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N anebovzatie  P a n n y  M á rie

Ján Krstiteľ — ochranca našej eparchie

Teraz sa pozrime bližšie na osobu svätého Ján,a K rstiteľa :
Kňaz Zachariáš sa pripravoval na cestu . Jeho m anželka Alžbeta mu podala 

batožinu. Z chyžky vyšli n a  dvor. Zachariáš a Alžbeta už boli v pokročilom

[Pokračovanie na str. 1 0 )

Usnutie — Nanebovzatie P re
čistej Panny Márie

V hlbinách Afriky kázal misionár 
o nebeskom kráľovstve. Domorodci k 
nemu prichádzali, počúvali ho, dali 
sa pokrstiť a snažili sa žiť tak, aby 
sa dostali do nebeského kráľovstva. 
Zil medzi nimi staručký černoch, 
ktorý ešte nebol pokrstený. Raz po
zvali m isionára do jeho domu. Starec  
ležal na lôžku a srdečne vítal misio
nára.

— Otče, so m ' slabý, bojím sa, že 
zomriem nepokrstený. Pokrstite ma.

Misionár s radosťou splnil starco 
vu žiadosť.

Avšak nasledujúceho dňa misioná
ra  znovu volali k starčekovi. Bolo 
vidieť, že starček  um iera. Ťažko dý
chal a  ťažko hovoril.

— Otče, — povedal, — dnes v noci 
už by som bol zom rel. Ale keď som  
prišiel k nebeskej bráne, spýtali sa 
ma na heslo, a som ho nevedel, pre
to ma poslali späť, aby som sa h« 
dozvedel od vás. Povedzte mi to hes
lo.

Kňaz sa nachýlil k starčekovi a  
povedal mu:

— Povedzte im: Panna Mária. To
to je to hesla.

Starček v noci zomrel a jeho duša 
sa už viac nevrátila.

Majstri obyčajne na obrazoch Pre
čistej Panny Márie písavali: Brána  
nebeská. A toto pom enovanie veľmi 
sluší Prečistej Panne Márii.

Ľudia obyčajne hľadajú raj na ze
mi. Mýlia sa, Iebn takého na zemi už 
niet. Stratili sme h0 dedičným hrie
chom. Avšak stratili sme nielen po
zemský r ? ’, ale aj raj nebeský. Až 
P rečistá Panna Mária dala nám ná
dej na večný raj prostredníctvom  
svojho Syna, Ježiša Krista. Preto je
den spisovateľ tak tn napísal:

— Panna Mária — brána do neba. 
Naozaj si zasluhuješ toto pom enova
nie. Budem chodiť do tv o je j školy, 
aby si a j mne raz otvorila bránu do 
neba.

Dnes aj my poďme do školy Pre
čistej Panny Márie a počúvajme, Čo
mu nás ona učí, čo nám kladie na 
srdce.

Svojím Usnutím — Nanebovzatím  
pripomína nám — našu sm rť. Hovorí 
k nám:

— Pam ätaj na svoju smrť, ži ro
zumne a nebo ostane pre teba otvo
rené. Na zemi nie si večne. Smrť ho
cikedy, aj keď sa najm enej nazdávaš, 
môže ti urobiť koniec.

(Pokračovanie na 6 . str.)



SPOMIENKY AUGUSTOVÉ
V k o lo b eh u  času  priš li sm e už d o  m es iaca  augusta, k e ď  vrcholí leto , ča s  zaslú žen ého oddychu, 

prázdnin  a  d ov o len iek , a le  a j č a s  in tenzívnej p rá ce  n ašich  poľn ohospodárov , k e ď  dokon čievajú  vo 
vyššie p o ložen ý ch  ob la st ia ch  žatvu a  s ňou sú v isiace p rá ce , podm ietku  a  prípravu pôdy  na novú 
sejbu . Ani c ez  prázdn iny, c ez  d ov o len ky  n eu tícha pracovn ý  ruch. Veď život id e ustavične ď a le j, n e
zastavu je sa  an i na chvíľku . Ba p ráve v takom to  ča se , k e ď  m nohí oddychujú , je  potrebn é, aby tí, čo 
osta li dom a, č o  už bo li na d o v o len k e , a leb o  sa  na ňu e š te  len  chystajú , vynaložili v šetko  úsilie, aby  
v šetka  p rá ca  išla  n ačas, správne, aby  sa  n ezastav il an i jed en  stroj, aby  v šetko  p racovalo  v d o k o n a 
le j súhre.

Aj n aše d eti s i užívajú radosti prázdn in , šan tia  si na letn om  sln iečku , n echávajú  sa  poh ládzať lú- 
čam i le tn éh o  p á lia c eh o  s ln ka , užívajú slasti vody, k to rá  n ielen  obm ýva, a le  a j otužuje ich  telá . Sln
k o , voda, vzduch, to sú tie  tri h lavn é le tn é  živly, k to ré  sa  pon ú kajú  č lov eku , čo  vychádza do Božej 
prírody , aby  v n ej p o o k r ia l, aby  si oddýchol, aby  n abral s íl do  ď a lš e j usilovnej práce.

N a n ašich  ces tá ch , k to r é  vedú n ie len  po  n ašich  r ek rea čn ý c h  ob la stiach , kú p eľo ch  a  horách , a le  n e
raz a j za h ran ice  n ašej vlasti, sa  s tretám e s m nohým i novým i ľuďm i, n adväzujem e nové kontakty , 
priateľstvá . Jed n o  je  p o treb n é : aby  sm e vždy a  v ša d e  boli ohľadupln í a  lá skav í, aby  sm e videli v 
každom  svojho brata, svoju sestru , aby  sm e si dni oddychu , na k to ré  sm e sa  to ľk o  tešili, n epokazili 
m rzutosťou, zlým i vzťahm i m edzi sebou  a  iným , čo  by s k a li lo  našu radosť z oddychu.

N ezabú dajm e na to, ž e  našim  p red k om  sa  an i len  n ech y rov alo  o tom , aby  m ohli tak to  do  sveta, 
aby  m ohli za vodou, s ln kom  ď a le j od  sv o jich  hum ien. Jed n a k  v ted ajš ia  sp o ločn osť o to nedbala  
a  kú p e le  a  r e k r ea č n é  m iesta  si m ohli dovoliť len  tí, čo  na to m ali, jed n ak  n ebo lo  k ed y , lebo  človek  
m usel pracovať od  svitu do  m rku na svo jich  ú zkych  kam en istý ch  p o líčk a ch , aby  dorob il aspoň  tro
chu poživne.

To v šetko  sa  zm enilo. N epozn ali by tí, čo  už sp ia  svoj večn ý  sen  po cin torín och , tento kraj. Ne
n ašli by ch a lú p ky  šindľom  p ok ry té , n en ašli by m alé  o k ien k a , p ozera jú ce  na svet z v lhkých , hlinou 
vym azaných  izbíc, k d e  sa  vm estil oza j iba kv e tin áč  s rozm arínom  a leb o  m uškátom . T aké m alé boli 
t4e o k ien k a  a  ta k  veľa , n eraz v eľa  ľudí bývalo  v tých  tm avých, v lhkých  izb iciach  . . . !

K deže dn es, k e ď  si bývam e v m odern ých  „ štv orcoch “, k to ré  rastú a k o  z vody po našom  vidieku, 
k d e ž e  už dn es, k e ď  n aše  m lad é rod iny  bývajú v priestrann ých  m estský ch  s íd liskách , k to že  by si spo
m enul, a k o  vyzerali, a k o  sa  žilo v tý ch  d o m č ek o c h , ch a lú p k ach  v údolí, a k o  o n ich spievajú  clivé 
p esn ičky , ev oku jú ce s ta ré  časy .

Nie, n eban u jem e za tým i m alým i izb ietkam i, za  Čm udiacim i p etro le jka m i, za izbicam i z nabíjanej 
hliny, za „ rom an tikou “ v lh ký ch  a  n ezdravých  obyd lí, k to ré  m useli ustúpiť novém u vánku, životu, ktorý  
zahn al chm áry  m inulosti a  d a l č lov eku  to, č o  mu patrí.

P očiatky  toh to  n ového života sa  rod ili a j v on ých  slávn ych  augustových dň och  roku  1944, k eď  po 
n ašich  s lo v en ský ch  h orách  vzb lk li p ar tizán ske vatry , k e ď  sa  rozh oreli ohn íky  „hôrnych ch lapcov“, 
ktorí sa  d a li do  bo ja  s tým i, č o  ch c e li  zotročiť našu vlasť, našu prekrásn u  dom ovinu. V auguste 1944
— k e ď  už predtým  sa  d ô k la d n e  pripravovalo  — z a č a lo  slávn e S lov en ské n árodn é povstan ie, oná vý
znam ná ep o p e ja  v d e jin á ch  n ašich  národov , k to rá  d o k á z a la  p red  celým  svetom , že náš národ sa  ne
u sp oko jil s n advládou  cu dzích  m ocipán ov  a  ich  pom áhačov , a le  ž e  svorne s rodinou dem okratic
ký ch  n árodov  Európy a  sv eta  sa  rozh od ol obn oviť sp o ločn ý  štát C echov a  S lovákov , Č eskosloven 
skú  repu bliku , násilím  roztrhanú v chm úrnych m arcových  dň och  r. 1939 po trag ickom  M níchovskom  
d ik tá te , k d e  sa  ro zh od ov alo  o  nás bez  nás.

K eď  p ô jd ete  do  p rek rá sn e j au gustovej B ožej prírody , n á jd ete  po našom  m ilom  S lovensku  bezpočet 
pom n íkov  a  pam ätn íkov  toh to  h rd in sk éh o  bo ja  m a léh o  n ároda s početn ou  presilou . Pristavte sa  pri 
n ich  a  vzdajte h o ld  hrd in ským  bojovn íkom  P ovstan ia , p om od lite  sa  za m ier, p o k o j sveta, aby  už nik
dy n ebo lo  vojen , aby  sa  svet ozýval iba radostným  džavotom  detí, ruchom  p rá ce , aby  ho zlátili lúče 
s ln ka  a  aby  č lo v ek  vstával len  do  p ok o jn ý ch , m ierových  dní.

Svoju vď ačn osť tým , čo  p o lož ili sv o je  životy za  našu slobodu , tým, čo  žertvovali, aby  sm e my žili, 
vyjadrim e svojou  statočn ou  prácou  ka žd ý  na svo jom  m ieste. N ikdy nem ožno povedať, že sm e už uro
bili v šetko , ž e  v šetko  rob ím e d o k o n a le , že n iet čo  naprávať. V ynasnažm e sa  byť prík ladm i na našich 
p racov iskách , č i už v d o c h á d z k e , č i v d ôs led n om  využívaní p racov n éh o  času, č i v pedantnom , dôsled
nom vykonávan í sv o je j p rá ce , k to rá  je  našou  vizitkou. N ech si v šetko , čo  vy jde spod  našich rúk, 
zaslúži n aozaj zlatú  v isačku  n a jlep še j kvality . N ech  n aša  p rá ca  vydáva o nás to n a jlep šie  vysvedče
nie.

A n ezabu dnim e, že svojím  životom , svojim i s lovam i, sku tkam i, svojím  počínaním  dávam e príklad  
tým m ladším , svojim  d ietkam . K on ajm e tak , aby  sm e boli n aozaj p rík ladm i, aby  nás m ohli n asledo
vať, aby  m ohli p ov ed ať: ch cem  by t ta k ý  statočn ý , ta k ý  dobrý , tak ý  úprim ný, taký  obetavý , taký  trpez
livý, ta k ý  lá ska v ý  a k o  m ôj o tec , a k o  m oja  mať. Náš p r ík la d  je  tým n ajm ocn ejším  m otorom  ktorý 
p oh n e ich  m lad é srd c ia  ku  konan iu  dobra , a leb o  — n edaj, Bože, a k  by sm e d ávali zlý p rík lad  — po
v ed ie  ich  na cestuu  zla. M ajm e na m ysli svoju  v eľkú  zodpovedn osť za výchovu tých , čo  po nás pre
vezm ú do v lastn ých  rúk opraty  života. V ychova jm e z n ich ozaj dobrých , sta točn ých  a  p latných č le
nov n ašej sp o ločn osti i d obrý ch  synov a  d céry  cirkv i.

(O F)



Oslava 35. výročia oslobodenia 
našej vlasti

Gr.-kat. cirkev oslávila 35. výročie oslobodenia našej 
vlasti rozšírenou dekanskou poradou dňa 16. m ája 1980 vo 
Vranove—Cemernom za účasti okresných dekanov z 12 
okresov a kňazov — delegátov z jednotlivých dekanátov.

Na slávnostnom zhromaždení sa zúčastnili aj zástupcovia 
MK SSR, Sekretariátu pre veci cirkevné v Bratislave, KNV
— odboru kultúry v Košiciach a ONV z troch okresov.

Hlavný prejav predniesol najdôst. p. Ordinár Mons. Ján 
Hirka, ktorý vo svojom prejave načrtol udalosti pred 35 
rokmi a prínos gr.-kat. veriacich a kňazov za oslobodenie. 
Diskusnými prejavmi prispeli vd. o. Andrej Dujčák, dekan 
okr. Svidník, o. Imrich Jesenský, správca fary v Slanskom 
N. Meste a o. Štefan Stilicha, dekan okresu Trebišov. Otec 
Dujčák pripomenul ťažké boje o Duklu a statočnosť gr.-kat. 
hrdinskej obce Tokajík.

Zvlášť pozoruhodný bol príspevok o. Št. Štilichu, ktorý vo 
svojom diskusnom príspevku spomenul aj 14-dňový pobyt 
Leonida Iľjiča Brežneva na gr.-kat. fare v Stanči v decem
bri r_ 1944. L. I. Brežnev sa vtedy zúčastnil v bojoch o Dar_ 
gov ako generálmajor vo funkcii náčelníka politického od
delenia 18. armády 4. ukrajinského frontu. Vo farskej kro
nike v StanČi je z tej doby tento zápis: „Nemci boli za
kopaní v Slanských vrchoch. Sovietske vojská sa zdržovali 
v okolí 7 týždňov. 17. decembra sa front posunul. U nás 
býval vzácny človek — generálm ajor Brežnev so svojím 
štábom.“ Pri rozlúčke generálm ajor L. I. Brežnev daroval 
rodine Štilichovcov suvenír: väzu z brúseného skla, na 
podstavec ktorej napísal: „V nezabvennuju pamjať za gor- 
jačeje gostiprijemstvo Stefanu Andrejeviču dariť gen. L. I. 
Brežnev 17. dekabrja 1944.“ Váza sa t. č. nachádza v mú
zeu.

Najdôst. p. ordinár predstavil prítomných kňazov, ktorí 
za pomoc partizánom a za aktívnu angažovanosť za oslobo
denie našej vlasti boli vyznamenaní vysokými štátnymi a 
vojenskými vyznamenaniami.

Boli to kňazi: Emil Zorvan, Michal Mašlej, Mikuláš Kaš- 
par, Imrich Jesenský, Ján Šimon a Peter Priputen.

S prejavmi vystúpili aj zástupcovia MK SSR v Bratislave 
a Vsi. KNV v Košiciach, ktorí ocenili zásluhy gr.-kat. kňa
zov a veriacich za oslobodenie vlasti a podiel na budovaní 
vlasti za 35 pokojných rokov.

Slávnostnú schôdzu zakončil najdôst. p. ordinár poďako
vaním za účasť všetkých prítomných a požiadal o tlmoče
nie pozdravov nadriadeným orgánom. Vyzdvihol spontán
nosť, úprimnosť a radostnú atmosféru, v ktorej schôdzka 
prebiehala. Záverom povedal: „Chceme každý na svojom 
mieste viesť našich veriacich k disciplinovanosti, statoč
nosti v práci, k optimizmu do budúcnosti a odhodlanosti o 
zachovanie mieru vo svete. Nezabudneme, ako draho bol 
mier vykúpený a sme vďační za všetko dobré, čo nám 35 
pokojných rokov prinieslo.“

Pastiersky list k 35. výročiu nášho oslobodenia

Bratia a sestry!

Každé výročie skončenia druhej svetovej vojny pripomí
na nám koniec najukrutnejšej vojny v dejinách ľudstva 
a súčasne vyvoláva spomienky na oslobodenie našej vlasti.
V tomto roku je to už síce 35 rokov, ale spomienky na to, 
čo bolo, sú v nás — najmä v našej staršej generácii — stá
le živé. V tých ťažkých vojnových rokoch sme premýšľali, 
čo všetko je potrebné urobiť, aby ľudia všade na svete 
mohli žiť v pokoji, istote, v slobode . . .

Preto pri príležitosti tohto výročia chceme prehovoriť i 
my ako duchovní predstavitelia katolíckej cirkvi.

MÄME PRED OČAMI NÁŠHO SVÄTÉHO OTCA JÁNA PAV
LA II. pri jeho ceste do Poľska. Vtedy navštívil i hrozné 
miesta smrti nášho veku — bývalé koncentračné tábory. 
Pri tejto príležitosti vyhlásil: „Prichádzam a padám na ko
lená na tejto Golgote súčasného sveta, pri týchto hroboch 
poväčšine bezmenných ako veľký hrob Neznámeho vojaka. 
Kľakám pred týmito kameňmi a nápismi v jazyku toľkých 
národov a tiež s nápisom ruským. Vieme, aký podiel mal 
tento národ v poslednej vojne za oslobodenie národov. Po
pri tomto kameni nemožno prejsť bez povšimnutia. To ho
vorím ja, syn národa, ktorý vo svojej dávnej i nedávnej

histórii mnoho od druhých vytrpel. A nehovorím to preto, 
aby som žaloval, ale preto, aby som pripomenul. Hovorím 
to, pretože ma k tomu vedie pravda a starosť o človeka.“ 
(Brzezinka, 7. VI. 79).

Áno, rovnako zmýšľame i my.
Posledná vojna — ako to vyplýva i zo štatistických úda

jov — je otrasná skutočnosť. Naše storočie bolo doteraz 
pre človeka storočím veľkých pohrôm a skazy, a to nielen 
hmotnej, sociálnej a kultúrnej, ale i mravnej.

Pán Boh nás ochráň pred podobnou pohromou v budúc
nosti! Aj keď stále sa zvyšujúce vojenské výdavky vo sve
te neveštia nič dobré, nevzdávame sa úsilia o mierové dob
ro celého ľudstva.

Cirkev tak robí svojím hlásaním radostnej zvesti Kristo
vej, lebo jeho vykupiteľské dielo patrí všetkým ľuďom bez 
rozdielu jazykov, rasy alebo názorov.

MÄME PRED OČAMI AJ PÁPEŽA PAVLA VI., ktorý pred 
troma rokmi, krátko pred svojou smrťou vyhlásil: „Sú všet
ky tie doterajšie a do budúcna plánované technické vymo
ženosti vždy v zhode s mravným a duchovným pokrokom 
človeka? Treba vrátiť človekovi vedomie cieľa a zmyslu, 
pre ktorý žije a pracuje. Nikdy nebol človek taký bohatý 
vecami, prostriedkami, technikou, ako je dnes a niRdy ne
bol taký chudobný čo do vedomia o ich určení. Je to úlo
ha, pre ktorú sme všetci povolaní v tomto úseku storočia 
uzavierajúceho druhé tisícročie kresťanskej éry. A túto úlo
hu môže splniť iba ten, kto verí v prvenstvo etiky nad tech
nikou, v prvenstvo človeka nad vecami, v nadradenosť du
cha nad hmotou.

Ľudia dneška väčšmi ako kedykoľvek predtým potrebujú 
úsmev, dobro a priateľstvo . . .  Veľké technické a sociálne 
vymoženosti, blahobyt a m entalita konzumnej spoločnosti 
nepriniesli pravé Šťastie. Zlo treba vždy a všade odsudzo
vať a proti nemu bojovať. Človek však, i keď klesne a sa 
mýli, potrebuje porozumenie a lásku. Opakované obžaloby, 
kritiky a náreky málo prospievajú. Dnešok musíme milovať 
a Človekovi dneška pomáhať.“ (Z Vyhlásenia z 30. 12. 
1977.)

Nad týmto sa musia vážne zamýšľať nielen všetci ľu
dia, ale predovšetkým v š e t c i  k r e s ť a n i a .  Preto sa 
dnes konajú bohoslužby za všetky obete poslednej vojny, 
modlíme sa za padlých a úpenlivo prosíme za odvrátenie 
novej vojnovej hrôzy, podobne ako prosili naši predkovia, 
ktorí volali: „Od moru, hladu a vojny, vysloboď nás, Pa
ne!“

Zbraňami nás kresťanov sú zbrane Božieho slova a Božej 
lásky. Preto cirkev neprestajne pripomína Božie prikáza
nia, najmä najväčšie prikázania lásky. Jedine zachováva
nie týchto prikázaní môže zastaviť šialené zbrojenie a do
pomôcť k tomu, aby tieto náklady na zbrojenie slúžili toľ
kým núdzným dnešného sveta, aby všetci mali dostatok 
výživy, zabezpečenú pomoc v chorobe, invalidite, v starobe 
a možnosť dôstojného ľudského bývania.

V Desatoro Božích prikázaniach veľmi výrazne znie 
slovo „Nezabiješ!“ Svätý Otec Ján Pavol II. v duchu tolioto 
prikázania volá: „Nezabíjajte! Nepripravujte ľuďom muče
nie a vyhladzovanie! Majte v úcte dôstojnosť a slobodu 
každého človeka!“ (Okružný list „Vykupiteľ človeka“.)

MYSLÍME VŠAK PRITOM NA TO, ŽE NIKTO NEMÔŽE 
DAT inému to, čo sám nemá. Preto je tak veľmi dôležité, 
aby každý z nás mal predovšetkým pokoj v sebe, vo svo
jom vnútri, pokoj v duši. Čo to znamená, môže prežiť 
každý, kto odchádza uzmierený s Bohom po dobrej, úprim
nej svätej spovedi a kto sa pravidelne posilňuje pri osob
nom stretnutí s Kristom vo sv. prijímaní. Taký kresťan už 
svojou prítomnosťou šíri pokoj tam, kde je: v rodine, v 
spoločnosti, všade, kdekoľvek sa objaví. Tento pokoj je 
tiež prvým posolstvom zmŕtvychvstalého Krista: „Pokoj 
vám!“

Veľmi intenzívne denne myslíme na prvé slová modlitby, 
ktorú nás naučil Spasiteľ Ježiš Kristus „Otče n á š . . . “ Áno, 
Boh je náš spoločný nebeský Otec a my sme jeho deti. 
Preto vo svojom vzájomnom vzťahu sme ako bratia a ses
try. Podávajme si vzájomne ruky ku vzájomnej pomoci, 
nedvíhajme ich preto, aby sme nimi ubližovali, iných okrá
dali, bili, mučili, alebo dokonca zabíjali.

Bratia a sestry! V tomto duchu vrúcne sa modlime k 
spoločnému nebeskému Otcovi: „Otče náš, ktorý si na ne
besiach. Posväť sa meno tvoje. Príď kráľovstvo tvo je!“

„Kráľovstvo pravdy a života, svätosti a milosti, spravod
livosti, lásky a pokoja!“

V duchu sme s vami a z úprimného srdca vám žehnáme
VAŠI BISKUPI A ORDINÁRI



Od Varšavy 1950 do Varšavy 1980
Keď nám k sérii článkov o II. svetovom kongrese ob

rancov mieru prichodí ešte pridať informáciu o jeho sláv
nostnom zakončení 22. novembra 1950, svetovú verejnú 
mienku zaujala správa o Deklarácii členských štátov Var
šavskej zmluvy. Schválili ju 15. m ája t. r. pri príležitosti 
25. výročia podpísania zmluvy o priateľstve, spolupráci a 
vzájomnej pomoci. Naši čitatelia sú dostatočne informo
vaní o obsahu te jto  deklarácie, aj o svetovej diskusii, kto
rá sa okolo nej rozvinula.

Svet je znepokojený možnosťou vypuknutia strašného 
požiaru atómovej vojny, ktorý by vrhol íudstvo do prie
pasti totálneho zničenia, do ktorého by sa prepadla celá 
civilizácia.

Napriek tomuto volaniu mierumilovnej časti ľudstva te
ra jší predseda Svetovej rady mieru v máji na tlačovej kon
ferencii v Budapešti vyhlásil, že za posledných 35 rokov 
od porážky fašizmu nebolo nebezpečenstvo vojny také veľ
ké, ako je dnes. Predsedníctvo Svetovej rady mieru v 
dňoch 8 .—12. mája prerokovalo opatrenia, ktoré Svetová 
rada mieru navrhuje na odstránenie tohto nebezpečenstva.

Krajiny Varšavskej zmluvy hlboko načreli do tejto prob
lematiky a dnes prebieha Široká diskusia o tom, ako sa 
dostať zo zamotaného klbka dnešnej medzinárodnej situ
ácie tak, aby svet túto krízu, tento tieň obnovenej stude
nej vojny prežil a prekonal. Ako sa dostať do rovnováhy 
mierového spolužitia a spolupráce krajín  s rozdielnym spo
ločenským zriadením? To je dnes otázka dňa.

Duch uvoľňovania medzinárodného napätia, ktorý sa v 
sedemdesiatych rokoch tak sľubne rozletel svetom v Hel
sinkách na európskej konferencii o bezpečnosti a miero
vej spolupráci, v je j záverečnom akte, napĺňal ľudí veľ
kými nádejami. Podpísanie zmluvy Salt 2 vo Viedni repre
zentantmi dvoch svetových veľmocí ešte viac potvrdzova
lo, že naše nádeje na, zbavenie sa hrozby vojny sa začínajú 
prejavovať už aj konkrétnymi krokmi veľmocí k mieru. 
Akoby nové jasné slnko začalo vychádzať ľudom v hrozi
vých tmách.

Je dobré a užitočné pripomenúť si, ako sa pred tridsia
timi rokmi zakončil II. svetový kongres obrancov mieru vo 
Varšave. Už sme spomínali záverečnú reč Pietra Nenniho, 
ktorý kongres zakončil odkazom Júliusa Fučíka: „Ľudia, 
mal sofri vás rád, bdejte!“ Ale okolo zakončenia bola ešte 
jedna významná udalosť: udelenie medzinárodných cien 
mieru.

Nedá sa zabudnúť na moment, keď Gusta Fučíková pred
stúpila pred Pietra Nenniho, aby z jeho rúk prevzala čest
nú cenu mieru, ktorá bola in memoriam udelená Júliusovi 
Fučíkovi za jeho Reportáž spod šibenice. Jeho otrasný a 
burcujúci odkaz týmto aktom pred 2065 účastníkmi varšav
ského mierového kongresu z 81 krajín  sveta sa stal mobi
lizujúcim heslom všetkých mierumilovných národov do zá
pasu za mier na zemi.

Potom boli udelené ešte cľalšie ceny za umelecké diela 
z odboru lieratúry, hudby a výtvarného umenia. Juhoame
rický básnik Pablo Neruda a turecký básnik Nazim Hikmet 
dostali mierové ceny, prvý za báseň „Nech sa prebudí dre
vorubač“ a druhý za celé svoje súborné dielo. Literárnu 
cenu dostala aj libanonská revue At Tarik, ďalej J. R. Bloch 
za knihu o Francúzsku a rumunský spisovateľ Sadoveanu 
za knihu Mitra Kokor. Za výtvarné umenie dostal svetovú 
cenu mieru známy m aliar Pablo Picasso za svoju Mierovú 
holubicu, ktorá sa stala svetovým symbolom mieru Maliar 
Tanata Guttuso bol odmenený mierovou cenou za svoj mie
rový album Boh s nami a Candida Portinariho odmenil 
kongres za jeho fresky Tiradentes. Odmenené boli aj filmy 
zatracujúce vojnu, a to film poľskej Wandy Jakubowskej 
Osvienčim, sovietsko-maďarský film Mladosť sveta a film 
Louisa Daquina Boj života. Jury kongresu vysoko vyhodno
tila ešte ďalších 110 rozličných umeleckých diel, ale Piet- 
ro Nenni vo svojom komentári k vyznamenaniu pozname
nal, že Fučíkova Reportáž spod šibenice je  dielom vzácnej 
výnimočnej umeleckej hodnoty, a je to pomník, ktorý je 
naplnený mimoriadnou ľudskosťou. Naša 43-členná dele
gácia pocítila zase znovu hrdosť, keď bolo oznámené, že 
za hudobné dielo dostal mierovú cenu člen našej delegácie 
český hudobný skladateľ Václav Dobiáš za mierovú kantátu 
Buduj vlasť, posilníš mier!

Keď sa zamyslíme nad týmto aktom Varšavského kon
gresu, nad týmto triumfom kultúrnych hodnôt nad šialen
stvom vojny, vidíme, že tieto ceny udelené za plody ge
niálneho ľudského ducha, majú veľký výchovný význam 
pre celé ľudstvo v jeho zápase za mier.

Fučík k nám volá spod šibenice: Preč so šibenicami kon
centračných táborov! Preč s nezmyselným zabíjaním ľudí! 
Preč s násilnou smrťou, ktorú rozsieva každá vojna a naj
mä vojna atómová! Preč so zbraňami hromadného ničenia! 
Nerozmiestňujte po Európe smrtonosné rakety a nespútajte 
ľudského ducha ich škrtiacou slučkou!

Václav Dobiáš sa už rozlúčil so zemským životom, ale 
jeho kantáta zaznieva vždy pri významných mierových 
slávnostiach. Hudba miesto desivých výbuchov! Aj tóny aj 
výbuchy sa zrodili v hlavách ľudí vedcov a umelcov. Len 
rozdiel je  v tom, že jedny rozsievajú radosť a zmierňujú 
ľudské žiale, ale druhé zabíjajú život.

Picassova holubica hlása svetu, že mier sa nedosiahne 
jednoducho ako idyla, že cesta k nemu nevedie pohodlnou 
promenádou, ale tvrdým zápasom s vetrami a prúdmi, kto
ré zmietajú ľuďmi a národmi, ale ak sa dáme všetci do
kopy, ak duch Helsĺnk získa na svoju stranu všetkých, čo 
doteraz azda pochybujú o nadvláde ducha nad ničivosťou 
hrubej hmotnej sily, zatmenie sa pominie a znovu zažiari 
nad nami slnko v plnom svojom jase.

V Deklarácii členských štátov Varšavskej zmluvy ma po
pri skvelých návrhoch na likvidáciu nebezpečenstva vojny 
zaujal tento návrh: „Všetci účastníci zasadania podporujú 
návrh Poľskej ľudovej republiky, aby sa konferencia o 
vojenskom uvoľňovaní a odzbrojení v Európe konala vo 
Varšave, v meste, ktoré prejavilo obrovské hrdinstvo a seba
obetovanie v rokoch ťažkých skúšok počas druhej sveto
vej vojny.“ A my dokladáme: „a v meste Svetovej rady 
mieru!“ Kiež by Varšava Svetového mierového kongresu v 
roku 1950, Varšava zoskupenia mierumilovných krajín Var
šavskej zmluvy sa stala Varšavou vojenského uvoľnenia a 
odzbrojenia! Kronikár

Nad chlebom naším každodenným

Čo starší dobre si pamätáme na časy, keď nebolo dos
tatok chleba, keď v nejednej rodine bolo viacej hladu ako 
sýtosti. Spoločenské zriadenie, ktorému nezáležalo na bla
hu človeka, nedbalo, ako sa majú masy pracujúcich. Dobre 
sa mali iba tí, čo vo svojich rukách zhromaždili bohatstvá 
našej krajiny. Len si zaspomínajme, ako veľa bolo tých, čo 
jedli mäso iba občas, na sviatky, ako veľa bolo takých, čo 
keď aj doma dorobili maslo, vajíčko, nemohli si sami do
priať, ale museli odniesť do mesta na trh, aby zohnali ne
jakú tú korunku, aby mali z čoho ži ť . . .

Je dobré myslieť na toto a pripomínať to najmä mla
dým, ktorí už dnes nevedia, čo je to hlad, čo bieda, čo ne
dostatok. Máme dosť, nikto nie je hladný a problémy sú 
skôr s prejedaním sa, so zbytočnými kilami, s obezitou, 
pretučnenosťou. Problémy sú aj s neúctou niektorých k bo
žiemu daru, k chlebu, ktorým hriešne plytvajú.

Nie je zriedkavosťou nájsť vyhodené celé krajce chleba, 
neraz aj vrchovato natreté voňavou masťou. Nie je zried
kavosťou vidieť v smetných nádobách odhodené rožky, pe
čivo, koláče . . .  Je to zlé hospodárenie tých, ktorí tak ro
bia, je to hriešna neúcta k Božiemu daru. Veď čo dá ro
boty, kým z malého obilného zrnka vyrastie klas, more kla
sov, čo dá roboty a starostí, kým sa obilie dostane do sý
pok a kým sa premení na bielu voňavú múku, z ktorej sa 
potom pečie chlieb, pečivo a všetky tie múčne výrobky, kto
ré denne potrebujeme a bez ktorých si už ani len nevieme 
predstaviť svoj život.

Naučme sa lepšie hospodáriť s chlebom, neodhadzujme, 
ale aj ten, ktorý sa už nedá použiť na jedlo, využime vhod
ným spôsobom. Či už na kŕmenie hydiny, a ak ju nemá
me, tak dajme, odnesme tým, čo majú; či už na strúhanku, 
ktorej si možno z pečiva narobiť aj do zásoby, či nasušiť na 
zimu a potom zvyškami kŕmiť vtáčikov, ktoré sú na našu 
pomoc v čase, keď je všetko zapadnuté snehom, odkáza
né.

Tieto myšlienky sú zvlášť aktuálne teraz, keď do našich 
sýpok zvážame požehnanú úrodu obilia, ktoré sa musí vy
užiť na sýtenie nás všetkých, tak, aby naozaj nič nevyšlo 
nazmar. Príkladom je nám Písmo sväté, Pán Ježiš, ktorý 
vtedy, keď zázračne nasýtil zástupy, nenechal odrobinky 
popadané po zemi, ale dal ich pozbierať. Aj my si vážme 
vzácny Boží dar, chovajme sa k nemu s úctou, ako to ro
bievali naši otcovia a matky, ktorí keď načínali nový pe
ceň, urobili najprv krížik a až potom odkrojili. Keď im pa
dol na zem, s úctou ho zdvihli a pobozkali. Aj my si vážme 
dar zeme a práce ľudských rúk a učme úcte k nemu najmä 
svoje deti. ( om}



Liturgika — Poznaj svoj obrad Orodovnica, pri svojom nané 
bovzatí nás neopúšťajúca . . .

Na konci každej piesne kánona je  trop ár na počesť ctihodnej 
Márie Egyptskej a na počesť sv. A ndreja K rétskeho. Svätá M ária 
Egyptská bola rodom z A lexandrie z Egypta a dlhé roky viedla 
hriešny život. Keď odišla na púť do Jeruzalem a, tam  sa p o k aja la  
a odišla do púšte, kde dlhé roky sa k a ja la  zo sv o jich  hriechov. 
Zomrela v roku 521. Je j životopis napísal svätý Sofrón, jeru za
lemský p atriarcha. Je j pam iatku n aša Cirkev svätí prvého apríla .
— Šiesty všeobecný k on cil prikazuje, aby na bohoslužbe Poklôn 
bola i kázeň o živote a k a jú cn osti svätej M árie Egyptskej a vô
bec o dôležitosti ka jú cnosti, bez k to re j n iet spasenia. Svätá M ária 
Egyptská — príklad veľkej k a jú cn osti a prostredníctvom  úprim 
nej kajúcnosti k dosiahnutiu svätosti.

Autor veľkého kánona pokánia — sv. Andrej Krétsky, — po
chádzal z Damasku v M alej Äzii. Ako m ládenec vstúpil do k lá š
tora sv. Sávu v Jeruzalem e. N eskoršie jeru zalem ský p atriarch a  
Teodor vzal si ho za ta jom n íka a ako zástupca jeru zalem ského 
patriarchu zúčastnil sa na Šiestom  všeobecnom  kon cile  v Kon- 
štantinopole. Po nejakom  čase carihrad ský  p atriarch a  ho vysvä
til na arcibiskupa do m esta Hortiny na ostrove Kréta, preto sa 
volá Krétskym . Zom rel na počiatku 8 . storočia  (r. 71 3 ). Svätý 
Andrej Krétsky je  cirkevný spisovateľ, básnik a významný k aza
teľ, napísal cirkevné hymny, stich iry  a predovšetkým  kánony v 
našich bohoslužbách. Jeho pam iatku naša Cirkev svätí 4. jú la.

Bohoslužba Poklôn ukazuje a dáva ducha pokánia v n aše j Cir
kvi. Táto bohoslužba sa odbavuje len  raz v roku a rovnej sebe 
nemá. Jeden rok! A za ten  čas koľko hriechov v n aše j duši! N e
buďme iba; prítom ní na te jto  bohoslužbe, nie iba vtedy sa snažm e 
o našu spásu, ale a j sami, podľa n ašich  zborníkov, odbavujm e tú 
to modlitbu pokánia ča s te jš ie  v roku, aby sme dosiahli m ilosrden
stvo u Pána Boha.

V našom obrade poklony sú dvojaké. Poklona do pásu: dotk
núť sa rukou zeme a prežehnať sa. A poklona k zem i: — padnúť 
na kolená a čelom  sa dotknúť zeme.

Sobota po štvrtej nedeli Veľkého pôstu sa nazýva Sobotou aka- 
fistnou — na počesť P rečiste j Panny M árie. V tento  deň v našom  
obrade sa má večer v chrám e odbavovať sviatočne ak afist k P re
čistej Panne Márii, aby sm e vyprosili je j  orodovanie a pomoc pre 
všetkých veriacich , k torí pokáním  a duchovnou obrodou sa p ri
pravujú na sviatok V zkriesenia Kristovho.

Co je  to ak afist? Je to zvláštna bohoslužba, rázovitá len  vo 
východnej Cirkvi, je  vrcholom  preveľkého kultu Matky Božej vo 
východnej Cirkvi. Táto bohoslužba sa skladá z kondákov a iko- 
sov, spieva ich  kňaz, a v eriaci po kondáku spievajú : „A lelu ja“, 
po ikose „R adujsja  Nevisto n en ev istn a ja !“ čo znam ená: „Raduj 
sa, nepoškvrnená Panna!“ Táto bohoslužba má neobyčajne hlboké 
myšlienky a zo stránky kom pozície (sk lad by) je  najvyššou poé
ziou východnej Cirkvi. A kafist obsahové podáva celú  m ariánsku 
teológiu východnej Cirkvi. Tu sú podané všetky hlavné dogmy 
(pravdy viery) ohľadne P rečiste j Panny M árie a na prvom m ieste 
jej Božie m aterstvo. Tu sa oslavu je Je j nepoškvrnenosť a večné 
panenstvo, tu sú ukázané všetky Je j cnosti, tu je  podaná viera 
Cirkvi v ochranu a orodovanie P rečiste j Panny M árie. Tu, v aka- 
fiste, oslavujem e Prečistú  Pannu Máriu a ním šírim e je j kult.

Cirkevné knihy term ín  ak afist p rekladajú  slovom : p ieseň — 
modlitba, pri k to re j sa nesedí. To preto, lebo táto  bohoslužba sa 
odbavovala v Konštantinopole sto jačk y  v priebehu ce le j noci, z 
vďaky za záchranu tohto m esta od útokov nepriateľov. Celkom 
určité údaje o autorstve ak afista  nem ám e, sú však údaje, že aka- 
fisty skladali sv. E frém  Sýrsky (+ 3 7 3  r.) ctihodný Roman Slad- 
kopevec (+ 540  r.) patriarchovia Serge j a Herm an (8 . s to ro č ie ).

Panna Mária po svojej smrti bola 
vzatá do neba. To je učenie svätej 
cirkvi. Tak veríme a vyznávame. Bo
la vzatá do neba, kde zbory anjelov 
a svätých ju oslavujú ako Kráľovnú. 
Tým však, že bola vzatá z tejto ze
me, neznamená, že nás ponechala 
bez svojej materinskej lásky. V po
božnosti o nej vyznávame: „Mária, 
Orodovnica, pri svojom nanebovzatí 
nás neopúšťajúca.. . “ Tá, ktorá člo
veka tak vrúcne milovala počas svoj
ho života na zemi, skláňa sa rovna
ko aj dnes k našim potrebám, k na
šim slabostiam a my v nej hľa
dáme vodkyňu, silu i útechu.

Keď sv. Ján Bosco postavil baziliku 
Panny Márie Pomocnice v Turíne a 
keď stavba zažiarila v záplave sve
tiel, padol svätec na zem, roztiahol 
svoju náruč k výšinám, kde v kupole 
bola socha Panny Márie a zvolal: „0, 
Panna Mária, ako nás m á? rada! Na 
tejto stavbe niet kameňa, ktorý by 
nehovoril, ako si k nám dobrotivá!“ 

Stredoveká legenda hovorí o zbož
nom rehoľníkovi, ktorý každý večer 
kľakol pred obraz Sedembolestnej 
Panny Márie 'a tu rozjímal o Máriinej 
láske ku všetkým hriešnikom a zblú- 
dilým. V týchto myšlienkach bol tak 
vžitý do utrpenia Matky Pána, že vo 
svojom zanietení vstal a  utieral slzy 
z jej tváre, ktoré maliar na obraze 
namaľoval. Slzy však nezotrel, ostali 
ďalej na obraze. Ale keď zomieral, 
videl Pannu Máriu, ktorá sa k nemu 
blížila a stierala z jeho tváre, čela, 
pot a slzy zo zarosených očí.

Je to legenda, zbožná povesť. Je v 
nej ale zdravé jadro pravdy. Kto zo
stal verným ctiteľom Panny Márie, 
tomu ona vyprosí pokojnú smrť a 
blaženú večnosť. Zotrie slzy bolesti z 
jeho hasnúcich očí.

Náš zbožný veriaci ľud vie dobre o 
tejto jej pomoci, orodovaní, preto sa 
k nej vždy utieka vo svojich trápe
niach, úzkostiach, bolestiach každo
denného života. Verí, že na jej prího
vor Boh vypočuje naše prosby. Keď slo
vá: „Mnoho zmôže a veľmi účinná je 
modlitba spravodlivého“ (Jak 5, 16), 
platia o ľuďoch, platia nad každú 
pochybnosť o Presvätej Bohorodičke.

Presvätá Bohorodička žije preto 
dodnes v srdciach zbožných veria
cich. Nájdeme ju všade tam, kde je 
Cirkev — nielen na obrazoch, na ol
tári, ale i v živote. Pekne o nej na
písal Michel Quoist vo svojich Mod
litbách, preložených do všetkých 
svetových rečí, z ktorých je pekná 
úvaha o Nanebovzatej, ktorá má 
zvláštnu duchovnú chuť:

„ . . .  A urobil som to aj pre svojich 
bratov, ľudí, aby aj oni mali v nebi 
Matku.

Opravdivú, človeka, ako oni, 
s telom, dušou.
Moju Matku.
Kiežby ľudia chápali nesmiernu 

krásu tohto tajomstva!“
Kiežby naše modlitby a prosby, 

ktoré k nej denne vysielame, došli 
vypočutia u našej nebeskej Matky, 
Matky nášho Boha. Tak veríme a vy
znávame.

F ran tišek  Dancák



(D okončenie zo str. 1)
O lodi Titanic hovorili, že sa ne

môže potopiť. Táto loď vyplávala pr
vý raz na more. Ľudia na nej pili, 
tancovali, hrala hudba. Veď im nič 
nehrozí.

Odrazu počuli varovný hlas:
— Pozor, na ceste je ľadová hora!
Kapitán pyšne odpovedal:
— Hlúposť! Na také drobnosti ne

máme čas.
Na lodi sa ďalej spievalo, tancova

lo. Avšak po polhodine sa znovu oz
valo: SOS. . .  SOS. . ,  SOS, , ,  „Zach
ráň svoju dušu!“ To sa topila loď, 
ktorá sa „nemohla“ potopiť. Ľadová 
hora ju prelomila. A loď sa potopila 
so všetkými cestujúcimi. Všetci našli 
tam svoj koniec.

Aj večnosť má svoje signály, ktoré 
vždy vysiela takto:

— Spas svoju dušu!
Takmer denne počujeme hlahol 

zvonov, ktoré vyzváňajú zomrelým. 
To je signál pre nás: spas svoju du
šu! Pozeráš sa do zrkadla, vidíš si
vé vlasy, vrásky, — to všetko signál 
smrti. Každý hrob na cintoríne ťa 
napomína: spas svoju dušu! Nevieš 
hodinu, kedy príde smrť. Zachráň 
svoju dušu. Pamätaj: so sebou nevez
meš nič!

V Lomčeku pri Libejovciach je cin
torín a na jeho bráne je nadpis: 
„Čím ste vy, boli sme aj my. Čím 
sme my, budete aj vy!“

Človek sa bojí tej chvíle, ale si ne
pomôže. Na každom kroku nášho ži
vota hlási sa signál večnosti. Až nad 
hrobom bude nám jasné, kedy smrť 
nie je strašnou. Vtedy, keď náš život 
bude podobný životu Prečistej Panny 
Márie. Uctievajme preto Pannu Má
riu. Nasledujme ju a žime tak, aby 
sme pamätali aj na svoju smrť.

Sp racoval: o. Leontíj

Kresťanské čnosti
( M iernosť)

Dve mravné čnosti — statočnosť a 
miernosť — upravujú náš život ná
ruživosti a odstraňujú všetky ťažkos
ti, ktoré prekážajú realizácii dobra. 
Odstraňujú všetky prekážky a urču
jú hranice vášňam strachu, 
smútku a opovážlivosti. Cnosť mier
nosti zmierňuje a upravuje zmyselné 
radosti, aby neboli prekročené hra
nice dovolenosti a neodklonili sa od 
pravdy a od dobra pod vplyvom 
rôznych svetských a hriešnych má
mení!

Nadprirodzená čnosť miernosti 
vliata do duše s milosťou Božou po
sväcujúcou je našou duchovnou 
zbraňou, ktorá v nás víťazí nad žia
dosťami tela. Ona panuje nad zmy
selnosťou, ako píše sv. apoštol Pa
vol: „Tí totiž, čo patria Kristovi, uk
rižovali svoje tela aj s jeho náruži
vosťami a žiadosťami!“ (Gal. 5, 24) 
On sám sa prísne kontroloval v tej
to veci: „Tvrdo si premáham telo a 
podrobujem si ho, aby som azda — 
hoci som iným kázal — sám nebol 
zavrhnutý!“ (1 Kor. 9, 29) Napomí
na svojich veriacich, že kresťania 
oslobodení od hriechu majú žiť po
dľa ducha a zamilovať si duchovné 
veci a nežiť podľa tela, nezamilovať 
si telesné veci, lebo zmýšľanie teles-

Sú akafisty  k Ježišovi Kristovi, ak afist ku strastiam  Kristovým, 
ak afist ku sv. Krížu, ak afist Zvestovania Panny Márie, akafist 
k Uspeniu P rečiste j Panny M árie, ak afist ku svätému M ikulá
šovi, ak afist za duše zom relých.

Kedysi v n aše j ep arch ii akafisty  boli veľmi obľúbenou boho
službou a na pútnických m iestach  ich  odbavovali cez celú noc 
pred sviatkom . Vinou kňazstva upadli do zabudnutia. A je  to veľ
k á  škoda. P atria  k n a jcen n e jším  m odlitbám  našej Cirkvi. Treba, 
aby kňazstvo túto bohoslužbu bezpodm ienečne s patričnou úctou 
odbavovalo v akafistnú  sobotu večer a v m áji a októbri striedavo 
s m olebenom  každý druhý deň, a tým priviedlo našich  veriacich  
k poznaniu te jto  dôležite j m odlitby a je j užívania pre naše spa
senie. Veď nie darom né je  táto  bohoslužba u rčená na veľkopôst- 
ny čas. Na ten to  čas je  u rčená preto, aby duše našich  veriacich, 
idúc po velkop ôstnej duševnej obrode pocítili, že s nimi je  ich 
M atka — P resvätá Bohorodička, n aša O chrankyňa a Zástupky
ňa, aby p ocítili radosť Je j pom oci a s tým aj radosť zo svojej 
spásy. N eodoberajm e od n ašich  v eriacich  to, čo im podáva Pán 
Boh.

Zvlášť chcem e ukázať na ak afist ako súkrom nú modlitbu. Čas
to veriaci prosia modlitbu — deviatnik, ktorá bola zložená ľuď
mi n ašich  čias, k torá  často  skoro upadla do zabudnutia. Prečo 
by n aši veriaci nem ali ako deviatnik odbavovať ak afist za deväť 
po sebe idú cich  dní? Zaiste je  to n a jk ra jš í deviatnik, aký je s t
vuje pod slnkom .

Piata nedeľa Veľkého pôstu — povzbudzuje nás k vykonávaniu 
d o b r ý c h  s k u t k o v .  V iera bez skutkov je  m ŕtva — učí nás 
apoštol. A stich iry  te jto  nedele nás krásne vyzývajú: „Spravod
livý človek, ktorý je  m ilostivý, páči sa P á n o v i. . .  Robme dobré 
skutky a dá nám  Pán nam iesto vecí pozem ských — nebeské.“ 
Apoštol te jto  nedele hovorí o našom  očistení a spáse prostred
níctvom  Ježiša  K rista. A Evanjelium  hovorí, že Ježiš Kristus išiel 
dobrovoľne trpieť.

Bohoslužba p ia te j nedele Veľkého pôstu je  zasvätená svätej 
M árii Egyptskej, ukazu je nám  na je j povstanie z hriechu, poká
nie, vo la jú c a j nás k pokániu. Náš čin  duchovnej obrody zavr
šu je  sa — a nem ôže sa ani inak zavŕšiť, ako — p o k á n í m .  Bez 
pokánia n ie t spásy.

Sobota po piatej nedeli Veľkého pôstu — sa nazýva Sobotou 
Lazárovou, lebo vtedy Cirkev si pripom ína vzkriesenie Lazára, 
b rata  sestie r M árie a Marty.

Táto sobota — vzkriesenie Lazára — ukazuje aj na našu o tí
m e  n u za náš veľkopôstny čin  duchovnej obrody — na naše 
vzkriesenie. Na znak vzkriesenia — v Lazárovu sobotu kedysi 
k rstili katechum enov, preto a j teraz nam iesto: „Svätý Bože“ sa 
spieva na litu rg ii v túto sobotu „Jelicy  vo Chr i s t a . . v sloven
skom  znení: „K torí ste v Kristu pokrstení, v K rista ste sa obliekli. 
A lelu ja .“ Sam ozrejm e, sviatosť krstu  sa vysluhovala slávnostne, 
to znam ená — spevom te jto  i ostatných  m odlitieb, a bolo by veľ
mi prospešné, aby sa aj teraz táto  sviatosť vysluhovala takto, 
na jm ä — kde sú na to podm ienky i čas.

Lazárova sobota bola v prvých storo čiach  kresťanstva sviat
kom Pánovým. A teraz, v n aše j velkopôstnej duchovnej obrode, 
tak isto  n ech  zázrak vzkriesenia Lazára utvrdí našu vieru v Kris
tovo Božstvo a naše vlastné vzkriesenie.

E šte poukážem e na veľmi krásnu stich iru  V ečerne v deň La
zárovej soboty: „D nesj blahodať Sv jataho  Ducha nas sobra . . . “
— „Dnes nás zhrom aždila milosť Svätého Ducha, preto všetci 
beriem e tvoj kríž a volám e: Požehnaný, ktorý prichádza v mene 
Pánovom, hosana na v ý sostiach :“ — Vznik te jto  stich iry  ma za
ujím avú históriu : Prví m nísi v čase Veľkého pôstu zanechávali 
k láštory  a odchádzali na púšť do sam oty, aby tam  v modlitbe 
a pôste prežili obdobie Veľkého pôstu. Do svo jich  kláštorov sa 
v raca li až v piatok pred Lazárovou sobotou a na spoločnej bo
hoslužbe radostne spievali: „D nesj blahodať Svjataho Ducha nas 
sobra . .



Z biblických dejín
Svätý Duch — to je  tretia  Božská osoba, pravý Boh spolu s Ot

com a Synom, to je ten Utešiteľ, ktorého Ježiš Kristus sľuboval 
a zoslal apoštolom.

Svätý Duch, ako tretia  Božská osoba, je rovný Otcovi a Synovi, 
od ktorých od vekov pochádza. Aj jem u patrí tá  istá sláva, ako 
Otcovi a Synovi. To Duch Svätý hovoril v Starom  zákone ústami 
prorokov.

Pôsobením Svätého Ducha vo sviatosti krstu človek dostáva 
milosť posväcujúcu a stáva sa členom  Cirkvi.

Ježiš Kristus zoslal Svätého Ducha na apoštolov preto, aby ich  
osvietil, to znam ená: aby oni dobre pochopili jeho náuku, aby 
ich posilnil, aby odvážne h lásali Evanjelium  medzi národm i a 
aby ich posvätil.

Svätý Duch sa zjavoval ľuďom v rôznych podobách: pri krste 
Ježiša Krista v podobe holubice a pri zoslaní Svätého Ducha v 
podobe ohnivých jazykov.

V Cirkvi svätej účinkuje Svätý Duch tak, že ju chráni, vedie a 
cez ňu rozdáva svoje milosti, ktoré nám Ježiš K ristus zaslúžil 
svojou smrťou na kríži.

V nás účinkuje Svätý Duch tak, že nás posväcuje m i l o s ť o u  
p o s v ä c u j ú c o u  a pomáha nám m i l o s ť o u  p o m á h a j ú -  
c o u.

Božia milosť — to je  vnútorný, nadprirodzený dar, ktorý nám 
dáva Pán Boh pre zásluhy Ježiša K rista na spásu našich  duší.

Človek dostáva prvý raz Božiu milosť vo sviatosti krstu.
Milosťou posväcujúcou Svätý Duch posväcuje našu dušu. Túto 

milosť dávajú našej duši dve sviatosti: krst a pokánie (sviatosť 
zm ierenia).

Pomáhajúcou milosťou Svätý Duch pomáha nám vo všetkom  a 
povzbudzuje nás k dobrému, pomáha nám žiť podľa zásad k res
ťanskej viery a vždy ju vyznávať.

Božia milosť je  nevyhnutne potrebná k spaseniu, lebo bez nej 
človek sa nemôže ľúbiť Bohu.

Božiu milosť tratím e spáchaním  ťažkého hriechu. Znovu ju 
nadobúdame vo sviatosti zm ierenia — pokánia (spoveď) a tiež 
dokonalou ľútosťou s úmyslom sa vyspovedať.

Svoje m ilosti Pán Boh nám dáva prostredníctvom  svojich  svia
tostí.

Sviatosti — to sú Ježišom  Kristom ustanovené viditeľné zna
ky, ktoré nám dávajú neviditeľnú Božiu milosť.

Ježiš Kristus ustanovil sedem sviatostí: krst, birm ovanie, Eu- 
charistiu (Sviatosť O ltárnu), pokánie, pom azanie chorých, kňaz- 
stvo, manželstvo.

Hriechy proti Duchu Svätému sú také, ktorým i zastavujem e 
účinkovanie Božej m ilosti v našich  dušiach, preto ich  ináč ešte 
nazývame „hriechm i proti spáse“. Sú to tieto  hriechy:

1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie m ilosrdenstvo.
2. Nad Božím m ilosrdenstvom  zúfať.
3. Poznanej kresťanskej pravde odporovať.
4. Svojmu blížnemu závidieť Božiu milosť.
5. Mať zatvrdnuté srdce proti spasiteľném u napomínaniu.
6 . V nekajúcnosti tvrdošijne zotrvávať.

Apoštoli vyšli kázať — Prvomučeník svätý Štefan
Po zoslaní Svätého Ducha apoštoli začali hlásať Krista zm ŕt

vychvstalého, robili zázraky, uzdravovali chorých, takže vždy 
viac ľudí prijím alo Kristovo učenie.

Raz sa apoštoli Peter a Ján stre tli s človekom, chromým od 
narodenia. Každodenne ho prinášali a kládli ku chrám ovej bráne, 
aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrám u. Keď videl 
Petra a Jána vchádzať do chrámu, vystrel k nim ruku, aby mu dali 
almužnu. Apoštol Peter mu povedal: „Striebra a zlata nemám, 
ale čo mám, to ti dám: V m ene Ježiša Krista N azaretského, choď !“ 
A postavil sa chromý na nohy a začal chodiť. Potom spolu s apoš-

né vedie k smrti, kým zmýšľanie du- 
chovjié prináša život a pokoj. Tí te
da, ktorí žijú podľa tela, nemôžu sa 
ľúbiť Bohu . . .  (Rim. 8, G—8, 13)

Bez tejto čnosti nemožno dosiahnuť 
kresťanskú dokonalosť, požadovanú 
samým Bohom: „Buďte dokonali, ako 
aj váš Otec nebeský je dokonalý!“ 
(Mt 5, 48). Bez čnosti miernosti niet 
svätosti, niet života spásy, lebo niet 
ovládania zmyslov!

Táto čnosť miernosti sa neuspoko
juje iba zákazom zlých pôžitkov, 
ale zrieka sa aj nebezpečných ra
dostí, ktorá zvádzajú a zoslabujú 
vôľu človeka až k takému stupňu, 
ktorý končí hriechom, ako hovorí 
Písmo sväté: „Kto miluje nebezpe
čenstvo, zahynie v ňom!“ (Ekl. 3, 
27) Ano, ona ide ešte ďalej, aby si 
zabezpečila istotu bezhriešnosti. Ob
medzí radosti dovolené, ktoré nie sú 
samy v sebe hriešne, aby posilnila 
vôľu proti vábeniu zlých pôžitkov. 
Je skúsenosťou totiž dokázané, že 
ten, ktorý bez obmedzenia sí dovo
ľuje všetky zákonité radosti, risku
je, že privolí aj k tým, ktoré sú nedo
volené! Preto n^m dobre radí skú
sený P. Alzon: „Ak chcem, aby kvet 
mojej čistoty si zachoval svoj lesk, 
musím ho obklopiť tŕním, t0 jest — 
duchom a skutkami umŕtvenia!“

Napokon čnosť miernosti je slu
žobnicou lásky (Mk. 9, 29) k Pánu 
Bohu a k dušiam. Keď človek zničí 
v sebe panstvo tela, tým rozširuje 
Kráľovstvo Božie v sebe, v Cirkvi, v 
kajúcnikoch . . .  Umŕtvovanie sa môže 
stať bohatým prameňom lásky k Bo
hu!

Čnosť miernosti má veľa práce aj 
s naším jazykom. Písmo sväté vy
chvaľuje múdreho a obozretného 
človeka, ktorý vie mlčať: „Tam, kde 
je veľa rečí, nezaobíde Sa bez hrie
chu a preto ten, ktorý drží svoje pe
ry na uzde, je rozumný!“ (Prísl. 10, 
19). Svätý Jakub hovorí: „Ak si nie
kto myslí, že je bohabojný a nevie si 
jazyk držať na uzde, ten klame sám 
seba a všetka jeho bohabojnosť je 
daromná. Kto sa neprehrešuje v re
či, je muž dokonalý!“ (Jak. 1, 28, 
3, 2).

Miernosť vykonáva svoju úlohu 
moderátora a posvätiteľa aj pri po
žívaní rôznych jedál. Upozorňuje 
nás na nebezpečné labužníctva a 
rôzne nezdravé výkyvy v jedení a 
pití. Každý kresťan je povinný pesto
vať túto čnosť aj v jedení a pití. Má 
bedliť na striedmosť a svojím kres
ťanským umŕtvovaním dávať dobrý 
príklad tým, čo sú iného názoru. V 
týchto veciach má skôr druhých zís
kavať ako pohoršovať!

Žalostné a pohoršujúce i ťažko 
hriešne sú prípady opilstva, ktoré by 
sa nemali medzi veriacimi ani spo
mínať. Mnohí veriaci si tieto veci 
veľmi zľahčujú. Zabúdajú na slová 
apoštolov Petra i Pavla, ktorí odpo
rúčali vo svojich listoch miernosť a 
striedmosť ako čnosti, ktoré patria ku 
kresťanskej dokonalosti. Predpísané 
pôsty tu vykonávajú svoju výchovnú 
a kresťansky posväcujúcu ' úlohu! 
„Kto môže pochopiť, nech pochopí!“ 
(Mt. 19, 12).

Krása čnosti miernosti nás zaväzu
je, aby sme sa vrátili z pomýlenej 
cesty. Teda prichodí nám, aby sme



sa opätovne prebojovali ku stratené
mu súladu medzi duchom ,a hmotou. 
Čnosť miernosti sme dostali na to, 
aby sme vedeli krotiť skutky tela. 
Toto umŕtvovanie nie je samo v se
be cieľom, lež nevyhnutnou pod
mienkou pre slobodný život nášho  
ducha!

Panna Mária, pomôž nám pochopiť 
krásu čnosti miernosti, aby nám bo
la zárukou nepominutelnej radosti tu
i vo večnosti! M. Mariánsky

Z kresťanského sveta

0  18. mája t. r. Svätý Otec Ján Pa
vol II. oslávil šesťdesiate výročie 
svojho požehnaného života. — Živ, 
Bože, Otca Svätého, námestníka 
Kristovho!

0  Za prvých 275 dní svojho ponti
fikátu — od 16. októbra 1978 do 30. 
júna 1979 — pápež Ján Pavol II. 
predniesol 462 dlhších alebo kratších  
rečí, č0  je priemerne takmer 2 den
ne.

0  Už teraz sa pripravujú jubilej
né oslavy 800. výročia narodenia sv. 
Františka z Assisi, ktoré sa oficiálne 
začnú vigílnymi pobožnosťami vo 
svätopeterskej bazilike v Ríme.

#  Svätý Otec Ján Pavol II. pápež
skou bulou vyhlásil sv. Františka z 
Assisi za patróna vedy o čistote ži
votného prostredia. Za patróna bol 
sv. František vyhlásený preto, že po
važoval prírodu za obdivuhodný Boží 
dar ľudstvu. Zložil aj prekrásnu Pie
seň stvorení, v ktorej vzdáva chvá
lu, slávu a česť najvyššiemu všemo
húcemu, dobrotivému Pánovi.

0  Americký režisér John Heymann 
dokončil dvojročnú prácu na plnome- 
trážnom filme o živote Ježiša Krista. 
Podľa vyhlásenia tvorcu má to byť 
najautentickejší film 0 Kristovi zo 
všetkých dosiaľ nakrútených.

0  V Etiópskej Eritrei povolila vlá
da komboniánskym misionárom, aby 
znovu otvorili svoj rehoľný noviciái. 
Vládny predstaviteľ sa osobne zú
častnil na otvorení rehoľného domu 
a v prejave vyhlásil, že katolícki mi
sionári majú neoceniteľné zásluhy o 
Afriku, lebo neučili ľudí iba modlit
bám, ale aj novému životnému štýlu, 
statočnej práci a všetkému tomu, 
čo potrebuje africký človek dneška.

0  Už 70 percent diecéz, vikariá
tov a apoštolských prefektúr v Afri
ke spravujú cirkevní hodnostári do
máceho pôvodu. Pred 10 rokmi ich 
bolo ešte len 45 percent.

0  V Japonsku, po úspechu z roku 
1976, budú konať aj tohto roku tzv. 
duchovnú olympiádu, ktorej súčas
ťou je súťaž v konaní dobrých skut
kov, v preukazovaní lásky k blížne
mu a v pomoci blížnym.

#  Séria mozaík v bazilike sv. 
Pavla Za múrami v Ríme, ktoré pred
stavujú pápežov, bude doplnená mo
zaikovými portrétmi pápežov Jána 
Pavla I. a Jána Pavla II.

tolm i vošiel do chrám u. Keď sa na zázrak zbehol všetok ľud, 
apoštol Peter prehovoril k ľudu: „Co sa tomu divíte, alebo prečo 
hľadíte uprene na nás, ako by sme vlastnou mocou vykonali, 
aby ten to  človek ch o d il?“ A tu povedal, že chorého uzdravil Ježiš 
Kristus a dodal: „K onajte pokánie a obráťte sa, aby sa vám zot
re li h riech y !“ Vtedy veľa ľudí uverilo v Krista.

Apoštolom v ich  p ráci pom áhali diakoni. Diakon Štefan robil 
zázraky, ľud ho m iloval, iš iel za ním, preto Židia sa rozhodli zba
viť sa ho. Obvinili ho na základe falošných  svedectiev, že sa rú
hal proti M ojžišovi a proti Bohu. Postavili ho na súd pred Radu 
starších . Štefanova tvár na súde bola jasn á ako tvár an jela. A 
keď mu povolili prehovoriť, vydal svedectvo o Ježišovi Kristovi: 
„V aši otcovia zabili prorokov, čo predpovedali príchod Spravod
livého, ktorého zradcam i a vrahm i ste sa teraz s ta li!“ A keď v hne
ve na neho k riča li a hrozili mu smrťou, povedal: „Hľa, vidím 
nebo otvorené a Syna človeka stáť na pravici Božej!

Na to vyvliekli Š tefana za m esto, kde ho začali kameňovať. 
U m ierajúc sv. Š tefan  sa m odlil: „Pane Ježišu, prijm i môjho du
c h a !“1 Vtom k lesol na kolená a veľkým hlasom  vykríkol: „Pane, 
nezap očíta j im tento h rie ch !“

Svätého Štefan a  nazývam e p r v o m u č e  n i k o m ,  pretože prvý 
bol um učený za Ježiša K rista. Svätý Štefan  zom rel v 37. roku po 
Kristu. Jeho pam iatku slávi naša Cirkev na tre tí deň po Narode
ní Kristovom, (v západnom obrade na druhý deň Narodenia Kris
tovho J.

Apoštoli birmujú — Petrovo väzenie a oslobodenie

Po kam eňovaní diakona Štefan a nastalo  ešte väčšie prenasle
dovanie Cirkvi v Jeruzalem e. Preto diakoni sa rozišli hlásať slovo 
Božie po Sam árii a Judei. Veľa ľudí p rija lo  krst. Keď o tom došla 
správa do Jeruzalem a, apoštoli Peter a Ján  odišli do Sam árie, 
pom odlili sa nad pokrsteným i, vkladali na nich  ruky a oni p rijí
m ali Ducha Svätého, — to znam ená, apoštoli udeľovali pokrste
ným sviatosť birm ovania (po cirkevnoslovanský — sviatosť my- 
ropom azania).

Veľmi úspešne sa šírilo  učenie Kristovo a vzrástol počet veria
cich  v K rista v A ntiochii. V A ntiochii u čen íci Kristovi boli po prvý 
raz pom enovaní kresťanm i a tento názov ostal navždy.

* Apoštola Petra  uväznili v iackrát, zakázali mu kázať, avšak on 
vždy odpovedal: „V iac treb a  poslúchať Boha ako ľudí!“

Herodes Agripa, vnuk toho Herodesa, ktorý dal vyhubiť betle
hem ské deti, ch ce l sa páčiť Židom, preto prenasledoval učeníkov 
Kristových. N ajprv prikázal zabiť apoštola Jakuba, potom uväzniť 
apoštola Petra. Keď ho chytili, dal ho do žalára a dal ho strážiť 
vojakom . V eriaci sa naľakali a cirkevná obec sa bez prestania 
m odlila k Bohu za neho. V te j noci, keď ho ch cel Herodes pred
viesť pred ľud a odsúdiť na smrť, apoštol Peter, poviazaný dvoma 
reťazm i, spal medzi dvoma vojakm i. A strážn ici a j predo dvermi 
strážili žalár. Odrazu apoštola Petra zobudil an je l a riekol mu: 
„V staň ch y tro !“ Peter vstal a tu mu reťaze spadli z rúk a nôh. 
Vtedy mu a n je l povedal: „Prehoď si plášť a poď so m nou!“ Apoš
to l Peter ho nasledoval a ani nevedel, či je  to skutočnosť, či má 
videnie. A njel ho viedol vedľa stráží, až prišli k železnej bráne, 
čo vedie do m esta, a tá sa im sam a otvorila. Keď vošli do mesta, 
a n je l zmizol. Až vtedy apoštol Peter prišie l k sebe a povedal si: 
„Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho an je la  a vytrhol ma 
z ruky H erodesovej.“

Sviatosť birm ovania — je  sviatosť, v k to re j pokrstený človek 
pom azaním  sväteným  olejom  (po cirkevnoslovanský myrom) a 
m odlitbou kňaza dostáva m ilosť Svätého Ducha, aby statočne 
a mužne vyznával svoju vieru a žil spravodlivo (po cirkevnoslo
vanský — pravedne].



Sviatosť birmovania vo východnom obrade udeľuje biskup a l e 
bo kňaz ilmeď po krste  takto: maže svätým olejom  (m yrom ) č e 
lo, oči, nos, ústa, uši, hruď, ruky a nohy p ri jím a jú ceh o  túto sv ia
tosť, a pritom vyslovuje pomaly tieto  slová: „Pečať darov Ducha 
Svätého, Amen.“

Svätý olej — myro, je  zmesou olivy a voňavých olejov. Svätí ho 
biskup na Službe Božej vo Veľký štvrtok.

Sviatosť birm ovania možno prijať len raz v živote.
Dary Svätého Ducha sú tieto : múdrosť, rozum, rada, vedomosť, 

stálosť, nábožnosť, bázeň Božia.

(Pokračovanie z 1. str.)

veku. Celý svoj život prežili v Chevrone, malej podhorskej dedinke, neďaleko 
od Betlehema. Tú dedinu zvali i obyčajne „Hornou“ pre je j vysoké položenie, 
lebo za ňou sa už ťahali len lesy a hory.

Starý Zachariáš bol synom Varachiášovým, ktorý bol starozákonným kňa
zom z rodu Abiáša. Teraz išiel na celý týždeň do Jeruzalema, aby slúžil v je 
ruzalemskom chráme, v poradí, ktoré pripadalo na každý ôsmy týždeň. Pô
vodne v chráme prinášali obete kňazi z rodu Ärona. Avšak keď sa tento rod 
rozmnožil tak, že všetci v chráme nemohli slúžiť, kráľ Dávid ho rozdelil do 
dvadsiatichštyroch tried, aby jedna po druhej v priebehu týždňa slúžila v 
chráme. Z každej triedy vybral najčestnejšieho <a postavil ho za vedúceho 
triedy. Kráľ Dávid hodil lós a ôsmy lós pripadol kňazovi Abiášovi a z jeho ro
du pochádzal Zachariáš. Trieda Abiáša sa osídlila v podhorskej dedine Chev
ron, v jednej z dedín, pridelených pre kňazstvo.

Zachariáš s Alžbetou prežili svoj vek bezdetne. Všetci z dediny ich poznali 
ako ľudí spravodlivých.

Alžbeta, ako vždy sa v duchu tešila, keď videla, že je j manžel ide do je 
ruzalemského chrámu, aby prinášal obeť Bohu. A starý Zachariáš tiež oživoval 
na duchu. Z výšky dedinky Chevronu videl širokú dolinu, dlhú, dlhú, a v diaľ
ke tej doliny sväté mesto Jeruzalem. Osem hodín chôdze delilo Zachariáša 
od Jeruzalema . . .

„Za čias Herodesa, kráľa judského, žil istý kňaz, menom Zachariáš, z triedy 
Abiášovej. Mal ženu z dcér Äronových, menom Alžbetu. Obaja boli spravod
liví pred Bohom, lebo žili bez úhony podľa všetkých prikázaní a predpisov 
Pánových. Ale nemali deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli už po
kročilí vekom.

No stalo sa raz, že keď jeho trieda prišla na rad a on konal kňazskú služ
bu pred Bohom, podľa obradného zvyku lósom mu pripadlo, aby vošiel do 
chrámu Pánovho a zapálil kadidlo. A všetok zástup ľudu modlil sa vonku v 
čase kadidlovej obete. Tu sa mu zjavil an jel Pána, stojac na pravej strane 
oltára kadidlovej obete. Keď ho Zachariáš uvidel, vzrušil sa a zmocnil sa ho 
strach. Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, pretože tvoja modlitba 
bola vyslyšaná! Tvoja žena Alžbeta ti porodí syna, ktorému dáš meno Ján. 
Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie bude radosťou pre mnohých. On 
bude veľký pred Pánom. Vína, ani iného opojného -nápoja nebude piť a bude 
naplnený Duchom Svätým ešte v lone svojej matky. Mnohých zo synov izra
elských obráti k Pánovi, ich Bohu. On sám bude kráčať pred Ním v duchu a 
s mocou Eliáša, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich (priviedol) 
k múdrosti spravodlivých a tak pripravil Pánovi dokonalý ľud.“

A Zachariáš povedal anjelovi: „Po čom to spoznám? Lebo sám som starý 
a moja žena je pokročilého veku.“ Anjel mu odpovedal: „Ja som Gabriel, 
ktorý stojím pred Bohom. On ma poslal prehovoriť k tebe a odovzdať ti toto 
posolstvo. A hľa, onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, kým sa to všet
ko nestane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa na svoj čas splnia!“

Ľud čakal na Zachariáša a divil sa, že sa tak dlho zdržuje vo svätyni. Keď 
však vyšiel, nevládal k nim prehovoriť. Tu pochopili, že mal vo svätyni vide
nie. I dával im znaky a zostal nemý. Len čo sa skončili dni jeho obradnej 
služby, vrátil sa do svojho domu.

Po týchto dňoch jeho manželka Alžbeta počala, no skrývala sa cez päť me
siacov. Hovorila: „Takto mi urobil Pán v dňoch, v ktorých ma milostivé zbavil 
mojej hanby pred ľuďmi.“ (Lk 1, 5—25].

„V tých dňoch sa vybrala Mária na cestu a ponáhľala sa do hornatého kraja 
Judska do istého mestečka. Tam vošla do Zachariášovho domu a pozdravila 
Alžbetu. Ako Alžbeta začula Máriin pozdrav, od radosti podskočilo nemluvniat- 
ko v jej živote a Alžbeta bola naplnená Duchom Svätým. I zvolala mocným 
hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný plod tvojho života! Odkiaľ 
mám to (šťastie), že matka môjho Pána prišla ma navštíviť? Lebo, hľa, sotva 
mi zaznel v ušiach hlas tvojho pozdravu, podskočilo s plesaním nemluvniatko 
v mojom živote. Blažená, ktorá si uverila, že sa ti splní, čo ti zvestoval Pán!“

Mária zostala u Alžbety asi tri mesiace a potom sa vrátila domov. (Lk 1, 
39-45, 56).

„Alžbete prišiel čas pôrodu, a porodila syna. Keď je j susedia a príbuzní 
počuli, že je j Pán preukázal veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. A potom 
na ôsmy deň prišli obrezať chlapčeka a chceli ho nazvať menom jeho otca, 
ZachariáŠom.

t  V baskickej dedinke San Mar
tino (Španielsko), ktorá má iba 700 
obyvateľov, sa hrdia tým, že dali cir
kvi už 107 kňazov.

#  Sestra dr. Mary Hallová sa sta
la prvou profesorkou katolíckej teo
lógie na protestantskej fakulte uni
verzity v anglickom Birminghame.

C  Tisíc ton potravín previezli na 
indonézsky ostrov Mindoro otcovia 
verbisti. Ich akcia má zabrániť kata
strofálnemu hladu medzi miestnym 
obyvateľstvom. Hlad zapríčinila ma
sová invázia myši, potkanov a iných 
Hlodavcov, ktoré prakticky zničili 
celú minuloročnú úrodu.

0  „Pokoj národom sveta“ pod tým
to heslom bola filatelistická výstava 
v Osvienčime, pri príležitosti ktorej 
vydali aj pamätnú obálku s obrazom 
bl. Maximiliána Koibeho ako osvien- 
čimského väzňa čís. 16670.

9  Pri príležitosti veľkého jubilea
— 1500. výročia narodenia sv. Bene
dikta — vydala vatikánska pošta sé
riu poštových známok ilustrujúcich 
činnosť tohto svätca.

0  V hinduistickom pútnickom 
meste Puri na brehu Bengálskeho 
zálivu zriadili stredisko pre dialóg 
medzi kresťanmi a hinduistami.

O  Prvý šéfredaktor afrického ka
tolíckeho týždenníka „Moto“ Limbi 
Mubako sa stal ministrom spravodli
vosti štátu Zimbabwe. Limbi Mubako 
pochádza z mnohodetnej rodiny a j® 
známym bojovníkom za práva fareb
nej africkej väčšiny. V mladosti pô
sobil ako učiteľ na misijnej škole, 
kde teraz pôsobia jeho dvaja syno
via a dcéra.

% V Egypte nakrútili celovečerný 
film o živote sv. Márie Egyptskej. 
Hlavná úlohu zverili koptskej rehoľ
nej sestre Nadji Lutfi. Arcibiskup 
Damianos Samartzis pri premiére fil
mu povedal novinárom, že aj týmto 
spôsobom chce cirkev splatiť aspoň 
čiastku z veľkého dlhu svätici. Pa
miatku sv. Márie Egyptskej v našom 
obrade svätíme 1. apríla a v piatu 
nedeľu Veľkého pôstu. Píšeme o nej 
v 7. a 8. čísle Slova a jej životopis 
dáme v aprílovom čísle budúceho 
roku.

% 29. apríla t. r. boli vyhlásené 
štyrj dekréty o beatifikačných proce
soch. Novými blahoslavenými budú: 
taliansky kňaz Luigi Orióne, zakla
dateľ Maléh0 diela Božej prozreteľ
nosti, zosnulý r. 1840; francúzsky re- 
dempiorista z minulého storočia Jo
zef Amade Passera; talianska rehoľ
níčka zo XVII. stor. Brigita <od Ježiša 
(Brigita Murello), zakladateľka do
mu sv. Uršule v Piacenze; poľská re
hoľníčka Mária od Ježiša Dobrého 
pastiera (Františka Siedlická), naro
dená vn Varšave r. 1842, zosnulá v 
Ríme.

* * *



Žásluzný skutok
Žoíka a Julka boli ženy v stred- 

ných rokoch. Boli susedky. Nežili v 
hneve, ale ani v láske. Vzájomná zá
visť, i keď dlho utajovaná, otravova
la ich susedský vzťah A tak sa obe 
susedky zhovárali len cez zuby, a to 
len keď museli. Jedna druhú teplým 
pohľadom neohriala. Ale taký stav 
netrvá dlho. Žofka raz okopávala ze
miaky v záhrade, keď zbadá Julkinu 
sliepku vo svojej zelenine. Pochut
návala si na mladom šaláte.

— Bodaj si zdochla, — zašomrala 
Žofka a v zlosti hodila motyku do 
sliepky. Podarilo sa t0  lepšie, ako si 
priala. Zasiahla ostrím jej gágor, z 
ktorého rinula krv. Záhrady oboch 
susediek delil drôtený plot, obraste- 
ný hustým divokým chmeľom. Žofka 
pribehla ku skonávajúcej sliepke a 
prehodila ju cez plot. A zasa mala 
šťastie. Zasiahla ňou nič netušiacu 
Tulku, ktorá vyskočila s krvavým 
fľakom na tvári. Pred ňou ležala 
zmietajúca sa sliepka. Na druhej 
strane plota zbadala Žofku, ktorá sa 
pučila škodoradostným smiechom.

— Toto ti neodpustím, ty striga 
zlomyseľná, — kričala napajedená 
Julka, — aby si vedela, ihneď idem 
so sliepkou na MNV.

— Len choď, — kričala Žofka, — 
tam ťa naučia, či tvoje sliepky mô
žu ničiť molu zeleninu.

Julka schytila sliepku a šla. Na 
ceste ju ľudia zastavovali a pýtali sa 
jej, čo sa jei stalo. Julka každému roz
horčene maľovala zlobu svoiej su
sedky Žofky a nezabudla dodať, že 
to nenechá bez trestu.

Na MNV [ej prisľúbili. Že zvolajú 
výbor pre občianske záležitosti, Žof- 
ku predvolajú a dajú vec do poriad
ku.

Ale prv. než by sa to bolo vyrieši
lo na MNV. Julke sa naskytla nríle- 
žitosť vyriešiť si to po svoiom. V noci 
dul silný vietor a poškodil susedov 
komín, ktorý bol na tei strane stre
chy, čo susedila s Tulkiným dvorom. 
Ž-ofkin manžel, Jožko, bol murár. 
Vsíal zavčas rána, vzal rebrík, pri
šiel na Julkin dvor a vyšiel ku ko
mínu. Postavil sa medzi komín a hre
beň strechy a Dozeral, čn trebq k 
onrave. Zamýšľal to urobiť odwilud- 
nia, až sa vráti z práce. Zbadala to 
Julka, vzala rebrík a oprela ho o múr 
svojho domu.

— Maj rozum, — hovorí jej Jožo,
— nerob hlúposti.

— Tn si mal povedať svojej žene, 
a nie mne, — odvrkla.

Začula to Žofka a pýta sa manžela:
— Čo to tam vystrája tá pľuha?
— Vzala mi rebrík, — odpovedal 

jej, — nemôžem sa dostať dole.
— Čože? — zvrešťala zúrivo Žofka 

a už sa hnala na Julkin dvor. Ale pri 
rebríku už stála nielen Julka, ale i 
jej manžel, Ferko.

— To je môj rebrík, — kričala zo 
všetkých síl Žofka a chcela ho op
rieť o svoj dom.

— A preto na mojom dvore nemá 
miesta, — odpovedal Ferko, vytrhol 
jej rebrík a praštil s  ním cez ohradu 
na Žofkin dvor až sa dodrúzgal.

Ľudia sa práve ponáhľali na auto
bus do práce, dozvedeli sa, čo sa tam

No jeho matka povedala: „Nie tak, ale Jánom sa bude volať!“ Oni je j však 
vraveli: „Veď nikoho nemáš v príbuzenstve, čo by mal toto meno!“ Dali teda 
znak otcovi, ako ho chce nazvať. On si vypýtal tabuľku a napísal: „Ján je jeho 
1110110!“ A divili sii všetci.

Hneď potom sa mu dvorili ústa a (rozviazal] jazyk, takže prehovoril a 
zveleboval Boha. Tu prišiel strach na všetkých jeho susedov a po celom hor
natom kraji Judska sa rozprávalo o všetkých týchto udalostiach. A všetci tí, 
čo to počuli, hlboko sa nad tým zamysleli a vraveli: „Čo len bude z tohto 
chlapčeka?“ Lebo ruka Pánova bola s ním.

Vtedy jeho otec Zachariáš bol naplnený Duchom Svätým a zaprorokoval: 
„Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo zhliadol na svoj ľud a vykúpil ho. — A ty, 
chlapček, prorokom Najvyššieho sa budeš volať, lebo pôjdeš pred tvárou Pá
novou pripraviť mu cesty, a poučovať jeho ľud o spáse, že sa im odpustia 
hriechy; pre milosrdný súcit nášho Boha, ktorým zhliadol na nás ako Svetlo 
zhora, aby zažiaril tým, čo žijú v tme a v tieni smrti, a napravil naše kroky 
na cestu pokoja.“

Dedinka Chevron (teraz sa volá Ain Karim), neďaleko od Betlehema, na 
briežku, nad ním. Plač a volanie matiek zabíjaných detí v Betleheme bolo po
čuť až do Chevronu. Herodes hľadal Ježiša. Stará Alžbeta chytila synčeka, 
ktorý vtedy mal poldruha roka na ruky a utekala do hôr. Skryla sa hlboko 
v horách, v jaskyni.

Aj Herodes si spomenul na zázračnú udalosť narodenia Jána, syna Zacha- 
riášovho. — A možno on je  ten nový kráľ? — pomyslel si.

A poslal vojakov do domu Zachariášo'vho.
Starého Zachariáša vojaci našli v jeruzalemskom chráme. Znova vo svojej 

triede slúžil pri žertveníku.
— Daj nám svojho syna Jána! — oznámili vojaci Zachariásovi príkaz kráľa 

Herodesa.
— Ja teraz slúžim Pánu Bohu, a kde je môj syn, neviem, — odpovedal Za

chariáš.
Herodes, keď počul odpoveď, poslal znovu vojakov, prikazujúc im zabiť Za

chariáša, ak nevydá im syna.
— Kde si skryl svojho syna? — Keď nám ho nedáš, zomrieš! Toto prika

zuje kráľ! — hrozili vojaci.
— Vy zabijete moje telo a Pán prijme moju dušu, — pokojne odpovedal 

starý Zachariáš.
Zachariáša zabili medzi žertveníkom a chrám om . . .
Alžbeta sa už nevrátila do Chevronu. Ďalšie roky svojho života prežila so 

synom v horách. Tam aj zomrela. Malý Ján ostal v samote hôr a púšte.
„A chlapček rástol a zosilnieval na duchu. A žil v pustatinách až do dňa, 

keď vystúpil pred Izraelom.“ (Lk 1, 80).

V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Pontský Pilát spravoval Judsko 
a Herodes bol štvrťvladárom v Galilei, keď jeho brat Filip bol štvrťvladárom 
v krajine Iturejskej a Trachonitskej, a Lyzaniáš zasa štvrťvladárom v Abiléne, 
za veľkňazov AnnáŠa a Kajfáša slovo Božie zostúpilo na Jána, syna Zachariá- 
šovho, v pustatine. Vystúpil teda po celom okolí Jordána a hlásal krst poká
nia na odpustenie hriechov: „Čiňte pokánie, (už) prišlo Kráľovstvo nebeské!“ 

To je  ten, o ktorom predpovedal prorok Izaiáš slovami: „Hlas počuť v pus
tatine, niekto volá: Pripravte cestu Pánovi, urovnajte mu chodníky!“

Tento Ján mal na sebe oblek z ťavej srsti, s koženým pásom okolo bedier. 
Živil sa kobylkami a poľným medom.

Putovali k nemu z Jeruzalema, celé Judsko a celé okolie Jordána. I dávali 
sa mu krstiť v rieke Jordáne, pričom vyznávali svoje hriechy. Keď však videl, 
ako prichádzajú k nemu na krst mnohí farizeji a saduceji, hovoril im: „Ple
meno vreteníc, ktože vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu (súdu)? Pri
nášajte teda ovocie opravdivého pokánia! Nenazdávajte sa, že si smiete po
vedať: „Otcom nám je Abrahám!“ — lebo vravím vám, Boh aj z týchto kame
ňov môže vzbudiť synov Abrahámovi. Veď sekera je už priložená ku koreňu 
stromov! Každý strom, čo neprináša dobré ovocie, bude teda vyťatý a hodený 
na oheň. Ja vás krstím vodou ako výraz pokánia.“

A zástupy sa ho pýtali: „Čo teda máme robiť?“ On im odpovedal: „Kto má 
dve tuniky (spodné rúcha), nech dá tomu, kto nemá, a kto má potraviny, nech 
urobí podobne!“ Aj mýtnici prišli sa dať pokrstiť a pýtali sa ho: „Učiteľ, čo 
máme robiť?“ On im odpovedal: „Nevyberajte viac, ako vám určili!“ A vojaci 
sa ho pýtali: „A my čo máme robiť? I povedal im: „Nerobte nikomu násilie, 
ani zlomyseľne nevydierajte, ale uspokojte sa so svojím žoldom!“

Keďže ľud žil v očakávaní a všetci si v duchu mysleli o Jánovi, že azda 
on je  Mesiáš, odpovedal Ján všetkým: „Ja vás krstím vodou, ale po mne pri
chádza mocnejší, ktorému nie som hoden rozviazať remienky na obuvi. Ten 
vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. Má v ruke vejačku, aby si vyčistil 
humno a pšenicu zhromaždil do sýpky, kým plevy spáli v neuhasiteľnom oh
ni.“

A tak mnoho iných vecí ohlasoval ľudu, povzbudzujúc ich. (Lk 3, 1—18).

Raz prišiel k Jordánu Ježiš z Galiley, aby sa dal Jánovi pokrstiť. Ale Ján 
mu odpovedal a vravel: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš 
ku m ne?“ Ježiš mu však odpovedal: „Nechaj- to len! Lebo tak sa nám sluší 
plniť všetko, Čo je spravodlivé.“ Vtedy ho pripustil.

(Dokončenie na str. 15)

10 Iv



Sväté písmo o Bohu

Pozrime sa, čo hovorí Sväté písmo o poznaní Bolia:
„Nebesia rozprávajú slávu Božiu a dielo Jelio rúk zvestuje ob

loha“ (2  18, 2 ).
„To, čo o Bohu nevidíme, možno vybadať rozumovým poznaním  

z (jeho) diel, odkedy jestvu je  svet, — t. j. jeh o  večnú m oc a Bož
stvo“ (Rim 1 , 2 0 ).

Tu Sväté písmo učí, že jestvovanie Boha možno iste poznať p ri
rodzeným rozumom zo stvorených vecí a možno tiež rozumovo 
to dokázať zo stvorených vecí. To znam ená, že človek, ktorý má 
zdravý a vyvinutý rozum, je  schopný, usudzujúc z vecí stvore
ných, poznať s istotou, že je  Boh, ich  Tvorca. Podľa apoštola 
Pavla môže Boh, hoci je  sám v sebe neviditeľný, z viditeľných 
vecí byť poznaný, a to nielenže jestvu je, a le i sčasti, aký je . Poznať 
Boha z vecí stvorených je  podľa výroku Svätého písm a človekovi 
zdravého rozumu a dobrej vôle n ielen  možné, a le  a j ľahko. Kto
o príčinách vecí uvažuje, hovorí sv. Justín, K lem ent A lexand rij
ský, Tértulián a iní, bez nam áhavého prem ýšľania je  vedený k 
poznaniu Boha.

„A toto je  večný život, aby poznali Teba, jediného, pravého Bo
ha a toho, ktorého si poslal — Ježiša  K rista“ (Jn  17, 3 ). Toto 
hovorí sám Ježiš Kristus. A to znam ená, že poznávať Boha pre 
našu spásu je n e v y h n u t n e  p o t r e b n é .  Sv. apoštol Pavol 
toto vysvetľuje: „Bez viery nie je  m ožné ľúbiť sa Bohu . . .  musí 
uveriť, že Boh jestvu je a že odpláca tým, k torí sa k nemu u tie
kajú“ (Žid 11, 6 ). Teda všetci ľudia, k torí usudzujúc poznali, že 
je Boh, k dosiahnutiu večnej spásy nevyhnuteľne m ajú veriť, že 
je Boh. Tú vieru vyznávame slovam i vyznania viery (Sym bolu 
viery): „Verím  v Boha . . . “

Boha môžeme poznať:
1. prirodzeným usudzovaním z jestvovania sveta na jestvova

nie Boha,
2. prijatím  Božieho z javenia vierou.
Pozrime sa na dôkazy jestvovania Boha na základe rozum ové

ho poznania zo stvorených vecí.
Boha poznávame z j e h o  d i e l .  Celý s t v o r e n ý  s v e t  do

kazuje jestvovanie Božie.

Dôkaz príčinnosti
Všetko, čo jestvuje, musí mať svoju dostatočnú príčinu svojho 

jestvovania (alebo svoj dostatočný dôvod).
Keď sa podívame na dom, sochu, maľbu, dobre usporiadanú 

izbu a pod., je  nám jasné, že všetko to nevzniklo sam o od seba, 
ani náhodou, ale že je  dielom  kohosi, kto sa veci rozum ie, kto je 
odborníkom. Ako jednotlivé veci nepovstali sam y od seba, alebo 
náhodou, tak ani vesmír, svet nem ohol vzniknúť sám  od seba 
alebo náhodou. Každý tvor ukazuje na svoju prvú príčinu, na sv o j
ho Stvoriteľa, na Boha. Prvou príčinou rozum iem e tú, k torá  inej 
bytosti dáva bytie a sam a vo svojom; bytí a pôsobení nezávisí na 
príčine inej.

Stvorené veci m ajú svoj začiatok  a j svoj koniec, nejestvu jú  od 
večnosti a v čase a j zaniknú. Tieto stvorené veci m ajú svoj pôvod 
od inej bytosti, ktorá vždy jestvu je. Túto nevyhnutne jestvujúcu 
bytosť nazývame Bohom.

„Každý dom musí totiž niekto postaviť a Boh je  Ten, kto v šet
ko postavil“ (Žid 3, 4 ).

Denne vidíme, že sú vo svete bytosti, k toré vznikajú a zanikajú . 
Na svet prichádzajú noví ľudia, rodia sa nové živočíchy, vy rasta
jú nové rastliny atď. Každému je  jasné, že tieto  bytosti nie sú 
samy príčinou svojho bytia. Pretože bytosť, k torá  pred tým n e
existovala, nem ohla si sam a svoje bytie dať, a le  dostala svoju 
existenciu od bytosti inej, k torá  tým je  je j príčinou. Táto príčina 
mala svoju príčinu a hoci by ich  bolo veľké množstvo, nutne 
predpokladajú existenciu  príčiny prvej. Táto prvá p ríčina je bytie 
samo — Boh.

deje a smiali sa. Situáciu predbežné 
vyriešil predseda MNV, ktorý naria
dil, aby si Žofka vypožičala rebrík a 
pristavila na Julkinom dvore, žeby 
Jožo mohol zísť dole.

— Aby si vedela, ihneď ťa idem 
zažalovať na súd, — vyhrážala sa 
Žofka Julke.

— Len choď, — odsekla Julka, — 
tam ťa naučia, že na mojom dvore 
bez môjho povolenia nesmieš prista
vovať nijaký rebrík.

O nejaký čas dostali obe predvo
lanie na súd. Cestou sa dostali do to
ho istého oddelenia. Keď Zofka zba
dala Julku, rozhodne vyhlásila: — Čn
i dom prepravotím, ale ťa naučím.

— Buď istá, že i ja som hotová 
obetovať svoj dom, ale pravdu mu
sím mať, — odpovedala jej ešte ráz
nejšie Julka.

— Prosím vás, majte rozum, — oz
val sa z kúta starý jítefan, ktorý ce
lý spor poznal. — Co ste sa nacho
dili za materiálom, napracovali, vra
cali prácu príbuzným a známym, čo 
vám pomáhali. Rozpamätajte sa, ako 
ste sa tešili, keď ste sa nasťahovali 
do nového domu. A teraz by ste to 
pre pletku utratili?

— Nedbám, vyskočila neoblomná 
Žofka.

— Keď ty nedbáš, nedbám ani ja,
— odvetila s miernym nádychom ús
tupčivosti Julka.

— A čo vaše deti? — pokračoval 
Štefan, — čo im necháte? Veď ony 
už tiež pomáhali pri stavbe. A čo bu
dú o vás rozprávať vašim vnukom? 
Iste vás chváliť nebudú.

Julka pozrela na Ferka a čítala mu 
z očí, že súhlasí so Štefanom.

— Ja som na súd neudala, — pre
riekla, — a ja som ochotná sa po
konať.

Žofka pozrela na svojho Jožka a 
zbadala, že zmýšľa práve tak ako Fer
ko.

— Dobre, dobre, — ozvala sa cel
kom iným tónom Žofka — ale rebrík 
je predsa cennejší ako sliepka.

— Ja ti ho nahradím, odpovedal 
pohotové Štefan.

— Ale prečo? — spýtal sa Ferko,
— ja som ho roztrieskal a ja urobím 
nový.

— Lenže na súd už musíme ísť, keď 
máme predvolanie, — pridala už 
zmierlivejšie Žofka.

— Pôjdete, — odpovedal natešený 
Štefan, —. keď vás predvolajú, po
viete, že ste sa pokonali a bude všet
ko v poriadku.

Poslúchli a domov sa vracali zas v 
jednom oddelení, ale už v družnom, 
susedskom rozhovore.

— Neviete si predstaviť, ako ma 
dodnrá blaží myšlienka, že sa mi po- 
Qdrilo zmieriť týchto rozvadených 
susedov, — dokončil dnes už staruč
ký, vetchý Štefan, ktorý mi tento prí
pad rozprával.

Usilujme sa všade pôsobiť zmier
livo. Vykonáme záslužný skutok, kto
rý bude osožný druhým g milý nám.

Br. J. Bubán



Ikony v našej eparchii

Zachovali sa nám protokoly o vizi. 
tácii mukačevského biskupa Michala 
Manuila Olšavského, ktorý v rokoch 
1750—52 navštívil každú našu farnosť 
a medzi inými údajmi konštatoval aj 
stav chrámových ikon. Z protokolov 
vidíme, že naša Cirkev veľmi dbala, 
aby chrámové ikony vyhovovali pred
pisom byzantského obradu. Menovaný 
biskup zásadne žiadal, aby ikony bo
li vyhotovené na doske alebo na plát
ne a maľované v cirkevnom duchu. 
Nepripúšťal v chrámoch ikony ma. 
ľované na papieri, alebo nevyhovujú
ce duchu Cirkvi.

Naši veriaci mali radi ikony, aj 
keď boli chudobní, vynakladali veľké 
peniaze, aby naše chrámy boli ozdo
bené peknými ikonami. A môžeme 
byť na našich predkov hrdí, lebo tie 
ich ikony už reprezentovali náš štát 
ďaleko za hranicami našej vlasti a 
tiež na veľkých výstavách za oceán
mi, v Montreale, Osake a inde.

Starostlivosť 10 naše ikony a iné 
kultúrne pamiatky prejavuje náš štát., 
za čo sme veľmi povďační. Avšak 
treba, aby aj naši veriaci a kňazstvo 
chránili a starali sa o naše ikony a 
iné nábožensko-kultúrne pamiatky, 
ako ikomostasy, staré knihy, rukopi 
sy, kríže, zástavy, rúcha a pod., aby 
sa neničili alebo nedávali rôznym sú
kromným zberateľom, prípadne od
cudzovali sa.

Chceme pri tejto príležitosti vy
svetliť tiež určité názvy ikon zo strán, 
ky odbornej.

Ikona — je grécko slovo (eikon) a 
znamená zobrazenie označenej osoby, 
udalosti. Od toho pochádza aj naše 
slovo pre ikonu — obraz, avšak pre
to, že máme všelijaké obrazy, pridá
vame k tomuto slovu ešte „svätý“ , 
takže ikona znamená — svätý obraz.

Takéto ikony — sväté obrazy má
me v našich chrámoch .na ikonostase, 
sú namaľované na doske alebo na 
plátne, sú orámované a zodpovedajú 
duchu Cirkvi. Ľudia — odborníci 
zvykli nazývať „ikonou“ prevažne len 
svätý obraz, ktorý znázorňuje Ježiša 
Krista alebo Pannu Máriu. Tak by oni 
nazvali ikonou u nás napr. ikonu 
Klokočovskej Panny Márie.

Toto je pomenovanie v úzkom zmy. 
sle slova.

Avšak v širšom zmysle slova volá
me ikonami všetky sväté obrazy, a 
to nielen na ikonostase, ale i na ste
nách, prípadne na oknách chrámu. Z 
odbornej stránky tieto nástenné iko
ny nazývame fresky. Freska, fresko
vá maľba (od talianskeho slova fres- 
co — svieži) — je maľba, vyhotove
ná na stene vodovými farbami do 
čerstvej, sviežonaloženej omietky. Te
da slovo „fresca“ vyjadruje techniku 
vykonania maľby ikony. (Slovar ino. 
stranných slov, Moskva 1949). Samo
zrejme „fresca“ môže byť i nebiblic
kého charakteru.

No je ešte aj iný spôsob vyhoto
venia ikony — a to mozaika. Moza. 
ika (od francúzskeho slova mosaique 
a talianskeho mosaico) — je zobra
zenie alebo ornament, vyhotovený z 
jednotlivých, veľmi tesne priložených 
jeden k druhému rôznofarebných kús
kov (skla, mramoru, farebných ka- 

( Pokračovanie na str. 15)

Teda dôkaz p ríčinnosti zhrniem e takto :
Všetko jestvu jú ce musí mať dostatočný dôvod svojho jestvo

vania. Vidíme, že na svete stá le  vznikajú nové bytosti. Čokoľvek 
vzniká, vzniká od iného, teda nem á dôvod svojho jestvovania 
v sebe samom, ale v n e ja k e j p redchádzajúcej príčine mimo seba. 
Ale medzi jestvu jú cim i bytosťam i musí byť aj taká, k torá nie je 
„od in éh o“, teda nevznikla, ale bez vzniku, silou svojej podstaty 
nutne a večne jestvu je. Táto bytosť je  Boh. On má dôvod svojho 
jestvovania v sebe sam om  a spolu je  posledným a dostatočným 
dôvodom a j príčinou jestvovania všetkých vecí, k toré vznikli, je 
ich  Stvoriteľom  a Pánom.

Dôkaz z jestvovania a usporiadania viditeľného sveta
Sú rôzne dom nienky — hypotézy o vzniku sveta. Známa je teó

r ia  K ant-Laplaceova, k torá  vysvetľuje vznik slnečn ej sústavy z 
a k e js i hmly, k torá  pôsobením  síl v nej skrytých začala  hustnúť 
a nesk oršie  sa dala a j do otáčivého pohybu, začala  sa krútiť 
okolo v lastn ej osi. Rýchlym otáčaním  dostala táto  prahm ota svo
ju form u, tvar, k to re j ok ra je  sa oddelili od pôvodného celku a 
potom ako gule sa k rú tili okolo m atersk ej hmoty ako obežnice. 
Toto sa podľa n ich  opakovalo v celom  vesm íre. Vznikli stálice, 
obežnice s m esiacm i a ce lé  slnečn é sústavy. My sa tu nezaoberá
me rôznym i teóriam i, ako sa vytvárala Zem. Pre nás je dôležité, 
ako vznikla prvá hmota, prahm ota?

Táto a iné teórie  sú iba vedeckou domnienkou, m ajú mnohé 
ťažkosti. Avšak keď sa dívame na hociktorú  z hypotéz, v každom 
prípade každá hovorí, že s v e t  m á  s v o j  z a č i a t o k ,  n i e  j e  
o d  v e č n o s t i .  Pritom  tieto  teórie  nevedia odpovedať na otáz
ky: Odkiaľ prichádza prahm ota? Prečo sa táto  hm ota začala krú
tiť? Odkiaľ sú v prahm ote pôsobiace sily? Kde je  prvá príčina 
pohybu?

Odpovede nem ám e. Preto musím e prijať S t v o r i t e ľ a ,  ktorý 
svet z n ičoho priviedol k jestvovaniu.

Svet nem ohol povstať sám od seba. Už len  jeden pohľad na 
prírodu nás poúča, že n ič nepovstáva sam o od seba, že všetko má 
príčinu. Niet strom u, kvetu, obilia bez sem ena. Niet zvieratka ani 
najm enšieho bez bunky alebo va jca . A tento  celý svet by mal byť 
sám od seba? Avšak tu nejde len o našu Zem alebo našu slnečnú 
sústavu, ide tu o vesm ír.

Pozrim e sa na obrovské rozm ery a vzdialenosti vesmíru. Zvy
ča jn é  dĺžkové m iery nám  ani nepostaču jú, .a tak  hvezdári na 
m eranie vzdialeností vo vesm íre u rčili s v e t e l n ý  r o k .  Z fy
ziky vieme, že svetlo sa šíri rýchlosťou 300 000 km za sekundu. 
A tak  svetelný rok bude: 300 000 k rát 60 (sekúnd) k rát 60 (mi
nút) k rát 24 (hodín za deň) k rát 365 (dní v roku) km. Je to 
9 460 800 000 000 km (deväť biliónov 460 m iliárd 800 miliónov ki
lom etrov). M ajúc tento prepočet vieme, že k najb ližše j stálici, 
zvanej Proxim a Centauri, by sme sa dostali za 4 svetelné roky. 
T reba žasnúť nad hviezdnymi diaľavami.

Pozrim e sa a j na veľkosť te lies  vesm íru. Napr. obežnica Jupiter 
je  1500-krát väčšia ako naša Zem. Zo Slnka by mohlo byť pri- 
bližne-m ilión tris to tis íc  Zemí. V letných  m esiacoch  vidíme takmer 
nad hlavou (v zen ite) jasnú  hviezdu, k torá sa m enuje Wega. Tá 
je  4000-krát väčšia  ako naše m ohutné Slnko.

Vo hviezdnom obraze A n d r o m e d a  nachádza sa veľká špi
rálovitá  h m l o v i n a .  Až do najnovších  čias sa m yslelo, že je 
to naozaj iba hm la. V r. 1925 sa hvezdárom  podarilo objaviť v 
te jto  hm lovine 2 — 3 m iliardy hviezd. Slobodným  okom zo všetké
ho toho vidíme iba jasn e jš ie  m iesto na oblohe. Táto hmlovina — 
v sku točnosti m iliardy hviezd — je  od nás podľa približného vý
počtu vzdialená na 800 000  svetelných  rokov.

My, obyčajn í ľudia, neodborníci v astronóm ii, sa v týchto náz
voch hviezdnatého neba nevyznávam e. Avšak každý z nás, ešte aj 
deti, vidia a poznajú M l i e č n u  c e s t u .  Vidí sa nám ako dlhý, 
ja sn e jš í pás na oblohe. Svetlo te jto  M liečnej cesty  podľa zistenia 
astronóm ov je  slabé pre nesm iernu vzdialenosť. Avšak každá 
hviezda M liečnej cesty  v skutočnosti je  slnkom , obrovským sve
tom. (Pokračovanie na str. 15)



ŽIVOT JEŽIŠA KRISTA
podľa štyroch evanjelistov  

„Nehanbite sa za mňa (Lk 12, 8 — 12)

„Ale hovorím vám: Ktokoľvek má vyzná pred 
ľuďmi, aj Syn človeka ho vyzná pred an jelm i Bo
žími. Kto ma však zaprie pred ľuďmi, bude za- 
prený pred anjelm i Božími. A kto povie slovo 
proti Synovi človeka, odpustí sa mu, ale kto sa 
porúha proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí. 
Keď vás predvedú pred synagogálne (rad y), pred 
úrady aľtebo vrchnosti, n estara jte  sa, ako alebo 
čím sa budete brániť a čo poviete. Lebo Duch 
Svätý vás poučí v tú chvíľu, čo m áte povedať.“

Ježiš žiada nelipnúť na majetku (Lk 12, 13— 15)

Tu zo zástupu mu ktosi povedal: „Učiteľ, po
vedz môjmu bratovi, aby si podelil so mnou de
dičstvo!“ On mu odpovedal: „Človeče, kto ma us
tanovil za sudcu a deliča medzi vam i?“ A po
vedz im: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkého 
lakomstva! Lebo i keď niekto má hojnosť, jeho 
život nezávisí od jeho m ajetku .“

Podobenstvo o hlúpom boháčovi (Lk 12, 16—
2 1 )

A povedal im jedno podobenstvo:
„Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu. 

Premýšľal teda a povedal si: ,Čo urobím ? Lebo 
nemám kde uložiť svoju úrodu.’ A vravel: ,Toto 
urobím: Zrúcam svoje sýpky a vystavím si väčšie 
a tam si zhromaždím všetko obilie a svoj m a je
tok. Potom poviem svojej duši: ,Duša, m áš veľa 
bohatstva uloženého na mnohé roky. Odpočiň si, 
jedz, pi a veseľ s a !’ Boh mu však povedal: .Hlu
pák, ešte túto noc požiadajú dušu od teba. A čo 
si si prihotovil, pre koho bu de?’ Tak pochodí ten, 
čo zhromažďuje pre seba, a pred Bohom nebo
há tne.“

„Urobte si poklad v nebi“ (Lk 12, 32— 34)

„Neboj sa, m aličké stádo, lebo váš Otec sa roz
hodol dať vám Kráľovstvo! Predajte, čo m áte a 
rozdajte ako almužnu! Urobte si m ešce, čo sa 
nederú, nepominuteľný poklad v nebi, kam  zlo
dej nemá prístupu a kde moľ nezožiera. Lebo kde 
je váš poklad, tam bude i vaše srd ce.“

Ježiš napomína k bdelosti (Lk 12, 35— 40)

„Majte bedrá opásané a svetlá zažaté! (Buďte) 
podobní ľuďom, čo očakávajú  svojho pána, kedy 
sa vráti zo svadby, aby mu hneď otvorili, keď 
príde a zaklope. Blažení tí sluhovia, k torých  pán 
pri svojom príchode nájde bedliť! Veru, hovorím 
vám, že sa prepáše, uloží ich  (za stô l) a pristúpi 
ich obsluhovať. A keď príde o druhej alebo o 
tretej stráži a tak ich  nájde, budú blažení! Toto 
si uvedomte: Keby domáci pán vedel, v ktorú ho
dinu príde zlodej, nenechal by si podkopať dom. 
Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde 
v hodinu, v ktorú sa (an i) n en azd áte!“

Podobenstvo o svedomitom sluhovi a o sluhovi 
nevernom  (Lk 12, 41— 48)

Tu mu povedal Peter: „Pane, hovoríš toto po
dobenstvo pre nás, a č i pre v šetk ý ch ?“ Pán mu 
odpovedal: „Kto je  teda ten  verný a rozumuný 
správca, k torého pán ustanovil nad svojou čeľa
ďou, aby (im ) n ačas dával určený pokrm ? B la
žený ten sluha, ktorého pán pri svojom  príchode 
nájde takto  si počínať! Veru, hovorím  vám, u sta
noví ho nad celým  svojím  m ajetkom . Ale keby si 
ten  sluha v duchu povedal: ,Môj pán odkladá s 
príchodom ’ — a začal by biť sluhov a slúžky, 
jesť a piť i opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, 
v ktorý sa nenazdá, a v hodinu, v ktorú nevie,
i odstráni ho a dá mu podiel s neverným i. Taký 
sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, ale nič 
nepripravil, ani nerobil podľa jeho vôle, dostane 
mnoho úderov; ten  však, ktorý nevedel, že spá
chal trestuhodné veci, dostane m álo úderov. Od 
toho, komu mnoho bolo dané, mnoho sa bude 
žiadať, a od toho, komu mnoho zverili, ešte viac 
sa bude žiadať.“

Ježiš požaduje ohnivosť a heroizmus (Lk 12,
49— 53)

„Oheň som priniesol na zem, a čo (in é) si ž ia
dam, ako aby už h orel? Ale mám byť pokrstený 
krstom , a ako sa súžim, dokiaľ sa to neuskutoční! 
Nazdávate sa, že som prišiel, aby som priniesol 
pokoj na zem i? 1 Veru nie, vyhlasujem  vám, ale 
nesvár. Odteraz totiž piati v jednom  dome sa po
stavia proti sebe: tra ja  proti dvom a dvaja proti 
trom . Postaví sa otec proti synovi a syn proti o t
covi, m atka proti d cére a dcéra proti m atke, svok
ra proti svo jej neveste a nevesta proti svojej 
svokre.“

1. Ježiš rozpráva o duchovnej obnove, ktorú prišiel do
niesť na svet. Je to ako vnútorný oheň, ktorý nepripúšťa 
nerozhodnosť voči našim  náruživostiam  a zapríčiňuje aj 
rozdelenie medzi ľuďmi, medzi tými, čo sa stavajú proti 
nemu.

Ježiš povzbudzuje k obráteniu, dokiaľ je čas
(Lk 12, 54— 59)

Potom povedal zástupcom : „Keď vidíte na zá
pade stúpať oblak, hneď hovoríte: ,Príde dažď.‘ 
A tak sa stáva. A keď cítite , že veje južný vietor, 
hovoríte: ,Bude h orúco.“ A stáva sa to. Pokrytci, 
tvár neba a zeme viete skúmať, akože neviete 
preskúm ať dnešnú dobu? Prečo sam i od seba ne- 
rozsúdite to, čo je spravodlivé?

Keď ideš so svojím  protivníkom  pred súd, usi
lu j sa s ním cestou vyrovnať; aby ťa nezavliekol 
pred sudcu, a sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa 
vrhne do žalára. Hovorím ti, nevyjdeš odtiaľ, kým 
nezaplatíš do posledného h a lie ra .“

Potreba zmeniť život — Potreba pokánia (Lk
13, 1— 5)

V tom čase sa dostavili ak ísi ľudia a priniesli 
mu zvesť o G alile jčan och , 1 k torých krv P ilát po
m iešal s ich  obeťami. On im odpovedal takto: 
„M yslíte si, že títo  G alile jčania , keďže toľko u tr
peli, boli h riešn e jší ako ostatn í G alile jčan ia? Vô



bec nie — hovorím  vám; ale  keď sa nebudete k a 
jať, všetci podobne zahyniete! Alebo tí osem nás
ti ,2 na ktorých  padla veža v Siloe a zabila ich  — 
m yslíte, že títo  boli väčším i vinníkm i ako ostatní 
obyvatelia Jeru zalem a? Vôbec nie — hovorím 
vám; ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne za
hyniete.“

1. Cez židovské sviatky P ilát bol vždy prítomný v Jeru
zalem e z obavy pred vzburami, najm ä preto, že m esto bolo 
preplnené. Z te jto  narážky možno m yslieť, že niektorí 
G alile jci, prinášajúci obete, vzbudili Pilátovo podozrenie, 
takže zakročil dosť tvrdo, pričom  niektorí z nich boli zabití. 
Spôsob, akým túto udalosť Ježišovi vyrozprávali, je  pre ja
vom vtedajšieho všeobecného presvedčenia, že každé ne
šťastie je  Božím trestom , prim eraným  hriechom  toho, kto
rého postihne.

2. Zdá sa, že tu ide o robotníkov, pracujúcich pri veži 
Siloe a že táto veža sa zrútila z príčin, ktoré my nepoz
nám e, zasypala týchto robotníkov a zabila z nich osem 
násť.

Naliehavosť zmeniť život (Lk 13, 6 — 9)

Povedal im aj toto podobenstvo: „Istý človek si 
zasadil figovník vo svo jej vinici. A prišie l hľadať 
na ňom ovocie, a le nenašiel. Preto povedal vi
nohradníkovi: ,Hl'a, už tr i roky prichádzam  hľa
dať ovocie na tom to figovníku, ale nenachádzam . 
Vytni ho! Načo darm o využíva zem ?“ Ale ten mu 
odpovedal: ,Pane, ponechaj ho i tento rok! Oko
pem ho a pohnojím , azda predsa prinesie ovocie. 
Ak nie, potom ho dáš vytnúť.1

Ježiš uzdraví zhrbenú ženu v sobotu (Lk 13,
10— 17)

Raz v sobotu vyučoval v k to re jsi synagóge. A 
hľa, bola tam  žena, čo už osem násť rokov m ala 
ducha neduživosti. Bola zhrbená a nem ohla sa 
n ijako  narovnať. Keď ju Ježiš uvidel, zavolal si ju 
a povedal je j: „Žena, si oslobodená od tvojho n e
duhu!“ I vložil na ňu ruky, a hneď sa narovnala 
a oslavovala Boha.

No predstavený synagógy sa hneval, že Ježiš 
v sobotu uzdravil a prehovoril k zástupu: „Sesť 
dní m áte, v ktorých treba pracovať; v tie dni teda 
prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a le  nie v 
sobotný d eň !“1 Pán mu však tak to  odpovedal: 
„Pokrytci, či neodvažuje každý z vás v sobotu 
svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho n a 
pájať? A či túto dcéru Abrahámovu, ktorú mal 
satan už osem násť rokov poviazanú, nebolo treba 
oslobodiť od puta v deň sobotn ý ?“ Keď to pove
dal, zahanbili sa všetci jeho protivníci. Ale všetok 
ľud sa radoval nad všetkým i tými podivuhodnými 
skutkam i, k toré konal.

1. Sobotňajší odpočinok bol u Židov velm i prísny. Ale k 
Božiemu príkazu [tre tie  prikázanie) boli pridané form alis
tické predpisy. Ježiš v tom to prípade, a v iných podobných, 
zakročuje proti vonkajšiem u spôsobu ich zachovávania bez 
akejkoľvek vnútornej lásky.

„Nam áhajte sa vojsť tesnou bránou“ (Lk 13,
22— 30)

I prechádzal cez m está a dediny a cestou do 
Jeruzalem a vyučoval. Raz sa ho ktosi opýtal: „Pa
ne, je  m álo tých, k torí sa sp a sia ?“ On im však
odpovedal: „N am áhajte sa vojsť úzkymi dveram i; 
lebo hovorím vám, m nohí budú chcieť vojsť, ale

nebudú môcť. Keď už pán domu vstane a zamkne 
dvere, ostanete stáť vonku, budete klopať na dve
re a hovoriť: ,Pane, otvor nám !1 Ale on vám od
povie: .Nepoznám vás, odkiaľ ste ? “1 Vtedy začne
te hovoriť: ,Pred tebou sme jedávali a pili a na 
našich  u lic iach  si vyučoval.“ A povie im: ,Hovorím 
vám, neviem, odkiaľ ste! Odstúpte odo mňa všet
ci, čo páchate neprávosť!“ Tam bude plač a škrí
panie zubami, keď uvidíte, že Abrahám, Izák a 
Jakub i všetci proroci sú v Kráľovstve Božom a 
vás z neho vyhodili. Prídu od východu a západu, 
od severu a juhu a budú stolovať v Kráľovstve Bo
žom. A tak sa stane, že poslední budú prvými a 
prví budú posledným i.“1

1. Židovský národ bol Bohu najm ilší („prvý“ ) ako uctie
vajúci jedného pravého Boha, ale ak neprijm e Ježiša, bude 
zavrhnutý a na jeho m iesto v Kráľovstve Božom budú po
volané iné národy („posledné“ ) zo štyroch strán zeme.

Odkaz Herodesovi {L k  13  3 1 — 3 3 ]

V tú hodinu pristúpili n iektorí farize ji a hovo
rili m u : 1 „Choď preč, odíď odtiaľto, lebo Herodes 
ťa chce zabiť.“ Povedal im: „Choďte, povedzte tej 
líške: ,Hľa, vyháňam zlých duchov, uzdravujem 
dnes a za jtra , a pozajtra dokončím. Ale dnes, zaj
tra  a nasledujúci deň musím pokračovať v ceste, 
lebo nie je  prípustné, aby prorok zahynul mimo 
Jeru zalem a.“

1. Ježiš sa nachádzal 11a území, poddanom letrarchovi 
Herodesovi Antipasovi, ktorý po tom, čo dal sťať Jána Krs. 
titeľa, možno sa obával hnutia ľudu v prospech Ježiša. Av
šak Ježiš sa ho nebojí, lebo vie, že ešte neprišiel jeho čas 
a že jeho koniec nastane v Jeruzalem e. Tri dni sú symbolom 
toho veľmi krátkeho času, ktorý delí Ježiša od jeho naj
vyššej obety.

Uzdravenie chorého na vodnatieľku v sobotný
deň (Lk 14, 1— 6 )

Keď raz v sobotu prišiel jesť do domu ktorého- 
si popredného farize ja , tí ho pozorovali. A hla, 
bol pred ním akýsi človek, chorý na vodnatieľku! 
Tu prehovoril Ježiš a opýtal sa zákonníkov a fa
rizejov: „Ci slobodno v sobotu uzdraviť a či nie?“ 
Oni však m lčali. On ho teda vzal (za ruku), uzdra
vil a prepustil ho. A povedal im: „Ak niekomu 
z vás syn alebo vôl padne do studne, či ho ne
vy tiahnete hneď v sobotný d eň ?“ A nevedeli mu 
na to odpovedať.

„Kto sa ponižuje, bude povýšený” (Lk 14, 7—
11 ).

Keď však zbadal, ako si pozvaní vyberali pred
né m iesta, povedal im toto podobenstvo: „Keď bu
deš pozvaný na svadbu, nesadaj si na prvé mies
to, aby nebol medzi tými, čo boli pozvaní, dôstoj
n e jší ako ty, a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho 
a povedal by ti: ,Daj tom uto m iesto !’ — Vtedy by 
si s hanbou m usel zaujať posledné miesto. Ale keď 
budeš pozvaný, choď, sadni si na posledné mies
to, aby, keď príde ten, čo ťa pozval, povedal ti: 
,Priateľu, postúp vyššie!’ Vtedy sa ti dostane pocty 
pred všetkým i, čo s tebou stolujú. Lebo každý, 
kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, 
bude povýšený.”



(Dokončenie zo str. 12)
Alebo pozrime sa na iné skutočnosti:
Naša Zem má dvojaký pohyb: krúti sa okolo vlastnej osi a sú

časne obieha okolo Slnka. Prvý pohyb vykoná Zem za 24 hodín, 
druhý za rok. Avšak Slnko a s ním nielen Zem, ale aj ce lá  s ln eč
ná sústava (ekliptika) obieha zase okolo dajakého obrovského 
ústredného telesa, a to veľkou rýchlosťou.

Alebo: Náš zemský rovník sa o d c h y ľ u j e  od ekliptiky 23,5 
stupňa, ako je to naznačené na každom glóbuse. Keby te jto  od
chýlky nebolo, tu na Zemi by sme v zime pomrzli a v lete zase 
zhoreli. Odchýlka ukazuje na r o z u m n ú  p r í č i n u ,  ktorá to 
tak zariadila.

A keby sme leteli na nám známe podľa mena hviezdy? Na Po
lárku by sme leteli 300 rokov, a aby sme došli na hviezdy M lieč
nej cesty, cesta  by nám trvala 120 tisíc rokov. Do hviezd, ktoré 
vidíme a nazývame Veľkým vozom, by sme museli letieť poldruha 
milióna rokov. A sú to len najbližšie hvezdnaté mestá. Do ďalších 
by sme museli letieť 150 až 300 miliónov rokov. Avšak aj toto ešte 
nie je koniec.

Veľký astronóm Newton (1643— 1727] pri vyslovení mena Bo
žieho vždy sňal z hlavy svoju čiapočku. Bol to výraz úcty a obdi
vu voči Tvorcovi vesmíru a jeho tajomstiev. A chýrny fyzik Ampé- 
re pri myšlienkach o diele Stvoriteľovom zvolal: „Aký je  Boh 
veľký — a naše vedomosti sú ako n ič .“

Nesmierne vzdialenosti vo vesmíre, tajom stvá nebeskej oblohy 
vedú nás ku všemohúcemu Stvoriteľovi, ktorému sa k laňajú  aj 
najväčší učenci sveta. Aj keby svet bol večný, vyžaduje svoju 
prvú príčinu. Zásada príčinnosti nás núti prijať jestvovanie n a j
mocnejšieho Tvorcu sveta. Ním je všemohúci Boh. Jeho stopy n a 
chádzame v cele j prírode, v celom vesmíre.

Sväté písmo to vyjadruje jednou vetou: „Nebesia rozprávajú 
slávu Božiu, a dielo Jeho rúk zvestuje obloha . . . “ (Žalm 18, 2).

(Dokončenie z 1. str.)
Ihned po svojom krste Ježiš vystúpil z vody. A hľa, otvorili sa nad ním 

nebesá a uzrel Ducha Božieho zostupovať ako holubicu a zastať si nad ním. 
A hfa, z neba zaznel hlas: „Toto je môj milý Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo!“ 
(Mt 3, 13—17).

A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia poslali k nemu z Jeruzalema kňazov 
a levilov, aby sa ho spýtali: ,,Kto si ty?“, on vyznal a nezaprel, vyznal: „Ja 
nie som Mesiáš!“ I pýtali sa ho: „Čo teda? Si E liáš?“ A povedal: „Nie som!“
— „Si prorok?“ A odpovedal: „Nie!“ Vraveli mu teda: (Tak) kto si, aby sme 
dali odpovecľ tým, čo nás poslali? Čo hovoríš sám o sebe?“ Povedal: „Ja som 
hlas volajúceho v pustatine: Pripravte cestu Pánovi! — ako povedal prorok 
Izaiáš.“

A poslovia, ktorí holi spomedzi farizejov, pýtali sa ho cľaluj: „Prečo leda 
krstíš, kecľ nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok?“ Ján im odpovedal takto: „Ja 
krstím vodou, ale medzi vami je niekto, koho vy nepoznáte. Ten má prísť po 
mne, a ja som nie hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“

To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstieval.
Na druhý deň (Ján) zazrel prichádzať k sebe Ježiša a povedal: „Hľa, Bará

nok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Toto je ten, o ktorom som povedal: Po 
mne príde muž, ktorý má prednosť predo mnou, pretože bol prv než ja! Ja 
sám som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal 
známy Izraelu.“ Ján podal ďalej svedectvo, hovoriac: „Uzrel som Ducha zo
stupovať z neba ako holubicu a  spočinúť na ňom. A ja som ho nepoznal, ale 
ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi oznámil: „Na koho uzrieš zostupovať Ducha 
a spočinúť na ňom, to je ten, ktorý má krstiť Duchom Svätým. A ja som videl 
a svedčím, že toto je Syn Boží.“

Sám Herodes dal totiž chytiť Jána a zviazaného vsadil do žalára pre Hero- 
diadu, manželku svojho brata Filipa, ktorú si bol vzal za ženu. (Mt, 17; Jn 4, 
1—3). Vtedy Ježiš začal hovorit zástupoím o Jánovi: „Čo ste vyšli vidieť do 
pustatiny? Trstinu vetrom klátenú? Nuž í  o ste vyšli vidieť? (Azda) človeka 
oblečeného do mäkkých šiat? Hľa, tí čo sa skvostne obliekajú a žijú v rozko
šiach, bývajú v kráľovských palácoch. Čo teda ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, 
hovorím vám, ešte viac ako proroka. To je ten, o ktorom je napísané: „Hľa. 
posielam svojho posla pred tvojou tvárou: on pripraví cestu pred tebou!

Lebo hovorím vám, medzi narodenými zo žien niet väčšieho nad Jána Krsti
teľa, avšak najmenší v Kráľovstve nebeskom, je väčší ako on. (Lk. 7, 24—35; 
Mt. 11, 12—16).

„Herodes dal totiž Jána chytiť, zviazať a vrhnúť do žalára pre Herodiadu, 
manželku svojho brata Filipa, lebo Ján mu dohováral: „Neslobodno ti ju mať 
(u seba).“ Rád by ho bol aj usmrtil, ale sa bál ľudu, lebo ho pokladali za 
proroka.

vov, emailu a pud.)“ (Slnvar íno- 
strannych slov, str. 420). Tak máme 
vyhotovené aj ikony, napr. slávna 
ikona — mozaika Panny Márie v Ky
jeve.

Teda slová freska, mozaika sa po
užívajú ako odborné vysvetlenie tech
nického spôsobu vyhotovenia určite] 
ikony. Samozrejme kňaz v kázni ne
použije slovo „fresky nášho chrámu“ 
a pod., ale „ikony nášho chrámu“, 
pretože „freska“ je aj iná maľba ne
biblického obsahu, a pre nás, ľudí 
veriacich, všetky svätá obrazy, bez 
rozdielu Či zobrazujú osobu alebo bi. 
blickú udalosť, bez rozdielu či sú na- 
maľované na ikonostase alebo i na 
stenách a oknách chrámu, sú ikona
mi. Prívlastok „freska, mozaika“ pri
dávame len vtedy, keď chceme vy
svetliť technický spôsob vyhotovenia 
ikony.

Maliarov ikon npzývame ikonopis- 
cami.

Š. P.

M o dlitb a n a še  po le te c h  
m a n ž e lstv í

Pane, jsou muži, kteŕí výroční den 
svatby, mezinárodní den žen, naro- 
zeniny či svátek své ženy zapomnéli.

Pane, jsou muži, kteŕí doma nepo- 
máhají ani s nosením uhlí ani pri 
praní prádla.

Pane, jsou muži, kteŕí dávají své 
žene niálo penéz k vedení domácnos
ti, ale pri tom si ponechávaj! pro 
svou osobu velký podíl ze své výpla
ty.

Pane, jsou muži, kterí zapomnčli 
se za svou ženu zcela nebo z části 
modlit, k nimž náležím i já.

Pane, já jsem na ni zcela zapom- 
nél, zcela jsem ji pŕehlížel. Tvoje po- 
žehnání jsem málo ocenil. Všeclino 
se tak sebéhlo a stalo se skutečností, 
takže my se sotva kdy sejdeme ke 
společné modlitbe. Samozrejmé jsem 
také zapomnel Ti dékovat za mnolio- 
leté manželství, že jsem obdržel tak 
statečnou a pilnou ženu.

Pane, vyznávám Ti, že všechny mé 
starosti, všechna má mzda nemohou 
byt náhradou za Tvé požehnání, za 
Tvou ochranu a pomoc.

Pane, Tvoje láska čeká, až ji bu- 
du volat také pro svou ženu. Pŕi- 
znávám Ti Pane, že jsem její námahu 
v domácnosti nedoceňoval, pŕizná- 
vám Ti, že svou pomoc, útechu a 
konečné i lásku jsem preceňoval.

Proto Té, Pane, prosím, dej jí zdra
ví, dej jí radost, požehnaj jí, dej 
nám, abychom spnlečné k Tobé prišli.

Pomož mne, Pane, abych nepŕešel 
žádný den našeho života, abych jí 
nepomohl, abych se za ni také nikdy 
nezapomnél modlit.

MUDr. Vlastimil NIKODÉM

Zo života eparchie 
Naši jubilanti

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

Michal Mašlej — 50 rokov kňaz- 
stva (2. 8.), Irenej Bačinský — 50 
rokov kňazstva (2. 8.), Edmund Gu- 
lovií; — 60 rokov kňazstva (29. 8.)

Srdečne blahoželáme a pozdravu
jeme!



V deň H erodesových narodení tancovala dcéra Herodiady uprostred (hostí). 
Natoľko sa zapáčila Herodesovi, že je j pod prísahou prisľúbil dať všetko, čo 
si bude žiadať.| A ona povedala na návod m atky: „Daj mi tu na mise hlavu 
Jána K rstiteľa !“ Kráľ sa zarm útil, ale pre svoju prísahu a z ohľadu na spolu- 
hodovníkov nariadil, aby ( je j ju) dali. Dal teda rozkaz, aby sťali Jána vo vä
zení. I priniesli jeho hlavu na m ise, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo 
sv o je j m atke. Tu prišli (Jánovi) učeníci, vzali ( jeh o ) mŕtve telo a pochovali 
ho. Potom to išli oznámiť Ježišovi. (Mt 14, 3— 12).

Cirkev oslavu je narodenie Jána K rstiteľa 24. júna a pamiatku Sťatia hlavy 
Jána K rstiteľa, proroka a predchodcu Kristovho 29. augusta. Pamiatku svätých 
Z achariáša a Alžbety, rodičov sv. Jána K rstiteľa, Cirkev svätí 5. septembra.

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY 
NA AUGUST:

Za vyriešenie problémov, týkajú
cich  sa rodiny, v svetle náuky Kris
tovej a podľa pokynov učiteľského  
úradu Cirkvi.

Prezident ČSSR Gustáv Husák us
poriadal 9. m ája pri príležitosti štá t
neho sviatku ČSSR slávnostnú recep 
ciu v reprezentačných m iestnostiach  
Pražského hradu, na ktorej sa zú čast
nil aj náš o. O rdinár Mons. Ján Hir- 
ka.

BARDEJOV — Dňa 20. m ája 1980
o. Ordinár Mons. Ján Hirka za prí- 
tomnosti kňazstva Bardejovského ok
resu uviedol do úradu bardejovského  
dekana tit. arcidekana o. Františka  
Dancáka, správcu gr.-kat. farnosti v 
Kružlove.

Vdôst. o. O rdinár Mons. Ján Hirka, 
apoši. adm inistrátor, vyznamenal o. 
Mikuláša Rojkoviča, správcu gr.-kat. 
farnosti v Bardejove titulom titulár- 
neho kanonika. — O. Mikuláš Roj
kovia sa narodil 21. sept. 1909 v 
Krajnej Bystrej, vysvätený bol 26. au
gusta 1934. Účinkoval vo farnostiach
— Matysqvá, od r. 1940 v Blažove, 
potom v Zakovciach a teraz účin
kuje v Bardejove. Z vyznam enania 
tohto zaslúženého nášho kňaza sa te 
šíme, gratulujem e a želáme v zdraví 
a pokoji BŠte poslúžiť našej Cirkvi na 
„Mnohaja i blahaja ľita“.

FALKLŠOVCE — Dňa 11 5.. 1980 v 
chrám e Nanebovstúpenia Pána vo 
Falkušovcŕach bola odpustová sláv
nosť. Sv. liturgiu slúžil a príležitost
nú kázeň povedal o. Michal Szerdy.

Z augustových výročí
1. augusta r. 1845 — pred 135 rok

mi — v B ratislave začali vychádzať 
Štúrove „S lo v en sk ý  N árodíije Novi
na“ s  b eletristickou  prílohou „Orol 
ta tra n sk í“ (zan ik li 8 . jCnn.a 1848).

— — r . 1975 — pired 5 rokm i — 
skončila  s>a h elsinská k on feren cia  o 
spolupráci a bezpečnosti v Európe.

2. augusta r. 1785 — pred 195 rok
mi — nadobudol v Uhorsku platnosť 
patent c isára  Jozefa II. o zrušení ne
voľníctva.

— — r. 1945 — pred 35 rakm i — 
skončila  sa v Postupim e kon feren cia  
troch  veľmocí podpísaním  Postupim- 
sikej dohody.

— — r. 1955 — spred 25 roktmi — 
umrel EDUARD GAZDÍK, priekopník 
m od e rin é ho d ru ž s t e v n í c t v a .

4. augusta r. 1875 — pired 105 rak 
mi — um rel HANS CHRISTIAN AN- 
DERSEN, dánsky spisovateľ, autor 
svetoznám ych rozprávok p re deti 
(nar. r. 1805).

B. augusta — Deň bo ja proti ató 
movému zbrojeniu .

— — r . 1660 — (pred 320 roikimd — 
um rel DIEGO RODRIGUEZ DE SILVA
Y VELASQUEZ, veľký, španielsky  re 
nesančný imailiair (n ar. r. 1599).

— — r. 1945 — pred 35 rokm i — 
zhodili A m eričania na jap onské m es
to Hiiro'šiímiu prvú atóm ovú bombu 
(zahynulo 80 tis íc  ľudí a 200  tis íc  na 
následky výbuchu).

7. augusta r. 1660 — .pred 320 rok
mi — cisár LEOPOLD I. vydal v Šta
jerskom  Hradoi alatú bulu K ošickej 
univerzity.

8. augusta r. 1735 — pred 245 rok
mi — sa narodil KORNEL FRANTI
ŠEK PALMA, slovenský h istorik  (um
rel r. 1787).

— — r . 1955 — pred 25 rolkími — 
v Ženeve sa začala  m edzinárodná 
k on feren cia  o 'mierovom využití ató 
movej energ ie.

9. augusta r. 1905 — pred 75 rokm i
— v G ajaroch  sa narod il ŠTEFAN 
GRÄF, spisovateľ a prekladateľ (V 
horúcom p ríbo ji, Zmätok, Záp’as, Že
ravý bod, Ooeľové vlny a i.) .

— — r . 1940 — ipned 40 rokm i — 
bola vytvorená dočasná českosloven
ská vláda v Londýne.

— — r. 1045 — tpred 35 rokm i — 
bola zvrhnutá atóm ová bomba na ja 
ponské m esto N agasaki (zahynulo 75 
tisíc ľiUdí a n-a následky  100 tis íc  ľu
d í).

— — r. 1975 — pred 5 rokm i — 
umrel DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ, sov iet
sky hudobný skladateľ a k lavirista , 
autor 13 sym fónií, koncertných  sk la 
dieb, opier (Nos, K atarína Izm ajlo- 
vá), baletov (Zlatý vek, Jasný potok) 
a i. n ar. r. 1906.

— — r. 1950 ‘— pred 30 rokm i — 
vyzvala Svetová rad-a mieru na pod
pisovanie Štokholm skej m ierovej re
zolúcie.

11. augusta r. 1830 — pred 150 
rokm i — v0 V rbici s a narodil JÁN 
PÁLKA, m aliar — p o rtré tista  (um rel 
r. 1851).

1 2 . augusta r. 1880 — pred 100  rok
mi — v Kopčainoch sa  narodil JÁN 
DAMBORSKÝ, kňaz — pedagóg, a rch i
vár v N itre, autor Slovenskej mluv- 
nice, jazykovedec (uimrel r. 1932).

— — r. 1865 — pred 115 rokmi — 
umrel MUDr. IGNÁC FILIP SEMMEL- 
W EIS, m aďarský lekár — pôrodník, 
záchranca m atiek (nar. r. 1818).

— — r. 1900 — pred 100 rokm i — 
sa narodil ŠTEFAN RYSUĽA, učiteľ, 
spisovateľ.

14. augusta r. 1945 — pred 35 rok
mi — kapituláciou Japonska sa skon
čila  druhá svetová vojna.

16. augusta r. 1685 — pred 295 
rokm i — cisársk e vojsko oslobodilo 
Nové Zámky spod tu reckej nadvlády.

18. augusta r. 1850 — pred 130 rok
mi — v Paríži um rel HONORÉ DE 
BALZAC, francúzsky realistický  spi
sovateľ (Ľudská ¡komédia, Otec Go- 
riot, S traten é ilúzie, Lesk a bieda 
kurtizán a i-), n a r .  r> 1799.

22. augusta r. 1785 — pred 195 
rokm i — vyšiel patent Jozefa II. o 
zrušení nevoľníctva v Uhorsku.

— — r. 1830 — pred 150 rokmi — 
bolo v Liptovskom Mikuláši prvé 
ochotnícke divadelné predstavenie na 
Slovensku.

24. augusta r. 1820 — pred 160 
rokm i — sa narodil SAMO BOHDAN 
HROBON, štúrovský básnik a spiso
vateľ (um rel r. 1894).

25. augusta r. 18550 — pred 130 
rokm i — sa narod il KOLOMAN BAN- 
ŠELL, ľudovovýchovný a osvetový 
pracovník, spisovateľ (um rel r. 1887J.

27. augusta r. 1635 — pred 345 
rokm i — um rel FÉLIX LOPE DE VE 
GA CARPIO, vrcholný piredstavituí 
španielskej renesančnej drámy (N e 
lepší sudca je  kráľ, Sedliak svojím 
pánom, Fuente Ovejuna, Záhradníkov 
pes, Dievča s  džbánom, Madridská 
oceľ. Krásna špata, Hlúpa dáma a 1.
— takm er dvetisíc drám ), nar r 
1562).

30. augusta r. 1935 — pred 45 rok. 
mi — um rel HENRI BARBUSSE, fran
cúzsky spisovateľ (rom ány Peklo. 
Oheň, Jasno, Súvislosti a i.) , nar r. 
1873.

31. augusta r. 1913 — pred 65 rok
m i — na Vrútkaoh umrel JÁN BU- 
RIAN, učit-eľ, redaktor pedagogické

ho časopisu „Rodina šk ola“, osveto
vý pracovník.

(ž)
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