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Christos voskrese — Voistinu voskrese!
Pri príležitosti sviatku Vzkriesenia Kristovho všetkým našim 

váženým čitateľom a spolupracovníkom posielame srdečné žela
nia radosti, mieru a Božieho požehnania.

Sviatok Vzkriesenia Ježiša Krista — Veľká noc

Sviatok Vzkriesenia Ježiša Krista — Veľká noc — to je prazd- 
nikov prazdnik i toržestvo toržestv — sviatok nad všetky sviat
ky, slávnosť nad slávnosti“ — hovorí sv. Gregor Teológ. Je to 
najväčší kresťanský sviatok a  súčasne aj najdávnejší. Tento 
sviatok natoľko prevyšuje všetky iné sviatky, nakoľko slnko 
prevyšuje hviezdy — znovu hovorí ten istý svätec. V tento svia
tok Cirkev vyzýva k radosti nebesá a zem: „Nech sa nebesia 
dôstojne veselia, nech sa raduje zem, nech spieva celý vesmír 
viditeľný i neviditeľný, lebo žije Kristus, radosť všetkých vekov“ 
(Tropár 1. piesne kánona). V bohoslužobných knihách tento 
sviatok sa nazýva Nedeľa Paschy, alebo Velikdeň, čo znamená 
Veľký deň, lebo je veľký svojou udalosťou — vzkriesením Ježiša 
Krista. Slovo „pascha“ je z hebrejského „pesach“, čo znamená 

[Pokračovanie na 5 . ;str.)

Bedlite a modlite sa!

Život jednotlivca je  iste bezútešný, 
ak s tra til nádej, lebo stra til všetko. 
Toto sa týka tých kresťanov, ktorí sa 
síce modlia „príď kráľovstvo tvoje 
(M t 6, 10), ale  žijú tak, ako by sa 
ich  táto pravda vôbec netýkala. A 
Kristus predsa hovorí:

„M ajte sa na pozore! Bedlite a 
modlite sa, lebo neviete, kedy príde 
ten č a s . . . “ (Mk 13, 33). A prikladá 
o tom a j krátke podobenstvo: „Ako 
človek, ktorý odcestoval, opúšťajúc 
svoj dom, dal svojim  sluhom moc, 
každému určil jeho prácu a vrátn i
kovi prikázal, aby b e d l i l . . . “ (Mk 13, 
34).

Kristus dobre vie, kedy bude ko
niec sveta a kedy nastane posledný 
súd. Nie je  však Otcova vôľa, aby 
presný čas súdu ľuďom vopred ozná
mil. Spásonosné je  pre nás vedieť 
len to, že istotne raz bude. Tým viac 
sa máme starať o to, aby sme boli 
dobre pripravení a dobre obstáli na 
poslednom súde. Preto ď ale j hovorí: 
„Bedlite teda, lebo neviete, kedy sa 
pán toho domu vráti, či večer a či 
až o polnoci, či keď sa kohút ozve 
alebo nad ránom . Aby vás nenašiel 
spať, ak príde nečakane! Čo vám ho
vorím, všetkým hovorím: Bed lite“ 
(Mk 13, 35—37):

Tento obraz je  nám napomenutím, 
že máme bedliť, byť pripravení, p re
tože nepoznáme čas, v ktorý príde 
Pán. Najprv v našej sm rti a napokon 
na konci sveta. Byť bdelým, to je 
životný postoj kresťana. Situácia 
kresťana je  vyjadrená situáciou č lo 
veka — vrátnika, ktorý nevie, kedy 
sa vráti pán jeho domu.

Kniha Juliusa Fučíka Reportáž 
spod šibenice je  známa takm er po 
celom  svete. Čitateľ si z ne j iste za
pam ätá plamennú výzvu: „Ľudia, 
b d ejte !“ Tento významný český spi
sovateľ zom ieral, ale bol presvedče
ný, že H itler bude porazený. Ako 
skúsený novinár si ale  uvedomoval, 
že i po porážke Nemecka, môže fa 
šizmus znovu zdvihnúť hlavu v inej 
podobe a v inom štáte. Preto nalie
havo volá: Ľudia, bdejte!

Evanjelium  vyzýva k bedlivosti na 
mnohých m iestach a v rôznych ob
m enách. Bedliť a nezabúdať na Bo
ha. A p latí to pre všetkých: „Čo vám 
hovorím, všetkým hovorím: Bed lite“ 
(Mk 13, 37).

(Pokračovanie na 5. str.)



V ROKU VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ
Po studených zimných mesiacoch zavítala k nám jar, ročné obdobie, ktoré máme všetci tak ra

di. Vyvábila spod zem e prvé kvety, láska nás hrejivými lúčmi svojho — aj k eď  ešte zubatého — 
slniečka. Naši poľnohospodári majú plné ruky práce. V eď  sa starajú o výživu celého národa, nás 
všetkých. Ošetrujú jesenné siatiny a sejú jariny, aby bol dostatok obilia, múky a chleba, aby sme 
mohli — po dobre vykonaných jarných prácach  — očakávať sľubnú úrodu.

Nič sa však neurobí samo. Pri všetkom je potrebný človek, všade treba ľudské ruky a ľudský 
um. Uvedomujeme si to so všetkou zodpovednosťou a vynasnažíme sa odviesť svoj obetavý príspe
vok pre spoločné blaho. Na každom úseku, či je to už v poľnohospodárstve, či v priemysle, či pri 
stroji, či v učebni, treba statočných, uvedomelých ľudí, ktorí vedia, že to, aby sme dobre žili, závi
sí od nás. Že naša spoločnosť nám môže dať toľko, koľko svojou prácou vyprodukujeme.

Zvlášť v týchto mesiacoch, týždňoch a dňoch, v období pred voľbami do zastupiteľských zbo
rov všetkých stupňov, si tieto skutočnosti ešte hmatateľnejšie uvedomujeme. U nás v našich socia
listických podmienkach nie sú voľby predmetom planého licitovania a súperenia jednotlivých 
strán, ale prehliadkou vykonanej práce. Preto na predvolebných zhromaždeniach, na ktorých sa 
zúčastňujeme, sme svedkami toho, ako sa hodnotí uplynulé volebné obdobie. Ako sa zvažuje, Gi 
ktorý zastupiteľský zbor splnil všetko to, čo mal za úlohu, čo si predsavzal v roku 1976, keď sme 
volili.

Máme v živej pamäti, že k voľbám sa nám prihovorili aj naši otcovia biskupi a kapitulní vikári 
a pripomenuli nám, že je to veľká povinnosť, ktorou sa podieľame na správe spoločných vecí. Že 
je našou povinnosťou podporovať všetky úlohy, ktoré sú pred nami. Je ich nemálo. V novoročnom 
prejave pripomenul nám všetkým prvý občan nášho štátu, prezident dr. Gustáv Husák, že aj v zlo
žitej medzinárodnej situácii vieme dokázať zvyšovať rast životnej úrovne, plniť úlohy, ktoré nám 
kladie päťročný plán a realizovať všetky tie zámery našej spoločností, ktorých cieľom je blaho
byt a dobro človeka.

Starší z nás si iste pamätajú na roky pom in ulé,k eď  voľby nebolí prehliadkou radostného života, 
ale bojom rivalov, k eď  sa kupovali hlasy a kupčilo s ľudskými dušami. Kdeže sú tie časy! Dávno 
sa pominuli a nikto si na ne ani len nespomenie. Predsa je však dobré hovoriť o nich, pripomínať 
ich mladej generácii, ktorá vyrástla v dostatku a nevie, čo trpeli núdze, čo nabiedili, čo nahrd- 
lačili naši v minulosti.

Človek je u ž ,taký, že zabúda. Zabúda, že nechodil vždy autobus do jeho obce, že sa nedalo vy
čariť svetlo skrútnutím vypínača, že k lekárovi bolo treba ísť cez tri kopce do štvrtej dediny. Že 
sa bývalo v chudobných domcoch, kde nechodilo slnko, v dom čekoch s okienkami ako dlaň, v kto
rých nebývali práčky a chladničky a televízory a všetko to, čo sa človeku dnes už zdá takým pri
rodzeným.

A nemožno hovoriť ani tak, že to všetko priniesol čas, že to je samozrejmé, že je to tu akoby 
samo od seba. Či ešte aj dnes nebiedi na svete takmer miliarda ľudí, ktorá nemá na deň viac ako 
hrsť ryže, ako suchú kôrku, ako kúštik poživne? Ci ešte aj v dnešnom svete niet podvýživených 
a od hladu a chorôb umierajúcich detí? Ci ešte aj dnes na mnohých miestach našej planéty nie 
sú ľudia bez práce, otcovia, ktorí nemôžu priniesť svojim detvákom peceň chleba, lebo nemajú naň, 
lebo ich nikto n en ajal. . . ? !

Spomeňme si hoci len na milosrdné dielo Matky Terezy, ktorá sa dala do služby tých najbied
nejších. Najprv v Indii a teraz už — rukami svojich sestier — aj na iných miestach sveta. Veľa 
je biedy na svete a všetkej tej biede je na vine zlé spoločenské usporiadanie. Preto aj poslední 
pápeži veľakrát zdôrazňujú, že problém hladu, núdze, nedostatku sa nevyrieši almužnou, ani po
lievkovými akciami, ale dôsledným realizovaním prikázania lásky k blížnemu, ktoré nám hovorí, že 
naším bratom je každý človek, a nielen ten, ktorý sa mi páči, ktorý mi urobil dobrú službu. Ak by 
sme zmýšľali inak, ponášali by sme sa na starozákonného kňaza i levitu z cesty medzi Jeruzale
mom a Jerichom, ktorí nechali bez povšimnutia dobitého človeka. Všimol si ho však Samaritán, 
ktorý nepatril k ich národu, a predsa sa ho ujali lebo v ňom videl svojho ľudského brata.

V našom spoločenskom zriadení sa do litery realizuje táto láska k blížnemu, k eď  sa spoločnosť 
stará o človeka od jeho narodenia, až po jeho odchod na večnosť. Ba ešte predtým ako príde ten 
malý občan na svet, dbá o budúcu matku v poradni, kde sa pravidelne kontroluje zdravie budú
ceho dieťaťa i jeho mamičky, aby len bolo všetko v najväčšom poriadku.

A k eď  to dieťa vyrastie z detských hábíkov, čaká ho bezplatná školská dochádzka a možnosť ab
solvovať všetky stupne vedomostí. Rozsiahlou bytovou výstavbou dbá naša spoločnosť o to, aby 
mali rodiny optimálne podmienky bývania a stimuluje tým i vývoj populácie. A ešte by sme mali 
hovoriť o rozličných formách pôžičiek, výhod, príspevkov, o zdravotníckej starostlivostí, o starost
livosti o mladomanželov, o starých občanov, o podpore, ktorú poskytuje naša spoločnosť rozličný
mi formami všetkým, ktorí sú na to odkázaní.

V týždňoch pred voľbami, k eď  svojím postojom osvedčíme svoju vďačnosť spoločnosti za všetko 
to, čoho sa nám dostáva, je zaiste dobré zamyslieť sa nad týmito skutočnosťami a uvedomiť si, čo 
všetko sa robí pre človeka. Cestu k tomu otvorilo víťazstvo nad silami zla v roku 1945, ktoré si
o mesiac pripomenieme. (OM)



Na pozdrav krásavici
Písal sa 4. apríl 1945 a Bratislava sa zobudila do rána, 

ktoré je j prinieslo slobodu. Na stráňach  pod hradom a S la . 
vínom zakvitol sad a kdesi za Dunajom za petržalským  
parkom janka Kráľa sa dvíhal opar ja rn e j hmly, akoby 
chcel zahaliť do svojho priesvitného šatu toto mesto, k to 
ré chceli fašisti premeniť na „Festung Pressburg“.

Znova si pripomíname túto významnú udalosť. Znova 
chodíme mestom, metropolou, krásavicou na Dunaji a hlad
káme tabuľky, ktoré starostlivé ruky dali pod sklo, ta 
buľky, napísané rukou sovietskych vojakov a h lása jú ce: 
MIN NET!

Ako sa zmenilo toto mesto! Ako nám opeknelo! Ako — 
čo aj mu rokov pribúda — omladlo! Čas zacelil rany, niet 
už zhorenísk, ktoré narobila vojna. V yrástli nové sídliská, 
k nebu sa týčia vežiaky, v priestranných svetlých bytoch 
býva mladá generácia, potomkovia tých, k torí v onom 
slávnom roku víťazstva nad fašizm om vítali hrdinských 
chlapcov osloboditeľov.

A nielen Bratislava, ale celý rad našich m iest, dedín, 
osád si v týchto dňoch pripom ína výročie tých pam ätných 
udalostí, keď sme m ohli bezpečne vyliezť z krytov, nadý
chať sa čerstvého vzduchu a poďakovať sa Bohu, že sa 
skončilo to hrozné krviprelievanie.

Urobme všetko, aby bol navždy m ier! Aby sme nikdy 
nemuseli uspávať svoje deti v podzemných skrýšach, aby 
už nikdy nepíšťali sirény a nedetonovali bom by. . . !

(O F)

Od Berlína po Sofiu II.
Veľmi vážnym prínosom v boji proti nebezpečenstvu 

hroziacej term onukleárnej vojny bol Svetový parlam ent ná
rodov, ktorý sa zišiel 23. septem bra minulého roku v hlav
nom meste Bulharska — Sofii. Bolo to široké a veľmi pes
tré fórum svetových mierových síl, ktoré zjednocu je jeden 
cieľ: obhájiť uvoľnenie medzinárodného napätia a sveto
vý mier. „Vojna nie je  nevyhnutná. Mier môže byť zacho
vaný a posilnený. No n ijaká kra jin a , n ijaký  národ, n ijaká 
strana alebo organizácia to sama nemôže dosiahnuť. Len 
cestou spoločného bo ja môžeme zm ariť zločinné sp risah a
nie proti svetovému mieru. Nie je  iná alternatíva .“ Takto 
znejú z tribúny Svetového parlam entu slová Charty, schvá
lenej na jeho záverečnom  zasadaní. Charta sa končí vý
zvou: „Nech sa rok 1981 stane pred jarou osem desiatych 
rokov a napokon rozhodnej ofenzívy m ierových síl k p re
lomu, ktorý by zabránil hrom adeniu zbraní.“

A Výzva Svetového parlam entu, po konštatovaní, že hro
madenie arzenálov sm rti dosiahlo kritick é  hranice, po od
súdení novej jadrovej stratégie a  takzvanej „obmedzenej 
nukleárnej vojny,“ ako zákerného podvodu na národoch, 
ako neľudskej doktríny, po odm ietnutí nových programov 
zbrojenia, sa obracia na všetkých, ktorým  je  drahý m ier: 
„Dnes nestačí prejaviť len znepokojenie! N estačí len zvo
niť na poplach! {e v silách  národov ubrániť m ier — je  to 
ich najvyššie právo. Treba k o n ať!“

V tomto duchu sa dnes ozývajú hlasy už i v sam otných 
vážnych politických kruhoch USA, v ktorých rastie  pre
svedčenie, že medzinárodné spory a  problémy sa musia r ie 
šiť rokovaním a nie konfrontáciou zbraní. „Rozpory medzi 
veľmocami nevyriešia ani balistické rakety MX, ani bu
dovanie nových závodov na nervy rozrušu júci plyn, ani 
každoročné zvyšovanie vojnových rozpočtov. Čo nám n a
ozaj treba, to je  pokračovať v rozhovoroch so Sovietskym 
zväzom o obmedzení strategických  útočných zbraní.“ Toto 
sú múdre slová P. Jornkeho, bývalého riad iteľa  Agentúry 
pre kontrolu nad zbrojením  a  odzbrojením . Takéto rozum 
né slová stále viac zaznievajú a j z úst reálnych  politikov 
západnej Európy, k torí pod tlakom  v ere jn e j mienky p ra
cujúceho ľudu prejavujú stále  menšiu ochotu bezvýhradne 
podporovať kroky, ktoré vedú k otravovaniu atm osféry 
studenou vojnou a k novému balancovaniu na pokraji te r 
monukleárnej vojny. Tak napríklad prezident Francúzska 
Guisquard d’Cstin stále zdôrazňuje svoju mienku, že je 
nutné udržiavať a prahlbovať politický dialóg medzi Zápa
dom a Východom.

Náš pán prezident dr. Gustáv Husák pozdravil Svetový 
mierový narlament významným posolstvom, v ktorom  v 
mene celého československého ľudu zdôraznil, že sa sch á 

dza v pravý čas, keď je  potrebné, aby sa  všetky pokrokové 
a m ierové sily  zjed notili proti hegem onistickým  plánom 
imperializm u. Je dôležité, aby v Európe zapustila korene 
politika m ierovej spolupráce, aby národy sa dôsledne dali 
na cestu uskutočňovania Záverečného aktu helsinskej kon
ferencie .

S touto mienkou nášho pána prezidenta sa plne stotož
ňujem e! KRONIKÁR

Olympijské hry — 85. výročie
PH vpáde Vizigótov v roku 395 po Kr. po dvoch zem e

trasen iach  a zaplaveniach vodami riek  zmizlo starodávne 
mesto Olympia do priepadliska vekov. V nej — v k ra jin e  Elis 
na gréckom  Peloponéze — každý štvrtý rok na poctu boha 
Dla prebiehali od r. 776 pr. Kr. do r. 3S3 po Kr., spolu 
293 ráz súťaže športové, ktorých súčasťou boli a j súťaže 
um elecké. Podľa dohody kráľa Iphitosa z Elidy a spárt- 
ského Lykurga, zapísanej na posvätný disk, nesm el do 
týchto m iest nikto vstúpiť ozbrojený a počas príprav a 
konania h ier sa vyhlasoval m ier medzi gréckym i kmeňmi. 
Takto sa hry stávali a j veľkou m ierovq« slávnosťou.

K prebudeniu záujm u o vzkriesenie oylm pijských hier 
dali podnet v iacerí učenci už v 18. storočí, k torí sa za
slúžili o odkrytie zvyškov Olympie a o odhalenie je j za
š le j slávy.

Už v r. 1859 sa konajú v A ténach I. panhelénske hry a 
opakujú sa v rokoch 1870, 1877 a 1889 a sta li sa jedným 
z podnetov na obnovu starovekých olym pijských h ier v 
medzinárodnom meradle.

Francúz P ierre de Coubertin, neúnavný priekopník a 
propagátor športu, v novembri 1892 predniesol návrh na 
obnovenie olym pijských hier. Medzinárodný kongres zvo
laný Zväzom francúzskych spoločností a tletických  športov 
do Paríža v júni r. 1894 za prítom nosti predstaviteľov 14 
národov u jal sa jeho myšlienok, p rija l uznesenie o obno
vení hier a určil, aby sa po prvý raz konali v Aténach 
r. 1896, potom v Paríži a potom každý štvrtý rok v inom 
meste sveta. Predsedom Medzinárodného výboru olym pij
ských hier sa stal P ierre de Coubertin a bol ním až do 
r. 1925. Na H rách sa m ohli zúčastniť iba am atéri bez roz
dielu národnosti, náboženstva alebo politického presved
čenia. Členom MOV sa stal i dr. Guth-Jarkovský, ktorý 
zastupoval Čechy a potom i Československo.

Prvé olym pijské hry teda boli v Aténach v dňoch 6. až 
15. apríla  1896 — pred 85 rokm i — za účasti 285 špor
tovcov z 13 kra jín , k torí súťažili v ľahkej atletike, gym
nastike, cyklistike, plávaní, streľbe, šerm e, v zápasení a 
tenise. Vo vrcholn ej disciplíne — m aratónskom  behu — zví
ťazil Grék Spiridion Luis, ktorý — a to sto jí za zmienku
— prišiel do Atén len ako divák, a keďže nem al na vstup
né, p ristá l na to, že keď ho vpustia na štadión, bude pre
tekať. Nastúpil — a zvíťazil. Trať dlhú 40,2 km prebehol 
za 2 hodiny 58 minút a 50 sekúnd. Inakšie najv iac v íťaz
stiev  si odniesli A m eričania. Ďalšími dejiskam i olympiských 
hier boli: Paríž (1900), Saint-Louis (1904), Londýn (1908), 
Stockholm  (1912), Anvers (1920), Paríž (1924), Amsterdam 
(1928), Los Angeles (1932), Berlín  (1936), Londýn (1948), 
H elsinki (1952), M elboum e (1956), Rím (1960), Tokio 
(1964), Mexiko (1968), Mníchov (1972), M ontreal (1976) a 
Moskva (1980). Zimné olym pijské hry boli v týchto m es
tách : Chamonix (1924), SaiuMMoritz (1928). Lake Placid 
(1932), G arm isch-Partenkirchen (1938), Saint-M oritz (1948), 
Oslo (1952), Cortina d’Ampezzo (1956), Squaw-W alley 
(1980), Innsbruck (1964), Grenoble (1968), Sapporo (1972), 
Innsbruck (1976), Lake Placid (1980).

Duchom olym pijských hier je  priateľské a m ierové špor
tové zápolenie, posilňujúce priateľstvo medzi ľuďmi a ná
rodmi. To sym bolicky vyjadru je olym pijská v lajka, ktorá 
má v bielom  poli päť rôznofarebných kruhov spojených v 
reťaz — päť svetadielov spojených m yšlienkou mieru. Na 
znam enie mieru horí počas trvania h ier olym pijský oheň, 
ktorý sa do dejiska h ier donesie štafetovým  behom z Olym
pie na Peloponéze. S olym pijskou pochodňou v ruke sk la 
dá posledný bežec na štadióne pri otváraní Hier v mene 
všetkých súťažiacich  prísahu, že bude v súťažiach čestne 
bojovať v duchu Coubertinovho hesla: Citius, altius, fortius
— rý ch le jšie , vyššie, s iln e jš ie ! (čk )



SVÄTÝ MESIACA
Apoštol národov

Apoštol Pavol sa ešte rozhodol isť do Korintu. Tu sa 
zdržal tr i m esiace. Bolo zlé počasie a nem ohol vyplávať 
na more. Apoštol Pavol od sam ého začiatku túžil navštíviť 
Rím. Rím bol centrom  pohanstva. Tu bolo treba zasiať s lo 
vo Evan jelia . Ale navštíviť Rím sa mu nedarilo. K resťanka 
z Korintu, Feba, išla  do Ríma. Pavol sa rozhodol poslať 
po nej p o s o l s t v o  R i m a n o m .  Aspoň listom  sa p ri
hovorí obyvateľom hlavného m esta im péria:

„Pavol, služobník Ježiša K rista, povolaný apoštol, po
svätený za h lásateľa  Posolstva B o ž ieh o . . .  Všetkým, čo 
bývajú v Ríme, Bohu milým, m ilosť vám a pokoj od Boha, 
Otca nášho, a od Pána Ježiša K rista. (1, 1, 7 ) . — Lebo 
veľmi túžim uzrieť vás a dať vám nejaký  duchovný dar, 
aby ste sa (čím  väčšm i) u tv rd ili. . .  (1, 11).

Už sa  z javuje Boží hnev z nebies proti každej ľudskej 
bezbožnosti a neprávosti tých, k to rí svojou neprávosťou 
prekážajú  pravde. Veď je  im zjavné to, čo treba poznať 
o Bohu, Boh sám  sa im zjavil. To, čo o Bohu nevidíme, 
možno vybadať rozumovým poznaním z (je h o ) diel, od
kedy jestvu je svet, — t. j. jeho  večnú moc a Božstvo. (1, 
18—20).

A tak ani ty, človeče, ktorý (in ých ) súdiš, nem áš vý
hovorky. V čom iného súdiš, sám seba odsudzuješ, lebo a j 
ty, ktorý súdiš, robíš to isté.

Vieme, že Boh bude súdiť podľa pravdy.
Neuvedomuješ si, že ťa Božia dobrotivosť pobáda k po

kániu? Ty však svojou zatvrdlivosťou a nekajúcim  srdcom 
hrom adíš si hnev na deň hnevu, keď sa Boh objaví ako 
spravodlivý sudca a každému odplatí podľa jeho skutkov.

Tým, ktorí trpezlivo vytrvávajú v dobrých skutkoch, (od
p latí) slávou, poctou a nesm rteľnosľou, tým, čo hľadajú 
večný život.

Svárlivým však a tým, k to rí sa nepodrobujú pravde, ale 
sa podrobujú neprávosti, (odp latí) sa hnevom a zlosťou.

Trápenie a súženie (p ríd e) na každú ľudskú osobu, k to
rá  koná zlo, slávy, c ti a pokoja (sa  dostane) každému, 
kto čin í dobro.

Boh totiž nehladí na osoby.
Lebo pred Bohom nie tí sú spravodliví, čo zákon počú

vajú, ale tí, čo plnia zákon, budú uznaní za spravodlivých. 
(2, 1—13).

Ci neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista 
Ježiša, v sm rti jeho sme boli pokrstení? Krstom sme boli 
totiž spolu s ním pochovaní na smrť, aby tak, ako Kristus 
vstal z mŕtvych zásahom Otcovej veleby, a j my sme žili 
novým životom.

Nech teda nevládne hriech  vo vašom sm rteľnom  tele, 
aby ste sa podrobovali jeho žiadostiam ! A neoddávajte 
svoje údy do služby hriechu ako nástro je  neprávosti! Ale 
sa oddajte do služby Bohu. (6 : 3 —5, 12—14).

Súdim totiž, že utrpenia tohto života nemôžu sa porov
nať so slávou, ktorá sa na nás ukáže. (8, 18).

Ak Boh za nás, kto proti nám ?
Kto nás odlúči od lásky K ristovej? Súženie alebo úzkosť 

alebo prenasledovanie? Hlad alebo nahota? N ebezpečen
stvo alebo m eč? — Ale v tomto všetkom skvele zvíťazíme 
skrze Toho, ktorý si nás zam iloval. A som presvedčený, 
že ani sm rť ani život ani an je li ani kniežatstvá ani prí
tomnosť ani budúcnosť ani m ocnosti ani výška ani hĺbka 
ani n ijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lás
ky Božej, ktorú (nám ) prejavu je v Kristu Ježišovi, Pánovi 
našom. (8 : 31—39).

Ak teda ústam i vyznávaš Pána Ježiša a veríš v duchu, 
že ho Boh vzkriesil z m ŕtvych, budeš spasený. Lebo du
chom veríme na (svo je ) ospravedlnenie, a ústami vyzná
vame na (svo ju ) spásu. (10: 9—10).

Maj teda pred očam i dobrotivosť i prísnosť Božiu! Oproti 
padlým prísnosť, oproti tebe (sa  preukazu je) Božia dobro
tivosť, ak v te jto  dobrotivosti zotrváš. (11, 22).

Láska bez falošnosti!
Hrozte sa zla a pridŕžajte sa dobra!
M ilujte sa navzájom bratskou láskou!
Pánovi slúžte! V nádeji sa radujte, v súžení vytrvajte, 

modlitbe sa venujte!
D obrorečte tým, čo vás prenasledujú; dobrorečte, a ne 

zlorečte!-
Nikonm sa neodplácajte zlým za zlé, a le  u silu jte  sa ko

nať dobré pred všetkými ľuďmi!

Nakoľko je  to možné, a závisí od vás, nažívajte v po
ko ji so všetkým i ľuďmi!

Nepomstite seba samých, drahí moji, ale nechajte mies
to (Božiem u) hnevu, ako je  napísané: Moja je  pomsta, ja 
odplatím — hovorí Pán.

Nedaj sa prem ôcť zlu, ale dobrom víťaz nad zlom!
Odložme teda skutky tmy a oblečm e sa do zbrane svetla! 

Žime poctivo ako vo dne, a nie v hodovaniach a pijati
kách, nie v sm ilstvách a nem ravnostiach, nie v sváre a 
nenávisti; ale oblečte si Pána Ježiša Krista a nevenujte sa 
starosti o telo  a  jeho vášňam !

Nesúďme sa teda navzájom!
Radšej dbajte na to, aby ste bratovi nezapríčinili pre

kážky ani pohoršenia!
Veď Kráľovstvo Božie nie je  pokrm ani nápoj, ale spra

vodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. A kto tak slúži 
Kristovi, bude sa tešiť obľube u Boha a uznaniu u ľudí.

Boh pokoja nech je  so všetkými vami! Amen. (12: 9— 
21; 13: 13—14; 14: 13—14, 17—18; 15:33).

Apoštol Pavol bol upozornený, že ho chcú zabiť na lodi. 
Chcú ho zabiť v noci a hodiť do mora. Apoštol Pavol sa 
preto rozhodol ísť po pevnine, hoci a j do Macedónska. Išlo 
s ním niekoľko žiakov a niekoľko kresťanov z rôznych 
cirkevných obcí, aby ho chránili. V Macedónsku sa zasta
vil vo Filip inách. Potom nasadol ina loď, s ktorou pristál v 
M iléte. Sem prišli a j s tarší z Efezu a z iných blízkych 
m iest. Keď Pavol uvidel predstaviteľov cirkevných obcí, 
k toré založil, povedal slová, ktoré znam enali rozlúčku: 

„Teraz viem, že ma už osobne neuvidíte. Starajte sa 
o seba, i o celé  stádo, nad ktorým i vás Duch Svätý usta
novil strážcam i, aby ste pásli Cirkev Božiu, ktorú si na
dobudol vlastnou krvou. Viem, že po mojom odchode prí
du medzi vás draví vlci, k torí nebudú šetriť stádo. Preto 
bedlite! A teraz porúčam  vás Pánovi.“

Po týchto slovách Pavol padol na kolená a so všetkými 
sa začal m odliť. Vtedy v šetci hlasno zavzlykali, padli Pav
lovi okolo krku a bozkali ho. Potom ho odprevadili k lodi.

N avštíviac po ceste  mnoho miest, Pavol prišiel do pa
lestínskej Cézarey. Zašiel do domu Filipovho, jedného zo 
siedm ich diakonov. Po nejakom  čase vstúpil do Filipovho 
domu Ahav, ktorý predpovedával. Pristúpil k Pavlovi, zo
bral jeho opasok, zviazal si ním nohy a ruky a povedal:

— Toto hovorí Duch Svätý: Muža, ktorém u patrí tento 
opasok, takto zviažu Židia v Jeruzalem e a vydajú do rúk 
pohanom.

K resťania v Cézarei prosili Pavla, aby nešiel do Jeru
zalema.

— Ja som hotový nielen dať sa zviazať, ale a j umrieť 
v Jeruzalem e pre meno Pána Ježiša, — odpovedal Pavol.

— Nech sa stane vôľa Pánova, — povedali kresťania.

V Jeruzalem e, po stretnutí s apoštolom Jakubom, Pavol 
po niekoľkých dňoch odšiel do chrám u. Tam ho spoznali 
jeho protivníci z Efezu, ktorí prišli do Jeruzalem a na sviat
ky. Vyvliekli ho z chrám u a obrovský zástup ľudí ho začal 
nem ilosrdne biť. Pavol už bol na pokraji života. Ale z veže 
pevnosti Antónia strážnik uvidel obrovský zástup ľudí a 
veľký krik , a pretože sa domnieval, že je  tu vzbura, dal 
dolu znam enie a stotník Lizeáš s vojskom  zbehol dolu a vy
rval Pavla z rúk davu. Ale dal ho poviazať, lebo si myslel, 
že to je  egyptský zbojník. Pavol stál pred veľkým zástu
pom Židov, skrvavený od bitiek, v roztrhaných šatách.

— Preč s ním! — reval dav.
— Prosím ťa, dovoľ mi prehovoriť k ľudu, — obrátil sa 

Pavol dokonalou gréčtinou na stotníka.
Ten, začudovaný, že Pavol tak dobre hovorí po grécky, 

mu to dovolil. Pavol zdvihol ruky hore a zástup ľudí utí
chol.

Pavol začal hovoriť po aram ejsky, židovskou rečou, aby 
ho všetci rozum eli. Povedal, kde sa narodil, ako ho vy
chovali za farize ja , ako prenasledoval kresťanov a ako 
ho Kristus obrátil.

Doteraz ľud počúval v tichosti.
— Kristus, ktorého ste ukrižovali, vstal z mŕtvych. On 

mi povedal: „Choď, lebo ťa pošlem ďaleko medzi pohan
ské národy!

— Preč zo sveta s takým, lebo nie je  hoden žiť! — reval 
dav. Ľudia začali dvíhať kam ene.



(Pokračovanie z 1. str.)
„prechod“. V tento deň v Starom zákone Izraeliti svätili sviatok 
na pamiatku oslobodenia z egyptského otroctva, nazvali ho „pe- 
sach — prechod“ na znak toho, že an jel Pánov „prešiel mimo“ 
(po hebrejsky „pesach“ ] domov Izraelitov, ktorých dvere boli 
pomazané krvou jednoročného baránka vtedy, keď zabíjal všet
kých egyptských prvorodených, keď faraón nechcel vypustiť Iz
raelitov z Egypta.

Apoštoli a prví kresťania sprvu slávili Vzkriesenie Kristovo 
v deň židovskej Paschy, avšak neskoršie začali tento sviatok 
sláviť v nedeľu po židovskej Pasche. Prvý všeobecný koncil v 
Nicei (325) rozhodol, že sviatok Vzkriesenia Ježiša Krista — 
kresťanskú Paschu treba oslavovať v prvú nedeľu po jarnom 
úplnku mesiaca, po jarnom vyrovnaní dňa a noci. A keby na 
tento deň pripadla židovská pascha, vtedy Velikdeň sa prenáša 
na nasledujúcu nedeľu. Pri tom bolo rozhodnuté, že deň 21. m ar
ca sa považuje za prvý deň jari. Na základe tohto rozhodnutia 
sviatok Vzkriesenia pripadá n a j s k ô r  22. m arca a najneskor
šie 25. apríla. Poznamenávame, že v niektorých oblastiach našej 
eparchie sviatok Vzkriesenia nazývajú Veľkou nocou. Názov je 
prevzatý zo západného obradu, a  znamená obdobne veľkú uda
losť noci, v ktorej Ježiš Kristus vstal z mŕtvych.

V prvých počiatkoch sviatok Vzkriesenia Ježiša Krista osla
vovali jeden deň, v 4 . - 5 .  storočí celý týždeň, preto aj týždeň 
po Vzkriesení sa volá „svetlým týždňom“. Neskoršie Vzkriesenie 
slávili tri dni.

Celý obsah, podstatu a význam sviatku Vzkriesenia Ježiša Kris
ta podáva tropár tohto sviatku: „Christos voskrese iz mertvych, 
smertiju smerť poprav, i suščym vo hrobich, život darovav — 
Kristus slávne vstal z mŕtvych. Smrťou smrť premohol a zosnu
lým v hroboch život daroval“. Kristovo vzkriesenie — to je  dô
kaz jeho božstva — to je  základ našej viery. „A ak Kristus ne
vstal z mŕtvych, — hovorí apoštol Pavol — márne je  naše ká
zanie, márna je aj vaša v ie r a , . .  Ale Kristus naozaj vstal z m ŕt
vych, prvotina zosnulých“ (1 Kor 15:14, 20). A Kristovo vzkrie
senie je zárukou aj nášho vzkriesenia a šťastného večného ži
vota.

Pozrime sa na niektoré zvláštnosti tohto veľkého sviatku:
Voskresná utiereň (Veľkonočná utiereň) — oslava Vzkriese

nia — koná sa podľa možnosti o polnoci, alebo skoro ráno, lebo 
vtedy sa táto udalosť stala.

Táto bohoslužba sa začína P o l u n o š č n i c o u ,  ktorú kňaz 
slúži pri Božom hrobe odetý v tmavočervené rúcho. Potom kadí 
plaštenicu, prenáša ju a  kladie na oltár, kde zostáva až do sviat
ku Nanebovstúpenia Ježiša Krista, na pamiatku toho, že Spasiteľ 
po vzkriesení prebýval na Zemi 40 dní.

Potom sa kňaz preoblieka do svetlého rúcha a s procesiou so 
sviecami v rukách vychádza na o b c h á d z k u  d o o k o l a  
c h r á m u ,  spievajúc stichiru:

„Voskresenije tvoje, Christe Spáse, anhely pojut na nebesi, 
i nas na žemli spodobi čistým sercem  tebe piti i slaviti.“

„Vzkriesenie tvoje, Kriste, Spasiteľu, ospevujú an jeli na ne
besiach. Dovoľ i nám na zemi s čistým srdcom oslavovať ťa a 
zvelebovať.“

Táto obchádzka dookola chrámu je symbolom cesty žien mi- 
ronosičiek v nedeľu ráno k hrobu Pána, keď sa stretli so zm ŕt
vychvstalým Spasiteľom. V čas te jto  obchádzky zvony ešte ne- 
vyzváňajú.

Po obchádzke veriaci s kňazom zastavia sa pred zatvorenými 
dvermi chrámu. Tu kňaz začína Voskresnú utiereň slovami: 
„Sláva svj at i j . . a potom spieva tropár Vzkriesenia: „Christos 
voskrese iz mer t vych. . Keď veriaci to po ňom opakujú, vtedy 
začínajú vyzváňať všetky zvony chrámu a hlas zvonov zvestuje 
celej farnosti, dedine, okoliu a svetu radostnú správu o vzkrie
sení Ježiša Krista.

Tu kňaz spieva verše žalmu „Da voskresnet B o h . . a po

(D okončenie z 1. str.)
Sv. Jan Nepomucký Neumann, ro 

dák z Frach atlc , zom rel t o  veku 49 
rokov 5. janu ára 1860, keď odpadol 
na ulici F iladelfie . Baltim orský a rc i
biskup K enrick v pohrebnej reč i po
vedal: „Bol pripravený v každom 
okamihu umrieť, lebo kráčal s Bo
hom a žil z v iery“.

To bola naozaj stá la  pripravenosť 
na príchod Pána, ktorého príchod 
pre každého je  nečakaný, ako prí
chod zlodeja. Príde v hodinu, o k to
re j sa ani nenazdám e. To je  teda aj 
pohnútka k tomu, aby sme boli stále 
pripravení — pretože ten čas, a j 
keď neviem e kedy, raz určite príde.

František DANCÄK

Meditace — bolestný ruženec
Který se za nás krvi potil

V tem né noci Zeleného Ctvrtku 
k lečí K ristus Pán v zahrade Getse- 
m anské a na Jeho skrán ích  se ob- 
jevu jí kapky krve a  stékajú  po jeho 
Božské tvári. Prožívá hrozná duševní 
muka, ponevadž ve svém vševédou- 
cím  zraku vidí celé  své utrpení, ale 
ne jv íce  je j bolí to, že Jeho utrpení 
pro tak  mnohé bude nadarm o. Svíjí 
se v této  duševní bolesti a z Jeho 
úst se vydere bolestivý sten : „Otče 
je -li možno, odejm i tento kalich  ode 
mne, a le  ne má, a le  Tvá vule se 
s taň .“ — Kéž i my, krvi zalitý Spa- 
site li, máme vždy to lik  sily v utrpení 
a dej nám, aby jedine Tvá vúle vždy 
nyní i v budoucnu v našem živote 
platila .

Trpící Spasiteli, rozmnož víru a 
nád eji v utrpení.

Který za nás bičován byl

P ilát dal rozkaz, aby Je j zbičovali. 
Domníval se, že se zavdččí Židúm, a 
ti, že až Je j uzfí, p režije-li toto s tra š
né antické bičování, budou dojatí 
útrpností a nebudou již dále žádati 
Jeho sm rt. Prepočítal se a  když pŕed- 
vedl Ježíše Židúm se slovy: E cce ho- 
mo ! ti, pak ješte  s vetší zúrivostí a 
ui'putnosíí ŕvali: Crucifige, crucifige 
eum !“ — Nejednám e často i my, zbi
čovaný k sm rti Spasiteli, že križu je
me Té a volám e! Na kríž s Tebou! 
č in íce tak  svým špatným, hŕíšným, 
myšlením, jednáním .

E cce homo! Kéž tato slova jsou 
nám pobídkou ve službe k trpícím  
bratŕím !

Který byl za nás tŕním  korunován

Aby si vo jáci zkrátili dlouhou chví
li, k terá  nastala  v soudní pri, jíž pod
statne nerozum eli, domnlvali se, že 
se jedná o jakéh osi rebela, který se 
delá králem  národa, kterým  i oni 
opovrhovali. Oblékli odsouzenci rou- 
cha královská, jakýsi to starý vojen
ský plášť, do ruky mu dali tŕtinu  za 
žezlo a na hlavu mu vložili tŕňovou 
korunu. Pak je j posadili na kámen a 
pristupovali a poklekali pred ním. 
Nová zase duševní muka zpúsobili 
zbičovaném u a tŕním  korunovanému 
Spasiteli. — Poplivaný a posmívaný 
Pane náš, dej nám m ilost neohroze
nosti pro náš život!



Který za nás täžký kríž nesl 
Potôcí se k  sm rti odsouzený Pán 

11a ceste krížové, upadl již trikrát 
pod svým bŕem enem, ale vzieklost ži
dovských katanu a farize ji je  bez 
konce. Za každou cenu ch ie jí  vidéií 
Bohočíoveka ukrižovaného, který bo
ril je jich  trňny uplácané z b láta lží, 
pokrytectvím , in irikáŕstvím  a pomluv. 
Když vidí, že Kristus je  k sm rti una- 
ven, nutí Šimona Cyrenského, aby 
nesl za nej kríž. Šimon avšak nesl z 
donucení, kríž nástro j to mého um u
čení. — Nechováme se i my, mily 
Späsiteli na krížové ceste, nenesem e 
také své kríže z donucení? K olikrát 
jsm e již proti svému kríži se bouŕili 
a reptali. Dej nám pro toto své horké 
umučení, trpelivost v utrpení a  puku 
šení.

Neboť js i ŕek l: „Kdo chce za mnou 
pŕijíti, zapri sebe sám, vezmi kríž 
svtij a následuj mne.“

Který za nás ukŕižován byl 
„Consumatum e s t !“ zvolal Ježíš 

hlasem  velikým  a vypustil duši. — 
Dílo vykoupení je  dovršeno. Zeme se 
tfese, slunce se zatm elo, škály puká. 
jí ; lid se b ije  v prsa, setn ík na stráží 
vyznává Kristovo božství, jenom  Ty, o 
Maria, stojíš. Ano, stojíš, ačkoliv  
Tvým srdcem  pronikl m eč bolesti. 
Žalmista volal: O vy všichni, kteŕí 
jedete kolem, pohleďíe a vizte, je-li 
bolest vaše jako bolest m á!“ Tam na 
K alvarii pod kíížem  ses s ia la  i naši 
matkou.

Svätá Matko, K rista Pána, nechať 
každá Tvoje rána, zary je se v duši 
m ou!“ MUDr. Vlastim il NIKODÉM

Očistná cesta duchovného 
života

(Boh nás odlučuje od rozkoší)
Boh je  duch nekonečne čistý, Boh 

je  Svätosť sama. Je svojou podstatou 
nekonečná krása. Je Svetlo nestvore
né a niet v Ňom n ijak e j tmy (1  Jn
1, 5 ).

Boh m iluje čistotu. Keď prišiel na 
zem, zvolil si za matku N epoškvrne
nú Pannu Máriu, za pestúna čistého 
Jozefa, za milovaného učeníka sväté
ho Jána, panického apoštola. Čistej 
duši oznamuje Boh svoje tajom stvá, 
pozýva ju  na svoju božskú hostinu, 
živí ju  svojím  svätým telom  a svo
jou božskou krvou. Zveruje ju  stráži 
Panny panien, pozoruje v nej obraz 
svojho Božského Syna. O, aký čistý 
musí byť jazyk, na ktorom  spočíva 
nepoškvrnený Baránok v podobe 
chleba! Aké nevinné musia byť pery, 
zmučené v krvi Božieho Syna! Aké 
sväté musí byť eelé telo, v ktorom  
prebýva Boh!

Iste  sme často zakúsili nepríjem né 
bojové situ ácie, aby sme sa zacho
vali naozaj čistým i. Poznáme rozm a
nité Isti, ktoré užíva nečistý duch, 
aby nás zviedol. Jeho vábivý hlas 
rozkoší a hriechu zaznieva nám po 
celý život. Neverme, že sa pre nás 
skončil čas pokušenia. N epočítajm e 
nikdy so svojou minulou vernosťou, 
so svojím  dlhým zotrvaním  v nevin
nosti! Ešte sme v tele, na bojisku, 
nepriateľ je  stá le  v strehu, buďme 
ostražití, nepreceňujm e svoje sily!

Nikdy sa neuspokojujm e celkom , 
pokiaľ ide o vytrvalosť v te jto  čnos-

každom verši veriaci spievajú „Christos voskrese . . . "  a zvonia 
všetky zvony.

Po poslednom verši žalmu kňaz k r í ž o m  otvára dvere chrá
mu a spolu s veriacim i vchádzajú do chrámu. Otvorenie dverí 
chrámu krížom a vchod do chrámu znamenajú, že Kristus svo
jím vzkriesením o t v o r i l  n á m  N e b e s k é  k r á ľ o v s t v o .

V chráme sa ďalej odbavuje voskresná utiereň s veľkolepým 
kánonom. Ovláda nás veľkoleposť slov kánona a krása melódií. 
Prvý irmos kánona vždy spieva sám kňaz a veriaci opakujú:

„Voskresenija deň prosvitimsja ľudije: Pascha Hospodňa, Pas- 
cha ot sm erti bo k žizni, i ot žemli k nebesi Christos Boh nas 
privede, pobidnuju pojušče“.

„Je vzkriesenia deň, šťastím, ľudia, plesajme. Slávnosť Pánova 
Pascha. Veď od smrti k životu a zo zeme do nebies priviedol nás 
Boh náš Kristus. Spievajme víťaznú pisseň.“

Týmito slovami začína sa veľký hymnus oslavy Ježiša Krista 
ako Víťaza. V modlitbách-piesňach voskresnej utierne vidíme 
Krista ako sľúbeného Mesiáša, Boha, Spasiteľa, Vykupiteľa, Ví
ťaza nad smrťou, peklom a hriechom. Text tejto bohoslužby — 
vrchol cirkevnej poézie — zložil sv. Ján Damascénsky na zákla
de veľkonočných kázní svätých otcov — Gregora Teológa, Gre
gora Nysského a Jána Zlatoústeho.

Pre našu duševnú radosť pozrime sa na niektoré slová z piesní 
tohto kánona:

„Očisťme naše city a uzrieme žiariaceho Krista v neprístup
nom svetle vzkriesenia a jasne počujeme, ako hovorí: raduite 
sa!

„Dnes svetu prišla spása, lebo z hrobu vstal Kristus, všemohú
ci Boh . . . “

„Pristúpte, všetci verní, pokloňme sa svätému Kristovmu 
vzkrieseniu, lebo srkze kríž prišla radosť celému svetu.“

„0 Kriste, daj, aby sme boli tesnejšie s tebou sp o jen í. . . “
„Zomrel si na kríži a premohol smrť. Preto, Pane, udeľ pokoj 

dňom nášho života, lebo ty jediný si všemohúci.“
A ako zavŕšenie celého:
„Je vzkriesenia deň! Všetci radostne jasajm e, druh druha ob

jímajme, bratmi sa nazývajme. Pre Vzkriesenie odpusťme ne
priateľom, . . . “

Počas tých spevov veriaci prichádzajú a bozkajú kríž, ikonu 
Vzkriesenia a Evanjelium.

K uvedeným myšlienkam nedodávame nič. Nechávame, aby 
sa nad nimi zamyslel každý veriaci. Tak duševne zbohatne. Naši 
veriaci dávno a  na mnohých dedinách aj teraz vedia celý vo- 
skresný kánon naspamäť. Účasť na polnočnej bohoslužbe Vzkrie
senia Kristovho, oslava zmŕtvychvstalého Krista iste očisteným 
dušiam raz otvorí dvere Nebeského kráľovstva a  privíta ich Kris
tus slovami, akými vítal ženy myronosičky: Radujte sa!

Začínajúc sviatkom Vzkriesenia Kristovho veriaci sa vzájomne 
zdravia pozdravom: „Christos voskrese! — Voistinu voskrese!
— Kristus vstal z mŕtvych! — Naozaj vstal z m ŕtvych!“ Týmto po
zdravom prvý raz privítal an jel ženy myronosičky pri Pánovom 
hrobe. Ním. my vyznávame vieru v Kristovo a naše vzkriesenie 
a vyslovujeme svoju radosť.

Služba Božia na Vzkriesenie má niektoré svoje zvláštnosti, 
z ktorých niektoré objasňujeme. Napríklad: Evanjelium (podľa 
Jána 1. hl.) sa číta v rôznych rečiach a  po každom verši z Evan
jelia  zvonia všetky zvony, teda zvonia 12-krát. Co to znamená?

„Daná mi je  všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky ná
rod ft . . . “ povedal Ježiš svojim  apoštolom  po vzkriesení. A apoštoli odišli, 
aby h lása li evanjelium  — blahozvesť všetkým  ľuďom, všetkým národom, 
celém u svetu.

Ako symbol te jto  udalosti v prvý deň V eľkej noci 11a Službe Božej číta sa 
v našom obrade evanjelium  podľa Jána (1, 1—17) vo viacerých rečiach, — 
znak, že sa evanjelium  hlása celém u svetu, všetkým národom, na všetky 
strany sveta. Toto evanjelium  je  rozdelené na 12 veršov a po každom pre-



čítanom verši vyzváňajú všetky zvony chrám u, akoby hlas zvanov niesol 
slová evanjelia na všetky síran y  sveta, všetkým ľuďom, všetkým národom, 
zvestoval vzkriesenie a hlásal Kristovo Božstvo, lebo síová čítaného evasija 
lia práve hovoria o Kristovom Božstve.

Je to krásne, radostné a povznášajúce.
Evanjelium sa číta vo v iacerých rečiach . Kde je  viac kňazov, číta  sa až 

v dvanástich rečiach. — ako symbol rozoslania dvanástich apoštolov h lásať 
svetu blahozvesť — evanjelium.

Čítanie evanjelia má svoj poriadok. Prvá reč, v k to re j sa číta  evanjelium , 
je gréčtina. V tejto reči evanjelium  apoštola-evanjelistu  Jána bolo napísané 
a t tejto reči prvotne hlásané svetu. (Je  nesprávne, keď niekde č íta jú  akn 
prvé evanjelium v starohebre jske j reč i; evanjelium  apoštola Jána nebolo na
písané ani v starohebrejčine ani v a ra m e jč in e .) Druhá reč — v k to re j sa  číta  
evanjelium Veľkej noci, je  latinčina, — ako reč, ktorá po niekoľkých stáro 
čiach stala sa bohoslužobnou rečou západného obradu k ato líck e j cirkvi. — 
Tretí jazyk, v ktorom sa číta  evanjelium  — je  cirkevnoslovanský. To je  ja 
zyk našich vierozvestov Cyrila a Metoda. V te jto  reč i prvý raz počuli naši 
predkovia blahozvesť-evanijelium K rista a  Službu Božiu, — A potom sa číía  
evanjelium v živých rečiach  národov našej eparehie.

Čítanie evanjelia v rôznych rečiach  v sprievode hlaholu zvonov, to je veľ
ká, nezabudnuteľná chvíľa života veriaceho človeka, ktorý vtedy vidí i ssha 
medzi tými, ku ktorým hovorí Ježiš Kristus pri svojom vzkriesení.

Namiesto niektorých stálych spevov sv. Liturgie teraz sa spie
va tropár „Christos voskrese“. A namiesto „Budi im ja Hospodne“ 
na konci Liturgie spieva sa tiež „Christos voskrese“ avšak tu 
už po grécky, aby veriaci oslávili zmŕtvychvstalého Krista ori
ginálnymi slovami, ako ho oslavovali prví kresťania. Uvádzame 
tu slová „Christos voskrese“ v gréčtine:

„Christos aneste ek nekron, tanato tanaton, patezas kaj tojs 
en tojs mnemazin, dzoen charizam enos“. (Ktorý kňaz vie aj 
grécku krásnu melódiu, mal by ju veriacich naučiť.)

Kňaz žehná veriacich krížom trikrát, vyhlasujúc trikrát: 
„Christos voskrese!“ a veriaci po každom odpovedajú: „Voistinu 
voskrese!“

Po zaambonovej modlitbe v našom obrade sa požehnáva pascha, 
to zn. chlieb a  iné pokrmy. Pascha — chlieb — je symbolom 
vzkriesenia, symbolom večného života. Pascha sa obyčajne žehná 
na nádvorí chrámu. Toto požehnanie je  od apoštolských čias.
V dojímavých modlitbách pri požehnávaní kňaz prosí Boha, aby 
posvätil chlieb svätým duchovným požehnaním na spásu duší, 
na zdravie tela a na pomoc pri všetkých nemociach, aby posvä
tené jedlá boli nám na radosť ako bola hostina, ktorú pripravil 
otec márnotratnému synovi na radosť, že syn sa navrátil k svoj
mu Otcovi.

Tiež je obyčajou, že veriaci sa vzájomne obdarúvajú „pisan- 
kami“ — maľovanými vajíčkam i. Maľované vajíčko — „pisanka“ 
— je symbolom Kristovho vzkriesenia. Pobožná tradícia hovorí, 
že Mária Magdaléna hlásajúc Evanjelium, vošla k rímskemu ci-

ti čistoty. Majme pred očam i Božie 
tresty, ktorým i tresta l ľudí za poru
šenie čistoty. Sodoma a Gomora sú 
večitým pomníkom so všetkým, čo 
obsahovali, lebo ich  obyvatelia sa 
oddávali všetkým ohavnostiam zla. 
(Gn. 19, 24).

Aj najnevinnejšia duša podľahne, 
ak nebude každodenne používať liek 
zbožnej modlitby a okysliču júceho 
rozjím ania. Nikdy v tomto duchov
nom boji neodpočívajm e!

Je tu však ešte iná nebezpečná 
pasca, najm ä pre duše malomyseľné. 
Zlý neviditeľný nepriateľ ich  pre
sviedča, že verné zachovávanie te jto  
čnosti čistoty prevyšuje ich  sily. — 
Nie je  to však pravda, lebo Boh ne
žiada nemožps veci. On dáva hneď 
všetkým možnosť zadovážiť si po
trebné prostriedky, aby konali čnosť, 
od k to re j závisí ich  spása. Diabol je 
otcom lži a ním neprestáva byť ani 
dnes. Boh dáva dušiam, ktoré ho 
prosia, potrebnú milosť a pomoc, aby 
m ohli si zachovať túto bohumilú 
čnosť a stať sa účastným i na rados
tiach  vo večnom živote. Nehovorme 
teda, že pokušenia prevyšujú naše 
sily! „Skúšky, ktoré na vás prišli, 
n ie sú nadľudské. A Boh je  verný. On 
nedopustí skúšať vás nad vašu mo- 
húcnosť, ale so skúškou dá a j výcho
disko, aby ste ju  m ohli zn iesť!“ 
(1  Kor. 10, 13).

Boh obdarúva úprimné duše ne
spočetným i obranným i prostriedkam i. 
Dal nám sväté sviatosti: Pokánie — 
zm ierenie, aby nás pozdvihol, keď 
sme upadli. Dáva nám sv. prijím anie, 
aby sme sa posilnili, keď sme slabí. 
Ustavične nám pomáha svojim i dob
rými a spásonosným i vnuknutiami. 
Na každý náš príhovor v modlitbe 
nám odpovedá novou milosťou. Zve
ril nás svojm u anjelovi strážcovi, 
ktorý nás sprevádza po celý život, 
ch rán i nás od zlého a vnuká nám 
spásonosné m yšlienky. Postavil nás 
pod mocnú ochranu Nepoškvrnenej 
Panny, ktorá nás stráži so žiarlivou 
starostlivosťou, ako n ijaká m atka na 
zemi nemôže chrániť svoje dieťa. 
Vzývajme preto túto V íťazka nad pe
kelným hadom, aby nás chránila od 
všetkého zlého tu na zemi a vzala 
nás pod svoj ochranný m aterinský 
plášť v rozhodujúcej chvíli v hodine 
našej sm rti.

Usilujm e sa očistiť svoje srdcia. 
Zatvorme prebytočné otvory našich 
sŕdc. Zatvorme obloky svojho srdca, 
ktorým i vstupuje množstvo vonkaj
ších  predmetov nesúvisiacich s na
ším konečným  cieľom . V kaplnke 
nášho srdca nech prebýva iba Boh 
sám a j s našou nebeskou Matkou, 
k to re j sa celkom  odovzdávanie a ži
votne zasväcujem e: „0 , Pani moja, 
ó, M atka m oja, Tebe sa celý obetu
jem. A aby som dokázal svoju odda
nosť k Tebe, zasväcujem  Ti dnes svo
je oči, svoje uši, svoje ústa, svoje 
srdce: celkom  seba samého. Keďže 
som teda Tvoj, ó dobrá Matka, za
chovaj ma, a bráň ma ako svoj ma
je to k !“

Kiež takto s Máriou začnem e všet
ci dielo svojho posvätenia, aby naša 
radosť bola úplná a večne s Matkon 
prežívaná, lebo kde je  Matka, tam 
majú byť a j je j deti!

Mikuláš MARIÄNSKY



Sedem skutkov telesného 
milosrdenstva

Úvod

Milosrdenstvo, čiže p raktická lá s 
ka, patrí k základným úkonom k re s
ťanov. Túto konkrétnu lásku k blíž
nym praktizu je svätá Cirkev už od 
svojho počiatku. Už za apoštolských 
čias, „keď zástup v eriacich  m al jed 
no srdce a jednu dušu“ (Sk  4, 32), 
zo spoločného m ajetku udeľovali 
každému, kto koľko potreboval, aby 
„nikto nebol medzi nimi núdzny“ 
(Sk  4, 34). Apoštol Pavol usporiadal 
veľkú zbierku vo svo jich  bohatších 
obciach pre v eriacich  v Jeruzalem e. 
Aj v neskorších časoch  Cirkev vždy 
pam ätala na službu lásky, odpoveda
júc na potreby svo je j doby.

„Verná učeniu a príkladu svojho 
božského zakladateľa, ktorý dal h lá 
sanie blahozvesti chudobným za 
znak svojho poslania, Cirkev nikdy 
nezanedbávala prácu za ľudské po
vznesenie národov, ktorým  prináša 
vieru v Krista. Je j m isionári stavali 
spolu s kostolm i dobročinné ústavy 
a n e m o c n ic e ...  (O rozvoji národov, 
1 2 ).

V katechizm e máme zapísaných 
sedem skutkov telesného m ilosrden
stva, o ktorých sme sa učili už na 
hodinách náboženstva. Toto usporia
danie sa pripisuje Laktanciovi, c ir 
kevnému spisovateľovi z 3. storočia. 
Bol to on, ktorý z 25. kapitoly Ma
túšovho evan jelia  vzal šesť druhov 
služby blížnym, ktorým i si má č lo 
vek otvoriť bránu večného Kráľov
stva. K týmto pridal pochovávanie 
mŕtvych a tak  dospel k obľúbenému 
číslu  sedem. A tak sú v každom k a 
techizm e katolíckeho náboženstva 
vypočítavané takto: Hladných n ak ŕ
miť, smädných napojiť, pocestných 
do domu prijať, nahých priodieť, cho
rých navštíviť, väzňov vyslobodiť, 
mŕtvych pochovávať. Tu však treba 
povedať, že to nie sú všetky skutky 
milosrdenstva. Tých je  oveľa viac a 
oni len predstavujú celý rad dobrých 
skutkov. Keď o uvedených skutkoch 
dnes počujem e hovoriť, zdá sa nám, 
akoby boli z iného sveta. Že mnoho 
z toho nie je  pre nás aktuálne, n ie 
čo nového sa zrodilo. Ale jedno, čo 
pre nás kresťanov stá le  platí, je  po
vinnosť m ilosrdenstva, vyplyvajúca z 
Kristovho podobenstva o milosrdnom 
Sam aritánovi: „Choď a rob podobne“ 
(Lk 10, 37)!

Skutky lásky k blížnym sú podľa 
sv. Jána meradlom n aše j lásky k ne
viditeľnému Bohu (1  Jn 4, 20 ). Kto 
c íti s druhým a dokáže to a j skut
kom, preukáže lásku samému K ris
tovi. „Veru, hovorím vám, čo ste jed 
nému z týchto m ojich  najm enších 
bratov urobili, mne ste urobili“ (Mt
25, 40). V tomto duchu napísal a j 
východný teológ N. Arsenev: „Videl 
si brata? Uvidel si svojho Pána“ 
(Vých. cirkev, 64).

Z te jto  príčiny sa v mnohých k ra 
jinách  začali združovať rôzne cha- 
ritné organizácie. V každej kra jin e 
sa venuje ch arita  tomu, čo je  pre 
ňu aktuálne a blízke. V civilizova
ných k ra jin ách  mnoho z týchto úloh 
prevzal na seba štát a vere jné orga
nizácie. Nás kresťanov to teší, že

sárovi Tibériovi, za vlády ktorého Krista ukrižovali a  podala mu 
maľované vajíčko so slovami: „Christos voskrese!“ a tak mu za
čala hovoriť o vzkriesení Ježiša Krista. Podľa je j príkladu kres
ťania sa vzájomne obdarúvajú „pisankami“.

V mnohých farnostiach je obyčaj na svetlý pondelok ísť na 
cintorín k svojim zomrelým, podeliť sa s nimi s radosťou a po
zdraviť ich veľkonočným pozdravom. Je obyčajou taktiež v tento 
deň slúžiť na cintoríne „voskresné panychídy“ a „voskresné pa- 
rastasy“ prosiac Božie milosrdenstvo pre duše zomrelých.

Od vzkriesenia Kristovho až do Zoslania Svätého Ducha v na
šom obrade na zrtak vzkriesenia Ježiša Krista sa nekľaká na 
kolená ani na Službe Božej Tak rozhodol Prvý všeobecný koncil 
v Nicei (r. 325, pravidlo 20.].

Večiereň v prvý deň Vzkriesenia — v našom obrade je svia
točnou bohoslužbou, na ktorej sa číta evanjelium o zjavení sa 
Ježiša Krista apoštolom a tiež kňaz je  povinný povedať kázeň. 
Táto bohoslužba -je vítaním medzi sebou zmŕtvychvstalého Kris
ta. Naši predkovia považovali za svoju veľkú povinnosť byť s ce
lou rodinou na tejto bohoslužbe.

A ešte otázka: Ako máme nazývať tento sviatok: Veľkou no
cou alebo Vzkriesením? Názov Veľká noc je vžitý, avšak je to 
názov ľudový, ktorý nevystihuje podstatu sviatku. Preto zvykne
me si nazývať tento sviatok „Voskresenije Christovo — Kristovo 
vzkriesenie“, aby sme aj názvom hlásali veľkosť, podstatu, zmy
sel tohto sviatku a slávu Božiu.

Liturgika — Poznaj svoj obrad
Sviatok svätého Juraja — Pobidonosca — Víťaza

Svätá Cirkev od prvých vekov kresťanstva vysoko cenila a ce
ní zásluhy svätých, hlavne mučeníkov, uctieva ich, stavia nám 
ich za vzor hrdinskej lásky Boha a vyznania viery v Krista. Nie
ktorí z nich majú cirkevné sviatky. Sú to tí, ktorí sa výnimočne 
vyznamenali odvahou a mužnosťou vo vyznaní viery a zázrakmi, 
akými ich Boh oslávil v čase múk alebo po smrti. K nim patrí sv. 
Juraj, ktorému Cirkev dala titul Veľkomučeníka a Víťaza. Byzant
ská Cirkev uctievala svätého Juraja ako svojho ochrancu a vod
cu kresťanov proti pohanom. Teraz svätý Juraj je ochrancom 
mládeže, a to na celom svete.

Cirkev takto velebí sv. Juraja:
„Dobrý boj si bojoval, veľký mučeník, svätý Juraj. Zahanbil si 

ukrutnosť trýzniteľov a seba si priniesol Bohu ako príjemnú žer- 
tvu. Získal si víťazný veniec. A teraz svojimi modlitbami všetkým 
nám vyprosuješ odpustenie hriechov.“

Na obrazoch zobrazujú svätého Juraja na koni, ako kopijou 
prebodáva draka, ktorý je pod nohami jeho koňa. Veľmi vhodné 
zobrazenie svätého Juraja ako ochrancu mládeže proti viachla- 
vému hadovi, ktorý siaha po duši mládeže, aby ju zviedol z cesty 
čností a prikázaní Božích.

Na Službe Božej číta sa apoštolské čítanie zo Skutkov Apošto
lov o smrti apoštola Jakuba, o uväznení a zázračnom oslobodení 
z väzenia apoštola Petra. Evanjelium je od sv. Jána so slovami 
Ježiša Krista: „Toto je moje prikázanie, aby ste milovali jeden 
druhého, ako som ja  miloval vás“ (Jn 15, 12).

A teraz sa pozrime na život a boj Veľkomučeníka a Víťaza 
Kristovho Juraja.

— Cisár! K resťania nepočúvajú tvoje nariadenie odpadnúť od Krista. Toto 
hlásen ie prichádza zo všetkých strán tv o je j impérie. Počet kresťanov je taký 
veľký, tak  sa  rozšírili, že je  potrebné alebo ich  nechať v ich viere, alebo 
ísť na nich vojnou . . .

D ioklecián rozm ýšľal nad týmto hlásením  svojho vojvodcu.
— Zvoláš ihneď do Nikomédie všetkých vojvodcov a senátorov na štátnu 

radu! — prikázal.



Vyslancovia cisára sa rozbehli do všetkých hlavných m iest r í š e . . .
Vystúpenie cisára na rade bolo prísne.
— Vypočul som vaše hlásenia. Postaráte sa, aby kresťanská viera v na

šom impériu bola vyničená. Som vám na pomoci a j Ja. Prikazujem  zo všet
kých väzníc vypustiť zlodejov, zbojníkov a ostatných zločinov, aby vo väz
niciach bolo miesto pre kresťanov. Tiež spôsoby m učenia u nás sú už za
starané, prikazujem zaviesť nové a tvrdšie! K resťanskú vieru v impériu 
musíme vyhubiť!. . .

Otvorili sa  dvere zasadačky a do siene vstúpil ráznym krokom  mladý 
dôstojník. Jeho vojenská rovnošata a insígnie ukazovali, že má hodnosť plu
kovníka.

Tribún slávneho nikomédskeho pluku, Jura j z Kappadócie — zahlásil 
dvorný vojvodca.

Tribún-piukowník ktorý vošiel, bol ešte mladý, mal niečo nad dvadsať 
rokov. Vysoký a silný, mužný, na ob liča ji krásny muž. Za jeho odvahu a 
udatnosť v bojoch nedávno ho D ioklecián vyznam enal hodnosťou vojvodcu. 
Správa o plánoch cisára  vyhubiť kresťanov sa rozšírila  v arm áde a plukov
ník Juraj pozorne sledoval udalosti. Keď videl, že toto je  už tretie  zasadnutie 
senátu, ktoré rozhodne o osude kresťanov, sadol za stôl a napísal závet, 
Vedel, že rozhodnutie c isára  a senátu už nezmení, predsa pokúsi s a . .  . 
Všetok majetok, ktorý mal, prikázal rozdeliť chudobným, svojim  otrokom  
dal slobodu a pozemky prikázal rozdeliť nem ajetným .

Keď stál pred cisárom  a senátom, jeho ob liča j sa leskol. Vošiel práve 
v momente, keď senát vyhlasoval rozsudok sm rti nad kresťanm i.

— Cisár! Prečo prikazuješ mučiť a zabíjať kresťanov? Právom oc cisárov 
a jeho radcov je na to, aby vydávali pre ľud dobré zákony a spravodlivé 
rozsudky. Namiesto toho vy svoj hnev obraciate na kresťanov, vyhlasujete 
nezákonné nariadenia, nespravodlivými súdmi súdite nevinných, chcete 
znovu mučiť a zabíjať ľudí, ktorí nikomu neublížili, nikoho neurazili, n iko
mu neškodia, ktorí veľmi svedomite vykonávajú svoje občianske povinnosti. 
Chcete ich zabíjať len preto, že veria v Krista, jedného, živého, pravdivého 
a večného Boha. Váš počin je  úplná zloba. Či ste aspoň trochu poznali kres
ťanskú náuku? Najprv tú pravdu poznajte a nesúďte! Keď ju  poznáte, n a 
učíte sa tam mnohým čnostiam . A vy bez poznania pravdy ch cete  zabíjať 
čestných a spravodlivých.

Senfit obdivoval odvahu plukovníka a všetci obrátili pohľad na cisára, 
zvedaví, čo cisár odpovie. A cisár, ako zahlušený hromom, sedel a m lčal, 
zdržujúc svoj hnev, — potom kývol vojvodcovi Maxenciovi, aby on odpo
vedal . . .

— Kto ťa naviedol, aby si toto urobil? — spýtal sa M axencius.
— Pravda, — odpovedal Juraj.
— A kto je  tá pravda?
— Pravda je sám Kristus, ktorého vy prenasledujete, — pomaly, s dôra

zom odpovedal plukovník.
— Teda, aj ty si kresťan? — znovu sa spýtal Maxencius.
— Som sluha Krista, môjho Boha, — odpovedal plukovník, — a dúfajúc 

v neho sám som zastal pred vami, aby som svedčil o Pravde.
Na tieto slová plukovníka nastal hluk, senátori a vojvodcovia sa začali 

hádať, a už nebolo možné v tom množstve hlasov nič rozumieť. Cisár kývol 
v stranu hlásateľov a tí trúbkam i dali príkaz, aby bolo ticho.

Vtedy prehovoril k plukovníkovi Jurajovi cisár:
— Juraj! Už ťa dávno obdivujem. Cením tvoju mužnosť a udatnosť, preto 

som ťa vyznamenal nemalými hodnosťami. Aj teraz, hoci som počul, že nie 
v prospech seba hovoríš, avšak hodnotiac tvoj rozum a mužnosť, ako otec 
ti radím, aby si neriskoval s vojenskou slávou a nedával svoju m ladosť na 
muky svojou nerozvážnosťou. Odriekni sa K rista a naša úcta k tebe ostane 
naďalej neporušená.

Mladý Juraj bol vo svete samotný. Bol sirotou ešte od detstva. Jeho otca 
umučili ako kresťana. Pred rokom zom rela a j jeho matka. Teraz sa Juraj 
pozrel na cisára:

— 0, keby si, cisár, poznal pravdivého Boha! On by ťa obdaroval lepším 
kráľovstvom, ako je tvoje, kráľovstvom  večným! Lebo tvoje kráľovstvo, čo 
ho máš teraz, kráľovstvo nestále, m árne a skoro sa pominie. Preto lákadlá 
tvojho kráľovstva sú príliš slabé, aby mohli pritiahnuť mňa, a žiadne muky 
nezastrašia moju dušu, ani nezakolíšu mojou vierou . . .

Cisár sa triasol od hnevu. Nedovolil, aby plukovník Ju ra j dokončil svoju 
reč. Dal príkaz uväzniť ho a uvrhnúť do žalára. Vo väzení na hruď Ju ra ja  
privalili veľký kameň, aby um ieral pomaly dusiac s a . . .  Potom ho ešte ne- 
'milosrdne mučili. Avšak Juraj ostal nepoddajný. Priviedli ho znovu pred 
cisára Diokleciána.

— Odkiaľ v tebe, Juraj, pram ení taká sila?  — pýtal sa cisár. — Vidím, že 
si čarodejník a svoje čarodejníctvo zakrývaš vierou v Ukrižovaného.

- Boh je  všemohúci, — odpovedal Jura j, — a on zázrakom  chráni od 
nBŠťaďtia tých, ktorí v neho dúfajú. Nemysli si, cisár, že ja  ľudskou silou 
znášam tieto muky. Nie, všetko prem áham Kristovou silou. Lebo, dúfajúc 
v Neho, podľa jeho učenia, za nič považujem všetky muky.

— A aké je to učenie tvojho K rista? — spýtal sa cisár.
— Nebáť sa tých, ktorí zabíja jú  telo a dušu nemôžu zabiť, — odpovedal 

Juraj.
Plukovníka Juraja odviedli na ďalšie muky a trápenie . . .
— Pozri sa z neba, Pane, a viď m oje muky. Znenávideli ma za tvoje m e

no. . .  Daj mi silu vytrpieť do konca, aby nepovedal môj nepriateľ: prem o
hol som ho . . .  — modlil sa Juraj v mukách.

dnešný svet absorboval do seba ako 
sam ozrejm osť toto posolstvo lásky, i 
keď s iným názvom.

N apriek tomu je  i dnes vo svete 
dosť biedy a nedostatok lásky, na 
k toré nestačí ani dokonalá verejná 
starostlivosť. Koľko prípadov nešťast
ne skončilo len preto, že sme si to 
včas nevšim li, nepomohli, neporadi
li, neposlúžili. Často nám blízko ži
júcim . Pekne to vyjadril básnik Ján 
H aranta: „Môžeme dnes vidieť svet 
(z dvestokilom etrovej výšky). Len to 
je  škoda, / že susedovie dom / ne
býva mnohým blízky“ (Dom na ska
le ).

Matky Terezy, znám ej rehoľníčky 
z Kalkuty, pýtali sa raz novinári, čo 
je  podľa je j m ienky najväčším  nedo
statkom  vo svete: Odpovedala: Úpl
ný nedostatok lásky k blížnem u“.

Na to m yslel a j brazílsky arcib is
kup Helder Camara, priekopník za 
sociálnu spravodlivosť v Latinskej 
Amerike, keď svojim novokňazom raz 
povedal: „M ilí bratia, čoskoro budete 
hovorievať od oltárov spoločne s ľu
dom „Otče náš, ktorý si na nebe
s ia ch “. Bude vám možno bôľno v du
ši, keď poznajúc život mimo chrám u 
uvidíte, koľko je  medzi ľuďmi sociál
nych rozporov a všetci hovoria 
„Otče náš, ktorý si na nebesiach“.

A tak môžeme povedať, že každá 
doba má svojich  „sedem “ dobrých 
skutkov. Kristova výzva: „M ilosr
denstvo c h c e m .. .“ (Mt, 9, 13) týka 
sa všetkých. Vo svete žijú ľudia, za 
rôznych podmienok, pokrstení alebo 
nepokrstení. Sú to naši bratia, a j 
keď ich  nemáme stále  na očiach. 
Naša láska musí byť všeobecná, do 
slova a do písmena.

Kresťanstvo je  náboženstvo, ktoré 
má každému pomáhať. Jedným dob
rou radou, druhým milosrdnou lá s
kou, tretím  úprimnou modlitbou. T o 
to je  nielen naša povinnosť, ale  i 
príkaz nášho božského Spasiteľa: 
„Toto vám osobitne prikazujem , aby 
ste sa navzájom m ilovali“ (Jn  1 5 ,1 7 ). 
A z te jto  príčiny tiež varuje: „Nie 
každý, kto mi hovorí, Pane, Pane!“ — 
vojde do Kráľovstva nebeského, ale 
iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, 
ktorý je  na nebesiach“ (Mt 7, 21).

František DANCÄK



Zvláštne dobrodenie
Na okraji veľkom esta slo ja  dva 

úhľadné rodinné domy. Pred nimi 
záhradky s rôznymi starostlivo pes
tovanými kvetmi. Na každom z á h jn  
ku badať starostlivú ruku. Radosť sa 
pozrieť na takú krásu. A ešte väčšia 
radosť je  sadnúť si na lavičku a od
dychovať po celodennej práci. Aj 
domy dýchajú čistotou. Okná sa 
lesknú v žiare slnka, nenájdeš na 
nich jediného fliačku . Na múroch 
zvonku nový brizolit. V izbách poria
dok, v ktorom  sa človek c íti útulne, 
ozaj domácky.

V jednom dome býva Alenka so 
svojím  manželom Mirkom. Obidvaja 
sú úradníci. V druhom býva M arienka 
so svojím manželom Slavkom . Tí sú 
zas robotníci, pracujú v továrni. Žijú 
v na jlep šej zhode. Navzájom si po
máhajú. Alenka neraz nesie z mesta 
nákupy v dvoch sieťkach , v jednej 
pre svoju rodinu, v druhej pre Ma
rienku. Inokedy je j to zas M arienka 
odplatí. Jedni druhým pom áhajú vo 
všetkom. Ráno sa spolu poberajú  na 
električku do práce. Na tom by ne
bolo nič zvláštneho. Takých dobrých 
susedov je  na predm estí viac. Zvlášt
ne na tom je, že M arienka a Slavko 
sú hluchonem í. Keď si kúpili staveb
ný pozemok pri dome Alenky a M ir
ka, m ali obavu, ako ich  prijm ú ich 
budúci susedia. Nebudú sa od nich 
odťahovať, zazerať na nich ako na 
mrzákov, m enejcenných ľudí? Nebu
dú sa hnevať, že si pri nich idú s ta 
vať dom. Také pocity ich  sužovali. 
Báli sa najm ä prvého stretnutia, keď 
susedia zbadajú, že sú obaja h lucho
nemí.

Začali zvážať m ateriál, piesok, 
štrk, kam ene. Raz, keď práve vysy
pali štrk, prišiel k nim Mirko a 
vľúdne sa im prihovoril:

— Pekne vás vítam, m oji noví su
sedia. Prajem  vám, aby ste čím  skôr 
postavili dom, nasťahovali sa doň. 
Budeme si tu pekne nažívať.

A podal im ruku. Obidvaja mu 
priateľsky rukou potriasli, ale ne
mohli prehovoriť. Usmiali sa a uká
zali na ústa a uši.

— To nič, — odpovedal Mirko — 
a pohľadom, rukam i, hlavou snažil 
sa im dať najavo, že to nebude p re
kážať ich susedským vzťahom. A 
ozaj im to neprekážalo. Naopak, 
Alenka a Mirko m ali s nimi súcit a 
hľadeli im vyjsť v ústrety ako mohli, 
až tým M arienka a Slavko boli za
razení. Toľkú dobrú vôľu od nich 
nečakali.

Alenka a Mirko už m ali dve deti, 
Lenku a Branka, ktoré veselo šantili 
na dvore, v záhradke, ba p rišli i k 
susedom. Spočiatku sa u nich cítili 
divne, lebo nevedeli sa s nimi doho
voriť. Ale susedia uhádli, čomu po
rozumejú. Dávali im čokolády, cuk
ríky, usm iali sa na nich, pohladkali 
a Lenka s Brankom  si ich  skoro ob
ľúbili.

M arienka a Slavko už bývali v 
svojom dome, ale  rodinku ešte n e
m ali. Po čase a j pni čakali radostnú 
udalosť. Ale ich  radosjt’ ka lil strach , 
č i ich  dieťa nebude tiež hluchone
mé. A keď bude norm álne, od koho 
sa naučí hovoriť, keď oni nemôžu ho
voriť.

Počas múk Jura ja  stávali sa zázraky. Ľudia nahlas vyznávali Krista a ci
sár ich prikázal pozabíjať . . .

— Veľký Boh kresťanov, — kriča li ľudia.
— Cisár, zabi tohto, dokiaľ on nezabije nás! — radili cisárovi radcovia.
A cisár vydal príkaz: — Juraja  sťať!
Vo väzení, pred popravou m učeník Juraj mal videnie. Zjavil sa mu Kris

tus, ob jal ho a kladúc mu na hlavu veniec víťaza, povedal:
— Nepadaj na duchu, lebo už skro prídeš ku mne a prijm eš odmenu 

s v o ju !. . .
Keď Juraj zastal na m ieste popravy, nahlas ďakoval Bohu:
— Blahoslavený si Pane, Bože môj, že si ma posilňoval a neveriaci sa 

nemôžu radovať, že ma p rem o h li. . .  Odpusť im ich  nevedom osť. . .  daj im 
svoju lásku, aby a j oni, poznajúc ťa, zdedili tvoje Kráľovstvo s Tvojimi 
spravodlivým i. . .  Prijm i a j moju duš u. . .  nezapočítaj mi vedomé a nevedo
mé m oje hriechy . . .  zvelebený si na veky . . .

Plukovník cisára  D iokleciána položil iiiavu pod meč . . .
Spadla hlava Veľkom učeníka a Víťaza, spätého Juraja, v m esiaci apríli, 

23. dňa roku 303. Daň 23. apríl a j ostal dňom pam iaíky-sviatku sv. Juraja 
(v západnom obrade 24. a p ríla ).

N asialo jedno z n a jk rsa v s jš ích  prenasledovaní kresťanov, známe v deji
nách ako prenasledovanie D.'okleciánovo. A kresťan ia nastúpili na túto veľ
kú a strašnú skúšku s modlitbou k svätém u veľkomučeníkovi Kristovmu, Ju
ra jov i V íťazov i. . .

SVÄTÉ PÍSM O  O BOHU
Boh je jeden a jediný

Boh je  len jeden jediný. Sväté písmo dôrazne učí o jedinom 
Bohu. Cirkev vždy hlásala túto pravdu viery.

Už Starý zákon prízvukuje: „Počuj, Izrael, Pán je  náš Boh, 
Pán jediný“ (5 Mojž 6, 4], „Počuj Izrael, Pán, Boh náš je jediný 
Pán“ (2 Mojž 6, 4 ). Základným prikázaním u Izraelitov bola vie
ra v jedného Boha, monoteizmus. Boh Izraela, Jahve, (ten ktorý 
je ) bol počtom len jeden a u pohanov bolo veľa bohov.

„Ja som prvý a posledný a  okrem mňa niet Boha“ (Iz 4, 6). 
„Nuž vedz dnes a  uvažuj v srdci svojom, že Pán je ten istý Boh, 
čo je na nebi hore a  na zemi dolu, niet viac iného (5 Mojž 4, 39).

Túto pravdu zdôrazňovali p r o r o c i ,  keď Izraeliti upadali 
do modloslužby.

V Novom zákone Ježiš Kristus potvrdzuje starozákonnú prav
du, že je  jeden Boh. Túto pravdu vyhlásil za prvé prikázanie No
vého zákona: „I pristúpil ktorýsi zákonník a opýtal sa Ježiša: 
„Ktoré prikázanie je  prvé zo všetkých?“ Ježiš mu odpovedal: 
„Prvé je : Počuj, Izrael, Pán, Boh náš, je jediný Pán. Preto milo
vať budeš Pána Boha s v o jh o . . .“ (Mr 12, 28—30). A potom učí 
Ježiš Kristus: „A toto je večný život, aby poznali Teba, jediného, 
pravého Boha“ (Jn 17, 3).

Apoštol Pavol píše Rimanom: „Jedinému múdremu Bohu skrze 
Ježiša Krista nech je  sláva na večné veky“ (Rim 16, 27). A na 
inom m ieste: „Vieme, že bôžik nie je  ničím na svete a že jestvu
je len jediný Boh — my máme len jediného Boha“ (1 Kor 8, 
4, 6).

Svätí Otcovia (Irenej, Cyprián, Atanáz, učený Tertulián) hla- 
sali len j e d n é h o  Boha, a  to proti pohanom, ktorí vyznávali 
veľa bohov. Dokazovali to aj rozumovými dôkazmi z poriadku 
sveta, jedného riadenia svetom. Pohania si vytvorili celý rad 
bohov nie vedeckými dôkazmi, ale čisté fantáziou.

Odkiaľ je Boh?
Vidíme pred sebou s t v o r e n ý  s v e t .  Zvieratá, rastliny, 

ľudí. To je  všetko s t v o r e n é .  Stvoril to všetko Boh, on je 
prvou príčinou jestvovania toho všetkého. Avšak svoje jestvo
vanie, bytie Boh nedostal od iného, on je  b y t o s ť  s a m a  o d 
s e b a  a z o  s e b a .  Len Boh je  bytosť s a m a  o d  s e b a .  Co 
Boh je  a má, je a má sám zo seba, a tvorstvo, i všetko mimo Boha 
je a má všetko od Boha.

„Boh je  sám zo seba“ znamená, že jedine Boh v porovnaní 
so stvoreniami ani nepovstal, ani nebol iným stvorený, ani nie 
je závislý od nejakej príčiny, „Boh je  sám zo seba“. Keď nazý
vame Boha bytosťou, rozumieme tým bytosť samu od seba (toto



poznamenávame preto, že bytosťou sme zvykli nazývať aj stvo
renia, Bohom stvorené).

Boh jestvuje sám od seba, jestvovanie je jeho podstatou, Boh 
je bytie samo jestvujúce vlastnou silou. Sväté písmo naznačuje 
samobytosť Boha v slovách, ktoré hovorí Boh Mojžišovi z horia
ceho kra: „Ja som, ktorý som!“ (2 Mojž 3, 14). To znamená: Ja 
som bytie samo, jestvujúce vlastnou silou. Boh je  teda bytie, 
ktoré jestvuje samo od seba.

Slovami „Ja som, ktorý som“ — po hebrejsky Jahve (jahve 
od slova liaua — byť), znamená bytosť, ktorá v bytí trvá, bola, 
je a bude. Boh Mojžišovi týmto menom zdôrazňuje, že v porov
naní so smrteľnými patriarcham i on u s t a v i č n e  t r v á .  Ob
sah mena Jahve v priebehu dejín sa viac rozvinul. Ihneď v Egyp
te následkom zázrakov na egyptských bohoch bolo vidieť, že tí 
oproti Bohu sú ničím a že on j e d i n ý  j e  j e s t v u j ú c i m  
v plnom zmysle tohto slova. Prorok Izaiáš hovorí, že všetky ná
rody pred Bohom sú akoby neboli.

Teda j e d i n e  B o h  j e  s á m  o d s e b a ,  nedostal bytie 
od nikoho iného, vtedy keď všetky ostatné veci majú svoje bytie 
od Jestvujúceho. „Jestvujúci“ je meno, ktoré Božiu podstatu, na
koľko je to možné, vystihuje a p a t r í  j e d i n e  B o h u .

Na toto ukazujú aj ďalšie miesta Svätého písma: „Ale ty Pane, 
trváš naveky a meno tvO'je z pokolenia na pokolenie . . .  ty si 
však vždy ten istý a nebudú mať konca roky tvo je“ (Žalm 101, 
13, 28). — „Tak hovorí Jahve: Ja som prvý a ja  som posledný, 
okrem mňa nieto Boha“ (Iz 44, 6). „Ja, Jahve, prvý a  ten istý, 
i posledný som“ (Iz 41, 4). „Ja som Alfa a Omega, Prvý a Po
sledný, Začiatok a Koniec“ (Zjav 22, 13). „Tu riekol Boh Mojži
šovi: „JA SOM, KTORÝ SOM!“ — a dodal: „Toto povieš Izraeli
tom: „JA — SOM ma k vám poslal!“ (2 Mojž, 3, 14).

Boh je bytosť, ktorá je. Je to najvyššie meno, ktoré ľudskou 
rečou možno vypovedať. Svätý Augustín k tomu poznamenáva: 
„Boh vyslovil, že sa nazýva samo b y t i e ,  ako by to bolo jeho 
meno. On teda tak je, že všetko stvorené oproti nemu akoby 
nebolo“.

Boh je sám od seba. A On sa nestal, nikdy nebol stvorený, od 
nikoho nepochádza. On jediný má život sám od seba. V Svätom 
písme takto hovorí k Mojžišovi: „JA som, ktorý som“ a to zna
mená, ja som sám od seba oá vekov.

Boh je bytosť nekonečne dokonalá
Nekonečné je to, čo nemá hranice. Teda Boh je tak nekonečne 

dokonalý, že tu je  vylúčené každé ohraničenie v dokonalosti. 
Boh je dokonalý nielen v najvyššom stupni, ale pre nás nepo
chopiteľne presahuje všetky dokonalosti. Boh je  vo všetkých 
dokonalostiach bezkonečný.

Sväté písmo pripisuje Bohu vrchol všetkých dokonalostí, ktoré 
presahujú všetko ľudské chápanie.

„Veľký je Pán a chválitebný veľmi a veľkosť jeho nemožno 
preskúmať“ (Ž 144, 3). Veľký je náš Pán a sila jeho je  nesm ier
na, niet miery múdrosti jeho“ (Ž 146, 5 ). Tieto slová číta kňaz 
pri veľkej posviacke vody na Bohozjavenie: „Velij Hospoď naš 
i velija kriposť Jeho i razuma jeho ňisť čisla“, tieto slová sú 
i slovami jedného prokimena. To všetko preto, aby sme si za
pamätali Božiu náuku o veľkosti Boha, o jeho dokonalosti.

Ježiš Kristus hovorí: „Nikto nie je dobrý okrem samého Boha“ 
(Lk 18, 19). Teda Boh je súhrnom všetkých dokonalostí. Aj nás 
vyzýva Ježiš Kristus: „Buďte dokonalí, ako aj váš Otec nebeský 
je dokonalý!“ (Mt 5, 48).

Aj apoštol Pavol hlása Božiu dokonalosť, keď hovorí: „Alebo 
kto mu dal (niečo), aby mu (to) vrátil? Lebo z neho a skrze 
neho a pre neho je všetko. Jemu nech je sláva naveky!“ (Rim. 
11, 3 5 -3 6 ).

Boh je večný
Boh je večný — on vždy bol, je a bude, on nemá počiatok a 

koniec.
Všetko na svete má svoj počiatok a koniec: rastliny, zvieratá,

Alenka a Mirko uhádii ich  obavy. 
U tešovali ich , že poznajú hluchone
mých, ktorých deti sň norm álne. A 
hovoriť sa naučí ich  dieťa od Lenky 
a Eranka, ktorí sa budú s ním hrať a 
rozprávať. Tieto uisťovania do iste j 
m iery tlm ili ich  strach , ale neodstrá
nili ho úplne.

Konečne M arienka poradila pekné
ho chlapčeka, Ľubka. Rodičia ho mi
lovali calým srdcom, ale práve tá 
láska v nich vyvolávala strach , či 
nebude postihnutý ako oni. Lenka a 
Branko hneď začali navštevovať m a
ličkého Ľubka a prihovárali sa, aby 
ho naučili hovoriť. Ich  rodičom bolo 
z toho smiešno. Ale Ľabkovi rodičia 
od počiatku neustále pozorovali, ke
dy malý Ľubko zareaguje na ich  slo 
vá. Bude to neklam ným znamením, 
že počuje. A ak nie je  hluchý, nebu
de ani nemý. S napätím  čakali ten 
okamih.

Raz Ľubko plakal. Vtom sa otvorili 
dvere a Lenka zvolala: — Zlatý môj, 
Ľubko!

Ľubko, prestal plakať, zbystril zrak 
a keď zazrel Lenku, až nahlas sa 
zasm ial. Jeho rodičia pozreli na se
ba a od radosti im zaslzili oči. Padol 
im kam eň zo srdca.

Tešili sa i Lenka s Brankom . Odte
raz sa snažili naučiť ho vyslovovať 
prvé slová. Čakali na to netrpezlivo 
a j Ľubkovi rodičia. Oni síce nepoču
jú jeho hlas, a le  uvidia pohyby det
ských ústočiek a to im postačí. Len
ka neustále učila Ľubka vyslovovať: 
mama. Podarilo sa je j to. Ľubko opa
koval za ňou „mam a“. Potom prišli 
ďalšie slová a pomaly i vety. Ma
rienka a Slavko v svojom srdci ja 
sali. Úprimne sa tešili a j ich  suse
dia Alenka s Mirkom. Táto radosť 
utužuje ich  spoločné nažívanie.

Dnes Ľubko šantí po dvore, n ah á
ňa sa s Lenkou a Brankom  a jeho 
rodičia pozerajú na neho s úľubou 
a nádejou.

Život nám poskytuje preveľa rôz
nych, niekedy a j zvláštnych príleži
tostí preukázať dobrodenie druhým. 
Využime každú z nich. Poteším e tým 
nielen tých, ktorým  pomôžeme, ale 
pripravím e tak čisté  a vznešené 
šťastie  a j sebe samým.

Dr. Ján BUBÄN

Z kresťanského sveta
O  Nobelovu cenu mieru za rok 

1980 dostal A rgentínec Adolfo Perez 
Esquivel, 49-ročný, otec troch  detí, 
katolík, profesor na Vyššej škole so
chárstva a urbanistiky v La Plate, za
kladateľ časopisu Pokoj a spravodli
vosť.

9  Predstavitelia ka to líck e j cirkvi 
v Salvadore znova odsúdili vládnúcu 
juntu za najnovšiu vlnu teroru v k ra 
jine. Pri zádušnej sv. omši za štyri 
zavraždené am erické rehoľné sestry 
vyhlásil apoštolský adm inistrátor a r 
cibiskup Arturo Rivera, že junta ne
sie zodpovednosť za činy armády a 
s ňou spoločne pôsobiacich polovo
jenských  bánd a kománd sm rti. Ar
cibiskup súčasne upozornil na to, že 
páchatelia , k torí v m arci r. 1980 za
vraždili arcibiskupa Romera, sú ešte 
stá le  na slobode.



0  M estská úrady Jeruzalem a priaz
nivo vybavili prosbu bl. pam äti Svä
tého Otca Pavla VI. a vyčlenili na 
Olivovej hore priestor jedného hek
tára, ktorý označili ako „Záhradu 
modlitby“ pre pútnikov. Tento p ries
tor, taký drahý kresťanom , bude sú
časne uchránený pred postupujúcou 
urbanizáciou. Na tomto mieste, ktoré 
má ostať nedotknuté, budú sa môcť 
kresťanskí pútnici modliť, ako sa 
modlil Ježiš v tú noc, keď ho za ja li.

9  K Vianociam  vydali ta lianski 
biskupi pastiersky list. Svojím  obsa
hom sa líšil od tradičných vianoč
ných pastierskych listov. Neobsaho
val iba obvyklú tem atiku, a le  ta lian 
ski ordinári sa  v ňom vážne zam ys
leli nad problém am i ich  spoločnosti. 
Terorizmus, narkom ánia, alkoholiz
mus — to boli problémy, ktorým i sa 
zaoberali v príhovore, adresovanom  
talianskym  veriacim . Vyzvali ich , aby 
si uvedomili zodpovednosť, akú m a
jú. Zodpovednosť za krajinu , k torá sa 
hlási k viere, ale  pritom  sa v nej de
je  toľko vecí, k toré sa nezrovnávajú 
s učením Ježiša K rista. Žiadame vás, 
milí synovia a  dcéry — píše sa v 
pastierskom  liste , — aby ste si uve
domili spoluzodpovednosť za všetko, 
čo sa deje. Žiadame otcov i matky, 
aby dbali v iace j o výchovu svojich  
detí. Žiadame tých, čo vychovávajú, 
aby neboli ľahosta jn í vtedy, ak zba
dajú, že ktosi má sklony k životu, čo 
vybočuje z ľudských noriem . Žiada
me vás, aby ste sa  nechali preniknúť 
duchom vianočného odkazu a uvedo
mili si vážnosť te ra jš e j hodiny.

%  Matka Tereza dostala koncom 
uplynulého roka najvyššie štátn e vy
znam enanie Jordánska. Osobne je j ich  
udelil jordánsky kráľ Husejn, ktorý 
p rija l nositeľku N obelovej ceny m ie
ru vo svo je j rezidencii v Ammáne. 
Kráľ Husejn pri odovzdávaní najvyš
ších  štátnych vyznam enaní podčiar
kol skutočnosť, že dielo Matky T ere
zy je  jedným z tých, k toré nie sú za
m erané iba na jednotlivé skupiny, ale 
je j spoločnosť slúži bez rozdielu všet
kým.

O  Rada európskych biskupských 
konferencií ( CCEE))  vydala v nad
väznosti na dokument p rijatý  v jesen i 
v talianskom  Subiacu, vyhlásenie, 
ktoré znova pripom ína spoluzodpo
vednosť kresťanov za osudy Európy 
a sveta. Vo vyhlásení sa pripom ína, 
že skúsenosti dvoch posledných sve
tových vojen sú dostatočným  pouče
ním a varovaním. Biskupi pripom ína
jú slová Svätého Otca Jána Pavla II., 
ktorý v jednom zo svo jich  prejavov 
pripomenul, že za prípadný vojnový 
konflikt by boli zodpovední n ielen tí, 
čo by ho vyvolali, ale a j tí, k torí sa 
nečinne prizerajú  zhoršovaniu medzi
národnej situ ácie, stupňovaniu zbro
jenia a nerobia nič pre zachovanie 
svetového mieru.

0  28. septem bra m. r. kardinál — 
štátny tajom ník Agostino Casaroli pri 
návšteve M aďarska v slávnostnom 
cerem oniáli odovzdal v Ostrihome 
gr.-kat. hajdudorožském u biskupovi v 
Nyiregyháze Im re Timkovi pápežskú 
bullu, ktorou pápež Ján Pavol II. ju 
risdikciu hajdudorožskej gr.-kat. 
eparchie (p ri zachovaní práv miš-

( PokraCovanie na 16. str.)

ľudia, všetko. Avšak Boh bol vždy, on nemá počiatok, a bude 
vždy, on nemá koniec — je  večný. Večnosť — je trvanie bez 
začiatku a  konca a bez akejkoľvek zmeny.

Večnosť, ktorá patrí len Bohu, znamená bytie a život vždy tr
vajúci a stále ten istý alebo trvanie bez začiatku, bez konca 
a stále to isté. Večnosť nepoznáva čas, je ustavičné teraz, več
nosť je neobmedzená (čas je obmedzený začiatkom a koncom), 
večnosť sa nedá určiť časovou mierou (a čas, hoci by trval hoci 
ako dlho, je vždy konečný). Tak večným je len Boh. Boh stvoril 
čas spolu so svetom, takže svet so svojimi zmenami trvá v čase, 
ale Boh, prvá príčina všetkého, ustavične jestvujúci je  povzne
sený nad časom a vekmi, je kráľom vekov. U Boha nie je čas, 
nie sú roky, Boh nemá minulosť a budúcnosť, Boh žije stále svo
je  večné teraz. Boh je  večný — to znamená, že Boh vždy bol, je 
a bude, on nemá počiatok ani koniec. Boh je povznesený nad 
čas. Celá Božia večnosť koexistuje s každým okamihom času 
(minulý, prítomný, budúci). V Bohu je len prítomnosť, večné 
teraz.
Boh je nad časom. Čas je mierou — meradlom zmien. V čase 
sme my. Boh je vo večnosti. My, ľudia, sme v čase. A večnosť 
nie je časom.

Boh je večný, Boh je neohraničiteľný život, ktorý nemá ani 
začiatku ani konca. Sväté písmo takto n á z o r n e  opisuje več
nosť Boha: „Prv, než vrchy zrodili sa a vznikla zem a zemekruh, 
a od vekov ty naveky si Boh. Bo tisíc rokov v očiach tvojich je 
jak včerajší deň, čo pominul sa“ (Z 89, 2—4). Život Boží nemož
no merať žiadnou časovou mierou. „Bože m ô j,. . .  na počiatku 
založil si zem a dielom rúk tvojich sú nebesá; tie sa pominú, ty 
však ostaneš, a ony všetky ako rúcho zotlejú, ako plášť ich zvi
nieš a ako šat zameníš inými, ty však si vždy ten istý a nebudú 
mať konca roky tvo je“ (Ž 101, 25—29). „Kto to spravil? Kto uči
nil? Ten, čo rody volá od počiatku. Ja, Jahve, prvý a ten istý, 
i posledný som“ (Izaiáš 41, 4).

Toto všetko potvrdzuje aj Nový zákon. Ježiš Kristus hovorí: 
„Otec má v sebe Život“ (Jn 5, 26), a o sebe hovorí, že mal u Otca 
slávu skôr ako vznikol svet, že bol skôr ako Abrahám: „Ty ma 
osláv u seba slávou, ktorú som mal u Teba prv, ako vznikol svet“ 
(Jn 17, 5 ), „Veru, veru, hovorím vám, ja  som skôr ako povstal 
Abrahám“ (Jn 8, 58).

Apoštol Pavol nazýva Boha „kráľom vekov“ (1 Tim 1, 17) a 
sv. Peter píše: „Toto jedno nech neujde vašej pozornosti, drahí 
moji, že jeden deň pred Pánom je ako tisíc rokov, a tisíc rokov 
ako jeden deň!“ (2 Pt 3, 8 ).

Ako dôkaz Božej večnosti bolo by možné uviesť tiež miesta 
Svätého písma uvedené v predošlých častiach.

Všetci svätí Otcovia učili o Božej večnosti. Uvádzam svätého 
Gregora Nysského (+ 3 9 5 ) : „Boh aj vždy bol, aj je, aj bude, alebo 
presnejšie — vždy je “.

Svätý Augustín (+ 4 3 0 ) zdôrazňuje,'že život Boha je večná prí
tomnosť. Tam niet minulosti, akoby je j už nebolo, niet budúcnos
ti, akoby je j ešte nebolo. Tam nie je „bolo“, tam nie je „bude“, 
tam je len „ je “.

Boh nežije v čase, jeho trvanie je nadčasové. Boh je sám od 
seba, teda nemôže mať začiatok, nemôže mať ani koniec. Jedine 
Boh je večný. Ostatné bytosti svoje trvanie dostali a môžu ho 
stratiť. To len my podľa ľudských pojmov používame o Bohu 
časové výrazy.

Večnosť si môžeme ľudsky znázorniť ako stred nejakého kru
hu. Tento stred má totiž ten istý vzťah ku každému bodu na 
kružnici, kým jednotlivé body kružnice znázorňujú stvorené veci 
v ich časovej postupnosti (jeden bod nasleduje po druhom).

Boh svojim verným sľúbil večný život ako účasť na blaženom 
večnom živote Boha. Preto máme všetko posudzovať z hľadiska 
večnosti, máme všetko zamerať na dosiahnutie večného života.



ŽIVOT JEŽIŠA KRISTA
podľa štyroch evanjelistov 

Piatok Veľkého týždňa
10. Evanjelium podľa Matúša

Ježiša privádzajú pred Piláta. Prvý výsluch 
pred Pilátom. Ježiš pred Herodesom. Druhý vý
sluch pred Pilátom. Ježiša tŕním korunujú. Voľ
ba Barabáša. Pilát odsudzuje Ježiša na smrť 
ukrižovaním. Posmievame sa odsúdenému Je 
žišovi.

Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. 
Bolo včas ráno. Sami však nevošli do paláca,1 
aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného 
baránka. Vyšiel teda Pilát k nim a spýtal sa: 
„Akú žalobu máte proti tomuto človekovi?“2 Od
povedali mu: „Keby tento (človek) nebol zločinec, 
neboli by sme ti ho vydali.“ Pilát im teda pove 
dal: „Vezmite ho vy a odsúďte h« podľa svojho 
zákona!“ Židia mu odpovedali: „Nám nie je do
volené nikoho usmrtiť.“ (To sa stalo), aby sa spl- 
Hilo slovo Ježišovo o tom, akou smrťou zomrie.

Pilát vošiel teda znovu do vládnej budovy, pred 
volal (si) Ježiša a spýtal sa ho: „Ty si kráľ ži 
dovský?“ Ježiš odpovedal: „Hovoríš to sám od 
seba alebo ti to iní povedali o m ne?“ Pilát odve 
til: „Či som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi ťa vy 
dali mne. Čo si vykonal?“ Ježiš odpovedal: „Mo
je kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje krá 
ľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by 
bojovali, aby som sa nedostal Židom do rúk. Ale 
moje Kráľovstvo nie je stadiaľto!“ Spýtal sa ho 
teda Pilát: „Tak predsa si kráľ?“ Ježiš odpovedal: 
„Tak je, ako hovoríš, som Kráľ. Ja som sa nato 
narodil a nato som prišiel na svet, aby som vydal 
svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počú
va môj hlas.“ Pilát (nato) poznamenal: „Čo je 
pravda?“

Tu všetci zhromaždení začali naňho žalovať a 
vraveli: „Tohto sme pristihli, ako poburoval náš 
národ a zakazoval platiť cisárovi dane a tvrdí o 
sebe, že je Mesiáš, kráľ.“

Pilát potom povedal veľkňazom a zástupcom: 
„Nijakej viny nenachádzam na tomto človekovi.“ 
Ale oni naliehali a hovorili: „Poburuje ľud a učí 
po celom Judsku, počnúc od Galiley až sem.“

Keď to Pilát počul, opýtal sa, či je ten človek 
Galilejčan. A keď sa dozvedel, že je spod právo
moci Herodesovej, poslal ho k Herodesovi, ktorý 
tiež bol v tých dňoch v Jeruzaleme.3

Keď Herodes uzrel Ježiša, veľmi sa zaradoval, 
lebo už oddávna si ho žiadal vidieť, keďže bol o 
ňom (mnoho) počul a dúfal, že ho uvidí urobiť 
nejaký zázrak. Vypytoval sa ho teda mnohými 
otázkami, ale on mu nič neodpovedal. Stáli tam  
i veľkňazi a zákonníci a naliehavo na neho žalo
vali. No Herodes so svojimi vojakmi ním opovr
hol a na posmech dal ho obliecť do skvúceho rú
cha a poslal ho späť k Pilátovi. V ten samý deň 
Herodes a Pilát stali sa navzájom priateľmi, lebo 
predtým boli si nepriateľmi.

Pilát teda predvolal veľkňazov, hodnostárov a 
ľud a povedal im: „Priviedli ste mi tohto člove
ka, akoby poburoval ľud. Hľa, pred vami som ho 
vyšetril a nezistil som na tomto človeku ani jed
nu z vín, pre ktoré ho žalujete! Ale ani Herodes,

lebo ho poslal naspäť k nám. Vidíte teda, neurof 
bil nič, prečo by si zaslúžil smrť! Dám ho teda 
potrestať a prepustím ho.“

Vtedy dal Pilát Ježiša odviesť a zbičovať.4 Po
tom vojaci uplietli veniec z tŕnia, vložili mu ho 
na hlavu,5 obliekli ho do purpurového plášťa a 
pristupovali k nemu, hovoriac: „Zdrav buď, kráľ 
židovský!“ A dávali mu zauchá.

Tu Pilát znova vyšiel von (k Židom) a hovoril 
im: „Hľa, privádzam vám ho von, aby ste si uve 
domili, že na ňom nenachádzam nijakej viny!“ 
Vyšiel teda Ježiš s tŕňovou korunou a v purpuro
vom plášti. — I povedal im (Pilát): „Hľa, to je 
on!“

Len čo ho zazreli veľkňazi a ich služobníci, za
kričali: „Ukrižuj, ukrižuj (h o )!“ Pilát im vyhlá
sil: „Vezmite ho vy a ukrižujte, lebo ja na ňom 
viny nenachádzam.“ „Židia mu odpovedali: „My 
máme zákon a podľa zákona musí zomrieť, pre
tože sa vydával za Syna Božieho.“

Keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa naľakal. 
Znova vošiel do vládnej budovy a opýtal sa Je
žiša: „Odkiaľ si ty ?“ Ale Ježiš mu nedal odpo
veď. Pilát mu teda hovoril: „Mne neodpovedáš? 
Nevieš, že mám moc prepustiť ťa, a moc dať ťa 
ukrižovať?“ Ježiš odpovedal: „Nemal by si nijakú 
moc nado mnou, keby ti nebolo dané zhora. Pre
to ten, čd ma vydal tebe, má väčšiu vinu.“

A od tej chvíle Pilát sa ho usiloval prepustiť. 
Ale Židia zakričali: „Ak tohto prepustíš, nie si 
priateľom cisára, lebo každý, kto sa vydáva za 
kráľa, protiví sa cisárovi.“ Keď teda Pilát počul 
tieto slová, dal vyviesť Ježiša, posadil sa na súd 
nu stolicu na nádvorí, ktoré sa volalo Dlažba, po 
židovský Gabbata. — A keď veľkňazi a starší 
(z ľudu) na neho žalovali, nič neodpovedal. Vte
dy mu povedal Pilát: „Nepočuješ, čo všetko proti 
tebe svedčia?“ Ale (Ježiš) mu neodpovedal ani 
na jedno slovo, takže sa vladár veľmi divil.

Bolo však obyčajou, že vladár na (veľkonočný) 
sviatok prepúšťal ľudu jedného väzňa, ktorého si 
želali. Mal vtedy povestného väzňa, ktorý sa vo
lal Barabáš. Zhromaždeným teda Pilát povedal: 
„Koho chcete, aby som vám prepustil: Barabáša, 
alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš?“ Vedel totiž, 
že ho vydali zo závisti.

A keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu je
ho manželka: „Nemaj nič s tým spravodlivým, 
lebo veľa som dnes vytrpela pre neho vo sne!“ 

Ale veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby 
žiadali Barabáša, Ježiša však aby zahubili. Vla
dár sa ich teda opýtal: „Ktorého z týchto dvoch 
žiadate si prepustiť?“ A oni odpovedali: „Bara
báša!“ Povedal im Pilát: „Co mám teda urobiť 
s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš?“ Všetci volali: 
„Na kríž s ním!“ (Vladár) sa ich opýtal: „Ale čo
že zlého urobil?“ Oni však ešte väčšmi kričali: 
„Na kríž s ním!“

Keď teda Pilát videl, že to nič nepomáha, ba 
že pobúrenie ešte vzrastá, dal si priniesť vody, 
umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil „Nemám 
viny na krvi tohto spravodlivého. Vy ste za ňu 
zodpovední!“ A všetok ľud odpovedal: „Jeho krv 
na nás a na naše deti!“

Bol práve Prípravný deň pred Veľkou nocou 
okolo šiestej hodiny. I hovorí Židom: „Hľa, váš 
kráľ!“ Oni však kričali: „Preč s ním, preč s ním!



Ukrižuj ho!“ Pilát sa ich opýtal: „Vášho kráľa 
mám ukrižovať?“ Veľkňazi (mu) odpovedali: 
„Nemáme kráľa, ale cisára.“ Ale on ešte tretí raz 
k nim prehovoril: „Čože zlého urobil tento (Člo
vek)? Nezistil som v ňom nijaký zločin hoden 
smrti.“ Oni však veľkým krikom naliehavo žiada
li, aby ho dal ukrižovať, ich výkriky sa ozývali 
stále silnejšie. Preto Pilát rozhodol, aby sa vy
hovelo! ich žiadosti. Prepustil im toho, čo bol ho
dený do žalára pre vraždu a vzburu, ako si žia
dali, a Ježiša vydal ich vôli, aby ho ukrižovali.

Vladárovi vojaci odviedli Ježiša do vládnej bu
dovy, kam zhromaždili okolo neho celú kohortu 
(vojakov). I vyzliekli ho a zahalili ho do šarláto
vého plášťa. Do pravej ruky (mu dali) trstinu. 
I padali pred ním na kolená a posmievali sa mu 
slovami: „Zdrav buď, kráľ židovský!“ Pľuli na 
neho i brali (m u) trstinu a bili ho po hlave. 
A keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa, 
obliekli ho do jeho šiat a odviedli ho, aby (hoj 
ukrižovali.

1. V ten piatok bola už veľkonočná vigília, preto nevojdú 
k Pilátovi, ktorý nie je  Zid. Totižto styk s pohanmi bol 
podľa zákona znečistením  a tak medzi iným by neboli mo
hli sláviť Veľkú noc čistí podľa Zákona.

2. Synedrium chce Ježišovu smrť, lebo sa vyhlásil za „Sy
na Božieho“, teda „rúhal sa Bohu“. Vediac však, že Pilát 
ako pohan by nebol mohol pochopiť závažnosť tohto ob
vinenia, prenesú proces na politické pole, vyhlásiac, že 
Ježiš sl robí nároky stať sa kráľom.

3. Je to Herodes Antipas, syn Herodesa „Starého“. Pri 
otcovej sm rti kráľovstvo bolo rozdelené medzi jeho sy
nov. Herodes Antipas dostal štvrtú časť, ktorá zahrňovala 
a j Galileu, Ježišov rodný kra j. V tých dňoch Herodes pri
šiel do Jeruzalem a osláviť Veľkú noc, lebo chcel, aby ho 
považovali za Žida, zachovávajúceho Zákon.

4. „B ič“ bol drúčik, ktorý m al na jednom konci pásv ko
že, zakončené kovovými retiazkam i s olovenými guľkam i 
alebo háčikm i. Bičovanie malo byť vykonané pred v e re j
nosťou.

5. Korunovanie tŕním  nestalo  sa na príkaz Pilátov, ale 
urobili to svojvoľne vojaci, keď sa dozvedeli, že odsúdenec 
bol obvinený, že sa chce stať kráľom.

11. Evanjelium — podľa Lukáša

Golgota I. — Krížová cesta Ježiša na Golgotu. 
Ukrižovanie Ježiša. Posmievame sa ukrižované
mu Ježišovi. Dvaja zločinci ukrižovaní s Ježišom.

A keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z pláš
ťa, obliekli ho do jeho šiat a odviedli ho, aby 
(ho) ukrižovali. Sám si niesol kríž. A keď ho 
viedli, pristavili istého Šimona Cyrénskeho, čo 
prichádzal z poľa a položili naňho kríž. abv ho 
niesol s Ježišom. Nasledoval i veľký zástup ľudu 
a žien, čo žalostili nad ním a oplakávali ho. Tu 
sa Ježiš k nim obrátil a povedal: „Dcéry jeruza
lemské, neplačte nado mnou, ale plačte nad se
bou a nad svojimi deťmi! Lebo, hľa, prídu dni, keď 
sa bude hovoriť: „Blažené neplodné, životv. kto
ré neporodili a prsia, ktoré nepridájali!“ Vtedy 
začnú privolávať horám: „Padnite na nás!“ — a 
kopcom: „Prikryte nás!“ Lebo keď sa toto deie 
na zelenom strome, čo bude so suchým ?“1

A viedli aj iných dvoch zločincov, aby ich po
pravili s ním. Ježiša teda odviedli. Keď prišli na 
miesto, ktoré sa volá Golgota,2 čo znamená Le
bečné miesto, dali mu piť víno, zmiešané so žl
čou.3 Ale len ochutnal, nechcel piť. Tam ho ukri
žovali4, a s ním aj iných dvoch, z jednej i druhej

strany, a Ježiša uprostred. Tak sa teda splnilo 
Písmo, ktoré hovorí: „Medzi zločincov ho pripo
čítali.“ — Tu Ježiš povedal: „Otče, odpusť im, le
bo nevedia, čo robia!“

Pilát dal napísať i nápis a vyvesiť ha na kríž. 
Stálo (tam ) napísané: Ježiš Nazaretský, kráľ ži
dovský.5 Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo 
miesto, kde ukrižovali Ježiša, bolo blízko mesta. 
Nápis bol v reči židovskej, latinskej a gréckej.
I hovorili židovskí veľkňazi Pilátovi: „Nepíš „Kráľ 
židovský“, ale že on povedal: „Som židovský 
kráľ!“ Pilát však odpovedal: „Čo som napísal, to 
som napísal!“

Vojaci, keď ukrižovali Ježiša, vzali si jeho šaty, 
ktoré rozdelili na štyri čiastky — každému voja
kovi po jednej — a tuniku (spodný odev). Tá tu
nika však bola nezošívaná, utkaná v celosti od 
vrchu (do spodu). Povedali si teda: „Netrhajme 
ju, ale vylosujme si ju, čia bude!“ (Stalo sa to), 
aby sa splnili (slová) Písma: „Rozdelili si moje 
rúcho a o môj odev hodili kocku.“ Vojaci to tak 
urobili. Potom si tam posadali a strážili ho.

Ľud tam stál a díval sa. Poprední mužovia sa 
mu však posmievali, vraviac: „Iných zachránil, 
nech (a j) seba zachráni, ak je Mesiáš, vyvolený 
Boží!“ Aj vojaci, čo prichádzali a podávali mu 
ocot. potupovali ho, vraviac: „Keď si ty kráľ ži
dovský, zachráň sa!“ Okoloidúci sa mu však rú
hali, potriasali hlavami a hovorili: „Ty, ktorý 
zboríš chrám (Boží) a za tri dni ho (znova) vy
stavíš, zachráň seba samého! Ak si Syn Boží, 
zostúp z kríža!“ Podobne sa mu posmievali i veľ
kňazi spolu so zákonníkmi a staršími a vraveli: 
„Iných zachránil, seba samého nemôže zachrániť. 
(Keďže) je kráľom Izraela, nech teraz zostúpi 
z kríža, a (my) uveríme v neho! Dôveroval v Bo
ha, nech ho teraz vyslobodí, keď ho má rád! Veď 
povedal: „Som Syn Boží“.

A jeden z tých lotrov, čo s ním viseli, sa mu 
rúhal, vraviac: „Ci si ty nie Mesiáš? Zachráň se
ba i nás!“ Druhý sa však ozval a zahriakol ho, 
hovoriac: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si tak 
isto odsúdený? My síce spravodlivo, lebo dostá
vame, čo sme si skutkami zaslúžili; tento však 
neurobil nič zlého.“ I povedal: „Ježišu, spomeň 
si na mňa, keď prídeš do svojho Kráľovstva!“ A 
Ježiš mu riekol: „Veru, hovorím ti, ešte dnes bu
deš so mnou v raji!“

1. Obraz je  vzatý z dreva, hodeného na ^vatru: ak ne
vinný je  takto trestaný (zelený strom ), čo sa'"stane s hrieš
nikm i (suché strom y)?

2. Z pretória, kde bol Ježiš odsúdený, po Golgotu, kde 
m al byť ukrižovaný, bolo asi 600 metrov. Golgota po ara. 
m ejsky znam ená um rlčia lebka. Meno pochádzalo zaiste 
z tvaru skalného vrchu. Bola von z mesta, tesne pri hrad
bách.

3. Víno s myrhou sa dávalo na omámenie odsúdenca, 
aby v stave polovedomia m enej c ítil bolesť.

4. Ukrižovanie nastalo na konci tre te j hodiny, čiže na 
poludnie.

5. Vtedy bolo pravidlom vystaviť vedľa odsúdenca (v 
tomto prípade na kríž) nápis s príčinou odsúdenia.

12. Evanjelium — podľa Jána
Golgota II. — Ukrižovaný Ježiš sa stará o svo

ju Matku. Posledné Ježišove slová na kríži. Ježiš 
umiera na kríži.

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka a sestra 
jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdalá-



na. Keď teda Ježiš uzrel matku a vedľa nej uče
níka, ktorého miloval, riekol matke: „Zena, toto 
je tvoj syn!“ Potom riekol učeníkovi: „Toto je 
tvoja matka!“ A od tej chvíle si ju ten učeník 
vzal k sebe.

Od šiestej až do deviatej hodiny nastala tma 
po celej zemi. Okolo deviatej hodiny Ježiš zvolal 
mocným hlasom: „Eli, Eli, lama sabachthani?“1
— To znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma 
opustil?“

Potom Ježiš, vediac, že je už všetko skončené, 
povedal, aby sa splnili (slová) Písma: „Smädný 
som.“ A stála tam nádoba, plná octu. Nasadili 
teda na yzopovú tyč špongiu, nasiaknutú octom  
a podali mu (ju) k ústam. Ostatní zatiaľ hovorili: 
„Nože, viďme, či ho príde Eliáš vyslobodiť!“ Keď 
teda Ježiš okúsil ocot, riekol: „Dokonané je.“

V tom zvolal Ježiš mocným hlasom: „Otče, do 
tvojich rúk porúčam svojho ducha!“ I naklonil 
hlavu a vypustil ducha.

A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje 
odvrchu až do spodku, zem sa zatriasla, skaly sa 
rozpukali. Aj hroby sa roztvorili a mnohé telá 
zosnulých svätých vstali z mŕtvych. Po jeho 
vzkriesení vyšli z hrobov, prišli do svätého mes
ta a ukázali sa mnohým.

Stotník však a tí, čo spolu s ním strážili Ježi
ša, keď videli zemetrasenie a to, čo sa dialo, 
veľmi sa naľakali a hovorili: „Naozaj, toto bol 
Syn Boží!“ A všetky zástupy, ktoré sa boli zišli, 
aby videli, čo sa deje, keď to videli, bili sa v pr
sia a vracali sa (domov). Všetci jeho známi stáli 
obďaleč, i ženy, čo boli prišli spolu s ním z Ga- 
liley a pozorovali, čo sa to robí. Stálo tam obďa
leč mnoho žien a prizerali sa; tie, ktoré prišli 
s Ježišom z Galiley a posluhovali mu. Boli me
dzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jaku- 
bova a Jozefova, a matka synov Zabedejových.
, 1. Veta, ktorú Ježiš hovorí v te jto  chvíli v aram ejskej 
reči, je začiatok žalmu 21, v ktorom žalm ista vysvetľujúc 
prorocky duševný stav M esiáša vo chvíli skúšky, v roz
ličných obrazoch vyjadruje nesm ierne utrpenie. Ježiš vy- 
povediac prvú vetu, chce ukázať, že celý žalm sa vzťahuje 
na neho, že o ňom hovoria proroci.

Prebodnutie Ježišovho boku — Pochovanie Ja- 
žiša

(Vo Veľký piatok — na večierni)

Číta sa Strastné Evanjelium 10, 11, 12 a končí 
sa takto:

Keďže bol Prípravný deň (pred Veľkou nocou), 
Židia požiadali Piláta, aby dal ukrižovaným po
lámať nohy a sňať ich, aby neostali na kríži aj 
v sobotu, lebo to bol veľký sviatok tá sobota. Pri
šli teda vojaci a polámali nohy prvému a tomu 
druhému, čo bol s ním ukrižovaný. Keď však pri
šli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, nepolámali 
mu nohy,1 ale jeden z vojakov prebodol mu ko
pijou bok. Hneď vyšla krv a voda.2

A ten, čo to videl, svedčí o tom, — a jeho sve
dectvo je pravdivé, on vie, že hovorí pravdu — 
aby ste aj vy verili. Stalo sa to preto, aby sa spl
nilo Písmo: Nepolámte v ňom kosti; a zasa iné 
Písmo hovorí: Budú hľadieť na toho, ktorého pre
bodli.

Keď sa však zvečerilo, prišiel istý bohatý člo
vek z Arimatey, menom Jozef, ktorý aj sám sa

stal Ježišovým učeníkom. Jozef, člen vysokej ra 
dy, muž dobrý a spravodlivý, z judského mesta 
Arimatey — ktorý neschvaľoval ich rozhodnutie 
a postup a aj sám očakával Kráľovstvo Božie — 
prišiel k Pilátovi a požiadal Piláta, aby (si) mo
hol vziať Ježišovo talo. Pilát sa však zadivil, že 
(Ježiš) už zomrel. I dal si predvolať stotníka a 
opýtal sa ho, či už dávno zomrel. Keď sa to od 
stotníka dozvedel, daroval mŕtve telo Jozefovi. 
Išiel teda a vzal (si) jeho telo. A prišiel aj Niko- 
dém, ktorý bol predtým v noci u Ježiša, priniesol 
zo sto funtov myrhy, zmiešanej s aloou. Vzali te
da Ježišovo telo a zavinuli ho do plachiet, spolu 
s voňavými masťami, ako je u Židov obyčaj po
chovávať.

Na mieste, kde ho ukrižovali, hala záhrada a 
v nej nový hrob, ktorý si bol Jozef vytesal do 
skaly, v ktorom ešte nikto nebol pochovaný. 
A keďže ten hrob bol blízko, uložili tam Ježiša 
pre židovský Prípravný deň (pred Veľkou nocou). 
Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a 
odišiel. Deň ten bol piatok a nastávala sobota. 
Zeny, čo boli prišli s ním z Galiley, odprevadili 
(ho) a všimli si hrobky a ako uložili jeho telo. 
A bola tam Mária Magdaléna i druhá Mária, čo 
sedeli oproti hrobu.

No na druhý deň, ten, čo nasleduje po piatku, 
zhromaždili sa veľkňazi a farizeji u Piláta a po
vedali: „Pane, rozpamätali sme sa, že ten zvodca 
ešte zaživa vyhlásil: „Po troch dňoch vstanem“. 
Rozkáž teda zabezpečiť hrob až do tretieho dňa, 
aby teda neprišli jeho učeníci, neukradli ho a ne
nahovorili ľudu — „Vstal z mŕtvych.“ A bude po
sledný blud horší od prvého.“ Pilát im povedal: 
„Vezmite (si) stráž a choďte, zabezpečte sa, ako 
viete!“ Odišli teda a zabezpečili hrob tým, že za
pečatili kameň a (postavili) stráž.

1. V tú istú hodinu, keď Ježiš zom ieral na kríži, v ch rá
me sa obetovali baránky, ktoré m ali slúžiť večer ako po
krm pre veľkonočnú večeru. Apoštol Ján poukazuje na 
veľkonočného baránka ako na symbol ukrižovaného Ježiša 
a poznamenáva, že ako bolo predpísané o veľkonočnom 
baránkovi, tak  ani Ježišovi nezlám ali kosti.

2. Ján zdôrazňuje túto okolnosť, lebo táto ukazuje, že 
Ježiš skutočne zom rel a všetku svoju krv dal za nás.

12. apríl — Deň kozmonautiky

Dávnou túžbou ľudstva bolo vzlietnuť ako vták do výšav, 
vyletieť až k nebu, k hviezdam, Slnku. Odvážni jednotlivci 
si zostro jovali v še lijaké  p rístro je  a dômyselná stro je , aby 
m ohli lie ta ť čím  dlhšie, aby sa mohli dostať čim vyššie . . .  
Mnohí na to doplatili životom, a !e  ľudstvo sa nedalo od
radiť. ¡eho túžba sm erovala k naplneniu.

Písal sa rok 1957. Sila  techniky zvíťazila nad silou zem 
sk e j príťažlivosti — dňa 4.- októbra vyletela družica Zeme 
Sputnik 1 a let človeka do vesm íru sa ukázal na dosah 
ruky. Pravda, trvalo to ešte tr i a  pol roka, pokiaľ sa skonš
truovali výkonné raketové zariadenia, vyvinuli a preskú
ša li m ateriály odolné vysokým teplotám , preskúm ali mož
nosti existencie a správania sa človeka v podmienkach 
m edziplanetárneho priestoru, vyvinul preňho vhodný odev, 
zariadenie na udržiavanie potrebnej výšky atm osférického 
tlaku, vypracovali opatrenia na ochranu pred pôsobením 
veľkých zrých lení na ľudský organizm us atd'., atď.

V oboch tech nicky  najvyspele jších  k ra jin ách  sveta — 
v Sovietskom  zväze a v Spojených štátoch  am erických — 
robili sa horúčkovité prípravy na prvý let do vesmíru 
s ľudskou posádkou. Pripravovala a preskúšavala sa te ch 
nika, pripravovali sa a cvičili noví Ikarovia — kozmonauti, 
na jlep ší z najlepších , psychicky i fyzicky najzdatnejší.



Onen verký deň prišiel 12. apríla 1961 — teda pred 
dvadsiatimi rokm i. Bolo 9 hodín 7 minút toho dňa, keď 
zo sovietskeho kozmodromu odštartovala viacstupňová ra 
keta s kozm ickou loďou Vostok 1 na palube s prvým koz
monautom sveta Jurijom  A lexejevičom  Gagarinom. O chví
ľu sa ozvalo známe pípanie a hlas človeka z ďalekých 
priestorov: „Let pokraču je dobre, palubné p rístro je  pracu
jú  norm álne . . Oblet  Zeme trval 108 minút. Loď sa v rá
tila  na zem a pristála v určenom  priestore. Bol to úspech 
nielen sovietsky, a le  úspech celého ľudstva.

Takto sa začala kozm ická éra, kozm ický vek, a týmto 
zložil m aturitnú skúšku nový vedný odbor: kozm onautika. 
Deň prvého obletu človeka okolo Zeme si kozm onautika 
zvolila za svoj deň — Deň kozmonautiky.

Potom nasledovali v iaceré oblety Zeme, lety s v ia cč len 
nými ľudskými posádkami, lety  k vzdialeným planétam, 
lety okolo M esiaca i p ristátia  na M esiaci (ako prvá dvoj
členná posádka am erickej lode Apollo r. 1969) a dlhodobé 
lety vedeckých staníc, k toré ľudstvu priniesli množstvo in 
form ácií o doteraz tajom ných medzihviezdnych priesto
roch, planétach, o ich  povrchu, m ineráloch a o m ožnostiach

života na nich, ale a j cenné inform ácie o moriach, atmosfé. 
re a zložení Zeme — kozm onautika urobila míľový krok 
v svojom krátkom  rozbehu.

Bez je j pomoci by si dnes sotva mohli svoju prácu pred
staviť povedzme m eteorológovia alebo geológovia. Veď z 
kozm ických vedeckých staníc dostávajú bezprostrednejšie 
a p resnejšie  inform ácie o vývoji počasia i o rozmiestnení 
zdrojov prírodných surovín a pod. Významnú pomoc po
skytu je kozm onautika oceánológom , pôdohospodárstvu, les
nému hospodárstvu, medicíne, astronóm ii, astrofyzike, geo
fyzike a technickým  odborom zvlášť. Teda kozmonautika 
slúži na ďalšie poznávanie a dobývanie kozmického pries
toru, ale a j na výskumy v oblasti surovinových zdrojov na 
našej planéte, i v oblasti meteorológie, navigácie, spojov 
(napr. televíznych prenosov) a ďalších potrieb národného 
hospodárstva.

Treba dodať, že kozm onautika zasvätila svoje služby 
mierovým účelom a že bude závisieť len a len od nás, 
od všetkých ľudí dobrej vôle, aby zostala v službách mie
r/u a bezpečnosti národov. (ž)

V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^

kolcského apoštolského exarchátu ) 
rozšíril na gr.-kat. veriacich  ž ijúcich  
na celom  území M aďarska, a to na 
večné časy. Na cerem oniáli bol prí
tomný a j kardinál-prím as M aďarska 
ostrihom ský arcibiskup László Lékai 
a pomocný nyiregyházsky gr.-kat. 
biskup Szilárd K eresztes. Za veľké 
uznanie a náklonnosť pápeža Jána 
Pavla II. k maďarským gréckokato lí
kom sa poďakoval biskup Imre 
Timko.

Naši jubilanti
V tomto m esiaci si svoje životné a 

kňazské jubileá pripom ínajú títo vľd. 
duchovní otcovia:

Dr. Mikuláš Bobák — 75 rokov od 
narodenia (4. 4 .), Jozfcf Kapraľ — 50 
rokov od narodenia (26. 4.).

Srdečne blahoželám e a pozdravu
jem e!

M nohaja fit, b lahaja  ľit!

Naše hroby
Dňa 12. I. 1981 v 67. roku života 

a 38. roku kňazstva odovzdal svoju 
dušu svojmu Stvoriteľovi

o. MICHAL DURIŠIN,
gr.-kat. duchovný na odpočinku.

V Pánu zosnulý o. M ichal Durišin 
narodil sa 1. V. 1913 v Trebišove. 
Ordinovaný bol 6. 8. 1943 a účinko
val vo farn ostiach  Sečovce, Valkov, 
Cejkov, Stankovce, Porúbka a Hosto- 
vice. Od 31. m arca 1980 bol na dô
chodku.

Po koncelebrovanej sv. L iturgii 
vdp. o. ordinára, s veľkým počtom 
kňazov v chrám e v Trebišove, v Pánu 
zosnulý bol pochovaný na cintoríne 
v Trebišove.

VlCNAJA PAMJAT, BLAŽENNYJ
POKOJ!

Z aprílových výročí
Apríl je  M esiac lesov, M esiac č is 

toty a M esiac bezpečnosti práce.

1. apríla  r. 1846 — pred 135 rokmi
— vo Vŕbovom (okr. S en ica) sa na
rodil JÁN ZIGMUND1, osvetový pra
covník, pedagogický spisovateľ a prí
rodovedec (um rel r. 1936).

— — r. 1896 — pred 85 rokmi — 
v Spišskom Podhradí sa narodil dr. 
JOZEF ŠPIRKO, profesor teologickej 
akadémie v Sp išskej Kapitule, h isto
rik (um rel r. 1954).

4. apríla r. 636 — pred 1345 rok
mi — um rel sv. IZIDOR, biskup, c ir 
kevný učiteľ (n ar. r. 560).

6. apríla r. 1896 — pred 85 rokmi
— začali sa prvé moderné olym pijské 
hry v Aténach.

— — r. 1971 — pred 10 rokmi — 
umrel IGOR FIODOROVIC STRAVIN- 
SKIJ, ruský hudobný skladateľ a di 
rigent svetového mena, autor mno
hých cirkevných skladieb (nar. r. 
1882).

9. apríla  r. 1626 — pred 355 rokmi
— um rel FRANCIS BACON (VERU 
LÄMSKY), anglický filozof-em pirik 
(nar. r. 1561).

— — r. 1821 — pred 160 rokm i — 
narodil sa CHARLES BAUDELAIRE 
francúzsky básnik, zakladateľ moder
nej fran cú zskej poézie (um rel r. 
1867).

12. apríla r. 1961 — pred 20 rokmi
— vypustili v ZSSR na obežnú dráhu 
okolo Zeme prvú kozm ickú loď Vos
tok s prvým kozmonautom majorom 
Jurijom  A lexejevičom  GAGARINOM — 
Medzinárodný deň letectva a kozmo 
nautiky.

13. apríla r. 656 — pred 1325 rok
mi — um rel m učeníckou smrťou sv. 
MARTIN I., pápež (pápežom od r 
649).

23. apríla r. 1616 — pred 365 rok
mi — umrel WILIAM SHAKESPEARE, 
najväčší anglický dramatik (nar. r. 
1564).

— — r. 1616 — pred 365 rokmi — 
umrel MIGUEL DE CERVANTES SAA- 
VEDRA, najväčší španielsky spisova
teľ, autor románu Don Quijote de la 
Mancha (nar. r. 1547).

— — r. 1891 — pred 90 rokmi — 
sa narodil SERGEJ SERGEJEVIČ PR0- 
KOFJEV, ruský hudobný skladateľ, 
klavirista a dirigent, autor 8 opier 
(H ráč, Ohnivý anjel, Zásnuby v kláš
tore, Vojna a m ier), baletov (Na 
Dnepri, Romeo a Júlia, Kamenný 
kvietok a i.), symfónií a i. (umrel r. 
1953).

26. apríla r. 1731 — pred 250 rok
mi — umrel DANIEL DEFOE, anglic
ký novinár a spisovateľ (E se j o pro
jek to ch ; rom ány Robinson Crusoe. 
Kapitán Singleton, Denník roku mo
ru, Plukovník Jaque, Pamäti gavalie
ra, Moli Flandersová a i .) ;  nar. roku 
1660.

— — r. 1841 — pred 140 rokmi — 
sa narodil JULIUS ZEYER, český spi- 
sovateľ-rom antik (um rel r. 1901).

28. apríla r. 1841 — pred 140 rok
mi — podstúpil mučenícku smrť sv. 
PETER CHANEL (kan. r. 1954).

— — r. 1881 — pred 100 rokmi — 
v Banskej Bystrici umrel JÁN BOTTO. 
štúrovský básnik, klasik slovenskej 
literatú ry  (Sm rť Jánošíkova, povesť 
B á j Maginhradu, balady Žltá ľalia. 
Ctibor, M argita a Besná a i.) ; nar. r. 
1829.

30. apríla r. 1651 — pred 330 rok
mi — v Remeši sa narodil sv. JÄN 
KRSTITEĽ DE LA SALLE, vyznavač, 
zakladateľ rehole školských bratov 
(um rel r. 1719, kan. r. 1872).

— — r. 1826 — pred 155 rokmi
— vo Vŕbovom sa narodil JÄN JUR 
BOOR. národný buditeľ a spisovateľ 
(um rel r. 1913). (ž)
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