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Sviatok Stretnutia Pána

Dňa 2. februára, štyridsiateho dňa po narodení Kristovom, osla
vujeme sviatok Stretnutia Pána. Tohto dňa podľa starozákon
ných predpisov Prečistá Panna Mária odniesla malého Ježiša do 
Jeruzalemského chrámu, aby ho v chráme obetovala Bohu. Vtedy 
Dieťa Ježiš a jeho Prečistá Matka sa stretli so spravodlivým Si- 
meonom a od tohto stretnutia sviatok v našom obrade dostal ná
zov Stretnutie Pána.

Túto udalosť krásne zapísal vo svojom evanjeliu evanjelista 
Lukáš (2,20—40]. Uvádzame toto miesto zo Svätého písma:

„A keď sa pominuli dni očisťovania, podľa Mojžišovho zákona, 
priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako predpi
suje zákon Pánov: — Každý mužský plod, čo otvára život matky, 
má byť zasvätený Pánovi, a aby priniesli obeť, ako to káže zákon 
Pánov, pár hrdličiek alebo dva holúbky.

Žil vtedy v Jeruzaleme muž, menom Simeon, ktorý bol spravod
livý a zbožný a očakával útechu Izraela; Duch Svätý bol s ním. 
Ten dostal od Ducha Svätého zjavenie, že neumrie, kým neuvidí 
Pánovho Mesiáša. Prišiel teda vedený Duchom do chrámu. A keď 
rodičia priniesli malého Ježiška, aby ho obetovali podľa predpisu 
zákona, vzal ho aj on do náručia a velebil Boha slovami:

„Teraz prepustíš služobníka svojho, ó, Vládca, podľa svojho 
slova v pokoji, lebo som uvidel na vlastné oči tvoju Spásu, ktorú 
si pripravil pred tvárou všetkých ľudí, ako svetlo na osvietenie 
národov, ako slávu tvojho ľudu Izraela.“

Jeho otec a matka sa divili nad tým, čo sa o ňom hovorilo. Si
meon ich požehnal a jeho matke Márii povedal:

(Pokračovanie na 5. str.J

Aby sme dobre obstáli na 
poslednom súde Kristovom

Dňa 25. februára cirkev slávi pa
miatku sv. Félixa, pápeža, ktorý zo
mrel v roku 492. Tento svätec napí
sal cisárovi Zenonovi tieto slová: 
„Pamätaj, že za skutky nášho života 
sa budeme zodpovedať a že raz všet
ci sa musíme postaviť pred Boží súd“.

Čítanie zo sv. evanjelia na Mäso- 
pôstnu nedeľu nám hovorí, že tento 
Boží súd bude na konci sveta. „Keď 
príde Syn človeka vo svojej sláve a 
všetci anjeli s ním, vtedy zasadne 
na trón svojej velebnosti. I zhrom až
dia sa pred ním všetky n árod y . . . “ 
(Mt 25, 31).

Sv. evanjelium nám neopisuje, aký 
bude priebeh posledného súdu. Chce 
nám ale ukázať mieru, podľa ktorej 
hodnotí Boh človeka, kresťana, i ne 
kresťana. Touto mierou je milosrdná 
láska, s ktorou sa človek ujíma to 
ho, kto padol do telesnej alebo du
ševnej biedy. Meradlom nám tu bude, 
ako sme sa zachovali voči nášmu 
blížnemu za takej situácie. Pri po 
slednom súde to Boží Syn zhodnotí 
slovami: „Veru, hovorím vám, čo ste 
jednému z týchto mojich najmenších  
bratov urobili, mne ste urobili“ {Mt 
25, 40).

Raoul Follereau, apoštol malomoc
ných, mal raz sen. Videl človeka, 
ktorý sa objavil pred Božím súdom. 
„Pozri sa, Bože“ — hovorí, „tvoje 
prikázania som zachoval, neurobil 
som nič zlého, nekradol som, nikoho 
som nezabil. Moje ruky sú čisté“. 
„Čisté áno“, odpovedá Pán Boh, „ale 
prázdne“.

Podlá sv evanjelia nestačí teda len 
chrániť sa od zlého a verne plniť Bo
žie prikázania. Treba aj robiť dobré. 
Mnohí si totiž myslia, že ak odreci- 
tujú nejaké modlitby, že si v chrám e 
pospievajú, alebo raz v roku prijmú 
Najsv. Eucharistiu, že už tým „vy
platili“ Pána Boha. V skutočnosti prí
kaz ozajstnej lásky nás zaväzuje, aby 
sme celý svoj život, súkromný i ve
rejný zam erali tak, aby bol oslavou 
Pána Boha, do čoho započítali aj náš 
vzťah k blížnemu, priateľovi i ne
priateľovi. V tomto ohľade musíme 
byť natoľko dôslední, aby sa náš ži
vot aj navonok líšil, aby z nášho 
správania bolo vidieť, komu sme uve
rili.

Istý duchovný otec požiadal zbož
nú osobu, aby pomohla pri opatrova
ní chorej v jej bytovke na sídlisku. 
Nemala nikoho a bolo treba jej po
môcť. Dostal však prekvapujúcu od- 

( Pokračovanie na 5. str.)



Už sa zima kráti,.
Február je  s íc e  e š te  ty p icky  zimným m e s ia c o m  a  najm ä tu v našom  kra ji  vie jeh o  ch lad  ešte 

p oriadn e  za liezať  p od  kabá ty ,  a l e  p redzvestu je  už sko rý  k o n ie c  zimy a pr íchod  jari. Kde-tu na sl
n ečn ých  m iestach ,  k d e  lúče  s íc e  e š te  zubatého  s ln i e č k a  roztopili  h o m o lč e k y  snehu, vykukajú  už prvé 
sn ež ienky ,  n ek lam n ý  to d ô k a z ,  že  pr íroda  sa  už ide  prebúdzať  zo zim ného spánku.

Zima je  pre  nás prev ierkou . J e d n a k  toho ,  či s m e  sa  na ňu d ob re  pripravili, j ed n a k  skutočnosti, či 
sm e  ju d ob re  využili na vyštartovan ie  do  prác ,  k t o r é  nastanú zvlášť pre  našich  poľnohospodárov, 
ktorí p ráve  o ta k o m to  č a s e  d okon ču jú  p o s le d n é  p r á c e  na m ech an izm och ,  k to r é  budú potrebovať pri 
jarných  prácach .

Zima k la d ie  v äč š ie  n árok y  a j  na spotrebu  sv e te ln e j  a  t ep e ln e j  energ ie .  N aša d en n á  tlač  populari
zovala  sm ern ice  našich  najvyšších  s p o lo č e n s k ý c h  orgánov, v k to rý ch  sa  ap e lu je  na k a žd éh o  občana 
našej vlasti, aby  na ka žd om  úseku  pre javova l  m axim álnu  šetrnosť. N em yslí sa  tu len na podniky, 
továrne, a le  a j na o sta tn é  za r iad en ia  i dom ácn ost i .  Š etren ie  sa  zač ína tou m alou žiarovkou, ktorá 
zbytočn e  svieti n ie k d e  na d v ore  či na ch o d b e ,  n ie k e d y  ozaj c e lk o m  zbytočne, lebo  by ju stačilo roz
svietiť vtedy, k e ď  je  to potrebné .

N ieked y  sa  plytvá tepe ln ou  energiou, kúri sa  a j  v m iestnostiach , k d e  sa  n ikto  nezdržuje, a lebo  kúri 
sa  zby točn e  veľa, pr ičom  by s tač i lo  p oo toč iť  r egu lá torom  a. usmerniť prívod tep la  p od ľa  potreby.

Ale is teže  še tren ie ,  to nie je  len  svetlo  a  teplo .  Š etren ie  sa  vyplatí v k a ž d e j  oblasti života, lebo jed
n ak  prináša  o so h  jednotlivcovi,  k torý  m en e j  vydá, j ed n a k  m á e f e k t  c e lo sp o lo čen ský .  Aj k e ď  máme 
dosť, aj k e ď  a k o  to n iek ed y  n iek tor í  vravia, m ô ž em e  si to dovoliť , nam ieste  je  zdravá šetrnosť.

N aše s p o lo č e n s k é  zr iaden ie  m á na mysli d obro  č lov ek a .  Práve v tom to m esiac i  si pripomenieme  
feb ru árové  víťazstvo n ášho ľudu v roku  1948 nad reakc iou . Vtedy, všetky  bohatstvá  našej krásnej 
kra jiny  sa  stali m a je tko m , v lastníctvom  pracu júcich .  Táto sku točn osť  ,nás v šak  a j zaväzuje dobre 
s nimi hospodáriť .  Správať sa  tak ,  a k o  sa  patrí na s tarostl ivého  h osp od ára ,  k torý  sa  snaží to, čo 
m á zveľadiť, aby  mal e š te  v iac  a  m oh o l  to od ov zd ať  a j  budúcim gen erác iám .

Šetrnosť a  zdravý p oh ľa d  na život sa  m á pre jav iť  a j v š tý le  života. Nie je  pre javom  zdravého 
nazeran ia  na svet, a k  n ap r ík lad  n iek tor í  rod ič ia  p reháň ajú  v tom, .čo v še tko  chcú  zohnať svojim de
ťom. Aj oni s íc e  hovor ia  tak ,  a k o  som  už spom en u l,  že  m ám e na to a  dodávajú, že  nech  si aspoň 
oni užijú, k e ď  sm e  si my n e u ž i l i . . .

Isteže ,  za  nami sú časy ,  k e ď  sm e  m áli v d o m e  p re  d et i  iba jedny-dvo je  top án ok ,  k to r é  sm e strie
davo nosili, l eb o  s a  neušlo  kúpiť  to p án ky  pre  v še tký ch .  Za nami sú časy ,  k e ď  sm e  chod ili  v starých, 
pop lá tan ý ch  k a b á to c h  a  svietili  p e tro le jkou .  B olo  by v šak  chybou, k e b y  sm e  sa  dopúšťali druhého  
extrému, že by sm e  h r ie šn e  plytvali  hodnotam i,  k to r é  m ám e na d o sa h  ruky.

Aký č lo v e k  vyrastie  n ap r ík lad  z toho ,  d a im e  tomu d e s a ť r o č n é h o  d ievčaťa ,  k to r é  je  od  mala na
u čen é  m ať všetko ,  čo  si len  zažiada?  Aký č lo v e k  vyrastie  z t a k é h o  ch lap ca ,  k torý  musí mať všet
ko ,  čo  vidí za výkladom ? N ed ob re  p ôsob í  p r ík lad  ta k ý ch  rod ičov , ktor í  vo svo je j  „o p ič e j“ láske  
kupujú svo je j  útlej ra to les t i  n ajnovšie  výstre lky  módy. Ani m atka ,  ani o t ec  nemajú to, čo  má ich 
neraz nie vychovan é  a  d ob re  p rosperu júce  d e ck o .

Sú to veci, s k torým i sa  ča s to  z aob erá  naša  d e n n á  tlač ,  k e ď  odsudzuje nezdravé  malomeštiactvo, 
op ič en ie  sa  po  nám cudzích  vzoroch  a  zabúdanie  na zdravú s ta rootcovskú  skrom nosť ,  k torá  bola pre 
náš národ  vždy ch a ra k t e r is t ic k á  a  príznačná.

Usilujme sa, aby  sm e  svojím  zdravým p o h ľ a d o m  na život, svojím  triezvym konaním  pozitívne po
m áhali  pri form ovan í nového  č lov ek a .  U v e d o m u j m e  si, že  my všetc i tvorím e spo ločnosť ,  ktorá  nám 
m ôže dať  len  to a  to ľko ,  k o ľ k o  sam i v y p rod u ku jem e  a  šetrným  hosp od áren ím  nazhromaždíme. Po
d ie l  k a ž d éh o  j ed n éh o  z nás pr isp ieva  k  sv o lo čn ém u  blahobytu, k  tomu, aby  sm e  mali vždy dosť, aby 
sm e m ohli m ať viac, aby  sm e  zveľaď ova li  to, čo  je  nás všetkých .

Iste  tieto  m ušlien ky  sú v h od n é  n ajm ä v tom to m esiac i ,  k e ď  os lavu jem e  defin itívne víťazstvo pra
cujúcich  nad reakc iou . Nie v šad e  na svete  majú pracujúci sv o je  práva. Nie v šade  na svete  žijú ľudia 
v istote a  b ezpeč í.  Sú e š te  h lad n é  deti,  sú e š t e  n ezam estn an í otcovia , sú u trápené m atky, ktoré ne
majú a k o  nasýtiť svo je  deti. Ani m ier n ebo l  e š te  z a b ez p eč en ý  raz navždy, lebo  žijú na svete  ľudia 
a  jestvujú sily, k t o r é  mu neprajú. Našou ú lohou  je, aby  sm e  svojou statočnou  prácou  pom áhali bu
dovať  lepš í  svet, svet b ez  hladu a  vojen, svet bez kríz  a  nezam estnanosti ,  ta ký  svet, ktorý  bude op
ravdivým d om ovom  k a ž d é h o  č lov ek a .

K svoje j  s ta točn e j  práci, k  svedom itém u  plneniu  svo jich  povinností pr iložm e aj svoje  denné mod
litby. P rosm e v nich V šem ohú ceho ,  aby  nás s v r e ’Jádzal svojím  požehnaním , aby  nám pom áhal pri 
našich p rácach ,  pri s tarostlive j  výchove  n aš ich  detí a  aby  od  nás odvrátil  m raky  vojny, aby sme 
m ohli žiť v trvalom  svätom  mieri! (OF)



Nech vládne pokoj
Kristus prišiel zvestovať pokoj ďalekým a pokoj aj blíz

kym (porov. Ef 2, 17). Svojím evanjeliom lásky a pokoja 
nastolil medziľudskú harmóniu na základe Božieho synov
stva všetkých ľudí. Podľa neho ani jeden človek sa nemá 
vzďaľovať od iného človeka z rasových, politických, ná
boženských alebo akýchkoľvek dôvodov, ale všetkých ľudí 
má spájať vedomie ľudskej spolupatričnosti a spolupráce 
na budovaní všeobecného dobra, na dosiahnutí rovnakého 
ľudského práva a konaním všetkého, čo prispieva k hmot
nému prospechu, k mravnému a duševnému zdokonaleniu 
ľudskej osobnosti. A k tomu nemalou mierou prispievajú 
aj zásady kresťanskej mravnej a sociálnej náuky, ktorú zja
vil ľudstvu svojím evanjeliom a stal sa vzorom Knieža po- 
ko'a — Ježiš Kristus, Kráľ ľudských duší.

Pokoj Kristov je dielom spravodlivosti, výrazom lásky a 
dôsledkom nefalšovanej pravdy. On si nenárokoval na titul 
pozemského kráľa, ani si neosoboval, aby ho nazývali a 
uznávali za kráľa, ktorý by vládol silou zbraní a vojska. 
To odmietol v Getsemanskej záhrade, keď napomenul Pet
ra, ktorý ho chcel brániť násilím a mečom. Jeho zásada, 
ktorú tu vyjadril bola, a tá platí aj dnes: „Všetci, čo siaha
jú po meči, mečom zahynú“ (Mt 26, 52). Tým ozrejmil 
pravdu, že pokoj a mier nie je vecou zbraní. Lebo týmj sa 
nevyrieši spravodlivosť a právo, ale sa šíri krivda a bez
právie, nenávisť a hnev, utrpenie a smrť. Tak je to s kaž
dou vojnou, každú treba zamietnuť, odsúdiť a zo života 
národov odstrániť, ak ľudstvo sa nechce telesne, hmotne
i mravne zbedačiť a zničiť. Lebo pokoj je ž i v o t ,  a vojna 
je smrť. Život je radosť z práce a modlitby o trvalé hod
noty, získavané a rozdeľované spravodlivo a s láskou.

Pokoj je p r a v d a ,  a vojna je lož. Kristus to vyjadril 
pred Pilátom, keď ho Židia nespravodlivo obžalovali, že sa 
robí židovským kráľom. Odmietol pozemské kráľovstvo 
násilia a zbraní, svetskej mocj a  pominuteľnej slávy. Vtedy 
jasne povedal, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta.

Kristus je Kráľom pravdy a preto Kráľom pokoja. A 
všetci, čo chcú naozaj a  úprimne pokoj, čo sa usilujú oň 
čestne a nezištne, iba v záujme pravdy a zbraňami doro 
zumenia a lásky to majú robiť. Tí sa bez ohľadu na nábo
ženskú príslušnosť hlásia vlastne ku kráľovskej Kristove; 
zásade: „Vydávať svedectvo pravde". Pravde, ktorá v kaž
dom človekovi vidí svojho ľudského brata, a v každom  
ničení jeho ľudských práv krivdu a nespravodlivosť, a v 
každej vojne, podvod, ziskuchtivosť a lož.

Odkaz Kristov je teda kráľovským príkazom: Hľadať to, 
čo ľudí spája, a nie čo ich rozdeľuje! A to je: Vydávať 
svedectvo objektívnej pravde!

Dr. M. K.

Rok 1981 Medzinárodným rokom invalidov
Z rozhodnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spo 

jených národov bol ro'k 1981 vyhlásený za Medzinárodný 
rok invalidov MRI (International Year of Disabled Persons
— IYDP). Rezolúcia o usporiadaní tejto celosvetovej akcie 
na pomoc telesne i mentálne postihnutým osobám bola 
schválená na 31. zasadaní VS OSN 16. decembra 1976 a 
jej náplň spresnená na 34. zasadaní VS OSN v decembri 
1979.

Valné zhromaždenie OSN sa vo svojich dokumentoch 
odvoláva na Deklaráciu práv mentálne postihnutých osôb 
z roku 1B71 a Deklaráciu práv invalidov z roku 1975 a 
zdôrazňuje myšlienku, že ľudská spoločnosť má za povin
nosť vytvárať pre invalidov také podmienky, aby sa v 
najväčšej možnej miere mohli podieľať na živote modernej 
spoločnosti. Preto ústredným heslom Medzinárodného roka 
invalidov je: „Plná účasť a rovnoprávnosť“.

Valné zhromaždenie OSN vyslovilo znepokojenie, že na
priek všetkému úsiliu orgánov OSN, vlád mnohých krajín, 
charitatívnych a medzinárodných odborných organizácií 
OSN nie je ešte všade na svete zabezpečená dostatočná 
starostlivosť o invalidov. Platí to predovšetkým o rozvojo
vých krajinách, kde žije väčšina zo 450 miliónov telesne 
a duševne postihnutých osôb.

Zo svetových štatistík vyplýva, že v každej krajine je 
telesne alebo duševne postihnutý jeden občan z desiatich. 
Najčastejšími formami invalidity sú telesné deformácie,

chronické ochorenia, mentálna zaostalosť a poškodenie 
zmyslových orgánov.

Hlavnými príčinami invalidity sú: pracovné úrazy (ročne 
vo svete najmenej 10 miliónov, z čoho 110 tisíc s trvalými 
následkam i), dopravné nehody (ročn e vyše 10 miliónov 
prípadov), choroby s trvalými následkami (20 miliónov 
malomocných, 250 tisíc detí ročne oslepne v dôsledku 
chronickej avitaminózy z podvýživy), duševné choroby 
(takm er každý desiaty človek v celosvetovom m eradle), 
nevidomosť (10 až 15 miliónov ľudí), hluchota (70 milió
nov ľudí), mozgová paralýza (15 miliónov ľudí), epilepsia 
(15 miliónov osôb) a kardiovaskulárne, t. j. cievnosrdcové 
choroby (najväčšm i sú rozšírené vo vyspelých krajinách).

Na zaistenie organizačnej stránky Medzinárodného roka 
invalidov odporúčalo Valné zhromaždenie OSN zriadiť ná
rodné komisie pre MRI. Koordináciu príprav tohto roka 
v medzinárodnom meradle bol poverený poradný výbor 
pre MRI, ktorý bol zriadený roku 1977.

Keďže veľký počet invalidov je obeťou vojen alebo iných 
foriem násilia, Medzinárodný rok invalidov sa má využiť 
na propagáciu myšlienok a zásad mierového spolužitia 
a mierovej spolupráce národov. Na odporúčanie poradného 
výboru schválilo Valné zhromaždenie OSN v r. 1979 plán 
akcií na národnej, regionálnej a  medzinárodnej úrovni.

Úroveň starostlivosti o invalidov je určená predovšetkým  
charakterom  spoločenského zriadenia, pretože s tým bez
prostredne súvisí rozsah prostriedkov určených na ňu zo 
spoločenských zdrojov.

U nás starostlivosť o invalidov tvorí nedeliteľnú súčasť 
štátnej sociálnej politiky. Sociálna a rehabilitačná sta
rostlivosť je bezplatná a má na ňu nárok každý postihnutý 
občan bez rozdielu. V zákonoch zakotvenú štátnu sociálnu 
politiku dopĺňa činnosť dobrovoľných spoločenských or
ganizácií, naimä Zväzov invalidov a odborov. Takto sa 
u nás dosiahli veľmi dobré výsledky pri vytváraní pod
mienok pre pracovné uplatnenie osôb so zníženou pracov
nou schopnosťou, v rehabilitačnej starostlivosti i v pre
vencii.

Organizovaním akcií v prospech postihnutých osôb bola 
poverená u nás Komisia pre MRI, ktorú ustanovila vláda 
ČSSR. Medzinárodný rok invalidov sa u nás zameria na 
riešenie najnaliehavejších otázok v starostlivosti o inva
lidov. Okrem toho sa bude v priebehu roka konať viacero  
spoločenských, kultúrnych a športových akcií, ktorých  
účastníkmi budú osoby so zmenenou pracovnou schopnos
ťou. Ďalej budú u nás medzinárodné konferencie a sym
póziá, napr. konferencia o využití zvyšku zraku, sympó
zium o prevencii! a rehabilitácii invalidity, celoštátne špor
tové akcie, divadelný festival nepočujúcich, medzinárodná 
súťaž zrakové postihnutých hudobných skladateľov, me
dzinárodná interpretačná súťaž zrakové postihnutých hu
dobníkov a i.

Takto sa u nás zodpovedne pristupuje k akciám Medzi
národného roku invalidov na všetkých úsekoch starostli
vosti o nich, aby sme dôstojne a  činorodo naplnili heslo 
MDI „Plná účasť a rovnoprávnosť“! (čk )

Február 
v štyridsiatom ôsmom

Po pohnutých udalostiach 17., 18. a 19. februára, keď 
reakční ministri chceli zvrátiť vývoj udalostí u nás, zvrat 
národnej a dem okratickej revolučnej premeny, prišiel pa
mätný 21. február 1948. Starom estské námestie sa zapl
nilo do posledného miesta. To pražskí pracuiúci m anifes
tovali vernosť vláde Klementa Gottwalda a žiadali nepri
pustiť viac do vlády tých, ktorí vyvolali vládnu krízu. —
V nedeľu 22. februára sa konal v Prahe zjazd 8000 dele
gátov závodných rád. — V pondelok 23. februára sa na 
celom území republiky začali tvoriť akčné výbory ako or
gány obrodeného Národného frontu. — Utorok 24. feb
ruára na poludnie utíchla všetka práca a poltreťa milióna 
pracujúcich v jednohodinovom generálnom štraiku žiadalo 
splnenie rezolúcie závodných rád. — V stredu 25. februára

- prijal prezident republiky demisiu reakčných ministrov a 
utvorila sa nová vláda Klementa Gottwalda, vláda obro
deného NF.

Týždeň, naplnený zápasom československých pracujú
cich s reakciou, sa skončil slávnym víťazstvom robotníckej 
triedy. (fo)



SVÄTÝ MESIACA
(Pokračovanie)

Apoštol národov

Tak sa začala druhá cesta  apoštola Pavla. Barnabáš s 
Markom odišli na ostrov Cyprus, Pavol so Síiasom navští
vili mestá Malej Äzie, medzi nim; aj Derbe a Lystru. Z Lys- 
try  vzali so sebou aj Timoteja. Vydali sa smerom na Ma
cedónsko. Zastavili sa na dlhší čas vo Filipách, v dome 
Lýdie. Pretože tu priviedli mnohých na cestu  kresťanstva, 
pochytali ich a zavliekli k mestským kniežatám. Keď sa 
sem zbehli ľudia, kniežatá na nich potrhali odev, rozká
zali zbiť ich palicami a  ranených vhodili do väzenia. V no
ci zem etrasenie pohlo základmi väzenia, «d  čoho sa otvo
rili dvere a  rozviazali sa putá väzňov. Keď sa strážca  
väznice zobudil a uvidel otvorená dvere, vytiahol meč a 
chcel sa zabiť v domnienke, že väzni utiekli. Ale Pavol 
skríkol silným hlasom:

— Nerob si nič zlé, lebo my sme všetci tu!
Keď ich  strážca uvidel, veľmi sa zaradoval a spýtal sa:
— Čo mám robiť, aby som získal spásu?
— Ver v Pána Ježiša Krista a  budeš spasený ty i tvoj 

dom, — odpovedal mu Pavol.
Ešte tej noci sa dal strážca s celým svojím domom po

krstiť.
Nasledujúceho dňa, starosta mesta, dozvediac sa, že Pa

vol je rímskym občanom, sám prišiel, aby ho vyviedol z 
väzenia.

Apoštol Pavol odišiel do Solňna. Solún — Tesalonike, 
vtedy hlavné mesto Macedónska, nieslo názov podľa ženy, 
ktorú ľúbil Kassander, Antipatrov syn. V tomto meste bolo 
mnoho bohatých kupcov Židov a Grékov, ale bolo tu aj 
veľa chudoby, ktorá vykonávala rôzne rem eslá. Mesto bolo 
plné rôznych národností, rôzneho sociálneho postavenia a 
morálne sa váľalo v bahne. Prvými Pavlovými poslucháčmi 
sa stali najjednoduchší ľudia, ľudia bez akéhokoľvek vzde
lania. Kázanie Pavla sa im veľmi páči. On nerozlišuje chu
dobných od bohatých. Na svoje živobytie si zarábal, aby 
nebol ťarchou pre veriacich. Lenže Židia ho chcú znovu 
zabiť. Verní prosia Pavla, aby utiekol. A tak Pavol v noci 
tajne opúšťa Solún. Uteká do Berey, ale zo Solúna aj tem  
prišli za ním. Chcú ho opäť ukameňovať. Preto Pavol uteká 
ďalej. Všade, kde sa zastaví, hlása Evanjelium. Tak ne
priatelia Evanjelia tým, že prenasledovali Pavla, sa mi
movoľne pričinili o to, aby on utekal z mesta do mesta 
a pritom sial všade Božie slovo.

Pavol aj teraz utekal zo Solúna do Berey. On vedel: 
Cirkev v Solúne a inde, kde hlásal Evanjelium, už neza
hynie. A on ju ešte bude posilňovať svojimi L istam i. . .

Pri útekoch sprevádzajú Pavla verní, aby ho v prípade 
potreby chránili. Apoštol Pavol dorazil do Atén.

Atény sú veľkým pohanským mestom, bohatým. Sú tu 
vysoké školy a plno učených ľudí. Na každom kroku sú 
sochy pohanských bohov, chrám y pohanských bohov, Dia, 
Bakchusa, Afrodity, Temidy, — v jednej ulici uvidel oltár 
bohyne súcitu. Túto bohyňu v celom pohanskom svete 
uznávali len Aténčania. Pavol sa zastavil pred jedným ol
tárnym kameňom, na ktorom bola napísané: „Neznámemu 
bohu“.

Atény, univerzitné mesto, kam prichádza mládež z celé
ho impéria, aby tu dokončila svoje štúdiá. Rôzne filozofic
ké skupiny, stoici, cynici tu nachádzajú svoje uplatne
nie . . .

Pavol prvýkrát začína kázať Židom v škole a na ná 
mestiach. Jeho vystúpenia zaujali pohanov. Niektorí filo
zofi sa s ním začali rozprávať.

— Co tento hlása? — pýtali sa.
— Zdá sa, že je hlásateľom cudzích božstiev — vysvet

ľovali niektorí. Odviedli ho do Areopágu, aby tam preho
voril verejne.

Areopág bolo miesto s veľkým námestím, kde sa konali 
verejné výstupy. Miesto bolo veľmi výhodné tak pre re č 
níkov, ako aj pre poslucháčov. Pavol stál na vyvýšenom  
mieste. Pred ním stálo mnoho najučenejších ľudí z Atén. 
A za nimi bolo vidno Atény s chrám am i, hory a more. Tu, 
na Areopágu, sa stretáva kresťanská náuka s vrcholom  
pohanstva.

— Chcelj by sme sa dozvedieť, aké to nové učenie hlá
saš, — začali Aténčania.

Vtedy Pavol začal hovoriť:
— Vážení Aténčania! Podľa všetkého vidím, že ste ne-

qbyčajne nábožní ľudia. Keď spm prezrel vaše svätyne, 
našiel som oltár s nápisom: „Neznámemu bohu“. Toho te
da, čo vy uctievate ako „Neznámeho“, toho vám ja zves
tujem.

Apoštol Pavol hovoril ďalej. Rozprával o jedinom Bohu, 
ktorý stvoril svet a  všetko, čo je na svete. Je Pánom neba 
a zeme. Neprebýva v chrám och, postavených rukami. Toh
to Boha máme hľadať. Môžeme ho poznať zo stvorených 
vecí. Božstvo nemôže byť zlato, striebro, ani kameň, vý
tvor ľudského umu. Koho teda vy si ctíte, hoci ho nepo
znáte, toho vám ja zvestujem . . .  Boha, ktorý vyžaduje 
pokánie, lebo bude súdiť svet podľa spravodlivosti po 
vzkriesení z m ŕtvych . . .

Mnoho poslucháčov, keď počuli: o vzkriesení, vstali a 
odchádzali. Niektorí sa začali smiať a niektorí povedali:

— Vypočujeme ťa o tom inokedy.
Vstali a odišli.
Apoštol Pavol nedokončil reč. Nepovedal všetko, čo 

chcel povedať. V Aténach nemal úspech. Atény ešte po 
stáročia zostalj pohanským mestom. Z Aténčanov, ktorí 
uverili v Krista, poznáme meno Dionýza, člena Areopágu, 
ktorý bol potom prvým aténskym biskupom.

Z Atén odišiel Pavol do mesta Korint. Bohyňou Korintu 
bola Cypris, jej chrám  stál na najvyššom mieste Korintu 
a  obsluhovali ju stovky kňažien. Korint bolo veľmi bohaté 
mesto, vybudované Cézarom, s mnohými obchodnými prí
stavmi smerom na Äziu a Rím. Bolo to mesto stálych zábav, 
plné prepustených otrokov, gladiátorov, námorníkov, ob
chodníkov.

Pavol sa ubytoval u Akvilu a jeho ženy Priscily. Akvila 
robil stany a Pavol mu v tom pomáhal. Medzi tým však 
hlásal slovo Božie. Prešlo poldruha roka. V Korinte už je 
silná kresťanská obec.

Teraz sa Pavol rozhodol upevniť kresťanské obce, v kto
rých hlásal Krista. Upevní ich listami, posolstvami. Pavol 
začal písať. Prvý list Solúnčanom:

„Milosť vám a pokoj!
Viete, že sme vás ako otec vlastné dietky každého po

bádali, povzbudzovali a napomínali, aby ste žili dôstojne 
Boha, ktorý vás povolal do svojho Kráľovstva a  slávy. Preto 
teda aj my neprestajne ďakujeme Bohu, lebo keď ste pri
jali naše hlásanie, Boha ste prijali, nie ako ľudské slovo, 
ale ako Božie slovo, čím skutočne je a tak aj pôsobí vo vás, 
veriacich. (1, 2:12, 13).

A vás nech Pán rozhojní a zveľadí v láske medzi sebou 
a ku všetkým (ľuďom), akú my máme k vám! Nech vám 
posilní ducha, (aby sa zachoval) bez úhony, vo svätom 
úsilí pred naším Bohom a Otcom, keď Pán náš Ježiš príde 
so všetkými svojimi svätými. (1, 3:12, 13).

Inak vás, bratia, prosíme a povzbudzujeme, v Pánu Ježi
šovi, aby ste čím hojnejšie plnili to, čo ste od nás pre
vzali, totiž ako máte žiť, aby ste sa Bohu páčili, a ako aj 
žiijete. Viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Je
žiša. Toto je Božia vôľa, vaše posvätenie, aby ste sa zdr
žovali smilstva a aby každý z vás vedel zchovať svoje 
telo v posvätnosti a úcte, a nie vo vášni a žiadostivosti 
ako pohania, ktorí nepoznajú Boha! V tejto veci nech sa 
nikto nedopúšťa priestupkov ani lakomstva proti bratovi, 
pretože Pán toto všetko trestá, ako sme vám už boli po
vedali a  zaručili. Veď nie k nečistote, ale k svätosti nás 
Boh povolal! Kto by týmto pohŕdal, nie človekom by po
hŕdal, ale Bohom, ktorý vám dáva svojho Svätého Ducha. 
(1, 4 : 1 - 8 ) .

N echcem, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnu
lými, žeby ste sa nermútili ako ostatní (ľudia), čo sú bez 
nádeje. Ako verím e, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak 
isto Boh tých, čo zosnuli v Ježišovi, zhromaždí (spolu) 
s ním. Toto vám vravíme slovami Pána: My živí, ktorí bu
deme nažive pri príchode Pánovom, nepredídeme tých, čn 
zosnuli. Keď totiž sám Pán zostúpi z nebies, na povel, na 
hlas archanjela a  (zvuk) Božej trúby najprv vstanú z 
m ŕtvych tí, ktorí umreli v Kristovi, a my, živí, ktorí bude
me ešte nažive, spolu s nimi budeme potom v oblakoch vy
nesení do vzduchu v ústrety Pánovi. Potom už budeme na
vždy s Pánom. Potešujte sa navzájom týmito slovami! (1, 
4:13—18).

Sami dobre viete, že deň Pánov tak príde ako zlodej v 
noci. Nespime teda ako ostatní (ľudia), ale bedlime a buď
me triezvi! A oblečme si brnenie viery a lásky a ako pril
bu nádej na spásu! (1, 5:2, 6, 8 ).

Nažívajte medzi sebou v pokoji! (1, 5 :13).
(Pokračovanie na 15. str.)



(Pokračovanie z 1. str.)
„Hľa, tento je ustanovený na pád a na povstanie mnohých v 

Izraeli a na znamenie, ktorému sa bude protirečiť. A tvoju vlastnú 
dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

Žila tam aj prorokyňa Anna, dcéra Fanuelova, z pokolenia Ase- 
rovho. Táto bola už veľmi pokročilého veku. So svojím mužom 
žila sedem rokov po svojom panenstve a odvtedy bola vdovou až 
do osemdesiatichštyroch rokov. Nevychádzala z chrámu, ale pos
tami a modlitbami slúžila (Bohu] vo dne v noci. Aj ona tam prišla 
v tú istú hodinu i velebila Boha a rozprávala o ňom všetkým, čo 
očakávali vykúpenie Jeruzalem a.“

K tomuto dodávame vysvetlenie: bohatšie ženy prinášali ako 
žertvu jednoročné jahniatko a holuba, chudobné pár holubov ale
bo pár hrdličiek.

Sviatok Strenutia prvýkrát začali sláviť v Jeruzaleme, skoro po 
vyhlásení slobody kresťanstva, to znamená v polovici 4. storočia. 
Z Jeruzalema sa sviatok rozšíril po celom Východe, z Východu v 
piatom storočí sviatok prešiel do Ríma (za pápeža Gelasia, +496), 
a podľa niektorých za pápeža Gregora Veľkého (+ 604), ktorý po
čas šiestich rokov bol vyslancom pápeža v Carihrade a keď sa 
vrátil, priniesol veľa východných obyčají a pravidiel na Západ a 
tie, ako pápež, realizoval. Na Západe tento sviatok nazvali Očis
ťovaním Panny Márie alebo Obetovaním Ježiša v chráme.

V našej Cirkvi tento sviatok je  mariánskym, v západnom obra
de od II. vatikánskeho koncilu je  sviatkom Pána.

Bohoslužobné texty na tento sviatok napísali sv. Andrej Krét
sky, sv. Ján Damascénsky, sv. Kozma Majuimský, sv. patriarcha 
Germán a sv. Jozef Studita. Tieto bohoslužobné texty zvelebujú 
Kristovo Božstvo a vzdávajú úctu Prečistej Panne Márii ako Božej 
Matke. Pozrime sa na slová tropára sviatku:

„Raduj sa, milostiplná Bohorodička, Panna, lebo z teba vzišlo 
Slnko Pravdy, Kristus, Boh náš. On je svetlo tých, čo prebývajú 
v temnotách . . . “

Matka do chrámu prineseného Dieťaťa — to je  Presvätá Boho
rodička, naša nádej a naša Zástupkyňa. V 9. piesni kánona ju 
prosíme:

„Bohorodička, Panna, nádej kresťanov, priviň, zachráň a spas 
v teba dúfajúcich. — Bohorodička, Panna, dobrotivá ochrankyňa 
sveta, zachovaj nás a ochraňuj od všetkých trápení a úzkostí.“

Tieto veľmi krásne slová a krásnu ich  melódiu mali by všetci 
vedieť naspamäť a v živote si ich častejšie pripomenúť a zaspie
vať.

Pozrime sa ešte na jeden momfent tohto sviatku. Božím osvie
tením starec Simeon v Dieťati Ježišovi poznal Mesiáša, berie Ho 
na svoje ruky a prekrásnou modlitbou ďakuje Bohu za milosť, že 
jeho oči uvideli prisľúbeného Spasiteľa. Modlitbu starca Simeona 
Cirkev vložila do obradu večierne. Tam spievame „Nyňi otpušča- 
ješi raba svojeho Vladyko. . .  Teraz prepustíš, Pane, svojho slu
žobníka . . . “ Nech tieto slová modlitby budú nám navždy výzvou 
k tomu, aby sme aj my túžili „vidieť našu spásu, ktorú nám pri
pravil Pán“.

Na sviatok Stretnutia — v našom obrade žehnáme s v i e č k y .  
Svetlo sviečok — to je  symbol pravého Božieho svetla, ktorým je 
náš Pán a Spasiteľ. „Preto všetci jasne vítajm e Stretnutie Páno
vo. . .  Ozdobme tento deň sviečkami, ako sa patrí synom svetla, 
a pravému Svetlu — Kristovi prinesme sviečky s duchovnými 
svetlami.“

Na pamiatku, že Prečistá Panna Mária prišla s Ježišom — Die
ťaťom do chrámu, aby ho obetovala Bohu, prichádza každá kres
ťanská matka s novonarodeným dieťaťom do chrámu a kňaz ich 
požehná, čítajúc nad nimi modlitby, vedie ich k ikone Matky 
Božej a posvätí ich svätenou vodou. U nás je  obyčaj, že kňaz 
podníme na rukách dieťa a hovorí pri tom modlitbu starca S i
meona: „Nyňi otp uščaješi. . Tento obrad sa nazýva „uvedenie 
do chrámu“, po cirkevnoslovanský — vocerkovlenije a treba, aby 
naše matky ho dodržiavali na šťastie a požehnanie svoje a die
ťaťa.

(Dokončenie z 1. str.) 
poveď: „V nedeľu dávam do zvon
čeka a chcem  mať pokoj“.

Ak sme aj my toho názoru, tak po
tom o nás platia Kristove slová: „Ak 
len vaša spravodlivosť nebude väčšia 
ako spravodlivosť farizejov a zákon
níkov, nevojdete do Kráľovstva ne- 
beskéha“ (Mt 5, 20).

O istom človekovi sa hovorí, že 
mal vo zvyku odvážať deti zo školy 
domov. Nepozeral sa na to, či je to 
dieťa chudobné alebo bohaté. Keď vi
del, že je dieťa chudobné, zašiel do 
obchodu, kúpil mu šaty, dal dobrú 
večeru a zaviezol domov._ Raz istý 
chlapec nevystúpil z auta. Človek mu 
povedal, že je už doma, aby vystúpil. 
Chlapec ale odpovedal: „Chcem vi
dieť, kde pôjdete, keď už nemáte viac 
detí so sebou.“ A dostal odpoveď: 
„Odtiaľto už pôjdem do neba.“ Chla
pec ale hovorí, že na takú dlhú ces
tu nemá dosť benzínu. Človek mu ho
vorí, že má niečo lepšieho, ako je 
benzín a to že ho zavezie až do ne
ba. Myslel tým na dobré skutky lás
ky, ktoré tak veľkodušne robil.

Hľaďme i my, aby sme vykonali v 
tomto živote, vo svojom prostredí, v 
ktorom žijeme, za daných okolností, 
mnoho dobrého . . .  Aby nám raz ne
musel Boží Syn pri poslednom súde 
povedať, že ruky i srdce máme čisté  
od hriechov, ale prázdne od dobrých 
skutkov. Nestačí sa len varovať pred 
zlom, ale treba aj konať dobro. Veď 
všetko to, čo robíme nášmu blížne
mu, robíme vlastne samému Bohu. O 
tom nás názorne poúča čítanie zo sv. 
evanjelia na Mäsopôstnu nedeľu 
. , . . .  čokoľvek ste neurobili jednému 
z týchto najmenších, ani mne ste to 
neurobili“ (Mt 25, 45).

František Dancák

Stretnutie Pána
Uprostred dediny stál kríž, na ňom 

ukrižovaný Kristus. To je obyčajný 
jav po dedinách, preto každý si na 
to zvykol a niektorí si kríž ani ne
veľmi všímali. Až raz prišiel do de
diny cudzí človek. Nikto si ho ne
všímal. Ten človek vošiel do obcho
du. Uvidel, že obchodník nečestne 
oklamal dieťa, lebo ani nedovážil to
var a tiež vzal viac ako stál. Smutný 
vyšiel ten človek z obchodu. Keď 
išiel ulicou, počul z jedného dvora 
krik a plač, vošiel do dvora a uvidel, 
že m acocha bije dieťa — sirotu. Člo
vek nevydržal, vytrhol dieťa z rúk 
m acochy a  povedal: — Mňa bi!!

A m acocha aj jemu vlepila, aby sa 
nemiešal do cudzích vecí.

Človek išiel ďalej. V ďalšom dvo
re počul, ako sa bratia vadili pre 
dom, pôdu, hrešia a vyhrážajú s a . . .  
Človek k nim pristúpil a povedal:

— Budete mať dosť i domu i pôdy, 
lebo zomriete.

N akričali na neho a vyhnali z 
dvora. A človek chodil po dedine, 
ale vľúdne ho nikto neprijal.

— Kto to mohol byť — pýtali sa 
ľudia jeden druhého.

A dieťa, ktoré šlo s matkou, po
zrelo sa na kríž uprostred dediny a 
zakričalo:

— Mamička, to tento bol v našej 
d edine. . .

Ľudia si uvedomili, že ioh navití-



vil sám Kristus. Až vtedy sa všetci 
zahanbili. Pripomenuli si slová starca  
Simeona, ktorý keď držal na rukách  
Dieťa Ježiša — prorokoval, že tento 
bude jedným na pozdvihnutie, iným 
na úpadok. A koľko z nich padlo 
priamo pred ním.

Nedávno sme slávili sviatok Naro
denia Kristovho. Pristúpili sme k 
spovedi, sv. prijímaniu. A treba, aby 
sme v tomto duchu kráčali aj cez 
ďalšie dni nášho života, aby sme 
nezabúdali Božie prikázania, aby sme 
sa nezabúdali posilňovať sv. prijíma
ním.

Vieme, že nejeden z nás žije v 
duchovnej prázdnote, avšak keď den
ne vidíme smrť, keď si uvedomíme, 
že nie sme veční, dokiaľ je čas, ne
zabúdajme na heslo — „Spas svoju 
dušu!“

Papini, taliansky filozof a spisova
teľ, bol neveriacim Avšak raz sa za
myslel nad svojím životom a potom 
prečítal Svä:'é písmo. A rozhodol sa 
napísať knihu Život Krista, ktorú za
končil takto:

— Ježišu, my sme ťa vyhnali spo
medzi seba, lebo si bol pre nás veľmi 
čistý. Odvrátili sme sa od Teba, lebo 
si bol veľmi svätý. Avšak teraz vi
dím, že Ťa veľmi potrebujeme . . .  Po
zri sa, akým Betlehemom je naše 
srdce!

Zamyslime sa nad slovami starca  
Simeona: nad jeho prorockými slo
vami s modlitbou: Buď nám, Kriste, 
našou spásou.

Spracoval: L. Lizák

Na sklonku života.

Keď Panna Mária, Ježišova Matka, 
spolu so sv. Jozefom spĺňali záko
nom predpísané obetovanie svojho 
Syna, pristúpil k nim staručký zbož
ný Simeon. Vedený vnuknutím Svä
tého Ducha vzal Božie Dieťa, Ježiša 
do svojich ctihodných, stareckých  
rúk a velebil Boha slovami: „Teraz 
prepustíš služobníka svo;ho, Vládca, 
podľa svojho slova v pokoji, lebo som 
uvidel na vlastné oči tvoju Spásu, 
ktorú si pripravil pred tvárou všet
kých ľudí, ako svetlo na osvietenie

Liturgika — Poznaj svoj obrad
Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa, to nie je obyčajná nedeľa označená názvom 
Kvetná, to je sviatok Pánov, sviatok vchodu Ježiša Krista do Je
ruzalema. Tento sviatok Cirkev slávi od prvých vekov kresťan
stva. Svätenie tohto sviatku sa začalo v Jeruzaleme, a onedlho 
sviatok sa stal sviatkom celej východnej cirkvi. Veriaci Jeruzale
ma každoročne slávili vchod Ježiša Krista do Jeruzalema presne 
tak, ako táto udalosť sa uskutočnila. Arcibiskup — patriarcha 
Jeruzalema, podobne ako Kristus, šiel na oslíkovi, sprevádzala ho 
procesia celým mestom až do chrámu Božieho hrobu na Golgote. 
V procesii šli deti, mládež, starší a všetci mali v rukách olivové 
alebo palmové vetvičky spievajúc: „Hosana! Požehnaný, ktorý 
prichádza v mene Pánovom!“ Tento sviatok oslávili kázňami sv. 
Epifán Cyperský [+ 403], sv. Efrém Sýrsky (+ 373), sv. Cyril Ale
xandrijský (+ 386) a iní. Bohoslužobné texty na tento sviatok 
zložili: svätý Andrej Krétsky, sv. Ján Damascenský, sv. Teodor a 
Jozef Studita, sv. Kozma Majumský.

V šiestom alebo v ôsmom storočí tento sviatok prevzali a začali 
sláviť aj v západnej Cirkvi.

V bohoslužobných knihách Kvetná nedeľa sa nazýva „Nedeľa 
vajij, cvitná, cvitonosná“. (Slovo „baija — vaija“ grécke a zna
mená palmovú vetvičku — ratolesť.) V tento sviatok v našom 
obrade v chráme sa svätia počas utierne alebo na Službe Božej 
vetvičky stromov, ktoré sa u nás najskôr rozvíjajú. U nás je to 
vŕba rakyta. Posvätená vetvička — to je  symbol osláveného Kris
ta. V modlitbe požehnania vetvičiek vetvičky sa nazývajú tiež 
symbolom vzkriesenia. Veriaci odnášajú vetvičky domov a odlo
žením ich vo svojom dome takto posväcujú svoj dom.

V Kvetnú nedeľu na Službe Božej je čítanie z Listu sv. apoštola 
Pavla Filipanom: „Bratia, radujte sa v Pánovi“ a evanjelium ho
vorí o hostine v dome vzkrieseného Lazára a o slávnostnom vcho
de Ježiša Krista do Jeruzalema.

Bezpodmienečne buďme na bohoslužbe v našich chrámoch v 
tento sviatok, aby sa naša duša naplnila tým, čo spievame v tro- 
pári tohto sviatku: „Aj my spolu s jeruzalemskými deťmi nesieme 
ratolesti ako znamenie víťazstva a k tebe, Víťazovi nad smrťou, 
voláme: Hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v me
ne Pánovom“.

Poznámka: V celom Veľkom pôste v našom obrade je predpísané kňazské 
rúcho [rizy) tmavočervenej farby. Z dôvodov, že Kvetná nedeľa je sviatkom 
Pána, na Službe Božej sa kňaz oblieka do svetlého rúcha.

Strastný týždeň

Týždeň po Kvetnej nedeli sa nazýva Strastným týždňom, lebo 
vtedy Ježiš Kristus trpel za našu spásu. V bohoslužbách Strast- 
ného týždňa sú zobrazené posledné udalosti zo života Ježiša 
Krista, podľa dní, tak ako po sebe išli. Tri prvé dni Strastného 
týždňa sú prípravou k Strastiam. V tieto tri dni sa slúži Liturgia 
preždeosvjaščenych darov — skôrposvätených darov.

Veľký štvrtok

Dopoludnia sa slúži Liturgia sv. Bažila Veľkého a večierňou a 
začína sa večierňou. Apoštolské čítanie na Službe Božej je z Listu 
sv. apoštola Pavla Korinťanom, v ktorom apoštol hovorí o usta
novení Najsv. Eucharistie — Sviatosti oltárnej. Z evanjelia sa čí
tajú udalosti o porade židovskej veľrady u Kaifáša, aby podvodom . 
zabili Ježiša,, o Zrade Judáša a o odsúdení Ježiša. Namiesto „Iže 
Cheruvimy“ spieva sa tropár, ktorý by sme mali vedieť naspa
mäť:

„Večeri Tvojeja Tajnyja dnesj, Syne Božij, pričastnika mja prij--



mi, ne bo vrahom tvojim tajnú povim, ni lobzanija ti dam jako 
Juda: no jako razbojnik ispovidajusja vopiju ti: Pomjani mja, Hos- 
podi, vo Carstviji svojem.“

Slová tohto tropára by sme mali vedieť naspamäť nielen preto, 
že sa spieva na Službe Božej, že má krásnu melódiu, ale hlavne 
preto, že sa tieto slová modlíme pred sv. prijímaním a že tieto slo
vá sú nám vodidlom, ako máme pristupovať k svätému prijímaniu. 
Teraz ku sv. prijímaniu pristupuje veľa veriacich. Keď pristupuje
me k sv. prijímaniu tak, ako to hovoria slová uvedenej modlitby, 
— je to radostné a spásonosné. Ale ak nie sme takí, — vtedy sa 
nad tým zamyslime, aby sv. prijímanie nám nebolo na zatratenie 
alebo odsúdenie, ale na spásu. Preto si uvedenú modlitbu zopakuj
me v živej reči:

„Prijmi ma dnes, Synu Boží, za účastníka tvojej tajom nej veče
re. Pred nepriateľmi tvojimi ja  ťa nezradím, ani ťa nepobozkám 
ako Judáš, ale ako zbojník sa Ti vyznávam: Rozpomeň sa, Pane, 
na mňa, keď prídeš do svojho Kráľovstva.“

Presné cirkevnoslovanské slová: „ne bo vrahom tvojim tajnú 
povim“ — znamenajú: nezradím Ťa, ostanem Ti verný. A ďalšie 
slová: „ni lobzanija Ti dam jako Juda — ani ťa nepobozkám ako 
Judáš“ — znamenajú: nebudem k Tebe falošný ako bol Judáš.

Často pristupujeme k svätému prijímaniu, avšak dbajme, aby 
sme pristupovali s čistou dušou, vtedy to bude na „uzdravenie 
našej duše a tela a na našu spásu“.

Na tejto Službe Božej v katedrálnom chráme biskup svätí an- 
timenziony a  „myro“ — olej na myropomazanie (birm ovanie), 
ktoré sa rozosiela po všetkých farnostiach eparchie.

Po tejto Službe Božej v katedrálnom  chráme býva umývanie 
nôh dvanástim bohoslovcom, prípadne kňazom. Biskup skladá zo 
seba rúcho (felon), previaže sa lentionom (uterákom ) a z nádoby 
umýva pravú nohu každého. Počas toho obradu diakon číta 
z evanjelia sv. Jána (13, 3—5) tri verše: „Ježiš vstal od večere, 
zobliekol si vrchné rúcho, vzal si uterák a opásal si ho. Potom 
nalial vody do umývadla a začal umývať nohy učeníkom a utie
rať ich uterákom, ktorý mal opásaný“. Diakon opakuje čítanie do
vtedy, dokiaľ biskup nepríde k poslednému, (ktorý predstavuje 
apoštola Petra). Tu sa začína z evanjelia rozhovor Ježiša Krista 
s apoštolom Petrom (Jn 13, 6—10). Slová Ježiša číta biskup, slová 
apoštola Petra dotyčný kňaz:

Kňaz: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?“
Biskup: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš“. 
Kňaz: „Ty mi nikdy nebudeš umývať nohy.“
Biskup: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať so mnou podiel.“
Kňaz: „Pane, (teda) nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!“
Biskup: „Kto sa okúpal, len nohy si potrebuje (dať) umyť, ináč 

je celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci.“
Teraz biskup umýva nohy tomuto poslednému kňazovi, oblieka 

sa do rúcha (felon) a číta ďalej evanjelium sám.

Veľký štvrtok — Strasti nášho Pána Ježiša Krista

Bohoslužba „Strasti Ježiša Krista“ — to je opakovanie plného 
obrazu evanjeliových udalostí od Veľkého štvrtka večer, keď Je 
žiš Kristus na Poslednej večeri odslúžil prvú Službu Božiu na 
Zemi, až do Veľkého piatku večer — pochovania ukrižovaného 
Krista. Všetky tieto udalosti podávajú stichiry a čítané evanjeliá, 
ktorých spolu je 12.

Táto bohoslužba je večer, aby sa veriaci mohli na nej zúčastniť 
a okrem toho aj udalosť Poslednej večere sa stala večer, v 
noci. Tu chceme poukázať na to, že pôvodne u nás na te jto  boho
službe sa nečítalo evanjelium o priebehu samej Poslednej večere, 
len sa začínalo Čítaním rozlúčkovej reči Ježiša Krista na Poslednej 
večeri. Bolo to z dôvodov, že evanjelium o Poslednej večeri —

národov, ako slávu tvojho ľudu Iz
raela“, (Lk 2, 28—32).

Pre staručkého Simaona chvíľa 
spoznania prisľúbeného Mesiáša v 
malom Dieťati v jeruzalemskom ch rá
me stala sa tou vrcholne najkrajšou  
chvíľou jeho života. Dlho ju oča
kával v modlitbe a zbožnosti a te 
šil sa na ňu. A keď už nadišla, vy
cítil a spoznal, že ňou zavŕšil svoje 
životné poslanie, že teraz už na ze
mi nemá čo očakávať, hľadať a robiť 
a že už môže spokojne odovzdať svo
ju dušu do Stvoriteľových rúk.

Každý záhradník, ktorý zasadí no
vý sad, pestuje ho, zušľachťuje, sta
rá sa o to, aby sa rozrástol, zakvi
tol a prinášal stále dobrú úrodu. 
Teší sa na plody svojej činnosti, usi
lovnej práce, často namáhavej a veľ
mi obetavej. Vie však, že nestačí len 
zasadiť nový strom, ale že jeho rast 
treba sledovať, včas ho zaštepiť, oše
trovať a že len tak môže očakávať, 
že mu strom prinesie hojnú úrodu, 
plody jeho práce, vytúženú odmenu 
za obetavosť a námahu.

Každý z nás je tým dobrým záhrad
níkom, hospodárom vo svojej rodine, 
na svojom pracovisku, i vo svojom 
životnom prostredí.

Starostlivý otec sleduje svojich sy
nov a  dcéry. Teší sa z ich úspechov. 
Veď sú plodmi jeho úsilia. Ale neraz 
zarosí i zaslzí sa oko dobrého, sna
živého otca i matky, keď sa jablko 
predsa len ďaleko odkotúľa od svoj
ho strom u . . .  V zadumaní zvažuje, 
kde asi urobil chybu, alebo neurobil 
to. čo by mal včas vykonať. Jedno je 
isté: ak sa človek príliš spolieha len 
na svoje sily a schopnosti, sleduje 
len svoje ľudské, prízemné zámery a 
ciele, zisťuje, že môže použiť len 
úzky rám ec možností a preto pred
pokladané úspechy sa mu vykĺznu z 
rúk . . .

Na všetko ľudské úsilie je potreb
ná v prvom rade vyprosovaná Božia 
milosť. Len v spolupráci s Božím po
žehnaním možno očakávať uspokojivé 
výsledky.



Chorý a neplodný strom sa nedá 
zachrániť. Treba ho vyťať. Výchovou, 
či samovýchovou a zlým vplyvom 
spotvorená ľudská duša sa dá v ž d y  
z a c h r á n i ť .  Najúčinnejším pro
striedkom je modlitba, osobná prí
kladná zbožnosť, život ponorený do 
sviatosti zmierenia a Eucharistie, 
ktoré človek o b e t u j e  za svoje 
dieťa.

A Pán prijme naše úsilie, svojou 
milosťou nahradí nedostatky, p re
hliadne láskavo naše ľudské neprá
vosti, znehodnotí zlé následky na
šich omylov a zloby srdca, ak ich  
včas oľutujeme a urobíme nápravy. 
Pán vie, že človek je slabý, krehký 
tvor, že často nedokáže vo svojej 
obmedzenosti a úbohosti uskutočniť 
ani tie najprijateľnejšie predsavzatia. 
Modlime sa a snažme sa, aby sme 
spolu so staručkým Simeonom mohli 
opakovať: „Teraz prepustíš svojho 
služobníka. Vládca, podľa svojho slo
va v pokoji. . .“ (Lk 2, 99).

Tibor Fedoroinko

Očistná cesta duchovného 
života

(Boh nás vyslobodzuje 
z hriechu.)

Každý dobrý otec venuje výchove 
svojich detí veľkú starostlivosť. S ne
výslovnou starostlivosťou vychováva 
svoje deti náš nebeský Otec. S veľ
kou bdelosťou a starostlivosťou sa 
zapodieva s každým z nás. Stará sa 
rovnako o človeka, ako aj o vrabče- 
ka a poľné ľalie. On všetko objíma, 
tvorí a ochraňuje.

Navyše vytvára pre človeka život 
nadprirodzený a otvára mu bránu do 
večného života. Pripodobnil sa člo
vekovi, aby mu uľahčil cestu doko
nalosti, svätosti a spásy. Boh v ľud
skom tele sýtil lačných, uzdravoval 
chorých, slepým vracal zrak, hlu
chým sluch, nemým reč a chromým  
zdravé údy. Odpúšťal hriechy, krie
sil mŕtvych a ku všetkým volal: 
„Poďte ku mne všetci, ktorí pracuje
te a ste obťažení, a ja vás občerst
vím!“ (Mt. 11, 28).

Boh je samá dobrota, spravodli
vosť, nevinnosť a  čistota! Všetko, čo 
sa zhoduje s Jeho vôľou a zákonom, 
je dobré, spravodlivé a sväté. Všet
ko, čo sa prieči jeho vôli a  Jeho več
nému zákonu, je hriech. Naším cie
ľom, ktorý nám náš nebeský Otec 
predkladá pri našej duchovnej ob
nove, je to, aby dosiahol od našej 
slobodnej vôle úprimné a stále priľ- 
nutie k jeho božskej vôli, úplnú h ar
móniu túžob, úsudkov i skutkov so 
zvrchovanou vôľou Otca, ktorá nie je 
ničím iným ako On sám! Toto je náš 
ideál, ktorý máme uskutočňovať po
čas svojho pozemského putovania.

Čo nám stojí v ceste nášho ideálu?  
Hriech, ktorý je odklon od nášho 
cieľa. Ak je hriech všedný (ľahký), 
zatemňuje tento ideál. Ak je hriech  
ťažký (sm rteľný), poškvrňuje a úpl
ne gniavi náš vytýčený cieľ. Tu je 
potrebné najsamprv správne pocho
piť povahu a zlobu hriechu, či všed
ného, či smrteľného (ťažkého).

Ťažký hriech je vedomé a dobro
voľné porušenie zákona vo vážnej

veci. Všedný hriech (ľahký) je vedo

odslúženie prvej Služby Božej — číta sa v našom obrade vo Veľký 
štvrtok dopoludnia na Službe Božej. Pretože v našich časoch ve
riaci z príčiny zamestnania nemôžu sa zúčastniť na dopoludňaj
ších bohoslužbách Veľkého štvrtka a nemajú možnosť vypočuť 
čítanie evanjelia o Poslednej večeri, a toto evanjelium sa tiež 
u nás nečíta v nedeľných a sviatočných bohoslužbách, o. Štefan 
Papp, aby dal plný obraz strastí Ježiša Krista a tiež, aby priebeh 
strastí sa čítal v chronologickom poriadku, upravil 12 evanjelií 
Veľkého štvrtka na základe všetkých štyroch evanjelistov a takto 
tie evanjeliá majú tento obsah:

I. evanjelium: Uznesenie židovskej veľrady zahubiť Ježiša. Judášova zrada. 
Príprava veľkonočnej večere. Sadli si k stolu veľkonočnej večere. Ježiš umý
va nohy apoštolom. Ježiš označuje zradcu.

2 evanjelium: Posledná Pánova veľkonočná večera. Ježiš ustanovuje Svia
tosť Oltárnu (Najsv. Eucharistiu).  Prikázanie lásky. Petrovi Ježiš hovorí, že 
ho zaprie a  všetci učeníci v tejto noci ho opustia.

3. evanjelium: Ježišov rozlúčkový rozhovor s učeníkmi. Ježiš potešuje svo
jich učeníkov.

4. evanjelium: Pokračovanie rozlúčkového rozhovoru s učeníkmi: „Ja som 
pravý vinič a vy ste ratolesti.  Milujte sa navzájom.“

5. evanjelium: Ďalšie pokračovanie rozlúčkového rozhovoru Ježiša s uče
níkmi: „Svet nenávidí vás a mňa. Pošlem vám Uteštteľa. Váš smútok sa obráti 
na radosť.“

6. evanjelium: Ďalší rozlúčkový rozhovor Ježiša: „Dúľajte: Ja som premohol 
svet!“

7. evanjelium: Veľkííazská modlitba Ježiša za učeníkov a za veriacich.
8. evanjelium: Ježiš v Getsemanskej záhrade. Judášova zrada. Zajatie Je

žiša.
9. Súd nad Ježišom u Annáša. Peter zapiera Ježiša. Vysmievanie sa Ježišovi. 

Nočný súd u Kajfáša. Rozsudok veľrady: Musí zomrieť, Judášova smrť.
10. evanjelium: Ježiša privádzajú pred Piláta. Prvý výsluch pred Pilátom. 

Ježiš pred Herodesom. Druhý výsluch pred Pilátom. Ježiša tŕním korunujú. 
Voľba Barabáša. Pilát odsudzuje Ježiša na smrť ukrižovaním. Posmievame 
sa odsúdenému Ježišovi.

I I .  evanjelium: Golgofa I. — Krížová cesta Ježiša na Golgotu. Ukrižovanie 
Ježiša. Posmievame sa ukrižovanému Ježišovi. Dvaja zločinci ukrižovaní s 
Ježišom.

12. evanjelium: Golgola II. — Ukrižovaný Ježiš sa stará o svoju Matku. 
Posledné Ježišove slová na kríži. Ježiš umiera na kríži.

Poznámka: Po každom strastnom evanjeliu vyzváňajú všetky zvony — po 
poslednom — dvanástom — už sa v našich chrámoch nezvoní až do vzkrie
senia, a to na znak smútku.

Už sám názov „Strasti“ hovorí o obsahu tejto  bohoslužby. Preto 
ju nevysvetľujeme. Avšak poznamenávame, že táto bohoslužba 
trvá poldruha hodiny a možno i trošku viac. Možno niekto je 
„netrpezlivý“ k takej „dlhej“ bohoslužbe. A tu by sme chceli po
vedať: Koľko ráz presedíme veľa hodín na miestach, kde sa nikto 
nemodlí? Alebo: či nepovie aj nám Ježiš Kristus ako povedal 
apoštolom: „Nevládali ste ani hodinu so mnou bedliť?“ (Mt 26, 
40), alebo ešte horšie: Nepoznám vás!“ Nie. Toto sa s nami ne
smie stať! Pozrime sa do svojho svedomia a povedzme si: „Pane, 
zhrešil som, to bolo z ľudskej slabosti, — avšak Teba som ne
zanechal, stál som pri Tebe v Tvojich strastiach a to nie netrpez
livo, ale s láskou k Tebe a s ľútosťou v duši nad mojimi hriech
m i!“ Možno práve takáto naša prítomnosť na Strastiach preváži 
na súde naše vážky na stranu našej spásy!

Z biblických dejín
III. Svedectvá archeológie a histórie

Rybník — kúpeľ v Jeruzalem e, pri Ovčej bráne, zvaný Betesda, ktorý spo
mína apoštol Ján (5, 2 ), — kde sa hovorí o vyzdravení chorého, popierali, 
vraj neexistoval, lebo ho v našich časoch nebolo. Vraj bola to len fantázia 
apoštola Jána. Vykopávky archeológov dokázali, že rybník skutočne existoval, 
archeológovia ho našli. Križiaci na tom .mieste urobili nad rybníkom kryptu a 
nad ňou v 5. storočí postavili baziliku, z ktorej viedli schody do rybníka.
V priebehu stáročí bclo všetko zničené, rybník zasypaný ruinami chrámu, 
a až vykopávky (r. 1956) objavili prvotný rybník a správa, akú podáva apoš
tol Ján, je archeologicky dokázané.

Osoba sudcu Kristovho, Piláta, bola taktiež neuznávaná za historickú. — 
Keď v roku 6 po Kr. bol Archelaus, vládca nad Judeou, Samáriou a Idumenou, 
Rimanmi zvrhnutý a cisárom  Augustom poslaný do vyhnanstva, jeho zem 
bola pripojená k sýrskej provincii a  do Judey boí poslaný rímsky prokurátor.



Evanjeliá spomínajú meno prokurátora Poncia Piláta. Prokurátori nežili v Je
ruzaleme, ale v Cézarei, do Jeruzalem a prichádzali len na veľké židovské 
sviatky, aby svojou prítomnosťou brzdili povstalecké úmysly Židov. Pri ob
javení archeológmi veľkého am fiteátra v Cézarei, spomínaného aj židovským 
historikom Jozefom Fláviom, na jednom z kameňov bol nájdený nápis s me-> 
nom Poncia Piláta a  cisára Tibéria. Kameň s nápisom je vysoký 82 cm a ši
roký 68 cm. Archeológovia ustanovili, že kameň bol alebo základom sochy, 
ktorú dal Pilát postaviť na česť cisára Tibéria, alebo doskou na budove po
stavenej Pilátom. Tento nápis ostal ako dôkaz jestvovania osoby, ktorá vy
niesla rozsudok nad Ježišom Kristom. — Meno Poncia Piláta spomína aj rím 
sky dejepisec Tacitus.

S menom Piláia je spojený ešte jeden veľmi dôležitý objav, a to m i e s t o ,  
kde Pilát odsúdil Ježiša Krista na smrť na kríži. — Synedrion (vysoká ži
dovská rada) vyhlásil Ježiša za človeka hodného smrti. Avšak bolo potrebné, 
aby rozsudok vyhlásil prokurátor Pilát. Preío Ježiša odviedli pred Piláta. 
Evanjelista Ján (19, 13—14) uvádza miesto, kde stál Pilátov sudcovský stolec 
a tiež hodinu rozsudku: „ . .  . Piiát dal vyviesť Ježiša, posadil sa na súdnu 
stolicu na nádvorí, ktoré sa volalo Litostraton, po židovský Gabatta. Bol práve 
Prípravný deň pred Veľkou nocou okolo šiestej hodiny.“ Z tohto vidieť, že 
odsúdenie Ježiša sa stalo v paláci, v ktorom v tých dňoch prebýval Pilát, 
a to na nádvorí, ktoré apoštol Ján nazýva Litostraton (Dlažba,) po hebrejsky 
(arainejsky) Gabbata. Litostraton je slovo grécke a znamená miesto vyložené 
kameňmi, dlažbou, a Gabbata znamená miesto vyvýšené.

Rímsky prokurátor väčšinu roku prebýval v prímorskej Cézarei. Počas 
sviatkov, hlavne veľkonočných, keď bol Jeruzalem preplnený Židmi nielen 
z Palestíny, ale aj z diaspóry (rozhádzaných po m estách mimo Palestíny), 
a kde nie raz dochádzalo k vzburám proti Rimanom, odchádzal prokurátor 
do Jeruzalema. Tu prebýval alebo v tvŕdzi Antónia, alebo v kráľovskom paláci 
Herodesovom. — Kresťanské podanie hovorí, že vtedy Pilát prebýval v tvŕdzi 
Antónia pri jeruzalemskom chráme.

Archeologické vykopávky ukázali, že práve na mieste tvŕdze Antónia, ktorú  
postaví! Herodes, boli dve nádvoria, jedno nižšie a jedno vyššie. Nádvorie 
bolo v priebehu stáročí zasypané hlinou vysoko na dva metre a po jej odstrá
není sa ukázalo, žo je vyložené veľkým] kamennými kockami, kvádrami, 
z tvrdého červeného kameňa. Rozmery kvádrov sú 2 m dlhé, 1,5 m široké a
0,5 m hrubé. Archeológovia dokázali, že to je to miesto, o ktorom hovorí 
apoštol Ján a kde Pilát odsúdil Ježiša Krista na smrť. Toto miesto sa nazý
valo súčasne aj Litostraton, aj Gabbata. Tvŕdza bola vystavaná na najvyššom  
vrchu Jeruzalema, ktorý nazývali Gabbata (výšina), tak ju zvali Židia, a po 
vyložení nádvoria kamennými kvádrami nádvorie nazvali „Kamenná dlažba“
— Litostraton. Rímsko-grécky názov urážal Židov, preto oni naďalej nazývali 
miesto po svojom: Gabbata — výšina — clilmec. Preto apoštol Ján použil obe 
názvy, nový a starý, nový — úradný a starý — ľudový. Je to miesto, kda 
bol Ježiš odsúdený na smrť na kríži, o čom hovorí aj rímsky historik Tacitus, 
keď spomína Krista a kresťanov slovami: „Pôvodca tohto mena — Kristus — 
bol za vlády Tibéria námestníkom Ponciom Pilátom ukrižovaný“ (Tacitus, 
Annales XV. 44). — Je to ďalší dôkaz historickosti udalosti ukrižovania Je
žiša Krista.

Sú ešte ďalšie dôkazy historickej skutočnosti osoby Krista: kresťanský le-i 
topočet, — život Cirkvi — svätci Cirkvi, — svetskí vedci, ktorí sú presved
čení, že Kristus je historickou osobou aíď.

Ktorého dna sa narodil Ježiš Kristus? — Evanjeliá nič nehovoria o dni 
a dátume narodenia Ježiša Krista. Preto bolo viac rôznych názorov o dni a 
dátume narodenia Ježiša Krista. Jedni označovali dňom Kristovho narodenia
6. alebo 10. január iní 18. november, 25. m arec, 28. m arec. Svätý Bažil Veľký, 
sv. Gregor Teológ a sv. Ján Zlatoústy označujú za deň narodenia Ježiša 
Krista 25. december a  v tento deň oni svätili Narodenie Kristovo. V tom 
zmysle tento deň bol prijatý ako skutočný deň narodenia Kristovho v celej 
Cirkvi. Ustálenie tohto dátumu malo vplyv na ustálenie dát iných sviatkov, 
ktoré súviseli s Vianocami, ako Pomenovanie Ježiša, Stretnutie Pána, Zvesto
vanie Pána a Narodenie Jána Krstiteľa.

A v ktorom roku sa narodil Ježiš Kristus? — Evanjeliá neoznačujú rok 
narodenia Ježiša Krista, len píšu, že sa to stalo za vlády kráľa Herodesa v 
Palestíne, a cisára Oktaviána Augusta v Ríme, keď bol súpis obyvateľstva, 
keď sa zjavila na nebi hviezda veľkej jasnosti. Znovu apoštol Pavol v Liste 
ku Galaťanom píše, že sa to stalo „Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho 
Syna, zrodeného zo ž e n y . . .“ (4, 4 ). — Tieto všetky údaje sú povedané veľmi 
všeobecne. Evanjelisti a apoštol Pavol nepotrebovali označovať rok, pretože 
vtedajší čitatelia to vedeli presne, preto poznamenali len všeobecné histo
rické údaje. — Do nar. Ježiša Krista roky sa počítali „od založenia Ríma“ľ 
Po rozšírení sa kresťanstva roky sa začali počítať od narodenia Ježiša Kris
ta. V šiestom storočí rímsky mních Dionýz Exiguus (M alý) vypočítal, že na
rodenie Ježiša Krista sa stalo roku 754 od založenia Ríma. Teda, on bral rok  
753 ako prvý rok pred Narodením Krista a rok 754 ako prvý rok po Kristovi 
a na základe tohto prepočtu terajší rok je 1981. po Kristovi. Avšak vo výpoč
toch Dionýz Malý sa zmýlili. Neskoršie dôkladné štúdie dokázali, že Kristus 
sa narodil 6—7 rokov skôr, než to myslel Dionýz, teda v rokoch 747—748 
od založenia Ríma. Teda, náš terajší letopočet zaostáva o 6—7 rokov. Avšak 
toto nie je podstatné. Narodenie a  život Krista na zemi je najdôležitejšou  
udalosťou svetových dejín, je centrom dejín.

Ježiš Kristus bol ukrižovaný v piatok 14. Nisana, pravdepodobne roku 782 
od založenia Ríma, podľa nášho letopočtu 7. apríla roku 30.

mé a dobrovoľné porušenie zákona v 
menej dôležitej veci, alebo tiež nepo
slušnosť vo veci dôležitej (vážnej), 
ale nie úplne dobrovoľne, alebo nie s 
dokonalým poznaním a pohľadom, či 
súhlasom.

Všedný hriech úplne dobrovoľný je 
alebo chybou prechodnou, alebo hrie
chom zo zvyku. Tento stav človeka 
bezpochyby zraňuje Boha a  na urči
tý čas zastavuje vzlet k dokonalosti. 
Ak sa však človek ihneď spamätá a 
žiada Boha o odpustenie, Boh zabúda 
na našu nevernosť a neodníma nám 
svoju blahosklonnosť.

Keby však bol všedný dobrovoľný 
hriech návykom a človek by si za
choval vo svojom srdci uváženú a do
brovoľnú náklonnosť k hriechu, s ta 
val by si neprekonateľnú prekážku 
Božej veľkodušnosti a láskavosti. V 
tom prípade bola by duša v stave 
vlažnosti. Takýto stav je pre dušu 
veľmi nebezpečný.

Ako môže niekto pokračovať v 
čnostiach, keď každú chvíľu stavia 
prekážky Božej činnosti?! Ako môže 
Boh preukazovať takej duši svoju 
nežnú otcovskú náklonnosť, ktorú 
potrebuje, aby sa zachránila — keď 
Bohu nepreukazuje nijakú jemnú po
zornosť tvora? A predsa kvet bož 
skej lásky potrebuje byť stále zavla 
žovaný vodou milosti. Bez toho slab 
ne, vädne a opadáva. A tým si vlaž 
ná duša sama prerušuje spasiteľné 
kanály milosti, ktoré jej udržujú ži
vot. Treba si preto urobiť inventúru 
svojich podlžností voči svojmu 
Stvoriteľovi, kým je ešte čas milosti 
a milosrdenstva!

Vyhýbanie sa ťažkému hriechu po 
kladáme za samozrejmé. Ale kto si je 
istý, že toto predsavzatie si zachová 
až do konca? Náklonnosť k zlému je 
v ľudskej padlej prirodzenosti veľká. 
Zvody zlého môžu byť niekedy také 
vábivé, že bez zvláštnej pomoci Bo
ha, akú môže dosiahnuť iba modlit
ba, by človek podľahol. V čase svo
jej duchovnej mladosti si robí človek 
ilúzie, avšak sv. Peter nás upozor
ňuje: „Bratia, buďte striezliví a bdej
te, lebo váš protivník, diabol, ako 
ručiaci lev obchádza a  hľadá, koho 
by pohltil! Vzoprite sa pevne vo vie
re !“ — Nebuďme teda opovážliví!

Boh je posledný cieľ celého tvor
stva. Tento cieľ dobrotivý Boh po
máha človekovi dosiahnuť s morál
nou istotou. Preto Boh vykupuje ľu
dí smrťou vlastného Syna, Bohočlo- 
veka — Ježiša Krista. Robí to preto, 
lebo večnou láskou nás miloval. Od
púšťa nám naše previnenia, keď Ho 
prosíme za odpustenie, i keď dobre 
pozná našu slabosť, že opätovne 
upadneme.

Neunavujme trpezlivosť dobrotivé
ho Boha! Veď sme pred Ním iba 
prášok, ktorý odnáša vietor. Neodo- 
pierajme Jeho dobrote a láske, Jeho 
moci a spravodlivosti, ale v Jeho veľ
kom milosrdenstve očakávajme Jeho 
odpustenie a spásu svojej duše v 
objatí Jeho spravodlivosti, moci a mi
losrdnej lásky.

Panna Mária, nauč nás žiť s Tebou 
vo viere, láske a ustavičnej službe 
nášho Otca, aby sme splácali Jeho 
lásku našou láskou a  kráčali pod 
Tvojou ochranou v Božej bázni, kto
rá je počiatok múdrosti. (Sir. 1, 16).

Mikuláš Mariánsky



Z kresťanského sveta
@  V nedeľu 26. októbra m. r. 

predpoludním pri slávnostnej sv. 
omši na Svätopeterskom námestí 
vyhlásil Svätý Otec za blahoslave
ných kňaza Luigi (Alojza) Orióne, 
Bartolomeja Longu, laického apošto
la a rehoľníčku Máriu Annu Sálovú. 
Všetci traja boli Taliani.

Blahoslavený Luigi Orióne, zakla
dateľ mužskej rehole synov Božej 
prozreteľnosti a ženskej rehole m a
lých sestier misionárok lásky, žil v 
rokoch 1872— 1940.

Blahoslavený Bartolomej Longo, 
spisovateľ a novinár, zakladateľ m a
riánskej svätyne v Fcm pejách a in
špirátor charitatívnych diel, kloré 
boli pri tejto svätyni zriadené, za
kladateľ ženskej rehole dominikánok, 
dcér sv. ruženca z Pompejí, zaklada
teľ časopisu Ruženec a nové Pompe
je, v ktorom 40 rokov sa prihováral 
čitateľom a  vzbudzoval v nich lásku 
k najsvätejšej Matke, žil v rokoch  
1821—1926.

Blahoslavená Mária Anna Sálová, 
sestra z rehole marcelínok, učiteľka 
a vychovávateľka, žila v rokoch 1829 
až 1891. Jej žiačkou bola aj matka 
Jána Krstiteľa Montiniho, neskoršieho 
Pavla VI.

Svätý Otec v homílii poukázal na 
hrdinské čnosti troch  nových blaho
slavených, kňaza, rehoľníčky a laika, 
a pozval všetkých nás, aby sme po
dľa ich príkladu vydávali svedectvo 
Kristovi v dnešnom svete verní svoj
mu povolaniu, úprimní, ponížení a 
vytrvalí v snahe po dokonalosti a 
svätosti. Pripomenul aj rôzne poku
šenia, s ktorými sa stretávam e, keď 
chcem e premeniť spoločnosť. Nestačí 
chcieť meniť iba vonkajšiu štruktúru  
spoločnosti, ale v prvom rade seba. 
Noví blahoslavení hovoria ku všet
kým, ku kňazom, k rehoľníkom i k 
laikom, že prvou a najdôležitejšiu  
úlohou je zmeniť seba samých, obe
tovať seba samých v nasledovaní 
Krista v pravidelnej a vytrvalej kaž
dodennej askéze. Ostatné príde ako 
dôsledok takéhoto životného postoja.

% V Jeruzaleme prvýkrát sprístup
nili verejnosti cenný zlomok nedávno 
nájdeného rukopisu proroka Nahu- 
ma.

9  Svätého Otca Jána Pavla II. nav
štívil spolu so švédskou princeznou  
Lilianou aj prímas švédskej Iuterskej 
cirkvi arcibiskup Olaf Sondbyj s man
želkou. Po audiencii ich Svätý Otec 
sprevádzal do podzemia baziliky sv. 
Petra k hrobu švédskej kráľovnej 
Kristíny.

Panna Mária — Matka Spasiteľa — Bohorodička
Panna Mária (Miriam zn. pekná) — pochádzala z rodu kráľa 

Dávida, veľmi schudobneného. Je j rodičmi boli Joachim a Anna 
a žili v Nazarete. Malá Mária od detstva bola daná do jeruzalem
ského chrámu, aby tam, s ďalšími devami, slúžila Bohu až do do
spelosti. Keď dospela, vrátila sa domov a bola zasnúbená s Jozefom, 
tesárom, ktorý tiež pochádzal z rodu Dávidovho. Podľa židov
ských obyčají zostala ešte rok u rodičov. Tam je j priniesol anjel, 
poslaný od Boha, zvesť, že sa má stať matkou Spasiteľa sveta. Keď 
dala súhlas, silou Ducha Svätého prijal v nej Boží Syn ľudskú po
dobu, telo.

Rímsky cisár vydal rozkaz, aby bolo spočítané všetko obyvateľ
stvo impéria. Každý sa mal hlásiť k zápisu tam, odkiaľ pochádzali 
jeho rodičia. Preto Jozef a Mária odišli z Nazareta do Betlehema, 
a tam sa naplnil čas: Panna Mária porodila Ježiša Krista, ktorý je 
Bohom a súčasne človekom, predpovedaný Vykupiteľ sveta. Mária 
ho porodila zostanúc pannou pred pôrodom i po pôrode.

Ďalší život Panny Márie je spojený so životom Ježiša Krista.
Po nanebovstúpení Ježiša Krista — ako sa dozvedáme z cirkev

ného podania, — Panna Mária bývala u apoštola Jána a to v Je
ruzaleme a tiež v Efeze. Keď prišla hodina je j smrti, je j duša 
bola vzatá do neba a apoštoli pochovali je j telo. Z cirkevného 
podania sa dozvedáme, že apoštol Tomáš nebol na pohrebe a, 
prídúc na tretí deň po pohrebe, chcel vidieť je j telo. Ale keď 
apoštoli odkryli hrob, je j telo nenašli. A boli presvedčení, že Pan
na Mária bola oslávená a bola vzatá i s telom do neba.

Rok usnutia Panny Márie nie je presne známy. Cirkevný histo
rik Eusébius hovorí, že Panna Mária, žila ešte po nanebovstúpení 
Ježiša Krista 15 rokov, takže pri zosnutí bola 63-ročná. Pretože 
Ježiša porodila približne v pätnástom roku svojho života, zomrela 
približne v 49. roku nášho letopočtu. Iní spisovatelia určujú dá
tum usnutia Panny Márie na rok 50, keď sa apoštoli zišli do Je
ruzalema na koncil. Či zosnulá v Efeze alebo v Jeruzaleme, vedec
kými znalcami nie je  vyriešené. Ale viera nanebovzatia tela Panny 
Márie je všeobecne prijatá Cirkvou už od V. storočia.

Panna Mária, vyvolená za Božiu Matku, bola ako jediná zo 
všetkých ľudí od svojho počatia uchránená od dedičného hrie
chu, čo bolo vyhlásené za pravdu viery pápežom Piom IX. 8. de
cembra roku 1854, ako dogma o Nepoškvrnenom počatí.

Pravda viery o nanebovzatí Panny Márie bola vyhlásená pápe
žom Piom XII. v roku 1950. Avšak v našom obrade táto pravda 
viery bola už od prvokresťanských časov.

Sviatky Presvätej Panny Márie: Narodenie Panny Márie (8. 
septem bra), Stretnutie Pána (2. februára), Zvestovanie Panny 
Márie (25. m arca), Usnutie Presvätej Panny Márie (15. augusta), 
Pokrovu — Ochrany Presvätej Bohorodičky (1. októbra), Nepo
škvrnené Počatie (8 .'decem bra). — Z uvedených sviatkov v na
šom obrade sú teraz dekrétnymi sviatkami: Zvestovanie Panny 
Márie a Usnutie Panny Márie.

SVÄTÉ PÍSMO O BOHU
Nadprirodzené Božie zjavenie

Boh dal o sebe vedieť dvojakým spôsobom: p r i r o d z e n ý m  
a n a d p r i r o d z e n ý m.

Prírodu sveta Boh tak stvoril, že ona výrazne svedčí o svojom 
Stvoriteľovi. Apoštol Pavol hovorí: „Veď je  im zjavné to, čo treba 
poznať o Bohu, Boh sám sa im zjavil. To, čo o Bohu nevidíme, 
možno vybadať rozumovým poznaním z jeho diel, odkedy jest
vuje svet, t. j. jeho večnú moc a božstvo.“ (Rim. 1, 19—20). Túto 
prirodzenú cestu poznania Boha sme podali v predošlých čas
tiach. Tam sme videli, že už stvorená príroda je z j a v e n í m  pre 
ludí, lebo z nej poznávajú z á k l a d n é  p r a v d y  o jestvovaní 
a veľkosti Boha. Boh je neviditeľný, ale ľudský rozum má mož
nosť poznať ho ako príčinu a cieľ všetkého, čo jestvuje. V každej 
stvorenej bytosti môžeme akoby v zrkadle zachytiť odraz jej 
Pôvodcu a Stvoriteľa a tak nepriamo, zdravým usudzovaním a



dôvodením dokázať jestvovanie Boha a do iste] miery a j jeho 
vlastnosti.

Okrem toho prirodzeného zjavenia Boh dal ľuďom aj n a d p r i- 
r o d z e n é  z j a v e n i e  o sebe. V tomto zjavení zjavil nám sám 
Boh veľa náboženských právd, lebo sám priamo alebo nepriamo 
p r e h o v o r i l  k ľ u ď o m .  Toto je nadprirodzené zjavenie.

Z nadprirodzeného Božieho zjavenia sa dozvedáme o Bohu 
oveľa viac než z prirodzeného zjavenia: dozvedáme sa nielen o 
jestvovaní Boha, ale o jeho vôli, o jeho vzťahu k nám, o tajom 
stvách skrytých v Bohu.

Nadprirodzené zjavenie je podané v Svätom písme.
Toto nadprirodzené zjavenie bolo veľmi potrebné. Veď najväč

šie umy starého sveta ako Sokrates, Platón, Aristoteles veľmi sa 
mýlili v Božích veciach. Neboli si istí, či je len jeden Boh alebo 
viac, či ľudská duša skutočne po smrti tela žije. Preto Sokrates 
v knihe, ktorú pripisujú Platónovi (Alcybiades II) hovorí: „Alcy- 
biade čakajme, až posol z neba príde nás poučiť, ako sa máme 
správať k bohom a ľuďom, a majme nádej na božiu dobrotu, že 
tento deň je už neďaleko“.

Sv. apoštol Pavol o tomto tak píše: „Lebo hoci [ľudia) prišli 
k poznaniu Boha, ale zošaleli svojím rozumovaním a ich nemúdra 
myseľ sa zatemnila. Mysliac si, že sú múdri, stali sa hlúpymi a 
zamenili slávu nepominuteľného Boha za obraž a podobu pomi
nuteľného človeka alebo vtákov, štvornožcov a zemeplazov.“ 
[(Rim. 1, 21—23). Krátko povedané — stali sa modloslužobníkmi.

Teda nadprirodzené zjavenie bolo veľmi potrebné.
Po Abraháma (približne 1800 rokov pred Kristom) Boh dával 

zjavenia o sebe jednotlivým osobám (Adam, Enoch, Noe). Od 
Abraháma sa Boh zjavoval v izraelskom národe.

Izraelský národ bol jediný národ starého veku, ktorý mal mo
noteistické náboženstvo, veril v j e d n é h o  Boha. Hoci izraelský 
národ žil uprostred pohanských národov, bol pod vplyvom po
hanských národov, predsa si vieru v jedného Boha, Stvoriteľa 
sveta, zachoval. A keď sa klonil k pohanstvu, v také časy zjavo
vali sa proroci, ktorí slovami „takto hovorí Pán“ hlásali proroc
tvá, robili zázraky, utvrdzovali národ vo viere zjavujúc mu Božie 
pravdy. A takto Božie zjavenie prechádzalo z pokolenia na po
kolenie, dokiaľ ho nezapísali do kníh zvaných Sväté Písmo.

„Mnoho ráz a rozličným spôsobom Boh prerovoril kedysi k 
otcom ústami prorokov, napokon teraz, za našich dní prehovoril 
k nám ústami Syna“ (Žid 1, 1—2), — hovorí sv. apoštol Pavol. 
Pán Boh zjavoval seba Adamovi, Noemu, Abrahámovi, prorokom, 
nakoniec prehovoril k nám ústami svojho Syna Ježiša Krista. A 
Kristus ustanovil Cirkev, aby svoje poslanie urobil trvalým až 
do konca sveta. Cirkvi odovzdal svoje zjavenie s povinnosťou, 
aby ho ľudstvu hlásala.

Na svete je naše poznanie Boha 1. nepriame, 2. čisto zemské a 
3. neúplné.

Nepriame preto, že Boha nevidíme priamo, z tváre do tváre, 
povedzme ako ľudí, ale Ho poznávame len zo stvorených vecí. 
Na zemi sa presvedčujeme o tom, že Boh jestvuje a poznávame 
Jeho dokonalosti z vecí stvorených, preto toto poznanie je  ne
priame.

Okrem toho naše poznanie Boha je  čisto z e m s k é a my podľa 
Božieho zjavenia (berúc výrazy Svätého písma) používame pre 
vlastnosti a pojmy Božie výrazy zemské, ľudské. Napr. o Božej 
dokonalosti môžeme myslieť len o takej, akú si môžeme pred
staviť, teda Boha poznávame len po zemsky.

A neúplným naše poznanie je preto, že je  len nepriame a čisto 
zemské.

Naše p r í r o d n é  poznanie Boha je potvrdené a doplnené 
n a d p r i r o d z e n ý m  z j a v e n í m ,  ktoré sa začalo v ra ji a 
bolo zakončené Ježišom Kristom. Toto poznanie je omnoho bo
hatšie a vonkoncom neomylné, lebo sa opiera o Božiu pravdo
vravnosť. Avšak tiež dáva nám poznanie Boha len n e p r i a m e  
a n e ú p l n é .  Pod týmito slovami rozumieme to, že na tomto 
svete nemôžeme vidieť Boha, aký je. Žiadny stvorený rozum

Pravé šťastie

Erika bola sirotou. Rodičia jej zo
mreli v mladom veku. Ujala sa jej 
babička, ktorá ju pritúlila. Starala  
sa i o jej budúcnosť. Erika dochá 
dzala autobusom do mesta do strsd  
nej školy, na ktorej úspešne zmatu 
rovala. Dostala miesto v úrade, kde 
si správaním a prácou čoskoro zís
kala priazeň všetkých. Ale iba k rát
ko tam pobudla. Na plese sa zapá
čila fešákovi Milanovi, ktorý z nej 
cez celú zábavu nespustil oči. Viac
krát ju povykrúcal, milo sa jej pri
hovoril a správal sa k nej skromne, 
slušne, čo jej najviac imponovalo.

Po zábave sa jej spýtal, či by sa s 
ňou mohol stretať, lebo on to myslí 
vážne. Eriku jeho slová potešili, 
priala si takého muža, ale aj zabole
li. Bola presvedčená, že až sa dozvie, 
že je sirota, nemá ničoho, bude po 
všetkom. Sklopila oči a smutne mu 
povedala:

— Ja som sirota, nemáme nič, len 
teraz som nastúpila do práce.

— Veď ja chcem  len vás — odpo
vedal Milan. — Ja mám niečo uspo
rené a potom budeme pracovať a spo
riť obaja. Tým viac vás budem ľúbiť, 
keď už nemáíe rodičovskej lásky.

Zobrali sa a Milan plnil svoj sľub 
vernejšie ako Erika predpokladala. 
Nasťahovali sa do činžiaku v kraj
skom meste, kde obidvaja dostali 
prácu v jednom úrade. Milan preja
voval svojej manželke toľkú ohľadu
plnosť a lásku, že to neušlo pozor
nosti spolupracovníkov Mnohí si to 
na ňom vážili, ale našli sa i takí, u 
ktorých to budilo závisť. Dávali ju 
najavo uštipačnými poznámkami. Tá
to závisť sa u nich budila a najmä vte
dy, keď mladý pár čakal rodinku. 
Milan niesol tašku svojej žene do 
práce i z práce, robil nákupy a do
ma robil za ňu všetko, čo mohol.

Keď sa im narodil synček Branko, 
jeho radosť nemala medzí. Cítil sa 
najšťastnejším človekom na svete. 
Neustále ho mal na rukách, kočíko- 
val ho. Ak v noci zaplakal, nedovo
lil Erike, aby k nemu vstala, sám 
mu zohrial mliečko, obriadil ho a za
bával sa s ním, až kým synček ne
usnul. Erika bola šťastná a neraz si 
pomyslela, čím si takého dobrého 
muža zaslúžila.

Branko už hovoril, keď Milan šiel 
do práce sám, lebo manželka mala 
voľno, čo jej zostalo z nevybratej do 
volenky. Bol deň výplaty. Milan vte
dy vždy priniesol darček Bránkoví. 
Erika to pripomínala synčekovi, kto
rý sa nevedel dočkať, kedy sa otec
ko vráti.

Už mal byť doma, ale nebolo ho. 
Minula hodina, ale neprišiel. Telefo 
novala na vrátnicu úradu, v ktorom  
pracoval. Vrátnik odpovedal, že Mi
lan odišiel ako obyčajne. Čakala 
ďalšiu hodinu a nič. Prišiel večer, 
ale Milan neprichádzal. Zmocnila sa 
jej zlá predtucha, lomcoval ňou 
strach . Hlásila to bezpečnosti. Celú 
noc prežila v trápnom očakávaní, do 
rána oko nezažmúrila. Prešiel deň, 
dva, týždeň, ale po Milanovi ani sto
py, akoby sa bol prepadol. Po dvoch 
týždňoch našli ho zavraždeného vo 
vode bez peňazí.

Nemožno vylíčiť bolesť manželky a 
plač synčeka. Ale tým sa to neskon-



čilo. Bezpečnosť ďalej pátrala po zlo
synovi, až ho vypátrala. Pod ťarchou  
dôkazov sa priznal. Bol daný do vä
zenia. odkiaľ si ho vyšetrujúci sud
ca predvolal. Medziiným sa ho spý
tal:

— Prečo si ho zavraždil?
— Pre peniaze, — znela odpoveď

— videl som v nich svoje šťastie.
— A pomyslel si na to, aké ne

šťastie spôsobíš zavraždenému, jeho 
žene i dieťaťu.

— Nie, ja som hľadal len vlastné 
šťastie.

— A našiel si ho? — spýtal sa po
výšeným hlasom sudca.

— Až teraz vidím, že som sebe 
spôsobil najväčšie nešťastie.

Kto hľadá pravé šťastie, musí pri
hliadať k šťastiu druhých. Kto si 
chce pripraviť šťastie na úkor dru 
hých, skôr-neskôr dostane sa sám do 
najväčšieho nešťastia.

Dr. Ján B u b á n

Zo života eparohie 

Naši jubilanti
V tomto mesiaci si svoje životné a 

kňazské jubileá pripomínajú títo vľd. 
duchovní otcovia:

Ján Tkáč — 40 rokov kňazstva (2.
2 .), Mikuláš Kellô — 70 rokov od na
rodenia (14. 2 .), Juraj Kocák — BO 
rokov od narodenia (16. 2.).

MNOHAJA HIT, BLAHAJA HIT!

SVIDNÍK — Dňa 2. novembra mi 
nulého roku zavítal medzi svidníc- 
kych gréckokatolíkov o. ordinár 
Mons. Ján H i r  k a, apošt. administrá 
tor, ktorý pri tejto príležitosti vyko 
nal obrad posviacky obnoveného 
chrámu. Slávnostnú sv. Liturgiu v 
preplnenom chrám e s ním spoluslú- 
žil okresný dekan a správca gr. kat. 
farnosti Sar. Štiavnik o. Andrej Duj- 
čák a o. Juraj Danko, správca gr.-kat. 
farnosti Bodružal. Zároveň o. Ordi
nár predstavil svidníckym gréckoka
tolíkom novoustanoveného duchov
ného správcu o. Jána Karasa.

Toho istého dňa o. Ordinár nav
štívil aj Miroľu, filiálnu obec grécko
katolíckej farnosti Bodružal a vyko
nal posviacku obnoveného, pamiatko
vé veľmi cenného ikonostasu. Sv. li
turgiu s ním spoluslúžil o. Juraj 
Danko, správca miestnej gr.-kat. fa r
nosti a o. Alexander Schudich, správ
ca gr. kat. farnosti Ladomirová.

Milú slávnosť prežívali veriaci v 
Regetovke, filiálke farnosti Becherov, 
okr. Bardejov, v sobotu dňa 8. no
vembra m. r. V tento deň zavítal k 
nim najdp. ordinár Mons. Ján Hirka, 
aby im posvätil chrám  po generálnej 
oprave. Pri tejto príležitosti kázal 
Božie Slovo a  slúžil sv. liturgiu, kto
rú koncelebrovali vdp. kanonik M. 
Kašpar a vdp. F. Dancák, okr. dekan 
a kňazi zo susedných farností. Ne
možno tu nespomenúť srdečne prija
tie deťmi v ukrajinskej reči a sku
točnosť, že táto filiálka, majúca 
sotva 20 čísel, pýši sa prekrásnym  
chrámom zasvätenému úcte sv. veľ- 
koinuč. Demetrovi a vernosťou veria
cich k svojej gr.-kat. cirkvi.

n e m á  p r i r o d z e n é  s c h o p n o s t i ,  aby Boha videl alebo 
na Boha sa p r i a m o  pozeral a ho p r i a m o  a jasne poznával. 
Boh, čistý Duch, nemôže byť predmetom ľudského zraku.

Avšak i tu máme vedieť, že aj v tomto Božom zjavení nejde 
o to, aby sme úplne a do hĺbky poznali Božie pravdy, ale len 
o ich zrozumenie do toho stupňa, aby sme mohli podľa nich žiť 
(veď aj pravdám fyzického sveta úplne nerozumieme).

V Starom zákone vyhlásil Pán Mojžišovi: „Tvár moju nemôžeš 
vidieť, lebo niet nikoho, kto by mňa videl, a ostal by ešte na
žive“ (Ex 33, 20).

V Novom zákone hovorí Ježiš Kristus: „Nie žeby niekto bol 
videl Otca, iba Ten, ktorý je  od Boha, videl Otca“ (Jn 6, 46). 
„Môj Otec mi všetko odovzdal, a nikto nepozná Syna iba Otec, ani 
Otca nikto nepozná iba Syn a komu to Syn chce zjaviť“ (Mt 11, 
27).

A sv. apoštol Pavol hovorí: „Blahoslavený a jediný Vládca, 
Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich, jediný nesmrteľný, ktorý 
prebýva v neprístupnom svetle. Jeho nikto z ľudí neuzrel, ani 
uzrieť nemôže“ (1 Tim 6, 15—16).

Až v nebesiach vyvolení poznajú Boha p r i a m o ,  j a s n e  a 
d o k o n a l e ,  pretože Pán Boh tam ich mohutnosti s v e t l o m  
n e b e s k e j  s l á v y  k tomu urobí schopnými, ako spievame na 
našej utierni: „a vo svetle Tvojom uvidíme Svetlo“ (Z 35, 10). 
Ježiš Kristus povedal saducejom, že pri vzkriesení budú ľudia 
ako a n j e l i  v nebi (Mt 22, 30). A o anjeloch hovoril, že v nebi 
stále sa pozerajú na tvár Otca, ktorý je na nebesiach (Mt 18, 10). 
Teda odmena pre zmŕtvychvstalých bude videnie Boha. O tomto 
sv. apoštol Pavol takto hovorí: „My teraz vidíme cez zrkadlo, v 
hádanke, potom však (uvidíme) tvárou v tvár. Teraz poznáme len 
čiastočne, potom však budem poznať dokonale“ (1 Kor 13, 12). A 
apoštol Ján hovorí: „Drahí moji, sme teda Božie d ietky . . .  Vie
me, že budeme Jemu podobní, keď sa to ukáže, lebo budeme 
vidieť tak, ako je (1 Jn 3, 2). „Budú vidieť Jeho tvár . . .  Pán Boh 
im bude svietiť“ (Zjav 22, 4).

Videnie a poznanie Boha v nebesiach bude tvárou v tvár pria
me, bezprostredné, jasné — a poznanie Boha na zemi v zrkadle 
vecí stvorených nepriame, tajomné, neúplné.

Avšak hoci naše poznanie Boha v zemnom živote je nedokona
lé, je ono p r a v d i v é a s p r á v n e .  To, čo o Bohu vieme, a ako 
ho z viditeľného sveta poznávame, je naozajstná p r a v d a .  Lebo 
to, čo vieme o Bohu, sa zhoduje so skutočnosťou, ktorú vidíme.

Ci niekedy poznáme Boha úplne? — Hoci spravodliví vidia Bo
ha v nebesiach, avšak ani oni nemôžu poznať Boha zo všetkých 
stránok, t a k  a k o  o n  j e  s á m  v s e b e ,  lebo Boh je pre každý 
stvorený rozum nepochopiteľný a nevyspytateľný. Hoci spravod
liví v nebesiach vidia Boha c e l é h o ,  avšak vidia Ho n i e c e l 
k o m,  nevidia a nepoznávajú Ho mierou nekonečnou. Boh je 
bytosť nekonečná a naše schopnosti poznávania sú ohraničené 
t  nevystačujú, aby poznali Boha na toľko, na koľko je poznateľ
ný-

O tomto takto hovorí Božie zjavenie: „Ty Pánovu podstatu 
chceš vari poznať? Všemocného zvieš ty dokonalosť? Nad nebe
sá vyšší je. Čože spravíš? Od podsvetia hlbší. Co sa dozvieš? 
Rozsah jeho väčší je ako zeme, šírka jeho väčšia ako m ore1 (Job 
U , 7 - 9 ) .

A v Novom zákone: „O, hlboké bohatstvo, múdrost a Božie 
poznanie! Aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nevyskúmateľné 
jeho cesty !“ (Rim. 11, 33).

Zakončíme túto úvahu slovami proroka Jeremiáša, ktorý ho
vorí aj k nám: „Mudrc nech sa nechváli múdrosťou, silák nech 
sa nehonosí silou, boháč nech sa nechváli bohatstvom, ale kto 
sa chváli, nech sa chváli tým, že je  rozumný a pozná mňa, že ja 
som Pán, ktorý sa zlutúvam, prisluhujem právo a pravdu na ze
mi, lebo v týchto mám záľubu, to výrok Pánov“ (Jer 9, 22—23) 
a tiež slovami svätého Augustína: „Nešťastný človek, ktorý všet
ko zná, ale Teba nezná, avšak blažený, ktorý Teba zná, hoci by 
tamto neznal“ (Vyzn. 5, 4).



ŽIVOT JEŽIŠA KRISTA
podľa štyroch evanjelistov

Štvrtok Veľkého týždňa
1. Evanjelium — podľa Matúša

Uznesenie židovskej veľrady zahubiť Ježiša, 
Judášova zrada. Príprava Veľkonočnej večere. 
Sadli si k stolu Veľkonočnej večere. Ježiš umýva 
nohy apoštolom. Ježiš označuje zradcu.

Približoval sa sviatok nekvasených chlebov1, 
ktorý sa volá Veľká noc. Vtedy sa zhromaždili veľ
kňazi a starší z ľudu vo dvorane veľkňaza, ktorý 
sa menoval Kajfáš, a uzniesli sa, že sa podvodne 
zmocnia Ježiša a že ho zabijú. Tu vošiel satan do 
Judáša, ktorý sa volal Iškariotský a bol jedným 
z dvanástich. Ten odišiel a zhováral sa s veľkňaz
mi a veliteľmi, ako im ho vydá. Spýtal sa ich: „Čo 
mi chcete dať, a ja vám ho zradím ?“ No oni mu 
určili: tridsať strieborných. I od toho času hľadal 
príležitosť, aby ho zradil.

I prišiel deň nekvasených chlebov* v ktorý sa 
mal zabiť veľkonočný baránok.2 Poslal teda Petra 
a Jána a riekol: „Choďte a pripravte nám barán
ka, aby sme (ho) jedli!“ Oni sa ho však opýtali: 
„Kde chceš, aby sme pripravili?“ Odpovedal im: 
„Hľa, keď budete vchádzať do mesta, stretne sa 
s vami človek, čo ponesie džbán vody; choďte za 
ním do domu, do ktorého vojde, povedzte hospo
dárovi toho domu: „Učiteľ ti odkazuje: Kde je prí
bytok, v ktorom budem so svojimi učeníkmi jesť 
baránka?“ On vám ukáže veľkú sieň na poschodí, 
zariadenú. Tam pripravte!“ Odišli teda a našli 
tak, ako im bol riekol, a pripravili baránka.

Keď sa zvečerilo, zaujal miesto za stolom spolu 
s dvanástimi (učeníkmi). A pri večeri, keď^diabol 
už bol vnukol do srdca Judášovi, synovi Šimona 
Iškariotského, aby ho zradil, (Ježiš), vedomý si 
toho, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha 
vyšiel a k Bohu ide, vstal od večere, zobliekol si 
Vrchné rúcho, vzal si zásteru a opásal sa ňou. 
Potom nalial vody do umývadla a začal umývať 
nohy učeníkom a utierať zásterou, ktorou bol opá
saný. Prišiel tak až k Šimonovi Petrovi. Ale Peter 
sa ozval: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?“ Je
žiš mu odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo ro
bím, ale potom pochopíš.“ Peter mu odporoval: 
„Pane, ty mi nikdy nebudeš umývať nohy!“ Ježiš 
mu však pohrozil: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať 
so mnou podiel.“ Tu mu povedal Šimon Peter: 
„Pane, teda nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!“ Je
žiš mu riekol: „Kto sa okúpal, potrebuje si umyť 
iba nohy, lebo je (inak) celý čistý. Aj v|y ste čistí, 
ale nie všetci.“ Vedel totiž, kto ho zradí, preto 
riekol: „Nie všetci ste čistí.“

Keď im teda umyl nohy a obliekol si vrchné rú
cho, znova si sadol a hovoril im: „Chápete, čo 
som vám urobil? Vy ma voláte Učiteľom a Pánom, 
a dobre hovoríte, lebo tým som. Keď teda ja, Pán 
a Učiteľ, umyl som vám nohy, aj vy ste povinní 
navzájom si umývať nohy. Dal som vjám príklad, 
aby ste aj vy robili tak, ako som vám robil ja. Ve
ru, veru, hovorím vám, nie je sluha väčší ako jeho 
pán, ani posol nie je väčší ako ten, čo ho poslal. 
Viete to a budete blažení, ak budete podľa toho

konať. Nehovorím to o vás všetkých, lebo viem, 
koho som si vyvolil, ale splní sa Písmo: Ten, čo 
jedol z môjho chleba, pozdvihol proti mne pätu.3 
Už teraz vám to hovorím, skôr než sa to stalo, 
aby ste verili aj potom, keď sa to stane, že ja 
som to. Veru, veru, hovorím vám, kto prijme toho, 
koho ja pošlem, mňa prijme, a kto mňa prijme, 
prijme Toho, ktorý ma poslal.“

Keď to bol Ježiš povedal, vzrušil sa v duchu a 
(celkom) otvorene sa vyslovil: „Veru, v'eru, hovo
rím vám, jeden z vás ma zradí.“ Učeníci pozerali 
teda jeden na druhého a boli v rozpakoch, o kom 
to hovorí. Učeník však, ktorého Ježiš miloval,4 spo
číval pri Ježišových prsiach. Tomu dal Šimon Pe
ter znamenie a povedal mu „Spýtaj sa, kto je to, 
o kom hovorí! On sa teda nachýlil k hrudi Ježi
šovej a spýtal sa: „Pane, kto je to ?“ Ježiš mu od 
povedal: „Ten je to, komu namočím a podám sky
vu chleba.“5 A vzal skyvu, namočil ju a podal Ju
dášovi, synovi Šimona Iškariotského.

A keď jedli, riekol im: „Veru, hovorím vám, je
den z vás ma zradí.“ I zarmútili sa veľmi a začali 
sa ho po jednom vypytovať: „Azda som to ja, Pa
n e?“ On im však odpovedal: „Kto si so mnou 
omočil ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka 
síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda tomu 
človekovi, ktorý Syna človeka zradí! Tomu člove
kovi by bolo lepšie, keby sa nebol narodil.“ Ale 
ozval sa Judáš, ktorý ho zradil, a pýtal sa: „Učite- 
ľu, som to azda ja ?“ On mu odpovedal: „Ty si 
to.“ A hneď po tejto skyve vošiel do neho zlý 
duch. Tu mu Ježiš povedal: „Len urob chytro, čo 
chceš urobiť!“ Ale nik zo stolujúcich neporozumel, 
prečo mu to povedal. Judáš totiž opatroval (spo
ločnú) pokladničku, a tak si niektorí mysleli, že 
mu Ježiš prikázal, aby nakúpil, čo je potrebné na 
slávnosť, alebo aby dal niečo chudobným. Ten te
da prijal skyvu a hneď odišiel. Bola už noc.

1. Slávnosť Veľkej noci u Židov trvala osem dní, od 14. 
do 21. nizana (Jarný mesiac, asi druhá polovica marca a 
prvá polovica apríla) .  Cez ten čas  jedli  nekvasený chlieb 
(azyma, u nás známe ako m aces) ,  preto sa volá veľkonoč
ný sviatok u Židov aj slávnosťou nekvasených chlebov. 
Dni „nekvasených“ chlebov sa volali preto, lebo Mojžišov 
zákon nariaďoval, že v tých dňoch sa smel užívať len ne
kvasený chlieS.

2. Ježiš slávil veľkonočnú večeru o deň skôr (štvrtok 
večer,  namiesto piatku večer).

3. Pozri žalm 40, 10. Chce povedať: ešte i môj najdôver
nejš í priateľ (ten, čo jedával chlieb so mnou), ma zradil 
(zdvihol pätu proti mne).

4. „Učeník, ktorého Ježiš miloval“, je  sv. Ján.
5. Ježiš vzal skyvu chleba, namočil ju do tzv. charosetu 

(sladká ovocná a zeleninová kaša) a  podal Judášovi. Bol 
to vlastne prejav pozornosti a priazne, keď hlava stolu 
osobne niekomu poslúžila jedlom.

2. Evanjelium — podľa Matúša

Posledná Veľkonočná večera Pána. Ježiš usta
novuje Sviatosť Oltárnu (Najsv. Eucharistiu). 
Prikázanie lásky. Petrovi Ježiš hovorí, že ho za
prie a všetci učeníci v te jto  noci ho opustia.

Keď odišiel (Judáš), Ježiš riekol: „Túžobne som 
si žiadal jesť s vami tohto veľkonočného baránka 
skôr, ako by som trpel. Lebo hovorím vám, že ho 
už nebudem jesť, kým sa nesplní v Kráľovstve Bo
žom“. Keď teda večerali, vzal Ježiš chlieb, po
žehnal ho, lámal a dával učeníkom svojim, hovo
riac: „Vezmite a jedzte, toto je Telo moje, ktoré



sa za vás dáva. Toto robte na moju pamiatku!“
A vzal kalich, vďaky vzdával a dal im ho, hovo
riac: „Pite z neho všetci, toto je totiž Krv moja 
(Nového) zákona,1 ktorá bude vyliata za mno
hých na odpustenie hriechov.2 Ale hovorím vám, 
že odteraz nebudem piť z tohto viničného plodu 
až do onoho dňa, keď ho budem piť s vami nový 
v! Kráľovstve svojho Otca.“

„Teraz je oslávený Syn človeka a Boh je oslá
vený v ňom. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh 
ho v sebe oslávi, a (už) ho čoskoro oslávi. Diet- 
ky, ešte krátky čas som s vami. Budete ma hľa
dať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz ho
vorím: „Kam ja idem, ta vy nemôžete prísť. Nové 
prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milo
vali, ako som vás ja miloval, aj vy aby ste sa tak 
milovali.3 Potom poznajú všetci, že ste moji uče
níci, keď sa budete navzájom milovať.“ „Vy ste 
vytrvali so mnou v mojich skúškach, a ja vám za
nechám Kráľovstvo, ako ho mne zanechal Otec, 
aby ste jedli a pili za stolom v Kráľovstve mojom 
a sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov 
izraelských.“ „Šimon, Šimon, hľa, vyžiadal si vás 
satan, aby vás presial ako pšenicu. Ale ja som 
prosil za teba, aby neprestala tvoja viera. A ty, 
keď sa raz ojirátiš, utvrdzuj svojich bratov!“4 Tu 
sa ho spýtal Šimon Peter: „Pane, kam ideš?“ Ježiš 
mu odpovedal: „Kam ja idem, ta nateraz nemôžeš 
ísť za mnou, ale pôjdeš za mnou neskôr.“5 On mu 
však povedal: „Pane, hotový som ísť s tebou i do 
väzenia, i na smrť.“ Ježiš mu riekol: „Aj život po
ložíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti, kohút sa 
ešte ani neozve, a tri razy ma zaprieš.“ On však 
tým horlivejšie uisťoval: „I keby mi bolo treba 
spolu s tebou zomrieť, nezapriem teba.“ Ale tak 
isto hovorili aj ostatní. Vtedy im Ježiš riekol: „Vy 
všetci sa pohoršíte na mne tejto noci. Lebo je na
písané: Udriem pastiera, a rozpŕchnu sa ovce stá
da.“ „Lebo hovorím vám, že sa musí splniť na 
mne, čo je napísané: A počítali ho medzi bezbož
níkov. Lebo to, čo sa týka mňa, sa spĺňa.“ „Ale 
po svojom vzkriesení predídem vás do Galiley.“

1. Na hore Sinaj Boh dal Židom svoj zákon ako spoje
neckú zmluvu medzi ním a  svojím národom. Teraz chce 
Ježiš povadať: Odteraz zmluva medzi Bohom a jeho náro
dom sa zakladá namojom tele a mojej krvi, čiže na jeho 
obetnej smrti.

2. Týmito slovami Spasiteľ ustanovil Službu Božiu a 
najsv. Sviatosť Oltárnu ( Eucharistiu), spolu aj sviatosť po
svätenia kňazstva.

Židovská veľkonočná večera sa skladala z troch hlav
ných čcjslí. prípravná časť (spievanie chválospevov a prvá 
čaša veľmi rozriedeného vlna), vlastná večera ( jedenie 
baránka a omáčanie ch leba  do zvláštnej omáčky, druhá 
čaša vína), záverečná časť (spievanie druhej polovice 
chválospevov a tretia čaša vína, ktorou sa končila  vlastná 
večera).  Táto tretia čaša sa nazývala čašou vďakyvzdania 
(po grécky eucharistia).  Judáš opustil večeradlo ešte pred 
koncom vlastnej veľkonočnej večere. A Ježiš premenil na 
svoju i>v. Krv tretiu čašu vína, tú, ktorou sa zakončila 
vlastná večera. Premenenie chleba a vína nasledovalo za 
sebou takmer bezprostredne. Judáš nebol prítomný na 
prvom prijímaní Sviatosti Oltárnej.

3. Ježiš dáva učeníkom akoby svoj závet: prikázanie 
lásky k blížnemu. Novým ho nazýva preto, že nové je 
jeho odôvodnenie a obsah. Ježišova láska k nám je zákla
dom a mierou, vzorom a silou našej 'bratskej, lásky. Má 
byť znakom pravých učeníkov Kristových, po ktorom ich 
pozná i ú ostatní ľudia.

4. V tomto texte ide © zvláštne postavenie Petrovo aj 
v kruhu samých apoštolov: následkom Ježišovej modlitby 
Šimon sa stane potvrdením a .oporou vo viere pre svojich
„bratov“, t. j. apoštolov a  všetkých veriac ich  v Krista.

Tieto slová vyjadrujú Petrov najvyšší a neomylný učiteľ
ský úrad v Cirkvi vo veciach viery a mravov.

5. Predpoveď, ktorú Ježiš v tejto chvíli vyslovil sv. Pe
trovi, naznačuje  akou mučeníckou smrťou bude tento 
apoštol nasledovať Ježiša o 37 rokov neskoršie. Skutočne 
sv. Peter aj zomrel na kríži.

3. Evanjelium — podľa Jána

Ježišov rozlúčkový rozhovor s učeníkmi. Ježiš 
potešuje svojich učeníkov.

Riekol Ježiš svojim učeníkom: „Nech sa vám 
srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte aj vo 
mňa! V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. 
Keby to nebolo tak, bol by som vám to povedal: 
Lebo idem vám pripraviť miesto. A keď odídem a 
pripravím vám miesto, vrátim sa a vezmem vás k 
seba, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu 
ta, kam idem, poznáte.“

Tomáš mu na to povedal: „Pane, nevieme, kam 
ideš, akože môžeme poznať ta cestu?“ Ježiš mu 
odpovedal: „Ja som Cesta i Pravda i Život.1 Nik 
neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Ak 
ste mňa poznali, aj Otca môjho ste poznali. A od
teraz ho už poznáte a videli ste ho. Tu sa ozval 
Filip: „Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to!“ 
Ježiš mu riekol: „Taký dlhý čas som s vami, a ne
poznali ste ma? Filip, kto mňa vidí, vidí aj Otca. 
Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca? Vari neve
ríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne?2 Slová, 
ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba. Aj 
tieto skutky koná sám Otec, ktorý je vo mne. Ne
veríte, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Ak 
(už) pre iné nie, aspoň pre tieto skutky verte! Ve
ru, veru, hovorím vám, kto verí vo mňa, bude tiež 
konať skutky, ktoré ja konám, ba bude konať ešte 
väčšie, pretože idem k Otcovi. A čokoľvek budete 
prosiť v mojom mene, urobím, aby bol Otec oslá
vený v Synovi. Keď budete teda prosiť niečo v 
mojom mene, urobím to.

Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania! 
A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Obrancu, 
aby bol naveky s vami — Ducha pravdy,2 ktorého 
svet nemôže prijať pretože ho nevidí, ani nepo
zná. Vy ho však poznáte, pretože bude pri vás 
a bude vo vás.3 Neopustím vás ako siroty, vrátim 
sa k vám. Ešte trocha, a svet ma už neuvidí, ale 
vy ma uvidíte, lebo žijem a aj vy budete žiť. V ten 
deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi, a vy vo 
mne a ja vo vás. Kto pozná moje prikázania a za
chováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, to
ho bude milovať aj môj Otec, aj ja ho budem mi
lovať a zjavím mu seba samého.“

Tu Judáš, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: „Pa
ne, a prečo sa chceš zjaviť nám, a nie svetu?“ 
Ježiš mu na to odpovedal: „Ak ma niekto miluje, 
zachová moje slovo, a Otec môj ho bude tiež mi
lovať. Prídeme k nemu a budeme u neho prebý
vať. Kto ma však nemiluje, nezachováva moje slo
vá. A slovo, ktoré (odo mňa) počul, nie je moje, 
ale Otcovo, ktorý ma poslal. Toto vám hovorím, 
kým som ešte s vami. Avšak Obranca, Duch Svätý, 
ktorého Otec pošle v mojom mene, ten vás na
učí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som 
hovoril.

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; 
nie ako svet dáva, ja vám dávám. Nech sa ne-



rmúti a nestrachuje vaše srdce! Však ste počuli, 
že som vám hovoril: „Odchádzam, ale vrátim sa 
k vám!“ Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, 
že odchádzam k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja .4 
Povedal som vám to už teraz, skôr ako sa stalo, 
aby ste uverili, keď sa to stane. Už nebudem 
mnoho hovoriť s vami, lebo prichádza knieža toh
to sveta. Nič vo mne nemá svojho, ale svet má 
poznať, že milujem Otca a robím tak, ako mi 
Otec prikázal. — A (teraz) vstaňte, poďme od
tiaľto! ____ ___

1. Ježiš tvrdí o sebe, že on je  jediná cesta, po ktorej 
možno prísť k Bohu, pravda sama, poslaná od Boha ľu
dom a prameň nadprirodzeného (čiže božského) života 
pre každého, kto príde k nemu. V tejto slávnej odpovedi 
Ježiš sa vyhlasuje za jediného Prostredníka medzi Bohom 
a ľudmi.

2. Syn Boží je jedno s Bohom Otcom, je te j  istej pod
staty s ním, je v Otcovi a Otec v ňom, takže poznať jed
ného znamená poznať aj druhého. Učeníci neprenikli  k 
jadru Ježišovej náuky a  mali pred očami iba jednu mož
nosť: Uzrieť už tu za živa samého Boha.

3. Ježiš tu vysvetľuje apoštolom rozličné pravdy a z ja 
vuje nové tajomstvá, hlavne č 0 sa týka najsv. Trojice a 
ich budúceho apoštolského účinkovania pod vedením Du
cha Svätého. Je to prísľub, že príde Duch Svätý, Utešiteľ, 
po grécky „Parakletos“.

4. Ježiš niekedy vyhlásil, že je  rovný Bohu Otcovi a 
inokedy (ako aj v tejto stati) ,  že je nižší od Otca. Protire
čenie však je len zdanlivé, lebo o»n bol Bohočlovek. Teda 
človek ako my (iba bez hriechu),  a preto nižší od Otca a 
zároveň Boh ako Otec, a  preto jemu rovný.

(Dokončenie zo 4. str.)

Povzbudzujem vás, bratia, napravujte neporiadnych, po
smeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, ku všetkým  
buďte zhovievaví!

Hľaďte, aby sa nikto nikomu neodplácal zlým za zlé, ale 
vždy sa usilujte konať dobro medzi sebou, ako i voči ostat
ným (nekresťanom)!

Buďte vždy veselí! Neprestajne sa modlite! Za všetko 
vzdávajte (Bohu) vďaky, lebo tak si to žiada od vás všet
kých, v Kristu Ježišovi! Zachovajte to, čo je dobré! Všet
kého, čo sa len zdá zlé, sa vystríhajte! Milosť Pána nášho 
Ježiša Krista nech je s vami! (1, 5 :13—28).

Skoro za týmto Prvým listom apoštol Pavol napísal aj 
Druhý list Solúnčanom a v ňom písal:

„Prikazujem vám, bratia, v mene Pána nášho Ježiša Kris
ta, aby ste sa vyhýbali každému bratovi, ktorý žile nepo 
riadne, a nie podľa učenia, čo prevzali od nás. Tak sme 
vám to prikazovali, keď sme boli u vás: Kto nechce pra 
covať, nech ani neje! Počúvame totiž, že niektorí medzi 
vami žijú záhaľčiivo, nič nerobia, len čas tratia . Takým 
rozkazujeme a povzbudzujeme ich v (m ene) Pána Ježiša 
Krista, aby sa s pokojným duchom dali do práce a tak jedli 
svoj chlieb.

A vy, bratia, neznechuťte sa dobre konať!“ (2 Sol 3:6, 
1 0 -1 3 ) .

Toto sú čiastky z Prvého a Druhého listu apoštola Pavla 
k Solúnčanom a nám.

Veriaci v Korinte ešte nemali svoj chrám . Schádzali sa 
u niektorého brata, ktorého dom bol dosť priestranný. Ve
riaci sa modlili postojačky. Ženy prichádzali sviatočne ob
lečené. Apoštol Pavol od nich vymáhal, aby sa na boho
služby obliekali skromne.

Tu tiež Židia znenávideli Pavla. Rozhodli sa, že ho od
stránia nie zabitím, ako v iných m estách, ale jedného dňa, 
keď kázal na ulici, vrhla sa na neho najatá banda a od
vliekla ho na súd pred rímskeho prokonzula.

— Tento navádza ľudí, aby ctili Boha nie podľa Zákona.
Prokonzul Galio, brat filozofa Seneku, aristokrat, učený

človek, korektný úradník, pohŕdal Židmi, lebo večne vyvo
lávali spory. Aj teraz sa s pohŕdaním díval na Židov, ako 
kričia a nechcú pripustiť Pavla k slovu. Odrazu ich pre
rušil:

— Židia, keby šlo o nejakú krivdu alebo o veľký zločin, 
vypočul by som vás podľa práva. Ale keďže sú to spory
o učenie a o mená a o váš Zákon, to si sami rozhodnite.

Po týchto slovách dal znamenie liktorom a tí Židov vy
hnali. Gréci, ktorí sa tomuto prizerali a nenávideli Židov, 
keď uvideli, že Židov vyháňajú, s palicami v rukách pri
behli polícii na pomoc. Toto je jediný veselý zážitok zo 
života apoštola Pavla.

Po tejto udalosti apoštol Pavol opustil Korint. Išiel nav
štíviť chrám y, ktoré založil, zašiel do Sýrie, navštívil Efez, 
ale tu sa zdržal veľmi krátko a hneď odišiel do Jeruzalema 
a odtiaľ do Antiochia. Tak sa skončila druhá apoštolská 
cest apoštola Pavla, ktorá trvala tri roky.

Margita Kortonská 
Matka jej zom rela, keď mala Margita len osem rokov. 

Zostala sirotou. Macocha sa vôbec nestarala o dospieva
júce dievča. Z Margity vyrastala krásavica. Bola veľmi 
temperam entná a preto potrebovala rady a poučenia, aby 
nezblúdila. Ale ona zostávala sama, nikto si ju nevšímal, 
tak  sa stala ľahkovážnou, lenivou, tvrdohlavou, tajne za
čala chodiť do spoločnosti chuligánov . . .

Mala 16 rokov, keď utiekla z domu . . .

Na zábavách sa Margita zoznámila s bohatým gavalie
rom z mesta Montepulciano. Očarila ho jej krása. Vzal ju 
do svojho domu, kde začala žiť v rozkošiach a prepychu. 
Chodila dobre oblečená, často jazdila ulicami Montepul- 
ciana na koni. Ale pritom často pocítila hriešnosť svojho 
správania sa. Raz sa odvážila začať o tom rozhovor so 
svojím milencom.

— Prečo sa so mnou neoženíš? — prosila. — Vidíš 
predsa, že budem mať dieťa . .  .

Ale on mlčal. Tak išli roky. Margita porodila chlapčeka 
a stala sa matkou. Ubiehali roky jej života s milencom. 
Už ich prešlo celých deväť . . .

Jedného dňa sa jej milenec vybral na obhliadku svojich 
majetkov. Ale v sľúbenú hodinu sa domov nevrátil. Mar
gita ho dlho vyzerala. Odrazu zbadala psa, ktorý sa v ra 
cal domov bez svojho pána. Margita si prehodila cez ple
cia šál a rozrušená vybehla za psom, ktorý vbehol do ich 
parku. Pes ju doviedol k jednému stromu a začal rozhra
bávať kopy lístia pri strome. M argita rýchlo odhrnula lís
tie a zbadala telo . . .  jej milenec . . .  Zabitý. . ,  Skríkla a 
stratila vedomie. Zbehli sa ľudia a zdvihli chvejúce sa 
telo Margity.

— A kde je teraz jeho duša? — šepkala Margita.
Zrazu jej na dušu zaľahla všetka ťarcha hriechov, v

ktorých žila . .  .
— A kde je teraz jeho duša? — stále opakovala. Potom 

zastonala . . .  Prvýkrát plakala nad svojimi h riechm i. . .  
Prešlo niekoľko dní. M argita prežívala bôľ svojej duš e . . .

— Nie, ja verím v Božie milosrdenstvo, moja viera je 
nezlomná, nebudem zavrhnutá, keď nastúpim na cestu  
úprimného pokánia — takto si stále hovorila Margita.

— Celý život budem robiť pokánie! . . .
Margita si ostrihala svoje krásne dlhé vlasy, vyzliekla 

pekné šaty, ozdoby, drahokamy, obliekla si jednoduché ša 
ty a vrátila sa do svojho rodného mesta Alviano v Tos 
kánsku. Vošla do chrám u. Plakala. Potom sa obrátila k 
ľudom. Prosila ich, abv jej odpustili pohoršenie, ktoré vy
volala svojím životom a aby sa za ňu modlili. Potom sa 
vrátila do otcovho domu. Kľakla na kolená a prosila 
otca o odpustenie. Nešťastný otec, keď po toľkých rokoch  
uvidel svoju dcéru, chcel ju prijať do domu, no macocha 
ju aj so synom vyhnala na ulicu.

— Tam je tvoja cesta! . . .
Margita v plači padla na zem.
— Nebude to tvoja vina, — našepkával jej zlý hlas, — 

keď sa znovu vrátiš k starém u spôsobu života! Či si chceš 
vziať život?

Ale M argita sa spam ätala.
— Pane, Ježišu Kriste, Vykupiteľu mojej duše! Ty si aj 

za mňa zomrel, zmiloval si sa nad Magdalénou, Ty si na 
kríži odpustil lotrovi, ktorý robil pokánie. Ty nechceš, aby 
som zahynula, aj za mňa si trpel a prijal smrť! Milosrdný 
Spasiteľu, neopúšťaj ma a zmiluj sa nado mnou!

Margita sa zdvihla zo zeme, vzala dieťa za ruku a odi
šla smerom na mesto Kortonu. Aby živila dieťa i seba, za
rábala najprv ošetrovaním chorých žien v meste. Neskôr, 
za pomoci m esta, založila ozajstnú nemocnicu so sestra



mi — ošetrovateľkam i chorých a zvláštne bratstvo, ktorá  
sa staralo o opateru chorých.

Spôsob života, na ktorý bola zvyknutá, sa v nej znovu 
ozýval, staré túžby sa v nej znovu zobúdzali a zvádzali 
ju, aby sa vrátila do viru života. Ale už nebolo tej sily, 
ktorá by ju vedela premôcť.

Margita 29 rokov pykala za svoje hriechy, neraz žila 
iba o chlebe a vode a spala na holej zemi. A keď zlý duch 
premietal pred jej očami obrazy z čias jej hriešneho ži
vota, hovorievala:

— Odstúp, satan, lebo som si spomenula na telo, pohľad 
na ktoré ma odvrátil od hriechu a uvažujem nad tým, 
aké strašné je byť povolaným do večnosti, pred Boží trón, 
bez prípravy a úprimného pokánia.

A keď sa jej zdalo, že poľavuje v pokání, hovorila:
— Moje telo sa dlho oddávalo hriechu, nech teraz znáša 

za to pôsty, bdenie a bičovanie.
V pokušeniach, smútku a trápení hľadala pomoc pred 

obrazom Ukrižovaného a denne ďakovala Bohu, ktorý ju 
svojou láskou vyslobodil z priepasti hriechu a priviedol na 
cestu pokánia.

Margita úplne zomrela pre tento svet a dosiahla vysoký 
stupeň svätosti. Mnoho ľudí k nej prichádzalo pre radu a 
pomoc v svojich duchovných potrebách. Ona im pomáhala 
a radila:

„Vždy, keď sa pozeráme na kríž, nám Ježiš Kristus po
núka odpustenie hriechov, lásku a večnú spásu.“

„Dobrý Spasiteľ neodvrhne nikoho, kto s úprimným žia 
ľom sa obracia na Neho.“

„Počúvajme jeho hlas a naše srdcia nech nebudú tvrdé 
pri Jeho upozorneniach.“

„Čiňme pokánie za svoje hriechy, kým nie je neskoro, 
aby nám bol raz Boh sudcom milosrdným.“

„Priblížte sa k Bohu a On sa priblíži k vám.“ 
Sedemnásť dní pred svojou smrťou Margita nevzala do 

úst žiadny pokrm. Mala 50 rokov, keď zaspala blaženou 
smrťou.

Žila 29 rokov v pokání. Písal sa rok 1292. Boh ju pre
slávil zázrakmi a pápež Benedikt XIII. ju roku 1728 vy
hlásil za svätú.

Pamiatku sv. Margity Kortonskej, kajúcnice, slávi Cir
kev 26. februára.

Z februárových výročí

1 februára r. 1881 — pred 100 
rokmi — SVETOZÄR HURBAN VA- 
JANSKÝ a JOZEF ŠKULTÉTY obno 
vili vydávanie Slovenských pohľa
dov.

3. februára r. 1826 — pred 155 rok- 
nij — bola v Prahe premiéra prvej 
českej opery Dráteník od Františka  
Jana Škroupa.

— — r. 1946 — pred 35 rokmi — 
vo Varšave bol Svetový kongres pro
tifašistických väzňov.

6. februára r. 1736 — pred 245 
rokmi — v Bratislave sa narodil 
FRANTIŠEK XAVÉR MESSERSCHMIDT, 
sochár (um rel r. 1783).

8. februára r. 1846 — pred 135 
rokmi — v Ružomberku sa narodil 
JOZEF ZÄHORA, náboženský spisova
teľ a zakladateľ rezbárskej školy na 
Piargoch pri B. Štiavnici (um rel r. 
1890).

9. februára r. 1796 — pred 185 
rokmi — v Brezovej pod Bradlom sa 
narodil SAMUEL JURKOVIČ, priekop
ník družstevníctva na Slovensku 
(umrel r. 1873).

— — r. 1881 — pred 100 rokmi — 
umrel FJODOR MICHAJLOVJČ DOSTO 
JEVSKIJ, ruský realistický spisovateľ 
(nar. r. 1821).

— — r. 1971 — pred 10 rokmi — 
v Moskve, W ashingtone a v Londý
ne podpísali zmluvu o zákaze umiest
ňovania jadrových zbraní a iných 
zbraní hromadného ničenia na dne 
morí a oceánov.

— — r. 1866 — pred 115 rokmi — 
v Dolnom Kubíne sa narodil LADI
SLAV NÄDAŠI-JÉGÉ, kritickorealis- 
tický spisovateľ (novely: Výhody 
spoločenského života, Wieniawského 
legenda; romány: Adam Šangala, Svä

topluk — historické; Cesta' životom, 
Alina Orsághová, S duchom času — 
spoločenské; historické povesti: Ku- 
ruci, M agister rytier Donč, Horymír 
a i .) ; umrel r. 1940.

14. februára r. 1861 — pred 120 
rokmi — v Drienčanoch umrel JO- 
NATAN ČIPKA, štúrovský spisovateľ, 
upravovateľ ľudových piesní, spolu
zakladateľ Tatrína (nar. r. 1819).

— — r. 1891 — pred 90 rokmi — 
umrel EDUARD KORPONAY, bernolá 
kovský spisovateľ, osvetový pracov
ník, bojovník proti alkoholizmu (nar. 
r. 1814).

15. februára r. 1781 — pred 200 
rokmi — umrel GOTTHOLD EPHRAIM 
LESSING, nemecký básnik, spisova- 
teľ-dram atik a kritik, zakladateľ kla
sickej národnej literatúry v Nemec
ku (tragédie: Miss Sara Sampson, 
Emília Galoťti, Philotas; veselohra 
Minna z Barnhelmu; drám. báseň 
Múdry Nathan a i.) ; nar. r. 1729).

— — r. 1806 — pred 175 rokmi — 
v Banskej Štiavnici umrel SAMUEL 
AMBROZI, slovenský osvietenec, spi
sovateľ (nar. r. 1748).

— — r. 1861 — pred 120 rokmi — 
v Zemianskom Podhradí umrel SA
MUEL ŠTOR, ľudovýchovný pracov
ník, brat Ľudovíta Štúra (n ar. roku 
1818).

16. februára r. 1721 — pred 260 
rokmi — v Bystričke pri Martine sa 
narodil JÁN KARLOVSKÝ, osvieten- 
ský filozof a publicista (umrel r. 
1794).

— — r. 1781 — pred 200 rokmi — 
sa narodil GREGOR ALOJZ DANKOV 
SKÝ, jazykovedec a historik (umrel 
r. 1857).

17. februára r. 1856 — pred 125 
rokmi — umrel HEINRICH HEINE, 
nemecký básnik (zbierky: Kniha

piesní, Mladé žiale, Lyrické inter
mezzo, Návrat, Cesta po Harzi, Se
verné more; próza Obrazy z ciest, 
Francúzske pomery, Romantická ško
la a i.) ; nar. r. 1797.

20. februára r. 1861 — pred 120 
rokmi — začal v Pešti vychádzať 
slovenský časopis Priateľ ľudu (vy
chádzal do r. 1868).

21. februára r. 1846 — pred 135 
rokmi — sa narodil SVÄTOPLUK 
ČECH, český básnik (umrel r. 1908).

— — r. 1871 — pred 110 rokmi — 
v Martine vznikol Slovenský spevo
kol.

23. februára r. 1896 — pred 85 
rokmi — vo Zvolene sa narodil J0 
ZEF ClGER HRONSKÝ, spisovateľ 
(real. rozprávky U nás, Domov, Me
dové srdce; novely Sedem sŕdc; ro 
mány Žltý dom v Klokoči, Jozef Mak, 
Chlieb a i.); umrel r. 1962.

24. februára r. 1706 — pred 275 
rokmi — v Šiveticiach, okr. Rožňa
va, sa narodil MATEJ BAHIĽ, sloven
ský spisovateľ a prekladateľ (umrel 
r. 1761).

— — r. 1951 — pred 30 roknii — 
prvé zasadanie Svetovej rady mieru 
prijalo Výzvu na uzavretie dohody o 
neútočení medzi piatimi veľmocami.

27. februára r. 1896 — pred 85 
rokmi — v Hámroch—Polomke, okr. 
Banská Bystrica, sa narodil FRANTI
ŠEK DOSTALÍK, hudobný skladateľ a 
pedagóg (umrel r. 1944).

— — r. 1936 — pred 45 rokmi — 
u m ml IVAN PETROVIČ PAVLOV, so
vietsky fyziológ, nositeľ Nobelovej 
ceny (nar. r. 1849).

28. februára r. 1746 — pred 235 
rokmi — v Tibe pri Levoči sa naro
dil JURAJ SKLENÁR, profesor Krá
ľovskej akadémie v Bratislave, osvie- 
tenský historik a spisovateľ (umrel 
r. 1790). (ž)
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