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Takto bol zavinutý Ježiš Kristus do pláštenice.

Sviatok Zvestovania Panny Márie

V našich bohoslužobných knihách tento sviatok má názov: 
„Zvestovanie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Pan
ny Márie“ . Jeho podstatou je radostná udalosť zvestovania, zap í
saná v evanjeliu sv. Lukáša takto: „V  šiestom mesiaci poslal 
Boh anjela Gabriela do galile jského mesta, menom Nazaret, 
k Panne, zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. 
A meno Panny (b o lo ) Mária. A keď k nej anjel vstúpil, povedal: 
„Zdravas’, milostiplná! Pán s tebou!“ (Lk 1, 26— 28).

Tropár tohto sviatku nazýva túto udalosť počiatkom našej spá
sy:

„Dnes späsenija našeho hlavizna, i ježe ot vika tajinstva jav- 
lenije: Syn Božij syn ďivy byvajet, i Havriil blahodať blahovist- 
vujet. Ťimže i my s nim Bohorodici vozopiim : Radujsja, blaho- 
datnaja, Hospoď s toboju“ .

„Dnes je začiatok našej spásy. Dnes sa uskutočňuje večné ta
jomstvo, Syn Boží sa stáva Synom Panny. Gabriel zvestuje m ilosť 
Božiu. Preto aj my spolu s ním privolávajm e Bohorodičke: Raduj 
sa, Mitóstiplná, Pán s tebou.“

Oslava tejto udalosti sviatkom sa začala vo východnej Cirkvi 
na konci 4. storočia. Je to mariánsky sviatok, ktorý od 7. storočia 
sa slávi 25. marca. Z Východu prešiel na Západ približne v ro 
koch 660— 680.

Bohoslužobné texty na tento sviatok z ložili sv. Ján Damascén
sky, sv. Kozma Majumský, Teofan — biskup nicejský a mních 
Ján. Podávame čiastku z týchto textov: „Dnes radosť« zvestova- 

( Pokračovanie na 5. str.)

Pozvanie do Nebeského 
kráľovstva

Poslaním Božieho Syna na zemi bo
lo, aby pre Božie kráľovstvo získal 
ľudí, ktoré je im v nebi „pripravené 
od ustanovenia sveta“ (Mt 25, 34). O 
tejto blaženosti v nebi sv. apoštol 
Pavol povedal, že „ani oko nevidelo, 
ani ucho neslýchalo, ani na um člo
vekovi neprišlo, čo Boh pripravil tým, 
ktorí ho milujú“ (1 Kor 2, 9). Preto 
ho musela nesmierne „trápiť“ ľud
ská ľahostajnosť k ponúknutej milos
ti a zloba ľudí, ktorí sa tomu všet
kému vysmievajú a pohŕdajú i sa
mým Bohom.

Pri jednej príležitosti Spasiteľ tieto 
myšlienky vyjadril v podobenstve o 
kráľovskej svadbe. Povedal, že s Ne
beským kráľovstvom je to tak, ako s 
kráľom, „ktorý vystrojil svadbu svoj
mu synovi. I poslal svojich sluhov, 
aby zavolali pozvaných na svadbu, 
ale pozvaní nechceli p r ís ť .. .“ (Mt 
22, 2— 4). Pozvaní poslov vysmiali, 
potupili a niektorých aj zabili. Kráľ 
sa ale nedal odradiť. Poslal iných po
slov, a to na križovatky a cesty, aby 
pozvali tých, koho tam nájdu a stret
nú. A tak sa svadobná sieň zaplnila 
do posledného miesta.

I v tomto podobenstve, podobne 
ako v predchádzajúcom o nájomní
koch vinice (Mt 21, 33— 44), obracia 
sa Pán neba i zeme najprv k vyvo
lenému ľudu Izraela. Ale keďže tento 
národ nestál o toto pozvanie, rozši
ruje ho na všetky národy sveta. Pek
ne to povedal sv. apoštol Pavol v 
jednej židovskej synagóge: „Vám sa 
malo najprv ohlasovať Božie slovo; 
keď ho však odmietate a seba po
kladáte za nehodných večného ži
vota, hľa, obraciame sa k pohanom“ 
(Sk 13, 46).

Kráľovská hostina sa takto otvára 
pre všetky národy sveta. Tí, ktorí 
uverili a prijali pozvanie, s láskou 
sa mu rozhodli slúžiť. Takto sa na
plňujú slová Spasiteľa, povedané pri 
uzdravení stotníkovho sluhu: „Mnohí 
prídu od Východu a Západu a stolo
vať budú s Abrahámom, Izákom a 
Jakubom v Nebeskom kráľovstve .. 
(Mt 8, 11).

V  podobenstve sa však ďalej ho
vorí aj o človekovi, ktorý bol na 
svadobnej hostine špinavý a neoble
čený. Teda bez svadobného rúcha. 
Tu je kladená Kristova podmienka, 
že do neba nemôže nikto prísť, kto 
má ťažký hriech, ak ho neoľutoval. 
Mať svadobné rúcho — znamená 
byť v stave milosti.

(Pokračovanie na 5. str.)



J A R I  N A  U V Í T A N I E
Ako je dobre človeku, keď vidí prvé jarné snežienky a fia lky ! Spadne z neho starosť zimy, ktorá 

aj keď je  pocukrovaná v ločkam i snehu, aj keď m aľuje po oknách kvety nevídanej krásy, predsa 
je  len ročným  obdobím, k toré  vie spôsobiť nem álo starostí.

Tak bolo aj s tou tohtoročnou . Priš la  akosi priskoro, nečakala ani na sv. Martina, o ktorom naši 
starí vravievali, že prichádzava na bielom  koni. To preto, že okolo  jeho sviatku padával prvý sneh. 
Tohto roku sa deti teš ili zo snehu oveľa skoršie, lebo sa rozsypal z nebeskej periny už okolo Všet
kých svätých. A ten druhý, k torý  priš ie l na sv. Ondreja, ten už narobil aj starosti. Valil sa doslova 
ako z bohatej periny, stla l sa na zem a nie a nie prestať. P riš ie l v sprievode tuhých mrazov a nám 
sa, odm etajúcim  deň-čo deň takú záľahu snehu, v duši cne lo  po tep lom  jarnom  slniečku, po roz
kvitnutých kvetoch . . .

A le už je  to  tak, ako hovorí b ib lická VeTpieseň: „H ľa, už je  po zime, mráz prestal, pom inu l.. 
Prvé kytičky  kvetov, k toré  nám ponúkajú usmiate kvetinárky na rohoch u líc, nás o tom neklamne 
presviedčajú. H ovoria, že m arec je prvým  jarným  mesiacom a že keby ešte zima chcela nás potrá
p iť svojim i m razivým i rozm arm i, nadlho sa je j to  už nepodarí, lebo príde sviatok sv. Jozefa a po 
ňom prvý jarný deň, jarná rovnodennosť, keď slnko je čoraz vyššie a vyššie, keď už nestávame do 
takých vytmavených rán a keď  aj večer netreba tak skoro rozžíhať lampy.

Zim a nás preverila. Jednak v tom , ako sme sa p rip rav ili na je j nástrahy, jednak v tom, či sme 
sa dali poučiť problém am i m inulých rokov. Mám priateľa, k torý  rok čo rok odkladá s nákupom 
uhlia. Voľká si, vyčkáva, číta  pranostiky a hovorieva, že možno tá zima ani taká tuhá nebude a že 
kúpiť uh lie je čas. A už neraz sa mu stalo, že ho naháňal doslova v hodine dvanástej. Urobil zle 
sám sebe a kom plikova l i prácu Uhoľných skladov, lebo aj ony majú svoj harmonogram, a pred
stavte si, keby si tak všetci ľudia odkladali nákup paliva na posledné dni, ako ťažko by ich bolo 
obslúžiť.

U susedov majú m enej starostí. Majú ústredné kúrenie, ale nehospodária s ním správne. 1 keď ho 
možno regulovať a vpúšťať len to ľko  tepla, ko ľko  potrebujú, majú radiátory nastavené na maxi
mum a regulu jú  —  oknami. Je to  hriešne počínanie, lebo práve možno ich vinou niekto vo vyšších 
poschodiach nemá dostatok tepla  . . .

Keď aj bola zima náročná a vyžadovala si vypäté úsilie m nohých našich odvetví, maximálny vý
kon pracovníkov dopravy a kom unikácií, m ožno povedať, že tam, kde si včas všetko dobre zakalku- 
lova li, nedožili sa sklamania. A tak tom u bolo vo väčšine našich podnikov, pre k toré je práve zimné 
obdobie veľm i dôležité. Jednak preto, že sa ukončuje rok a začína sa nový, jednak preto, že sú kla 
dené väčšie nároky na spotrebu svetelnej a tepelnej energie, čo  si vyžaduje krajnú disciplínu.

Novým rokom  sme začali u nás uplatňovať Súbor opatrení, k torý  má za c ie ľ zefektívniť našu prá
cu, pridať na šetrnosti, byť dobrým i hospodárm i a uvedomovať si tú základnú devízu nášho ž i
vota, že spoločnosť nám môže dať to ľko , koľko vyprodukujeme. Robím e sami pre seba a výsledok 
práce každého jedného z nás prispieva do spo ločne j národnej a štátnej pokladnice.

S kytičkam i prvých jarných kvetov, k toré  doslova vyrástli pod snehovou poduškou, s kytičkami 
snežienok a fia liek  sa ponáhľame v prvej m arcovej dekáde pozdraviť naše matky, ženy, dievčatá 
k ich Medzinárodnému dňu žien. Isteže n ielen tento deň, ale každý z dní roka má byť pre nás prí
ležitosťou preukazovať im svoju pozornosť. A le najmä v tento deň, k torý  sa stal už tradične ich 
sviatkom, zamyslime sa nad tým , akým i sme m anželm i, akými otcam i, akými synmi. I  nad tým, či 
si vážime tu namáhavú prácu žien, k toré  po príchode zo svojho pracoviska nesadnú do fotelky, 
k te levízoru, ale pustia sa do druhej práce, aby bolo všetko doma v poriadku, aby sme sa c ít ili na
ozaj —  doma!

Podíďm e k nim  s kytičkou a ako kresťania aj s m odlitbou, aby im dobrý Pán Boh dal síl, aby mohli 
vykonávať všetky tie  práce, k toré ležia na ich  bedrách, na ich  pleciach. Práca manželiek, matiek, 
starostlivých ochrankýň rodinných kozubov, láskavých bytostí, bez k torých je doma smutno, ktoré 
dávajú zmysel životu a vedia svojou m ilo tou  p re tep liť aj tú najchladnejšiu situáciu.

Či to nie je priam  sym bolické, že ich  sviatok je zasadený do predjarných dní, že sa nesie vo vôni 
fia liek , v okvetných lís tkoch  snežienok, k toré  p rvé  patria im ?! Gi to  nie je symbolické, že ich po
zdravujeme na prahu jari, veď ony sú tou ustavičnou nestarnúcou jarou nášho života! Len sa za
hľaďte do ich láskavých očí, pohlaďte ich urobené ruky, ich  m ozoľnaté dlane. Zapozerajte sa do 
tváre dobráckej starenky, v k to re j vyčítate n ie len  múdrosť rokov, ale aj to všetko, čo prežila od 
detstva  —  v m inulosti neradostného, keď nebolo ani dosť chleba, keď  sa nem ohlo snívať o dovolen
kách, rekreáciách  —  až po dnešok, keď im naša spoločnosť pripravuje príjem né prežívanie dní sta
roby, keď vedie m ladých, aby dbali o svojich rod ičov  a odpláca li im lásku láskou.

A tak nemožno v tento deň nem yslieť ani na tie, ktorým  sa nedostalo detinskej lásky a prežívajú 
svoje starecké roky v dom ovoch. Majú tam o seba postarané, majú pohodlie, majú jedlo, ale isto- 
isťe im chýba láskavý postoj ich  detí, k toré  vyrástli z ich starostí, ale zabudli na svojich vychováva
teľov . . .  Im  osobitne posielam e kytičku najkrajších kvetov.

A rovnako nezabudnime na tie, k toré  už spia svoj sen na c in torínoch  a poponáhľajme sa v deň 
sviatku prizdobiť ich hrob sviečočkou, po lož iť naň lupene kvetov a zašepkajme: Mama, mali sme vás 
a stále vás máme ra d i. . . !

Koľkože nám skytá m yšlienok tento pekný m esiac! Priberm e sa po úvahe nad nim i k ich uskutoč
ňovaniu, aby sme nap ln ili každý deň mesiaca ovocím  dobrých skutkov. ( OMj
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Pre ženy celého sveta
Pri marcovom Medzinárodnom dni žien, ktorý už tradič

ne slávime ôsmy deň v mesiaci, si spomíname aj na Me
dzinárodnú demokratickú federáciu žien, ktorá je organi
záciou medzinárodného demokratického hnutia žien z pre
važnej väčšiny krajín sveta. Vznikla na medzinárodnom 
kongrese žien, ktorý sa zišiel koncom roku 1945 v Paríži.

Kongres schválil stanový, podľa ktorých Medzinárodná 
demokratická federácia žien zjednocuje ženy bez rozdielu 
rasy, národnosti, náboženských a politických názorov pre 
spoločný boj za mier, demokraciu a slobodu, za práva 
žien ako občaniek a matiek.

Federácia pomáha upevňovať priateľstvo a solidaritu 
medzi ženami celého sveta. Významné miesto v jej čin
nosti zaberá mierové úsilie. Na svojom II. kongrese v Bu
dapešti r. 1948 prijala Manifest mieru a dala impulz k za
loženiu svetového hnutia obrancov mieru. Veľmi úzko spo
lupracuje so Svetovou radou mieru.

MDFŽ usporiadala už mnoho veľkých medzinárodných 
i národných akcií, či už samostatne, alebo spoločne s 
mierovým hnutím. Je veľkou pomocou najmä pre ženy tzv. 
tretieho sveta, rozvojových krajín, ako aj pre ženy, kde 
im je ešte stále upieraná rovnoprávnosť, alebo kde so 
zbraňou v ruke musia bojovať za slobodu svojej vlasti.

Pri Medzinárodnom dni žien oceňujeme túto významnú 
aktivitu MDFZ, ktorá je vrcholným orgánom ženského 
hnutia a mocnou silou v spoločnom boji ľudí dobrej vôle 
za mier. (OF)

Od Berlína po Sofiu I.
Našu mierovú kroniku sme v minulom roku zakončili 

spomienkou na I. československý zjazd obrancov mieru 
20. 1. 1951. Tento zjazd bol našou československou ozve
nou na II. svetový kongres obrancov mieru vo Varšave. 
Týmto zjazdom celý náš ľud, naše národy, stmelené do 
jednotnej veľkej vlny mierového hnutia, nastúpili svoju 
mierovú cestu a začali písať nové, mierové dejiny našej 
vlasti, znovuvzkriesenej Československej republiky, ktorá 
nastúpila svoju cestu k socializmu.

Skoro súčasne sa dala do roboty aj Svetová rada mie
ru, zrodená na Varšavskom kongrese. Jej predsedníctvo sa 
zišlo 10. januára 1951 v Ženeve pod vedením svojho pr
vého predsedu Fréderica Joliota Curieho a zvolalo prvé 
zasadanie Svetovej rady mieru na 21. februára 1951 do 
Berlína.

Tak ako v novembri 1950 sme našli Varšavu v rumoch, 
teraz vo februári 1951 sme sa zasa ocitli medzi zrúcanina
mi Berlína. Len tri mesiace delili Varšavu od Berlína. 
Akoby iróniou osudu hitlerovské Nemecko, keď dokončilo 
svoju skazu vo Varšave a inde na svojej rozpínavej ceste 
Európou, napokon sa aj samo ocitlo vo vojnových zrúcani
nách. To je veľké poučenie podľa prastarej múdrosti: Všet
ci, čo siahajú po meči, mečom zahynú.

Toto prvé zasadanie Svetovej rady mieru sa konalo v 
berlínskom Dome tlače na tej strane Brandenburskej brá
ny, ktorá hlavné mesto NDR delí od okupačných pásiem 
západných mocností. Predsedovi SRM Joliot Curiemu zápa- 
doberlínske úrady nedali tranzitné vízum, preto zasadanie 
riadil podpredseda Svetovej rady mieru Pietro Nenni. Sve
tová rada mieru sa potom ešte viac ráz zišla v Berlíne. 
Mám naň mnohé spomienky. Z mnohých vyberám tu nie
koľko. Predovšetkým veľký budovateľský ruch, odstraňova
nie rumov. Demokratickí Nemci sa pustili v Berlíne do bu
dovania novej modernej ulice na odstránenie bytovej nú
dze. Nové obchody označené písmenami HO už rozprúdili 
obchodný ruch na námestiach a uliciach demokratického 
sektora Berlína. Ďalej je to Treptow, cintorín obetí vojny, 
na ktorom je pochovaných 70 000 sovietskych hrdinov pad
lých v boji proti hitlerovskému fašizmu. Pri vchode do 
cintorína je umiestnená socha matky, ktorá plače nad stra
tenými synmi. Na vrchole mauzólea stojí socha sovietske
ho vojaka, ktorá drží v pravici meč a bráni ním dieťa, 
ktoré obránil pred ďalšími hrôzami Osvienčima, bráni deti 
a matky, slobodu, medzinárodné dohody, právo a nezávis
losť národov.

Na námestí pred Vládnym hotelom robotníci Nemeckej 
demokratickej republiky odstraňujú rumy rozbitého paláca. 
Stál tu kedysi Hitlerov Reichskanzlei. Uprostred trčí bal
van betónu, pozostatok z Hitlerovho bunkra. O rok neskor
šie celé toto miesto zakrýva zelený trávnik so sochou Thäl- 
manna, ktorý spolu s inými demokratickými Nemcami, —

bolo ich okolo štvrť milióna, — padli na popraviskách, hy
nuli v koncentračných táboroch, lebo sa odvážili hlásať, že 
nacistická rozpínavosť je šialenstvo.

Nad týmito spomienkami mi v duši stále znejú slová, 
ktoré o dva roky neskoršie na zasadaní Svetovej rady 
mieru povedal bývalý mešťanosta Miinchen-Gladbachu El- 
fes, vyjadrujúci mienku všetkých mierumilovných Nemcov: 
„Keď som v roku 1915 narukoval, zanechal som svoju ro
dinku, ktorá znamenala moje šťastie. Bol som presvedče
ný, že túto obeť musím priniesť v záujme svojho národa. 
Tým viac mnou otriasol krach Nemecka v roku 1918. Svo
jej žene, matke svojich detí som prisľúbil: Naši synovia 
už nebudú musieť sa dať zabíjať a budeme ich môcť v 
mierovom svete vychovať na osožných ľudí. Ale o dvadsať 
rokov mi vzali syna a vrhli ho do novej vojny, barbarskej- 
šej ako bola prvá. Ešte aj dnes sa mi chveje srdce, keď 
si pomyslím, ako som musel odovzdať svojho najmladšieho 
syna, 17-ročného, — ktorý ešte chodil do školy — Hitle
rovmu wehrmachtu. Najstaršieho syna mi zastrelil jeho 
desiatnik, hašterivý nacista. Jeho žena a tri drobné deti 
zostali mne. Ja sám som bol v žalári a len útekom som sa 
zachránil pred šibenicou. Po roku 1945 sa zase ešte čas
tejšie ako v 1918 začalo ozývať v ústach ľudí strašné slo
vo: Vojna.“

Berlínske zasadanie Svetovej rady mieru sa v dňoch 23.—
27. februára 1951 nieslo v znamení rozširovania svetového 
mierového hnutia a zjednocovania všetkých mierových síl 
sveta do jediného protivojnového tábora. A ďalšia snaha 
Svetovej rady mieru sa na tomto zasadaní zamerala na 
ukončenie vojny v Kórei a na uzavretie paktu mieru medzi 
piatimi veľmocami. O týchto šľachetných snahách Svetovej 
rady mieru svedčí Výzva k uzavretiu mierového paktu, ďa
lej Rezolúcia o organizácii a rozšírení mierového hnutia a 
Posolstvo Organizácii spojených národov.

V týchto dokumentoch sa vychádzalo zo skutočností, že 
už mnohé skupiny a organizácie sa dali cestou obrany 
mieru, ale všetkých ich treba previesť na jednu základňu, 
lebo roztriešíenosť oslabuje. V otázke mieru majú byť za
jedno, lebo vojna hrozí všetkým. Treba nadviazať styky s 
rozličnými mierovými organizáciami, cirkvami, neutrálny
mi krajinami a s národmi, ktoré sú ešte v boji za oslobo
denie fa z jarma kolonializmu. Svetová rada vyhlasuje 
tento oslobodenecký boj za taký, ktorý je v plnom súhlase 
s Chartou OSN, preto ich boj za štátnu a hospodársku ne
závislosť považuje za prínos a súčiastku svetového miero
vého hnutia. Pre nás veriacich je dôležitý tento odstavec 
rezolúcie: „Predseda Joliot Curie zaslal najvyšším cirkev
ným inštanciám list, v ktorom ich zoznámil s rezolúciou
II. svetového kongresu obrancov mieru o odzbrojení. Došlo 
už niekoľko odpovedí, ktoré svedčia o tom, aký záujem tie
to listy vzbudili.“

Ako odpoveď na Výzvu SRM k uzavretiu mierového pak
tu medzi piatimi veľmocami sa u nás rozbehlo veľké ľu
dové hlasovanie. Vyše 250 tisíc dvojíc od 26. mája do 17. 
júna zozbieralo na hlasovacie lístky 9 miliónov 20 tisíc 522 
podpisov. Výsledok hlasovania bol osobitnou delegáciou 
oznámený prezidentovi republiky na Pražskom hrade. Vo 
svetovom meradle sa zozbieralo o 130 miliónov viac pod
pisov ako na Štokholmskú výzvu na zákaz atómových 
zbraní. Takto sa prejavila ohromná mierová vôľa našich, 
aj ostatných národov sveta po prvom zasadaní Svetovej 
rady mieru v Berlíne.

(Pokračovanie v 4. č ís le)
KRONIKÁR

Juraj Fándly — nár. buditeľ a osvetový pracovník
7. marca t. r. uplýva 170 rokov od smrti Juraja Fándly- 

ho, slovenského spisovateľa, osvetového pracovníka a ná
rodného buditeľa. Toho dňa sa naplnil osud jednej z naj
väčších osobností Bernolákovho literárno-osvetového hnu
tia. Pri tejto príležitosti mu venujme malú spomienku.

Juraj Fándly sa narodil 21. októbra 1750 v Častej pri 
Trnave. Pochádzal z remeselníckej rodiny. Teológiu štu
doval v Budíne a v Trnave. Po vysviacke r. 1776 pôsobil 
ako kaplán v Lukáčovciach a v Seredi a od r. 1780 až do 
1897 ako farár v Naháči pri Trnave. Posledné roky strávil 
v Ompitáli (dnes Doľany), kam sa utiahol pre očnú cho
robu a nervovú slabosť. Tu ho aj našla smrť dňa 7. marca 
1811 v biede a opustenosti.

Hneď v prvých rokoch farárovania dostal sa Fándly do 
styku s bernolákovskou mládežou z bratislavského gene
rálneho seminára a prijal ich nový slovenský spisovný ja
zyk — bernolákovčinu. Stal sa členom Slovenského uče



ného Tovarišstva a s Antonom Bernolákom patril k naj
agilnejším predstaviteľom celého hnutia a jeho najplod
nejším spisovateľom. Bez neho by sa Bernolákovo jazyko
vedné dielo a literárno-osvetové snahy sotva boli natoľko 
rozmohli a dostali taký konkrétny obsah a podobu. Ako 
duchovný nebol len dobrým pastierom svojho ľudu, lež 
aj jeho poradcom, učiteľom a lekárom. Keďže žil v bez
prostrednom styku s ľudom, poznal jeho biedu i korene 
tejto biedy: ťažké položenie robotného ľudu za feudalizmu 
a jeho hospodárska a duchovná zaostalosť. Začal usilov
nejšie študovať odbornú literatúru a o zlepšenie postave
nia ľudu sa snažil šírením nových metód v poľnohospodár
stve, v agrotechnike i v chove, ošetrovaní a liečení do
bytka. S týmto cieľom veľmi zrozumiteľným slovom napísal 
8-zväzkové dielo: „Piľní domajší a poľní hospodár“ (1792— 
1802), ďalej spis ,.Zelinkár“ (1793), „Slovenskí včelár“ 
(1802), „O úhoroch a včelách...“, čo na vtedajšie pomery 
tvorí obsažnú encyklopédiu poľnohospodárstva určenú pre 
široké vrstvy ľudu.

Fándly veril, že s hospodárskym rozvojom ľudu bude sa 
rozvíjať aj jeho kultúra. V jeho prácach sa osvietenské 
názory prelínajú s buditeľskými snahami. S dvíhaním hos
podárskej úrovne ľudu usiluje sa aj o dvíhanie jeho ná
rodného povedomia poukazovaním na slávnu minulosť, na 
veľkomoravskú a cyrilometodskú tradíciu. Už pri písaní 
prvého literárneho diela „Dúverná zmlúva. . vložil do 
textu stručný výťah z dejín Slovákov podľa historika Ju
raja Papánka a vydal prepracovaný prehľad Papánkových 
slovenských dejín „Compendiata história gentis Slavae“.
V ňom veľkomoravskú tradíciu pripísal výlučne Slovákom, 
ale cyrilometodské dedičstvo podelil medzi Slovákov, Mo
ravanov a Čechov ako bratské národy.

Všetky Fándlyho práce vyšli v Trnave v tlačiarni V. 
Jelínka. „Dúverná zmlúva“ je aj prvým väčším dielom pí
saným a vytlačeným v Bernolákovej slovenčine. Národno
buditeľské snahy Fándlyho sa organicky spájali s politic
kými a sociálnymi požiadavkami slovenského poddaného 
ľudu a remeselníkov. Od vrchnosti nebojácne žiadal za
viesť slovenčinu ako vyučovací jazyk do škôl.

Svojimi básňami, ktoré písal na odpočinku, sa prejavil 
ako predchodca Jána Hollého.

Fándly ako osvietenský spisovateľ s ľudom cítil a po 
celý svoj život preň pracoval. Svojím dielom zostal jedi
nečným príkladom horlivého kňaza — spisovateľa, sme
lého zástancu a budovateľa národnej vzdelanosti.

(čk )

SVÄTÝ MESIACA
Apoštol národov

V roku 53 apoštol Pavol sa vydal z Antiochie na tretiu 
apoštolskú cestu. Prešiel Galáciu a Frísiu, všade posilňoval 
kresťanov. Na dlhší čas sa zastavil v Efeze (asi tri roky), 
kde založil kresťanskú obec. Kázal s veľkým úspechom. 
Vtedy do Efezu prišla správa, že v Galatoch medzi kres
ťanmi panuje neporozumenie. Apoštol Pavol sadol za stôl 
a píše posolstvo — List Galaťanom:

„Pavol apoštol — cirkevným obciam v Galácii. Milosť 
vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
— Oznamujem vám, že Posolstvo, ktoré som ja hlásal, nie 
je ľudského pôvodu. Ani som ho neprevzal, ani som sa bo 
nenaučil od človeka, ale skrze zjavenie Ježiša Krista. (1,
3, 11).

Veď skrze vieru v Ježiša Krista všetci ste Božími synmi. 
Všetci, ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si ob
liekli. (3:26, 27).

Bratia, navzájom si slúžte v láske! lebo celý zákon je 
obsiahnutý v tomto jednom prikázaní: Milovať budeš blíž
neho ako seba samého!“ (5, 14).

Hovorím (vám ): Zite podľa ducha a neplňte žiadosti te
la! Skutky tela sú zjavné, sú to: smilstvo, nečistota, chlip- 
nosť, modloslužobníctvo, čarodejníctvo, nepriateľstvá, svá
ry, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisti, opil
stvá, obžerstvá a týmto podobné. Čo sa týka týchto vecí, 
predpovedám vám, ako som už predpovedal, že tí, ktorí 
konajú takéto (skutky), nebudú mať účasť na Božom Krá
ľovstve.

Ovocím Ducha je zasa láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, 
láskavosť, dobrota, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť.

Ak z Ducha žijeme, podľa Ducha sa i spravujme! Ne
buďme márnomyseľní, navzájom sa vyzývavo správajúc a 
závidiac si jeden druhému! (5: 16, 19—25).

Bratia, ak by ste niekoho pristihli pri dajakom priestup

ku, vy, ktorí ste duchovní, napravte takého s miernosťou! 
A hľaď na seba samého, aby si aj ty neupadol do pokuše
nia! Neste si navzájom svoje bremená, a tak splňte zákon 
Kristov! (6: 1—2).

Neklamte sa, Boh sa nedá vysmievať! Čo kto seje, to 
bude aj žať. Kto seje do svojho tela, z tela bude žať po
rušenie, kto seje do ducha, z Ducha bude žať večný život.

Nedajme sa znechutiť v konaní dobra, lebo ak neusta
nete, vo svojom čase budeme aj žať! Preto teda dokiaľ má
me čas, konajme dobré voči všetkým, najviac však voči 
príslušníkom vlastnej viery (6: 7, 10).

Nech ma Boh chráni, aby som sa chválil iným ako krí
žom Pána nášho Ježiša Krista, v ktorom mi je svet ukri
žovaný a ja svetu!

Tým, čo sa budú spravovať podľa tohto pravidla, pokoj 
a milosrdenstvo.“ (6:14, 16).

Efez bolo veľmi bohaté mesto. Mal pekné ulice, knižni
ce, divadlo, v ktorom bolo 25 tisíc sedadiel. V Efeze tiež 
Pavol vyučoval v súkromnom dome jedného z verných, cho
dil tiež od domu do domu. Kresťanská spoločnosť sa roz
širovala. Verní poznávali vieru a odstraňovali všetko, čo by 
ju mohlo mariť. Všetky nemravné knihy povynášali z do
mu a verejne spálili. Pavol tu videl úspech svojej práce, 
videl mnoho verných, ale aj mnoho nepriateľov. Medzitým 
sa dopočul, že treba posilniť Korinťanov. Nemohol tam ísť 
osobne, preto im napísal posolstvo. Prvé posolstvo — List 
Korinťanom:

„Pavol, apoštol Ježiša Krista — milosť vám a pokoj ...
Povzbudzujem vás, bratia, v mene Pána nášho Ježiša 

Krista, buďte všetci jednej reči, aby neboli medzi vami 
roztržky! Buďte spojení v tej istej mysli, v tom istom úsud
ku! (1:1, 10).

Zaiste, hlásanie kríža je hlúposť pre tých, čo sú určení 
pre zatratenie, ale nám, ktorí sme určení pre spásu, je 
(prejavom) Božej moci. Nepokladal som za vhodné vedieť 
niečo medzi vami okrem Ježiša Krista, a to ukrižovaného. 
(1:18, 2:2).

Neviete azda, že ste Božím chrámom a Boží Duch pre
býva vo vás? Kto teda ruší Boží chrám, toho Pán Boh 
rozruší, lebo Boží chrám je svätý a tým chrámom ste vy! 
(3:16).

Preto nič nesúďte pred časom, kým nepríde Pán, ktorý 
osvetlí to, čo je skryté vo tme, a vyjaví úmysly sŕdc. A 
vtedy každý dostane od Boha svoju pochvalu. (4:5).

Teraz vám píšem, aby ste neobcovali s takým, ktorý sa 
volá bratom, ale je smilníkom, chamtivcom, modloslužob- 
níkom, rúhačom, opilcom, zbojníkom. S takým ani nejedz
te! (5:11).

Neviete, že nespravodliví nebudú mať účasť na Božom 
Kráľovstve? Nemýľte sa! Ani smilníci ani modloslužobníci 
ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov ani 
zlodeji ani lakomci ani opilci ani ohovárači ani zbojníci 
nebudú mať účasť na Božom Kráľovstve! (6: 9—10).

A neviete, že vaše telo je chrámom vo vás prebývajú
ceho Ducha Svätého, ktorého vám dal Boh, a že ste nie 
svoji vlastní? Veď ste boli kúpení za (veľkú) cenu! Oslávte 
teda Boha vo svojom tele! (6: 19—20).

Ženatým zasa prikazujem, nie ja, ale Pán: Žena nech 
neodchádza od muža! Muž zasa nech neprepúšťa ženu! 
(7:10— 11).

Preto teda kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby 
nepadol! Pokušenie vás zastihlo iba ľudsky znesiteľná, a 
Boh je verný. On neodpustí skúšať vás nad vaše sily a pri 
skúške dá aj východisko, aby ste ju mohli zniesť. (10— 12, 
13).

Či jete, či pijete, či čokoľvek robíte, všetko robte na 
Božiu slávu! (10:31).

Ja som totiž prevzal od Pána to, čo som aj vám odov
zdal: Pán Ježiš v tú noc, keď mal byť vydaný, vzal chlieb 
a vzdajúc vďaky, rozlomil ho so slovami: „Toto je moje 
Telo, ktoré sa za vás (vydáva). Toto čiňte na moju pa
miatku!“ Podobne po večeri vzal aj kalich a riekol: „Tento 
kalich je nová zmluva (založená) na mojej Krvi. Kedykoľ
vek budete z neho piť, robte to na moju pamiatku!“ Ke
dykoľvek teda jete z tohto chleba a pijete z tohto kalicha, 
hlásate smrť Pánovu, dokiaľ (znovu) nepríde. Preto kto
koľvek by nehodne jedol' z chleba alebo pil z kalicha Pá
novho, prehreší sa proti‘Telu a Krvi Pána. Nech sa teda 
každý najsamprv skúma, a tak nech je z toho chleba 
a pije z toho kalicha. Lebo kto (z neho) je a pije, súd si 
je a pije, ak nerozlišuje Telo (Pánovo) (11:23—29).

(Pokračovanie na 16. str.)



(Dokončenie z 1. str.)
nia, slávnosť Panny, zem a nebo sa spojujú. Dnes celé stvorenie 
sa raduje, lebo Ti hovorí anjel: Raduj sa, požehnaná, presvätá 
Matka Krista Boha. Raduj sa! Lebo ty si jediná čistá bola vy 
braná za Matku Božieho Syna“ .

Vidíme: hlavné dôvody tejto radosti — vtelen ie Božieho Syna, 
privilégium bohomaterstva a panenstva, spása ľudského rodu. 
Preto „archanjelským hlasom voláme k Tebe, Prečistá: „Raduj 
sa, milostiplná, Pán s Tebou“ (Veleben ie sviatku).

Tajomstvom Zvestovania sa začína Nový zákon, začína sa naša 
spása. V tento deň sa splnil Boží prísľub poslať Spasiteľa, tohto 
dňa „Slovo sa stalo telom  a prebývalo medzi nami“ [Jn 1, 14). 
„Gabriel bol poslaný z jav iť spásu svetu“ — hovorí v kázni sv. 
Ján Zlatoústy. „Dnes neviditeľné sa stáva viditeľným. Dnes Božie 
Slovo prijíma telo, Syn Boží sa stáva Synom Panny . . .  Dnes sa 
otvárajú dvere raja a ľudský rod vierou v Krista a dobrými skut
kami s radosťou znovu vchádza do raja.“

Keby aj pre nás tento sviatok bol radostným vchodom do raja!
Poznámka: Keď sviatok Zvestovania pripadne na Veľký piatok — slúži 

sa Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (v  rúchu svetlom). Keď tento sviatok pri
padne na Veľkú noc, berú sa bohoslužobné texty veľkonočné a tiež zo sviat
ku Zvestovania.

Liturgika — Poznaj svoj obrad
Veľký piatok — doobeda
Vo Veľký piatok Božia Služba sa neodbavuje, lebo vtedy sám 

Ježiš Kristus priniesol v žertvu za našu spásu samého seba. N a
miesto Božej Služby doobeda sa odbavuje bohoslužba zvaná 
„Cárske časy“ . Avšak keď na Veľký piatok pripadne sviatok 
Zvestovania Panny Márie (B lahoviščen ije ), vtedy sa odbavuje 
Služba Božia sv. Jána Zlatoústeho (v  svetlom  rúchu).

Veľký piatok je s v i a t o k  a na tento deň je tiež predpísaný 
prísny pôst (od  mäsa a m liečnych pokrm ov).

Cárske časy — vo Veľký piatok dopoludnia —■ je to kajúcna 
bohoslužba, ktorá sa skladá z čítaní starozákonných proroctiev 
o strastiach Spasiteľa, z kajúcnych žalmov, tropárov, stichír, 
čítania Apoštola a evan jelií o udalostiach, ktoré sa stali vo Veľký 
piatok. Túto bohoslužbu kňaz je p o v i n n ý  odbavovať.

Samozrejme, že duša, ktorá ide veľkopôstnou duchovnou ob
rodou, bude prítomná na tejto bohoslužbe. Už sme povedali, že 
Veľký piatok je s v i a t k o m .  Toto treba podčiarknuť, pretože 
u nás sa to nedodržovalo a veriaci vykonávali všelijaké práce. 
Tu naozaj sú veľm i časovými slová našej cherubínskej modlitby
— piesne „vsjakoje nyňi žitejskoje otložim  popečenije — od lož
me teraz všetky svetské starosti“ a buďme s Kristom na našich 
strastných bohoslužbách. Odmena naša bude veľká!

Veľký piatok — VEČIEREŇ — Pochovanie Ježiša Krista
Vo Veľký piatok popoludní je v našom obrade veľkolepá boho

služba Večierne — Pochovanie Ježiša Krista s vyložen ím  plašte- 
nice. Po „Svite tichyj“ je čítanie zo Svätého písma Starého zá
kona z knihy proroka Izaiáša o strastiach Spasiteľa: „Vskutku 
choroby naše on niesol a bôľmi našimi on sa o b ťa ž il. . .  On však 
bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, 
trest k nášmu blahu je na ňom a ranami jeho sme uzdravení. 
Obetoval sa, pretože sám chcel, a ústa si neotvoril, ako baránka 
viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím  strihačom 
a ústa si neotvoril“ (hl. 53).

Apoštolské čítanie je z Listu apoštola Pavla Korinťanom, v k to
rom apoštol Pavol nás učí: „H lásanie kríža je hlúposť pre tých, 
čo sú určení pre zatratenie, ale nám, ktorí sme určení pre spásu, 
je (prejavom ) Božej mj.j&_>A.ko je napísané: Múdrosť múdrych 
zničím a rozum rozu m i^ i^ zm arím . — Nepokladal som za vhod
né vedieť niečo medzi Vami okrem Ježiša Krista, a to Ukrižova
ného“ (1:1, 18— 19, 2:2).

A z evanjelia sa číta o strastiach Ježiša Krista.

(Dokončenie z 1. sťr.)
Misionár P. Bormalda, ktorý pfiso- 

bil v severozápadnej časti Kanady, 
svojho času napísal, že v kraji, kde 
účinkoval, zúrila epidémia a skosila 
mnoho životov. Ponáhľali sa z mies
ta na miesto, aby umierajúcim pri
niesli duchovnú pomoc a často po
slednú útechu. V jednom tábore na
šli 11 mŕtvych. Každý z nich držal 
v ruke zvitok brezovej kôry a na nej 
napísané: Len duchovný otec to smie 
čítať! Na lístkoch bolo vyznanie vie
ry, s prosbou o odpustenie.

Hriechy sú neznesiteľnou ťarchou 
svedomia. Človek od počiatku sa 
snažil zbaviť sa tejto ťarchy rôznym 
spôsobom. Spasiteľ poznáva túto po
trebu a preto z lásky k nám a na
šim dušiam ustanovil sviatosť poká
nia - zmierenie, aby sme tak „vyzliek
li starého človeka s jeho skutkami a 
obliekli“ nového, „podľa obrazu 
svojho Stvoriteľa“ (Sol 3, 9—10).

„Blahoslavení, ktorí sú pozvaní na 
svadobnú hostinu Baránkovu,“ píše sv. 
apoštol Ján vo svojom Zjavení (19, 
9). Nie je to pocit radosti? Ako sa 
pripravujeme na vstup do Nebeské
ho kráľovstva? Môžeme ho dosiah
nuť, ak budenie žiť náš život s Kris
tom. Našu ochotu dosiahnuť to mož
no vyjadriť slovami sv. apoštola Pav
la: „Všetko môžem v tom, ktorý ma 
posilňuje“ (Flp 4, 13).

František DANCÄK

Aj my budeme na súde 
odpovedať

— Ako sa máš, priateľ? Kam 
ideš?

Tieto otázky počujeme každý deň. 
Možno sa aj nás dnes niekto tak pý
tal. Predsa keď sv. evanjelista hovo
rí o poslednom súde, chcel by som 
aj ja nám postaviť tú istú otázku, 
len z iného hľadiska:

— Kde ideme? — pýtam sa. — Kde 
ideme my junáci, starší, ľudia a že
ny, deti, bohatí a chudobní?

A odpoveď je tu len jediná: — 
ideme na súd!

— A koho budú súdiť?
— Nás! — bude znieť odpoveď.
Äno, my všetci sa nachádzame na

ceste na súd, a to na súd pred Vše
mohúceho, ktorého rozsudok rozhod
ne o našej večnosti. Či sme dnes 
dobrí alebo zlí, či sme v stave mi
losti posväcujúcej alebo ťažkého 
hriechu, na tom nezáleží. Všetci ide
me po ceste, ktorá vedie na súd. 
Všetci máme stáť pred súdnym tró
nom, na ktorom bude sedieť Ježiš 
Kristus, vševedúci sudca, pred ním 
všetci musíme vydať počet zo svojho 
života.

Kedy bude ten súd?
— To nikto nevie, — hovorí Spa

siteľ, — ani nebeskí anjeli (Mt 24, 
36).

Ale zastihne nás nečakane. Mali 
sme dosť času na to, aby sme sa na 
neho pripravili, veď sme už, dávno 
dostali príkaz dostaviť sa tam. 
Avšak raz sa bude treba tam dosta
viť neočakávane. . .

— Prídem ako zlodej v noci . . .  
Prídem náhle . . .  Prídem ako blesk . . .

To sú slová, ktorými Kristus ozna
muje náš odchod na súd, avšak aj 
svoj druhý príchod, čas posledného 
súdu. Ľudia budú práve jesť a piť,



ženiť sa a vydávať sa, predávať a 
kupovať, modliť sa alebo spať, keď 
počujú:

— Ajhľa, prichádza ženích, choď
te ho privítať (Mt 25, 6). Choďte 
skoro, takí, akí ste, ako vás zasti
hol tento moment. Už niet času sa 
pripravovať, niet jednej sekundy na 
to, aby sme povedali hoci „Bože, 
buď milostivý mne hiešneinu“.

A na súde nám vytknú všetky pri
kázania, proti ktorým sme sa prehre
šili, všetky pohoršenia a zlé príkla
dy, ktoré sme dali.

Tieto naše myšlienky sme začali 
otázkou: — Ako sa máš, priateľ? 
Kam ideš?

A teraz sa pozrime, aké je zdravie 
našej duše? Ci naša duša neleží v 
horúčke hriechu, či nie je zranená 
ťažkým hriechom. Kde je naše biele 
rúcho, rúcho našej duše, ktoré sme 
dostali pri krste?

Äno, ešte dnes, pokiaľ je čas, pý
tajme sa samých selsa:

— Aký som v Božích očiach? Aké 
je zdravie mojej duše?

Spracoval: o. L. Lizák

Vzor starostlivosti o rodinu

V dňoch, keď sa už jar začína hlá
siť o slovo, mnoho mužov oslavuje 
svoj deň — sviatok sv. Jozefa. Radi 
si pripomíname sviatok sv. Jozefa, 
pestúna Božieho Syna, Ježiša Krista 
ako ochrancu nielen Svätej Rodiny, 
ale aj sv. Cirkvi a taktiež našich 
kresťanských rodín.

Svätá Cirkev zvlášť nám, mužom, 
predkladá sv. Jozefa ako v z o r  sta
rostlivosti o rodinu, ktorý hodno, ba 
treba nasledovať. Veď otec — hlava 
rodiny — má to najdôležitejšie po
slanie: starať sa o svoju rodinu z 
každej stránky! Teda, má ju exis
tenčne, materiálne zabezpečovať, fy
zicky ochraňovať a d u c h o v n e  ju 
z v e ľ a ď o v a ť !

Aj sv. Jozef bol Stvoriteľom zara
dený do plánov spásy ľudstva. Veď 
o Božieho Syna — Dieťa bolo treba 
sa starať z každej stránky. Už prvá 
chvíle blížiaceho sa narodenia Ježi
ša Krista nasvedčovali, že sv. Jozef 
to nebude mať ľahké a pohodlné. 
Musel hľadať potrebné miesto pre 
narodenie Spasiteľa sveta — ušla sa 
nu chladná, nevľúdna maštaľ, jasle 
so slamou. Už niekoľko dní po na
rodení Božieho Syna musela sa Svä
tá Rodina dať na nepohodlnú cestu 
do Egypta. Pobyt v cudzej zemi, ná
vrat do Nazareta, starosť o výživu 
rodiny, o ochranu rodiny, neboli ni
jako ľahká povinnosti. A tak sv. Jo
zef mal čo robiť, aby poctivo a sve- 
domite splnil svoje životné poslanie, 
zverené mu Stvoriteľom. A je isté, že 
svoje povinnosti splnil rád a ochot
ne, veľmi obetavo a dobre.

Je len samozrejmé, že ten sv. Jo
zef, ktorý prešiel tvrdou školou ži
votných skúseností, sa stal pomocní
kom v riadení života kresťanských 
rodín, v ich zabezpečovaní materiál
nymi i duchovnými potrebami, hlav
ne však vyprosovaním hojných Bo
žích milostí!

Nám, mužom, otcom rodín, priná
leží vždy vrúcne sa modliť k Pánu 
Bohu, pracovať a konať tak, aby sme 
zo svojej strany urobili všetko,

Po stichirách kňaz odetý do celého rúcha v procesii nesie 
plaštenicu, drží ju oboma rukami na hlave a na svojich pleciach, 
raz obchádza chrám, znázorňujúc tým pochovávanie Ježiša Kris
ta. Veriaci v procesii spievajú tropár Veľkého piatku: „Blaho- 
obraznyj Josif — Ctihodný Jozef sňal z kríža tvoje prečisté Telo. 
Ovinul ho čistým plátnom, natrel voňavými masťami a uložil do 
nového hrobu.“

V chráme kňaz kladie plaštenicu na označenom mieste. Na 
plaštenicu sa kladie kríž a evanjelium, lebo v evanjeliu je za
písaný život, strasti a smrť Ježiša Krista. Tak položená plaštenica 
znázorňuje h r o b  P á n o v  s telom  Ježiša Krista zavitým do 
plaštenice. Hrob ozdobujú sviečkami a kvetmi.

Po kázni veriaci prichádzajú, aby sa poklonili, pobozkali plaš
tenicu, kríž a evanjelium  a sa pomodlili.

V niektorých farnostiach zavied li obyčaj, že veriaci stoja stráž 
pri plaštenici. Je to pekné, avšak nie podľa obradu našej Cirkvi. 
Náš obrad predpisuje, aby sa pri plaštenici čítali Skutky Apoš
tolov (kniha Svätého písma), ktoré hovoria o zázračnom roz
šírení Kristovej viery. Čítať začína pred plaštenicou kňaz a po 
ňom čítajú striedavo veriaci, dokiaľ ich nedočítajú do konca.

Bohoslužba Veľkého piatku má dojímavý obrad s modlitbami, 
piesňami a melódiam i hlbokého obsahu: utrpenia a smrti Pána 
nášho Ježiša Krista. V tejto bohoslužbe dávame plaštenici zvlášt
ny verejný kult a poklonu. Plaštenica je symbolom Ježiša Krista 
v hrobe a poklona s bozkaním plaštenice našimi veriacim i je 
o b n o v o u  v i e r y  a p r e j a v o m  l á s k y  k Ježišovi Kris
tovi, ktorý z lásky k nám zom rel na kríži. (Preto niektorými 
kňazmi prevzatá v našom obrade obyčaj vyloženia Najsv. Eucha- 
ristie pri plaštenici sa celkom  nezhoduje ani s duchom Veľkého 
piatku, ani s duchom východnej Cirkvi. Plaštenica je symbolom 
Ježiša Krista v hrobe, preto by sa nemala vykladať na verejnú 
poklonu Najsv. Eucharistia. Veď vo Veľký piatok sa neslúži ani 
Služba Božia.)

Takou je tradícia našej Cirkvi, ako to názorne vidíme v našej 
farnosti Jakubany, kde veriaci vystieľajú cestu plaštenice obrus
mi, ako prejav poklony, úcty a lásky ku Kristovi.

Ako vyzerá plaštenica? Pôvodne na plaštenici bola len ikona 
Ježiša Krista uloženého v hrobe. Teraz tam vidíme Prečistú Pan
nu Máriu, zbožné ženy a Jozefa z Arim atey s Nikodémom. Dooko
la plaštenice sú napísané slová tropára Veľkého piatku: „Blaho- 
obraznyj Josif ..

M yšlienky na rozjímanie pri plaštenici nám dáva stichira „Te
be oďijuščahosja sv itom . . veľkolepá modlitba, ktorá je v na
šich Zborníkoch a spieva sa na tejto v e č ie rn i. . .  „Teba, ktorý sa 
odievaš svetlom  ako rúchom, z kríža sňali Jozef s Nikodémom .. .
0, najsladší Ježiš, slnko ťa na kríži visieť videlo, preto svoju tvár 
mrakom zastrelo. Aj zem sa hrôzou tr ia s la . . .  Teraz na teba 
hľadia naše oči. Dobrovoľne si za nás zo m re l. . .  Do akého plátna 
ťa obvinieme? Ako sa len hriešnymi rukami tvojho tela dotkne
me? . .. Velebím e tvoje prehorké umučenie . . .  Sláva tebe, Pane.“

Boží hrob ostáva v chráme cez piatok a sobotu do Vzkriese
nia. Veriaci prichádzajú, aby vzdali poklonu Ježišovi Kristovi, 
ktorý za nás pretrpel strasti a smrť. Cez piatok a sobotu mlčia 
kostolné zvony na znak veľkého smútku.

Čo je to plaštenica? Plaštenica je plátno, v ktorom bolo ovi
nuté m ŕtve telo Ježiša Krista, keď ho po ložili do hrobu. O tomto 
takto hovorí evanjelium:

„Keď sa však zvečerilo, prišiel istý (bohabojný) človek z A ri
matey, menom Jozef, ktorý aj sám sa stal Ježišovým učeníkom. 
Tento zašiel k Pilátovi a vyžiadal si Ježišovo telo. Pilát (mu ho) 
rozkázal vydať. Jozef vza l telo, z a v i n u l  h o  d o  č i s t é h o  
p l á t n a  a u ložil ho do svojho nového hrobu, ktorý si bol vy
tesal do skaly. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odi
šie l.“ (M t 27, 57— 60).

Keď Kristus vstal z mŕtvych, apoštoli Peter a Ján, keď sa do
zvedeli od Márie Magdalény, že hrob je prázdny, ponáhľali sa 
k hrobu. „Obaja spolu bežali, ale ten iný učeník čoskoro pred-



behol Petra a prvý došiel k hrobu. Nahol sa dnu a v id e l  f tam) 
ležať p 1 a c h t y, ale nevošiel. Za ním prišiel aj Šimon Peter, 
vošiel do hrobu a videl (tam ) ležať p l a c h t y ,  kým šatka, ktorú 
mal (Ježiš) na hlave, nebola pri plachtách, ale osobitne zvinutá 
na jednom mieste. Vtedy vošiel aj ten iný učeník, ktorý prišiel 
prvý k hrobu, a keď (to ) videl, uveril.“ (Jn 20, 4— 8).

Apoštoli vzali plaštenicu — to „čisté plátno“ ako drahocenný 
poklad. Veľmi starostlivo ho ochraňovali aj prví kresťania. 
O plaštenci ostala nám aj kázeň sv. Cyrila Jeruzalemského (ok o 
lo r. 348), v ktorej vypočítava „svedectvá“ o tom, že Kristus 
naozaj vstal z mŕtvych a medzi týmito svedectvam i uvádza aj: 
plaštenicu, šatku a obväzy, ktorým i bolo ovinuté telo  Ježiša 
Krista v hrobe. Vtedajší veriaci všetky tieto plátna v ideli na 
vlastné oči a vedeli, že je to svedectvo pravdivé.

Je samozrejmé, že vo Veľký piatok prví kresťania a neskoršie 
jeruzalemskí kresťania tento drahocenný kresťanský poklad — 
plaštenicu — vykladali na verejné uctievanie a poklonu a takto 
toto vyloženie prešlo do nášho bohoslužobného obradu Veľkého 
piatku.

Prišli nepokoje, kresťania museli plaštenicu skrývať, z Jeru
zalema ju najprv odniesli do Antiochie a potom do Konštantino- 
pola. Tam ju u ložili v chráme Bohorodičky vo štvrti V lacherny 
a v tomto chráme každý piatok ju vystavovali k nábožnej po
klone. (Tu treba poznamenať, že tam bolo aj rúcho Prečistej 
Panny Márie, ktoré v nebezpečenstve pre mesto patriarchovia 
nosili v procesii a podľa niektorých údajov bol tam aj ručník sv. 
Veroniky, ktorým utrela obličaj Ježiša na Krížovej ceste.)

V nových vojnách plaštenicu z Konštantinopola odniesli k ri
žiaci, (sú údaje, že ju v Konštantinopole videl francúzsky kráľ 
Ľudovít VII. v roku 1147), a to do Francúzska. Tam plaštenicu 
prenášali z miesta na miesto, nakoniec sa dostala do mesta 
Chamberi do rúk Emanuela Filiberta. Pri tomto putovaní plaš- 
tenica dvakrát bola zázračne zachránená od ohňa, keď horeli 
kostoly, v ktorých bola uložená, a raz bola namočená vo vode.
V roku 1578 sv. Karol Boromejský z ložil sľub, že keď Pán Boh 
zachráni mesto Miláno od moru, on pôjde peši do Chamberi, aby 
sa poklonil plaštenici. Mesto bolo zachránené, mor prestal. Ema
nuel Filibert, aby uľahčil sv. Karolovi vykonanie sľubu, priniesol 
plaštenicu z Francúzska do Turína, kde sa aj dosiaľ plaštenica 
prechováva v katedrálnom chráme a vo svete je známa ako Tu
rínske plátno.

Hoci kresťania vedeli o tejto plaštenici, cen ili si ju, uctievali 
ako relikviu po Kristovi, predsa ona pre obyčajné oko sa javila  
len ako biele plátno o rozm eroch 4,36 x 1,10 metra. V roku 1898 
sa stal tento prípad: advokát Sekondo Pia na pamiatku si sfoto- 
grafoval Turínske plátno — plaštenicu. Veľm i sa podivil, keď 
na fotopáske uvidel „p o z it ív “ — vlastnú fotografiu , teda „n ega 
tívom“ je sama plaštenica. Fotografia  plaštenice ukázala telo 
mučeného a ukrižovaného človeka, vysokého 185 cm. Toto zauja
lo celý vedecký svet. Nastali bádania lekárov, chemikov, vedcov, 
technikov, ešte aj krim inológov, ktorí najmodernejším i labora
tórnymi skúškami dokázali, že fo togra fia  na Turínskom plátne 
nie je namaľovaná a že plátno bolo vyrobené pred 2000 rokmi. 
Medzi bádateľmi sú aj nekatolíci, ba aj nekresťania. Záhada zo 
brazenia mŕtveho tela na plátno v tmavom hrobe sa vysvetľuje 
len tým, že fotoproces vykonalo svetlo osláveného tela Kristov
ho, svetlého, ako kedysi na hore Tábor. Moderné fotografovan ie 
infračervenou technikou napr. ukázalo, že bičovanie zanechalo 
na Ježišovom tele vyše 120 rán a zobrazilo aj jazvy a stopy po 
opľúvaní na Ježišovej tvári.

Bádania nad Turínskym plátnom idú neustále. Vedci zaujali 
stanovisko, že Turínske plátno je plaštenicou Ježiša Krista, je 
tým „čistým plátnom“ , do ktorého Jozef z  Arim atey a Nikodém 
ovinuli telo Ježiša Krista a tak po ložili do hrobu. Nazývajú plaš
tenicu piatym Evanjeliom, ktoré by malo prehovoriť o Kristovi 
terajšiemu svetu.

čo je v našich silách pre blaho a 
spásu našich rodín. Veď ako je po
trebné starať sa o životnú existenciu 
a blahobyt, tak je nadmieru prepo
trebné starať sa o d u c h o v n ý  ži
vot, o jeho rast a úroveň u v š e t 
kých členov rodiny!

Nie je predsa mysliteľné, aby len 
matka učila deti modliť sa, aby len 
ona žila ako-tak duchovne. Mravná 
povinnosť zoznamovať seba i deti so 
zásadami viery, mravov a života 
cnosti, prináleží v prvom rade o t- 
c o v i, aby tak uplatnil svoju otcov
skú autoritu a dal duchovnému ži
votu v rodine punc vážnosti a stá
lej p o t r e b n o s t i !  Preto už od 
malička o b a j a  rodičia majú učiť 
deti osvojovať si duchovné návyky, 
aby sa už v detskom veku stali sa
mozrejmosťou a potrebou každoden
ného života. Od detskej modlitbičky 
treba prejsť k Otčenášu, Zdravasu, 
Verím v Boha. . .  Ak chceme hod
notne žiť a dodržiavať aj občianske 
pravidlá spolunažívania v počestnos
ti, mravnosti a užitočnosti, musíme 
sa riadiť už ozrejmenými vedomosťa
mi Desatora a uplatňovanými zása
dami mravov a cností!

Nestačí deti len obliecť, nasýtiť, 
vyučovať, kultúrne a športovo sa vy
žívať, ale deti treba učiť h o d n o ť -  
n e žiť, aby sa stali platnými členmi 
ľudskej spoločnosti a duchovne do
spelými d e d i č m i  Božieho krá
ľovstva!

Nech je nám svätý Jozef stálym 
pomocníkom v našom pozemskom pu
tovaní na ceste blaha, šťastia, spo
kojnosti a zdravia — k večnej spá
se!

„Svätý Jozef, oroduj za naše rodi
ny! Pomáhaj nám v našich životných 
ťažkostiach, svojím orodovaním vy
pros nám životnú spokojnosť a večnú 
s p á s u !  Tibor FEDORONKO

Očistná cesta duchovného 
života

(Boh nás odlučuje 
od márností života)

Prvým predpokladom kresťanskej 
dokonalosti, požadovanej samým Bo
hom, je chrániť sa hriechu. Hriech je 
veľké zlo na zemi, ktoré nám pre; 
káža spojiť sa úprimne s Bohom. 
Preto je potrebné, aby sme túto je
dovatú bylinu vytrhli zo svojich 
sŕdc aj s koreňom.

Popredné miesto z týchto jedova
tých koreňov zaujíma naša prehnaná 
náklonnosť k pozemským dobrám. Hoci 
sme rozhodnutí milovať Boha z ce
lého srdca, predsa často nájdeme v 
kútiku svojho srdca ešte nejaké za
maskované príchylnosti k pozemskos- 
ti, ktoré nám prekážajú vzlietnuť k 
výšinám, kde je naša pravá vlasť.

Co treba robiť? Máme sa zrieknuť 
všetkých dobier sveta, ktoré stvoril 
Boh pre človeka? Nie, nijako nie! 
Treba len ich správne užívať a ne- 
priputávať sa k nim, ako k svojim 
idolom! Boh ich nám dal, aby sme 
mu mohli ľahšie slúžiť, radostnejšie 
ho milovať a zracionalizovať svoju 
cestu k nemu. Do všetkých predme
tov, ktoré boli určené pre človeka, 
uložil Boh svedectvo o svojej láske, 
dobrote a starostlivosti. On však sú
časne aj chcel, aby pozorovanie di
vov stvorenej prírody pripútavalo



naše srdcia k ich božskému Pôvod
covi a aby z tohto pozorovania vy
tryskol spev moci, chvály a vďač
nosti!

Kristus jasne povedal: „Nikto ne
môže slúžiť dvom pánom . . .  Nemôže 
slúžiť Bohu a mamone!“ (Mt 6, 24). 
Ak niekto sa viaže na pozemské 
dobrá do tej miery, že zanedbáva 
svoje povinnosti voči Bohu, hreší! 
Boh neodsúdil vlastnenie pozem
ských dobier, ale odsúdil nezriade
nú príchylnosť k nim, ako čítame u 
sv. Matúša 19, 24. V nezriadenej prí- 
chylnosti dávame prednosť stvore
ným veciam pred Bohom, a to je za; 
maskované vzdiaľovanie sa od Boha. 
čo je samozrejmým hriechom. Tým 
sa priečime svojmu cieľu spásy, a 
to je bezpochyby hriech.

Keď Kristus odsúdil bohatých, ne
myslel len tých, čo sú naozaj bohatí 
na pozemské statky, ale aj takých, 
ktorí hoci ich veľa nemajú, ale sú 
ešte väčšími boháčmi svojou nezria
denou túžbou ich mať.

Pozemské dobrá absorbujú pozor
nosť k výšinám, zoslabujú vôľu k 
vyšším dobrám a napokon odnímajú 
celkom slobodu zapodievať sa Boží
mi vecami. Preto nás napomína 
Kristus: „Hľadajte najprv Božie Krá
ľovstvo a jeho spravodlivosť a všet
ko ostatné sa vám pridá!“ (Mt G, 
33).

V praxi však ludia akoby sa dr
žali opačnej zásady: Hľadajte najprv 
pozemské dobrá a potom sa vám ne
bo pridá! Náš nebeský Otec chce, 
aby sme predovšetkým rešpektovali 
jeho zákon a plnili jeho vôľu a v 
snahe o pozemské dobrá s dôverou 
očakávali od jeho otcovskej Prozre
teľnosti to, čo nám bude chýbať. A 
keďže Kristus poznal našu slabú vie
ru, rozličnými podobenstvami nás 
uisťoval o Božej starostlivosti o nás. 
Ba aj vo chvíli svojho utrpenia mys
lel na nás a odkazoval nám: „Čo
koľvek budeíe prosiť v mojom me- 
ne^ urobím t o . . . “ (Jn 14, 13).

Často a veľmi pozorne čítajme 
Evanjelium, kde Kristus Pán opisuje 
veľkú starostlivosť svojho Otca o 
nás všetkých, o pozemské deti: „Ne
môžete slúžiť Bohu a mamone. Preto 
vám hovorím: Nebuďte ustarostení o 
svoj život, čo budete jesť a čo bude
te piť, ani o svoje telo, čím sa bu
dete zaodievať. Či život nie je viacej 
ako jedlo a či telo nie je viac ako 
rúcho? Pozrite sa na vtákov nebes
kých! Ani nesejú, ani nežnú, ani do 
stodôl nezhromažďujú, ale váš ne
beský Otec ich kŕmi. Či vy nie ste 
oveľa viac ako ony? — Pozorujte 
poľné ľalie, ako rastú! Nepracujú, 
Hni nepradú. Hovorím vám. ani Šala
mún vo všetkej svojej nádhere nebol 
taký zaodetý ako jediná z nich. Keď 
teda Boh poľnú trávu tak šatí, kto
rá dnes je a zajtra ju hodia do pece
— či nezaodeje skôr vás malover
ní?!“ (Mt. B, 24— 30).

Vezmite doslovne neomylné Božie 
slová o starostlivosti Boha o nás, ži
me kresťanský život, pracujme sve- 
domite a podľa svojich síl, a Boh 
iste prispeje svojou pomocou, ba aj 
zázrakom, ak by to bolo potrebné!

Tak nás Boh odlučuje od nezria
denej príchylnosti k pominuteľným 
dobrám. Znovu a znovu nás učí po
zerať sa na nebo a pohŕdať zemou a

My tu nemáme za cieľ širšie opisovať bádanie nad plaštenicou. 
Tieto údaje sme uviedli len preto, aby sme podopreli náš boho
služobný obrad vyložen ia plaštenice vo Veľký piatok ako p r v o- 
k r e s ť a n s k ý ,  ako taký, ktorý sa stal z vôle Kristovej, lebo 
sám Pán Boh sa postaral o v y l o ž e n i e  plaštenice a k o  
s v e d k a  p r e d  c e l ý m  s v e t o m  a a k o  J e h o  s l o v o  
v dvadsiatom storočí. Preto aj naša poklona pred plaštenicou vo 
Veľký piatok má byť tým vrelejšia, taká, ktorá by zapálila našu 
lásku ku Kristovi a tým spálila naše hriechy podľa slov modlitby
— piesne: „Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Syn Boží, 
zmiluj sa nad nam i!“ A pri poklone a rozjímaní pri plaštenici 
zamyslime sa nad tým, že Ježiš Kristus znovu prehovoril k ľu
ďom v dvadsiatom storočí, a to svojou plaštenicou.

Takto vyzeral hrob Ježiša Krista v skale a takto bol v ňom uložený mŕtvy 
Ježiš Kristus.

Veriaci v Jakubanoch vystielajú cestu plaštenici obrusmi, ako prejav po
klony, úcty a lásky ku Kristovi.

Veľká sobota — Večiereň so Službou Božou sv. Bažila Veľkého
Bohoslužba sa začína večierňou. Po „Svite tich ij“ je čítanie zo 

Svätého písma Starého zákona o stvorení sveta z Prvej knihy 
M ojžišovej a potom kňaz spieva:

Kňaz: Poim Hospodevi —  Spievam Pánovi:
Veriaci: Lebo sa preslávil.



Kňaz spieva ďalšie verše veľkého obsahu a veriaci po každom 
z nich spievajú: „Slávne sa preslávil“ .

„Sila moja a udatnosť moja je Pán a spasením mne stal sa. 
Spievam Pánovi.

Toto je môj Boh a budem ho velebiť. Boh otca môjho a budem 
ho chváliť. Spievam Pánovi.

Je to veľkolepý hymnus oslavy Boha, dojímavý obsahom a krá
sou melódie.

Potom sa číta proroctvo Sofoniáša a potom kňaz znovu spieva 
verše oslavy Pána Boha:

Kňaz: Ospevujte Pána a velebte Ho na veky.
Veriaci: Ospevujte Pána a velebte Ho na veky.
Tieto slová veriaci spievajú po každom verši, ktorý recituje 

kňaz. Uvedieme aspoň niekoľko veršov, aby sme v ideli ich myš
lienky.

Kňaz: Dobrorečte anjeli Pána, dobrorečte nebesá, dobrorečte 
slnko a mesiac, dobrorečte hviezdy nebeské, dobrorečte dážď 
a rosa.

Kňaz: Dobrorečte duchovia, dobroreč oheň a voda, dobrorečte 
noci a dni, dobrorečte svetlo a tma, dobrorečte hromy a m rač
ná.

Veriaci: Oslavujte Pána a velebte Ho na veky.
Kňaz: Nech dobrorečí zem, dobrorečte hory a chlmce, dobro

rečte žriedla, dobrorečte moria a rieky, dobrorečte všetko, čo sa 
pohybuje vo vodách, dobrorečte vtáci nebeské, dobrorečte zv ie 
ratá a všetok dobytok.

Veriaci: Oslavujte Pána a velebte Ho na veky.
Kňaz: Nech dobrorečia synovia ľudskí, dobrorečte duše spra 

vodlivých, dobrorečte Otcovi a Synovi a Svätému Duchu, teraz i 
vždycky i na veky vekov.

Veriaci: Ospevujte Pána a velebte Ho na veky.
Aké je toto všetko krásne a dojímavé, prenikajúce dušu a ako 

toto všetko usmerňuje na cestu spásy! — Vieme, že vo Veľkú 
sobotu naši veriaci pripravujú všetko na sviatky Veľkej noci, ne
majú čas ísť na túto bohoslužbu, ale kto raz na nej bol a spieval 
tie dušu prenikajúce piesne oslavy Boha Stvoriteľa, iste aj v ďa l
šie roky pôjde na túto bohoslužbu.

Kňazi sú povinní túto bohoslužbu slúžiť, lebo ona tvorí duchovnú náplň 
nielen ich duchovného života, ale i duchovnú náplň života Cirkvi. — Možno 
sa zdá divným, že som musel niekoľkokrát prízvukovať povinnosť kňaza od- 
bavovať niektoré bohoslužby, ktoré naši kňazi z rôznych príčin vynechávajú. 
Alt? má to svoj dôvod. Uvedené bohoslužby sú Cirkvou stanovené ako m o d 
l i t b y  C i r k v i  a následkom toho to už nie je modlitba kňaza, ale modlitba 
Cirkvi, ktorá sprostredkuje veriacim zvláštne milosti Božie, prichádzajúce so 
sviatkom a udalosťou. Teda kňaz, ktorý tieto bohoslužby nekoná, pripra
vuje veriacich o tieto milosti Cirkvi. Teda všetky uvedené bohoslužby kňaz 
má konať, aj keby ich konal v chráme len sám. Toto je duch východnej Cir
kvi, ktorým máme žiť.

Veľká sobota — utiereň nadhrobná alebo jeruzalemská
Vo Veľkú sobotu večer pri „hrobe Ježiša Krista“ koná sa 

u nás Veľká utiereň, zvaná Jeruzalemská, a lebo nadhrobná. V 
modlitbách — piesňach tejto bohoslužby prináša sa chvála Je
žišovi Kristovi za to, že svojou smrťou premohol smrť a daroval 
nám večný život. Pozrime sa aspoň na niektoré krátke texty te j
to bohoslužby:

„Oslavujeme Ťa, životodarca Kriste, za nás dnes pochovaného, 
pretrpevšieho a slávne oživujúceho mŕtvych.

Velebíme Ťa, Ježišu Kráľu, a klaniame sa tvojim  strastiam, 
ktorými si nás spasil.

Prestrel si ruky na kríži a zobral si ľudí k sebe: do srdca si 
bol prebodnutý, aby si všetkým daroval odpustenie.

Pozri na mňa a zmiluj sa nado mnou v tvojom  m ilosrdenstve.“
Sú to veľmi krásne, povzbudzujúce a posilňujúce modlitby. Po

ukazujeme na ne nielen preto, aby sme sa zúčastnili na tejto bo
hoslužbe, ale aby sme aj v živote častejšie o tvorili svoje Zborníky 
a z nich súkromne sa pom odlili tieto modlitby.

jej prechodnými dobrami. Nasledu
jeme príklad Svätej Rodiny, kde ne
bolo bohatstva, ani túžby po ňom. 
Jozef a Mária pracovali, aby získali 
pre domácnosť veci práve potrebné? 
Mária, nauč nás robiť podobne a 
ochraňuj naše rodiny.

Mikuláš MARIÁNSKY

Skutočná hanba
Keď Jano a Mária odchádzali od ol

tára, všetci ľudia hovorili, že vyze
rajú ako dve rozkvitajúce ružičky. A 
keď na seba pozreli, zo zástupu sa 
ozval hias:

— Len aby sa od ľúbosti nezjedli!
Marienka sa tešila, že dostala za

inuža Jana. Bol usmievavý, milý mla
dík. Prívetivo sa každému prihovoril, 
ochotne pomohol, komu bolo treba. 
Nečakal, aby ho o to požiadal. A 
hlasne, krčmu nenavštevoval, nepil, 
nefajčil. Nejedna dievčina túžobne za 
ním pozerala. A táto túžba splnila 
sa Marienke, ktorej tiež nebolo čo 
vytýkať. A tak každý veril, že to bu
de šťastný párik do smrti.

A ozaj tak sa začal ich spoločný 
život. Veselo sa na seba usmievali, 
predbiehali sa v tom, aby jeden dru
hému urobil všetko po vôli. Usilovali 
sa uhádnuť priania jeden druhého, 
aby ich mohli čo najskôr splniť. Ľu
dia ich kládli za príklad svojim sy
nom a dcéram.

Tak to šlo pár rokov. Medzitým sa 
im narodili dve deti, Radko a Alen- 
ka, ktoré Jano mal neobyčajne rád. 
Len čo skončil prácu, ponáhľal sa k 
svojim deťom, aby im rozdával svoje 
otcovské srdce.

Ale po čase Marienka začala bled
núť, smutnieť, na tvári sa jej usadi
la starosť. A keď sa aj objavila nie
kedy radosť, bola skôr vynútená. Ľu
dia zbadali túto zmenu a pýtali sa 
jej, čo ju mučí. Odpovedala vyhýba
vo:

— Nedobre sa cítim, nemôžem 
spať.

Ale ľuďom neušlo, že tými slovami 
n:eeo zakrýva. Začali pošuškávať, že 
Jano sa opíja. Zamerali na neho svo
ju pozornosť a čochvíľa sa presved
čili, že je to pravda.

Keď raz prišla ku mne, spýtal som 
sa jej:_

— Co to počujem o Janovi, je to 
pravda?

Zakryla si tvár, rozplakala sa a 
prikývla. Keď ju plač prešiel, rozho
vorila sa:

— je na nepoznanie. Vracia sa opi
tý. Hodí na mňa zachmúrený pohľad, 
slovka nepreriekne. Keď sa k nemu 
ozvem, zvrčí na mňa. Deti ho neza
ujímajú. správa sa k nim chladno. 
Márne mu dohováram, keď je triez
vy, tratí sa mi z očí. Keby ste s ním 
prehovorili, azda vás by poslúchol.

Ochotne som jej to prisľúbil a sľub 
čoskoro splnil. Šiel som na prechádz
ku a stretol som Jana, keď sa vracal 
z krčmy. Mal v hlave, ale dalo sa s 
ním hovoriť.

— Janíčko, nepoznávam ťa, — po
vedal som — kde sa podel tvoj zvo
nivý úsmev, ktorým si oblažoval svo
ju manželku a deti, tvoja radosť z 
tváre, ktorá kvitla ako ruža. tvoj 
chýr, že na krčmu ani nepozrieš?

Sklonil hlavu a mlčal.
— Povedz mi úprimne, ako došlo k



toľkej zmene, — pýta! som sa ho ďa
lej.

— Kamaráti, s ktorými pracujem v 
jednej parte, — odpovedal úsečne. 
Potom to rozviedol:

— Viete, dostali sme zálohu a 
všetci ma volali, aby som si išiel s 
nimi vypiť. Nechcel som. Začali sa 
mi pusmievaľ, že sa bojím manžel
ky, že som pod papučou, že som 
zbabelec, ba odrodilec, Chcem byť 
vraj inakši ako oni a do ja viem, čo 
ešte natárali. Zahanbil som sa a po
myslel som si, že vypijem s nimi po
hárik a pôjdem domov. Vypil som 
pohárik a ozaj som vstal, že odídem. 
Ale chytili ma a začali kričať.

— Nie tak, tu každý pije, ale aj 
každý platí, až potom sa ide domov.

Zostal som, zaplatil som aj ja a 
pil, kým každý nezaplatil. A vtedy 
som už bol docenganý. Keď som sa 
vrátil, Marienka plakala, deti odo 
mňa utekali. V duchu som sľuboval, 
že to viac neurobím. Ale prišla vý
plata a ja som sa zahanbil zas a 
opil sa zas, až som sa stal pijanom.

— A ty sa hanbíš pijanov, čo pre
pijú peniaze, na ktoré čaká ich ro
dina a nehanbíš sa svojej manželky, 
dietok, čo by ťa chceli mať radi, ľu
dí, ktorí si ťa tak vážili. Ich sa máš 
hanbiť, to je skutočná hanba. Mysli 
na to, až ťa budú zas volať tvoji kum
páni do krčmy, nedaj nič na ich uš
tipačné poznámky, ale choď domov.

— Pokúsim sa — prisľúbil nesme
lo.

Po čase mi Marienka prišla poďa
kovať. Povedala, že ich život sa vra- 
cia do pôvodného stavu. Potvrdzoval 
to jej rozradostnený pohľad. Odpa
dol mi kameň zo srdca, vydýchol som 
si.

Nehanbime sa od korheľov, čo nás 
zvádzajú na pijatiku, ale statočných 
ľudí, najmä tých, ktorých život od 
nás závisí! Dr. Ján B u b á n

Buďte milosrdní
Pod slovom milosrdní treba rozu

mieť tých, ktorí majú súcit, pravú a 
činnú lásku so spolublížnymi. Tí svo
je milosrdenstvo preukazujú v kaž
dodennom živote. Písmo svätá nám 
hovorí, že milosrdní sú dvojnásobne 
blažení. Najprv vedomím, že im ne
bude chýbať, aj keď niečo rozdajú, a 
po druhá, že to, čo udelia iným, vrá
ti sa im v podobe radosti obdarova
ných. A po tretie — nádejou, že Boh 
aj voči nim bude raz podobne šted
rý. ako boli oni voči svojim spolu- 
blížnym tu na zemi.

Súcit s trpiacimi, ohľaduplnosť, od
pustenie urážajúcim, to sú prejavy 
milosrdenstva. V skutkoch milosrd
ného človeka sa prejavuje pravá ľud 
skosť. Preto hovorí Písmo sväté: „M i
losrdenstvo chcem a nie obetu!“ (Mt 
9, 31).

A teraz dajme niekoľko otázok náš
mu svedomiu v tomto ohľade: Máme 
zvyk robiť si úsudok nad nešťastím 
svojho brata, či sestry, keď vylieva 
slzy a plače, ale mu dielom a skut
kom nejdeme pomôcť. Sv. apoštol Ján 
Bohoslov hovorí: Deti moje, nielen 
slovom a jazykom preukaznjte lásku, 
ale hlavne skutkom a pravdivým 
milosrdenstvom. Vieme, my hriešni, 
uľahčiť tým, ktorí sú chorí a starí a 
podať im pomocnú ruku? Akú úctu 
máme k nim? Odpovede na tieto

Kto je Boh? — Vlastnosti Božie
O tajomstvách skrytých v Bohu by sme bez Božieho zjavenia 

nevedeli. Boh nám dal zjavenie ľudskou rečou, ľudskými pojma
mi a tým i sa božské skutočnosti nedajú tak dokonale vyjadriť, 
ako sú sami v sebe. Použijeme term inológiu ľudského jazyka na 
Boha. A le buďme si stále vedomí, že ľudské slová nestačia zod
povedajúcim  spôsobom vyjadriť tajomstvo Božej existencie.

Náš rozum nemôže jedným pojmom vysvetliť a vyčerpať všet
ku poznateľnosť obyčajnej veci, tým viac Boha. Preto vytvára 
viac pojmov. My vyjadrujem e plnosť Boha mnohými rozličnými 
pojmami a pripisujeme Bohu rozličné v l a s t n o s t i ,  aby sme 
ho takto lepšie poznali. Vlastnosti Božie sú tie dokonalosti, ktoré 
podľa nášho spôsobu myslenia môžeme opísať. Božie vlastnosti 
sa od Božej podstaty a medzi sebou nerozlišujú ako jedna vec od 
druhej veci, to znamená, že Božie vlastnosti sú medzi sebou a 
s Božou podstatou totožné, avšak podľa nášho obmedzeného chá
pania a vyjadren ia ich si predstavujeme rozdielne.

N ijaký tvor nemôže Boha úplne pochopiť, lebo nemôžeme mať 
nekonečný úkon poznania. Aj anjeli a svätí v nebi vidia neko
nečného Boha len konečným spôsobom podľa stupňa svojho svet
la slávy. „V eľký  je Pán a chválitebný veľm i a veľkosť jeho ne
možno preskúmať“ [Žalm  144, 3).

Božská podstata je hmotným okom absolútne neviditeľná, ni
kto ju nemôže vid ieť svojim i prirodzeným i silami. Potrebuje 
k tomu tzv. svetlo slávy. Teda v nebeskej blaženosti nie hmotné 
oči, ale svetlom  slávy obdarený rozum uvidí nekonečnú podstatu 
Boha. Božia podstata je „v  neprístupnom svetle“ (1 Tim 6, 16] 
pre našu poznávaciu schopnosť. Keď Sväté písmo hovorí, že sa 
Boh niekomu na zem i vid iteľne zjavil, to znamená, že nejakým 
zázračným a viditeľným  ú k a z o m  dal najavo svoju prítom
nosť.

Toto majme vždy na pamäti s tým, že v ďalších častiach, o ve
ciach, ktoré nemožno vyjadriť ľudskou rečou, budeme hovoriť 
ľudskou rečou.

Teda, aby sme si dali odpoveď na otázku „K to je Boh?“ , aby 
sme si Bolia predstavili, pozriem e sa na v l a s t n o s t i  Božie, 
ako nám ich Boh z j a v i l .

Prečo dávame Bohu vlastnosti? Pretože ľudský rozum súdiac 
po zemskom o niečom zvrchovane dokonalom, o vrchole doko
nalosti, tento poznáva na základe vlastností. Teda vlastnosti my 
prenášame zo zemských vecí na Boha. Tieto v Bohu naozaj aj , 
sú a to v m iere najvyššej, ktorú si ani nemôžeme predstaviť. Teda, 
aby sme m ohli Boha lepšie poznať, my podľa svojho ľudského 
myslenia, spôsobu a ľudskými pojmami, d e l í m e  nekonečnú 
d o k o n a l o s ť  Božiu na mnohé vlastnosti, — ale tie všetky 
vlastnosti má jeden a nekonečne dokonalý Boh. Tak vidíme Bo
žiu večnosť, svätosť, všemohúcnosť, dobrotu, milosrdenstvo, spra
vodlivosť atď. Keď tieto vlastnosti vypočítavame, to neznamená, 
že Boh je rozdelený, že tým ukazujeme na skladové časti, či na 
skladové dokonalosti Boha. Vlastnosti, ktoré Bohu pripisujeme, 
predstavujú nám jedného a úplne jediného Boha z viacerých 
stránok. Teda poznávame Boha po čiastkach. A to robíme preto, 
že ľudskou rečou nie sme v stave celú dokonalosť Božiu vysloviť 
jedným výrazom, či pojmom. Toto sa neprotiví Svätému písmu, 
lebo ako ďalej uvidíme, samo Sväté písmo nám popisuje Boha 
podľa Božích vlastností.

Tiež poznamenávame, že u Boha niet hlavných a menej hlav
ných vlastností, — u Neho všetky vlastnosti sú rovnaké, lebo ich 
Boh má v stupni najvyššom a každá z nich je najhlavnejšou, lebo 
len bez jednej Boh by nebol Bohom.

Poznanie Božích vlastností je pre nás veľm i dôležité. Tak po
znávame Boha a poznávame jeho skutky, ako stvorenie a vy
kúpenie. Avšak tieto vedomosti sú dôležité aj pre náš život a 
naše šťastie. Božie vlastnosti: svätosť, dobrota, láska, pravdo
vravnosť, vernosť, spravodlivosť, m ilosrdenstvo — ukazujú nám 
Božiu dokonalosť a majú nám byť vzorom  k ich nasledovaniu. 
Veď Ježiš Kristus nás vyzýva: „Buďte dokonalí, ako aj váš Otec



nebeský je dokonalý!“ (M t 5, 48). A keď poznáme ďalšie vlast
nosti Božie: vševedúcosť, Božiu silu, všadeprítomnosť, — pozná
me Boha, ktorý nás vidí, miluje, je k nám dobrotivý, milosrdný 
a chce, aby sme sa s ním spojili poznaním, láskou, milosťou už 
tu a vo večnej blaženosti.

Kto je teda Boh? — Nadprirodzené Božie zjavenie predstavuje 
nám Boha 1. ako bytosť čisté d u c h o v n ú, 2. ako bytosť j e ri
nú, j e d i n ú ,  3. ako bytosť s a m ú  o d  s e b a ,  4. ako bytosť 
n e k o n e č n e  d o k o n a l ú .

Teda, jediným slovom odpovedať na otázku — Kto je Boh — 
ľudská reč nevie. Musí Ho opísať viacerým i slovami. Takto po
pisuje Boha aj nadprirodzené zjavenie, ľudskými slovami a po j
mami, aby sme to mohli pochopiť.

1. Všetko, čo jestvuje, nazývame b y t o s ť o u .  Avšak Boh nie 
je takou bytosťou, ktorú môžeme vnímať našimi zmyslami, a 
predsa je živou bytosťou. Boh nemá telo ako ľudia. Boh je du
chom bez tela. Všetko, čo vôkol seba vidím e a zmyslami vníma
me, všetko toto je stvorené a h m o t n é .  Boh nie je hmotou, je 
najčistejší Duch. Preto ho nemôžeme zachytiť telesným i očami. 
Boh je čistý d u c h ,  preto ho nevidíme. Hmotnými očami iba 
to môžeme vidieť, čo je aj samo hmotné.

Teda Boh nie je starec s bradou — ako ho zvyk li maľovať. Je 
to iba maliarske znázornenie. Boh je duch. A keď aj Sväté písmo 
pripisuje Bohu ruky, oči, uši [Žalm  33, 16) a pod., robí to v pre
nesenom zmysle. Chce takto nám ľuďom n á z o r n e  povedať, že 
Boh všetko vidí, všetko počuje, že je všemohúci, starostlivý a 
pod.

Boh je čistý d u c h ,  to znamená, že niet v ňom nič hmotného. 
Pozrime sa, ako o tom hovorí Božie zjavenie:

Starý zákon nazýva človeka t e l o m  na rozd iel od Boha, k to
rý je čistý duch. Hoci v Starom zákone je Boh opísaný veľm i 
ľudským spôsobom a veľm i názorne, keď mu prikladá ľudské 
časti, ruky, nohy, oči, m yse ľ. . .  a le pritom  píše, že Boh nie je 
telo ako človek (Iz  31, 3), ale je nesmierny [3 Kral 8, 27 J, je 
nezmeniteľný (M al 3, 6) a neviditeľný (Ex 33, 20).

Boh je jednoduchý a úplne neviditeľný. Ako teda vysvetliť tie 
miesta Sv. písma, kde sa Boh ľuďom zjav il tak, že Ho videli, jeho 
slová počuli a pod.? Boha vo vlastnej podobe nikto nevidel a tiež 
nemôže vidieť. To boli len symboly (náznaky), ktorým i Boh svoju 
prítomnosť oznamoval. V zjaveniach, kde Boh hovoril, jedol, — 
nerobil tie úkony, ale spôsobil účinky na tvoroch ako hlasom 
v sluchu, ohňom v zraku alebo skrze anjela, ktorý sa vo v id ite ľ
nej podobe zjavil a Božiu osobu predstavoval.

Nový zákon učí to isté, čo Starý zákon a okrem toho nazýva 
Boha Duchom: „Boh je duch, a tí, čo sa mu klaňajú, majú sa 
(mu) klaňať v duchu a pravde“ (Jn 4, 24). „Boha nikto nikdy 
nevidel. Jednorodený Syn, ktorý je v Otcovom lone, ten (nám ) 
vyrozprával“ (Jn 1, 18). A Ježiš Kristus hovorí: „Duch nemá telo 
a kosti“ (Lk 24, 39). Vyplýva to aj z Božej neviditeľnosti. „Boha 
nikto nikdy nevidel“ (Jn 1, 18), z Božej nezmernosti, nemeniteľ- 
nosti: „Blahoslavený a jediný Vládca, Kráľ kraľujúcich a Pán 
panujúcich; jediný nesmrteľný, ktorý prebýva v neprístupnom 
svetle. Jeho nikto z ľudí neuzrel, ani uzrieť nem ôže“ (1 Tim f>, 
15-16).

Teda Boh je Duch, a preto ho nemôžeme vid ieť telesnými oča
mi. Boh je n e k o n e č n ý ,  preto bytosť konečná, akou je č lo 
vek, ho prirodzene nemôže vid ieť. Vravím e „p rirodzene“ , lebo 
nadprirodzene ho budú vid ieť spasení v nebi „z  tváre do tváre“ .

Prvokresťanský učenec Origenes nazýva Božiu duchovnosť zá
kladnou pravdou kresťanskej náuky.

Poznámka: V 4. storočí antropom orfisti prik ladali Bohu ľud
ské telo, odvolávajúc sa na Starý zákon (Gn 1, 26).

Aj terajšie niektoré sekty (salvisti, jehovisti a sobotári) op i
sujú Boha ako starca s patriarchálnou bradou, rukami, nohami, 
ušami, ktorými počúva, očami, ktorým i vid í a pod. Je to podľa

otázky nám ukážu, či sme skutoční 
kresťania. U nás nieto nezamestna
ných, nie sme bosí, hladní a žijeme 
v mieri a pokoji. To ešte neznamená, 
že nemáme pomúcť osamelým, cho
rým a starým ľuďom.

Matka Terézia, o ktorej sa už ve
ľa popísalo aj v našej tlači, v Pra
vidlách, ktoré sama zostavila pre 
sestry misionárky lásky, napísala, že 
budú slúžiť chudobným bez najmen
šej odplaty. Ďalej hovorí, že nestačí 
dať chudobným iba ošatenie, lieče^ 
nie, ich ruky a ich srdce. Treba im 
dať aj úsmev a radosť. Istému novi
nárovi raz matka Terézia povedala:
— Mnohokrát biedni a chudobní ne
túžia ani tak po materiálnych ve
ciach, ktorých sú zbavení. Z ich hroz
nej choroby môže ich vyliečiť iba 
láska. V  týchto slovách, kde pomáha 
malomocným, je povedané všetko.

Takú lásku a srdce má matka Teré
zia z Kalkaty k opusteným. Akú lás
ku a milosrdenstvo máme my v kaž
dodennom živote k tým, ktorí po
trebujú našu pomoc a my pre svoju 
neochotu a lenivosť váhame im po
môcť? Keď milujeme otca, matku, 
ženu, deti, milujme aj tých, ktorí sú 
chorí, opustení a odkázaní na našu 
pomoc. Pomáhajme aj im v každoden
nom živote a Boh nám to raz vyna
hradí stonásobne svojou milosťou.

o. M. Merva

Naši jubilanti
V tomto mesiaci si svoje životné a 

kňazské jubileá pripomínajú títo vdp. 
duchovní otcovia:

Anton Minčík — 75 rokov od naro
denia (4. 3.), Michal Šutaj — 65 ro
kov od narodenia (10. 3.), Jozef Kne- 
žo — 65 rokov od narodenia (17. 3.), 
Nikefor Petraševič — 40 rokov kňaz- 
stva (24. 3.).

Srdečne blahoželáme a pozdravu
jeme!

MNOHAJA ĽIT, BLAHAJA KIT!

Z marcových výročí
Marec je Mesiac knihy.
1. marca r. 1526 — pred 455 rokmi 

—• začalo sa ozbrojené povstanie ba
níkov v Banskej Bystrici, Banskej 
Štiavnici a v Kremnici — prvé oz
brojené povstanie robotníkov-baníkov 
na Slovensku i v Uhorsku.

— — r. 1921 — pred 60 rokmi — 
v Nitre sa narodil EUGEN GUDER- 
NA, maliar, hrdina SNP (umrel r. 
1945 v Mauthausene).

2. marca r. 1951 — pred 30 rokmi
— v Novom Meste nad Váhom um
rela spisovateľka ĽUDMILA PODJA- 
VORINSKÄ, národná umelkyňa (bás
nické knihy pre deti: Kytka veršov 
pre slovenské dietky, Veršíky gre 
maličkých, Medový hrniec, Zvonky, 
Klásky, Zajko-Bojko, Cin-čin; povied
ky: Nad hrobom, Z domova, Za šťas
tím, Rozličnými cestami, V očarení, 
Dozvuky,_ Ideál; novely: Blud, V ot
roctve, Žena, Prelud, Na bále, Po 
bále a historická novela Magda z 
Magdaly; balady: Čakanka, Karbun- 
kul, Pustovník, Nemodlenec, Utope
ná, Zlatá húska; básnické zbierky: Z 
vesny života, Piesne samoty a i.; ro
mán Baránok boží); nar. r. 1872.

7. marca r. 1811 — pred 170 rok
mi — v Doľanoch (okr. Bratislava) 
umrel JURAJ FÄNDLY, kňaz.



8. marca — Medzinárodný deň 
žien.

9. marca r. 1451 — pred 530 rokmi 
— sa narodil AMERÍGO VESPUCCI, 
taliansky moreplavec, podľa ktoré
ho bola pomenovaná novoobjavená 
Nová zem r. 1492 (umrel r. 1512).

— — r. 1921 — pred 60 rokmi — 
v Prahe založili časopis pre slovan
skú filológiu Siavin, dnes najstarší 
medzinárodný časopis v tomto od
bore.

12. marca r. 1241 — pred 740 rok
mi — začal sa tatársky vpád do 
Uhorska.

— — r. 1846 — pred 135 rokmi — 
v Liptovskom Mikuláši sa narodil 
MIKULÁŠ REHOR URAM-PODTATRAN- 
SKÝ, ľudovýchovný pracovník, spiso
vateľ (historické prózy: Pankrác v 
Trenčíne, Pankrác v žalári, Vzbura v 
Budíne; štúdia: Zemianski veršovci 
slovenskí); umrel r. 1924.

— — r. 1921 — pred 60 rokmi — 
v Ružomberku umrel DUŠAN PETRO- 
VIC MAKOVICKÝ, spisovateľ, osveto
vý pracovník, osobný lekár L. N. 
Tolstého (nar. r. 1866).

18. marca r. 1901 — pred 80 rok
mi — sa narodil PETER JILEMNIC- 
KÝ, socialisiickoreaiisiický spisova
teľ, národný umelec (umrel r. 1949).

— — r. 1956 — pred 25 rokmi — 
umrel LOUIS BRGMFIELD, americký 
spisovateľ a dramatik (Keď nastali 
dažde, Noc v Bombaji a i);  nar. r. 
1896).

19. marca r. 1831 — pred 120 rok
mi — v Budapešti vyšlo prvé číslo 
politického orgánu Slovákov PEŠT- 
BUDÍNSKE VEDOMOSTI za redakcie 
Jána Francisciho-Rimavského; r. 1870 
prešli do Martina a vychádzali ako 
Národnie noviny.

— — r. 1881 — pred 100 rokmi — 
umrel N. G. RUBINSTEJN, ruský kla
virista a dirigent, zakladateľ konzer
vatória v Moskve a v Leningrade 
(nar. r. 1835).

25. marca r. 1811 — pred 170 rok
mi — v Trenčíne sa narodil KAROL 
ŠTÚR, básnik a národný dejateľ, pro
fesor v Modre (umrel r. 1851).

— — r. 1836 — pred 145 rokmi — 
v Lubine (okr. Trenčín) sa narodil 
JOZEF ĽUDOVÍT HOLUBY, botanik, 
historik, národopisný bádateľ a os
vetový pracovník (umrel r. 1923).

— — r. 1881 — pred 100 rokmi —  
sa narodil B KLA BARTÓK, maďarský 
hudobný skladateľ a zberateľ ľudo
vých piesní (umrel r. 1945).

28. marca — Deň učiteľov (výro
čie narodenia J. A. Komenského).

— — r. 1881 — pred 100 rokmi — 
umrel MODEST PETROVlC MUSORG- 
SKIJ, ruský hudobný skladateľ, re
prezentant národnej hudby 19. stor.) 
(opery Boris Godudov, Chovančina, 
Soročinský jarmok a i.); nar. r. 1839.

30. marca r. 1746 — pred 235 rok
mi — sa narodil FRANCISCO DE 
GOYA Y LUCIENTES, veľký španiel
sky maliar (umrel r. 1828).

31. marca r. 1596 — pred 485 rok
mi — sa narodil RENÉ DESCARTES, 
francúzsky filozof a matematik (um
rel r. 1650).

— — r. 1841 — pred 140 rokmi — 
sa narodil SAMUEL JAROSLAV ZA- 
CHEJ, publicista a prekladateľ (um
rel r. 1918). (ž )

nich akési .„nebeské duchovné te lo “ . Tu dodávame, že telo, hoci 
by bolo i „duchovné“ , má akúsi formu, výhľad, je obmedzené, 
je v priestore. Boh je čistý duch, a nie „telesný duch“ , nie je 
obmedzený, nemá vzhľad, či formu, je nad priestorom, nad svet
mi a časom, je niečím nepochopiteľným pre náš rozum. Sme 
podobní Bohu nie naším telom, ale dušou nesmrteľnou.

Naším rozumom nie sme v silách poznať Boha. Aby sme si 
trošku pomohli, my ľudia obyčajne hovoríme o Božích očiach, 
ušiach, ústach, ba máme aj obrazy Boha, nášho nebeského Otca. 
Tým všetkým len chceme si predstaviť rôzne Božie vlastnosti a 
nie to, že Boh má telo. Boh je najčistejší d u c h .  Svätý Ján Zla
toústy o tomto takto hovorí: „To, čo je nestvorené, nemôže sa 
stať vid iteľné bytosti stvorenej“ .

N iekto povie: „Len to verím, čo vidím. Boha nikto nikdy ne
v idel.“

Co na to odpovedáme? — Je veľa vecí v svete viditeľnom, ma
teriálnom, ktoré človek nevidí, nerozumie im a ani nikdy ich 
neuvidí — a predsa existujú. Napríklad magnetickú silu, elek
trickú silu, (z  týchto vidím e len ich výkony, avšak nie samú 
silu ), nevidel nikdy nikto ani ľudskú silu, alebo svoju myšlienku, 
ideu, želanie, svoje city, napríklad radosť, smútok, žiaľ, bol' ne
videl nikto. Sú ľudia, ktorí všetko pripisujú silám prírodným a 
predsa dosiaľ tie sily nikto nevidel. Príroda má množstvo ta
jomstiev, záhad a nevysvetlených problémov. Napr. nikto nevi
del inštinkt u zvierat, rast rastlín, stromov, nevidel nikto cho
roby, napr. taký obyčajný bôľ hlavy .. .

Toto a množstvo podobného ani nevidíme, ani si to nemôžeme 
predstaviť — a existenciu tých síl poznávame len z ich ú č i n 
k o v .  To všetko nevidel nikto a ani neuvidí a predsa, keby nie
kto toto všetko popieral, vysm iali by ho. Preto keď nevidíme toho 
„nositeľa zákonov“ , ktoré riadia prírodou, — musíme sa uspo
kojiť a konštatovať jeho jestvovanie z ú č i n k o v .

Ďalej n ielen zrakom a ostatnými zmyslami poznávame, ale aj 
usudzovaním, teda r o z u m o m .  Obdivujeme peknú budovu, ale 
nevidím e jej staviteľa. Predsa však s istotou vieme, že bez neho 
by tá budova nestála. Čítame vynikajúcu knihu a vieme, že má 
autora, hoci ho nevidíme.

Tiež v detstve sme museli veriť matke, že nôž je ostrý, oheň 
páli, — lebo keď sme to neverili, len sami sebe sme tým škodili.

Keď sme prišli do školy, učiteľ chcel, aby sme mu verili, že 
písmeno „ a “ je „a “ , „ o “ je „ o “ . . .

V živote je mnoho prík ladov ktoré nemôžeme osobne a svo
jim i očami skontrolovať, tak že musíme veriť iným. Veríme v de
jiny, zemepis, bádania, vynálezy, trasieme sa nad svojím zdra
vím, avšak verím e lekárom, že lieky, ktoré nám predpisujú, sú 
na náš úžitok . . . Keby sme toto všetko chceli došetriť a pre
svedčiť sa o pravde, museli by sme začať od rozkladania ohňa 
trením  . . .

A keď človek musí tisíckrát veriť človekovi v množstve prípa
dov života, prečo by nemal veriť Bohu? Ci večná pravda nie je 
vierohodnejšia ako ľudské názory, ktoré tak často sú mýlne . . .

Teda prirodzeným i schopnosťami človek nemôže vid ieť Boha. 
Žiadny stvorený rozum nemá prirodzené schopnosti, aby Boha 
videl a Ho priamo a jasne poznával. Očami t e l e s n ý m i  nie 
je možné Boha vidieť, lebo Boh je čistý duch a nemôže byť v i
diteľný očami. Len nadprirodzené poznanie Boha svetlom slávy 
je bezprostredné videnie Boha. Toto videnie Boha tvorí nadpri- 
hodzenú blaženosť, nebeskú blaženosť ľudí.

Avšak, ako sme to už poukázali, hoci Boh je duch a tým ne
vid iteľný ľudským očiam, predsa do istej m iery už za života na 
zem i Ho poznávame. Je to prirodzené a nadprirodzené poznanie 
Boha, a takto ho predsa „v id ím e“ , ako to hovoria vedci.

Pri tom všetkom my nikdy nesmieme zabudnúť na slová Ježiša 
Krista apoštolovi Tomášovi, ktorý nechcel uveriť, lebo nevidel: 
„U veril si, pretože si videl. Blažení, tí, ktorí nevideli a uverili“ 
(Jn 20, 29).



ŽIVOT JEŽIŠA KRISTA
podľa štyroch evanjelistov 

4. Evanjelium — podľa Jána

Pokračovanie rozlúčkového rozhovoru s uče
níkmi: „Ja som pravý vinič a vy ste ratolesti. M i
lujte sa navzájom.“

Riekol Ježiš svojim učeníkom: „Ja som pravý 
vinič1 a Otec môj je vinohradník. Každú ratolesť 
na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a kaž
dú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala ešte 
viac ovocia. Vy ste už očistení slovom, ktoré 
som vám zvestoval. Ostávajte teda vo mne a ja 
vo vás! Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie od 
seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak len 
neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. 
Ak niekto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša hoj
ne ovocia, lebo bezo mňa nič nemôžete urobiť. 
Kto neostáva vo mne, ten bude vyhodený von ako 
(neplodná) ratolesť, a uschne. A tie pozbierajú, 
hodia na oheň, a zhoria.

Ak ostanete vo mne a slová moje ostanú vo vás, 
proste, čo len chcete, a splní sa vám to! Otec 
môj je práve tým oslávený, že prinášate hojné 
ovocia a že ste sa stali mojimi učeníkmi. Ako mňa 
miloval Otec, tak aj ja som miloval vás. Ostaňte 
v tejto mojej láske! Ak budete zachovávať priká
zania moje, ostanete v láske mojej, ako aj ja som 
zachovával prikázania Otca svojho a ostávam v 
láske jeho. Toto som vám povedal, aby radosť 
moja bola aj vašou a vaša radosť aby bola úplná.

Prikázanie moje je, aby ste sa navzájom milo
vali, ako som vás miloval ja. Nikto nemôže väčš
mi milovať, ako keď dušu svoju položí za pria
teľov. Ak robíte, čo vám prikazujem, ste moji 
priatelia. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha 
nevie, čo robí jeho pán, ale nazval som vás pria
teľmi, pretože som vám zvestoval všetko, čo som 
počul od Otca. Nie vy ste mňa vyvolili, ale ja 
som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste 
išli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostalo, 
žeby vám Otec dal všetko, čo budete od neho pro
siť v mene mojom. Toto vám (zvlášť) prikazujem, 
aby ste sa navzájom milovali.

1. Obraz viniča bol učeníkom a Židom vôbec veľm i b líz
ky a známy, lebo Palestína bola od pradávna krajom hroz
na a vína. V tomto podobenstve Spasitel nám chce objas
niť úzke spojenie medzi sebou, duchovným viničom, ktorý 
je zdrojom všetkých milostí, a veriacim i, ktorí sa vierou a 
láskou do neho zapojujú a z neho ako ratolesti vyrastajú 
a čerpajú šťavu života večného.

5. Evanjelium — podľa Jána

Ďalšie pokračovanie rozlúčkového rozhovoru 
Ježiša s učeníkmi: „Svet nenávidí vás a mňa. Po
šlem vám Utešiteľa. Váš smútok sa obráti na ra 
dosť.“

Povedal Ježiš svojim učeníkom. Ak vás svet ne
návidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás! 
Keby ste boli z tohto sveta, svet by miloval, čo je 
jeho, ale že ste nie z tohto sveta, lež ja som si 
vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí.1 
Rozpomeňte sa na slová, ktorá som vám bol ho
voril: „Nie je sluha väčší ako jeho pán!“ Keď 
mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; 
keď zachovávali slová moje, budú zachovávať aj

vaše. A to všetko budú vám robiť pre meno moje, 
lebo nepoznajú Toho, ktorý ma poslal.

Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, ne
mali by hriechu, ale teraz nemajú výhovorky pre 
svoj hriech. Kto mňa nenávidí, nenávidí aj Otca 
môjho. Keby som nebol medzi nimi konal skut
ky, aké nikto iný nekonal, nemali by hriechu, ale 
teraz aj videli, a nenávidia mňa aj Otca môjho. 
Ale (to všetko preto), aby sa splnili slová, napí
saná v ich zákone: Bez príčiny má nenávideli. 
Keď však príde Obranca, ktorého vám pošlem od 
Otca — Duch pravdy, ktorý vychádza z Otca2 — 
ten bude svedčiť o mne, a aj vy budete svedčiť, 
keďže ste od počiatku so mnou.

Toto som vám hovoril, aby ste sa nepohoršo- 
vali. Vylúčia vás (totiž) zo synagóg, ba príde 
čas, keď každý, kto vás zabije, bude sa nazdávať, 
že tým slúži Bohu. To budú robiť preto, lebo ne
poznali Otca, ani mňa. A povedal som vám to, 
aby ste si pripomenuli, keď príde čas tohto všet
kého, že som vám (o tom) hovoril. Spočiatku som 
vám o tom nehovoril, lebo som bol s vami, teraz 
však idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás 
sa ma (viac) nespytuje: „Kam ideš?“ No žiaľ 
vám naplnil srdcia, že som vám to povedal. Ho
vorím vám však pravdu: Bude vám to osožiť, keď 
odídem, lebo ak neodídem, nepríde k vám Obran
ca; keď však odídem, pošlem ho k vám. A keď 
príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť 
a čo súd. Hriech je, že neverili vo mňa; spravod
livosť, že idem k Otcovi a že ma už neuvidíte; 
súd, že knieža tohto sveta je už odsúdená.

Ešte vám mám mnoho rozprávať, ale teraz by 
ste to nezniesli. Keď však príde on, Duch pravdy, 
vyučí vás všetkej pravde, lebo nebude hovoriť 
sám od seba, ale bude hovoriť to, čo počuie. a 
zvestuje vám aj budúce veci. On ma oslávi, lebo 
(všetko) prijme z môjho a to vám zvestuje. Všet
ko, čo má Otec, je moje. Preto som vám povedal, 
že z môjho prijme a to vám zvestuje.3

Ešte chvíľku, a neuvidíte ma; a zasa chvíľku, 
a uvidíte ma. (Odchádzam totiž k Otcovi.)4

Tu si povedali niektorí z jeho učeníkov: „Co 
nám to hovorí: ,,Ešte chvíľku, a neuvidíte ma; 
a zasa chvíľku a uvidíte ma?“ A tiež: „Odchá
dzam k Otcovi“? A povedali si: „Čo to vlastne 
hovorí: „Ešte chvíľku? Nevieme, čo nám chce 
povedať.“

Ježiš, keďže zbadal, že sa ho to chcú opýtať, 
riekol im: „Dopytujete sa medzi sebou na to, čo 
som povedal: „Ešte chvíľku, a neuvidíte ma; a 
zasa chvíľku, a uvidíte ma“. Veru, veru, hovorím 
vám, budete plakať a žialiť, a svet sa bude rado
vať! Budete smútiť, ale váš smútok premení sa 
na radosť. Aj žena, keď rodí, má bolesti, lebo pri
šla fef hodina, ale keď porodila dieťa, už nemyslí 
na tie úzkosti pre radosť, že človek prišiel na 
svet. Tak aj vy ste teraz smutní, ale zasa vás 
navštívim, a srdce sa vám zaraduje. A tú radosť 
vám nikto nevezme.

1. Keby boli Kristovi učeníci „zo sveta“ , priateľmi a 
otrokm i sveta, a keby ž ili ako ostatní, svet bv ich mal rád. 
A le už nepatria svetu, vym anili sa z moci kniežaťa Sata- 
náša a prešli do služieb Krista Kráľa, ktorý si ich zvlášť 
vyvolil. Preto ich svet bude nenávidieť a prenasledovať.

2. Tieto slová veľm i jasne vyjadrujú učenie o najsv. Tro
jici: Ježiš, ktorý prišiel od Otca, keď sa navráti k Otcovi, 
pošle „od Otca“ Ducha Svätého, ktorý ..pochádza“ od Otca



a pochádza a] od Syna, lebo ten ho pošle a on „vezm e“ 
od neho tú pravdu, ktorú má zjaviť.

3. Duch Svätý koná dielo Ježiša Krista. Bude Potešite- 
lom apoštolov a Cirkvi.

4. Týmito výrazm i Ježiš pripomína svoje blízke utrpenie 
a smrť (ešte chvíľku a už ma nebudete v id ieť), a ďalšie 
„a zasa chvíľku a uvidíte ma“ sa vzťahujú na jeho zjave
nia po zmŕtvychvstaní a tiež znovustretnutie sa apoštolov 
s ním vo večnom živote.

6. Evanjelium — podľa Jána

Ďalší rozlúčkový rozhovor Ježiša: „Dúfajte: Ja 
som premohol svet!“

Povedal Ježiš svojim učeníkom: Veru, veru, ho
vorím vám, keď budete v mene mojom prosiť o 
niečo Otca, dá vám to. Dosiaľ ste o nič neprosili 
v mene mojom. Proste, a dostanete, aby radosť 
vaša bola úplná!

Dosiaľ som vám hovoril v podobenstvách, no 
prichádza čas, že už nebudem hovoriť v podoben
stvách, ale budem (vám ) otvorene rozprávať o 
Otcovi. Vtedy budete prosiť v mene mojom, a ne
hovorím vám už, že ja budem prosiť Otca za vás. 
lebo sám Otec vás miluje, pretože vy ste milovali 
mňa a uverili ste, že som od Boha vyšiel. Vyšiel 
som od Otca a prišiel som na svet, a zasa opúš
ťam svet a idem k Otcovi.“

Povedali mu jeho učeníci: „Hľa, teraz otvorene 
hovoríš, a nie v podobenstvách! Teraz vieme, že 
všetko vieš, a netreba, aby sa ťa dakto opytoval. 
Preto veríme, že si vyšiel od Boha.“

Ježiš im odpovedal: „Teraz veríte? Hľa, prichá 
dza hodina, a už prišla, že sa rozpŕchnete každý 
svojou stranou a mňa necháte samého. Ale nie 
som sám, lebo Otec je so mnou. Toto som vám 
povedal, aby ste vo mne mali pokoj! Vo svete 
máte len súženie, ale dúfajte, lebo ja som premo
hol svet!“

7. Evanjelium — podľa Jána

Veľkňazská modlitba Ježiša za učeníkov a za 
veriacich.

Toto hovoril Ježiš, potom pozdvihol oči k nebu 
a riekol:1 „Otče, už prišla hodina, osláv teda Syna 
svojho, aby Syn oslávil teba! Lebo si mu dal moc 
nad všetkými ľuďmi, aby dal život večný tým, kto
rých si mu zveril. A život večný je v tom, že po
znali teba, jediného pravého Boha, a toho, kto
rého si poslal — Ježiša Krista. Ja som teba oslá
vil na zemi, keď som dokončil dielo, ktoré si mi 
dal vykonať. Teraz Otče, osláv ma ty pri tebe 
samom slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako 
vznikol svet.

Zjavil som meno tvoje ľuďom, ktorých si mi 
dal (keď som si ich vyvolil) zo sveta. Tvoji boli, 
a dal si ich mne, a oni zachovali slovo tvoje. Te
raz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, 
lebo som im dal tú istú náuku, ktorú si ty dal 
mne, a oni ju prijali a naozaj poznali, že som od 
teba vyšiel, a uverili, že si ma ty poslal.

Prosím teda za nich. Nie za tento svet prosím, 
ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. Veď 
všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. 
A v nich som oslávený.

Ja nie som už na tomto svete, ale oni sú ešte 
na tomto svete, a ja (od nich) odchádzam k tebe.

Otče Svätý, tých, čo si mi dal, zachovaj v mene 
svojom, aby boli jedno ako my! Dokiaľ som bol 
s nimi, ja som ich zachovával v mene tvojom, kto
ré si mi dal, ochránil som ich, a nik sa z nich 
nestratil, iba syn zatratenia,2 a to, aby sa splnilo 
Písmo. Ale teraz odchádzam k tebe a toto hovo
rím na svete, aby aj oni mali v sebe plnosť ra
dosti mojej.

Dal som im slovo tvoje a svet ich znenávidel, 
lebo nie sú z tohto sveta, ako ani ja nie som z 
tohto sveta. Neprosím, aby si ich vzal z tohto 
sveta, ale aby si ich zachoval pred Zlým. Nie sú 
z tohto sveta, ako ja nie som z tohto sveta. Po
sväť ich pravdou! A slovo tvoje je pravda. Ako si 
mňa poslal na svet, tak som ich ja poslal do sve
ta. Pre nich sa aj ja posväcujem, aby aj oni boli 
posvätení pravdou.

A prosím nielen za nich, ale aj za tých, ktorí 
pre ich slovo uveria vo mňa, aby všetci jedno bo
li,3 ako Ty. Otče, si vo mne a ja som v tebe, aby 
aj oni v nás jedno boli, aby svet uveril, že si ma 
ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, dal som 
aj im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja som 
v nich a ty si vo mne, aby boli dokonale (zlúče
ní) v jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal, 
a že si aj ich tak miloval, ako si miloval mňa.

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli 
so mnou tam, kde som ja, a aby uzreli slávu mo
ju, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval ešte pred 
stvorením sveta. Otče spravodlivý, svet ťa nepo
znal, ale ja som ťa poznal, a títo poznali, že si 
ma ty poslal. Zjavil som im meno tvoje a ešte 
( úplnejšie) zjavím, aby bola v nich láska, ktorou 
si ma miloval a ja aby som bol v nich.“

Keď to Ježiš dopovedal, pobral sa s učeníkmi 
svojimi za potok Cedron, kde bola záhrada. I vo
šiel do nej on a učeníci jeho.

1. Modlitba, ktorou Ježiš zakľučuje Poslednú večeru a 
svoju dlhú reč, nazýva sa ,,Ježišova veľkňazská modlitba“ 
a je jednou z najkrajších stránok Evanjelia. Je to najdlhší 
rozhovor Syna s Otcom a zároveň najvyššie zjavenie Ježi
šovo o sebe samom.

2. Vzťahuje sa na Judáša Iškariotského, ktorý ho zradil.
3. Posledná prosba Ježišovej reči je, aby všetci, ktorí 

uveria v neho (kresťan ia ), zostali vždy úzko spojení s Bo
žej láske. Preto táto posledná časť sa všeobecne menuje 
„modlitba za jednotu“ .

8. Evanjelium — podľa Lukáša

Ježiš v záhrade Getsemani. Judášova zrada. Za
jatie Ježiša.

Keď Ježiš dopovedal (modlitbu), pobral sa s 
učeníkmi svojimi za potok Cedron, kde bola zá
hrada, ktorá sa volá Getsemani,1 a riekol učení
kom svojim: „Sadnite si tu, kým odídem tamto 
a pomodlím sa.“ I vzal so sebou Petra a dvoch 
synov Zabedejových. Tu sa začal zarmucovať a 
cítiť úzkosť. Vtedy im riekol: „Smutná je duša 
moja až na smrť. Ostaňte tu a bedlite so mnou!“ 
A keď trocha poodišiel, padol na tvár, modlil sa 
a hovoril: „Otče môj, ak je možné, nech ma mi
nie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako 
ty.“ A keď sa vrátil k učeníkom svojim, našiel 
ich spať. I riekol Petrovi: „Nevládali ste teda ani 
hodinu so mnou bedliť! Bedlite a modlite sa, aby 
ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, 
ale telo slabé.“



I druhý raz sa vzdialil od nich a znova sa mod
lil: „Otče môj, ak ma nemôže tento kalich minúť 
bez toho. žeby som z neho pil, nech sa stane vô
ľa tvoja!“ A keď sa k nim vrátil, znova ich na
šiel spať, ich oči boli totiž obťažené. A nechal ich. 
A znova sa vzdialil a modlil sa po tretí raz tými 
istými slovami. Tu sa mu zjavil anjel z neba a po
silňoval ho. A on v smrteľnom zápase ešte vrúc
nejšie sa modlil. Pot jeho bol ako kvapky krvi, 
čo stekajú na zem.

A keď od modlitby vstal a prišiel k učeníkom 
svojim, našiel ich od zármutku spať. I riekol im: 
„Co spíte? Vstaňte, modlite sa, aby ste neprišli 
do pokušenia!“ Potom im riekol: „Hľa, priblížila 
sa hodina, v ktorú Syn človeka vydaný bude do 
rúk hriešnikom. — Vstaňte a poďme! Hľa, priblí
žil sa ten, čo ma zradí!“

O tom mieste však vedel aj Judáš, ktorý ho 
zradil, lebo Ježiš ta často chodieval s učeníkmi 
svojimi. Vzal teda Judáš so sebou prápor (voja
kov) a aj strážnikov, (ktorých mu dali) veľkňazi 
a farizeji, a šli ta s fakľami, lampášmi a so zbra
ňami.

Ježiš, keďže všetko vedel, čo na neho malo 
prísť, vyšiel (im naproti) a opýtal sa: „Koho hľa
dáte?“ Odpovedali mu: „Ježiša Nazaretského.“ 
Riekol im Ježiš: „Ja som to.“ A bol s nimi aj Ju
dáš, ktorý ho zradil. Ako im teda (Ježiš) riekol: 
,,Ja som to“ — cúvli a popadali na zem. A tak 
sa ich znova spýtal: „Koho hľadáte?“ Oni zas vra
veli: „Ježiša Nazaretského.“ Ježiš odpovedal: „Ho
voril som vám, že ja som to. Keď teda mňa hľa
dáte, nechajte týchto odísť!“ Tak sa mali splniť 
slová, ktoré bol riekol „Z tvch, ktorých si mi 
dal, nestratil som ani jedného.“

A kým ešte hovoril, hľa, prišiel Judáš, jeden z 
dvanástich, s ním veľký zástup ľudí, ozbrojených 
mečmi a kyjmi, (vyslanými) od veľkňazov a star
ších z ľudu2. Zradca však dal im znak slovami: 
„Koho pobozkám, to je on, chyťte ho!“ A hneď 
pristúpil k Ježišovi a vravel: „Zdrav buď, učite- 
ľu!“ — a pobozkal ho. Ježiš sa ho však opýtal: 
„Priateľu, načože si prišiel?“ A riekol mu: „Ju
dáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?“ — Vtedy 
pristúpili (k nemu ostatní), položili ruky na Je
žiša a zajali ho. Keď tí, čo boli okolo neho, vi
deli, čo bude^ povedali mu: „Pane máme udrieť 
mečom?“ Tu Šimon Peter, ktorý mal meč, vytasil 
ho, udrel (istého) veľkňazovho sluhu a odťal mu 
pravé ucho. Ten sluha sa menoval Malchus. Ale 
Ježiš povedal: „Nechajte to už!“ A dotkol sa mu 
ucha a uzdravil ho. Vtedy Ježiš riekol (Petrovi): 
„Vlož svoj meč na jeho miesto! teba všetci, čo 
siahajú po meči, mečom zahynú. Alebo sa nazdá
vaš, že nemôžem požiadať Otca svojho, ktorý by 
mi hneď dal na pomoc viac ako dvanásť plukov 
anjelov? Akože sa potom splnia Písma, že sa to 
tak má stať?“ A riekol Ježiš tým, čo prišli na ne
ho, veľkňazom, veliteľom chrámu a starším: „Ako 
na lotra ste vyšli s mečmi a kyjmi! Keď som kaž
dodenne býval s vami v chráme, nevystrelí ste 
ruky na mňa, ale toto je vaša hodina, aby sa spl
nili Písma prorokov.

Vtedy ho všetci učeníci opustili a rozutekali sa. 
Potom prápor (vojakov) s veliteľom a so židov
skými strážnikmi chytili Ježiša a poviazali ho.

1. Getsemani — olivový sad.
2. ..Zástup“ , ktorý vedie Judáš zatknúť Ježiša, skladal sa 

z dôstojníkov a vojakov chrámovej stráže, ktorých mohlo 
poslať Synedrium, lebo jemu podliehali. Medzi nimi boli 
aj rímski vojaci, ktorí výpravu podporovali, ale nemali za 
ňu priamu zodpovednosť.

9. Evanjelium — podľa Marka

Súd nad Ježišom u Annáša. Peter zapiera Ježiša. 
Vysm ievanie sa Ježišovi. Nočný súd u Kajfáša. 
Rozsudok veľrady: Musí zomrieť. Judášova smrť.

Ježiša viedli najprv k Annášovi,1 bol totiž tes
tom Kajfášovi,2 ktorý bol toho roku veľkňazom. 
A Kajfáš to bol, ktorý poradil Židom, že je lepšie, 
keď jeden človek zomrie za Jud.

Šimon Peter však išiel za Ježišom a (s ním) aj 
iný učeník.3 Tento učeník bol známy veľkňazovi 
a vošiel za Ježišom do nádvoria veľkňazovho (do
mu). Peter ostal vonku, pri dverách. Potom vyšiel 
ten druhý učeník, ktorý bal známy veľkňazovi, 
prehovoril s vrátničkou a voviedol aj Petra. Tu 
vrátnička vravela Petrovi: „Nie si vari aj ty z 
učeníkov toho človeka?“ On odpovedal: „Nie 
som.“ No boli tam aj sluhovia a strážnici, ktorí si 
nakládli ohňa a zohrievali sa, lebo bolo chladno. 
Aj Peter si stal medzi nich a zohrieval sa.

Veľkňaz sa však vypytoval Ježiša na učeníkov 
jeho a na náuku jeho. Ježiš mu odpovedal ,,Ja 
som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v sy- 
nagogách alebo v chráme, kde sa schádzajú všet
ci Židia, a nič som nehovoril tajne. Prečo sa teda 
spytuješ mňa? Opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo 
som im hovoril! Tí (iste) vedia, čo som f im) ho
voril.“ Ako to riekol, jeden zo strážnikov, čo 
tam stál, dal Ježišovi zaucho, vraviac: „Hi tak od
povedáš veľkňazovi?“ Ježiš mu odvetil: „Ak som 
zle hovoril, vydaj svedectvo o zlom! Ale ak nie, 
prečo ma biješ?“

Potom ho Annáš poviazaného poslal k veľkňa
zovi Kajfášovi.

Medzitým Šimon Peter stál na nádvorí a zo
hrieval sa. Spýtali sa ho teda: ,.Ci nie si ai ty 
z jeho učeníkov?“ On zaprel a povedal: „Nie 
som.“ Ale jeden z veľkňazových sluhov, príbuz
ný toho, ktorému Peter odťal ucho, mu vravel: 
„Vari som ťa nevidel s ním v záhrade? On sa 
však začal preklínať a prisahať: „Nepoznám toho 
človeka, o ktorom mi hovoríte.“ A hneď, kým ešte 
hovoril, ozval sa kohút. I obrátil sa Pán a pozrel 
na Petra.4 Tak sa Peter rozpamätal na slovo Páno
vo, ktoré mu bol riekol: „Skôr, než sa dnes kohút 
ozve, tri razy ma zaprieš.“ Tu (Peter) vyšiel a 
horko zaplakal.

A mužovia, čo držali Ježiša, posmievali sa mu 
a bili ho. Zahalili mu ( hlavu) a bili ho po tvári 
a spytovali sa ho: „Hádaj, kto ťa to udrel?“ Aj 
mnoho iného rúhania navraveli proti nemu.

Tí však, čo zajali Ježiša, odviedli ho k veľkňa
zovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a 
starší (z  ľudu). Veľkňazi a celá rada zháňali 
však nepravdivé svedectvá proti Ježišovi, aby ho 
mohli odsúdiť na smrť. Ale nenašli, hoci sa do
stavilo mnoho falošných svedkov. Napokon však 
prišli dvaja falošní svedkovia a vraveli: „Tento 
povedal: „Môžem zboriť chrám Boží a za tri dni 
ho zasa vystaviť.“ Vtedy vraveli: „Ak si ty Me
siáš, povedz nám to!“ A on im riekol: „Keď väm



to poviem, neuveríte mi, a keď sa vás opýtam, 
(tiež) mi neodpoviete, ani ma neprepustíte. Tu 
povstal veľkňaz a spýtal sa ho: „Nič neodpovedáš 
na to, čo títo svedčia proti tebe?“ Ale Ježiš ml
čal. Najvyšší kňaz mu však povedal: „Zaprisahám  
ťa na živého Boha, aby si nám riekol, či si ty Me
siáš, Syn Boží?“ Ježiš mu odpovedal: „Som, ako 
si riekol. Ba poviem vám: Odteraz uvidíte Syna 
človeka sedieť na pravici Moci (Božej) a prichá
dzať na oblakoch nebeských.“ Tu odpovedali všet
ci: „Si ty teda Syn Boží?“ Vtedy si najvyšší kňaz 
roztrhol rúcho a povedal: „Rúhal sa Bohu! Vari 
potrebujeme ešte svedkov? Hľa, sami ste teraz 
počuli (jeho) rúhanie! Čo sa vám vidí?“ Oni však 
odpovedali: „Hoden je smrti!“ — Potom mu pľu
vali do tváre a tĺkli ho päsťami. Iní ho zase za
uškovali a vraveli: „Mesiáš, uhádni, kto ťa 
udrel?“

Keď nastalo ráno, radili sa veľkňazi a starší 
z ľudu o Ježišovi a uzniesli sa, že ho usmrtia.

Keď Judáš, ktorý ho zradil, videl, že (Ježiša) 
odsúdili na smrť, ľútosťou pohnutý vrátil tridsať 
strieborných veľkňazom a starším z ľudu so slo
vami: „Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv.“ 
Ale oni povedali: „Čo nás do toho? Hlaď si toho 
sám!“ T zahodil strieborné peniaze v chráme a 
vzdialil sa, potom odišiel a obesil sa. Ale veľ
kňazi pozbierali tie peniaze a povedali: „Nesmú 
sa vhodiť do (chrámovej) pokladnice, lebo je to 
nena krvi!“ Poradili sa teda a kúpili za ne hrn
čiarovo pole na pochovávanie cudzincov. Preto až 
podnes volá sa to pole Hakeldama, to jest Pole 
krvi. Vtedy sa splnilo, čo predpovedal prorok Je- 
remiáš: A vzali tridsať strieborných, cenu ocene 
ného, ktorého takto ocenili synovia Izraelovi. 
A dali ich za pole hrnčiarovo, tak mi uložil Pán.

A hneď včasráno radili sa veľkňazi so staršími, 
zákonníkmi a s celou vysokou radou, a zviazané 
ho Ježiša odviedli k Pilátovi a vydali mu ho.5

1. Annáš (č iže  Ananiah] bol najvyšším kňazom od 6. do 
15. r. Hoci bol zosadený rímskym prokurátorom Valeriom 
Gratom, ešte stále mal veľkú vážnosť, akoby podľa práva 
bol ešte v úrade. Okrem jeho zaťa Kajfáša aj jeho piatich 
synov postupne obsadilo tento úrad. On bol pôvodcom zá
pasu proti Ježišovi a tak je pochopiteľné, že väzňa podro
bili vyšetrovaniu najprv u neho.

1. Jozet Kajfáš (lepšie Kaiafah ] bol najvyšším kňazom od 
roku 18. do 35. On predsedal Synedriu, čiže najvyššiemu 
židovskému súdu, ktorý tvorilo  71 sudcov: hláv kňazských 
rodín, starších zo šľachtických rodín a určitý počet znal
cov zákona (zákonníkov). Synedrium má schôdzu v Kaj- 
fášovom dome.

3. Ten druhý učeník je Ján, ktorý seba nikdy nemenuje 
vo svojom Evanjeliu.

4. Keď vyšiel z miestnosti, kde ho vyšetrovali, prechádza
júc, obrátil svoj zrak na svojho apoštola Petra, ktorý v 
tých očiach pochopil nemú výčitku Pánovu. ____

5. Rímska moc vzala Synedriu právo vykonať rozsudky 
smrti.

(Dokončenie zo 4. str.)

Keby. som hovoril jazykmi ľudí a anjelov a nemal by som 
lásky, bol by som iba znejúcim kovom a brnkavým cimba
lom. Keby som bol prorokom a vedel by som všetky ta
jomstvá a (m al) všetko znanie, keby som mal úplnú vieru, 
že by som hory prenášal a nemal by som lásky, nebol by 
som ničím. Keby som rozdal (chudobným) všetky svoje 
majetky, keby som vydal svoje telo a dal sa spáliť, a nemal 
by som lásky, nič by mi to neosožilo.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá a nezávidí. Láska sa 
márnivo nevypína, ani nenadáva. Nekoná neslušnosti, ne
hľadá vlastný záujem, nerozhnevá sa, (utrpené) zlo neza
počíta. Neraduje sa z neprávosti, ale sa raduje z pravdy. 
Všetko znáša, vo všetko verí, vo všetko dúfa, vo všetkom 
vytrvá. Láska nikdy nezenikne (13: 1—8).

Bratia! Hlásam vám Posolstvo, ktoré som vám už zves
toval a ktoré ste (odo mňa) prevzali, na základe ktorého 
riadite svoj život a skrze ktoré dosiahnete spásy. (Dúfam), 
že sa pamätáte, v akom znení som vám (ho) zvestoval, iba 
ak ste nadarmo uverili (15:1).

Bedlite, buďte pevní vo viere, buďte zmužilí a silní! Všet
ko nech sa medzi vami deje v láske! (1B: 13— 14).

Milosť Pána Ježiša nech je s vami! (16:23).

Bohyňou polianskeho Efezu bola Artemida, bohyňa plod
nosti. Každoročne sa na počesť Artemidy konali v apríli 
slávnosti, spojené s hrami a zábavami. Do Efezu sa schádza
li ľudia zo všetkých strán, kupovali si malé sošky Artemidy, 
vyrobené z dreva, slonovej kosti alebo striebra. Na tom 
dobre zarábali efezskí remeselníci. Teraz remeselníci zba
dali, že ľudia sošky nekupujú s námietkami, že čo sú to za 
bohovia, čo ich vyrobili remeselníci. Preto chytili troch 
kresťanov a priviedli na námestie pred divadlo. Keď sa n 
tom dozvedel Pavol, rozhodol sa tam ihneď ísť. Myslel si, 
že tu bude mať príležitosť prehovoriť k ľudu. Ale kresťa
nia ho nepustili. Celá vec sa skončila v tichosti, lebo re
meselníkov upokojil štátny kancelár. Ale už bolo jasné, že 
apoštol nemôže zostať v Efeze, lebo by ho tu mohli zabiť.

Apoštol Pavol sadol na loď a pustil sa smerom na Ma
cedónsko. Bol veľmi zarmútený. Pracuje zo všetkých síl 
a stále musí utekať. Kedy sa dožije úspechu a mieru! Ale 
hneď dostáva iné myšlienky:

— Nesmieme sa spoliehať na svoje sily, na seba, ale na 
Boha, ktorý kriesi mŕtvych.

Z Macedónska odišiel do Grécka, kde sa zdržal tri me
siace. Keď ho Židia chceli chytiť, opustil Grécko a pustil 
sa cez Macedónsko do Jeruzalema, kde chcel byť na sviatok 
Zoslania Svätého Ducha. Po príchode do Macedónska sa 
zdržal celý týždeň v Troade. Odtiaľto napísal druhé posol
stvo Korinťanom:

„Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša . . .  milosť vám 
a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Kristal

Všetci sa musíme predstaviť pred súdnu stolicu Kristovu, 
aby si každý odniesol odplatu za to, čo konal, kým bol v 
tele, či už dobré a či zlé. (5:10).

V mene Kristovom prosíme: Zmierte sa s Bohom! (5:20).

Konečne, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzuj
te sa! Rovnako zmýšľajte, nažívajte v pokoji, a Boh lásky 
a pokoja bude s vami! (13:11).
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