježiša zástup najprv od
viedol k bývalému veľkňazovi Annášovi, Kajfášovmu svokrovi, 
ktorý bol toho roku veľkňazom. Annáš sa vypytoval Ježiša na jeho 
náuku a na jeho učeníkov. Ježiš mu odpovedal: „Ja som verejne 
hovoril svetu a nič som nehovoril v skrytosti. Prečo sa ma pýtaš? 
Opýtaj sa tých, ktorí ma počúvali, o čom som im hovoril.“ Na 
tieto slová Jed en  z prítomných strážnikov dal Ježišovi zaucho so 
slovami: „Či tak odpovedáš veľkňazovi?“ Ježiš mu odvetil. „Ak 
som zle hovoril, vydaj svedectvo o zlom! A ak dobre, prečo ma 
biješ?“ — Potom Annáš poslal poviazaného Ježiša k veľkňazovi 
Kajfášovi.

U Kajfáša sa zhromaždila najvyššia židovská rada a hľadala 
nepravdivé svedectvá proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na 
smrť. Ale nenašli nič.

Vtedy Kajfáš povedal Ježišovi: „Zaprisahám ťa na živého Boha, 
aby si nám povedal, či si ty Mesiáš, Syn Boží!“ Ježiš mu odpove
dal: „Tak je, ako si povedal. Ba hovorím vám: Odteraz uvidíte 
Syna človeka sedieť na pravici moci a prichádzať na oblakoch ne
beských.“ Keď to najvyšší kňaz počul, roztrhol si rúcho a povedal: 
„Rúhal sa! Či ešte potrebujeme svedkov?“ A sudcovia povedali: 
„Hoden je sm rti!“

Výsluch v dome Kajfášovom trval približne od jednej do tretej 
hodiny v noci. Sudcovia sa rozišli domov a sluhovia celú noc 
vysmievali Ježiša, pľuli mu do tváre, zauškovali ho a tĺkli ho päs
ťami.

kony, ktoré trestajú týeh, čo uráža
jú, bo zabíjajú, ohovárajú, klamú . . .

Tvoj nepriateľ, ktorý ti prekáža v 
cnostnom a kresťanskom živote, je v 
tebe, v tvojom srdci. Vybojuj si moc 
nad sebou samým a staneš sa v tom 
okamihu dobrým, rozumným, šťast
ným človekom. V tom momente zís
kaš vážnosť pred sebou samým, dô
stojnosť a lásku od tvojich blížnych a 
odmenu od Boha. V. N.

Z kresťanského sveta

@  V nemeckom Biblickom ústave v 
Stuttgarte vydali úplné, novoprepra- 
eované vydanie gréckeho Nového zá
kona „Nóvum testamentum graece“. 
Toto nové vydanie bude v budúcnosti 
internacionálnym a interkonfesionál- 
nym spojivkom a základom pre no
vé preklady Nového zákona do iných 
rečí na celom svete i pre vedecké 
práce na pôvodnom texte. Text nové
ho vydania sa približuje oveľa viac 
pôvodine ako všetky doterajšie vyda
nia. Umožnila to moderná technika. 
P,o prvýkrát boli zhodnotené všetky 
dnes známe rukopisy Nového zákona 
v gréckej reči, dovedna asi 5300 ru
kopisov z majetku múzeí a inštitúcií 
celého sveta. 95 % rukopisov prefo- 
tografovali na mikrofilmy, čo zasa 
umožnilo dôsledné porovnávanie a 
zhodnotenie pomocou elektronického 
počítača. Aby sa k pôvodnému textu 
čo najviac priblížili, autori vzali do 
úvahy aj vyše 100 000 biblických ci
tátov cirkevných otcov. Na týchto prá
cach sa podieľali vedci z celého sve
ta a prípravné práce trvali skoro 25 
rokov.

% Aírika má 429 miliónov obyva
teľov. katolíkov 50,5 milióna. Domo
rodých afrických biskupov z úhrnné
ho počtu je  70 %, medzi nimi dvaja 
kardináli.

Q  Päťdesiat rokov pracuje v Srí 
Lanke poľský misionár oblát Andrzej 
Cierpke. Popri dušpastierskej práci 
organizuje medzi farníkmi rybolov, 
vyhľadáva pramene pitnej vody a 
iieči chorých.

©  „Nemôžeme súhlasiť s horúčko
vitým zbrojením a pokladáme výrobu 
a rozmiestnenie nových raketových 
jadrových zbraní, ktoré navrhuje 
NATO, za krok opačným smerom,“ 
hovorí sa vo vyhlásení katolíckeho 
hnutia Pax Christi, vydanom v Ríme.

8  Pri príležitosti 1600. výročia 
smrti sv. Bažila Veľkého vydal pápež 
Ján Pavol II. apoštolský list. Pápež
ský dokument je  písaný v latinčine a 
má štyri časti: — V prvej časti Ján 
Pavol II. pripomína úlohu otcov Cir
kvi, ktorí „silon svojej viery, hĺbkou 
a bohatstvom náuky obnovili Cirkev 
a pričinili sa o je j vzrast v prvých 
storočiach je j existencie.“ — V dru
hej časti apoštolského listu pápež 
predstavuje postavu sv. Bažila Veľ
kého a hovorí o niektorých znakoch 
jeho osobnosti a pastierskej služby. 
— V tretej časti Svätý Otec predsta
vuje dôležitejšie body učenia sv. Ba
žila a vo štvrtej a poslednej časti od
porúča obsah tohto dokumentu oso
bitne mužským a ženským reholiam, 
ktoré si ctia meno srv. Bažila a žijú 
podľa jeho reguly.



Sila modlitby

Sila modlitby nie je v je j dĺžke, 
ani t o  veľkých slovách, na rozdiel od 
bežnej hovorovej reči, keď práve slo
vami a dĺžkou našej reči snažíme sa 
presvedčiť o našej pravde a vydobyť 
pre seba nejakú vec.

Sila modlitby je  v je j pokore a ti
chosti. K modlitbe vždy treba pristu
povať v pokore. Stav pokory vyžaduje 
prípravu, u niekoho dlhšiu, u iného 
zase celkom krátku, to závisí od du
chovnej dispozície každého jedinca. 
Teda každá modlitba vyžaduje prí
pravu a stíšenie i tá strelná modlit
ba, ktorá sa odporúča pri väčšom 
zaneprázdnení a nedostatku času. 
Modlitba svojou silou musí umocňo
vať modliaceho sa. Ak to nepocíti, nie 
je to modlitba dokonalá, i keď Boh 
od človeka nevyžaduje nejakú zvlášt
nu dokonalosť.

Boh prijme každú modlitbu a rea
guje na ňu. Nie okamžitými činmi, 
alebo vyslyšaním, ale tým, že sa pro
stredníctvom modlitby dostáva do 
srdca človeka a prihovára sa mu. Ak 
modlitba prekypuje silnými slovami, 
Božie slovo k človeku sa zahlušuje a 
človek nepostrehne Jeho reakciu. Na
opak, ak modlitba je  tichá a pokor
ná, tu i Bohu sa dostáva priestor v 
našom vnútri a my ho počujeme a c í
time. Dalo by sa povedať, že bol nad
viazaný kontakt.

Práve tak ako v rozhovore dvoch 
ľudí musíme i počúvať i hovoriť, prá
ve tak je  to i s modlitbou, ktorá je 
vlastne rozhovor človeka s Bohom. 
Boh a človek síce nie sú na rovnakej 
úrovni, ale modlitbou sa k sebe na
vzájom približujú. Čím väčšie je  také
to vzájomné prenikanie, to práve zá
visí od sily modlitby. Niekedy stačí 
slovo, či veta a modlitba je  naplne
ná, inokedy tg trvá dlhšie, ba nie
kedy sa modlitbou vôbec nepodarí 
nadviazať kontakt s Bohom.

Modlitba nemá iba svoju tradičnú 
tvár, ale môže sa nahradiť i skutka
mi a prejavmi lásky. Taký skutok 
lásky niekedy vysoko prevyšuje i d l
hotrvajúcu modlitbu, ak táto je  ko
naná povrchne a bez vnútorného sú
stredenia. Láska je  najsilnejšou mod
litbou a dostáva sa je j u Boha n a j
vyššieho ocenenia. N ajideálnejšie je 
spojenie skutkov lásky s modlitbou.

Modlitba má silu posilňovaciu. Po
silňuje modliaceho človeka vo viere 
a v duchovnom snažení. Vieme, že 
viera bez modlitby a modlitba bez 
viery sú nemysliteľné.

Vlastná nedokonalosť nevylučuje 
silnú modlitbu, ba práve táto mod
litba odstraňuje prejavy nedokona
losti vo všetkých svojich aspektoch. 
Silná modlitba odstraňuje i hriech a 
nabáda k ľútosti a pokániu.

Modlitba vo svojej sile vie robiť 
divy s človekom. Ona zdokonaľuje a 
umravňuje človeka, treba sa iba stí
šiť, nechať pokľaknúť dušu, pozdvih
núť oči k Bohu a začať . . .

Peter HERZOG

Na nádvorie veľkňaza Kajfáša prišli za Ježišom tiež apoštoli 
Peter a Ján. Ešte na Poslednej večeri bol Peter povedal Ježišovi: 
„Pane, hotový som ísť za tebou i do väzenia, i na sm rť!“ Na to 
mu Ježiš povedal: „Hovorím ti, Peter, ešte sa dnes neozve kohút, 
a ty ma tri razy zaprieš, že ma nepoznáš.“ — Na nádvorí Kajfá- 
šovom sedeli pri ohni ľudia a zohrievali sa. AJ Peter sedel medzi 
nimi. Uzrela ho akási slúžka a povedala: „Aj tento bol s ním.“ 
Ale on zaprel, hovoriac: „Žena, nepoznám ho.“ O chvíľu ho zazrel 
iný a povedal: „Aj ty si z nich.“ Ale Peter vyhlásil: „človeče, nie 
som.“ Asi o hodinu neskoršie ktosi iný uisťoval: „Pravdaže, i ty 
si jeden z nich, veď aj tvoja reč ťa prezrádza!“ Vtedy sa Peter za
čal preklínať a prisahať: „Nepoznám toho človeka.“ A keď to 
dohovoril , ozval sa kohút. A Ježiš, ktorého vtedy stráž vyvádzala 
z Kajfášovej súdnej siene, obrátil sa a pozrel sa na Petra. V tom 
sa Peter rozpamätal na slovo Pánovo, ktoré mu bol povedal: 
„Skôr, než sa dnes kohút ozve, tri razy ma zaprieš.“ A tak vyšiel 
von a horko zaplakal.

Keď sa rozodnilo, zišla sa znovu najvyššia rada a druhýkrát od
súdila Ježiša na smrť. To preto, že najvyššia rada mohla právo
platne vyniesť rozsudok len vo dne, a tiež len v úradnej miest
nosti.

Po rozsudku odviedli Ježiša pred rímskeho námestníka Poncia 
Piláta, pretože bez jeho potvrdenia rozsudku Židia rozsudok ne
mohli vykonať.

Medzi tým u Judáša sa ozvalo svedomie. Keď sa dozvedel, že 
Ježiša odsúdili, vrátil tridsať strieborných veľkňazom a starším 
z ľudu a povedal: „Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv.“ Ale 
oni mu povedali: „Co je nás do toho? To je tvoja vec!“ Tu Judáš 
zahodil strieborné peniaze v chráme, odišiel a obesil sa.

Ježiš Kristus pred Pilátom

Židia priviedli Ježiša Krista pred Piláta a tam ho falošne ob
vinili: „Poburoval náš národ, zakazoval platiť cisárovi dane a tvr
dí o sebe, že je  Mesiáš, kráľ.“ Pilát sa vtedy spýtal Ježiša: „Ty si 
židovský k ráľ?“ Ježiš mu odpovedal: „Tak je, ako hovoríš. Ale 
moje Kráľovstvo nie je  z tohto sveta. Ja som sa nato narodil a 
nato som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde.“ ,

Pilát nenašiel žiadnu vinu na Ježišovi a chcel ho oslobodiť, i 
Bolo však obyčajou, že vladár na veľkonočný sviatok prepúšťal ; 
ľudu jedného väzňa, ktorého si žiadali. Mal vtedy povestného 
väzňa, ktorý sa volal Barabáš. Bol to zbojník. A spýtal sa Pilát ; 
Židov: „Koho chcete, aby som vám z dvoch prepustil: Barabáša, 
alebo Ježiša, ktorý sa volá Kristus — M esiáš?“ „Avšak zástup, 
nahovorený starším i z ľudu, kričal: „Barabáša!“ Povedal im Pi
lát: „Čo mám teda urobiť s Ježišom ?“ — Všetci vtedy volali: „Na 
kríž s ním !“

Na to Pilátova manželka mu odkázala, aby neodsúdil Ježiša 
Krista, lebo je  nevinný, ona mala tejto noci veľmi zlý sen. Pilát 
vtedy znovu hľadal spôsob, ako by oslobodil Ježiša. A prikázal vo
jakom, aby Ježiša zbičovali. Vojaci strhli z Ježiša šaty, priviazali 
ho k stĺpu a veľmi ho zbičovali. Potom hodili na Ježiša purpurový 
plášť, vložili mu na hlavu veniec z tŕnia, do ruky mu dali trstinu 
a klaňali sa mu, ako by bol kráľom, smiali sa z neho, dávali mu 
zauchá hovoriac: „Zdrav buď, kráľ židovský!“

Teraz Pilát dal príkaz zbičovaného a skrvaveného Ježiša vyviesť 
von k Židom. Myslel, že nahovorený zástup, keď uvidí tak zbi
čovaného Ježiša, bude k nemu milosrdný. Keď Ježiša ukázal zástu
pu, povedal: „Hľa, človek!“ Vtedy veľkňazi a sluhovia znovu za
kričali: „Ukrižuj, ukrižuj ho!“ A ešte hrozili Pilátovi: „Ak ho 
prepustíš, nie si priateľom cisára, lebo každý, kto sa vydáva za 
kráľa, protiví sa cisárovi.“ Keď Pilát počul tieto slová, naľakal 
sa, dal si priniesť vodu, umyl si pred zástupom ruky na dôkaz 
svojej neviny a vydal Ježiša Krista, aby ho ukrižovali.

Pilát súdil nespravodlivo a tiež, bojac sa o svoj úrad, nevystú
pil otvorene na obranu Ježiša Krista.



Ježiš Kristus učí:
„Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, ale zahubil by 

svoju dušu?“ (Mt 16, 26).
„Kto ma zaprie pred ľuďmi, i ja  ho zapriem pred Otcom svo

jím, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 10, 32— 33).

Krížová cesta a ukrižovanie Ježiša Krista
Voj'aci obliekli Ježiša Krista do jeho šiat, položili na neho ťažký 

kríž a odviedli ho na Golgotu, aby ho ukrižovali. Tú časť utrpe
nia Ježiša Krista*, ktorú znášal na ceste od Pilátovho nádvoria až 
na Golgotu, nazývame krížovou cestou. Na tejto  krížovej ceste 
Ježiš Kristus pod bremenom kríža padal na zem. Po ceste sa 
stretol so svojou Matkou, Presvätou Pannou Máriou. Jedna žena, 
menom Veronika, pribehla s ručníkom a utrela krvavú tvár Ježi
šovu. Na tomto ručníku ostal obraz tváre Ježiša Krista. — Na 
ceste tiež stáli ženy, ktoré plakali nad Ježišom. Ježiš sa k nim 
obrátil a povedal: „Neplačte nado mnou, ale plačte nad sebou a 
nad svojimi deťmi!“

Pretože Ježiš padal pod krížom, Židia a vojaci, bojac sa, aby 
nezomrel po ceste pred ukrižovaním, pristavili istého Šimona Cy- 
renského, ktorý prichádzal z poľa a položil naňho kríž, aby ho 
niesol za Ježišom.

Na Golgote sňali z Ježiša Krista jeho šaty, pribili jeho ruky 
a nohy klincami na kríž a kríž vztýčili. Na kríž pribili tiež tabuľ
ku s nápisom: „Ježiš Nazaretský, kráľ židovský.“ Zástup vysmia- 
val ukrižovaného Ježiša a Ježiš sa modlil za všetkých: „Otče, od
pusť im, lebo nevedia, čo robia!“

Ježišove šaty vojaci rozdelili medzi sebou.
S Ježišom ukrižovali a j dvoch lotrov. Veľkňazi spolu so zákon

níkmi a staršími sa posmievali a vraveli: „Iných zachraňoval, se 
ba samého nemôže zachrániť. Keď je  kráľom Izraela, nech teraz 
zostúpi z kríža, a my uveríme v neho!“ K nim sa pripojil aj jeden 
z ukrižovaných lotrov. Avšak druhý lotor, ukrižovaný po pravej 
ruke Ježiša, ihneď sa ozval, hovoriac: „Ani ty sa nebojíš Boha, 
hoci si tak isto odsúdený? My síce spravodlivo, lebo dostávame, 
čo sme si skutkami zaslúžili. Tento však neurobil nič zlého.“ 
I povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho Krá
ľovstva!“ A Ježiš mu riekol: „Veru, hovorím ti, ešte dnes budeš 
so mnou v ra ji!“

Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, apoštol Ján, Mária Mag
daléna a ešte niekoľko zbožných žien. Keď Ježiš uzrel Matku a 
vedľa nej učeníka, ktorého miloval, riekol Matke: „Žena, toto je 
tvoj syn!“ Potom riekol učeníkovi: „Toto je  tvoja M atka!“ A od 
tej chvíle si ju Ján vzal k sebe a staral sa o ňu.

Bolo poludnie. Tu nastala tma po cele j zemi, lebo sa slnko zat
melo. O tretej hodine popoludní Ježiš zvolal mocným hlasom: 
„Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha!“ Sklonil hlavu a zo
mrel.

V tej chvíli sa zem zatriasla, skaly pukali, chrámová opona je 
ruzalemského chrámu sa roztrhla na dvoje a mnoho zosnulých 
vstalo z mŕtvych. Stotník a tí, čo spolu s ním strážili Ježiša, keď 
videli zemetrasenie a to, čo sa dialo, veľmi sa naľakali a hovorili: 
„Naozaj, toto bol Syn Boží!“

Matka je srdcom rodiny
Niet sporu, že žena po stáročia bo

la považovaná za „podradnú činiteľ 
ku“, zatlačenú len do rodinného súži
tia. Pravda, za menej cennú bytosť 
bola a je žena považovaná len tam, 
kde kresťanská láska k bohu a blíž
nemu zostala hovoreným slovom, pí
saným a hlásaným heslom! Láska k 
Bohu a blížnemu vylučuje akúkoľvek 
nadradenosť kohokoľvek voči komu 
kolvek, teda, nastoľuje vyžadovanú a 
požehnávanú, prirodzenú rovnopráv
nosť so všetkými!

Keď bližšie analyzujeme manželské 
spory, prichádzame k poznatku, že zo 
sŕdc moderných manže’ov veľmi sko
ro sa vytráca neha a láska, tá prepo
trebná romantika spolužitia. Prílišná 
m ateriálna zainteresovanosť, rozšíre
né oči pre všetko krásne, vhodné a 
dosažiteľné, zrýchľujú dychtivý tep 
ľudských sŕdc, ktoré sa uspokojujú 
vypĺňaním túžob a želaní a j na úkor 
momentálnych možností a hlavne, na 
účet duchovného ponímania spoluži
tia v zbožnosti, skromnosti a vnútor
nej radosti a spokojnosti!

Jedno je  isté: nič na svete nie je 
také potrebné a túžené, ako sú pe 
niaze, najmä, keď ide o zachovanie 
životnej existencie! Nič však na sve
te nepodmaňuje a nezotročuje člove
ka, ako horúčkovitá túžba po penia
zoch a ich nadmerné vlastnenie. Pe
niaze sú potrebným požehnanímJ ak 
slúžia k zabezpečeniu existencie a dô
stojného spôsobu života všetkých čle
nov rodiny. Stávajú sa však k l i a t 
b o u  duší, ak strhávajú k závisti, la
komstvu, egoizmu, márnotratnosti n 
bezduchému spôsobu života. Skrom
nosť a nenáročnosť spája ľudské srd 
cia, hojnosť ich roztrháva a vytláča 
z nich nahu, jemnosť a lásku!

Svätý apoštol Pavol pripomína v 
liste Kolosanom: „Teda, ako vyvolení 
Boží, svätí a milovaní, oblečte si city 
milosrdenstva, dobrotivosti, poniže 
nosti, skromnosti, zhovievavosti! Zná
šajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak 
by sa niekto mal ponosovať na iné
ho! Ako vám Pán odpustil, tak a j vy 
jeden druhému! Nad všetko toto 
(m ajte) však lásku, ktorá je  zväzkom 
dokonalosti! A pokoj Kristov nech 
vládne vo vašich srdciach, veď nato 
ste boli povolaní v jednom Tele; a 
buďte povďační!“ (Kol 3, 12—15).

Nik nemôže ani od modernej, ale 
kresťanskej ženy chcieť, aby sa ne- 
odievala primerane móde, aby si ne
zariadila podľa potreby a vkusu svoj 
príbytok, aby si nezabezpečila poho
dlie v rodinnom, pracovnom prostre
dí, k spokojnosti a blahu všetkých! 
Dá sa to v uplatňovaní zásad skrom
nosti, nenáročnosti a rozumnosti tak, 
aby m ateriálne blaho nevytláčalo du
chovné šťastie a  spokojnosť spoluna
žívania. Lebo materiálna základňa je 
len prostriedkom k aktívnemu nábo
ženskému, duchovnému životu všet
kých členov rodiny!

Matka je srdcom rodiny!
Matka je  centrom vnútorného ži 

vota svojho milovaného manžela i 
dietok. Je j materinské a milujúce 
manželské srdce má a musí ovládnuť 
srdce, dušu manžela a detí, lebo len 
tak zabezpečí pre všetkých príliv Bo
žích miltfstí, Božieho požehnávania a 
blahopriazne. Matka má byť vyrovná
vajúcim činiteľom rozkolísaní a výky
vov. Neustále sa modliace matkino 
srdce, zbožne žijúcej duše, nahrádza 
duchovné nedostatky u ostatných č le 
nov rodiny. Láskou a nehou svojho 
srdca upevňuje vieru, nádej a lásku 
k Bohu i vo vzájomných vzťahoch. 
Ak sa matka nemodlí, ak matka ne
bude ž'ť duchovne na potrebnej výš
ke, ťažko očakávať od dietok, ba aj 
od manžela, otca a hlavy rodiny, abv 
vyvíjali duchovnú iniciatívu a krá 
čali k Bohu po ceste spásy . .  . Pravda, 
bremeno lásky a zbožnosti ani matka 
sama neutiahne, je však trvalým a 
silným impulzom, aby ju v dobrom 
príklade zbožnosti nasledoval man
žel i deti!

Teda, treba sa starať o materiálne 
zabezpečenie, a j o potrebný a uspo 
kojujúci blahobyt, ale treba v prvom 
rade venovať pozornosť duchovným 
hodnotám života. Kto má urobiť ránu 
a večer krížik dieťaťu na čielko, kto 
ho má poučiť o Bohu, kto má naučiť 
deti modliť sa a žiť podľa zásad vie
ry, mravov a čností? Nuž, v prvom 
rade matka, za činnej aktívnej pomo 
ci svojho manžela. Isteže tak, že sa



SVÄTÝ MESIACA

Prečítajúc list, patriarcha Alexandrie Cyril sa zamyslel.
V rukách potočiac listom, opäť ho otváral, znovu a znovu 
čítal.

„Iste si sa už dozvedel, že Ján Zlatoústy sa predsta
vil. . . Vyzývam ťa, aby si Jánovo meno zapísal do cirkev
ných záznamov svätých ako svätého, významného vyznava- 
ča, lebo on za pravdu mnoho zla od zlých ľudí vytrpel . .

Patriarcha sa dlho díval na podpis na liste. „Izidor Peluz
ský."

Pustovník Izidor, velikán rokov, v ktorých vládol cisár 
Teodoz mladší.

Patriarcha sa díval na popísaný papier, chtiac vidieť 
v ňom filozofa z púšte. Izidora poznal osobne. Človek učený, 
ktorý absolvoval všetky najvyššie školy tých čias, filozof, 
ktorý zanechal slávu sveta, bohatstvo, a odišiel na paluzskú 
horu. Kňaz, životom aj múdrosťou slávny. Jeho skutky a slo
vá jeho listov prenikali po celom kresťanskom svete. Nepo
hol sa zo svojej hory, ale jeho listy našli všetkých, ktorým 
mal čo povedať. A slová z jeho listov sa odovzdávali z úst 
do úst, ako slová človeka spravodlivého, ktorého pozemský 
život bol životom anjelským.

Tento učený Egypťan, ktorý svoju múdrosť, nadobudnutú 
v školách, zavŕšil životom v púšti, —listami zviedol boj 
s cisárom za patriarchu Jána Zlatoústeho. Ukazoval cisá
rovi, že Ján Zlotoústy bol zo svojho stolca patriarchu vy
hnaný nespravodlivo, vyzýval cisára, aby prestal vo svojom 
začatom zlom diele.

Patriarcha Cyril Alexandrijský videl teraz pred očami vše
tok boj tohto pustovníka s cisárom.

— Nepomohol pustovník Zlatoústemu, — hlasité už uva
žoval patriarcha, — ale vyjavil zlobu a nepravdu tých, ktorí 
do vyhnanstva poslali Zlatoústeho.

Patriarcha rezko vstal. Pocítil, že z listu pustovníka sila 
vchádzala do neho. Zavolal na diakona.

— Na nedeľu priprav všetko pre veľkú slávnosť. Izidor 
Peluzský ma vyzval, aby som vyhlásil za svätého patriarchu 
Jána Zlatoústeho. V túto nedeľu, s pomocou Božou, chcem 
to vykonať. . .

* # *
Schúlený vo svojej cele pustovník Izidor Čítal list, ktorý 

mu poslal akýsi heretik, Terasius. Heretik sa divil, ako mô
že kňaz svätého života, Izidor, tak silne napadať na nich, 
ariánov.

Pustovník natiahol ruku za papierom.
— Ostro a ťažko odsudzuješ nás, Terasius. A ja sa ťa pý

tam: Keby ťa vladár postavil na múry pevnosti, zveriac ti 
stráženie a obranu pevnosti, a ty by si videl, že podkopáva, 
jú a prerážajú múr, aby nepriatelia mohli vtrhnúť do pevnosti,
— či by si sa nepostavil na obranu a všetkými prostriedka
mi i zbraňami by si sa nesnažil zabrániť, aby neprelomili 
múr a neurobili vchod nepriateľom? Urobil by si to, aby si 
aj pevnosť, aj seba zachránil od nepriateľa, a aby si pre
javil vernosť a poslušnosť vladárovi. A či my, ktorí sme po
stavení Bohom v jeho svätej Cirkvi za učiteľov, nemáme 
sa pevne postaviť proti ariánom, ktorí nielenže začali na
padať na mierumilovné, čestné Kristovo stádo, ale mnohých 
aj zahubili?

Pustovník natiahol ruku za ďalším papierom. Písal teraz 
cisárovi Teodozovi, napomínajúc ho, aby nedovolil rozbíjať 
Cirkev a vyzývajúc ho, aby zvolal tretí všeobecný koncil, 
ktorý by podoprel pravú vieru a odsúdil by herézy.

Zanedlho sa schádzali do Efezu biskupi Cirkvi na tretí 
všeobecný koncil. . . (431 r.)

— Počujem o tebe, Patrím, — písal inokedy pustovník 
jednému kňazovi, — že máš dar rozumu a priveľmi dbáš 
o tof aby si prekrásne kázal, podľa všetkých pravidiel ré
toriky. Ale úspešne prechádza životom ten, kto robí dobré 
skutky a káže viac svojím životom ako slovami. Preto, ak 
chceš získať večnú odmenu, málo dbaj na krásu kazateľ
ských prednesov a celým srdcom sa radšej snaž robiť dobré 
skutky a tak kázať predovšetkým svojím životom.

# t *

Pustovník písal list biskupovi Apolóniovi.
— Ľudia majú slobodnú vôľu a nehodí sa, ani netreba 

tých, ktorí nechcú čestne a spravodlivo žiť, ku takému ži
votu nútiť. Preto sa ty snaž dobrou radou a tiež svojím 
dobrým životom osvietiť tých, čo žijú v temnote.

* * *

— Nepatrí sa čestnému človeku byť hrdým na svoje dob
ré skutky, ale k pokore sa privádzať. Ten, kto robí dobré 
skutky, má svetlý veniec. A ten, kto mnohé dobré skutky 
vykonal, ale sa domnieva, že je málo toho, čo dobrého 
urobil, ten Človek za týmto pokorným zmýšľaním o sebe, 
svetlejší, jagavejší veniec dostane. U koho je pokorné 
zmýšľanie, jeho dobré skutky bývajú svetlejšie, no ak niet 
pokorného zmýšľania, vtedy aj svetlé dobré skutky temne
jú a veľké sa zmenšujú. Preto, ak chce niekto svoje dobré 
skutky ukázať veľkými, nech ich nepokladá za veľké, a 
vtedy sa ony stanú veľkými.

* * *

Takto učil vo svojich listoch pustovník Izidor, ale pred
tým, než takto začal učiť, sám začal takto konať a až po
tom poúčal.

Odpovedal na list helenopolského biskupa Palládia.
— Kňazi, ktorí prebývajú medzi ľuďmi, svätejšími a čest

nejšími majú byť, ako tí, ktorí do hôr a púští odišli, lebo 
kňazi sa starajú o seba i o ľudí, a tí, ktorí odišli do 
púšte, sa starajú iba o seba. Na život kňazov, ktorí sú 
medzi ľuďmi, sa všetci pozerajú a nasledujú ho, aj tí, 
ktorí sedia v jaskyniach a púšťach, tí svoje rany liečia 
alebo vence sami sebe pletú.

«  *  *

— Píšeš, že ty často poúčaš v spoločnosti, ktorá by 
dávala i popud na zlé myšlienky« ale ty nikdy nepociťuješ, 
aby sa to na tebe prejavovalo. Nech bude aj tak. A ja 
chcem, aby každému bolo zrejmé to, že od vody sa sten- 
čujú kamene, a kvapky dažďa, ktoré často padajú na ka
meň, prebíjajú ho. Posúď sám, čo hovorím. Čo je tvrdšie 
ako kameň, a čo mäkšie ako voda, a ešte ako kvapka vo
dy? Keď kameň sa zdoláva kvapkami vody, teda ako vôľa 
človeka, ktorá je mäkšia a kolísavá, častou príležitosťou 
k hriechu, by nebola premožená?

* # *

Izidor Peluzský pochádzal z Alexandrie. Vyznačoval sa 
krásnymi prednesmi a hlbokou učenosťou. No jedného dňa 
zanechal všetko a odišiel do púšte. Na východnom brehu 
Nílu, blízko mesta Peluzia, našiel jaskyňu. Prišli k nemu 
ešte niekoľkí ľudia a on bol ich kňazom. Ctihodný Izidor 
Peluzský dosiahol hlbokú starobu. Celý svoj život poúčal 
slovom, ale najmä písmom. Napísal niekoľko tisíc listov, 
z ktorých sa zachovalo doteraz dvetisíc dvadsať, ktoré sú 
zozbierané do niekoľkých kníh.

Cirkev slávi pamiatku svätého Izidora Peluzského 4. feb. 
ruára.

budú obaja manželia spolu s deťmi 
modliť, duchovne sa poúčať a podpo
rovať sa vo viere, v mravnom spôso
be života, v uplatňovaní zásad čnos
tí. Skromnosť, pokora, čistota, vzá
jomná úcta, porozumenie, ohľaduplnosť 
a láska, ukotvene v spôsobe života 
rodiny, znamenajú jej tichosť, spo
kojnosť a plnosť požehnávania Božie
ho. Len život viery, mravov a čností 
dokáže zabezpečiť prepotrebná teplo 
rodinného krbu, ktorá sa tak veľmi 
vytráca z rodinného súžitia dnešných 
čias.. .

Blahobyt sa dá získať materiálny
mi prostriedkami, pokoj a mier spo
lužitia sa môže udržiavať jedine vrúc
nymi modlitbami a vyprosovaním Bo
žieho požehnávania.

Tibor F ed o ren k o

Niečo o láske k blížnemu
V každom období žijú dobrí í zlí 

ľudia. Vždy sa nájdu Šľachetní jedin 
ci, ktorí sa sebaobetavo ponáhľajú 
pomôcť druhým a sú schopní vyko

nať mimoriadne pekné skutky. Ale ja 
myslím nielen na ojedinelé osoby a 
ich činy, ale i na tie, ktoré vykoná' 
vajú viacerí, ba i celá spoločnosť.

Aké je to vzrušujúce, keď sa člo
vek stretne s povznášajúcimi činmi, 
keď ľudia pozabúdajú na svoje — 
niekedy sebecké — záujmy preto, aby 
druhým pomohli, poslúžili. V takej 
chvíli náhle sa prebudí v Človeku to
to lepšie „ja“, ktoré ním pohne, aby 
niečo dobré a nezištné vykonal pre 
dobro druhého.



O SVÄTOM PÍSME
Ježiš Kristus tie ž  vysve tľova l apošto lom  Sväté  písmo S tarého 

zákona i svoje podobenstvá, svoju náuku a a p o š to li až v tedy  ho 
plne porozumeli. „V te d y  im o tv o r il myseľ, aby rozum eli Pís
m am ..." (Lk 24,24). A  v S kutkoch apošto lských  čítam e tiež  o 
tom: „ . . . A  hľa.ym už z E tióp ie , kom orn ík a m ocný hodnostár 
etiópskej k rá ľovne j, k to rý  bol p riš ie l do Jeruzalem a vykonať si 
pobožnosť, v raca l sa, sed iac na svojom  voze, a č íta l p roroka Iza- 
iaša. Tu rieko l Duch F ilip o v i: „P r is tú p  a p ripo j sa k tom u to  vozu!" 
Keď F ilip  p ribehol, počul, ako č íta  proroka Izaiáša; i o pý ta l sa: 
„Ba či aj rozumieš, čo č ítaš? " A  on odpoveda l: „A k o  by som to  
mohol, ak mi to  n iek to  n e v y s v e tlí? ..."  (Sk. 8 ,2 9 -3 1 ) .  A  sv. 
apoštol Peter výrazne hovorí o L is toch  sv. apošto la  Pavla, že 
„ . . .s ú  v nich n iekto ré  veci, k toré  ťažko pochop iť. A neučení a 
nestáli ľud ia  ich prekrúca jú  na v las tnú  záhubu, ako aj osta tné  
Písma." (2 Pt 3,16).

„Choďte teda a učte vše tky n á r o d y . . . "  (M t 28,19) -  povedal 
Ježiš Kristus apošto lom  svoje j C irk v i. Teda, C irke v  učí a sp rá v 
ne vysvetľu je Sväté písmo z vô le samého Ježiša K ris ta . T rid e n t
ský snem oi tom  ta k to  hovorí: „N ik to  nemá právo t lm o č iť  Sväté 
písmo o pravdách v ie ry  a m orá lky  tak , aby ho pri tom  prekrúca l 
podľa v lastného  uváženia, v rozpore s tým  význam om , ktorého 
sa pridrž iava la  a p rid rž iava  sv. C irke v  a lebo v rozpore so- sú 
hlasnou m yšlienkou O tcov. Svätá  C irkev  jed iná  má právoi po- 
suo'zovať správnosť zmyslu i tlm očen ia  Svätého písm a."

O tom to všetkom  D ruhý va tiká n sky  konc il v y h lá s il to to : „K e ď 
že všetko, ČO' inšp irovan í au to ri, čiže svä top isc i tv rd ia , načim  
pokladať za výro:k Ducha Svätého, treba  uznať, že kn ih y  Písma 
bezpečne, verne a bez om ylu uč ia  pravdu, k to rú  chcel mať Boh 
vo Svätom písme zaznačenú na naše spasenie ." (11).

„Keďže však vo Svätom  písme Boh p rehovoril p rostredníc tvom  
ľudí a ľudským  spôsobom, aby v y sve tľo va te ľ Svätého písma 
dobre pochopil, ČO' nám chcel Boh povedať, musí pozorne skú
mať, čo v lastne  m ali svä top isc i v úmysle v y ja d r iť  a čo Boh uznal 
za dobré p re ja v iť ich s lovam i.

„Aby sme z is t i l i  úmysel svä top isca , treba  si okrem  iného vší
mať aj l i t e r á r n e  d r u h y .  Lebo iným  spôsobom  sa pravda 
podáva a vy jad ru je  v rozm an itých  h is to ric kých  te x to ch  a ináč 
v textoch prorockých a lebo básn ických , a lebo v iných  form ách 
vyjadrovania. Ďalej je potrebné, aby vysve tľo va te ľ h ľa da l zm y
sel, ktorý svä top isec chcel v daných o ko lno s tiach  vy jad iriť a 
skutočne vy ja d ril pomocou v tedy  používaných lite rá rn ych  d ru 
hov, podľa podm ienok svoje j doby a ku ltú ry . A by sa to t iž  sp ráv
ne pochopilo, čo chcel posvätný au to r povedať tým , čo napísa l, 
načim venovať ná lež itú  pozornosť oným zvyča jným  íreč itým  spô
sobom m yslenia, vy jad rovan ia  a rozprávan ia , k toré  jes tvova li 
v časoch svä top iscových , ako aj na spôsoby, k toré  sa v te j dobe 
používali vo vzájom ných ľudských  stykoch.

„Keďže však Sväté písmo treba  č íta ť  a vysve tľo va ť v tom  
istom Duchu, v ktorom  bolo- napísané, aby sa z is til p ravý zmy
sel posvätných tex tov , nemenšiu pozornosť načim  venovať i ob 
sahu a jednote  ce lého Písma a b ra ť z re te ľ na živú tra d íc iu  ce
lej C irkvi a na ana lóg iu  v iery.

„Všetko to, ČO' sa týka  vysve tľo van ia  Svätého písma, pod lieha  
konečnému dobrozdaniu  C irkv i, k to rá  má odi Boha poverenie 
a úlohu uchovávať a vysve tľovať s lovo Božie." (12) (V ie roučná  
konštitúcia o Božom zjavení) (11,12).

Čítaním Svätého písma, najm ä E van je lií a os ta tných  posvä t
ných kníh Písma svä tého Nového zákona v id ím e  a k tuá lno sť Svä
tého písma pre naše časy. C irkev  chce, aby ve riac i Sväté písmo 
nielen p reč íta li, n ie len  čo n a jčas te jš ie  č íta li,  a le  aby aj uvažo
vali, rozjím ali nad tým , čo z neho p re č íta li, a le  najm ä aby ž i l i  
s v o j  ž i v o t  p o d ľ a  E v a n j e l i a .  Lebo spásonosná pravda 
Svätého písma nespočíva v tom , že niečo poznám a považujem  
za pravdu, ale v tom , aby ma tá to  pravda zau ja la , ov lá d la  mnou 
a ja sa rozhodnem zdokonaľovať svoj ž ivo t podľa  evan je lia .

t. ííearn , anglický spisovateľ, spo
mína na jednu skutočnú a dram atic
kú udalosť, ktorá hovorí o láske k 
blížnemu.

Kedysi Čínu postihlo veľké zeme
trasenie. Pri mori pracovali ľudia na 
svojich poliach. Ešte nič netušili, le 
bo zem etrasenie prichádzalo od mo
ra. V tom čase na vyvýšenej planine 
pracoval chudobný roľník na svojom 
ryžovom poli, ktoré už dozrievalo. 
Zrazu zbadal, že na mori sa z diaľky 
približuje hrozne veľká a dlhočizná 
vlna. Roľníkovi stislo srdce od stra
chu . . .  Čo má robiť, aby svojich dru
hov na rovine zachránil? Krikom ne
mohol im pomôcť, lebo ľudský hlas 
možno počuť zrozumiteľne len do 
dvesto metrov. Čo robiť?! . . .  V tom 
ho napadlo, že zapáli svoje ryžové 
pole, ktoré malo zabezpečiť živobytie 
jeho rodiny, Vedel, že keď dole zba
dajú horieť jeho pole, budú bežať, 
aby pomohli uhasiť oheň. A skutoč
n e . . .  Keď roľníci sa dostali na vy
výšenú planinu, s hrôzou zbadali b lí
žiacu sa ozrutnú vlnu, ktorá za chví
ľu zaplavila celú rovinu. Majúc pred 
očami hrozný obraz pustošenia po
chopili, prečo ten človek zapálil svo
je pole. Srdce im zahorelo nesm ier
nou vďakou za obeť, ktorú ten roľník 
priniesol, aby zachránil ich životy.

Možno niekto povie, že dnes by sa 
to nestalo, aby niekto pomohol tomu, 
alebo tým, ktorí potrebujú pomoc. 
Ziaľ, sú ľudia, ktorí voči nešťastiu a 
biede iných sú ľahostajní a hluchí.

Ale, našťastie, ešte nevyhynuli dob
rí ľudia, ktorí sú v prípade potreby 
ochotní pomáhať. I naša spoločnosť 
vynakladá veľa prostriedkov na to, 
aby pomohla tým, ktorí najviac po
trebujú pomoc a sociálnu starostli
vosť.

Kristus Pán v podobenstve o milo
srdnom Sam aritánovi podáva jasnú 
náuku, čo je  láska k blížnemu. Mám 
sa nielen modliť, ale a j vykonávať 
skutky milosrdenstva, aby moje srd
ce nebolo uzavreté pred tými, ktorí 
potrebujú moju pomoc. M. MAGYAR

Skvelý liek
Renáta bola ešte mladá žena a 

mala ostrý jazyk. Rada ním popicha
la kdekoho. Vtedy sa cítila šťastná. 
Takto žila v neustálych sporoch so 
susedmi, spolupracovníčkami v JRD i 
s ostatnými známymi. Márne ju na
pomínal je j manžel Mirko, ktorý bol 
tichej povahy. Odvrkla mu: „Ani by 
si ma nikto nevšimol, keby som kaž
dému ustupovala.“

Kým žil je j svokor Mišo, rozvážny 
a vážený muž, neopovážila sa pustiť 
do svokry Julky. Ale Mišo spadol z 
vlečky a v nemocnici podľahol svoj
mu zraneniu. Svokra nariekala za 
svojím manželom, nejedla, nespala. 
Schudla, zbledla, ľudia hovorili, že 
dlho nevydrží. Že najneskôr do roka 
pôjde za ním.

Renáta nič nehovorila, ale dúfala, 
že sa tak ozaj stane. No svokra sa 
časom zmierila so svojím osudom. Ne
vestu to škrelo. Nemohla na ňu po
zrieť, nemala pre ňu vľúdne slovo, 
odpovedala je j len tak cez zuby.

Raz odpoludnia si svokra sadla na 
stoličku pod strom, aby si odpočinu
la. Renáta zbadala červeň v je j tvárí, 
a tak ju to napajedilo, že sa nezdr
žala. Uštipačne poznamenala:



— Hovorili, že do roka pôjde za 
manželom. Ani čert jej nebude. Pre
žije i mňa.

Svokra neodpovedala, ale usilovala 
sa jej vyhnúť a vo všetkom ustúpiť. 
Oddelila sa od mladých, nasťahovala 
sa do malej izbietky a tam trávila 
dni svojej staroby. Veľmi rada mala 
vnuka Marcelka, ktorý ju často nav
števoval, lebo mu dávala cukríky, čo
koládu a iné dobroty. Tešila sa, že si 
s ním môže porozprávať, že ho môže 
pohladkať, pobozkať. Raz ochorela, 
lomcovala nou horúčka, zoslabla. Keď 
k nej Marcelko zašiel, ležala na po
steli. Julka sa mu potešila a priho
vorila sa mu:

— Vidíš, zlatý môj, aká je babička 
chorá, slabá!

Marcelko sa uškrnul a odpovedal:
— Veľmi vás tu treba, ako vlka do 

neba.
Julka si zakryla tvár a plakala. Cí

tila sa opustená, zbytočná, ba na ťar
chu vlastnej rodine. Tento pocit ju 
zhrýzal, chcela sa ho zbaviť. Zle sa 
cítila i vo vlastnej izbietke. Keď vy
zdravela, išla do dediny prihovoriť 
sa niekomu, zabudnúť na svoje po
loženie. Sotva prasla sto metrov, keď 
jej do očí udrela postava ešte po
merne mladej ženy, Jolanky. Sla po 
dvore, ruky mala pred sebou, akoby 
niečo hľadala. A ozaj hľadala košatú 
jabloň, pod ktorou bola lavička. Na 
tej sedávala celý deň, lebo bola sle
pá. Jej manžel Peter ráno odchádzal 
do práce na JRD. Keď sa predveče
rom vrátil, zaviedol ju do izby, uvaril 
večeru a potom sa spolu najedli. Ob
čas si k nej niekto prisadol a priho
voril sa jej. Neraz sa stalo, že sa 
chcela vrátiť do izby pred manželo
vým príchodom, lebo ju zastihol 
dážď. Vtedy sa sama usilovala trafiť 
do domu. Ale išlo jej to ťažko. Často 
blúdila, ba sa aj potkla a spadla. Ud
rela sa, a nezriedka sa i poranila na 
rukách, nohách, ba i na tvári. Vtedy 
volala o pomoc. Keď ju počul dobrý 
človek, ponáhľal sa ju zodvihnúť a 
voviesť do izby. Keď ju teraz Julka 
zbadala, bežala k nej, chytila ju za 
ruku, priviedla k lavičke a posadi
la sa k nej.

— Zlatá moja, — prihovorila sa k 
naj súcitne Julka — nie si hladná?

— Nie som, manžel navaril raňaj 
ky.

— A na obed máš niečo?
— Mám vo vrecku kus chleba, ve

čer manžel pripraví niečo zas.
— Uhádnem, bude najskôr čaj, veď 

po celodennej práci nechce sa mu 
veľmi variť.

— Äno, poväčšinou máme na veče
ru čaj.

— Dovoľ, aby som vám obom na
varila obed.

Šla do kuchyne, uvarila zelenino
vú polievku a rezance s tvarohom. 
Takto dochádzala denne, urobila ná
kup, navarila, umyla riad. Upratala 
dom, vyprala bielizeň. Jolanke pomá
hala vo všetkom ako vlastnej sestre. 
Touto pomocou i sama pookriala. Za
budla na pocit zbytočnosti, cítila sa 
až v?ľmi potrebnou pre nešťastnú Jo- 
lanku. Priala si čím dlhšie žiť, aby 
jej mohla činí viacej pomôcť.

Skúsme tak robiť i my. Presvedčí
me sa, že pomoc nešťastnému je 
skvelý liek na rany nasej vlastnej 
duše. Dr. Ján RURÄN

V Evanjeliách hovorí k nám Ježiš Kristus. Kristus nás nabáda, 
volá nás, aby sme sa rozhodli. Táto výzva Krista „Poďte za 
m n o u . . . ! "  nebola časová iba pre dobu jeho zemského prebý
vania medzi ľuďmi. On, Ježiš Kristus, náš Spasiteľ a Vykupiteľ 
-  On nemá obmedzenia v čase, On je stály, trvalý, v e č n ý .

f'i je možné sektárskym spôsobom dokazovať alebo vysvetľovať Sväté Pís- 
m ?

K tomu, 60 sme už povedali o Svätom ¡písme, treba ešte poukázať na náuku 
sieikt o S'vätoiai ¡písme. Ide nám tu o to, aby sme sa zoznámili s učením sek
tárov, ia ’aby sme poaikázaM. ¡na pravdu, s úmyslom správneho pochopenia a 
p.,i2 n,?»!mia ¡pravdy -aj saimoitnými sektármi. To všetko v znamení lásky k našim 
pomýleným bratom v radoch sektárov.

Všetci sektári o Svätom písme učia: 1. Katolícka Cirkev zakazuje čítať Sväté 
písmo. 2. Kažidý má čítať Sväté ipísmo, (pretože bez toho nie je možné dosiah
nuť spasenie. Ježiš prikázal čítať Sväté Písmo: „Skúmajte Písm a. . .  oni sved
čia o m ne!“ (J.n 5, 39J. 3. Sväté Písmo je  jasné, každému zrozumiteľné, každé
mu Svätý Duch dá, aby porozumel pravdu (Skut. 17, 11], „Zvelebujem ťa, 
Oíče, Pane neba a zeme, lebo si ukryl tieto veci pred múdrymi a obozretnými, 
a maličkým si ich  vyjavil“ (Lk 10, 21), preto je  možné Sväté písmo voľne vy
svetľovať. Sám Ježiš vyzýva: „Skúmajte P ísm a. . . “ (J 11 5, 39).

K bodu 1. Odpoveď na tieto tvrdenia sektárov sme už videli v úvodných 
častiach tofoito článku. Videli sme, že nie je  pravda, že Cirkev zakazuje čítať 
Sväté písmo. Cirkev uchráni1®, zachovala Sväté písmo, »prekladala a prekladá 
ho do všetkých svetových jazykov, ba aj do jazykov malých národnostných 
skupín, aby ľudia čítali, podľa neho žili, aby malá vo svojich domoch Sväté 
písmo. .

K bodu 2. Seiktári učia. že bez čítania Svätého písma nie je  možné dosiah
nuť spasenie. Hoci Cirkev nič si tak neželá ako to, aby ľudia čítali Sväté pís
mo, pritom vyhlasuje, že náuka siekt je  nepravdivá. Bez čítania Svätéiho pís
ma možno dosiahnuť spasenie. Dosiahli spasenie iprví kresťania, ktorí ešte 
nemali Sväté písmo, dosiahli spasenie milióny, keď Sväté písmo bolo iba v 
jednom exemplári n,a paipyruse v synagógach, dosiahli spasenie všetci spra
vodliví Starého zákona až po Mojžiša, lebo dovtedy vlastne Sväté písmo ne
bolo. Mojžiš bol prvý, čo napísal prvé knihy Svätého písma. Ak by nebolo 
možné dosiahnuť spasenie bez čítania Svätého písma, tedla ako by mohli byť 
spasení negramotní, ktorí nevedia čítať, alebo slepci? Nie každý v živote môže, 
alebo má možnosť čítať Sväté písmo. Preto bež čítania Svätého písma možno 
dosiahnuť spasenie, no nemožno dosiahnuť spasenie bez dodržiavania toho, 
čo nás učí Sväté písmo. Žime podľa Svätého písma — vtedy dosiahneme spa
senie.

Slova Ježiša Krista „Skúmajte Písma . . . “, ktorými argumentujú sektári, — 
Ježiš povedal farizejom, ktorí neverili jeho slovám, a preto im povedal, aby 
čítali Sväté písmo (Starého zákona) a uvidia, že sa tam píše o ňom.

K bodu 3. Nie je  pravdivým tvrdenie sektárov, že Sväté písmo je jasné a kaž
dému zrozumiteľné. O tom sme podrobnejšie už písali poukazujúc na to, že 
vo Svätom písme sú miesta, ktoré jasne naznačujú, že Sväté písmo bez vy
svetlenia nie je možné v plnom rozsahu a  správne porozumieť. Sám Kristus 
v/svetľoval apoštolom svoju náiuku i Sväté ipísmo Starého zákona. Ďalej smg 
už poukázali na to, že k tomu, aby sme rozumeli Sväté písmo správne a v pl
nom rozsahu, treba mnoho rokov odborných štúdií biblických vied. — Keď 
sektári hovoria, že Sväté Písmo je  také jasné, teda prečo vzniklo tak mnoho 
rôznych siekt a každá z nich Sväté písmo inakšie vysvetľuje? Práve táto sku
točnosť je dôkazom, že sektárom ohýba pomoc Svätého Ducha. Citát „ukryl 
si tieto veci pred múdrymi a obozretnými, a maličkým si ich vyjavil“ sa vôbec 
netýka sektárov, ’ale apoštolov a učeníkov Kristových ’ a ich  nástupcov — 
kňazstva Cinkvi. A „m aličkí“ to sú ľudia Čistého srdca. Ježiš Kristus vyzýva 
všetkých, aby sme boli čistého srdca, nevinní, bez hriechu ako tí „maličkí — 
deti“, lebo takých je kráľovstvo nebeské.

Nikde vo Svätom písme nie je miesto, kde by bolo napísané, že každý môže 
vysvetľovať Sväté písmo podľa vlastného rozumu a ako chce. Naopak, apoš
tol Peter varovne upozorňuje (2. list 3, 16], že vo Svätom písme sú miesta, 
ktoré je  ťažko porozumieť, preto varuje, aby veriaci takéto miesta nepochopili 
nesprávne a Cirkev vydáva Sväté písmo s vysvetlivkami svätých Otcov. Svätí 
Otcovia spísali náuku a vysvetlenia tak, ako ich počuli, či už priamo, alebo 
nepriamo od apoštolov, a ďalej tak, ako za pomoci Svätého Ducha Sväté 
písmo bolo napísané, tak za pomoci Svätého Ducha Cirkev ho aj ochraňuje, 
hlása a vysvetľuje. O toto sa postarai Ježiš Kristus: „A ja budem prosiť Otca, 
a dá vám iného Ochrancu — Utešiteľa, aby bol naveky s vami — Ducha 
p ra v d y ...“ (Jn 14, 16]. A od tohto okamihu pod vedením Svätého Ducha Cir
kev učí a vysvetľuje — n e o m y l n e .

Každý rozumný človek nedá liečiť seba pastierovi, ale lekárovi, nenájme 
pro svoje deti za učiteľa negramotného, ale študovaného učiteľa, nedá stavať 
svoj dom -krajčírovi, ale m ajstrovi— murárovi. Tak isto rozumný človek ne
môže prijať to, aby hocikto, čo sotva vie čítať a písať, vysvetľoval Sväté pís
mo. Lebo keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.
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ŽIVOT JEŽIŠA KRISTA
podľa štyroch evanjelistov

Ježiša neprija li v Samárii (Lk 9, 52 -  56)
I vyslal pred sebou poslov, ktorí sa pobrali a 

došli do jednej samaritánskej dediny,1 aby mu 
tam pripravili útulok. Ale ho neprija li, lebo išiel 
smerom na Jeruzalem. Keď to v ide li jeho učeníci 
Jakub a Ján, prehovorili: „Pane, chceš, aby sme 
povedali: „Nech zostúpi oheň z neba a zničí ich?" 
On sa však obrátil a pokarhal ich. I pobrali sa doi 
inej diediny.

1. Sam aritáni, pochádzajúci z Jozefovho kmeňa, cez d lhé 
storočia zli'ali sa s iným i národm i. P reto n im i Ž id ia  pohŕ
dali. Sam aritáni na to  reagova li tak , že si p o s ta v ili v las tn ý  
chrám na hore G arizim .

Ježiš posiela 72 učeníkov kázať
(Lk 10,1 -  12; 10, 16)

Potom pán ustanovil ešte iných sedemdesia- 
tichdvoch (učenfkov) a poslal ich po dvoch pred 
sebou do každého mesta a miesta, kam sa sám 
chystal ísť. A povedal im:

„Žatva je veľká ale robotníkov málo. Proste 
teda Pána žatvy, aby poslal robotníkov do svojej 
žatvy! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov 
medzi vlkov! Nenoste ani mešec, ani kapsu, ani 
obuv, a cestou nikoho nepozdravujte!1 Do ktorého
koľvek domu vojdete, najprv povedzte: „Pokoj to 
muto domu!" Ak v ňom býva človek hodný poko
ja, váš pokoj na ňom spočinie; ale ak nie, vrá ti 
sa k vám. A v ťoim dome potom ostaňte; jedzte 
a pite, čo vám ponúknu; lebo hoden je robotník 
svojej mzdy. Nesťahujte sa z domu do domu! Keď 
vojdete do ktoréhokoľvek mesta a prijmú vás, 
jedzte, čo vám predložia! Uzdravujte tam chorých 
a hovorte im: „P riš lo  k vám Kráľovstvo Božie!" 
Keď však vojdete do mesta, kde vás neprijmú, 
vyjdite na námestie a povedzte: „O triasam e vám 
tu i prach, čo sa nám z vášho mesta p rilep il na 
nohy; ale nech je vám známe, že už prišlo Krá
ľovstvo Božie!" Hovorím vám, že ľahšie bude 
v deň (súdriy) Sodome, ako tomu mestu."

1. „Cestou n ikoho nepozdravu jte ", zriGmená iba to ľko , 
aby nestrácali drahocenný čas na svoje j ceste d lhým i zdvo
rilostnými rečami, o rien tá lcom  v las tným i.

Návrat učeníkov (Lk 10, 17 -  20)
Tí sedemdesiatidvaja sa v rá tili natešení a ho

vorili: „Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú 
v tvojom mene." Ale on im povedal: „V ide l som 
satana padnúť z neba ako blesk. Hľa, dávam vám 
moc šliapať po hadoch a škorpiónoch, i po všet
kej moci nepriateľa a nič vám neuškodí! No nie 
z toho sa radujte, že sa vám zlí duchovia poddá
vajú, ale rad’ujte sa, že vaše mená sú zapísané 
v nebesiach!"

„Poďte ku mne všetci us ta tí“ (M t 11, 25 -  30)
Vtedy sa Ježiš vyslovil takto: „Zvelebujem ťa, 

Otče, Pán neba i zeme, lebo si ukryl tie to  veci 
pred múdrymi a rozumnými, a vy jav il si ich m alič
kým!1 Äno, Otče, lebo tak sa t i zaľúbilo. Môj 
Otec mi všetko odovzdal, a n ikto  nepozná Syna 
iba Otec, ani Otca n ikto nepozná iba Syn a komu 
to Syn chce zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa 
namáhate a ste obťažení, a ja vám dám odpoči
núť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo

mňa, lebo som tich ý  a pokorný srdcom, a nájdete 
odpočinok svojim  dušiam. Lebo moje jarmo je prí
jemné a moje bremeno ľahké".

1. Zm ysel to h to  Ježišovho výroku je: to to , čo ja učím, 
si ty  skry! pred vzde laným i a skúseným i a z ja v il neskúse
ným. Boh svoje ta jo m stvá  nepodal študovaným  (zákonní
kom a fa rize jo m ), k to rí spyšneli a s ta li sa p re fíkaným i, ale 
prostým  ľuďom , k to rí zosta li pokorným i voč i Bohu. V te jto  
s ta t i Ježiš jasne tv rd í, že je Synom Božím.

„B lažení ste, ktorí ma v id íte " (Lk 10, 2 3 -  24)
Potom sa obrá til osobitne k učeníkom a pove

dal: „B lažené oči, ktoré vid ia , čo vy v idíte! Le
bo hovdirím vám: Mnohí proroci a králi ž iadali si 
v id ieť, čo vy v idíte, a nevideli, a počuť, čo vy 
počujete, a nepočuli."

Hlavné prikázanie (Lk 10, 25 - 28)
Tu vstal istý zákonník, aby ho pokúšal a vra

vel: „U č ite ľ, povedz, čo mám robiť, aby som do
siahol večný život?" On mu povedal: „Čo je na
písané v Zákone? Ako (tam) čítaš?" A ten odpo

vedal: „M ilova ť budeš Pána, Boha svojho, celým 
svojím srdcom, celou svojou mysľou, a svojho 
blížneho ako seba samého!" A (Ježiš) mu rie
kol: „Správne si odpovedal. Tak rob, a budeš 
žiť!"

Podobenstvo o m ilosrdnom Samaritánovi
(Lk 10, 29 - 37)

Ale on sa chcel ospravedlniť a preto vravel 
Ježišovi: „A  ktože je môj blížny?" Ježiš na odvetu 
prehoivoril:

„ Is tý  človek zostupoval z Jeruzalema do Jeri- 
cha a padol (do rúk) zbojníkov, ktorí ho o lúp ili, 
zb ili a oc'išli, zanechajúc ho polomŕtveho. V tom 
náhodou zostupoval tou cestou istý kňaz, ale keď 
ho videl, obišiel obďaleč. Podobne aj levita  pre
chádzal popri tom mieste a keď ho videl, obišiel 
obďaleč. Keď však naňho na tra fil istý cestujúci 
Samaritán a videl ho, prišlo mu (ho) ľúto. I p ri
s túp il (k nemu), obviazal mu rany a nalia l na ne 
oleja a vína. Potom ho vyložil na svoje dobytča, 
doviedol ho do hostinca a postaral sa o neho. 
Nasledujúceho dňa vyňal dva denáre a dal ich 
hostinskému so slovami: „S ta ra j sa oň, a ak vy
naložíš (na neho) viac, zaplatím  ti, keď sa vrá
tim ".

„K to rý  z tých to  troch zdá sa t i  byť blížnym to 
mu, čo upadol med<zi lotroiv?" A on odpovedal: 
„Ten, čo mu preukázal m ilosrdenstvo." I povedal 
mu Ježiš: „C hoď  a rob podobne!"

Ježiš u Marty a Márie (Lk 10, 38—43)
Ako tak išli, došiel do akejsi dediny, a istá že

na, menom Marta, ho prijala do domu. Tá mala 
sestru, menom Mária, ktorá si sadla Pánovi k no
hám a počúvala jeho slová. Marta zas si dala 
mnoho práce s obsluhou. Zrazu si zastala a pove
dala: „Pane, nedbáš o to, že ma sestra necháva 
samotnú posluhovať? Povedz je j, nech mi pomô
že!“ Ale Pán je j odpovedal: „Marta, Marta, staráš 
sa a znepokojuješ o mnohé veci, kým len jedno 
je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý 
je j nebude odňatý.“1

1. Ježiš iste nechce svojim zákrokom odsúdiť činnosť Mar
ty, ale chce pripomenúť, že prvým a skutočným cieľom 
ľudského života je uskutočniť dokonalé nadprirodzené spo
jenie s Bohom.



Ježiš učí apoštolov modliť sa „Otčenáš“ (Lk 11,
1—2. Mt 6, 7—15)

Raz sa stalo, že sa na ktoromsi mieste modlil. 
A keď skončil, povedal mu jeden z jeho učení
kov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako i Ján naučil 
svojich učeníkov.“ Povedal im teda:

Pri modlitbe nehovorte mnoho ako pohania! 
Myslia si totiž, že budú vypočutí pre svoje mnohé 
hovorenie. Nebuďte im podobní! Veď váš Otec vie, 
čo potrebujete, prv než by ste ho prosili.

Vy sa teda modlite takto:
Otče náš, ktorý si na nebesiach, 
posväť sa meno tvoje!
Príď Kráľovstvo tvoje!
Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi!
Chlieb náš každodenný daj nám dnes!
A odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
A neuvoď nás do pokušenia, 
ale zbav nás od zlého!
Lebo ak odpustíte ľuďom ich priestupky, i váš 

Otec nebeský odpustí vám, ale ak vy neodpustíte 
ľuďom, ani váš Otec neodpustí vám vaše priestup
ky.

Podobenstvo o neodbytnom priateľovi — Vytr
valá modlitba (Lk 11, 5—8)

Potom im hovoril: „Kto z vás, keď nejaký jeho 
priateľ príde k nemu o polnoci a povie mu: ,Pria
teľu, požičaj mi tri chleby, lebo istý priateľ sa 
cestou u mňa zastavil a nemám mu čo ponúk
nuť; a ten znútra by mu odpovedal: ,Neobťažuj 
ma! Dvere sú už zamknuté, a moje deti sú so mnou 
v posteli. Nemôžem vstať a dať t i;’ hovorím vám, 
ak aj nevstane a nedá mu preto, lebo mu je pria
teľom, predsa pre jeho neodbytnosť vstane a dá 
mu všetko, čo potrebuje.

„Pýtajte a dá sa vám“ (Lk 11, 9—13]
A ja vám hovorím: Pýtajte a dá sa vám, hľa

dajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. Lebo kaž
dý, kto si pýta, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto 
klope, tomu sa otvorí.

Keď medzi vami vlastný syn poprosí otca o 
chlieb, či mu podá kameň? Alebo o rybu, či mu 
miesto ryby podá hada? Alebo ak poprosí o vaj
ce, či mu podá škorpióna? Keď teda vy, hoci ste 
zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo 
viac váš Otec nebeský dá Ducha Svätého tým, 
ktorí ho prosia.“

Ježiš v Jeruzaleme na sviatok Stánkov (Jn 7,
2—13)

Bol však blízko židovský sviatok Stánkov. Tu 
mu povedali Jeho príbuzní: „Pober sa odtiaľto a 
choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, 
ktoré konáš! Veď nik nerobí nič v skrytosti, ale 
sa usiluje byť verejne známy! Keď činíš takéto 
veci, ukáž sa svetu!“ Neverili totiž v neho ani 
vlastní príbuzní.

Ježiš im však povedal: „Môj čas ešte neprišiel, 
ale váš čas je  vždy na pohotové. Vás nemôže svet 
nenávidieť, ale mňa nenávidí, lebo svedčím o tom, 
že jeho skutky sú zlé. Vy choďte na ten sviatok: 
ja ešte na tento sviatok nejdem, lebo môj čas 
ešte neprišiel.“ — Toto im povedal a zostal v Ga- 
lilei. Keď však jeho bratia odišli na sviatok, išiel 
aj on, ale nie verejne, len akoby potajomky.

Avšak Židia ho hľadali na slávnosti a vraveli: 
„Kde je ten?“ Aj medzi ľudom sa veľa o ňom še- 
potalo. Jedni tvrdili, že je dobrý, iní zasa vraveli: 
„Nie, to iba ľud klame.“ Nikto však nerozprával 
o ňom verejne, zo strachu pred Židmi.

Ježiš učí v chráme a vyhlasuje: „Boh ma pos
la l“ (Jn 7, 14—29)

Uprostred slávnosti Ježiš išiel do chrámu a vy
učoval. Židia sa divili a hovorili: „Akože sa tento 
rozumie do kníh, keď nechodil do školy? Ježiš im 
odpovedal takto: „Moje učenie je nie moje, ale 
Toho, ktorý ma poslal. Ak niekto chce plniť Jeho 
vôľu, rozozná, či toto učenie je od Boha, alebo či 
hovorím len sám od seba. Kto sám od seba ho
vorí, hľadá svoju slávu, ale kto hľadá slávu To
ho, ktorý ho_ poslal, ten je pravdivý a niet v ňom 
neprávosti. Ci vám Mojžiš nedal Zákon? Ale nikto 
z vás neplní Zákon. Prečo ma chcete zabiť?“ Od
povedali (mu) zo zástupu: „Si diablom posadnu
tý? Kto ťa chce zabiť?“

Odpovedal im Ježiš a hovoril: „Jeden skutok 
som vykonal, a všetci sa nad tým divíte.1 Vy ob- 
rezujete človeka i v sobotu, lebo Mojžiš vám dal 
obriezku, hoci vlastne nie je od Mojžiša, ale od 
Otcov. Keď teda obrezujete človeka v sobotu, aby 
sa neporušil Mojžišov zákon, čo sa teda na mňa 
zlostíte, pretože som uzdravil v sobotu celého 
človeka? Nesúďte podľa zdania, ale súďte spra
vodlivo!“

Tu povedali niektorí Jeruzalemčania: „Ci to nie 
je ten, ktorého chcú zabiť? A hľa, verejne káže 
a nič mu nehovoria! Ci sa vari vrchnosti presved
čili, že on je Mesiáš? Lenže o tomto vieme, od
kiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nikto nebude ve
dieť, odkiaľ je .“2 A Ježiš, ako tak učil v chráme, 
zvolal: „Aj mňa poznáte, aj viete, odkiaľ som. No 
ja som neprišiel sám od seba, ale pravdivý je Ten, 
ktorý ma poslal a ktorého vy nepoznáte. Ja ho 
však poznám, lebo pochádzam od neho a On ma 
poslal.“

1. Ježiš sa tu odvoláva na svoj zázrak, ktorý vykonal 
predtým, na uzdravenie porazeného v rybníku Betesda.

2. Židia tu robili narážku na ľudové presvedčenie podľa 
ktorého Mesiáš sa objaví nečakane, potom čo svoju mla
dosť strávil na neznámom mieste.

Židia posielajú stráže uväzniť Ježiša (Jn 7, 30—
36)

Preto ho chceli chytiť, ale nikto (sä neopová
žil) položiť ruku na neho, lebo ešte neprišla jeho 
hodina. A mnohí zo zástupu uverili v neho a ho
vorili: „Keď príde Mesiáš, či urobí viac znamení, 
ako urobil tento?“

Farizeji sa dopočuli, že si ľud takto povráva. 
Preto poslali veľkňazi a farizeji sluhov, aby chy
tili Ježiša. Vtedy im Ježiš povedal: „Ešte krátky 
čas som s vami, a (potom) odídem k Tomu, ktorý 
ma poslal. Budete ma hľadať a nenájdete ma, a 
kde ja  budem, vy nemôžete prísť.“ I hovorili si 
Židia medzi sebou: „Kam chce tento odísť, že ho 
nebudeme môcť nájsť? Chce vari odísť do dias
póry medzi Grékov, a učiť Grékov? Čo to zname
ná: „Budete ma hľadať a nenájdete ma, a kde ja 
budem, vy nemôžete p r ís ť?“

14



Ježiš sľubuje veriacim  Ducha Svätého (Jn 7 ,3 7  
- 3 9 ) „Aby všetci jedno boli“

Posledný, najslávnejší deň sviatkov, Ježiš si za
stal a hlasno zvolal: „Ak je  niekto smädný, nech 
príde ku mne a nech pije! A z vnútra toho, kto 
uverí vo mne, potečú rieky živej vody, ako hovo
rí Písmo.“ Povedal to o Duchu Svätom, ktorého 
mali prijať tí, čo uverili v neho. Duch totiž dovte
dy ešte nezostúpil, lebo Ježiš nebol ešte Oslávený.

Ľud je rozdelený v mienke o Ježišovi (Jn 7, 40—
44)

Niektorí zo zástupu, keď počuli tieto slová, ho
vorili: „Toto je  naozaj prorok.“ Iní tvrdili: „To je 
Mesiáš.“ A tni zas vraveli: „Vari z Galiley má prísť 
Mesiáš? Či nehovorí Písmo, že Mesiáš príde z ro
du Dávidovho,1 z m estečka Betlehema, kde býval 
Dávid?“ I povstala v ľude pre neho roztržka. Nie
ktorí ho chceli chytiť, ale nikto nepoložil ruky 
na neho.

1. Ježiš bol z Dávidovho rodu a skutočne sa narodil v 
Betleheme. Ale táto posledná podrobnosť jeho detstva zosta
la neznámou širokej mase ľudu, ktorý si myslel, že sa na
rodil v Nazarete.

Aj synedrium je rozdelené v mienke o Ježišovi
(Jn 7, 45—53)

Sluhovia sa teda vrátili k veľkňazom a farize
jom. Tí sa ich opýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?“ 
Sluhovia odpovedali: „Nikdy tak človek nehovo
ril, ako hovorí tento človek!“ Farizeji im vraveli: 
„Vari ste sa nedali aj vy zviesť? Či uveril v neho 
niektorý z popredných mužov alebo farizejov? 
Tento ľud však, čo nepozná Zákon, je  prekliaty.“

(Tu) Nikodém, ktorý bol predtým prišiel k Ježi
šovi a bol jedným z nich, im povedal: „Azda náš 
Zákon odsudzuje niekoho prv, ako by ho vypočul 
a zistil jeho skutky?“ Odvetili mu: „Či si vari aj 
ty z Galiley? Skúmaj (Písma) a uvidíš, že z Ga
liley nepovstane prorok.“ I pobrali sa všetci do- 
mov. _____________ ____________

(Dokončenie zo 4. str.) 
ní 22. novembra 1950. Prvými členmi Svetovej rady mieru 
boli kandidáti, ktorých navrhli jednotlivé národné dele
gácie 82 krajín. Medzi nimi boli vedeckí a literárni pra
covníci a umelci. Boli zvolení napríklad: Fr. Jolíot Curie 
a P. Picasso za Francúzsko, Kuo-Mo-Žo za Čínu, A. Fadejev 
a Hja Erenburg za ZSSR, J. Dambowski a L. Infeld za 
Poľsko, P. Nenni a E. Sereni za Taliansko, P. Popivoda za 
Juhosláviu, M. Andersen Nexo za Dánsko, Pak Den-aj za 
Kóreu, L. Stojanov za Bulharsko, Sadoveanu za Rumunsko, 
Paul Robeson a Howard Fast za USA, J. Crowther a D. M. 
Prit za Anglicko, f. Becher a A. Seghersová za Nemecko 
a ďalší iní. Československá delegácia vyslala do Svetovej 
rady mieru A. Hodinovú-Spurnú, prof. Dr. Jána Mukarov- 
ského, dr. A. Horáka a úderníka Škodových závodov V. 
Boučka.

Predsedníctvo SRM sa zišlo 10. a 11. januára a prvé ple- 
nárne zasadanie 21. a 24. februára 1950 s programom: 1. 
Realizácia uznesení Varšavského kongresu, 2. Mierové rie
šenie nemeckej a japonskej otázky.

Takto sa Svetová rada mieru, ktorá vo Varšave vzlietla 
ako Picassovä holubica, dala na cestu letom-svetom, aby 
prebúdzala ľudské svedomie, burcovala, vlievala nádeje a 
spájala všetkých ľudí na obranu mieru. Naši obrancovia 
mieru sa pamätajú, že po vzniku Svetovej rady mieru, keď 
sme sa raz zišli na mierovom seminári v Herľanoch, tam 
sme sa naučili a potom často spievali pieseň: Biela holú* 
bička, poletuj nad námi. / Povez ty nám všetkým, ľuďom 
obyčajným, budeli vojna? / — Ta som preletela celý široký 
svet, / ľudia vojnu nechcú, bojovať nebudú, chcú sa radi 
meť. Kronikár

Nedeľa po sviatku Nanebovstúpenia Pána je vo východ' 
nej liturgii nazývaná Nedeľou svätých Otcov Prvého cir
kevného snemu v Nicei, ktorý sa konal roku 325. Cirkev 
využíva túto nedeľu k tomu, aby s nami uvažovala o du
chovnom odkaze svojho zakladateľa — Ježiša Krista, ako 
to zachytil sv. apoštol Ján v tej slávnej reči, ktorú mal 
Spasiteľ k apoštolom pri poslednej večeri.

Stať z evanjelia, ktorá sa číta pri sv. liturgii v túto ne 
deľu, je z veľkňazskej modlitby Spasiteľa za apoštolov a za 
všetkých, ktorí v neho uveria — teda i za nás. Počúvajme, 
o čo prosí: „Otče Svätý, tých, čo si mi dal, zachovaj v svo
jom mene, aby boli jedno ako my“ (Jn 17, 11}! Je tu reč 
o jednote. Predovšetkým o jednote medzi apoštolmi a po
tom o jednote medzi tými, ktorí pre ich slovo uveria v Sy
na Božieho (Jn 17, 20).

Božský Spasiteľ v predvečer svojej smrti svojou prosbou 
a volaním po jednote sa obracia ku všetkým kresťanom 
každej doby.

Dlhé storočia pretrvala Cirkev svätá v jednote. Prišla 
však polovica jedenásteho storočia a rozdelila sa na zá
padnú a východnú. A v ďalších storočiach sa delila na 
väčšie i menšie cirkvi — že dnes poznáme nie jednu Kris
tovu cirkev, ale niekoľko cirkví, niekoľko náboženských 
spoločností a siekt.

Toto vedomie núti dnes všetkých kresťanov sveta o do
siahnutie prvotnej jednoty. Dnes sa stále a veľmi mnoho 
hovorí medzi kresťanmi o zjednotení. „Napriek všetkým 
ťažkostiam, na ktoré možno naraziť na ceste k jednote, 
neopúšťa nás nádej a viera, že sa splnia slová nášho Pána, 
ktoré predniesol v predvečer svojho utrpenia: Aby všetci 
jedno boli,“ povedal Svätý Otec Ján Pavol II. (27. 1. 1980).

Veľký krok k budúcemu zjednoteniu urobil nebohý pá
pež Ján XXIII. Ten hlboko trpel rozdelením kresťanstva. 
Hovoril: „Zíďme sa, urobme koniec nášmu rozdeleniu“. 
A tak sa konečne začalo po rokoch znovu hovoriť o ve
ciach, ktoré pre nás mnoho znamenajú. O jednom ovčinci 
a jednom pastierovi.

Pre túto budúcu jednotu mnohlo urobil pápež Pavol VI. 
a aj terajší Svätý Otec Ján Pavol II. Pamätnou ostane jeho 
cesta do Turecka koncom roka 1979 a jeho návšteva u pa
triarchu Dimitria I. v Istanbule. V nedeľu 18. novembra 
1979, keď oznámil svetu □ tomto svojom úmysle, o- i- po
vedal: „Je to dôležitá návšteva. Dokazuje jasne pápežovo 
rozhodnutie, ktoré už toľkokrát prejavil pokračovať v úsilí 
o jednotu všetkých kresťanov. To bol tiež jeden z hlavných 
cieľov koncilu. Dnes je to naliehavá potreba viac ako ke
dykoľvek predtým. Pokročili sme ďaleko na tejto ceste, ale 
nemôžeme sa s tým uspokojovať. Musíme celkom splniť 
Kristovu vôľu.“'

K dosiahnutiu plnej jednoty musia smerovať všetci kres
ťania. Musia sa o ňu usilovať a spolupracovať na nej, ak 
chcú byť verní svojmu povolaniu a poslaniu. Stretnutie v 
modlitbe je to najlepšie stretnutie. Na tento účel sa koná 
každoročne svetový Týždeň modlitieb za jednotu medzi 
kresťanmi od 18. do ~25ľ jänuárä.^""Tieto spoločné modlitby 
v nás posilňujú nadej a vieru, že hoci je cirkev ľudsky 
rozdelená, v Kristovi neprestáva byť jedným telom. Pri 
tohtoročnom svetovom Týždni modlitieb Svätý Otec Ján 
Pavol II. povedal: „Rád by som vás všetkých dnes vyzval, 
aj tých, ku ktorým doletia moje slová, aby ste sa pripojili 
k tomuto mohutnému chóru katolíkov, pravoslávnych a 
protestantov, ktorý jednomyseľne dvíha svoj hlas k nášmu 
Otcovi na nehesiach v jedinej, svornej a vrúcnej modlitbe“ 
(20. 1. 1980).

Kedy to bude? Iba sám Boh vie! Zatiaľ však „je potreb 
né odprosiť sa navzájom za spáchané krivdy, odpustiť, vzá
jomné ša'zaseH ä modlif,„spoločne pracovať vo vzájomnej 
láske pri odstraňovaní ľudskej biedy“ (KN Í969, 3). Okol- 
nosY, ~žfi k 'tomuto" cieľu ideme s Pannou Máriou, Matkou 
kresťanskej jednotý' nám dáva pevnú nádej, že na tento 
cieľ raz naožä/pdôjäeme.

Otče náš nebeský, prosíme ťa, daj — „aby všetci jedno 
boli“! František DANCÄK



Naši jubilanti
V tom to m esiaci si svoje životné  

jubileum pripom enie vfd. A lexander 
Schudich — BO rokov od narodenia  
(26. 5 .) . S rd ečn e blahoželám e a  po
zdravujem e!

M nohaja ľit, b lahaja fit!

Úmysly A poštolátu m odlitieb 11a 
m áj 1930.

Za verné uskutočnenie výnosov II. 
vatikánskeho koncilu  a aby z toho  
vzišlo oživenie a  posilnenie Cirkvi v 
jej poslaní.

Za všetk ých  p ren asled ovaných  
kresťanov v africk ý ch  k rajin ách , aby  
ich  utrpenie p re K rista bolo sem e
nom viery medzi nekresľanm i.

Dňa 2. 2. 1980 na sviatok  S tre tn u 
tia Pána — oslávil vo svojej bývalej 
farn o sti v S tred e nad Bodrogom , za 
peknej ú časti v eria cich , 50. výročie  
kňazskej vysviacky o. t. a rcid ek an  
Gejza T ressa. Kázeň v m aď arskej r e 
či povedal o. Em il Ôsz a  slovenský  
príhovor m al o. Pavol D ancák.

Z májových výročí

1. máj — Sviatok p rá ce  (p rvý raz  
sa u nás oslavoval r. 1 8 9 0 ).

2. mája r. 1860 — pred 120 rokm i
— um rel v K om jaticiach  m iestny f a 
rá r  ANDREJ CABAN, o rg an izáto r n á
rodného hnutia, ob h ajca slovenčiny, 
spoluzakladateľ M atice slovenskej, 
p rispievateľ do časopisu  Cyril a Me
tod a do zbierky fudových rozprávok  
Pavla D obšinského (n a r. r. 1813 v 
S elcia ch ).

—  —  ir. 1945 — pred 35 rokm i — 
sovietske vojská dobyli B erlín .

— — r. 1979 — pred rokom  — v 
B ratislave um rel veľp rep ošt KOLO 
MAN ŠTEFKO, rožňavský kanonik, 
riaditeľ Spolku sv. V ojtecha (n a r . r . 
1 912).

3. mája r. 1500 — pred 480 rokm i
— p ortugalskí m orep lavci sa vylodili 
na pobreží B razílie.

— — r. 1945 — pred 35 rokm i — 
bula oslobodená obec Makov v  se v e 
rozápadnom  cípe Slovenska.

5. mája — význam ný deň ČSSR — 
výročie M ájového povstania českého  
ľudu proti okupantom  v P rah e r. 1945.

— — r. 1945 — pred 35 rokmi — 
sovietske vojská oslobodili nacistický 
koncentračný tábor Mauthausen.

6. mája t . 1840 — pred 140 rokmi
— začali sa používať prvé poštové 
známky (v Anglicku).

— — r. 1970 — bola podpísaná no
vá Zmluva o priateľstve, spolupráci a 
vzájomnej pomoci medzi ČSSR a ZSSR 
(prvá 16. 5. 1935).

7. mája r. 1755 — pred 225 rokmi
— bola v Moskve otvorená univerzita.

— — r. 1840 — pred 140 rokmi — 
sa narodil PIOTR IĽJIČ ČAJKOVSKIJ, 
ruský hudobný skladateľ, autor mno
hých symfónií (jeho 4., 5. a 6. symfó
nia patria medzi vrcholné skladby 19. 
stor.), opier (Vojvoda, Črievičky, Eu
gen Onegin, Panna Orleánska, Čaro
dejka, Piková dáma a i.), baletov (La
butie jazero, Spiaca krásavica, Luská
čik), romancí, kantát, chrámových 
zborov a i., umrel r. 1893.

— — r. 1880 — pred 100 rokmi — 
umrel GUSTAVE FLAUBERT, francúz
sky románopisec (Pani Bovaryová, Ci
tová výchova, Salambo a i.), nar. r. 
1821.

— — ir. 1955 — pred 25 rokmi — 
dostal košický biskup Mons. JOZEF 
CÁRSKY Rad republiky.

8 . mája — Medzinárodný deň Čer
veného kríža (výročie narodenia jeho 
zakladateľa HENRYHO DUNANTA r. 
1828).

— — íi’. 1945 — pred 35 rokmi — 
v Berlíne podpísali akt o bezpodmie
nečnej kapitulácii Nemecka.

— — r. 1955 — pred 25 rokmi — 
bolo založené Múzeum SNP v Ban
skej Bystrici.

9. mája — Štátny sviatok ČSSR (vý
ročie oslobodenia Československa r. 
1945).

— - r. 1805 — pred 175 rokmi — 
umrel FRIEDRICH SCHILLER, nemec
ký klasik — dramatik (drámy: Zboj
níci, Úklady a láska, Don Carlos, tri
lógia Wallenstein, Mária Stuartová, 
Wilhelm Telí a i.), nar. r. 1759.

10. mája r. 1945 — pred 35 rokmi
— prišla Československá vláda z Ko 
šic do Prahy.

11. mája r. 1955 — pred 25 rokmi
— začala sa vn Varšave konferencia 
európskych krajín o zabezpečení mie
ru a bezpečnosti v Európe (do 14. 5. 
1955).

12. mája r. 1265 — pred 715 rokmi
— sa narodil DANTE ALIGHIERI, ta
liansky básnik ranej renesancie (Bož
ská komédia, Nový život), umrel r. 
1321.

— — r. 1635 — pred 345 rokmi — 
ostrihomský kardinál PETER PÄZMÄ- 
NY podpísal zakladaciu listinu Trnav
skej univerzity (r. 1777 premiestne
ná do Budapešti).

— — r. 1820 — pred 160 rokmi — 
sa narodil JOSEF MÄNES, slávny čes
ký maliar (umrel r. 1871).

16. mája r. 1935 — pred 35 rokmi
— bola medzi ČSR a ZSSR uzavsetá 
zm luva o vzájom nej pomoci (nová 6. 
m ája 1 970).

17. mája r. 1860 — pred 120 rokmi
— v Ja se ň o v e j sa narodil MARTIN 
KUKUČÍN (vl. m. Matej B en cú r), re 
alistick ý spisovateľ, klasik slovenskej 
litera tú ry  (n ovela: Mladé letá, povied
ky Dedinský jarm ok, Rysavá jalovica,
Z teplého hniezda a  i., rom ány: Dom 
v strán i, Mať volá, Lukáš Blahosej 
Krasoň, Bohumil Valizlosť Zábor a i., 
cestopisy: Prechádzky po Patagónii, 
Dojmy z Fran cú zsk a a i., hry: Koma- 
sá cia , B acúchovie dvor, Obeť a i.) , 
um rel r. 1928).

18. mája r. 1920 — pred 60 rokmi
— sa narodil pápež JÁN PAVOL II., vl. 
m. dr. Karol W ojtyla (páp. od 16. 10. 
1 978).

19. mája r. 1465 — pred 515 rokmi
— bola založená A cadem ia Istropoli- 
tan a, toho dňa pápež PAVOL II. dal 
súhlas na jej zriadenie.

20. mája r. 1940 — pred 40 rokmi
— um rel v B ratislave JOZEF GREGOR 
TAJOVSÝ, k ritick orealistick ý  spisová 
teľ a dram atik , klasik  slovenskej lite
ra tú ry  (poviedky: Besednica, Spod ko
sy, Tŕpky a i., hry: Ženský zákon, 
M atka, Statky — zm ätky, Smrť Ďurka 
L angsfelda a i .) , nar. r. 1874.

22. mája r. 1885 — pred 95 rokmi
— um rel VICTOR HUGO, franezúsky 
spisovateľ a d ram atik ) (rom ány: 
Chrám Matky božej v Paríži, Bedári, 
Robotníci m ora, Človek, čo sa smeje, 
D eväťdesiattri, drám y: Hernani, Ruy 
Blas a i .) ,  n ar. r . 1802.

24. mája r. 1905 — pred 75 rokmi
— sa^ narodil MICHAIL ALEXANDRO 
VIČ ŠOLOCHOV, sovietsky spisovateľ 
(poviedky: Osud Človeka, Donské po
viedky, Azúrová step, rom ány: Tichý 
don, R ozoraná ce lin a ).

27. mája r . 1910 --- pred 70 rokmi
— um rel RÓBERT KOCH, nem ecký le
k ár, objaviteľ b acila tbc, zakladateľ 
m odernej bakteriológie, nositeľ Nobe 
lovej ceny (n ar. r . 1843).

28. mája r. 1910 — pred 70 rokmi
— um rel KÄLMÄN MIKSZÁTH, ma
ď arský spisovateľ (n ovela : Slovenskí 
ro d áci, diela o živote v Hornom Uhor
sku, Posledný hradný pán, Podivná 
m anželstvo, G avalieri, Dáždnik sv. Pe
tra  a i .) ,  nar. r . 1847.

30. mája r. 1640 — pred 340 rokmi
— um rel PETER PAUL RUBENS, flám  
sky barokový m aliar, m ajster p ortré
tu (V ztýčenie kríža, Sním anie z kríža, 
Posledný súd, V ýchova Panny Márie, 
N anebovzatie Panny M árie a  i .) , nar. 
r . 1577.

— — r. 1890 — pred 90 rokm i — 
sa narodil d r. RÓBERT POBOŽNÝ, 
biskup, apoštolský ad m in istrátor rož
ňavský (um rel r. 1972).

(Ž)
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