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Narodenie Panny Márie
Narodenie Panny Márie je sviat
kom veľkej udalosti. Panna Mária
prišla na svet začať veľkú prácu vy
kúpenia
ľudského
rodu.
Prišla
skromne do rodiny Joachima a Anny.
Hoci sa narodila budúca Kráľovná
neba, nevedel o tom nikto.

Sviatok Narodenia Panny Márie
V n a šic h bohoslu žobn ých k n ih á c h názov to hto sviatku je ten to :
„Narodenie P resv ätej V ládkyne n a š e j B o h o ro d ičk y a vždy Panny
Márie.“ Už ten to názov ukazuje, že podstatou to h to sviatku je
Bohomaterstvo P re č is te j Panny M árie.
Tento sviatok v n a š e j Cirkvi p a trí k veľkým dávnym m a r iá n 
skym sviatkom. S p o m ín ajú ho sv. Já n Zlatoústy, sv. Epifán, sv.
Augustín, sv. R om an S lad k o p ev e c a v piatom s to r o č í ten to sv ia 
tok spom ína pápež G elazius ( 4 9 2 — 4 9 6 ). Boho služo bn é texty n a
tento sviatok zložili sv. A ndrej K rétsky, p a tr ia r c h a S e r g e j (7.
stor.j, sv. Já n D a m ascén sk y a p a t r ia r c h a G erm án (8. s to r .), sv.
Jozef Studita a iní. Z vý ch odnéh o obradu ten to sviatok p r ija li aj
v západnom obrade, n a jp rv v 7. sto ro č í v Rím e a odtiaľ sa ro z 
šíril do c e le j Cirkvi. P a le s tín s k a t r a d íc ia hovorí, že sv. H elen a
(Pokračovanie na 11. str.]

Co všetko urobil Pán pre ľudí. Dal
im život. Všetko, co stvoril na zemi,
dal im, aby nad tým vládli. Cez ne
smrteľnú dušu sa postaral o ich ne
smrteľný živpt a šťastie. A keď sa
človek postavil hriechom proti Bo
hu, Boh ho nezavrhol, ale sa o neho
ďalej staral. Dal ľuďom Prečistú
Pannu Máriu, svojho Syna Ježiša
Krista. Akou veľkou láskou objal Je
žiš Kristus ľudskú dušu! Prišiel me
dzi ľudí, pozdvihol ich z blata hrie
chu, uzdravoval ich telesne a dušev
ne. Spolu s Prečistou Pannou Máriou
bol s ľuďmi v ich radostiach a biede,
ako ho vidíme v Káne Galilejskej a
na pohrebe jediného syna naimskej
vdovy.
Za tú hlbokú lásku Božieho Syna a
jeho Matky ľudia sa odplácajú ne
vďačnosťou: vyrvali z jej rúk jej Sy
na, Ježiša, odsúdili ho, vysmievali sa
mu, mučili ho a tiež ukrižovali.
—
Nevďačníci! — povieme. — Ako
mohli tak zarmútiť dušu Prečistej
Panny Márie, tej nevinnej ľalie?
Avšak takými nevďačníkmi sme aj
my. Lebo čoho sa dopustili ľudia za
Čias Krista a Panny Márie, dopúšťa
me sa proti nei ai my takmer kaž
dodenne. Každého dňa hriechmi urá
žame, mučíme a na kríž pribíjanie
jej Syna a tým jej zapríčiňujeme
veľký bôľ. A toto všetko robíme tak
nespravodlivo!
Lebo čo nám urobila Prečistá Pan
na Mária, že ju hrešením urážame?
Porodila nám Spasiteľa. Keď sa stala
Kráľovnou nebies, stala sa naším ad
vokátom pred Bohom. Keď sme upad
li, pozdvihla nás, keď sme sa modlili,
spriadala naše modlitby do venca a
niesla ho pred svojho Syna, aby ich
vypočul, odvracala od nás zlo. Prečo
teda jej zapríčiňujeme bôľ a utrpe
nie? Odhoďme od seba hriech — prí
činu Jej smútku.
Istá matka mala dieťa ako iné de
ti, s dobrými a zlými vlastnosťami.
Dieťa celý rok robilo matke neprí
jemnosti, nepočúvalo, odvrávalo. Mat
ka neraz celé noci plakala. Avšak v
podstate toto dieťa nebolo také zlé.
Keď prišiel deň narodenia matky, vi(Pokračovanie na 5. str.)

ZNOVA JE TU SEPTEMBER
Je to ako v prísloví starého gréckeho filozofa, ktorý hovorí, že všetko sa pominie. Pominuli sa
dni prázdnin, dni voľna, zaslúženého oddychu, dni dovoleniek, rekreácií a väčšina z nás sa už znova
vracia do práce, aby po načerpaní nových síl, po regenerácii, ktorou bola pre nás dovolenka — mo
hli sme sa dať s novým elánom do roboty, ktorá nás čaká.
Typickým pre mesiac september, pre jeho prvé dni je nástup našich detí do školy. Učebne, triedy,
ktoré boli cez dva letné mesiace prázdne a opustené, znova ožívajú detským džavotom. Znova sa na
plnia tou zdravou a krásnou našou mlaďou, ktorá sa pripravuje usilovným štúdiom na to, aby raz
prevzala do svojich rúk všetko to, čo vykonávame teraz my, ich rodičia.
Čo starší spomíname si na naše septembre, na náš nástup do školy, ktorý sa tak veľmi líšil od
toho dnešného. Nebolo takých výstavných, svetlých, krásnych, čistých a všetkým možným zariade
ním vybavených škôl. Mnohí z nás sme chodili do dedinských jednotriedok, kde sme sa tlačili v sta
rých, úzkych laviciach. Mnohokrát sme museli dať prednosť pred školou robote, lebo rodičia na
všetko nestačili a poľnohospodárske práce na úzkych kamenistých políčkach potrebovali všetky ru
ky a všetky sily.
Nebývalo zriedka, že už malé školopovinné dieťa muselo ťažko pracovať. Len čo sme prišli zo
školy, bolo treba odísť na pole a dať sa do roboty. Bolo to smutné ťažké detstvo, o akom nemajú
dnešné, bezstarostne si žijúce dietky ani len poňatia. Vystriedal ho nový život, ktorý k nám zaví
tal po oslobodení našej vlasti, keď sa naše spoločenské zriadenie vyrovnalo so starými nešvármi a
zaviedlo do všetkých oblastí nášho života nový, zdravý systém, ktorý má na mysli v prvom rade dob
ro človeka.
Naše deti si žijú naozaj bezstarostný život. Veď spoločnosť, v ktorej žijeme, naša socialistická spo
ločnosť im pripravila tie najlepšie, optimálne podmienky, aby sa im dobre žilo, aby sa mohli usilov
ne učiť, aby z nich mohli vyrásť správni ľudia. Naše zriadenie dáva možnosť každému, aby mohol
študovať. Pominuli sa tie neblahé časy, keď do vyšších a vysokých škôl mohli ísť len tí, ktorých ro
dičia na to mali. Dnes sa človek nehodnotí podľa toho, koľko má, ale aký je, aké má nadanie, aké
vlohy, aké schopnosti.
Brány všetkých škôl sú otvorené pre všetky naše deti, pre všetku našu mládež. Niet už výbero
vých škôl, kde mohli len deti „horných desaťtisíc“, niet už kasty privilegovaných detí, ktoré sa
dostali, kam len chceli, kým tie ostatné, tá prevažná väčšina musela sa spokojiť len s najnižším
vzdelaním.
Naša spoločnosť sa stará aj o učebné pomôcky, o učebnice a iné potreby, ktoré už žiaci dostáva
jú bez toho, že by museli za ne platiť, že by ich museli kupovať. Učebné kabinety sú vybavené všet
kým potrebným, aby sa učenlivej mladi uľahčilo chápanie prednášanej látky. Učiteľský zbor je na
výške, lebo naše školstvo pripravuje pre všetky stupne škôl naozaj kvalifikované kádre, učiteľov,
ktorí nepovažujú svoje povolanie iba za zamestnanie, ale za povolanie, ktorí nielen učia, ale aj
vychovávajú, aby z dietok, ktoré prichádzajú do škôl, vyrástli nielen rozumové vyspelí ľudia, ale
aby to boli aj ľudia statoční, charakterní, obetaví, akí sú zárukou našej šťastnej budúcnosti.
Veľká zodpovednosť spočíva na našich rodičoch, ktorí musia prácu školy podporovať a dávať
dietkam všetky potrebné predpoklady, aby sa mohli nerušene na učivo pripravovať. V prvom rade
je to dobré rodinné prostredie, harmónia, súlad rodičov a detí, kde sa v pokoji môže dieťa dobre
učiť a pripravovať si svoje úlohy, veď v rozháraných rodinách, kde dieťa prichádza do ustavičných
hádok a musí počúvať samé výbuchy hnevu, tam naozaj nemá možnosť pokojne a zodpovedne sa
pripraviť a jeho podmienky sú veľmi sťažené.
Potrebná je aj pomoc rodičov, a to v tej forme, že sledujú učenie sa svojich detí, že kontrolujú,
ako si pripravujú úlohy, ako si osvojujú učivo. Je to jedna z nezanedbateľných rodičovských povin
ností, ktorú neslobodno zanedbávať. Treba si denne nájsť chvíľu času, keď sa venujeme svojim diet
kam, keď nazrieme do ich písaniek, keď sa ich opýtame, ako sa im darí v škole, keď pozrieme, čo
sa učia a pomôžeme im v prípadných slabostiach.
Rodičia majú prácu školy podporovať, majú spolupracovať s úsilím vychovávateľov a nie ho brz
diť, hamovať. Dôležité je aj pravidelné dochádzanie na rodičovské združenia, pri ktorých sa rodičia
dozvedajú o tom, ako prosperuje, ako sa učí a správa ich dieťa. Nie je dobrou vizitkou pre rodičov,
ak na združenie nechodia, ak si myslia, že na to niet času.
Ako kresťania dbáme aj na to, aby dietky nezabúdali na svoj morálny rast, aby plnenie svojich
školských povinností motivovali aj Božou vôľou. Príkladom im je dieťa Ježiš, ktorý — ako o tom
hovorí Písmo — rástol vekom i milosťou pred Bohom i pred ľuďmi. Aj starostliví rodičia sa neus
pokoja iba s tým, že ich dieťa má čisté šaty a dobré topánky, ale dbajú, aby malo dobré správanie,
aby sa učilo statočnosti, správnemu chápaniu života, aby sa zodpovedne pripravovalo na úlohy, kto
ré ho čakaiú v dospelom veku. Veľmi dobrou cestou k takémuto životu je denné spytovanie svedo
mia, pri ktorom si večer rozmýšľame, akí sme boli cez deň, čo sme urobili dobre, a načo sme zabud
li, prípadne, čo sme urobili zle. Je kontrolou, ktorá sa vypláca, lebo tak má človek pod drobnohľa
dom každý jeden deň.
Keď teda vyprevádzame svoje dietky znova do školy, dajme im na cestu múdre rodičovské slovo,
aby využili školský rok, ktorý je pred nimi, ako vzácnu príležitosť, aby čerpali zo studnice vedo
mostí a tak rástli nielen na tele, ale aj na duchu.
(OM)

Holubica mieru na ceste domov

ZDAR BOH!
(Na Deň baníkov a energetikov)
Dňa 9. septembra už tradične slávievaine Deň baníkov a
energetikov, tradične oslavujeme prácu jednu z najnamá
havejších, ale najčestnejších — banícku prácu, ktorá má
síce málo svedkov, lebo prebieha zväčša pod povrchom
zeme, vo väčších-menších hĺbkach, kde nieto ani ciest ani
okien, no ktorej sme svedkami my všetci, čo užívame jej
plody: teplo a svetlo.
Banícka práca má čo do zamerania i spôsobu osobitný
charakter. Výsostne plní svoju spoločenskú funkciu, za
bezpečuje riadny chod priemyslu a národného hospodár
stva a tak stavia latku našej životnej úrovne na vyššiu a
vyššiu priečku.
Jej dôležitosť poznali ľudia už v dávnych časoch. Od
nepamäti vŕta človek do zeme diery, kope chodby a chod
bičky, aby vyniesol na svetlo Božie hodnoty skryté v jej
útrobách: uhlie — naše čierne zlato, i naozajstné zlato,
striebro a iná dôležité kovy a nerasty.
Aj u nás má baníctvo bohaté dejiny. Aj naša vlasť oplý
va jedinečnými podzemnými bohatstvami uhlia, rozličných
rúd i rýdzich kovov, čo dalo základ nášmu baníctvu i hut
níctvu. Keď dnes hĺbia štôlne do väčších hĺbok a prekopá
vajú chodby v týchto hĺbkach krížom-krážom, nezriedka sa
stretávajú so starými banskými dielami, ktoré vykopali ľu
dia v dávnejšej minulosti a za primitívnych podmienok.
Dnes sú naši baníci hrdí na túto svoju slávnu minulosť,
ale sú rovnako hrdí, ba ešte pyšnejší na svetlú prítomnosť,
na zmenené pracovné podmienky a nebývalú životnú úro
veň. Hoci sa naše baníctvo nezmazateľne zapísalo do his
tórie európskeho baníctva rozličnými vynálezmi, ako napr.
odstrelom pušným prachom alebo vodočerpacím strojom
nášho rodáka Jozefa Karola Hella, dnes pracuje v nebýva
lých podmienkach, s najmodernejšími strojmi a najmoder
nejšími metódami. Preto sú baníci na svoje povolanie takí
hrdí, a preto sme i my takí hrdí na nich. Ako sa zlepšili
i«h pracovné podmienky, tak sa zlepšila aj ich práca, a
tak sa zároveň zlepšuje i naše ekonomické postavenie do
ma i vo svete.
}a som baník — kto je viac? sebavedomo sa pýtajú a
zároveň hrdia naši baníci. Nuž aby sme boli viac, alebo
aspoň toľko ako oni, musíme viac, alebo aspoň tak ako
oni pracovať s vypätím všetkých síl každý na svojom mies
te, aby sme hodnoty vynesené z útrob zeme na povrch nezašantročili, lež zachovali, spracovali, zveľadili a premenili
na hodnoty trvalé: na teplo v ľudských príbytkoch i v
medziľudských vzťahoch, na svetlo v obydliach i v mys
liach a konaní veľkých tohto sveta a na energiu — silu
pretvárajúcu tento svet na spoločenstvo spravodlivých, sta
točných ľudí, pracujúcich pre dobro ľudstva a bojujúcich
za trvalý mier na svete.
Keď teda naši baníci a energetici na oslavu svojho sviat
ku budú pochodovať, vyrovnajme svoj krok s nimi v po
chode i v práci, zaspievajme si vedno s nimi pieseň o bu
dovaní nového, lepšieho sveta pre nás a pre naše deti.
(čk)

II. svetový mierový kongres sa skončil. Jeho delegáti, 208
zvolených členov Svetovej rady mieru zo všetkých náro
dov sveta sa vo všetkých smeroch svetových strán rozleteli
do svojich vlastí. Keď sme sa z Varšavy vracali do Brati
slavy, na stanici nás čakal veľký zástup občanov, mládeže,
ktorá skandovala mierové heslá a čakali od nás, aké no
viny im z Varšavy nesieme. Museli sme prehovoriť, hoci
sme boli ustatí z cesty a po tom všetkom, čo sme vo Var
šave zažili. Jeden z našich bratislavských delegátov príliš
optimisticky, ale s nadšením, ktoré nazbieral, zvolal. „Ne
bojte sa občania, vojna už nebude,“ a napochytro tlmočil
to jasanie a otrasné výjavy z kongresu, ktoré nikoho ne
nechali na pochybách, že sila obrancov mieru v svetovom
meradle je obrovská. Predsa sme však mysleli, že takto
kategoricky hovoriť o víťazstve mieru nad vojnou bolo
predsa len trošku predčasné. Veď akáže bola situácia vo
svete, keď sa mierové holubice rozleteli z Varšavy?
Bolo po schôdzi, konferencii ministrov Achesona, Bevina a Schumanna v New Yorku, v septembri 1950, na ktorej
sa dohodlo, že západné Nemecko bude začlenené do Atlan
tického paktu a v októbri a novembri potom sa na kon
ferencii ministrov vojny Severoatlantického paktu rokova
lo o znovuvyzbrojení západného Nemecka. Podobná situá
cia bola na Ďalekom východe. Kým Sovietsky zväz podľa
dohody zahraničných ministrov Veľkej trojky — ZSSR,
USA a V. Británie, ale aj na základe dohody troch veľ
mocí o tom, že hneď po skončení vojny v Európe Soviet
sky zväz vypovie vojnu Japonsku a túto úlohu aj splnil a
napokon Japonsko aj prinútil k bezpodmienečnej kapitulá
cii a takto oslobodil Kóreu spod japonskej okupácie, USA
ešte počas tejto vojny jednali s Japonskom o separátnom
mieri a o svojich zámeroch znovu vyzbrojiť Japonsko. Dia
lo sa to proti vôli japonského ľudu, ktorý vo výbuchoch
atómových bômb v Hirošime a Nagasaki musel vidieť v
tomto zločine prejav úhlavného nepriateľstva. V drobnom
japonskom človeku ako aj v mysliach nemeckých žien a
detí v rozbitých nemeckých mestách vládol neopísateľný
odpor ku každej vojne. A tu jedna zo spojeneckých veľ
mocí príde s ponukou znovuvyzbrojovania a ženie národy
ďalej do ním pripravovanej novej vojny, zameranej na po
rážku jedného zo spojencov, ktorý znášal najväčšiu časť
ťarchy druhej svetovej vojny a mal v nej aj najväčšie stra
ty na ľudských životoch a aj na hmotných škodách.
Drobným ľuďom nešlo do hlavy, ako je možné, že zá
stupcovia troch veľmocí dähodli počas tejto vojny v Te
heráne, na Jalte a v Postupime čo najužšiu spoluprácu vo
vojne aj po nej, a odrazu zmenili svoje predošlé rozhod
nutia a uisťovania o priateľstve a spojenectve so záme
rom pokračovať po druhej, v tretej svetovej vojne, zacie
lenej na porážku jedného zo spoluvíťazov, proti Sovietske
mu zväzu.
Na protest proti tomuto vierolomnému postupu západ
ných mocností sa zišla v Prahe 20. októbra 1950 konferen
cia ôsmich ministrov zahraničných vecí, na ktorej sa roz
hodne protestovalo proti takémuto postupu a vyžadoval sa
návrat k dohodám a k politike na základe postupimských
uznesení. O výsledku tejto konferencie vydali 2. augusta
1945 Truman, Atlee a Stalin komuniké, v ktorom sa hovo
rilo: „Odchádzajú z konferencie, ktorá upevnila zväzky
medzi troma vládami a rozšírila rámec ich spolupráce a
porozumenie s presvedčením, že ich vlády a ľud spolu
s ostatnými Spojenými národmi zabezpečia vytvorenie spra
vodlivého a trvalého mieru.“
Tento dlhší zahraničnopolitický úvod bol potrebný preto,
aby sme pochopili, prečo sa mierumilovní ľudia na svete
s takým rozhorčením a odhodlaním pustili do boja proti
všetkým pripravovateľom novej vojny a proti tomu všet
kému, čo západní militaristi a imperialisti bažiaci po sveto
vláde začali podnikať proti mieru. Najjasnejším prejavom
tohto nezodpovedného a vierolomného počínania bola sna
ha znovu vyzbrojiť západné Nemecko a Japonsko a pomo
cou nich odstrániť najväčšiu prekážku na svojej ceste k
svetovláde.
Ak predtým Hitler všetky dohody, ktoré v príprave na
vojnu uzavrel so zástupcami národov, ktoré chcel napad
núť, v okamihu ich napadnutia považoval za obyčajný
zdrap papiera. Tak si teraz začali počínať aj západní spo
jenci. Národy, milióny drobných ľudí takejto politike ne
rozumeli a preto bolo treba ľuďom otvoriť oči, zasvätiť
ich do kuchýň vysokej uzavretej politiky diplomatických
kabinetov a odhaľovať ľuďom pravdu o holej skutočnosti.
Vo Varšave sa hlásalo: Mier bude zachránený, ak ľud vez-

me vec mieru do svojich rúk a bude ju brániť do konca.
Preto sme sa nazvali obrancami mieru, preto všetky akcie,
ktoré z Varšavy vyplynuli, sme viedli pod heslom obrany
svetového mieru.
Morálnu podlosť počínania stúpencov znovuvyzbrojovania
západného Nemecka a Japonska najlepšie ilustrujú citáty,
ktoré svedčia o zmene postoja a vzťahov západných veľ
mocí voči ZSSR. Koniec vojny v podstate urýchlili tri
stretnutia sa zástupcov USA, ZSSR a Anglicka. Boli to: kon
ferencie 1. v Teheráne koncom novembra a začiatkom de
cembra 1943. Tam si povedali: „Vyjadrujeme svoje odhod
lanie, že naše krajiny budú pracovať spolu počas vojno
vých ako aj v mierových Časoch po nej.“
2. Na Kryme 11. II. 1945 urobili takéto spoločné vyhlá
senie: „Naša porada na Kryme opäť potvrdila naše spo
ločné odhodlanie zachovať a upevniť v nasledujúcom mie
rovom období jednotu cieľov a činov. Veríme, že je to
svätou povinnosťou našich vlád voči svojim národom i voči
národom sveta. Len za pokračujúcej a rastúcej spolupráce
a vzájomného porozumenia medzi našimi krajinami a me
dzi všetkými mierumilovnými národmi môže sa realizovať
najvyšší cieľ ľudstva, pevný a trvalý mier, aby všetci ľudia
vo všetkých krajinách mohli žiť po celý život tak, aby
nepoznali ani strach ani biedu.“ Podpísaní: Churchil, Roo
sevelt, Stalin.
3. V Postupime, ktorého záverečné slová sme už citovali.
Toto by si mali uvedomiť tí, ktorí vo všetkých mierových
kongresoch, aj vo varšavskom videli čisto komunistické
propagandu a všetky zákroky západných veľmocí proti to
muto vysoko humánnemu ľudsky veľmi pravdumilovnému
a logickému svetovému hnutiu, dožadujúcemu sa iba do
držania toho, čo si veľmoci sľúbili, museli u ľudí, ktorí
ešte nestratili zmysel pre pravdu, spravodlivosť a morálku,
vyvolávať odpor, nesúhlas a rozhorčený boj.
Náš ľud má také čudné porekadlo, že „politika je pan
ské huncútstvo“, Toto porekadlo iste sa hodí na to, čo
urobili západné mocnosti z toho, o čom sa počas vojny do
hodli. Ale aby viac zahraničná politika nebola panským
huncútstvom, lež zrozumiteľnou všetkým ľuďom dobrej
vôle, preto je potrebné, aby sme si tieto veci jasne vy
svetľovali a tak pripravovali pravde a spravodlivosti cestu
do ľudskej spoločnosti, lebo len pravda nás spasí a mier
je dielom spravodlivosti.
Náš Svätý Otec za mierové heslo tohto roku pre kres
ťanských stúpencov mieru vytýčil heslo: Pravda, je silou
mieru.
Nuž sledujme, študujme, čo účastníci varšavského sveto
vého mierového kongresu podnikali doma po návrate z
heho, ako sa mierové hnutie rozšírilo u nás a čo proti
tomu podnikali a podnikajú nepriatelia mieru a sami po
tom ľahko posúdime, kde je pravda, kde je spravodlivosť
a na ktoré mierové diela môžeme očakávať Božie po
žehnanie.
Kronikár

Zamyslime sa aj my. . .
Deň baníkov a energetikov je aj pre nás príležitosťou,
aby sme sa zamysleli nielen nad statočnou prácou našich
baníkov, ale aj nad tým, ako treba hospodáriť s „čiernym
zlatom“, aby sme ho mali nielen my, ale aj budúce gene
rácie dosť.
Práca baníka je naozaj ťažká a namáhavá. Už aj preto,
lebo sa koná v podzemí za sťažených podmienok. Naša
spoločnosť si túto prácu nesmierne váži a preto považuje
banícke povolanie za jedno z najčestnejších. Naša vlasť je
bohatá na ložiská uhlia, ktoré vydávajú svoje bohatstvo
a slúžia človeku.
Ale ani s uhlím nemožno a neslobodno plytvať. Aj keď je
ho dosť, aj keď nám nehrozí situácia, že by sme ho mu
seli dovážať, je na mieste zdravá hespodárnosť, šetrnosť,
ktorá sa vždy vypláca. ÍJsporné opatrenia, ktoré majú na
mysli šetrenie uhlím, zaviedli mnohé naše podniky a je
správne, aby sme aj my v domácnostiach hospodárili s uh
lím tak, aby sme ním zbytočne neplytvali.
Môžeme tak urobiť rozličnými spôsobmi. Jednak tým, že
kúrime iba toľko, koľko je potrebné, veď prílišné prekurovanie miestností neosoží ani ľudskému organizmu, jednak
tým, že poopravujeme zdroje vykurovania, kachle, pece,
agregáty tak, aby teplo zbytočne neunikalo. Práve teraz
na jeseň je čas na takúto pr-ácu. Kde tu treba čosi vyma
zať šamotovou maltou, kde tu treba niečo opraviť, aby nás
vykurovacia sezóna nenašla nepripravených.
(nm)

SVÄTÝ MESIACA
Svätý Alfonz Liguori
V
rodine Dona Jozefa de Liguori, šľachtica v Marianel
blízko Neapola, kráľovského admirála, bola radosť a ro
dinný sviatok. Syn šľachtica, Alfonz, ktorý mal iba sedem
násť rokov, bol vyhlásený za doktora práv.
Z vôle otca sa mladý doktor práv stal advokátom a
čoskoro si vydobyl popularitu. Neapol vedel, že mladý práv
nik dokonale pozná zákony, že je dobrým rečníkom a že
si ho ľudia ctia. Alfonz sa stal jedným z najslávnejších
právnikov Neapolského kráľovstva. Starý pán Liguori sa
tešil z úspechov svojho syna a hľadal mu nevestu, šľachticnú.
Písal sa rok 1723. Alfonz mal 27 rokov, keď prebral je
den závažný proces. Bol presvedčený, že obhajuje spra
vodlivú záležitosť. Na procese hovoril tak presvedčivo, že
nebolo pochýb, že proces vyhrá. Ale vstal jeho protivník,
advokát súpera, a poukázal iba na maličký omyl Alfonzov
a tým vyvrátil celú jeho obhajobu. Alfonz proces prehral.
Alfonz, keď počul výrok súdu, zbledol.
— 0 , svet klamný, už som ťa spoznal! — zašepkal, vy
chádzajúc zo súdnej siene.
A celý Neapol sa smial.
Alfonz náhle odišiel domov, zamkol sa do svojich izieb
a tam ostal tri dni. Nič nechcel jesť, rozmýšľal, uvažoval,
spomínal. Pred ním sa premietali dni jeho m ladosti. . .
Narodil sa v roku 1696. Všetci videli v ňom zázračné
dieťa. Ovládal literatúru, matematiku, hudbu, filozofiu, ma
liarstvo.
Pamätá si, ako išiel s chlapcami na prechádzku. Chlapci
sa začali hrať. Alfonz nepoznal tú hru, prelo sa nechcel
hrať. Ale chlapci ho naučili a Alfonz tak zvládol hru, že
stále vyhrával. Jeden z chlapcov sa nahneval, že prehráva
a zahrešil. Alfonz sčervenal a povedal spoluhráčovi:
— Judáš, pre tých niekoľko drobných, ktoré si prehral,
ty sa nebojíš urážať Boha? Tu máš, vezmi si svoje penia
ze!
S tými slovami hodil peniaze medzi chlapcov a odišiel
stranou.
Dni za dňami sa premietali pred Alfonzovými očami.
Rozmýšľal, uvažoval a počas týchto troch dní sa rozhodol.
Alfonz sa rozhodol, že sa stane kňazom. Má už 27 ro
kov.
Otec bol proti synovým zámerom. A keď syn bol neob
lomný, otec nakoniec súhlasil, aby sa stal svetským kňa
zom. Tak Alfonz Liguori zanechal kanceláriu právnika a
začal študovať teológiu. Ľudia si robili z toho žarty, jedni
sa smiali a iní pokyvovali hlavami, hovoriac: bývalý sláv
ny právnik prišiel o rozum . . .
O
dva roky neskôr Alfonz bol už poddiakonom. V Neapole bol spolok kňazov, ktorí si stanovili za svoj cieľ mi
sijnú prácu medzi ľuďmi. Do tohto spolku sa prihlásil aj
Alfonz. Podľa vtedajšieho zvyku Alfonz začal po večeroch
na námestiach kázať ľuďom. Mal kazateľský talent. Na jeho
kázne sa zbiehali ľudia a pozorne ho počúvali. Vidiac ús
pech mladého misionára, biskup mu dovolil kázať vo všet
kých chrámoch. Alfonz kázal takmer každý deň. No pre
ťažený prácou vážne ochorel. Lekári už nedávali nádej.
Ale Alfonz sa obrátil k Presvätej Bohorodičke. O tri me
siace vstal z lôžka. Onedlho potom ho vysvätili za kňaza.
Bol rok 1726, rok prvej sv. Liturgie Alfonza de Liguori.
Alfonz začal pracovať ďalej. Čím ďalej, tým viac videl
potrebu zaoberať sa dedinským ľudom. Chodil po dedi
nách, kázal, naúčal, ale videl potrebu zorganizovať spolok
kňazov, ktorí by sa venoval výlučne povzneseniu dedin
ských ľudí, ktorí boli zanedbaní. So svojimi myšlienkami
sa zveril niektorým kňazom. Jedni schvaľovali jeho úmysel,
iní nie. Ale Alfonz sa rozhodol tento spolok založiť. Avšak
Alfonzov otec nesúhlasil s plánom svojho syna. Nechcel
mať zo syna mnícha. Syn s otcom sa dlho zhovárali. Nako
niec Alfonz ukázal na kríž:
— Pozri, otec! Tento ma volá pre svoju prácu! Ináč to
mu nemôže byť, musím Ho poslúchnuť!
Otec dal súhlas, aby syn robil to, k čomu ho volá Boh.
Alfonz založil spolok misionárov. Prihlásili sa desiati
kňazi a traja bratia — nekňazi. Ale vidiac ťažkú prácu,
rozišli sa a s Alfonzom ostal iba jeden brat — nekňaz.
Šľachta a kňazstvo opäť sa smiali Alfonzovi. Ale Alfonz
nestratil nádej.
(Pokračovanie na 12. str.]

Liturgika — Poznaj svoj obrad
Mimoriadne bohoslužby vo Veľkom pôste:
Vo Veľkom pôste v našom obrade je rad mimoriadnych bubu
služieb. P retože p ô s t sa z a čín a v Nedeľu syrupôstnu, ch rá m na
berá p ôstn y v zh ľad ; o ltá r e s a o d iev a jú p la c h ta m i t m a v o č e rv e n e ] farby a kňaz sa tiež oblieka do rúcha tej istej farby.
Cez všetky nedele Styridsiatnice (od Syropôstnej nedele do
Kvetnej nedele) sa slúži liturgia sv. Bažila Veľkého. Svojou
skladbou je to taká istá liturgia, ako aj liturgia sv. Jána Zlato
ústeho, — a kedysi bola vzorom pre liturgiu sv. Jána Zlatoústeho.
Od liturgie sv. Jána Zlatoústeho sa líši iba tým, že tu kňaz má
dlhšie modlitby, hlavne v eucharistickom kánone, preto veriaci
spievajú iné, ťahavé melódie „Sv jat“ a „Tebe pojem “, aby kňaz
stihol odrecitovať dlhšie modlitby; taktiež nam iesto „Dostojno
jesť“ spieva sa veľkolepý hymnus Presvätej Bohorodičke „O Tebi radujetsja . . . “
Liturgia sv. Bažila Veľkého do deviateho storočia sa odbavovala častejšie a od deviateho storočia sa odbavuje len desaťkrát
v roku: na sviatok sv. Bažila Veľkého (1. jan u ára], prvých päť
nedieľ Veľkého pôstu, vo Veľký štvrtok, vo Veľkú sobotu a tiež
v Predvečer Narodenia Kristovho a v Predvečer Bohozjavenia.
Vo Veľký štvrtok na tejto liturgii nam iesto „Iže cheruvimy“, pričastena a „Da ispolňatsja“ sa spieva „Večeri tvo jeja tajn yja dnes
Syne Božij . . .“ Vo Veľkú sobotu nam iesto „Iže cheruvim y“ sa
spieva „Da m olčit vsjakaja ploť“, nam iesto „Dostojno jesť“ —
„Ne rydaj mene M ati“.
Náš obrad ďalej predpisuje, že začínajúc od večierne v Syropostini nedeľu kňaz je povinný povedať kázeň aj na večerniach,,
a to o umučení Kristovom, o pokání alebo všeobecne kázne k a 
techetické.
Liturgia Preždeosvjaščenných darov — Skôrposvätenych darov
Z tradície sa dozvedáme, že prvý zapísal túto liturgiu (predtým
sa odbavovala naspamäť) pápež svätý Gregor Dvojeslov (D iálo
gos), zvaný aj Veľkým (+ 6 0 4 ), preto sa nazýva aj liturgiou sv.
Gregora Dvojeslova. Gregor Dvojeslov, pôvodne opát kláštora
sv. Andreja v Ríme, bol v priebehu šiestich rokov vyslancom
pápeža Pelágia II. (578—590) v Carihrade, tam mal možnosť dob
re poznať východný obrad, zapísal tam aj liturgiu Preždeosvjaščennych darov a tiež pod vplyvom východnej Cirkvi — ako n e
skorší pápež — zdokonalil cirkevný spev v latinskej cirkvi a
uviedol na Západe obyčaj odbavovať 30 liturgií za zomrelého;
tieto liturgie sa nazývajú po ňom gregoriánskym i. Vo východnej
Cirkvi tohto pápeža nazývame Dvojeslovom (po grécky — Diá
logos), pretože napísal „Dialóg o životoch a zázrakoch talian 
skych otcov“. Pápežom bol v rokoch 590— 604.
Podľa predpisov nášho obradu liturgia Preždeosvjaščenných
darov má sa odbavovať v stredy a piatky Styridsiatnice, a v pon
delok, utorok a stredu Veľkého týždňa.
Liturgia Preždeosvjaščenných darov nie je liturgiou vo vlast
nom zmysle tohto slova, pretože nemá posvätenie — konsekráciu
(eucharistický kánon — podstatnú časť litu rg ie): skôr je to večiereň, spojená so sv. prijímaním, pre ktoré konsekrácia bola
už predtým vykonaná. Ku vzniku tejto liturgie došlo takto: Prvot
ná liturgia sa odbavovala ako radostná bohoslužba a po nej bolo
agapé, to znamená — hostina lásky, v ktorej sa pohostili poväč
šine chudobní. Pretože hostina odporovala duchu pôstu, prvé
koncily predpísali odbavovanie liturgie vo Veľkom pôste na so
botu a nedeľu, a aby veriaci mohli prijím ať aj v ostatné dni týž
dňa, bola zavedená iná bohoslužba, z ktorej sa časom vyvinula
liturgia Preždeosvjaščenných darov. Teda, kňaz v nedeľu na li
turgii posväcoval — konsekroval viac častíc a odložil ich v k a
lichu do svätostánku, aby veriaci mohli v priebehu týždňa pri-

(Dokončnnifi z 1. str.)
talo matku kytičkou kvetov, odpro
silo ju, objalo a úprim ne pobozkalo.
Matka zabudla na všetko a s rad os
ťou objala svoje dieťa.
Takými deťmi sme iste boli aj my

všetci, Svojimi hriechmi v priebehu
ruka iste sme narobiU našej nebeskej
Matke veľa žiaľu a smútku. Avšak
teraz je sviatok jej narodenia. Ukáž
me, že nie sme v základoch takí zlí.
Uvime z našich
modlitieb kytičku
kvetov, vrelo a z lásky pobozkajme
jej ikonu, nech zabudne na naše
úpadky, objíme nás a pom áha nám
dôjsť do večnej spásy.
S p raco v al: o. L eontij

KRESŤANSKÉ CNOSTI
(Poslušnosť)
Poslušnosť je nadprirodzená čnosť,
ktorou ovládam e vášeň nezávislosti
a k to rá nás vedie k tom u, aby sme
ochotne a verne plnili Božiu vôľu,
ktorú vidíme v Božích prikázaniach
a rad ách . Pom áha nám odstrániť rô z
ne prekážky na ceste spojenia s Bo
hom. Svätý Ján označuje ako p re
kážku spojenia s Bohom „pýchu ži
vo ta“, k to rá sa u človeka prejavuje
ako prílišná ú cta k sebe a samoľú
bosť, nad ktorou víťazí pokora. Ale
prejavuje sa tiež ako sm äd po nezá
vislosti a nezákonnej sam ostatnosti a
túto p rem áha p o s l u š n o s ť !
Cnosť poslušnosti má svoj prameň
v poznaní, k toré nám dáva rozum a
v iera o dokonalostiach a Božích p rá
vach. On je Stvoriteľom a Pánom
všetkých vecí. Bez Neho by nebolo
nič. On dal svojim stvoreniam s by
tím a životom aj zákony, k toré icli
ch rán ia a upravujú ich životnú čin
nosť. Mŕtva príroda verne zachováva
zákony Božej Prozreteľnosti. Len ne
zmyselný duch pýchy človeka zap rí
činil hriešnu
neposlušnosť. Aj na
priek vykúpeniu si ponecháva ľud
ská prirodzenosť medzi svojimi k reh
kosťami a slabosťam i veľmi nebez
pečný smäd po vlastnej vôli. Pre ľud
stvo bolo všetko straten é neposluš
nosťou
našich
prarodičov. Vtelené
Slovo sa stalo novou hlavou ľudstva,
aby všetko napravilo pokorou a po
slušnosťou!“ Ako neposlušnosťou jed
ného človeka sa siali mnohí hriešnik
mi, tak zasa
poslušnosťou jedného
človeka budú premnohí ospravedlne
n í!“ (Rim. 5, 19).
Svätý Augustín sa vyjadruje o po
slušnosti ako o veľkej čnosti, k torá
je prameňom a matkou všetkých os
tatn ých čností. Sv. G regor zasa tvrdí,
že poslušnosť je jediná čnosť, ktorá
v tláča do duše ostatné čn osti a ch rá 
ni ich v duši.
Poslušnosť priťahuje Božie pože
hnanie na človeka, lebo Boh sa ne
dá prem ôcť našou veľkodušnosťou a
veľkoryso odpovie každej duši, k torá
Mu v poslušnosti daruje to n ajcen 
nejšie. Boh má záľubu v tom , aby
splnil vôľu tých , k torí plnia Jeho vô
ľu. Vypočuje ich prosby a modlitby,
ako K ristus vypočul služobníkov, kto
rí v Káne Galilejskej poslušne napi-

nili nádoby vodou, ktorú premenil na
víno. Mnohí, ktori nadprirodzene po
slúchajú, sú to svojom živote v ne
bezpečenstvách mimoriadne, až zá
zrakom chránení, ako Peter k ráčajú 
ci po vode na rozkaz K ristov. Posluš
nosť najlepšie zaručuje skutočný
a
nadprirodzený úspech vo všetkom.
Skúsenosť potvrdzuje, že často aj
menej nadaný apoštol, keď je posluš
ný, dosahuje krajšie a plodnejšie vý
sledky svojich p rác, ako iný oveľa
nadanejší, ale menej poslušný. Otco
via duchovného života dokumentujú,
že ten, ktorý plní Božiu vôľu na ze
mi, má pri smrti pevnú istotu, že
Boh splní jeho vôľu a túžbu po nebi
so všetkými anjelmi a svätými!
Opravdivá poslušnosť je tá, ktorá
nechce sa zavd'ačovať osobným ľud
ským chúťkam, ale ktorá sa vie zrie
kať svojho náhľadu, aby sa úplne sto
tožnila s Božou
vôľou. Poslušnosť,
aby bola dokonalá, musí byť rýchla,
presná, radostná a milá. Má napodob
niť poslušnosť sv. Jozefa, ktorý vstal
v noci, vzal Dieťa i jeho Matku a
išiel do Egypta. Svätý Bernard ch a
rakterizuje správnu čnosť poslušnos
ti: „Poslušný nepozná okúňanie, jeho
uši sú pripravené počúvať, jeho ruky
sú pripravené robiť a jeho nohy sú
pripravená k pochodu!“ Zlato záslu
hy nechýba nikdy nadprirodzenej
a
rýchlej poslušnosti. Dokonalá posluš
nosť je radostná ako oddanosť dieťa
ťa k milovanému otcovi, lebo ona sa
ch ce páčiť Bohu, ktorý sám potvrdil,
že ochotného darcu miluje (2 Kor. 9,
7 ). Vyhýba sa robiť znaky nespokoj
nosti, nešomre, ale je pokorne vľúd
na, rých la, verná, príjem ná a ochot
ná! Svätý apoštol Pavol odporúča
„poslúchať srdcom “!
Hodnota zásluh poslušnosti závisí
od horlivosti lásky, ktorá inšpiruje
všetko a je nimi preniknutá. Ona
podriaďuje Bohu úsudok i vôľu. Pri
jíma rozkazy predstavených ako dob
ré a spravodlivé, i keby boli ich
úmysly akékoľvek. Preto zdôrazňuje
svätý Ignác: „Keď chýba poslušnosť
nášho úsudku, je koniec dokonalej
poslušnosti!“
Anjelské pozdravenie nech nám
vždy pripomenie krásu čnosti po
slušnosti. Panna M ária svojou posluš
nosťou otvorila nebo, že do Jej lona
vstúpilo Slovo a učinilo ju najsvätej
šou Matkou Boha: Poslušnosť nepo
nižuje, ale povyšuje, neochudobňuje,
ale obohacuje! Hľa, z pokornej a po
slušnej služobnice sa stáva Božia
Matka!
Celú úvahu o čnosti poslušnosti
konkludujem myšlienkami sv. F ran 
tiška Saleského: „Poslúchajte ochot
ne bez reptania, rýchlo bez okúňania,
radostne bez vrčan ia a predovšetkým
láskavo z lásky k tomu, ktorý pre
nás sa stal poslušným až na smrť
k ríža!“ A ktorý podľa sv. B ernarda
radšej stratil svoj život ako posluš
nosť! — Pokorná a poslušná Matka
Pána, nauč nás čnosti poslušnosti,
aby sme Ti boli raz v nebi čo najpo
dobnejší!
M. M ariánsky

jímať. Takto vznikla „večiereň so sv. prijím aním “ — alebo liturgia
Preždeosvjaščennych darov, — Skôrposväteňých darov.
Priebeh tejto liturgie je veľmi veľkolepý a dojímavý. Večiereň
sa začína ako obvykle, až do „Svite tich ij“. Po tejto piesni sa čí
tajú čítania zo 'Svätého písma Starého zákona, a po týchto kňaz
žehná veriacich z a p á l e n o u s v i e č k o u — t r o j i c o u , drží
kadidelnicu v druhej ruke a vyhlasuje: „Svit Christov prosviščajet vsich — Svetlo Kristovo osvecuje všetkých“. Tu veriaci robia
p o k l o n u až k zemi. V čítaní sa čítalo o nešťastnom stave člo
veka po dedičnom hriechu a teraz sa oddáva p o k l o n a Spa
siteľovi, ktorý nás osvietil a vykúpil. — Potom kňaz na kolenách
spieva štyri verše z 140. žalmu, každý verš na inej strane oltára
a po každom verši kadí. Prvý verš znie: „Da ispravitsja molitva
moja . . . — Modlitba moja nech sa vznáša k Tebe ako kadidlo
a pozdvihnutie m ojich rúk ako obeť večerná.“ Veriaci po každom
ďalšom verši kňaza spievajú tento prvý verš „Modlitba moja
nech sa vznáša . . . “ Veľký účinok má aj zvláštna pôstna melódia
týchto veršov ako i to, že po odspievaní veriaci na znak pokánia
robia p o k l o n y až k zemi, a kňaz líha na zem celým telom
pred svätostánkom s Najsvätejšou Eucharistiou. Na tomto mieste
sa večiereň končí a začína sa liturgia jekténiou „Rcem vsi“. Na
miesto „Iže cheruvimy“ veriaci spievajú: „Nyni sily nebesnyja
s nami nevidimo služat; se bo vchodit Car slávy, se žertva tajnaja, soveršennaja dorinositsja; viroju i ľuboviju pristúpim, da
pričastnicy žizni vičnyja budem. A lliluja.“ Počas tejto piesne
všetci veriaci kľakajú na k o l e n á , lebo kňaz okadí oltár, ikonostas i veriacich, berie kalich zo svätostánku a nesie ho okolo
oltára, vchádza diakonskými dvermi do chrámu veriacich a vracia sa cez cárske dvere k oltáru. — Potom nasleduje obyčajná
liturgia, ibaže sa vynecháva p o s v ä t e n i e — k o n s e k r á c i a, ďalej nasleduje prijímanie kňaza a veriacich. Po prijímaní
veriaci spievajú: „Blahodarim Ťa, Christe Bože naš, jako spodobil
jesi nas prieastnikami byti prečistomu Tvojemu Ťilu o čestnoj
Tvojej krovi, izlijanoj za vesj mir, vo ostavlenie h r ic h o v ...“ Liturgija sa končí požehnaním.
Už sme spomínali, že liturgia Preždeosvjaščennych darov je
sviatočný modlitebný obrad svätého prijímania. V prípadoch, keď
niet kňaza, veriaci týmto sviatočne modlitebným obradom pri
jím ajú sami, samozrejme, kňaz im predtým posväcuje Sväté dary
a zanecháva ich pre nich vo svätostánku.
Poklony a akafist — to sú tiež mimoriadňe bohoslužby Veľ
kého pôstu, o ktorých sme už písali.
Krížová cesta — veľkopôstna bohoslužba, ktorá sa odbavuje
v stredy a piatky večer. Pod Krížovou cestou rozumieme tú krí
žovú cestu, ktorú Ježiš, nesúc kríž, prešiel z miesta odsúdenia,
z dvora Pilátovho — na Golgotu a tam za nás zomrel. — Počia
tok krížovej cesty dôstojne odvádzame od čias Prečistej Panny
Márie. Prečistá Panna Mária prvá sa zúčastnila na krížovej ces
te vtedy, keď odprevádzala Jednorodeného Syna na Golgotu. Tou
to cestou sa aj vracala po pohrebe Ježišovom, a neskoršie vo
svojom pozemskom živote — ako to dosvedčuje tradícia, — často
navštevovala Krížovú cestu Ježiša Krista. Veľa prvých kresťanov
navštevovalo Krížovú cestu a v neskorších stáročiach zo všetkých
koncov sveta prichádzalo do Jeruzalema veľa kresťanov, aby nav
štívili Krížovú cestu Ježiša Krista. Po čase na dôležitejších mies
tach Krížovej cesty boli postavené štácie, (ktorých bolo viac —
teraz Cirkev má spravidla 14 štácií). Keď sa Svätá zem dostala
pod vládu Turkov a ísť do Jeruzalema bolo životu nebezpečné,
vtedajší pápeži dali povolenie postaviť jeruzalemské štácie krí
žovej cesty aj u nás v chrám och a pri nich odbavovať modlitby.
— Zo 14 štácií krížovej cesty evanjeliá uvádzajú 9, a to: I, II, V,
VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, — a ostatných 5 štácií (tri pády pod
krížom, stretnutie s Presvätou Bohorodičkou a stretnutie s Vero
nikou) sú uvedené na základe svätej tradície Cirkvi.
Náš ľud od vekov vo veľkopôstnom čase sa schádzal v tri dni
(Pokračovan ie na 15. str.]

Z biblických dejín
Prenasledovateľ Šavol stáva sa kresťanom a apoštolom Pavlom
Savol pochádzal zo zámožnej židovskej rodiny z Tarzu. Bol
učený, pretože skončil rabínske školy u významných rabínov.
Patril k sekte farizejov a veľmi nenávidel kresťanov. Keď dav
kameňoval svätého Štefana, junák Savol schvaľoval usm rtenie
svätého Štefana. Neskoršie sám začal prenasledovať kresťanov a
keď kresťania opustili Jeruzalem , aby unikli prenasledovaniu,
Šavol sa vybral do Damasku, aby ich tam vyhľadával, uväzňoval
a odovzdával súdu.
Keď sa približoval k Damašku, naraz ho ožiarilo svetlo z neba.
Spadol z koňa na zem. Vtedy počul hlas, ktorý mu hovoril: „Sa
vol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? A Šavol sa spýtal: „Kto
si, Pane?“ — A hlas z neba odpovedal: „Ja som Ježiš, ktorého
prenasleduješ. Vstaň a choď do m esta! Tam ti povedia, čo máš
urobiť.“
Savlovi priatelia, čo s ním cestovali, stáli onemeli, lebo hlas
síce počuli, ale nikoho nevideli. Savol však vstal zo zeme, avšak
na oči nevidel, pretože oslepol. P riatelia ho vzali za ruku a za
viedli do Damašku, kde Savol cez tri dni nič nevidel, nejedol
ani nepil, len sa modlil.
V Damašku bol istý Ježišov učeník menom Ananiáš. Jemu sa
zjavil Pán vo videní a povedal mu: „Ananiáš! Vstaň a vyhľadaj
v dome Júdovom Šavla, prímením Tarzského,.lebo on je mi vy
volenou nádobou, aby niesol moje meno pred národy.“
Ananiáš odišiel do domu, kde Šavol prebýval, položil naňho
ruky a povedal: „Brat Šavol, Pán Ježiš, čo sa ti zjavil na ceste,
poslal ma, aby si zase videl a naplnil sa Duchom Svätým.“ A
hneď Savol zasa videl a dal sa pokrstiť, priberúc si meno Pavol.
Šavol-Pavol sa stal oddaným Kristovým apoštolom a kázal slo
vo Božie najprv Židom a potom pohanom. Apoštol Pavol sa veľmi
zaslúžil o rozšírenie Cirkvi Kristovej, pešky prešiel tisíce a tisíce
kilometrov, zakladal kresťanské cirkevné obce, ktorým kázal
slovo Božie ústne, udržiaval vieru v ním založených cirkevných
obciach l i s t a m i , takže ho neskoršie nazvali a p o š t o l o m
n á r o d o v. Napísal listy k Rimanom, Galaťanom, Efezanom, Solúnčanom, Korinťanom, Kolosanom a iným.
Misijné cesty apoštola Pavla popisuje kniha Svätého písma
Nového zákona Skutky apoštolov. Tam sú popísané veľké nám a
hy apoštola Pavla, ťažkosti, utrpenia, uvedené sú tam priame
slová jeho kázní, ako napríklad keď kázal filozofom v aténskom
Areopágu, ktorí si vážili len filozofiu, — ako pohania, ktorí pri
jali kresťanstvo, pálili svoje knihy, ktoré šírili nemravnosť, —
úspechy apoštola Pavla, avšak i jeho trudy a muky, keď ho k a
meňovali, prenasledovali.
Keď sa apoštol Pavol vrátil z tretej m isijnej cesty do Jeruza
lema, Židia ho chytili, postavili pred súd, avšak odsúdiť ho n e
mohli, pretože bol rímskym občanom. Preto ho odviedli do Rí
ma, aby tam stál na súde pred cisárom . V Ríme bol dva roky
väznený a potom, v čase prenasledovania Cirkvi cisárom Neronom — bol sťatý, v ten istý deň, keď bol ukrižovaný na kríži
apoštol Peter, — preto i sviatok apoštola Pavla je spolu so sviat
kom apoštola Petra (29. jú n a).
Apoštolský snem v Jeruzaleme — Symbol viery —
Uspenie Prečistej Panny Márie — Skutky apoštolov
V 51. roku po Kristu zišiel sa v Jeruzalem e Apoštolský snem,
aby vyriešil niektoré sporné otázky, ktoré n astali v rozvíjajúcej
sa Cirkvi medzi kresťanm i židovského pôvodu a kresťanmi, ktorí
boli predtým pohanmi. Tento snem rozhodol, že rôzne obradové
predpisy Mojžišovho zákona, pohanov, prijím aných do Cirkvi,
nezaväzujú.
Zo svätého ústneho podania tiež vieme, že tento snem tiež
vyhlásil Symbol viery Kristovej: „Verím v Boha . . . “, v ktorom

Porozumejme reči svojej duše
Istý skúsený vinohradník povedal:
„Len ten môže očakávať hojnú úrodu,
kto vie dobre obrábať vinicu, kto s
ňou vie rozp rávať.“ To znam ená, kto
porozumie jej re č , kto porozumie jej
sťažnosť, čo ch ce, čo ju bolí, čo si
žiada. Teda vinicu možno a treb a po
rozumieť, lebo rozp ráva už vtedy,
keď po strihaní roní slzy radosti,
rozp ráva, keď pučí, keď začína kvit
núť a svoju príjemnú vôňu šíri ďale
ko po úbočí. Rozpráva i vtedy, keď
jej zelené bobule dostávajú svoj tvar.
Hovorí nielen nádhernou krásou svo
jich listov, ale zvlášť vtedy, keď z re
lými strap cam i ozdobuje svoj vzne
šený vinič. Stručne povedané, vinič
má svoju tajom nú re č , treba mu ro 
zumieť, treba z neho vedieť čítať, p re
tože má svoju záhadnú reč, ktorou k
nám hovorí.
Podobne hovorí k nám aj naša du
ša. Prv však si položme otázku a
spýtajm e sa sam i seba. Rozumieme
re či svojej vlastnej duše? Čím ch ce
byť, ako sa ch ce vyvíjať, ako ch ce
kvitnúť, aby ukázala svoj nádherný
kvet? Rozumieme jej tajnej túžbe, že
ch ce priniesť ušľachtilé, nehynúce a
večne trv ajú ce ovocie?
Žiaľ, mnohí nerozum ejú reči vlast
nej duše, k to rá šíri vznešenosť, spo
kojnosť a rovnováhu človeka. Veľký
apoštol národov sv. Pavol nás tak
učí: „Prem eňte sa a obnovte si my
seľ, aby ste vybadali, čo je Božia vô
ľa, čo je bohumilé a dokonalé“ (Rim
12, 2 ). My často zabúdame na tiete
slová apoštola! Preto by sme mali
rozum ieť aspoň re či svojej duše, kto
rá k nám hovorí rečou vlastného
svedomia.
My, ľudia, pozostávam e z tela a
duše (Gen 2, 7 ), t. j. nie sme len
hmotné, ale súčasne duchovné bytos
ti. Máme čosi viac ako zvieratá, má
me dušu, rozum a slobodnú vôľu a
tým môžeme u rčovať svojmu bytiu
životný sm er —
cieľ. Človek je
schopný študovať technickú, k lasic
kú, um eleckú, chem ickú literatúru
a
iné vedy, vytvárať hodnoty. Je schop
ný rôznymi experim entm i vyťažiť z
prírodných tajom stiev ukryté hodno
ty, k ioré pre nás sú ešte neznáme,
aby si uľahčil tuzem ský život. Zvie
ra tá nemôžu určovať svoj životný
sm ar, nemajú vyšší cieľ, vedie ich
len pud sebazáchovy. Nezdokonaľujú
sa, teda nevyvíjajú žiadnu duchovnú
činnosť. Avšak človek, ako rozumná
bytosť myslí, plánuje, uvažuje, pred
pokladá, robí uzávery, teda vyvíja ta
kú duchovnú činnosť, akú zvieratá
neboli, nie sú a ani nebudú schopné
vykonávať.
V ľudskom sebavedomí sa otvára
duchovný svet, ktorý je odlišný od
hmotného sveta, ktorý nie je možné
vysvetliť z hmoty, podobne tak ako
z hmoty nemožno vysvetliť umeleckosť, vkus atď. Keby sme o tom ne
pochybovali, bola by to naša povrch
nosť, chýbala by nám čistota pocho
penia, správne porozum enie a koneč
ne n edostatočn é pochopenie sam ých
seba ako človeka, čiže vlastného „ja“
— re č svojej duše. Vo vesm íre sú
tiež skryté tajom né sily, rôzna en er
gia, k to rá nie je viditeľná, ani hma-

tateľná a p redsa je, existuje a svoju
existenciu prejavuje v sile rôznych
javov, napr. m agnetické pole, elek
trom agn etick á sila a
pod. V tom
spočíva dôkaz toho, že keď aj dušev
ná činnosť je neviditeľná, nehm atateln á, p redsa existuje a prejavuje sa
v rôznych ľudských výkonoch. V tom
je práve veľkosť a duchovná hodno
ta človeka.
„Prem eňte sa a obnovte si m yseľ“
— vyzýva n á s s v . apoštol Pavol. Uve
domme si tieto slová apoštola, snaž
me sa dobre a správne porozumieť
re č i našej duše. Ó, aké pochopenie
by n astalo medzi ľuďmi v tej k rás
nej svetovej záh rad e, keby sa v nej
každý stal jej usilovným záh rad n í
kom, pochopil by nielen re č svojej
duše, ale aj re č svojich blížnych, kto
rí ro n ia slzy bolesti, žiadosti a po
treby, ale aj pochopenia a súcitu. V
tom našom krátkom živote by sme
mali spoločnou silou, láskou a poro
zumením
svedom ite
p racovať
pre
spoločné blaho celého ľudstva.
P. M ártyák

K duchovnej premene
Ak čítanie životopisy svätých a vší
mame si ich život, nájdem e mnoho
prípadov, k to ré ich viedli k duchov
nej p re m e n e . . . Na jedného zapôso
bilo Božie slovo, k toré
číta l alebo
počul. Druhý, k torý už dávno nebol
v ch rám e na bohoslužbách, náhodou
tam zájde a zbožná modlitba p rí
tom ných na neho tak zapôsobí, že si
návštevu chrám u obľúbi a obráti sa
k lepšiemu. Iný stra til drahého, sebe
blízkeho človek a a začne premýšľať
o večnosti a opúšťa zlý život. Ďalší
padol do ťažkej nem oci a v nej po
znal, že „predsa iba jedno je potreb
né“ (Lk 10, 4 2 } a n echal n erestné
myšlienky. Iný sa streto l so svätým ,
ideálnym človekom a v spojení s
ním, začal sa zam ýšľať sám nad se
bou.
Boh má mnoho ciest, ktorým i p ri
ch ádza k ľudskému srdcu. Niekedy
sú tieto jeho cesty nevyspytateľné a
ľudsky nepochopiteľné (Rim 11, 3 3 ),
ale nimi vedie nás k sebe. .„Pán ria 
di všetko k tvojmu dobru,“ hovorí
p áter Pio. Preto žiada našu úprimnú
snahu po obrátení, po duchovnej ob
nove a vrúcnej prosbe o príchod Svä
tého Ducha, Ducha životodarného,
ktorý by nás očistil a duchovne p re
menil.
O obrátení Edity Steinovej, zav raž
denej Nemcami v Oswienčime, v jej
životopise čítam e, že vo Fran k fu rte
sa stre tla so svojou priateľkou. Roz
hodli sa prezrieť si m esto. N ajväčší
dojem na ne urobila k ated rála. A po
zoruhodné je, čo im utkvelo v pa
m äti. Nie k rása a rch itek tú ry, sôch a
obrazov, ale opustená chudobná že
na, pohrúžená do modlitby. Pre Edi
tu to bolo prvé zjavenie Boha, p rí
tomného v k atolíck ych kostoloch.
„Pre mňa to bolo niečo úplne nové.
Nikdy na to nezabudnem . . . “ Po ro 
koch E dita Steinová svoje obrátenie
a povolanie sp ájala s modlitbou tej
neznám ej jednoduchej ženy.
Dňa 7. janu ára
1980 Svätý Otec
Ján Pavol II. navštívil rím sku väzni
cu pre m aloletých v Casa del Marmo

v dvanástich krátkych bodoch zhrnul všetko základné učenie Je
žiša Krista.
Rozhodnutie snemu vyhlásil apoštol Peter.
Symbol viery — je krátke zhrnutie najdôležitejších právd
kresťanskej viery. Zložili ho apoštoli a ich nástupcovia, biskupi,
na dvoch všeobecných konciloch ho doplnili.
Svätá trad ícia hovorí, že P rečistá Panna Mária prešla k Pánu
Bohu v čase, keď sa apoštoli zišli do* Jeruzalem a na snem a boli
na je j pohrebe. Ihneď po sm rti telo P rečistej Panny Márie bolo
vzaté do neba, ako to žiadala je j dôstojnosť.
Sviatok Uspenia P rečistej Panny Márie je 15. augusta.
Apoštoli najprv kázali evanjelium v Judsku a potom sa rozišli
po všetkých krajoch, takže koncom prvého storočia Božie slovo
bolo hlásané všetkým vtedy známym národom.
Apoštol Peter po Apoštolskom sneme v Jeruzaleme odišiel do
Ríma, odkiaľ riadil všeobecnú Cirkev. Tam aj zomrel mučeníc
kou smrťou 29. júna roku 67, v čase prvého prenasledovania
kresťanov rímskym cisárom Nerom. Bol ukrižovaný hlavou dole,
na vlastnú žiadosť, lebo považoval seba za nedôstojného zomrieť
tak, ako zomrel na kríži Ježiš Kristus.
Apoštolovi Pavlovi toho istého dňa sťali hlavu.
Apoštol Andrej, brat apoštola Petra, hlásal evanjelium v kraji
na sever od Čierneho mora. Na základe tradície stál na horách
teraz zvaných Kyjevských, preto Rus ho považuje za svojho apoš
tola. V racajúc sa bol v Patrase nad Azovským morom ukrižovaný
na kríži tvaru X v roku 70. Preto vo východnom križi spodné
tretie rameno značí kríž apoštola Andreja. Neskôr jeho kríž a
relikvie boli odnesené do Patrasu na Peloponéze v Grécku.
Apoštol Jakub starší, brat apoštola Jána, kázal evanjelium
,v Španielsku. Bol prvým apoštolom, ktorý ako mučeník zomrel
za Krista, sťatý v 42. roku Herodesom Agripom, vnukom Hero
desa, ktorý dal pozabíjať betlehem ské deti.
Apoštol Ján — brat apoštola Jakuba staršieho. Keď ho povolal
k sebe Ježiš, bol ešte len mládencom. Ježiš, umierajúc na kríži,
dal mu do opatery svoju Matku, Prečistú Pannu Máriu. Apoštol
Ján hlásal evanjelium spolu s apoštolom Petrom. Po Uspení Pre
čistej Panny Márie hlásal evanjelium v Efeze, kde i napísal svoje
evanjelium a tiež tri Listy kresťanom. Bol prenasledovaný, väz
nený vo vyhnanstve na ostrove Patmos, kde napísal poslednú
knihu Svätého písma Nového zákona Apokalypsu — Zjavenie.
Zomrel 96-ročný, jediný z apoštolov prirodzenou smrťou.
Apoštol Filip hlásal evanjelium v Malej Ázii. Ukrižovali ho
a na kríži ešte kameňovali.
Apoštol Bartoiom ej-N atanael kázal v Arábii, odkiaľ odišiel do
Arménie, kde bol ukrižovaný hlavou dole.
Apoštol Matúš, skôr zvaný Lévi, prvý napísal život Ježiša Kris
ta a nazval ho evanjeliom — dobrou správou, dobrou zvesťou.
Kázal v Sýrii, Perzii a Etiópii, kde približne v roku 70 bol pre
bodnutý kópiou.
Apoštol Tomáš kázal v Perzii a Indii, kde zomrel prebodnutý
kópiou.
Apoštol Jakub Mladší, nazývaný Spravodlivým, ostal v Jeruza
leme a bol prvým jeruzalemským biskupom. Napísal List všet
kým kresťanom. V roku 62 bol Židmi zhodený z veže jeruzalem
ského chrámu a potom kameňovaný.
Apoštol Júda Tadeáš, brat apoštola Jakuba Mladšieho, kázal
evanjelium v Sýrii, Arménii, Mezopotámii a Perzii. Napísal List
všetkým kresťanom. Umučený bol v Bejrúte dobitím kyjmi.
Apoštol Šimon Horlivec kázal v Perzii, kde bol rozrezaný pílou.
Apoštol Matej bol spočiatku učeníkom Ježišovým a po Zoslaní
Svätého Ducha započítaný k apoštolom na miesto odpadlíka Ju
dáša Iškariotského. Kázal v Palestíne, Malej Ázii, Núbii, Abesínii.
Umučený bol približne v roku 61.

SVÄTÉ PÍSMO O BOHU
Dôkaz z účelnosti vo svete
Obdivuhodná ú č e i n o s C v prírode tiež ukazujú na najm úd
rejšieho Tvorcu, ktorý všetko usporiadal veľmi účelne. Uvedie
me zopár príkladov:
a) Vo vesmíre sa stretávam e s o h r o m u j ú c i m m n o ž s t 
vom nebeských telies. Tieto pri svojom obrovskom objeme,
(napr. v Slnku by našlo miesto 1 310 162 Zem í), konajú svoj po
hyb nielen závratnou rýchlosťou, lež aj presnosťou na zlomky
sekundy. Najmodernejšie dopravné prostriedky, hoci ich robíme
dokonale, vyšinú sa neraz zo svojej cesty a zavinia aj katastrofy.
Pritom pri svojom pohybe robia hluk, niekedy až otupný. A n e
beské telesá idú svojou cestou s najväčšou istotou od pradávna,
pri svojej úžasnej rýchlosti idú v úplnej tichosti. Porucha v tomto
nesmiernom stroji zapríčinila by vesmírnu katastrofu. Vidíme tu
úžasnú účelnosť.
b) Keby zemský povrch bol všade vyrovnaný, zaliala by-ho vo
da a veľká časť organického tvorstva by zahynula.
c) Vzduch, ktorý pre život ustavične potrebujem e, je vo vyš
ších vrstvách riedky a nad povrchom zemským hustejší. Má to
svoju účelnosť. Tak teplota z povrchu zemského ťažšie uniká,
vyššie vzduchové vrstvy ju zasa (od Slnka) ľahšie prepúšťajú.
Keby to nebolo tak, podľa výpočtov prírodovedcov bolo by na
Zemi 100—200 °C zimy, v ktorej by život bol nemožný.
d) Vzdialenosť Zeme od Slnka je taká, aká je potrebná, aby
Zem dostávala od Slnka práve toľko svetla a tepla, koľko potre
buje.
e) Vody morské, ktoré na dne sú menej slané, by ľahko hnili,
keby ich Mesiac svojou príťažlivosťou nepohyboval.
f) Zamrznutím telesá sa stávajú ťažšími, avšak v o d a l&n do
4°C a potom začína rednúť, takže ľad je o jednu desatinu ľahší
ako voda a pláva vo vode. Tým sa stáva, že rieky a jazerá neza
mŕzajú do dna. Takto na dne živočíchy nevyhynú. Keby voda pri
bode mrazu bola najťažšia a najhustejšia, ako je to pri mnohých
zlúčeninách, ľad by neplával na hladine, lež voda by zamrzla na
dno. Mocnú ľadovú kôru by slnečné lúče neroztavili a nastala by
hrozná zima, v ktorej by hynul organický život. Voda však tvorí
výnimku. Tak nezahynú vodné živočíchy. Vidíme, ako je to všet
ko účelne usporiadané.
Pozrime sa na účelnosť v r a s t l i n n e j prírode, vo svete ra st
linnom. Rastliny sa nemôžu pohybovať a čo vidíme: obracajú svo
je lístie všemožným úsilím za Slnkom, napr. slnečnica. A či nie je
divom napríklad opeľovanie obilia vetrom?
Pozrime sa aj na svet ž i v o č í š n y . Inak je ustrojený vták,
inak ryba, inak vták lietavý (viac dutých kostí), inak pozemný,
inak vodný. Aj koža živočíchov je prispôsobená účelu a okolnosti
života živočícha. — Hmyz roznáša peľ z mnohých kalíškov ra st
linných k opeľovaniu druhých.
Pozrime sa na inštinkt živočíchov. Žiadny živočích, ktorý žije
v prírode, sa neotrávi, pretože pozná vlastnosti potravín. Napr.
kôň zožerie 262 bylín, ale nedotkne sa 212 druhov. Ovca zožerie
387 bylín, ale nedotkne sa 141 tráv. — Zvieratá dobre poznajú
svojich nepriateľov, napr. vtáctvo sa skrýva pred orlom skalným,
ale nebojí sa orla riečneho, lebo ten sa živí rybami. Mnohé živo
číchy sa vedia prispôsobiť farbou svojmu okoliu. Podivuhodné sú
šesťboké bunky včiel a stavby bobrov. Bobor a škrečok, ktorý sa
vyliahol na jar, znáša v čase žatvy obilie, hoci nemá pochop o zi
me. Kto im to všetko povedal?
V prírode vidíme miliardy n ajrozličn ejších ž i v ý c h t v o r o v
v oblasti rastlín a živočíchov. V tomto nepredstaviteľnom množst
ve predsa však nachádzame j e d n o t u a t r v a l ú ú č e l n o s ť .
Čo teda vidíme:
a) Anorganické tvorstvo (nerastné bohatstvo) je v službách
tvorstva organického.
b) Rastlinný svet slúži svetu živočíchov a tento zasa spolu
s rastlinným vyššiemu organickému tvoru, človekovi.

a zotrval s nimi niekoľoko hodín. Po
rozhovore, jeden z nich objal Sväté
ho Otca a povedal: „Vaša Svätosť,
požehnajte ma; za dva dni mám pro
c e s “. To spôsobilo stretnu tie s Božím
človekom .
Dňa 6. augusta svätím e sviatok
Prem enenia Pána nášho na hore Tá
bor. Božstvo sa zjavuje v ľudskej po
dobe a ľudslvo sa prem enuje v Božiu
slávu. Jeho „tvár mu zažiarila ako
slnko, rúcho mu zbelelo ako svetlo“,
píše sv. evanjelista Matúš (17, 2 ).
Pri tom to pohľade na Božiu slávu
boli apoštoli celí dojatí. Zabudli na
všetko pozemské
a jeden z nich,
apoštol P eter, zvolal: „Pane, dob're
nám je tu “ (Mt 17, 4 ).
Niečo podobného sa môže stať aj
s nami, ak Pán vstúpi i do nášho
srd ca. Vtedy i v našej duši nastane
prem ena. Podľa
slov
sv. apoštola
Pavla, „mocou Ducha Pánovho p re
mieňame sa v ten isíý obraz, zo slá
vy v slávu“ (2 Kor 3, 1 8 ). A tak nie
sú šťastní len apoštoli, ktorí uvideli
slávu na hore Tábor, ale i tí všetci,
ktorí aj keď neboli svedkami týchto
udalostí, ale spoznali ho v svojom
živote, alebo ho streíli v blížnom, či
našli v utrpení.
Spomínajúc si na túto udalosť zo
života nášho Spasiteľa, uctim e si ten 
to deň a prem ýšľajm e o svojej du
chovnej prem ene, aby sme i my —
„uzreli jeho slávu, a to slávu ako
Jednorodeného od Otca, plného mi
losti a pravdy! (Jn 1, 1 4 ).
F ra n tiše k Dancŕik

Zlí kamaráti
Branko bol čiperný ch lap ec s ku
čeravým i čiernym i vlasmi. Bol jedi
náčik, pýcha i nádej svojich rodičov.
Otec Jožo ho mal neopísateľne rád.
S úľubou pozoroval každý jeho čin.
Keď mu ho niekto pochválil, rástol
od rad osti. Nie div, že tak ťažko sa
s ním lúčil, keď ho ešte v mladosti
prikvačila ťažká choroba, z ktorej
nebolo východiska. Pohľad na synče
ka ho pichal do srd ca. Keď sa blížil
koniec, ch cel mu dať poslednú ot
covskú radu, aby po jeho sm rti po
slúchal mamičku. Začal, ale hlas sa
mu udusil, nedopovedal a skonal.
Keď na pohrebe Branko stál pri o tec
kovej hlave a dolu detskou tváričkou
mu stekali slzy, oči všetkých prítom 
ných boli u preté na neho. Každý ľu
toval úbohú sirotu.
Branko
zostal s mam ičkou sám.
Túlil sa k nej. Cítil, že nemá nikoho
iba ji>. Preto ju poslúchal vo všet
kom. A m am ička Alenka videla v ňom
všetko svoje. Krátko po manželovej
smräi
m ala
niekoľkých
pytačov,
vdovcov. Ženy ju nahovárali, aby sa
vydala. N echcela o tom počuť. Odpo
vedala im: Môj synček má len jed
ného otca. A ten je na cintoríne. Ne
zniesla by som, aby môj druhý man
žel zaobchádzal s ním ako s nesvojím. V stávala zavčas rán o, keď dedi
na bola ešte pohrúžená do spánku.
Veď už o tretej sa u berala na druž
stevný m ajer, aby nakŕm ila kravy,
k toré jej boli pridelené. Odchádzala
tíško, aby Branka nezobudila. V raca
la sa okolo šiestej. Zobudila synka,

pripravila mu raň ajky, n abalila de
siatu a vypravila ho do školy. Branko vybadal m atkinu odovzdanoť a
hľadel ju odplatiť. Vinul sa k nej.
Najlepšie sa cítil pri nej. Zbadali to
jeho k am aráti a posmešne ho nazvali
cicáčkom .
Keď Branko skončil základnú de
väťročnú školu, odišiel do m esta do
učňovského učilišťa. Býval v in tern á
te. Domov dochádzal v piatok v ečer.
Riadil sa podľa pokynov m am ičky,
učil sa, poslúchal, čoskoro bol ob
ľúbený u svojich učiteľov, m ajstrov
i
kam arátov.
Raz mu k am arát Slavko tajne po
núkal cig aretu , aby si zafajčil. Bran
ko neprijal. Slavko naň opovržlivo
pozrel a posmešne mu povedal: Cicáčik , myslíš, že neviem ako ťa do
ma volajú. Choď si k svojej m am ič
ke! Branko odolával náporu kam a
rátov. Ale po čase podľahol, správal
sa ako oni a hanbil sa, že až dosiaľ
poslúchal m atku. Chcel sa z jej vply
vu v každom prípade vymaniť. Snažil
sa jej to dať najavo. P ro tirečil jej,
bol k nej neláskavý, ba tvrdý. Chcel,
aby všetko bolo po jeho vôli. Matka
zbadala tú zmenu a zľakla sa jej.
Najprv ho ch ce la získať milým slo 
vom, zvýšenou pozornosťou voči ne
mu. Ale keď to nešlo, postavila sa
mu na odpor. Povedala mu, že ona
ho živí, sta rá sa oň, ona rozkazuje.
Branko videl, že je na ňu odkázaný
a tak ustúpil.
Konečne dostal výučný list, nastú
pil do p ráce ako kvalifikovaný ro 
botník. Po prvej výplate inatka ho
čak ala v piatok v e če r doma. Ale on
sa n evracal. M atka sa ch vela
od
strach u , či sa mu dačo neprihodilo.
Po polnoci zavŕzgali dvere a Branko
sa vrátil podnapitý.
Aby sa to viac nestalo, — začala
rázn e m atka.
Ja na seba zarábam , ja vás nepo
trebujem . Aby ste vedeli, bežím k
rieke, skočím do vody, ale vás ne
poslúchnem , aby som nebol na po
sm ech svojim kam arátom .
Rieka tiekla hneď za ich záhradou
a Branko sa rozbehol sm erom k nej.
Matka sa ponáhľala za ním, čo jej
sily stačili. Dobehla ho na brehu.
Chytila ho okolo krku a prosila:
Všetko bude po tvojom, nič ti neodpriem, len sa vráť.
Poslúchal. Ale cítil sa na koni a
neustále trýznil matku vyhrážkam i,
že si vezme život. Raz v ečer sedel
pri televízore, keď mu m atka pove
dala: Branko, idem k tete Gabriele,
asi o hodinu sa vrátim .
Choďte, choďte, neviem, či ma ešte
uvidíte, — odpovedal jej chladno.
Matka naň pozrela a šla. Keď sa v rá
tila, nebolo ho doma. Zm ocnila sa jej
zlá predtucha. Bežala k riek e. Ako
bez zmyslov rozhrnula prútie, po
šmykla sa a už bola vo vode. Našli
ju na druhý deň.
Nik nechápal,
čo
sa stalo, iba
Branko to tušil. On však m lčal a ľu
toval. Ale neskoro.
Mladíci a devy, p am ätajte, že nik
na svete vám n echce tak dobre ako
vaši drahí rodičia. Lepšie vám žičia
ako vy sami sebe.
Dr. J. Bubán

c)
O účelnosti v ľudskom tele budeme hovoriť na inom mieste.
Tu len ukážeme ako príklad o k o . Je to najdokonalejší fotogra
fický aparát, ktorý sa sám reguluje (sám sa neustále umýva,
upravuje prístup svetla a pod.), odoberá snímky vo všetkých far
bách, ihneď ich ničí, aby odobral nové snímky . . .
Vidíme, že svet nie je náhodilé zoskupenie telies a síl. Vidíme,
že vo svete je všetko usporiadané a ovládané podivuhodným po
riadkom a súladom p o d ľ a S t v o r i t e ľ o v h o p l á n u , takže
každý tvor, aj ten najm enší má svoj cieľ a je obdarený aj potreb
nými prostriedkami, aby ho mohol dosiahnuť.
Teda všade vo svete vidíme pevný poriadok, podivuhodnú účel
nosť, harmóniu. Všetko to svedčí o r o z u m e , ktorý ítie zákony
dal všetkému a všetko usporiadal. Vesmír so svojím poriadkom,
zákonmi, účelnosťou ukazuje na Ducha múdreho, Všemohúceho
— na Boha.
Účelnosť v prírode nie je dielom náhody, lež ukazuje na n aj
m údrejšieho Pôvodcu, na najvyššieho Usporiadateľa, na Boha. Tú
to účelnosť vidíme v cele j prírode, či už v nebeských telesách, či
už v ríši rastlín, živočíchov, ba aj u človeka. Všade sa prejavuje
nekonečná Božia múdrosť.
„Ty si mierou, počtom, váhou usporiadal všetko, Pane“ (Múdr.
11, 2 1 ).
Dôkaz z pohybu
Neživá hmota je n e h y b n á . Na svete však pozorujeme n a jr o z m a n i t e j š í p o h y b . Veda zvaná fyzika nás učí: „Hmota
sa nachádza v stave nehybnom, dokiaľ akási vonkajšia sila ju ne
vyvedie z toho stavu“. Teda pohyb, ktorý vo svete vidíme, vyža
duje h ý b a t e ľ a. Všetko, čo sa pohybuje, vyžaduje niečo, čo vec
v pohyb uvádza.
Pozrime sa: vo vesmíre vidíme úžasný a presný pohyb. Telesá
vesmíru letia úžasnou rýchlosťou. Kde je príčina tohto pohybu?
Alebo: výmena studeného a teplého vzduchu. Je to prechod z jed
ného stavu do druhého. Všetky zmeny na svete, a tak aj všetok
pohyb vysvetlí len p r v ý h ý b a t e ľ. A ten prvý hýbateľ je n ep o h y b o v a n ý . On môže do pohybu uviesť všetko, on môže po
zmeniť všetko, ale ním nepohne, nemôže pohnúť, nemôže pozme
niť v ňom čosi nikto a nič. P r v ý h ý b a t e ľ n e p o h y b o v a t e ľ n ý j e Boh.
Ktože uviedol nebeské telesá do pohybu? Veda o tom má len
vedecké domnienky. Sú rôzne teórie, ktoré hľadali príčinu tohto
pohybu. Napr. podľa Kant-Laplaceovej teórie (Kant, filozof,
+ 1804), Lapiace (+ 1827 matem atik a hvezdár) spočiatku bola
len akási hmla, ktorá pôsobením síl v nej skrytých sa dala do
otáčivého pohybu. Táto a podobné domnienky majú mnohé ťaž
kosti. Nevedia odpovedať, odkiaľ boli, či sú v prahmote pôsobia
ce sily, prečo sa táto hmota začala krútiť a prečo sa je j rýchlosť
zväčšovala, kde nájdem e prvú príčinu pohybu?
Vo svete je p o h y b . Príčinou jeho nie je hmota sama. Je do
kázané, že hmota je sama sebou nehybná, bezvládna, preto je v
pokoji. A keď hmota nie je príčinou pohybu, vtedy ten pohyb má
svoju príčinu z vonkajška, v inom, pohybujúcom. To znamená, že
aj pohyb c e l é h o s v e t a nemá príčinu v sebe, ale mimo seba,
v p r v o m H ý b a t e ľ o v i . A tým prvým „hýbateľom“ je bytosť,
ktorá už nie je do pohybu uvádzaná ničím. Je v pokoji, ale od nej
však vychádza všetok pohyb vo svete. Tou bytosťou je B o h .
Pohyb nepochádza od samého seba, ani od hmoty, ani si ho ne
vieme! vysvetliť z nekonečného radu príčin. Svoj pôvod má v Bo
hu.
Dôkaz z poriadku a zákonitosti vo svete
V
celom vesmíre panuje obdivuhodný p o r i a d o k a všetko sa
tu spravuje stálymi, n e m e n i a c i m i s a z á k o n m i . Sú to
p r í r o d n é z á k o n y , lebo sám Stvoriteľ ich vložil do prírody.
Pozrime sa:
a)
Dráhy nebeských telies sú stále a nemenlivé. Aj najväčšie
nebeské telesá sa pohybujú obrovskou rýchlosťou, ale vždy p o( P okračovanie na 15. s t r .)

(D okončenie z 1. str.)

(+330 r.), matka cisára Konštantína Veľkého, vystavala v Jeru 
zaleme chrám na česť Narodenia Panny Márie a posviacka tohto
chrámu bola 8. septembra, na ktorý deň podľa cirkevnej tradície
pripadalo aj narodenie Panny Márie, a tento deň, 8. september,
ostal dňom tohto sviatku.
Udalosť narodenia P rečistej Panny Márie nie je zapísaná
v evanjeliách. O tejto udalosti vieme údaje zo svätej tradície
a z Protoevanjelia Jakubovho, apokryfu, napísaného okolo r. 170
—189 po Kr. Hoci toto apokryfické Protoevanjelium Jakuba Cir
kev neprijala za autentickú knihu, ani ako spoľahlivý prameň,
predsa ono má veľa z cirkevnej tradície a viery prvotnej Cirkvi.
V prvokresťanských časoch toto protoevanjelium bolo v úcte a
z neho citujú svätí Otcovia, ako sv. Epifán, sv. Andrej Krétsky,
sv. Sofrón, sv. Ján Damascénsky a iní. A toto Jakubovo Protoevanjelium hovorí, že Prečistá Panna Mária po svojom otcovi
Joachimovi pochádzala z rodu Dávidovho a po matke zo staro
zákonného kňazského rodu Áronovho. Joachim a Anna žili v Nazarete, boli spravodliví, avšak preto že nem ali deti, podľa vtedaj
šej obyčaje toto považovali za Boží trest. Pán Boh vypočul ich
modlitbu a v ich starobe dal im dieťa,, Máriu, vyvolenú za Matku
Božieho Syna. Tropár tohto sviatku takto velebí narodenie Pre
čistej Panny Márie:
„Roždestvo tvoje, Bohorodice Divo, radosť vozvisti vsej vselennij: iz tebe bo vozsija Solnce pravdy, Christos Boh naš: i razrušiv kľatvu dade blahoslovenije, i uprazdniv smerť, darova nam
život vičnyj.“
„Tvoje narodenie, Bohorodička, Panna, zvestovalo radosť ce 
lému svetu, lebo z teba zažiarilo Slnko pravdy, Kristus, Boh náš,
ktorý zrušil kliatbu hriechu a dal nám požehnanie. Zvíťazil nad
smrťou a obdaril nás večným životom.“
Vidíme, že tento sviatok je radostný, lebo je to deň narodenia
Matky Božej a Vládkyne neba a zeme. Kladie pred naše oči veľkú
pravdu viery o Bohomaterstve P rečistej Panny Márie. Je to po
čiatok našej spásy. Pozrime sa, ako o tom hovoria bohoslužobné
texty tohto sviatku:
„Sväté tvoje narodenie, Presvätá Panna čistá, množstvo anjelov
na nebi a ľudský rod na zemi oslavuje, lebo si sa stala Matkou
Stvoriteľa všetkých, Krista Boha. Jeho prosiac, neprestávaj sa
modliť za nás, ktorí na teba po Bohu vkladáme nádej, Bohoro
dička Oslávená a Nepoškvrnená“ (Stich ira na „Hospodi vozzvach“ malej večierne.)
A v ďalšej stichire Cirkev vyzýva: „Poďte, všetci veriaci, poď
me pozrieť Dieťa, lebo rodí sa tá, ktorá ešte pred počatím bola
vyvolená za Matku Boha nášho. — Ona sa rodí a s ňou sa obno
vuje svet. Ona sa rodí a Cirkev sa do svojej velebnosti oblieka.
Ona — chrám svätý, ktorý je príbytkom Boha . . . “
Čítanie z apoštola na tento sviatok je čiastkou z Listu apoštola
Pavla Filipanom s veľmi významnými slovami: „Bratia! Zmýšľaj
te medzi sebou tak, ako v Kristu Ježišovi! — Boh mu daroval
meno ponad všetky iné mená, aby sa v mene Ježiša zohlo každé
koleno na nebi, na zemi a v podsvetí a každý jazyk aby vyznal,
že Ježiš Kristus je Pán v sláve Boha O tca“ (Filip 2, 5, 9— 11). —
A z evanjelia sa číta o Ježišovi Kristovi v dome dvoch sestier
Márie a Marty so slovami hovoriacim i k nám: „Mária si vybrala
lepší podiel“, a „Ešte skôr blažení tí, ktorí počúvajú slovo Božie
a zachovávajú ho!“ (Lk 10, 38— 42; 11; 27— 28).
Sviatok Narodenia P rečistej Panny Márie je na počiatku nášho
obradového cirkevného roku a slávime ho 8. septembra. A n a
sledujúceho dňa po tomto sviatku v cirkevnom kalendári je pa
miatka svätých a spravodlivých Joachim a a Anny, rodičov Pre
čistej Panny Márie. Svätenie pamiatky spravodlivých Joachim a
a Anny je spojené so sviatkom Narodenia Panny Márie. Zvlášť
sa veľmi rozšíril kult svätej Anny. Už v šiestom storočí sú ch rá
my na česť sv. Anny v Carihrade a Jeruzalem e. Na je j česť svätí
Otcovia, hlavne sv. Epifán a sv. Ján Damascénsky zložili boho
služobné texty.
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Sv. Anna s malou Pannou Máriou
Z kresťanského sveta
9
Mierovú cenu
pápeža
Jána
XXIII., ktorú
d ostala
d oteraz
len
Matka Tereza a m edzinárodná o rga
n izácia UNESCO, udelil pápež Ján
Pavol II. šiestim africkým katechistom na mítingu v ghanskej Kumase.
Ocenil tým ich p rácu v prospech fa
rebného obyvateľstva.
O V anglickej diecéze Arundel u r
čili 6-m esačnú čak aciu
lehotu pre
snúbencov, ktorí ch cú uzavrieť svia
tostné m anželstvo.
£ Gréckym pápežským nunciom a
súčasne prvým pápežským diploma
tom pri gréck ej vláde sa stal a rc i
biskup Giovanni Mariani.
0 V new yorskej k ated rále sv. Pa
trik a sa budú katolícki v eriaci obo
znamovať s východnými katolíckym i
obradm i a budú mať názorne vysve*lenú liturgiu kresťanského Východu.
Ako prvá z týchto ukážok bola slúže
ná Božia Služba podľa m aronitského
obradu.
O Svätý Otec zvolal najbližšie ple
n árne zasadanie Biskupskej synody
na 26. septem bra.

0
V dŕíocli 30. mája až 2. júna
bol Svätý Otec na návšteve Francúz
ska. Bola to už šiesta zahraničná pút
Jána Pavla II.
% Nórski katolíci a protestanti za
čali vzájomný teologický dialóg. Prvé
rozhovory sa konali na tému prepodstatnenia chleba pri sv. omši.

V
n a š o m c i r k e v n o m k a l e n d á r i o k r o m !). s e p t e m b r a e š t e s v ä t í 
m e P o č a t i e P r e č i s t e j P a n n y M á r i e sv. A n n o u 8. ( 9 . ) d e c e m b r a a
d e ň s m r t i sv. A n n y (2 5 . j ú l a ) .
Z v ý c h o d n é h o o b r a d u k u l t sv. A n n y s a r o z š ír i] do R ím a a n a
Z á p a d , a t o v 8. s t o r o č í , k d e p a m i a t k a sv. A n n y a sv. jo a e l m n a
s a s v ä t í ‘¿ d. jú la .
N e p r i a m y m s v i a t k o m sv. l o a c h i m a a A n n y j e i s v ia t o k U v e 
d e n i a do c h r á m u P a n n y M á r ie , k d e r o d i č i a J o a c h i m a A n n a v o 
v i e d l i m a l ú P a n n u M á r iu do c h r á m u n a s lu ž b u B o h u .

(Dokončenie zo 4. str.]
— Moji druhovia odišli. Ale prídu iní na ich miesia . ..
A keby som mal ostať aj sám, darujem celý môj život
úbohým ľuďom. Boh i čas všetko urobia . . .
V
krátkom čase mal dostatok misionárov. Za tri roky
sa spolok tak rozrástol, že Alfonz musel otvoriť nový k láš
tor. Svoj spolok pomenoval Kongregáciou najsvätejšieho
Vykupiteľa. 25. februára roku 1749 Alfonz bol šťastný. Na
písal i skomponoval pieseň vďaky — „Teba, Bože, chváli
me“. V tento deň pápež Benedikt XIV. potvrdil pravidlá
novej misionárskej rehole, nazvanej redempioris!ami, od
slova Redemptor — Vykupiteľ. Alfcnz bol vybraný za d ožvotnólio generálneho predstaveného rehole. C;eľom rehole
bolo: dávať misie predovšetkým zanedbaným vrstvám oby
vateľstva na dedinách a v mestách.
Alfonz svojim spoiubratom bol vo všetkom prikladám
a tiež posielal svojich spolubratov do práce:
— Choďte medzi ľud! Kážte zrozumiteľne. Ježiš Kristus
bol v rétorike lepší ako my, ale podobenstvá, ktoré vybe
ral, boli jednoduché, prosté, riie vyumelkované. Chcel, aby
mu všetci rozum eli. . . Choďte medzi ľudí, choďte medzi
chudobných . . .
Alfonz znovu ochorel a pripravoval sa na smrť. Vtedy
neočakávane dostal od pápeža Klementa XIII. list, ktorým
ho menoval za biskupa. Alfonz, prečítajúc list, omdlel.
Nepomohli prosby, aby ho pápsž uvoľnil od tohto zá
važného úradu. Bol vysvätený za biskupa. A rehoľa redemptoristov rozhodla nevyberať nového generálneho pred
staveného rehole. Alfonz zostane naďalej vo zväzu s reho
ľou a vo vedení rehole ho bude zastupovať vikár.
Prácu vo svojej diecéze začal Alfonz misiami. Každé dva
roky navštívil všetky farnosti diecézy, aby takto mohol po
znať všetky duchovné potreby svojich veriacich. Aj ako
biskup žil naďalej skromne a chudobne. Jeho dom bol stále
otvorený pre všetkých. Navštevoval nemocnice, podporoval
chudobných, nebolo v meste chorého, ktorého by nebol
navštívil. A keď nastal hlad, Alfonz predával všetko, čo
mal, aby mohol zachrániť hladných.
Pri všetkej tejto práci Alfonz nachádzal čas aj na písanie
diel, ktoré ho vyzdvihli na výšinu Učiteľa Cirkvi.
— Teraz už môžem skoro odísť, lebo knihy, ktoré som
mal napísať, sú napísané, — hovoril, keď ochorel.
Alfonz stále pracoval. Nikdy neodpočíval. Dal sľub, že
nestratí zbytočne ani minútku časil.
Alfonz Liguori napísal vyše 160 diel. Medzi nimi niekoľkozväzková Obrana dogiem, Teológia morálna, i množstvo
knižôčok, ako: O láske k Ježišovi Kristovi, O modlitbe, Ces
ta spásy, O ceste do neba, Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, O milosti Božej, Chvály mariánske, O častom sv. pri
jímaní a iné. Vo svojich dielach Alfonz Liguori nešiel do
krajností. Všetko, čo žiada, to je teplá zbožnosť, v centre
ktorej je modlitba, Najsvätejšia Eucharistia a horúce uctie
vanie Prečistej Panny Márie. Jeho diela sú preložené do 61
rôznych jazykov.
Alfonz opäť vážne ochorel a pripravoval sa na smrť. Ale
zostal žiť. Choroba ho zhrbila a jeho hlavu sklonila až k
hrudi. Ale v jeho slabom tele žil čulý duch a ani slabosť,
ani choroba nemohli uhasiť v ňom oheň lásky k Bohu a
veľké túžby po spáse ľudských duší. Jeho zhrbená postava
na kazateľnici viac sa prihovárala k dušiam počúvajúcim
ako jeho slabý hlas . . .
Jeho myšlienky a slová v kázňach a dielach sú mohutné:
— Ako sa môžeme nazývať kresťanmi, keď neukazujeme,
že nimi sme?
— Ježiš Kristus, náš Pán, počul na kríži, ako ho vysmie
vali: „Ak si Syn Boží, zostúp z k ríža!“ Ale on zostal na
kríži a zomrel na kríži — a tým zvíťazil nad svetom.
— Znášajme trpezlivo trápenia, ktoré nám prináša ži
vot! Kde ide o nebo, tu všetko ostatné je nfčím. Nádejou
zlomíme ostrie každej dočasnej bolesti.
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— Ak vám niečo odporúčam . . . , potom je to jediné ne
vyhnutné a dôležité: milovať Ježiša Krista.
— Osláv nebo a zahanbi peklo!
— Keď vidíme krásny predmet, krásnu záhradu, krásne
kvetiny, človeka, vtedy myslíme na to, že z týchto stvo
rení vyžaruje slabý lúč nekonečnej Božej krásy.
— My, ľudia, potrebujeme zotavenie a Boh chce, aby
sme sa posilnili odpočinkom. Ale aj pri zotavení chce byť
pritom.
— Mnohí kresťania prijímajú pravdy viery radi, pokiaľ
sa týkajú rozumu, ale pokiaľ sa týkajú vôle, odmietajú ich.
Aby sme sa spasili, nestačí vieru poznať: musíme vierou
— podľa viery žiť!
—
Snažte sa byť dokonalými: milovať Ježiša Krista
nadovšetko, lebo On z lásky ku každému z nás dal svoju
krv, i svoj život.
— Všetok čas, ktorý nevenujeme Bohu, alebo ľuďom, je
stratený.
— Kto málo miluje modlitbu, málo miluje Boha.
— Opravdivá zbožnosť prejavuje sa v tom, že vykonáva
me svoje povinnosti.
— Opravdivý ctiteľ Panny Márie nezahynie.
Trinásť rokov pracoval Alfonz v úrade biskupa. Pre sta
robu a slabosť prosil o uvoľnenie z toho úradu, ale jeho
žiadosť splnil až pápež Pius VI. v roku 1775. Alfonz sa opäť
vrátil do svojho kláštora.
Dokiaľ mal silu, pracoval pre spásu duší z kazateľnice,
v spovednici, a keď nemohol chodiť, pracoval perom.
V
posledných rokoch života mnoho trpel od útokov nepriaznivcov jeho rehole.
Do 88. roku svojho života slúžil sv. liturgiu. V priebehu
celého života šíril uctievanie Najsvätejšej Eucharistie, mod
litbu krížovej cesty, a úctu k Presvätej Bohorodičke.
Svojmu synovcovi, ktorý pricestoval z Neapola navští
viť umierajúceho strýca, Alfonz na rozlúčku povedal:
— Spas svoju dušu!
Alfonz Liguori mal 91 rokov, keď 1. septembra roku 1787
odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi. Alfonza Liguori, zaklaďateľa rehole redemptoristov, vyhlásil za svätého pápež
Gregor XVI. a pápež Pius IX. v roku 1876 zapísal svätého
Alfonza Liguori do zoznamu Učiteľov Cirkvi. Pápež Pius
XII. ho dal za patróna všetkým spovedníkom a moralistom
(r. 1950).
Pamiatku svätého Alfonza, Učiteľa Cirkvi, Cirkev slávi 1.
augusta.

ŽIVOT JEŽIŠA KRISTA
podľa štyroch evanjelistov
Ježiš povzbudzuje k nezištnosti (Lk 14, 12— 14)
A tomu, čo ho pozval, povedal:1 „Keď dávaš
obed, alebo večeru, nevolaj svojich priateľov, ani
svojich bratov, ani svojich príbuzných, ani boha
tých susedov, aby azda nepozvali aj oni teba a
neodplatili sa ti! Ale keď chystáš hostinu, pozvi
chudobných, mrzákov, chrom ých a slepých! A bu
deš blažený, lebo sa ti nem ajú čím odplatiť. Od
platy sa ti dostane pri zmŕtvychvstaní spravodli
vých.”
1. Ježiš naliehavo tvrdí, že bezzištnosť -je jednou z pod
statných znám ok pravej lásk y : kto ch ce odmenu za dobro,
ktoré robí, nech ju očakáva iba od Boha v deň k o n ečn ej
odplaty.

Podobenstva o veľkej večeri (Lk 14, 15— 24)
Keď to počul ktorýsi zo spolustolujúcich, pove
dal mu: „Blažený, kto bude stolovať v Kráľovstve
Božom!“ On mu však odpovedal: „Akýsi človek
prichystal veľkú večeru a pozval mnohých. Keď
prišiel čas večere, poslal svojho sluhu, aby po
vedal pozvaným: ,Poďte, lebo je už (všetko) pri
pravené!’ I začali sa všetci jednohlasne vyhová
rať. Prvý mu vravel: ,Pole som kúpil ä treba mi
ísť pozrieť si ho; prosím ťa, m aj ma za osprave
dlneného!’ A druhý vravel: ,Päť párov volov som
kúpil a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, maj ma za
ospravedlneného!’ A iný vravel: ,Oženil som sa
a preto nemôžem prísť.’
Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vte
dy sa domáci pán rozhneval a povedal svojmu
sluhovi: ,Vyjdi chytro na nám estia a ulice méstá
a priveď sem chudobných, mržákov, slepých a
chromých!’ — A sluha oznámil: ¡Pane, stalo sa,
ako si rozkázal a ešte je m iesto.’ Tu povedal pán
sluhovi: ,Vyjdi na cesty a pozdĺž plotov a tých
(čo tam nájd eš), donúť prísť, aby sa mi naplnil
dom! Lebo hovorím vám, ani jeden ž tých mužov,
ktorých som bol pozval, neokúsi m ojej večere’!“
Nasledovanie Krista (Lk 14, 25— 35)
Keď išli s ním početné zástupy, obrátil sa a po
vedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a necho
vá nenávisť1 voči svojmu otcovi a m atke, žene a
deťom, bratom a sestrám, ba aj voči svojmu vlast
nému životu, nemôže byť mojím učeníkom. Kto
nebude niesť svoj kríž a nebude ma nasledovať,
nemôže byť mojím učeníkom. Veď ak niekto z
vás chce postaviť vežu, či si prv nesadne a nespočíta náklad, či mu vystačí na dokončenie? Aby
potom, keby položil základ a nemohol by dokon
čiť, nezačali sa mu všetci, čo to vidia, posmievať
a hovoriť: ,Tento človek začal stavať, ale nevládal
dokončiť.’ Alebo kráľ, čo sa chce pustiť do boja s
iným kráľom, či si najprv nesadne a neporadí sa,
či môže s desiatimi tisícam i ísť proti tomu, ktorý
ide na neho s dvadsiatimi tisícam i? Ak nie, vyšle
posolstvo, kým je tam ten ešte ďaleko, s prosbou
o podmienky mieru.
Takto teda ani jeden z vás, ak sa nezriekne
všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.
Dobrá je soľ. Ale ak aj soľ stratí chuť, čím sa
jej dodá chuti? Nehodí sa ani do zeme, ani do
hnoja, vyhodia ju von.
Kto má uši na počúvanie, nech počúva!

1.
vené
ch ce
inou

Slovo „nenávidieť“ (
me ne j m ilovať) je tu posta
proti „uprednostňovať“. Ježiš ch ce povedať, že kto l u
nasledovať, musí mu dať prednosť pred hociktorou
osobou alebo zem ským dobrom.

Podobenstvo o stratenej ovci (Lk 15, 1—7)
Vtedy prichádzali k nemu všelijakí mýtnici a
hriešnici, aby ho počúvali. A farizeji i zákonníci
šom rali a hovorili: „Tento prijím a hriešnikov a je
s nim i.“ On im však povedal toto podobenstvo:
„Keď má niekto z vás sto oviec a jedna z nich
sa mu stratí, či nezanechá tých deväťdesiatdeväť
v pustatine a nedá sa hľadať stratenú, kým ju ne
nájde? A keď ju nájde, s radosťou si ju vezme na
plecia. Keď príde domov, zavolá priateľov a suse
dov a povie im ,Radujte sa so mnou, lebo som
našiel ovcu, ktorú som bol stra til!’ — Hovorím
vám, tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným
hriešnikom, čo robí pokánie, ako nad deväťďesiatimideviatimi spravodlivými, čo nepotrebujú po
kánie.
Podobenstvo o stratenej drachme (Lk 15, 8—
10)

„Alebo, ktorá žena, čo má desať drachiem ,1 ak
stratí jednu drachmu, nezažne svetlo, nevymetie
dom a starostlivo nehľadá, kým ju nenájde? A
keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie:
,Radujte sa so mnou, lebo som našla stratenú
drachm u!’ Hovorím vám, takto sa radujú anjeli'
Boží nad jedným hriešnikom , čo robí pokánie,“
1.
D rachm a bola g réck a m inca, k torá bola v obehu i v
Palesííne. Rovnala sa rím skem u denáru a jednodennej
mzde.

Podobenstvo o márnotratnom synovi (Lk 15, 11
—

32)

.

Potom povedal:
„Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich
povedal otcovi:1 ,-Otče, daj mi čiastku z majetku,
čo mi p atrí!’ I rozdelil im svoje vlastníctvo. O n ie
koľko dní mladší syn zobral všetko, čo sa mu
ušlo a odišiel do ďalekého kraja, kde svoj m aje
tok hýrivým životom prem árnil. Keď všetko pre
mrhal, n astal v tom k ra ji veľký hlad, a on začal
trpieť núdzu. Pobral sa teda a dal sa do služby
u istého obyvateľa tohto kraja. Ten ho poslal na
svoje hospodárstvo svine pásť.2 I žiadal si naplniť
žalúdok žaluďmi, ktoré dávali žrať sviniam, ale
nikto' mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a po
vedal (s i): ,Koľko nádenníkov môjho otca má h o j
nosť chleba, a ja tu hyniem hladom. Vstanem,
pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: ,Otče, zhre
šil som proti Nebu i voči tebe. Už viac nie som
hoden volať sa tvojím synom; urob ma jedným zo
svojich nádenníkov!’ — Vstal teda a pobral sa k
svojmu otcovi.
Kým bol ešte ďaleko, jeho otec ho uvidel a po
cítil ľútosť nad ním. I pribehol, hodil sa mu okolo
krku a vybozkával ho. Vtedy mu syn povedal:
,Otče, zhrešil som proti Nebu a voči tebe! Už viac
nie som hoden volať sa tvojím synom.’ No otec
povedal svojim sluhom: ,Chytro, prineste najlepší
oblek, a oblečte ho; dajte mu prsteň na ruku a
obuv na nohy! Potom priveďte vykŕmené teľa, za
režte ho, jedzme a veseľme sa! Lebo tento môj sýn
bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa.’ — I
začali sa veseliť.

Jeho starší syn bol však na poli. Keď sa vracal
a bol už blízko domu, počul hrať a tancovať. Za
volal jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa robí.
A ten mu povedal: ,Tvoj brat prišiel a tvoj otec
(dal] zarezať vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil
zdravý.’ On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vy
šiel teda jeho otec a prehováral ho. Ale on odpo
vedal otcovi: ,Hl'a toľko rokov ti slúžim, nikdy
som neprestúpil tvoj príkaz, a nikdy si mi nedal
ani len kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi
priateľmi! Keď však došiel tento tvoj syn, čo ti
prehýril majetok, (dal) si mu zarezať vykŕmené
teľa!’ On mu však povedal: ,Synu, ty si stále so
mnou a všetko moje, je tvoje. Ale bolo treba ve
seliť sa a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy
a ožil, bol stratený a našiel sa.’“
1. Je to najobsažnejšie a najdojímavejšie podobenstvo o
milosrdnej láske Boha Otca k hriešnikom.
2. Židom sa hnusili tieto zvieratá, ktoré považovali za
nečisté.

Podobenstvo o nepoctivom správcovi (Lk 16, í
-1 3 )
Učeníkom však povedal:
„Bol istý bohatý človek, čo mal správcu. Tohto
obžalovali u neho, že mu roztráca majetok. Za
volal si ho teda a povedal mu:
,Co to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho
správcovstva, lebo už viac nemôžeš byť správ
com!’ Vtedy si správca povedal: ,Čo mám robiť,
keď mi môj pán berie správcovstvo? Kopať ne
vládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby
ma prijali do svojich domov, keď ma zbavia
správcovstva.’ Predvolal teda po jednom dlžníkov
svojho pána a prvého sa pýtal: ,Koľko dlhuješ
môjmu pánovi?’ Ten povedal: ,Sto kadí oleja.’ A
on mu odvetil: ,Vezmi svoj úpis, sadni si a napíš
päťdesiat!’ Potom druhému vravel: ,A ty koľko
dlhuješ?’ A ten povedal: ,Sto meríc pšenice.’ Po
vedal mu: ,Vezmi svoj úpis a napíš osemdesiat!’
„I pochválil pán nepoctivého správcu,1 že si ro
zumne počínal, lebo synovia tohto sveta si ro
zumnejšie počínajú voči seberovným ako synovia
svetla. A ja vám hovorím, robte si priateľov z ne
čestnej hmoty, aby, keď sa (raz) pominie, prijali
vás do večných príbytkov. Kto je verný v máličku,
i vo veľkom je verný, a kto je nepoctivý v má
ličku i vo veľkom bude nepoctivý. Keď ste teda
neboli verní v nečistej hmote, kto vám zverí pra
vú (hodnotu)? A keď ste neboli verní v cudzom,
kto vám dá vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť
dvom pánom: alebu bude jedného nenávidieť a
druhého milovať, alebo sa bude jedného pridŕžať
a druhým pohrdne. Nemôže slúžiť Bohu i mamo
nu."
1. Je iasné, že toto podobenstvo nechce ospravedlniť ale
bo predložiť ako vzor krádež, vykonanú nesvedomitým
správcom, ale Ježiš chce radšej povedať: ako hriešnici ve
dia šikovne vykonávať zlo, tak aj vy musíte užívať po
dobnej šikovnosti pri konaní dobra.

Ježiš žiada vnútornú priamosť a silu (Lk 16,
14—17)
Všetko toto počuli farizeji, milovníci peňazí,1 a
posmievali sa mu. Preto im povedal: „Vy sa robíte
spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše
srdcia: čo je pred ľuďmi vznešené, pred Bohom
je ohavnosťou.

Zákon a proroci sú až po Jána, odvtedy sa hlá
sa Kráľovstvo Božie a každý si počína násilne
proti nemu. Skôr sa nebo i zem pominú, ako by
padla čo len jediná čiarka zo Zákona.“
1. Židia si mylne predstavovali, že nešťastia sú vždycky
Božím trestom a bohatstvo zasa, že je znakom jeho požeh
nania, preto čím kto bol bohatší, tým bol presvedčenejší,
že je aj spravodlivý. Tento náhľad ich nabádal konať všet
ko možné, len aby im nikdy nechýbal tento znak Božej
ochrany.

Podobenstvo o chudobnom Lazárovi a zlom bo
háčovi (Lk 16, 19—31)
„Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpu
ru a jemného plátna a každodenne nádherne ho
doval. Pod jeho bránou ležal opustený istý žob
rák, vredami pokrytý, menom Lazár, ktorý túžil
nasýtiť sa (odrobinkami), čo padali z boháčovho
stola. Ešte aj psi prichádzali a lízali mu vredy. I
stalo sa, že ten žobrák umrel a anjeli ho zaniesli
do lona Abrahámovho. Zomrel však aj boháč a
pochovali ho. Keď bol v pekle a trpel muky, po
zdvihol oči a zďaleka zazrel Abraháma a Lazára v
jeho lone. I zvolal: ,Otče Abrahám, zmiluj sa na
do mnou a pošli Lazára, aby si omočil koniec
prsta vo vode a osviežil mi jazyk, lebo sa hrozne
trápim v tomto plameni!’ Abrahám mu však od
povedal: ,Synu, spomeň si, že si za živa dostal
dobré veci, a Lazár zasa zlé! Nuž teraz sa on tu
raduje a ty sa hrozne trápiš. Okrem toho všet
kého je medzi nami a vami postavená veľká prie
pasť, takže tí, ktorí by sa chceli odtiaľto dostať k
vám, nemôžu, a ani odtiaľ nemôžu prejsť k vám.’
A (on) povedal: ,Otče, prosím ťa teda, aby si ho
poslal do domu môjho otca. Mám totiž päť bra
tov: nech im prinesie svedectvo, aby sa aj oni
nedostali na toto miesto múk!’ Odpovedal mu Ab
rahám: ,Majú Mojžiša a prorokov, tých nech po
čúvajú!’ Ale on odpovedal: ,Nie, otec Abrahám,
— lebo keď niekto z mŕtvych príde k nim, dajú
sa na pokánie.’ Vtedy mu povedal: ,Ak nepočú
vajú Mojžiša a prorokov, neuveria, ani keby nie
kto vstal z mŕtvych!“
„Ak máte vieru..

( Lk 17, 5—6)

I
povedali apoštoli Pánovi: „Daj nám viac vie
ry!“ Nato odpovedal: „Ak máte (čo len) toľko vie
ry,1 ako je horčičné semienko, a poviete tejto
moruší: ,Vytrhni sa s koreňmi a zasaď sa do mo
ra !“ — poslúchne vás.
1. Toto je typický spôsob vyjadrovania orientálcov, my
by sme to preložili: Živá viera môže konať aj zázraky. Ži
vot apoštolov a svätých to hojne dosvedčuje.

Podobenstvo o dobrom sluhovi (Lk 17, 7—10)
„Ak niekto z vás má sluhu, čo orie, alebo pasie
(stádo), či mu povie, keď sa vráti z poľa: ,Poď
chytro a sadni si za stôl!’? Ci mu skôr nepovie:
,Priprav mi niečo na večeru, opáš sa a posluhuj
mi, kým sa nenajem a nenapijem, a ty až potom
jedz a pi!’? Vari bude zaviazaný vďakou sluhovi,
že urobil, čo sa mu rozkázalo? Tak aj vy, keď
všetko urobíte, čo sa vám rozkázalo, povedzte:
,Sme neužitoční sluhovia! Urobili sme, čo sme boli
povinní urobiť.’“

(D okončen ie z G. str.)

v týždni pri kríži, pri chrám e, na ulici; alebo v poli — a to večer,
a dlho do noci spieval pôstne piesne pri zapálených sviecach pri
kríži. Z toho je vidieť, že duša veriacich sama si žiadala nejakú
spoločnú veľkopôstnu modlitbu, ktorá by v pôste privádzala ve
riacich do chrámu. Pravda, náš obrad má veľkolepé veľkopôstne
bohoslužby, avšak tie sa odbavovali cez deň, keď veriaci sú
v práci. Preto otcovia baziliáni v našej diecéze uviedli Krížovú
cestu podľa vzoru rím skokatolíckej, avšak tieto čítané krížové
cesty nepritiahli našich veriacich a táto bohoslužba sa u nás n e
rozšírila. Až v roku 1942 o. Štefan Papp zložil bohoslužbu Krí
žovej cesty, zodpovedajúcu duchu východného obradu. Táto bo
hoslužba vyšla prvýkrát tlačou v roku 1947, ujala sa a stala sa
obľúbenou v našej diecéze.
Pre našu veľkopôstnu duchovnú obrodu je veľmi dôležité, aby
sme sa zúčastnili na tejto bohoslužbe a aby sme si vypočuli aj
kázeň.
(D okončen ie z 10. str.)

d ľ a i s t ý c h , s t á l y c h z á k o n o v . Hvezdári vedia vyrátať
aj do ďalekej budúcnosti dráhy nebeských telies. Vedia vyrátať
na zlomok sekundy zatmenie Slnka a Mesiaca. Vedia to isté uro
biť aj do najďalšej minulosti.. To je iba tak možné, že dráhy n e
beských telies sú navlas ustálené a od týchto sa ani menšie, anií
tie najväčšie nebeské telesá neodchyľujú. Pohyb nebeských telies
deje sa s matematickou presnosťou.
b]
Príroda, ktorá nás obklopuje, v ktorej aj my sami žijeme,
je plná dôkazov usporiadanosti a krásy stvorenej prírody, ves
míru. Vo vesmíre panuje p o r i a d o k — účelné zam eranie pro
striedkov k cieľu. Veci tohto sveta sú usporiadané tak, že pri sm e
rovaní k vlastnému cieľu slúžia zároveň aj iným, vyšším cieľom.
Tak ročné obdobia s klim atickým i zmenami slúžia úrodnosti pô
dy, úrodnosť slúži rastlinném u a živočíšnemu životu a oba slú
žia človekovi.
Do tajov prírody aj pri všetkom nevídanom pokroku tech n ic
kých vied sa človekovi ani zďaleka nepodarilo úplne a dokonale
vniknúť. S poriadkom sa však stretávam e všade, kde nás prí
rodné vedy dostatočne poučili. Stretávam e sa s ním, keď pozo
rujeme pohyb nebeských telies, v zlúčeninách chem ických prv
kov, v kryštáloch, nachádzame ich v živočíšnom organizme, aj
v živočíšnom pude (včela je výborným staviteľom, sťahovavé
vtáky sú výbornými pilotm i).
Poriadok a zákonitosť vo vesmíre si však môžeme vysvetliť len
tak, že ktosi tento obrovský celok riadi. To nemôže byť iný, ako
pôvodca p r í r o d n ý c h zákonov a ich ab so lú t n y
Pán, nad stvorenou prírodou nesm ierne povznesený. J e t o
Boh.

Nemôžeme tiež povedať, že všetok tento poriadok je náhodou.
Vo s v e t e n i č s a n e s t á v a „ n á h o d o u“. Všetko vo svete
sa riadi fyzickými alebo mravnými zákonmi. Keď by sme pripus
tili „náhodu“, vtedy musíme pripustiť, že hodinky, stroje, vyko
návajúce miesto človeka dnes už aj veľmi zložité úlohy, napríklad
kybernetické systémy, knihy, ktoré nás poúčajú, vznikli tiež iba
náhodným zrazom súčiastok, čísiel alebo písmen. Všade v príro
de pozorujeme zákonitosť a nie náhodu.
Niektorí poukazujú na „nedokonalosti a zbytočnosti“ vo sve
te, ktoré by vraj odporovali zákonitosti a poriadku. Tu musíme
vedieť, že n a š e p o z n a n i e m á s v o j e h r a n i c e . Veľmi
málo tajomstiev prírody poznáme. Preto ani nevidíme vždy cieľ
jednotlivých vecí. Tieto na našu mienku „nedokonalosti a zbytoč
nosti“ v prírode sú zdanlivé a často slúžia vyšším cieľom podľa
vôle Stvoriteľovej.
Vo viditeľnom svete panuje obdivuhodný p o r i a d o k . Vyža
duje najm údrejšieho Usporiadateľa, lebo kde je poriadok, tam
musí byť aj usporiadateľ, kde je zákon, tam musí byť aj zákono
darca. Toho najvyššieho Usporiadateľa a Zákonodarcu nazývame
Bohom.

0 Biskupi N ikaraguy vyzvali všet
kých katolíkov krajiny, aby sa aktív
ne zapojili do veľkej ak cie za zlik
vidovanie analfabetizm u.
9
H erečka M ária Schellová odo
vzdala pri príležitosti 85. nemeckého
K atolíckeho dňa indickej m isionárke
Matke Tereze pol milióna m ariek,
aby ich použila na ch aritatívn e cie
le.
9 Svätý Otec Ján Pavol II. prijal
na audiencii p atriarch u gruzínskej
pravoslávnej
cirkvi Iľju II. Svätý
Otec zdôraznil, že návšteva p a tria r
chu Iľju ako predstaviteľa staroby
lej apoštolskej cirkvi Gruzínska je
prvá toho druhu u Svätej Stolice.
• Na ostrove Patm os zišla sa 29.
m ája po prvý raz m iešaná komisia
katolíckej a pravoslávnej cirkvi. Ko
misia sa skladá z predstaviteľov
všetkých 14 cirkví byzantskej trad í
cie a z 30 d elsgáiov katolíckej c ir
kvi. Spoločná p ráce komisie trvali
od 1. do 6. júna.
© V Santiago de Chile vo veku
76 rokov um rel o. Gustáv Lopege, SJ,
Belgičan, svetoznám y arch eológ, kto
rý spravoval farnosť San Pedro de
A tacam a. O. Lopege odkryl za po
sledných 25 rokov 51 obcí, p rehisto
rick ý ch 5000 hrobov, 150 múmií a
mnoho historicky vzácnych predm e
tov.
@ K atolícka cirkev v Dominikán
skej republike otvorila ústredie p ráv
nej pom oci pre chudobných. Podľa
vyhlásenia biskupa N ikolasa Ropeza
Rodrigueza je to p rak tická cesta,
k torá umožní chudobným a hlasu po
zbaveným dosiahnuť spravodlivosť.

® Zakladateľka k on gregácie misij
ných zdravotných sestier Anna Dengerová um rela vo veku 88 rokov.
Účinkovala v Pakistane, odkiaľ sa
jej spoločnosť rozšírila do ďalších
trid siatich krajín. V súčasnosti má
asi 700 členiek, jej strediskom je Rím
a m aterin ec má vo Filadelfii.
9 V dňoch 30. júna až 11. júla
navštívil Svätý Otec Brazíliu.
© 15. júna um rel kardinál Sergio
Pignedoli, predseda S ekretariátu pre
nekresťanov. Po úm rtí kard in ála Pignedoliho má kardinálsky zbor 128
členov.
® Svätý Otec Ján Pavol II. navští
vi v posledný týždeň novem bra Fili
píny. Touto návštevou zakončí svoje
toh toročn é zah ran ičn é cesty.
• BI. Maximiliánovi Kolbemu, mu
čeníkovi n acistickéh o k on cen tračn é
ho táb o ra Osvienčim, bude zasväte
ný nový ch rám na varšavskom pred
mestí, ktorého základný kameň ne
dávno posvätili.

Úmysel Apoštolátu modlitieb na
septem ber 1980:
»
Za lekárov a ošetrovateľov cho
rých , aby im okrem ošetren ia tela
dávali aj dôkaz ľudského a b ratské
ho zmýšľania.
Aby sa v eriaci podieľali spoluprá
cou s pápežskými misijnými spolka
mi na úlohe pápeža šíriť evanjelium.

Naši jubilanti
V
tnintn mesiaci si svoje životne
a kaňzské jubileá pripomínajú títo
vľd. duchovní otcovia:
Mikuláš Barna — 40 rokov kňazstva (11. 9-}, Mic-hal Bccza — 40 ro
kov kňazstva (11. 9.), Jozef Vološin
— 40 rokov kňazstva (11. 9.), Ladi
slav Labanič — 70 rokov od narode
nia (15. 9.), Juraj Bocko — 65 rokov
od narodenia (18. 9.), Oliver Žalkovič — 75 rokov od narodenia (20.
9.), Andrej Grešš — 55 rokov kňazstva (27. 9.).
Srdečne blahoželáme a pozdravu
jeme!
Mnoliaja fit, hlahaja ľit!

TOPOĽA — Dňa 1. júna v nedeľu
Všetkých svätých o. Ordinár v sprie
vode okr. dekana o. Žadanskélio
navštívil Kolbasov, filiálnu obec far
nosti Topoľa. Po slávnostnom priví
taní o. Ordinár posvätil obnovený
chráni, odslúžil Božiu Službu a kázal
Božie slovo veľkému počtu veriacich.
Po obede o. Ordinár navštívil farnosť
Topoľu a filiálny chrám v obci Uličské Krivé. Prezrel si chrámy, ikony,
farskú budovu a mal srdečný rozho
vor s veriacimi farnosti. Zastavil sa
i pri pomníku rodáka farnosti Topo
ľa veľkého buditeľa, kňaza a kano
nika nasej eparchie o. Alexandra
Duchnovlča. Za návštevu v mene
svojom a veriacich sa o. Ordinárovi
poďakoval miestny duchovný Pavol
Stanko.
BARDEJOV — Svoj chrámový svia
tok sv. apoštolov Petra a Pavla, za
veľkej účasti veriacich, slávili i v
Bardejove. Božiu službu slúžil a ká
zal o. František Dancák, okr. dekan
z Kružlova.

Zo septem brových výročí
1. septembra — Medzinárodný deň
mieru.
—
— r. 1970 — pred 10 rokmi —
umrel FRANÇOIS MAURIAC, francúz
sky spisovateľ, nositeľ Nobelovej ce
ny (román Klbko vreteníc a i.; nar.
r. 1885].
2. septembra r. 1855 — pred 125
rokmi — v Trstenej sa- narodil ŠTE
FAN FURDEK, slovenský
kultúrny
pracovník,
organizátor kultúrneho
života Slovákov v USA (umrel roku
1915 ].

3. septembra r. 1640 — pred 340
rokmi — v Sučanoch sa narodil DA
NIEL SINAPIUS HORČIČKA, básnik,
prekladateľ a zberateľ prísloví (um
rel r. 1 6 8 8 ].
4. septembra r. 1960
pred 20
rokmi — bola zavŕšená elektrifiká
cia ČSSR (posledná obec Zlatá Baňa]
— 5. miesto na svete.

5. septembra r. 1735 — pred 245
rokmi — sa narodil JOHANN CHRIS
TIAN BACH, najmladší syn Johanna
Sebastiana Búcha, hudobný sklada
teľ, organista milánskeho dómu, au
tor 13 opier, početných kantát, ora
tórií, symfónií a vokálnych skladieb
(umrel r 1782].
— — r. 1965 — pred 15 rokmi —
v africkom Lambarene umrel ALBERT
SCHWEITZER, organový virtuóz, lekár-bojovník proti lepre, nositeľ No
belovej ceny, bojovník za mier (nar.
r. 1875].
8. septembra — Medzinárodný deň
boja proti negramotnosti — akcia
UNESCO.
— — r. 1555 — pred 425 rokmi —
umrel sv. TOMÁŠ Z VILLANOVY.
9. septembra — Deň baníkov a
energetikov.
10. septembra r. 1890 - pred 90
rokmi — sa narodil FRANZ WERFF.L,
nemecký spisovateľ (umrel r. 1945].
13. septembra r. 1895 - pred 85
rokmi — umrel PAVOL STODOLA,
národný buditeľ (nar. r. 1816 v Ska
lici].
14. sep'cmbra r. 1760 - sa narodil
MARIA LUIGI CHERUBINI, taliansky
hudobný skladateľ a dirigent, po
predný predstaviteľ hudobného kla
sicizmu, autor opier (Vodár, Lodoiska, Elisa, Medea, Ali Baba a i.], omší
(F dur], symfónií, kantát a i. (umrel
r. 1842).
— — r. 1870 — pred 110 rokmi —
bolo zakladajúce valné zhromažde
nie Spolku sv. Vojtecha v Trnave.
— — r. 1900 — pred 80 rokmi —
sa narodil JOZEF TOMÄŠIK-DUMIN,
básnik (umrel r. 1937].
— — r. 1965 — pred 15 rokmi —
pápež PAVOL VI. konštitúciou „Apos
tólica solicitudo“ stanovil normy pre
Biskupskú synodu ako pomocný or
gán Svätej Stolice.
— — r. 1979 — pred rokom —
pápež JÄN PAVOL II. vysvätil za biskuna Jozefa Tomku, rodáka z Udavského, generálneho tajomníka Bis
kupskej synody (nar. r. 1924].
lfi. septembra r. 655 — pred 1325
rokmi — umrel pápež MARTIN I.,
mučeník (pápežom od r. 649].
— — r. 1905 — pred 75 rokmi —
v Chrasti nad Hornádom sa narodU
MARIÁN PRÍDAVOK, autor učebníc,
gramatiky, prekladateľ.
20. septembra r. 1955 — pred 25
rokmi — v New Yorku sa začalo ju
bilejné X. zasadanie Valného zhro
maždenia Organizácie Spojených ná
rodov.
21. septembra — Deň tlače, rozhla
su a televízie.
— — r. 711 — pred 1910 rokmi —
umrel mučeníckou smrťou sv. MA
TÚŠ, evanjelista.
— — r. 1780 — pred 200 rokmi —
v Horných Príbelciach
sa narodil

JÄN ČAPLOVIČ, obrodenský spisova
teľ, autor Obrany slovenského náro
da proti odnárodňovaniu — výročie
UNESCO (umrel r. 1847).
22. septembra r. 1970 — pred 10
rokmi — v Bratislave umrel národ
ný umelec JANKO ALEXY, maliar a
spisovateľ (nar. r. 1894).
23. septembra — Medzinárodný
deň nepočujúcich.
24. septembra r. 1735 — pred 245
rokmi — umrel JAN PETR BRANDL,
jeden z najväčších maliarov českého
baroka (nar. r. 1668).
25. septembra r. 1970 — pred 10
rokmi — umrel ERICH MARIA REMARQUE, nemecký spisovateľ (proti
vojnový román Na západe nič nové
ho, Víťazný oblúk, Čierny obelisk,
Doba žitia a doba umierania, Cesta
späť, Traja kamaráti; divadelná hra
Posledná zastávka); nar. r. 1878.
26. septembra r. 1945 — pred 35
rokmi — umrel Béla Bartók, maďar
ský hudobný skladateľ a zberáte!
íudových piesní (nar. r. 1881).
27. septembra r. 1950 — pred 390
rokmi — umrel pápež Urban VII. (12
dní po zvolení).
— — r. 1660 — pred 320 rokmi —
umrel sv. Vincent z Pauly (nar. r.
1576, kanón. r. 1737).
— — r. 1825 — pred 155 rokmi
— anglický
konštruktér
Gsorge
Stephenson zostrojil prvý parný ru
šeň.
— — r. 1970 — pred 10 rokmi —
bola sv. Katarína Sienská, panna, po
výšená pápežom Pavlom VI. za Uči
teľku Cirkvi (kanón. r. 1461, umrela
r. 1380).
28. septembra r. 1895 — pred 85
rokmi — umrel Louis Pasteur, fran
cúzsky lekár — bakteriológ, objavi
teľ séra proti besnote (nar. r. 1822).
— — r. 1950 — pred 30 rokmi —
umrel Vladimír Hurban Vladimírov,
realistický spisovateľ a dramatik
(veselohra Ci nepoznáte môjho sy
novca?, drámy Záveje, Zem, Milica
Nikoličová a i., historické hry Tren
čiansky Matúš, Ľudovít Štúr, Vršatského hradu verný Budiač, fantastic
ké hry S.O.S, Homo sapiens a i.], nar.
r. 1884 v Starej Pazove v Juhoslávii.
29. septembra r. 1930 — pred 50
rokmi — umrel Iľja Repin, ruský
realistický maliar (nar. r. 1844].
— — r. 1975 — pred 5 rokmi —
v Bratislave umrel národný umelec
Pavol Horov, básnik (zbierky: Zrad
né vody spodné, Nióba matka naša,
Návraty, Defilé, Moje poludnie, Slnce
nad nami, Vysoké letné nebo) a pre
kladateľ (Náhodné stretnutia, Vyso
ké stromy), nar. r. 1914 v Bánov
ciach nad Ondavou.
— — r. 1979 — pred rokom —
navštívil pápež Ján Pavol II. Írsko
(do 1. 10. 1979).
(ž)
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