
Nedele po Vzkriesení Kristovom
Obdobie od Vzkriesenia Kristovho do Zoslania Svätého Ducha 

má 50 dní, preto má spoločný názov Päťdesiatlnica. ''
Každá nedeľa v  období Päťdesiatnice má svoj názov podľa uda

losti, ktorú podáva sv. Evanjelium tejto nedele. Nedele idú v  tom
to poradí: Nedeľa Tomášova, Myronosičiek, Chorého, Samaritánky, 
Slepého, Nedeľa svätých Otcov. Prvého nicejského koncilu. Nedeľa 
Zoslania Svätého Ducha, Nedeľa Všetkých svätých. Evanjeliové uda
losti a bohoslužby týchto .nedieľ oslavujú Krista zmŕtvychvstalého 
a posilňujú našu vieru v  Jeho Božstvo.

Nedeľa Tomášova —  má názov od udalosti vo sv. Evanjeliu, kde 
sa hovorí o stretnutí apoštola Tomáša so zmŕtvychvstalým Kristom.
V našich bohoslužobných knihách táto nedeľa sa tiež volá Nedeľou 
Antipaschy, čo v  gréčtine znamená ,,namiesto Paschy" a naši ve- 

(Poikračovanie na 5. str.)

Ježiš Kristus —  Dobrý pastier

Každý z nás si iste vie dobre pred
staviť pastiera oviec. Ide vpredu a 
ovce za ním. V ruke má palicu nie 
preto, aby ovce bil, ale skôr preto, 
aby sa o ňu opieral a v starších do
bách ju nosil preto, aby chránil ovce 
pred nebezpečím.

Tomuto obrazu prirovnal Spasiteľ 
seba v podobenstve o Dobrom pastie
rovi. „Ja som dobrý pastier. Dobrý 
pastier aj život dá za svoje ovce .. 
(Jn 10, 11). Predstavuje sa ako pastier, 
ktorý vyvádza svoje ovce na pašu, 
„kráča pred niini, a ovce idú za ním, 
lebo poznajú jeho hlas" (Jn 10, 4). A 
ako každý dobrý pastier chráni svoje 
ovečky pred nebezpečím i on dá aj ži
vot za svoje ov e (Jn 10 15).

Obraz Dobrého pastiera, ktorý Spa 
sitef použil k dôvernému vzťahu me
dzi sebou a ľuďmi, sa veľmi páčil už 
prvým kresťanom. Zvýraznenie tejto 
myšlienky nachádzame už v katakom- 
bách, ako Kristus nesie na pleciach 
poblúdenú ovečku. Toto prirovnanie 
bolo pre nich veľmi potešujúcou okol
nosťou, pretože vedeli, že Spasiteľ, 
ako Dobrý pastier vie o ich prenasle
dovaní a utrpení. „Poznám svoje, a 
moje poznajú mňa" (Jn 10, 14). V 
prenasledovaní sa tešili jeho bohatej 
pastve, na ktorej ich vychovával. Te
šili sa jeho láske, z ktorej položil aj 
život svoj za ovce svoje, aby ich za
chránil.

Vlastnosťou dobrého pastiera je, že 
dáva život svoj za svoje ovce. Toto 
pekne vyjadril Spasiteľ pred svojím 
umučením slovami: „Nikto nemôže 
väčšmi milovať, ako keď svoju dušu 
položí za priateľov" (Jn 15, 13). Jeho 
slová o takejto láske pastiera sa sta
li skutkom — obeťou na kríži.

V televíznej hre gruzínskeho drama
tika Georgija Chuchašviliho Dve hodi
ny večnosti sme pred časom mohli vi
dieť mladého, úspešného a obetavého 
chirurga Tamaza, ktorý si po prvý<raz 
vymení úlohu so svojimi pacientmi, 
aby sám podstúpil riskantnú operáciu. 
To, nad čím pracoval niekoľko rokov, 
chce potvrdiť tým, že sa dáva opero
vať. Pozoruhodné sú slová, ktoré na 
otázku jeho priateľov: „Pre koho to 
vlastne urobil?" — starý profesor od
povedá: „Pre nás!" (Čs. tel. 11. 12. 
1978).

Neplatia tieto slová, ale v nekoneč
nom zmysle aj o Synovi človeka? 
Kristus zomrel za nás. Tieto slová si

(Pokračovanie na 5. str.)



V N A J K R A J Š O M  M E S I A C I  ROKA
Máj, najkrajší m esiae roka, je  v našich podm ienkach synonym om  oslavy práce a príchodu slobo

dy. Prvý deň mesiaca je sviatkom medzinárodnej solidarity robotníckej triedy a 9. máj oslavujeme 
od onoho pamätného roku 1945 ako štátny sviatok  — výročie oslobodenia  — výročie víťazstva nad 
silami vojny a príchod slobody. Ak sm e, starší sa na to dobre pamätajú, slávievali v prvej republike 
28. október ako Deň slobody, tak 9. máj si toto epiteton  zaslúži v miere najplnšej!

Aký krásny bol ten  máj! V záhradách kvitli strom y, po stráňach a úbočiach voňali prvé jarné 
kvety, a vtedy, práve vtedy zaduneli posledné výstrely a vojak, ktorý niesol ťarchu bojov od Sta
lingradu až po Prahu a Berlín, napísal na stenu Reichstagu, že je kon iec vojny, že už sa nebude spá
vať v zákopoch, že  už nebudú pišťať sirény, nebudú detonovať bomby. Že je to túžený, žiadaný čas 
pokoja, mieru . . .

Tridsať šesť rokov uplynulo od tých  čias. Cas, k torý stačil zahladiť rany, prebolieť bolesti. Hrdí
me sa tým , že žijem e už štvrté desaťročie bez vojen. A le nem ôžem e sa hrdiť tým, že by bol mier 
vlastníctvom ľudstva, že by už nikto nepochyboval o jeho trvalosti, o jeho nezvratnosti.

Aj v týchto týždňoch a m esiacoch, aj teraz, k eď  mierumilovné ľudstvo vyvíja maximálne úsilie, 
aby zažehnalo raz navždy čo len pom yslenie na hrôzy vojny, neustávajú dvíhať hlavu príšery, kto
rým nie je  po vôli, že  vo svete vládne mier. Znova a znova sa ozýva propaganda zlovestnej vojny. 
Za ňou stoja tí, čo  bohatli a znova by chceli bohatnúť z miliardových vojnových ziskov: majitelia 
koncernov a m onopolov, ktoré chrlili sm rť na bezbranné obyvateľstvo. Nepriatelia mieru, ktorí by 
nedbali, aby sa znova zachmúrila svetová obloha, znova zasvišťali bombardéry, zase sa ničilo to, 
čo si človek  vybudoval.

Preto je len logické, že  aj v prvom ájových sprievodoch, k toré sa stali u nás prehliadkou radost
ných výsledkov práce našich občanov, pôjdem e s heslami, k toré budú privolávať áno mieru a roz
hodné nie vojne. Preto je len logické, že  sa prihlásime znova k odkazu revolučných prvých májov, 
pri ktorých  naši otcovia žalovali na vtedajších vládcov, ktorí nedbali o dobro väčšiny, ktorým šlo 
len o to, aby si naplnili svoje nenásytné vrecká.

Aj ako kresťania, vyznavači učenia Ježiša Krista, s vedomím zodpovednosti za stav súčasného 
sveta, hlásime sa k podpore toho všetkého, čo  robí naše spoločenské zriadenie pre človeka. Veď 
sm e potom kovia tých , ktorí živorili, bývali v malých chalúpkach, potomkovia tých, čo predčasne 
umierali, lebo nebolo dostatočnej lekárskej starostlivosti. Potomkovia tých, ktorí hrdlačili od svitu 
od mrku a neraz, len preto, že  sa im neurodilo, a nemohli vyplatiť, čo  žiadali od nich vtedajší mo
cipáni, mali do činenia s exekútorm i, ktorí boli takí neľudskí, že  vyviedli z domu i jedinú kra
vičku . . .

Aké to boli časy! N ebolo chleba, nebolo z čoho živiť rodinu. K oľkože len našich statočných pra
covitých ľudí muselo odísť kvôli chlebu za more, kde sa stali otrokmi zlých spoločenských poriad
kov, predmetom vykorisťovania, nástrojmi vydierania a zbedačovania. K oľkože len tisíc ľudí odišlo 
zvlášť z nášho V ýchodoslovenského kraja, lebo tu nebolo dostatok práce, obživy.

Ako sa to všetko zm enilo! Sú takí, čo prichádzajú po rokoch pozrieť do svojej rodnej domoviny 
a nechcú veriť te j veľkej prem ene, ktorá tu nastala príchodom socialistického spoločenského po
riadku. Nevidia tu už malé, k zem i učupené chalúpky, nenájdu sliepňajúce petrolejky, uzučké ka
menisté políčka, na ktorých  bolo viacej kamenia ako hliny. Nenájdu o budúcnosť ustrachovaného 
človeka, ale nájdu uvedom elých obyvateľov krásnych, výstavných miest a dedín, bývajúcich v mo
derných svetlých  a priestranných bytoch, všestranne zabezpečených  majúcich pevné životné isto
ty, ktoré nám dalo naše spoločenské zriadenie

Máj. Naozaj najkrajší mesiac roka. Naozaj sa rinú človekovi najkrajšie m yšlienky o tom, ako 
vstala naša krajina, sťa krajina z rozprávky, zo zlého sna, pošibaná nie už čarovným prútikom roz
právkových bytostí, ale budovaná umom a rukami uvedom elých ľudí, ktorí statočne žiiú a pracujú, 
lebo vedia, že robia pre seba a že všetko to. čo  vuvrodukujú slúži im samým, zvyšovaniu ich život
nej úrovne a rastu spoločného národného dôchodku.

Človek je už taký, že  mnoho vecí mu zovšednie, že  sa mu stanú samozrejmými, že zabudne na 
to, že bývalo inak. A preto je dobré aj takéto zam yslenie. Takýto pohľad na to, čo sme nemali a 
máme, s dôrazom na skutočnosť, že ak to máme, nie je  to sam ozrejm osť, ale je to výsledok nového 
socialistického životného štýlu, dôsledok politiky, ktorá má za cieľ blaho a dobro človeka.

Po slávnych májových dňoch budeme mať v júni veľavýznamnú celospoločenskú  udalosť, ktorou 
budú voľby do zastupiteľských zborov všetkých  stupňov. A práve ony budú príležitosťou, aby sme 
ochotne a sam ozrejm e dali svoj hlas tomu všetkém u, čo sa tu už 36 rokov robí pre človeka, v jeho 
záujme, pre jeho dobro. Pred celým  svetom, budeme takto dokum entovať, že milujeme svoju vlasť 
že sme za politiku Národného frontu, že  nám leží na srdci blaho tejto  krajiny. I to, že neostávame 
iba pri slovách, ale že svoju angažovanosť na budovaní spokojného života nás všetkých podporuje
me svojou statočnou prácou, plnením úloh, ktoré sú každému jednému z nás zverené.

V takom to duchu pozdravujem e slávne májové dni, v takom to duchu pozdravíme sviatok medzi
národnej solidarity robotníkov celého sveta i výročie  Májového povstania českého ľudu a hlavne 
sviatok víťazstva. A svojou statočnou prácou i si ojím angažovaným postojom  podporíme všetko to, 
čo robí naše spoločenské zriadenie pre mier, pre stále radostnejšie budovateľské úspechy, pre rast 
životnej úrovne, pre rozkvet našej milovanej vlústi, pre dobro človeka. (OF)



Vzácna mierová iniciatíva
Ľudstvo stupňuje svoje snaženia o zachovanie mieru a ra

dy tých, ktorí sa hlásia do tábora stúpencov mierového rie
šenia všetkých sporných otázok, sú čoraz mohutnejšie. Je 
nepochopiteľné, že v čase takéhoto mohutného ťaženia za 
mier sú na svete stále ešte sily, ktorým nezáleží na tom, 
či sa bude klenúť nad oblohou-sveta dúha mieru alebo člo
vek bude utekať do krytov, aby zachránil svoj holý život 
pred hrozivými zbraňami, ktorých výroba neustále stúpa.

Kým krajiny svetovej socialistickej sústavy na čele so 
Zväzom sovietskych socialistických republík vyvíjajú ne
smierne úsilie o zachovanie mieru, sú na svete sily, ktoré 
sa nevedia zmieriť so skutočnosťou, že ľudstvo netúži po 
vojne, nechce sa viac dať masakrovať, nechce žiť v atmosfé
re hrozby a strachu. Sú to tie sily, ktoré chcú rozmiestniť 
nové ničivé rakety v západnej Európe, sily, ktoré stupňujú 
výdavky na zbrojenie, kým obyvateľstvo ich krajín si musí 
uťahovať opasky a zmierovať sa so skutočnosťou, že na 
rodinných stoloch je čoraz menej jedla.

Nedávny zjazd KSSZ bol znova tým veľkým fórom, na 
ktorom národy Sovietskeho zväzu sa zasa prihlásili k mie
rovej politike, ako to povedal sám predseda prezídia Naj
vyššieho sovietu L. I. Brežnev. Jeho slová sa diametrálne 
tíšili od slov tých na Západe, ktorí ustavične štrngajú zbra
ňami. Boli to slová vychádzajúce z triezveho ľudského ro
zumu, slová milé všetkým mierumilovným ľuďom nielen 
v ZSSR, ale na celom svete.

Tešíme sa z takejto vzácnej mierovej iniciatívy, lebo je 
ona aj výrazom nášho zmýšľania. Toto svoje presvedčenie 
potvrdíme i pri takom významnom celospoločenskom akte, 
akým budú júnové voľby do všetkých stupňov našich za
stupiteľských zborov, keď dáme svoje hlasy kandidátom 
NF, kandidátom mieru. (of)

Hovorme o tom našim deťom!
Ak si celá naša domovina pripomína v máji svoje oslobo

denie, my tu na východe sme osobitne hrdí, že sloboda pri
chádzala do našej vlasti cez náš kraj. Naše hory, naša 
Dukla, naše dedinky, horské osady i mestá sa prvé stretli 
s vojakmi—osloboditeľmi. Tu sa odohrali najkrvavejšie boje 
o každú piaď zeme, ale tu sa ukulo aj to najpevnejšie puto 
priateľstva s hrdinskými vojakmi od Stalingradu, Moskvy, 
z celej šírej matičky Rusi.

Spomíname si na chvíle, keď sme si padali do objatia, keď 
sme sa tešili i plakali od radosti, že je tu konečne čas, keď 
ustane besnenie vojnovej šelmy a začne sa pokojný, mierový 
život.

Ak je po našom milom Slovensku, po celej našej milej 
vlasti bezpočet pamätníkov, ktoré sme postavili na pamäť 
tých historických udalostí, azda najviacej a najvzácnejších 
jesto v našom kraji. Ak pôjdete do krásnej májovej prírody, 
zoberte za rúčku svoje šťastné deti, ktoré nevedia nič 
o hrôzach vojny a rozprávajte im o tom všetkom, aby ve
deli, čo obeti, čo krvi, čo bojov stál život, ktorým žijeme. 
Rozprávajte im o tom, ako draho sa platilo za tie svetlé 
priestranné byty, za moderné vežiaky, za fabriky, ktoré vy
rábajú pre nás všetko to, čo potrebujeme.

Povedzte im, aby si vážili tie vzácne výdobytky, aby od 
mala rástli v hrdosti na ne a chránili si ich ako oko v hla
ve. (fj

Mierový boj pokračuje
S tridsaťročným odstupom kráčame po stopách svetového 

mierového hnutia a sledujeme jeho vývoj. Porovnávame ho 
s udalosťami, ktorých sme svedkami v našich dňoch.

V minulej úvahe sme si pripomenuli prvé zasadanie Sve
tovej rady mieru v Berlíne v dňoch 21. — 26. februára 
1951. Spomenuli sme tri hlavné dokumenty, ktoré vzišli 
z tohto zasadania. Tých rezolúcií tam bolo ešte viac. Týka
li sa nemeckej a japonskej otázky, ako aj boja koloniálnych 
národov za oslobodenie. Ale vyvstala tam najmä otázka 
kórejskej vojny.

Hrdinka tejto vojny Pak Den-aj, ktorú sme vo Varšave 
tak oslavovali, povedala vtedy o svojej oslobodenej vlasti: 
„Za päť rokov od oslobodenia zaznamenala naša krajina 
doteraz nevídaný pokrok." Kórea sa vtedy oslobodila od 
japonskej okupácie. Ale len niekoľko mesiacov po porážke

Japonska Sovietskym zväzom sa v Južnej Kórei vylodila 
Mac Arthurova armáda žoldnierov a premenila Južnú Kó
reu na americkú kolóniu. Tie neslýchané zločiny, ktoré tam 
napáchali, zburcovali vtedy celú svetovú verejnú mienku. 
Tri roky trvala táto vojna. D. N. Pritt, predseda Medziná
rodného združenia právnikov, vtedy napísal: „Všetci stojí
me zoči-voči dôkazom neuveriteľných zločinov, páchaných 
na našich priateľoch."

Svet sa zhrozil nad požiarom, ktorý zapálil Mac Arthur 
a Li-Syn-Manovi bratovrahovia. Utrpenie kórejského ľudu 
otriaslo aj kresťanskými duchovnými a veriacimi v našej 
vlasti. Nastal aj u nás veľký pohyb na pomoc Kórei. Posie
lali sme im predovšetkým morálnu pomoc. Napríklad kňazi 
trnavskej diecézy napísali: „Pridružujeme sa k stámiliónom 
ľudí dobrej vôle, aby sme hromadne protestovali v mene 
ľudskosti, pokoja, práva a slobody." Ale konali sa aj pe
ňažné zbierky po kostoloch. 17. februára 1951 sme odovzda
li zástupcom našej vlády šek na 2 800 000 Kčs na pomoc 
vojnou kmásanej Kórey.

Ako vtedy, ešte i teraz udalosti v Južnej Kórei svedčia 
o tom, že ľud tejto krásnej krajiny túži po slobode, tak ako 
si ju vydobil hrdinský ľud Vietnamu, ale cudzí okupanti, kto
rých krajina je na tisícky kilometrov od Kórey, ju drží 
prostredníctvom bábkovej vlády vo svojom područí v du
chu akejsi „doktríny", podľa ktorej patrí do „zóny ich ži
votného záujmu". Táto potláča dodnes každé hnutie vlas
tencov, ktoré nechce nič, len uskutočniť to, čo bolo Národ
ným zhromaždením Kórejskej republiky odhlasované: do
siahnuť zjednotenie Kórey a jej nezávislosť.

Nie čudo, že v spomínanej situácii sa aj Svetová rada 
mieru ujala krvácajúcej Kórey a v záujme riešenia kórej
skej otázky mierovou cestou, v jednej rezolúcii žiadala 
okamžité zvolanie osobitnej konferencie. Vo svojej rezolú
cii žiadala, aby boli z Kórey stiahnuté cudzie vojská, aby 
si kórejský národ mohol sám rozhodnúť o svojich vnútor
ných záležitostiach.

Ako vieme, uznesenia varšavského Svetového kongresu 
obrancov mieru boli poslané Organizácii spojených národov 
na prerokavnie. OSN, ktorej vtedajšia hlasovacia mašinéria 
pod tlakom USA zneužila zástavy tejto medzinárodnej orga
nizácie na zakrytie tejto špinavej vojny, na podanie Sveto
vej rady mieru neodpovedala. Preto bolo v Berlíne rozhod
nuté poslať do New Yorku osobitnú delegáciu, ktorá by 
vytkla, že OSN kryje túto vojnu svojimi zástavami. Zahy
nulo v nej skoro milión ľudí, starcov, žien, detí, ktorí vy
krvácali v rumoch a zhorených troskách svojich miest 
a dedín.

Delegácia mala s vedením OSN prerokovať Posolstvo 
varšavského Svetového kongresu obrancov mieru a jednot
livé rezolúcie SRM. Zároveň mala rozhodne požadovať, aby 
sa OSN vrátila ku svojej Charte, ktorou vznikla v San 
Francisku v roku 1945 a aby sa stala miestom mierových 
dohôd medzi národmi a nie, ako bolo vtedy, nástrojom 
krvtia akejkoľvek nadvlády.

Kým mierové sily sveta takto zápasili vo Svetovej rade 
mieru za spravodlivé povojnové usporiadanie sveta, zatiaľ 
sa chystal zákerný útok proti Sekretariátu Svetovej rady 
mieru v Paríži.

Bolo to práve v čase, keď sa na celom svete rozbehla 
veľká podpisová kampaň za uzavretie mierového paktu 
medzi piatimi veľmocami, keď aj u nás boli zozbierané mi
lióny podpisov za túto požiadavku, keď národy žiadali mie
rové riešenie nemeckej, jaoonskej a kórejskej otázky. . .  
Francúzska vláda zakázala činnosť Sekretariátu Svetovej ra
dy mieru v Parížii. Holubica mieru zakrúžila nad Eiffelo- 
vou vežou, vzlietla a pristála v Prahe. 11. apríla 1951 Sekre
tariát Svetovej rady mieru oznámil svetu, že preložil svoje 
sídlo do stovežatej Prahy. Nespravodlivý zásah vyvolal vlnu 
rozhorčenia a protestov. Aj náš Československý výbor ob
rancov mieru vtedy poslal francúzskemu prezidentovi Au- 
rio'lovi protestný telegram.

A teraz porovnajme. Náš predošlý článok nesie nadpis: 
Berlín a Sofia. Uviedli sme v ňom úryvky z Charty a Výzvy 
Svetového parlamentu národov za mier v Sofii. Okrem to
ho, že v Sofii boli odhlasované tieto dva základné doku
menty proti smrteľnému nebezpečiu termonukleárnej vojny, 
ktorá teraz po tridsiatich rokoch nadľudského zápasu mie
rových síl hrozí svetu, odzneli tu aj veľavýznamné prejavy 
vynikajúcich osobností, prítomných na tomto svetovom par
lamente. Niektoré state z nich tu uvádzame, aby sme s nimi 
zoznámili našich čitateľov.

Parlament otvoril predseda štátnej rady pohostinnej Bul
harskej ľudovej republiky Todor Živkov. Vo svojom úvod
nom prejave vychádzal z helsinského Záverečného ak! u



a poukázal na veľkú dôležitosť madridskej schôdzky. Po
ukázal na strašné nebezpečenstvo požiaru celej našej pla
néty a na tzv. SÚ. smernicu Spojených štátov o možnosti 
akejsi „obmedzenej" termonukleárnej vojny. Spomenul ce
lý rad dohôd a mierových iniciatív, najmä mierových ná
vrhov Sovietskeho zväzu a priaznivú ozvenu na ne vo 
svetovej verejnej mienke, čo nás oprávňuje na optimizmus 
v obrane mieru. Apeloval predovšetkým na mladú generá
ciu, aby pomohla budovať mierový svet, v ktorom zakrátko 
prevezme vedenie.

Svetový parlament s veľkým záujmom vypočul predovšet
kým reč Rómeša Čandru, predsedu Svetovej rady mieru. Po 
spomenutí doterajších úspechov svetového mierového hnu
tia vyhlásil, že ďalšia etapa zápasu mierových síl sveta bude 
cestou rozhodného boja proti nebezpečenstvu nukleárnej 
vojny. Ďalej povedal, že tento zápas sa povedie v duchu 
Záverečného aktu helsinskej konferencie za bezpečnosť
* mierovú spoluprácu. Treba, aby svetová verejná mienka 
ta dožadovala ratifikácie dohody SALT 2, podpísanej vo 
Viedni prezidentom Carterom a L. I. Brežnevom. Sovietsky 
zväz dohodu už ratifikoval. Uskutočnenie tejto dohody by 
bolo dobrým východiskom k ďalším mierovým krokom 
sveta. A napokon tlmočil mierovú túžbu národov, aby stret
nutie sa zástupcov štátov, signatárov Záverečného aktu, bo
lo východiskom k európskej bezpečnosti.

Aj generálny tajomník OSN Waldheim poslal Parlamentu 
národov svoje posolstvo, v ktorom pripomenul, že v krát
kom čase tak ako tu, aj v OSN budú prerokúvať najdôleži
tejšiu problematiku dnešných čias, odzbrojenie a nový eko
nomický poriadok sveta.

Sovietsky delegát prečítal posolstvo L. I. Brežneva a vy
hlásil, že sovietska delegácia prišla do Sofie s konkrétnym 
programom na zachovanie mieru.

Keď teraz porovnáme situáciu pred tridsiatimi rokmi, ob
dobie _ prvého zasadania Svetovej rady mieru v Berlíne 
s dnešným obdobím zápasu za svetový mier, ktorému udá
va tempo Svetový mierový parlament v Sofii, vidíme, že sa 
zápas o svetový mier stáva z roka na rok ťažším a kompli
kovanejším. Aj keď v istej etape nášho boja badáme isté 
uvoľnenie, ako tomu bolo v druhej polovici 70. rokov, ako 
sme to napríklad s radosťou brali na vedomie pri podpí
saní dohody SALT 2, predsa svet nepokročil v očakávanej 
miere dopredu vinou vojenskopriemyselného klbka výrob
cov stále novších a ničivejších zbraní hromadného ničenia, 
ktorých vinou vojnové nebezpečenstvo stále rastie úmerne 
s množstvom nahromadeného výbušného materiálu.

Nové prezidentské voľby v USA tiež nepriniesli úľavu 
v napätí, aj keď predošlý prezident opustil Biely dom pre
to, lebo jeho voliči boli sklamaní v tom, čo im sľuboval 
a nedodržal — napríklad znížiť výdavky na zbrojenie o 7 
miliárd a tieto, naopak, stále zvyšoval. Aj samotný ame
rický ľud, v ktorom máme i my svojich príbuzných, má už 
dosť stupňovania horúčkovitého zbrojenia a tiarch, ktoré 
stále viac doliehajú na plecia občanov Spojených štátov. 
Ústredný časopis nášho mierového združenia Mír nedávno 
priniesol malú, ale dôležitú poznámku o psychóze americ
kých občanov, ktorú zisťoval Úrad pre sčítanie ľudu. 4. 
novembra 1980 odmietlo voliť 76 miliónov Američanov zo 
160 miliónov oprávnených voličov. Svoje odmietnutie odô
vodňujú takto: „Všetci kandidáti sú si podobní ako vajce 
vajcu. Je nám ľahostajné, kto bude zvolený; aj tak sa tým 
nič nezlepší. Kandidáti hovoria jedno a robia druhé, atď."

Doterajší priebeh madridskej konferencie ukázal, že väč
šina mienok na nej je za to, aby nastalo v Európe a vo 
svete vojenské uvoľnenie, ako to žiadajú krajiny Varšav
skej zmluvy a aby v krátkom čase bola zvolaná svetová 
konferencia pre vojenské uvoľnenie. Konferencia bola pre
rušená koncom januára. Je potrebné, aby v jej pokračovaní 
sledovali jej priebeh všetci ľudia dobrej vôle a aby podob
ným elánom, ako pred tridsiatimi rokmi, horlili za podpí
sanie mierového paktu. Musíme všetci vyvíjať tlak na veľ
moci, aby rokovali o vojenskom uvoľnení v Európe a vo 
svete.

Naše voľby, na ktoré sa pripravujeme, nech budú preja
vom nášho mierového kréda a významným krokom k jeho 
uskutočneniu. Naše hlasy budú okrem našich domácich sna
žení aj prihlásením sa ku Charte Svetového mierového par
lamentu a jeho hlavných téz:
1. Národy majú neodcudziteľné právo na život v mieri!
2. Právo na mier je orávo na národnú nezávislosť, slobodu

a mierový rozvoj všetkých národov!
3. Uvoľnenie napätia, demokracia a sociálny pokrok!
4. Mier je našou spoločnou spravodlivou vecou!

Kronikár

Jubilant UNESCO 
Mikuláš Schneider-Trnavský

Mikuláš Schneider-Trnavský sa narodil 24. S. 1881 v Tr
nave, umrel v Trnave 28. 5. 1958.

Po štúdiách na pražskom konzervatóriu vrátil sa do rod
nej Trnavy a tvoril podľa vlastného cítenia a celonárod
ných potrieb tak, že prenikol do podstaty ľudovej piesne 
a zžil sa s jej melódiou a výrazom.

Jeho tvorba patrí predovšetkým piesni, z ktorých mnohé 
priam zľudoveli. Pripomeňme i zbierky Slzy a úsmevy, 
Drobné kvety a Zo srdca a päťzväzkové Slovenské národ
né piesne pre spev a klavír. Zbierku slovenských národných 
piesní a ďalšie Slovenské ľudové piesne pre spev a klavír.

Bohatá je jeho chrámová tvorba: 11 omší, 4 rekviem a 
desiatky iných skladieb, ďalej inštrumentálna tvorba a sym
fónie (Dumka a tanec, Pribinov sľub, Spomienková symfó- 
niaj a opereta Bellarosa.

Svojou tvorbou sa Schneider-Trnavský primkol naozaj k 
ľudu. Spoznal na ľudovej piesni typické a originálne znaky 
odlišujúce slovenské piesne od iných.

Pre nás však Mikuláš Schneider-Trnavský je najvýznam
nejší v tom, že zhudobnil a zautorizoval Jednotný katolícky 
spevník. V tom je pre nás „slovenským Schubertom” a vzo
rom novákovskej spevnosti.

(čk)

Víťaz nad zemskými pólmi
Nórsky polárny bádateľ Roald Amundsen dňa 14. decem

bra 1911 dobyl ako prvý na svete južný zemský pól a 11. 
mája 1926 — práve pred 55 rokmi severný zemský pól.

Tento nórsky hrdina (nar. 16. 7. 1872, zahynul pravdepo
dobne 18. 6. 1928), patrí medzi tých významných bádateľov- 
cestovateľov, čo celý svoj život zasvätili vznešenému cieľu
— preskúmať neznáme kraje a končiny v záujme ľudstva. 
Už od najútlejšej mladosti túžil stať sa cestovateľom. V 
otcovej lodenici pri pohľade na šíre more sníval o ďale
kých cestách, o neznámych končinách. Lákali ho predovšet
kým polárne oblasti. Po skončení strednej školy na želanie 
matky — otec ho ako štrnásťročného odumrel — dal sa 
zapísať na lekársku fakultu. Mal sa stať lekárom. Pravda, 
študoval, ale po celý čas štúdii sa otužoval a intenzívne sa 
pripravoval na tvrdý život cestovateľa. A keď mu matka 
umrela, zanechal štúdium medicíny a r. 1897 pridal sa 
k belgickej expedícii Adruna de Gerlache na lodi Belgica 
do Antarktídy. Onedlho sa preplavil okolo pobrežia Novej 
zeme a ako prvý prešiel okolo severného pobrežia Kanady 
až k Aljaške. Za plavby vykonával cenné magnetické me
rania a výskumy v blízkosti severného magnetického pólu.

Roku 1910 sa na lodi polárneho cestovateľa Fram vydal 
na plavbu Severným ľadovým oceánom smerom k pólu. No 
severný pól bol už vtedy ako prvý (6. 4. 1909) dosiahol 
Američan Róbert E. Peary, preto si Amundsen zaumienil 
dobyť južný pól. To sa mu aj 14. 12. 1911 podarilo, keď so 
4 členmi posádky so psími záprahmi ako prvý na svete do
byl južný pól — 5 týždňov pred Angličanom Robertom F. 
Scottom.

Nórsko privítalo Amundsena po tomto úspechu ako ná
rodného hrdinu. Cestovateľ prednášal o svojej ceste a pí
sal knihy o svojich zážitkoch, aby získal prostriedky na 
uskutočnenie svojho dávneho sna — dobyť severný pól.

Roku 1926 zadovážil Amundsen starú taliansku vojenskú 
vzducholoď Norge a začal organizovať prelet severného 
pólu vzducholoďou. Na tejto výprave sa zúčastnil aj 
Amundsenov spoločník Lincoln Ellsworth a Talian Umberto 
Nobile. Tu nám treba pripomenúť, že na tejto výprave sa 
zúčastnil aj prof. dr. František Béhounek. Bol to prelet cez 
severný pól na trase Špicbergy — Aljaška.

Po tomto úspechu sa Amundsen chcel venovať vedeckej 
práci, no keď druhá talianska Nobileho expedícia na sever
ný pól stroskotala, išiel sa zúčastniť na záchranných ak
ciách. Sám však pritom zahynul.

O svojich výskumných cestách napísal Amundsen viacero 
kníh, ktoré sú vernými dokumentmi o ľuďoch, čo aj svoj 
život sú ochotní obetovať za nové objavy a novšie a nov
šie poznatky o ľuďoch a o svete.

Smelosťou svojich myšlienok a odvahou uskutočniť ich 
môže byť dobrým príkladom našej mládeži.

(čk)



(Pokračovanie z 1. str.) 
riaci túto nedeľu nazývajú nedeľou „Prevodnou". Prečo tento ná
zov? V nedeľu Tomášovu vidíme veľké vyznanie viery apoštola To
máša. Toto aj rxá byť naším „provodom  —  sprievodom". Tak hovorí
o tom v ¡kázni ma túto nedeľu sv. Gregor Teológ (+ 389 ): „Zoblečte 
zo seba starého človeka a obnovte sa a žite v  obnove života". Teda, 
táto nedeľa má nám obnoviť vieru vo vzkriesenie Ježiša Krista a tou 
vierou nás sprevádzať celým ďalším životom.

Avšak táto nedeľa, hoci sa nazýva Tomášovou, nie je sviatkom 
apoštola Tomáša. Naša Cirkev oslavuje pamiatku sv. apoštola To
máša 6. októbra, západná 3. júla.

Druhá nedeľa po Vzkriesení Kristovom Nedeľa myronosičiek —  
posvätená pamiatke „blahoobrazného" ctihodného Jozefa a žien —  
nositeliek myrhy, ktoré pochovali Telo Kristovo a tiež v  nedeľní 
ráno šli k Jeho hrobu, aby znovu pokryli telo voňavými olejmi. 
Preukázali svoju lásku ku Kristovi a k tej láske privoláva táto ne
deľa aj nás.

Tretia nedeľa sa nazýva Nedeľou chorého a nám pripomína ako 
Ježiš Kristus uzdravil jedným všemohúcim slovom chorého pri Ov
čom kúpeli, čím vyjadril svoje Božstvo.

Štvrtá nedeľa je Nedeľa Samaritánky, ktorá nám pripomína roz
hovor Ježiša Krista so Samaritánkou a hlavne navrátenie hriešnej 
Samaritánky k čnostnému životu, ukazujúc aj nám Krista láskavé
ho, milujúceho (Čelovikoľubca), ktorý prišiel zachraňovať hriešni
kov, ktorými sme aj my.

Piata nedeľa je Nedeľa slepého —  presne slepo narodeného —  
ktorému Ježiš Kristus zázrakom vrátil zrak. Je to ďalší dôkaz; 
Kristovho Božstva. Sleponarodený uveril v  Božieho Syna a táto' 
nedeľa nás vyzýva, aby aj naša viera bola silná a trvalá.

Nanebovstúpenie

Sviatok Nanebovstúpenia vždy pripadá na štvrtok štyridsiateho 
dňa po Kristovom Vzkriesení. Je to sviatok Pánov (hospodskij), 
oslavujúci nanebovstúpenie Kristovo. Je to sviatok starodávny, 
z prvokresťanských čias, pretože už matka cisára Konštantína Veľ
kého sv. Helena k úcte tejto udalosti na mieste Kristovho nanebo
vstúpenia postavila chrám. Zvelebili tento sviatok svojimi kázňami 
sv. Gregor Nisský (Ť395), sv. Epifán Cyperský (Ť403), sv. Ján Zla
toústy (Ť407) a iní. Sv. Ján Zlatoústy vo svojej kázni na tento svia
tok hovorí: „Dpes ľudský rod dokonale zmierený je s Bohom. My, 
ktorí sme boli nedôstojní žiť aj na zemi, sme povznesení do neba." 

Pozrime sa na slová tropára a kondaku tohto sviatku:
„Vozneslsja jesi vo slávi, Christe Bože naš, radosť s otvorí vy j uče

níkom obitovanijem Svjataho Duoha, izviščennym im byvšim blaho- 
volenijem, j ako Ty jesi Syn Boží j, Izbaviteľ mira.

„Ježe o nas ispolniv smotrenije, i jaže na žemli sojediniv nebes- 
nym, vozneslsja jesi vo slávi Chrište Bože ¡naš, nikakože otluôa- 
jasja, no prebyvaja neotstupnyj, i vopija ľubľaščym Ta: Az jesm 
s vami, i niktože na vy.

„Kriste Bože, slávne si vstúpil do nebies a naplnil si radosťou 
svojich učeníkov; lebo ako svoj požehnaný dar prisľúbil si im Svä
tého Ducha. Veď ty si Syn Boží a Vykupiteľ sveta.

„Splnil si svoje poslanie na zemi a zjednotil si ľudí s nebešťanmi, 
Kriste. Slávne si vystúpil na nebesá. Ale nás si neopustil. Ostal si 
s nami, čo ťa milujeme, ako si sľúbil: —  „Ja som s vami! Kto teda 
proti vám?"

V Apoštole a evanjeliu sa číta udalosť o Nanebovstúpení Pána 
nášho Ježiša Krista:

„Potom ich vyviedol až k Betánii. I pozdvihol svoje ruky a po
žehnal ich. A vtom keď ioh žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa 
do neba. Oni sa pred ním poklonili a vrátili sa do Jeruzalema s veľ
kou radosťou. Odvtedy sa (stále) zdržovali v  chráme, chváliac a zve
lebujúc Boha" (Lk 24, 50— 53).

Sviatok Nanebovstúpenia Kristovho je náš ukazovateľ cesty, on 
ukazuje nám cestu do neba a vyzýva, aby sme touto; cestou išli.

(Dokončenie z 1. str.) 
musíme pripomenúť pri každom po
hľade na kríž, z ktorého žiari láska 
Dobrého pastiera za svoje ovce, „aby 
mali život a prehojne ho mali" (Jn 10, 
10) Za všetkých sa obetoval a položil 
svoj život, lebo taká bola vôľa nebes
kého Otca a taká bola jeho úloha.

František Dancák

Svätý Jozef
Meno Jozef znamená mohutný, veľ

ký, vysoký. Tento význam akoby *» 
zhodoval s Jozefovou osobnosťou. 
Sväté písmo veľmi málo nám píše o 
sv. Jozefovi. U Matúša (1, l s —16) čí
tame: „Od Mathana pochádza Jakub, 
od Jakuba pochádza Jozef, manžel 
Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, me
novaný Kristus". Viac toho vieme z 
ústneho podania, podľa ktorého sv. 
Jozef bol skutočne veľký v cnostiach 
a bohumilom žitote. Opovrhoval po
zemskými vecami a hľadal tie pokla
dy, duchovné hodnoty, ktoré majú ce
nu vo večnom živote.

Sv. Otec Pius IX. bol horlivým ctite
ľom sv. Jozefa. Vo svojej pracovni nad 
kľačadlom mal veľký obraz sv. Joze
fa držiaceho malého Ježiška v náručí. 
Na spodnej časti obrazu bol nápis 
Iďte k Jozefovi. Koľkokrát ťažké 
mračná zaľahli na Cirkev, koľkokrát 
mal ťažkosti v riadení Cirkvi, vždy 
prosil sv. Jozefa o príhovor u Pána 
Boha. Potom neskôr Pius IX. vyvolil 
sv. Jozefa za patróna Cirkvi a všet
kým veriacim odporúčal jeho za 
sprostredkovateľa u Pána Boha. Pá
pež Lev XIII. odporučil, aby mesiac 
marec bol zasvätený úcte sv. Jozefa 
verejne v chrámoch a tiež v rodinách.

V našom obrade máme pobožnosť 
moleben k sv. Jozefovi, v ktorom vy
sielame Bohu modlitbu „nas že vsich 
jedinokoježdo vsehdašnym tvojim po- 
kroviteľstvom zastupaj — príď nám 
na pomoc svojím mocným príhovorom 
a pomáhaj nám vo všetkých našich 
potrebách. Odporúča sa, keď pre za
neprázdnenie nemôžeme sa zúčastniť 
na tejto pobožnosti, aby sme sa tie 
modlitby pomodlili súkromne. ■

Pokladám si za povinnosť, aby som 
vyhlásil, že vo svojom živote mal som 
dvakrát ťažké osobné problémy, ktoré 
boli už v beznádejnom stave. V týchto 
úzkostiach som sa obrátil s úprimnou 
dôverou k Pánu Bohu, prosiac o prí
hovor sv. Jozefa a vďaka Bohu moja 
modlitba bola vypočutá.

Sväté písmo nám hovorí, že sv. Jo
zef bol poverený úlohou opatery a 
pestúnstva malého Ježiša. Túto úlohu 
vzal na seba dobrovoľne z presvedče
nia, že je to Božia vôľa. Svätej Ger- 
trúde sa často zjavovala Matka Božia 
a raz jej zjavila aj nebeskú slávu 
svojho panického ženícha. Sv. Gertrú 
da vo vytržení videla sv. Jozefa v ne
beskej sláve, ktorú mu udelil Pán Boh. 
A to znamená, že jeho príhovor u Pá 
na Boha je úspešný.

Z lásky a úcty k sv. Jozefovi voľme 
si ho za ochrancu a tiež svojim diet- 
kam dávajme toto sv. meno ako 
patróna — Jozef alebo Jozefínka.

Buďme presvedčení, že keď raz aj 
my budeme umierať, lúčiť sa s týmto 
svetom, sv. Jozef nás neopustí.

o. Pavol Mártyák



Duchovný život —  cesta očisty 
(od nezriadenej cti a chvály)

„Kto sa povyšuje, bude ponížený, a 
kto sa ponižuje, bude povýšený!" (Mt 
23, 12). „Na koho vzhliadnem, ak nie 
na pokorného a zroneného srdcom?!" 
(Iz G6, 2) hovorí Sväté písmo. Boh od
sudzuje pýchu a sa jej protiví! Ak sa 
chceme priblížiť k Bohu bez ohľadu 
na naše previnenia, buďme úprimne 
pokorní a ponížení, odlučujme sa od 
vlastnej cti pripodobňujúc sa tak sa
mému Bohočloveltovi, ktorý zobliekol 
zo seba Božskú prirodzenosť a vzal 
na seba prirodzenosť sluhu a stal sa 
tak podobným ostatným ľudom a na
vonok bol pokladaný iba za človeka!

Ostávajme stále v prítomnosti Bo
žej moci, jeho múdrosti a svätosti, 
aby sme viac a viacej poznávali ne- 
zmiernosť veľkosti Božej a ničotnosť 
svojej sebaiásky na úkor Božej veleb
nosti. Čím zmýšľame o sebe nižšie, 
tým je nám Boh bližšie: „Ak znovu 
nebudete ako deti, nevojdete do Ne
beského kráľovstva!" (Mt. 18, 3).

Nechvastajme sa svojou múdrosťou, 
svojím bohatstvom a svojím vplyvom
i svojou telesnou silou a dokonca i 
svojou krásou! Veď veľmi dobre vie
me, že stačí najmenšia nejaká nehoda, 
aby nás pozbavila týchto prirodzených 
darov!

Iní sa chvália rozsiahlosťou a roz
manitosťou svojich vedomostí, preni
kavosťou svojej inteligencie, bohatou 
živosťou svojej fantázie. Odkiaľ ich 
dostali? Sami si ich získali, či za nie
čo hmotného kúpili? Kto im poskytol 
príležitosť, čas a prostriedky ich roz
víjať? Kto im uchoval pamäť, ba 'aj 
miniatúrny rozum, na ktorý sú pyšní!? 
K nim prehovára sv. apoštol Pavol: 
„Čo máš, čo by si nebol prijal od Bo
ha?"

Iní míňajú svoj život, že sa vyžíva
jú vo svojich zdanlivo vlastných zá
sluhách, aby vychutnávali prejavované 
chvály, ktorými ich zahrňujú ich da
romní lichotníci, aby sa vyžívali v zá
ľube vo svojich vznešených pred
nostiach a spoločenských komplimen
toch. Úbohí, čo im ostane z toho már
neho dymu v poslednej chvíli života?!

Upokorme sa pred svojím Stvoríte 
ľom, skúmajme svoje svedomie, nepo
sudzujme iných, nech sa nám preja
vujú v akomkoľvek svetle svojich či
nov, odovzdajme ich Božiemu milo
srdenstvu a sami vstúpme do vlastnej 
ničoty a upokorme sa vo svojom srdci 
až na dno svojej prázdnoty a úbo
hosti. A vo svojej poníženosti nájdenie 
aj pokoj, aj šťastie! „Učte sa odo 
mňa, lebo som tichý a pokorný srd
com, a nájdete odpočinok pre svoje 
duše!" (Mt 11, 29). Vtedy náš Otec 
nebeský je nám najbližšie a pokor
ným otvára poklady svojich milostí a 
priehrštím ich rozdáva.

Ak sa chceme tešiť so svojimi blíž
nymi, zmýšľajme o sebe pokorne! 
Radi ustupujme ich mienke, ba i 
zdanlivej iniciatíve, aby sa tiež pova
žovali za činnú zložku spoločnosti 
doma i na pracovisku. Nepovažujme 
sa za neomylných pri svojom hodno
tení. Nemyslíme si, že sme nenahra
diteľní ani v múdrosti, ani v činnej 
práci, ani pri akýmkoľvek výkone, 
hoci by bol najnáročnejší. Veľkí a 
múdri boli vždy skromní. Aj najmúd-

Liturgika —  Poznaj svoj obrad
Nedeľa Svätých Otcov

Prvého všeobecného cirkevného koncilu v Nicei roku 325.
Niektoré nedele v priebehu roku sú zasvätené pamiatke zvlášt

nych a dôležitých udalosti 210 života Cirkvi. Jednou z takých je ne
deľa po Nanebovstúpení Ježiša Krista. Táto nedeľa sa nazýva Ne
deľou svätýah Otcov I. všeobecného koncilu, ktorý bol v  Nicei v ro
ku 325. Na tomto koineile Otcovia Cirkvi odsúdili Ariov blud, ktorý 
popieral Božstvo Ježiša Krista. Preto táto nedeľa je v podstate 
oslávením Božstva Ježiša Krista.

Pred tým ako sa pozrieme na samotnú udalosť Prvého všeobec
ného koncilu, zastavíme sa nad samým sviatkom.

Tropár tejto nedele hovorí:
„Preproslavlen jesi Christe Bože naš, svitila na žemli Otcy naši 

osnovavyj i ťimi ko istinnij viri vsja ny nastavivyj Mnohoblahiou- 
trobne, slava Tebi."

„Preslávil si sa, Kriste, Bože náš, keď si zemi daroval Otcov ako 
svetlá. Skrze inich si nás utvrdil v pravej viere. Sláva tebe, náš veľký 
Dobrodinec."

Cirkev zvelebuje Svätých Otcov, ’ktorí vyhlásením dogiem „jedi
nú vieru utvrdili Cirkvi".

Pozrime sa na udalosť Prvého všeobecného koncilu:
Čo to boli všeobecné cirkevné koncily?
Skutky Apoštolov spomínajú Apoštoský snem v  Jeruzaleme. Po

dľa tohto vzoru schádzali sa biskupi Cirkvi, aby spoločne vyriešili 
dôležité otázky dogmatické, disciplinárne a pastoračné. Spočiatku 
zasadali iba snemy jednotlivých provincií. Avšak ¡keď nastali teolo
gické spory, zasadali všeobecné koncily.

Všetky prvé koncily boli na Východe. (Na Západe v  tomto období 
boli le,n provimoioinálne snemy). Zvolávali ich, odvolávali alebo pre
kladali do iného mesta cisári. Oni dbali o poriadok na konciloch,
o bezpečnosť účastníkov koncilov, zabezpečovali stravovanie v čase 
zasadaní koncilu a dali členom kolncilu k dispozícii štátne komuni
kačné prostriedky a poštu. Všeobecné koncily sa zvolávali len vo 
výnimočných prípadoch, keď bolo potrebné vyriešiť otázky, ktoré 
sa týkali celej Cirkvi, aby bolo odstránené nebezpečenstvo, ktoré 
hrozilo celej Cirkvi.

Na konciloch povinne mali byť prítomní patriarchovia, ktorí 
mohli vyslať aj svojich zástupcov. Pre veľkú vzdialenosť západná 
Cirkev na konciloch bola zastúpená len v  malom počte, obyčajne len 
pápežskými legátmi, ktorí predsedali koncilu. Tí tiež podpisovali 
akty koncilu namiesto pápeža, preto nebolo potrebné, aby rozhod
nutia koncilu ešte potvrdzovali pápeži. Právo účasti na konciloch 
mali všetci biskupi a kňazstvo, avšak právo hlasovať mali len ¡bis
kupi. Kňazstvo m ohlo byť prítomné len na poradách a mohlo zasa
hovať aj do diskusií (napr. sv. Atanáz akfc diakon na prvom koncile 
v  Nicei).

Vieroučné rozhodnutia koncilu nazývali sa d o g m a m i ,  iné rie
šenia, ako disciplinárne, kultové, nazývali sa k á n o n m i .  Discipli
nárne riešenia sa vkladali do tzv. z b i e r k y  k á n o m o v. Vo vý
chodnej Cirkvi najdôležitejšou je zbierka kánonov od Jána Scho
lastika z roku 560, neskoršieho carihradského patriarchu. V západ
nej Cirkvi tieto koneilné riešenia preložil do latinskej reči mních1 
Dionýz Exiguus v  Ríme a priložil k nim aj pápežské dekréty (rok; 
500).

Prvý všeobecný cirkevný koncil —  v Nicei —  roku 325.
Prvý všeobecný cirkevný koncil bol zvolaný, aby riešil otázku 

ariánskeiho bludu, Ariovo učenie.
Arius pochádzal z Libye, vzdelanie nadobudol v  Alexandrii a naj

mä v  Antiochii, ikde bol žiakom učeného Luciána, zakladateľa anti- 
ochijskej katechetickej školy. Tu sa zoznámil s Eusébiom, neskorším 
biskupom Nikomédie. Arius bol človekom bystrého rozumu, vzde
laný, avšak mimoriadne ctibaživý. Už ako diakon bol pre schizmu 
vylúčený z Cirkvi, avšak v  rolku 312 bol znovu prijatý a vysvätený 
na kňaza. V roku 320 Arius začal hlásiať mylné učenie o Božom Sy-



novi, vystúpil verejne proti svojmu biskupovi Alexandrovi. Biskup 
Alexander najprv Ária poučil, potom napomínal, avšak márne. Bol 
nútený Aria odohnať z eparohie. Arius odišiel do Nikomédie, .kde 
získal na svoju stranu biskupa Eusébia, biskupa vtedajšieho hlav
ného mesta Východu —  Nikomédie a tiež Konštanciu, sestru cisára 
Konštantína Veľkého. Tam napísal aj svoj hlavný spis Thalia. Jeho 
stúpencom sa stal aj biskup Cézarey v  Palestíne —  Eusébius, veľký 
cirkevný historik, ktorý hoci sa nezhodoval s krajnosťami ariáinov, 
ale nevidel v ariánstve ¡nič nebezpečného pre celú Cirkev a spor 
s ariánmi ohcel riešiť akýmsi (kompromisom.

Hlavné body Ariovho učenia boli tieto: Syn Boží nie je Bohom, 
ale Božím tvorom. Je stvorený z ničoho, teda je stvorením, ale naj
dokonalejším medzi tvormi. Skrz neho sú stvorené ostatné tvory, 
celý svet, pretože Boh nemôže vstúpiť do bezprostredného styku so 
svetom. Syn Boží nie je večný ako Otec. Bol čas, keď Syn nebol. 
Syn je tak blízko pri Bohu, že ho Boh prijal za Syna. Nazýva sa1 
Synom, avšak len v  zmysle morálnom, ako aj ľudia sa nazývajú 
Božími dietkami.

Arius si vedel získať vplyvné osobnosti na cisárskom dvore, takže 
jeho učenie sa rýchlo šírilo. Svojím učením Arius vyhodil z teológie 
učeinie o Svätej Trojici. Kresťanstvo tak bolo -rozštiepené a rozbité.

Medzi Ariom a pravovernými biskupmi a veriacimi nastal veľký 
spor. Cisár Konštantín Veľký snažil sa rozštiepené kresťanstvo zjed
notiť. Napomínal Aria, aj pravoverných biskupov, avšak keď spor 
nebol zastavený, rozhodol sa, v  porozumení s pápežom Silvestrom 
I., zvolať Všeobecný cirkevný koncil do Nicey na koniec apríla roku 
325.

Nicea bola letným sídlom cisára Konštantína Veľkého.
Na koncil sa zišlo 318 biskupov zo všetkých koncov kresťanského 

sveta. Cestovali štátnou poštou a výdaje hradil cisár. Najviac bisku
pov bolo z Východu. Zo Západu bolo len 7 osôb, medzi nimi nie
koľko biskupov na čele s biskupom Kordový (Španielsko) H odom  
a dvoma kňazmi v  zastúpení starého pápeža Silvestra I.

Koncil otvoril sám cisár Konštantín Veľký, oblečený sviatočne so 
všetkými insígniami moci cisára. Dosiaľ kresťanskí biskupi v  prie
behu 300 rokov videli vždy cisára ako nepriateľa Cirkvi. A teraz 
cisár za celý čas zasadania koncilu zabezpečoval ubytovanie a stra
vovanie Otcov koncilu a vítal ich.

A čo sa týka biskupov —  Otcov koncilu —  to tento koncil možno 
nazvať Koncilom mučeníkov. Veľa z nich sa preslávilo v  prenasle
dovaní Cirkvi ako vyznavaoi. Napríklad Spiridom Trimiduntský; 
metropolita Cypru, —  veľký askét Pafnucius z Tébskej oblasti 
v Egypte, ktorému jedno oko vyklali a jednu nohu podrezali, aby 
nemohol utiecť z olovených baní, kde bol odsúdený ma doživotie; 
cisár Konštantín Veľký ho vítal ako vyznavaca, vstal a verejne po
bozkal jeho prázdne oko, —  potom  vyznavač Jakub z Nizíbie, ktorý 
vydržal mučenie rozpáleným železom, —  potom Mikuláš, biskup 
v Myre divotvorca a iní.

Ešte treba poznamenať, že z 318 biskupov väčšina bola vo vedách 
málo vzdelaná, avšak boli to ľudia viery, pobožní a  spravodliví, mu
čeníci a vyanavači, svätí. Avšak boli medzi nimi aj veľmi vzdelaní 
biskupi, ako patriarcha Alexandrie Alexander, patriarcha Jeruza
lema Makarius, patriarcha Antiochie Eustatius, ďalej arcibiskup 
Mikuláš, z Myry, biskup Hozius z Kordový a tiež diakon alexandrij
skej Cirkvi Atanáz, ktorý sprevádzal svojho patriarchu Alexandra 
ako tajomník a ktorý bol na koncile najvýznačnejším obrancom pra
vej viery.

Na koncile bol prítomný aj Arius a 17 jemu naklonených bisku
pov. Arius mal možnosť brániť a dokazovať svoje učenie.

Predsedom koncilu bol pravdepodobne patriarcha Antiochie Eu
statius a Hozius z Kordový. Koncil zasadal od 20. apríla do 25. au
gusta r. 325. Po dlho trvajúcich diskusiách koncil vyhlásil učenie 
Aria za bludné a do Symbolu viery k slovám: „I v  jedného Pána 
Ježiša Krista" vpísal slová: „jednorodeného Syna Božieho, zrodené
ho z Otca pred všetkými vekmi. Svetlo zo Svetla, pravého Boha 
z Boha pravého. Zrodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Ot
com, skrze ktorého bolo všetko stvorené".

rejší grécky mysliteľ Sokrates skrom
ne vyznal: „Viem, že nič neviem!” 
Pochopil, že to, čo vie, je len zlomok 
toho, čo v nezmiernosti kozmu i sveta 
hmotného i nehmotného existuje!

Buďme pozorne úslužní, znášajme 
sa navzájom v láske (Ef 4, 2) Nevy
žadujme od druhých ohľady, lebo nie 
sme ničím a nezasluhujeme si nijakú 
pozornosť. Zaujmime vždy posledné 
miesto. Keď sme zaznávaní, nebuďme 
namrzení. Poslúžme druhým bez ná
vratky, nenárokujme si vďaku za 
dobro. Boh o všetkom vie a všetko 
pozná. Odplácajme lásku láskou a 
hnev prekonávajme láskavosťou!

Toto všetko sa nazýva zriekať sa 
vlastnej vôle a vlastnej cti i chvály. 
Toto všetko umocňuje našu vnútornú 
slobodu a uspôsobuje nás na prijatie 
milosti posvätenia od Boha, aké ude
ľuje iba pokornej duši. Napodobme 
pokoru Bohočloveka (Mt. 11, 29), 
zrieknime sa cti a chvály, aby sme 
našli odpočinok pre svoje duše!

„Mária, Ty Matka milosti — buď 
nám vzorom v poníženosti!"

Mikuláš Mariánsky

Sedem skutkov telesného 
milosrdenstva

1. Hladných nakŕmiť
Žijeme v dobe, ktorá nám dáva 

plným priehrštím všetko to, čo potre
bujeme pre svoj každodenný život. . .  
Prídeme do samoobsluhy, zoberieme 
si košík a naložíme si do neho, čo len 
nám srdce zažiada. Teda o hladných 
tu nemôže byť ani reči. Ba naopak, 
smetiská sú plné odpadkov jedál, čo 
syedčí o tom, že chleba máme dosta
tok a že práve preto si ho nevieme 
ceniť.

Tento problém zďaleka však nie je 
taký, ako si ho predstavujeme. „Vyše 
1,7 miliardy ľudí trpí chronickou pod
výživou. Každých 8—9 minút umrie 
od hladu jeden človek" (Svet. soc., 
1970, 20). „V najstrašnejšej kataklizme 
na našej Zemi, v druhej svetovej voj
ne, zahynulo 40 miliónov ľudí. Ale v 
roku 1973 — podľa štatistických vý
kazov — 70 miliónov osôb umrelo v 
dôsledku podvýživy alebo od hladu" 
(KN 1977, 9).

Nad podobnými správami musí ve
riaci človek žasnúť, že niečo takého 
sa môže stať v 20. storočí! Problém 
výživy, je témou, ktorá nám nesmie 
byť ľahostajná.

Pápež Gregor Veľký sa raz dozve
del, že na ulici Kíma bol nájdený 
mŕtvy chudobný človek. Myslel si, že 
tento človek zomrel od hladu — a to 
snáď aj jeho vinou, pretože bol bisku
pom tohto mesta.

V našej dobe umiera vo svete mno
ho ľudí hladom, alebo trpí podvýži
vou. Každý z nich je naším bratom, 
človekom, tak ako každý iný. M. 
Gándhi vyhlásil, že pokiaľ jeden člo
vek na svete trpí hladom, nemá právo 
on žiť v blahobyte. Či sa nepatrí aj 
nám veriacim, aby sme pomáhali od
straňovať biedu a hlad vo svete bez 
ohľadu národnostného a náboženské
ho zmýšľania? Práve v tom sa preja
vuje kresťanská kolegialita lásky, pre
tože všetci sme deťmi jedného nebes
kého Otca.

Všimnime si podobenstvo o bohá
čovi a Lazárovi (Lk 16, 19—31). Čo



Kristus vyčíta zlému boháčovi? Evan
jelium nehovorí, že boháč si svoj ma
jetok bol nadobudol nespravodlivo. 
Lazára nepriviedol na mizinu, ani ho 
nevykorisťoval, tiež nerobil mu nič zlé
ho. Cím sa ale previnil? Jednoducho, 
že Lazára nevidel. To je všetko. A tak 
ho neuvidí ani vo večnosti. Pretože 
vzdialenosť, ktorú vybudoval medzi 
chudákom a sebou je vzdialenosť, kto
rú vybudoval medzi Bohom a sebou.

Druhý vatikánsky koncil hovorí: 
.Keďže je na svete toľko trpiacich 
hladom, íeaio svätý koncil nalieha na 
všetkých, tak na jednotlivcov, ako aj 
na vrchnosti, aby mali na pamäti vý
rok Otcov: ,Daj sa najesť tomu, kto 
zomiera od hladu, lebo ak si mu nedal 
jesť, tak si ho usmrtil" (O Cirkvi v 
súčasnom svete, 69).

Kto si z nás večer pri spytovaní 
svedomia kladie otázku: Neumiera 
niekde blízko mňa niekto opustený?

Česká spisovateľka Božena Némco- 
vá zachovala spomienku svojej babič
ky, ktorá pamätala na veľký hlad v 
severných Čechách. Oni mali doma 
toľko, že nemuseli hladovať. Ale pre
tože okolo nich bolo mnoho tých, 
ktorí cez deň nemali v ústach ani kú
sok chleba, obmedzili sa na jedno na
sýtenie cez deň. A čo takto ušetrili, 
dali iným, aby zmiernili ich hlad.

Ladislav Žáček v knihe Spomienky 
na Waldenburg a Buchenwald píše, 
ako hladní väzni ukradli vykŕmeného 
brava. Za trest nedostali niekoľko dní 
jesť. Pred barakmi nepostihnutých na
ťahovali vychudnuté ruky po každom 
kúsku jedla, ktoré im ostatní vyhodi
li. A keď už nebolo čo vyhodiť, hľa
dali zvyšky, ktoré padli do blata. Vy
berali ich a blatom nasiaknuté dáva
li do úst.

Hlad je hrozný a požehnaná ruka, 
ktorá ho dokáže zahnať. Pápež Pavol 
VI. pri istej príležitosti povedal: „N e
máme zázračnú Kristovu moc, ktorá 
by spôsobila, aby z našich bezmocných 
rúk vyšiel chlieb. Avšak tak sme si 
povedali: srdce dobrých ľudí by 
mohlo tento zázrak spôsobiť".

„Dnes si každý musí uvedomiť dô
ležitú skutočnosť, že sociálna otázka 
sa stala celosvetovou. Ján XXIII. to 
vyhlásil bez okolkov a koncil to opa
kuje po ňom vo - svojej pastorálnej 
konštitúcii O Cirkvi v súčasnom svete. 
Toto učenie je vážne a jeho uplatne
nie naliehavé. Hladujúce národy sa 
dnes obracajú dramatickým spôsobom 
na národy, ktoré žijú v nadbytku. 
Cirkev sa chveje pri tomto úzkostli
vom volaní a vyzýva každého, aby s 
láskou odpovedal na hlas svojho bra
ta" (O Cirkvi v súčasnom svete, 3).

„Vieme, že na sveie v tejto dobe 
<ive tretiny našich bratov trpí podvý
živou, milióny nemajú domov ani 
školské vzdelanie . . .  Ak pre ich zá
chranu neurobíme všetko, stihne nás 
kliatba biedy celého ľudstva" (Michel 
QuoistJ.

Tieto slová stačia, aby sme si uve
domili skutočnosť, že ak vo svete toľ
ko ľudí hladuje, že nemožno hlásať 
kresťanstvo len krásnymi slovami, 
ktoré nie sú sprevádzané jiríklaáini a 
skutkami lásky. Na to myslel sám 
Spasiteľ, keď vo svojej reči na Hore 
povedal: „Načo mi hovoríte: ,Pane, 
Pane!', keď nerobíte, čo kážem" (Mt 
6, 46)? Týmito slovami nás urobil

Slová: ,,jedinosuščnyj Otcu —  homouzion to ŕ'atri —  consubstan- 
tialis —  jednej podstaty v  Otcom" —  vošli do dejín, ako spojené so 
sporom bludu Aria. Tento text, vložený do Symbolu viery, pravde
podobne zložil diakoin Atanáz, neskorší patriarcha Alexandrie.

Symbol viery, vyhlásený koncilom, od koncilu sa nazýva n i c e j- 
s k ý m.

Všetci biskupi, okrem dvooh, podpísali akty koncilu. Ariovo uče
nie bolo tým odsúdené ako blud.

V ďalších zasadaniach tento koncil ešte vyriešil otázku času svä
tenia sviatku Vzkriesenia Kristovho (Paschy) a vyhlásil 20 discipli
nárnych kánonov, ktoré sa týkajú znovuprijatia do Cirkvi bludárov, 
ustanovenia duchovných, voľby biskupa, sviatosti pokánia, a odmie
tol návrh španielskych biskupov na zavedenie bezženstva —  celibá
tu kňazstva.

A takto táto Nedeľa svätých Otcov nielen oslavuje svätých Otcov 
koncilu, ale aj oslavuje Ježiša Krista ako Božieho Syna, co Otcovia 
koncilu vložili do Symbolu viery. Symbol viery —  je v niekoľkých 
bodoch zhrnutá základná náuka Ježiša Krista a sú to dvere spase
nia. V tomto zmysle treba rozumieť v  našom obrade slová kňaza 
v  Službe Božej „Dveri, dveri premudrostiju voňm im ľ, na ktoré ve
riaci odpovedajú: „Verím v  Boha. . . Touto modlitbou vyznávame 
svoju vieru v  Boha. (Vysvetľovanie týchto slov „dveri, dveri" nie
ktorými, aby veriaci dali pozor na dvere, je nesprávne). Treba, aby 
sme aj my, aj naše deti vedeli tú modlitbu —  Symbol viery —  Verím 
v Boha —  naspamäť, veď sú to dvere do Božieho kráľovstva, keď 
nimi vojdeme a budeme v  tej viere žiť. Teda táto nedeľa má nám 
aj toto pripomínať.

Blahosloven jesi, Hospodi Bože Otcov našich, i chvaľno i prepro- 
slavleno imja tvoje vo viiki. —  Velebíme ťa, Pane, Bože našich 
Otcov, chválime a oslavujeme Tvoje meno na veky.

(Aby sme mali plný obraz priebehu Nicejského koncilu a hlavne aby sme vi
deli svätých Otcov tohto koncilu, v tomto a nasledujúcom čísle prinášame živo
topisy dvoch sv. Otcov: Spiridona Trimiduntského a Pafnucia Tébskeho, účast
níkov koncilu. Svojím životom oni hovoria aj k nám. Životopis sv. Mikuláša 
Divotvorcu prinášame v Gr.-kat. kalendári na rok 1982.)

S V Ä T É  P Í S M O  O B O H U
Boh je nezmeniteľný
Boh je nezmeniteľný, on je v sebe večne vždy ten istý.
Zmena je prechod z jedného stavu do druhého. Všetko stvo

rené, všetko zemské sa mení. Vidíme zmenu v prírode, vidíme 
ako rastú a hynú rastliny a zvieratá. Veľkým zmenám od detstva 
do staroby podlieha aj človek. Človek sa mení okrem toho aj 
v zásadách, myšlienkach, názoroch.

Avšak nie tak u Boha. Boh sa nemení ako my, ľudia, on ostáva 
tým, čím je od večnosti, a takým ostane večne. Boh je nad kaž
dou zmenou, je nezmeniteľným. Nezmeniteľným je to, v čom sa 
nič nezačína a nič neprestáva. Boh je nezmeniteľný, to zn. Boh 
je večne ten istý.

Sväté písmo Božiu nezmeniteľnosť popisuje takto: „Na po
čiatku založil si zem a dielom tvojich rúk sú nebesá; tie sa po
minú, ty však zostaneš, a ony všetky ako rúcho zotlejú, ako plášť 
ich zvinieš a ako šat zameníš inými, ty však si vždy ten istý 
a nebudú mať konca roky tvoje“ (Z 101, 25— 29).

Všetko stvorenie, — hovorí žalmista — starne, mení sa, umie
ra, a zaniklo by navždy, ak by ho Boh neobnovoval. Len Boh 
ostáva bez akejkoľvek zmeny: „Ja, Pán, som sa nezmenil“ — 
hovorí prostredníctvom  proroka Malachiáša (3, 6).

Myšlienka na Božiu večnosť a nezmeniteľnosť má byť pre nás 
napomenutím, aby sme sa neusilovali len o dočasné, zemské, 
ktoré nás môže tešiť len krátky čas, ale aby sme celým srdcom 
túžili po večnom, nebeskom.

Myšlienky o večnosti nás budú povzbudzovať k dobrému a 
k zdržanlivosti od zlého.



Boh je nesmierny a všadeprítomný
Boh je nesmierny a všadeprítomný —  to znamená, že Boh je 

všade, na nebi, na zemi, na každom mieste.
Človek súčasne nemôže byť na rôznych miestach. Ale Boh v  tom 

istom čase je prítomný c e l ý  a n e r o z d i e l n y  všade. Pre Boha 
niet: blízko, ďaleko. Boh je na zemi, na nebi, na najvyššej hore, 
v najnižšej hlbine mora, všade. Pre Boha nie sú hranice rozmerov: 
výška, šírka, dĺžka. Boh svojou podstatou naplňuje všetok priestor, 
avšak sám nemôže byť žiadnym priestorom obmedzený, lebo on sám 
je tvorcom času a priestoru. Pretože preniká všetok priestor, nazýva 
sa nesmierny alebo nadpriestorový. Božia nesmiernosť znamená: ne- 
ohraničenosť Boha voči priestoru a jeho všadeprítomnosť. Boh je 
prítomný na každom mieste, teda v  každej čiastke priestoru, a to; 
celou svojou podstatou. Boh nie je obmedzený na žiadne miesto. 
Boh je duch a duch nezaberá nijaké miesto v  priestore: to potrebu
jú iba telá. Boh je mimo priestoru. V Bohu niet ničoho —  ako ko
niec, hranice, ohraničenie. Boh nemá hranice, obmedzenie, koniec. 
Boh je nesmierny, nadpriestorový, on naplňuje svojou podstatou 
všetok priestor. Túto všadeprítomnosť Boha si môžeme znázorniť 
tým, keď si predstavíme, ako je prítomná nejaká pravda v  každom 
bode priestoru.

Sväté písmo ma mnohých miestach hovorí o Božej nesmiernosti 
a všadeprítomnosti. Po páde do hriechu v  raji Adam a Eva daromné 
sa chceli skryť pred Bohom. —  Kain, bratovrah, utekal pred Pánom, 
ale nemohol nájsť miesto, kde by sa ukryl pred Bohom. —  Prorok 
Jonáš daromné sa namáhal utiecť pred všadeprítomnosťou Božou. 
Boh mu ukázal, že je tiež prítomný ¡na mori. Pozrime sa aj na iné 
miesta Svätého písma: „O, Izrael, aký veľký je dom Boha a ohrom
né miesto, ktoré vlastní! Veľké je a nemá hraníc, vysoké a nezme- 
riteľné" (Bar 3, 24— 25). „Či naozaj bude Boh bývať na zemi? Veď 
nebesá a nebesá nebies ťa neobnímu, o koľkože menej tento dom, 
ktorý som ¡postavil!" (3 Kr 8, 27). „Ty podstatu Pánovu chceš var' 
poznať. Všemocného zvieš ty dokonalosť? Nad nebesá vyšší je. Čože 
spravíš? Od podsvetia hlbší. Čo sa dozvieš? Rozsah jeho väčší je 
ako zeme, šírka jeho* väčšia ako moria." (Jób 11, 7— 10) „Nebesá 
sú trónom mojím a zem podnožou nôh mojich. Čo to za ohrám, čo 
mi postavíte?'' (Iz 66, 1).

Boh je teda tak nesmierny, že je nad všetkým priestorom, nedá] 
sa meriať, je bezhraničný.

Z Božej nesmiernosti vyplýva aj Božia všadeprítomnosť. Boh je 
svojou podstatou všade, kde je priestor a veci v ňom prítomné tak, 
že všetko preniká a všetko naplňuje.

Sväté písmo Božiu všadeprítomnosť popisuje veľmi názorne: „Či 
som ja Bohom iba zblízka? —  to výrok Pánov —  a zďaleka nie; 
som Bohom? Keď sa kto hoc' najskrytejšie skryje, či ja ho nevidím 
— to výrok Pánov. Nuž či nebesá nie ja zaplňujem?" (Jer 23, 23— 
24). „Kam by som mohol ja odísť pred tvojím duchom ďaleko a pred 
tvojou tvárou kam by som mohol ja zutekať? Keby som na nebesá 
vstúpil, si tam ty, keby som v  podsvetí si ustlal, prítomný si ty. 
Keby som zorám krídla vzal, keby kraj mora býval som, aj tam ma 
ruka tvoja povedie a pravica tvoja ma podrží." (Z 138, 7— 10).

A v Novom zákone Ježiš Kristus opakuje slová proroka Izaiáša: 
„Nebesá sú trónom Božím a zem podnožou nôh jeho" (Mt 5, 34).
V Aténach apoštol Pavol kázal:,. Boh nie je ďaleko ani od jedného 
z nás; v ňom totiž žijeme, hýbeme sa a sme" (Sk 17, 27— 28). „N iet 
tvora skrytého pred ním, všetko je obnažení é a odkryté očiam toho, 
ktorému sa budeme zodpovedať" (Hebr 4, 13).

Aj svätí Otoovia mnohonásobným spôsobom opisujú nesmiernosť 
a všadeprítomnosť Boha.

Boh je prítomný všade c e l ý  a n e d e l i t e ľ n ý .  To m ., že 
Boh nie je prítomný všade len cez akúsi svoju silu (ako napr. slnko 
je prítomné svojou silou na Zemi), ale jeho prítomnosť je pravdivá.
0,n naplňuje a preniká svojou bytosťou každé miesto. Podobne ako 
naša duša je v každej čiastke nášho tela, tak Boh je v každej čiast
ke svojich stvorení. Ale týmto neprichádza k nejakému splynutiu

spoluzodpovednými za to, ak vo svete 
hladuje dnes toľko ľudí, alebo trpí 
podvýživou.

František Dancák

Pamätať na budúcnosť
Peter priviedol svoju Helenku pred

staviť rodičom. Chcel jej ukázať ich 
krásny nový dom, v ktorom bude bý
vať, nové auto, na ktorom sa bude, 
vozif. Bol presvedčený, že bude celá 
uveličená. Petrova matka Zuzana dom 
vyčistila, vyzdobila kvetmi, aby jej 
budúca nevesta získala čo najlepší do
jem. Ale sklamali sa všetci.

— Také kvety — poznamenala 
opovržlivo Helenka — vidieť, že bý
vate na dedine. Ja mám rada len cu
dzokrajné kvety, nie takú burinu. A 
koberce, tie majú byť perzské. Až sem 
prídem, všetko zariadim — povedala 
a ohŕňala nos.

Petrovi rodičia pozerali na Helenku 
prekvapene. Všímali si jej namaľova
nej tváre, obočia i nechtov, jej na
mysleného správania, ktorým sa im 
snažila dať najavo, že je niečo viac 
ako oni, keďže vyrástla v meste. 
Svedčilo sa ju ponúknuť, ale matka 
Zuzana sa bála jej poznámok a tak 
nepredložila jej nič. Keď ju Peter od
viezol domov, rodičia zostali ako oba
rení. Nevedeli prísť k slovu.

Keď sa Peter večer vrátil, otec pre
riekol :

— Syn môj, daj si s ňou pokoj, u 
tej sa halier neudrží. Vyjdeme pri nej 
na žobrácku palicu.

— Dnes žobrákov niet, — vykríkol 
rozzúrený Peter. — Tá a len tá bude 
moja žena. Ak ju tu nechcete, nemu
síte. Pôjdem s ňou do mesta, do čin
žiaku a viac ma neuvidíte.

Rodičia pozreli na seba s otvorený
mi ústami. Toto od neho nečakali. 
Vedel udrieť na najcitlivejšiu strunu, 
bol jedináčik. Neprotivili sa viac. Bo
la svadba. Helenka sa nasťahovala a 
od počiatku si počínala ako pani do
mu. Rozkazovala, kritizovala, s ničím 
nebola spokojná. Petrovi rodičia hľa
deli jej vyjsť vo všetkom v ústrety, 
len aby bol v dome pokoj. Zuzka tíši
la svojho manžela Pavla, ktorý neraz 
už—už by bol vybuchol zlosťou. Ale i 
Zuzka čoskoro zbadala, že svoju ne
vestu neuspokojí. Čím viac jej ustu
povala, tým bola náročnejšia a bez- 
ohľadnejšia, až život v dome bol ne
znesiteľný.

Kaz keď boli samy, povedala svokra 
Helenke:

— Počuj, dievča, ďalej to tak ísť 
nemôže. Ja som tu gazdiná, ty si ne
vesta.

— Vari tým nechcete povedať, že 
vás mám poslúchať, takú hus? — od
vetila Helenka zvysoka.

To dopálilo svokru a zvrieskla:
— Ak ja som sprostá hus, tak sa 

tu ničoho nedotkni, všetko je moje a 
môjho manžela. Ty tu nemáš nič. Viac 
ti slúžku robiť nebudem.

—Ha-ha-ha — rozosmiala sa Helen
ka, chytila kľúče od garáže a kričala:
— Aby si vedela, hneď sa idem povo
ziť na aute, vrátim sa až večer. A už 
bežala na dvor. Ale bežala i svokra a 
kričala:

— Len cez moju mŕtvolu. Tu sa 
postavím pred garáž a neodídem.



A ozaj sa postavila.
Helenka vbehla do garáže, nasadla 

do auta, naštartovala a už bola na 
dvore. Zuzka mala čo robiť, abY od
skočila a zachránila si život. Zbledla 
na smrť, srdce v nej búšilo ako zvon.; 
Preľaknutá a slabá sadla si na lavič
ku. Práve sa vrátil z práce jej manžel.

— Co sa ti stalo, prečo sa tak tra-, 
sieš? — pýta sa jej.

Zuzka dlhšie nemohla prísť k slovu. 
Potom mu vyrozprávala, ako by ju 
bola prešla nevesta autom.

Keď sa vrátil Peter, povedal otec 
jemu i Helenke rázne:

— Odteraz v mojom dome miesta 
nemáte, hľadajte si byt a čím skôr 
odíďte!

— Ale viac ma neuvidíte — zopa
koval syn svoju hrozbu.

— Nemusíme — odsekol otec.
Peter a Helenka odišli do činžiaku

do mesta a prerušili s nimi všetky 
styky. Narodil sa im synček, ale ne
oznámili im to, ani na krstiny ich ne
volali. Tak sa zachovali i pri narodení 
druhého synčeka i dcérky. Ale stalo 
sa, čo nik nečakal. Peter šiel autom, 
havaroval a smrteľne sa zranil. He
lenka sa ocitla v situácii, s akou ne C 
počítala. Čo si počne sama s troma 
deťmi? Celá budúcnosť jej pripadala 
pochmúrne, nevidela východisko. Keby 
pomohli manželovi rodičia. Ale na to 
sa bála pomyslieť. Celá ubolená šla 
do nemocnice k Petrovi. Zarazila sa, 
keď tam zbadala svokrovcov. Plakali. 
Helenka sa pustila do hlasitého náre
ku.

— Neplač, — povedali jej obidvaja 
a pobozkali ju.

— Rodičia moji, ujmite sa mojich 
dietok, — ozvalo sa z Petrových úst.

Boli to jeho posledné slová.
Po pohrebe Zuzka povedala Helen

ke:
— Presťahuj sa k nám. Ja sa budem 

starať o deti, ty môžeš chodiť do prá
ce. Veď vieš, že čo máme, zanecháme 
len týmto sirotám.

Helenka sa nasťahovala. Hanbila 
sa za svoje predošlé správanie. Neve
dela pochopiť, ako mohla byť taká 
krátkozraká a nemyslieť na budúc
nosť.

Nad nikoho sa nevyvYŠujme, nikým 
neopovrhujme. Nevieme, na koho mô
žeme byť v živote odkázaní.

Dr. Ján Bubán

Z kresťanského sveta
0  Na Slávnosť Zjavenia Pána 6. ja
nuára udelil Svätý Otec Ján Pavol II. 
biskupskú vysviacku jedenástim bis
kupom. Z novovysvätených biskupov 
jeden je z Brazílie, jeden z Nigérie, 
jeden z Indonézie, jeden z Argentíny 
a sedem Talianov, z ktorých dvaja sú 
rímski svätiaci biskupi, pretože v de
cembri tu jeden svätiaci biskup umrel 
a druhý sa vzdal svojho úradu, keď 
dovŕšil 73. rok svojho veku.
#  Rehoľní kňazi a sestry na Haiti po
slali výzvu diktátorovi tohto stredo
amerického ostrova, aby ihneď pres
tal s väznením a mučením násilne za
držiavaných osôb i so všetkými druh
mi represálií, ktoré v tejto krajine 
trvajú už veľa rokov. Pod dokument 
sa podpísalo 1476 kňazov a predsta
viteľov rozličných rehoľných spoločen
stiev.

Boha so stvoreniami. Boh ostáva Bohom a stvorenia stvoreniami. 
Boh je všade nielen svojou činnosťou a svojím poznaním, ale aj svo
jou podstatou alebo bytosťou.

Boh je všadeprítomný svojou podstatou, avšak nie všade jednako 
účinkuje. Inak je Boh činný v živých bytostiach, inak v rozumných, 
inak v svete prírody, inak v svete nadprirodzenom. Kde teda je 
Boh činný zvláštnym spôsobom, tam je tiež zvláštnym spôsobom 
prítomný. Zvláštnym spôsobom je Boh v tej d u š i ,  v ktorej pre
býva s v o j o u  m i l o s ť o u ,  zvláštnym spôsobom je Boh prítom
ný v n e b i, kde spravodliví ho priamo vidia, celkom zvláštnym 
spôsobom je prítomný Ježiš Kristus —  Bohočlovek v Najsv. Eucha- 
ristii, kde pod spôsobmi chleba a vína skutočne a pravdivo prebýva 
so svojím telom, krvou i s dušou a svojím Božstvom, teda celý.

Keď Sväté písmo hovorí o Bohu, že je na nebesiach (Mt 6, 9),, 
že kto ho miluje, k tomu prichádza -a u neho prebýva (Jn 14, 23), 
že Syn Boží zostúpil z neba (Jn 6, 38) a podobne —  to treba rozu
mieť o zvláštnom pôsobení všadeprítomného Boha: v nebi sa dáva 
vidieť svetlom slávy, k spravodlivému človekovi prichádza a u neho 
prebýva posväcujúcou milosťou, —  Boží Syn zostúpil z neba tým, že 
na zemi vzal na seba ľudskú prirodzenosť.

Božia všadeprítomnosť je nám dôvodom  a pohnútkou:
1. k  dôvere voči Bohu v  utrpení a smútku. Tak sa radovali v mu

kách mučeníci, lebo vedeli, že Boh je prítomný pri nich a všetko 
vidí. Táto myšlienka má potešovať aj nás v ťažkostiach, myšlienka, 
že pri nás je Boh. Sv. Ján Zlatoústy (Ť407) povedal cisárovnej Eudo- 
xii, ktorá mu pohrozila vyhnanstvom: „Chceš ma nastrašiť? Azda 
nevieš, že Boh je všadeprítomný a že jeho nesmiernosť naplňuje ne
bo a zem? Môžeš ma poslať kde chceš, ja vždy budem istý v  tom, že 
aj tam nájdem svojho Boha".

2. Božia všadeprítomnosť má byť u nás dôvodom zanechania, 
hriechov, veď pred Bohom nič nezakryjeme, pred Bohom nikde 
neutečieme. Niet nikde najmenšieho kútika, kde by nebol Boh. Na 
toto pamätal Jozef Egyptský, keď ho navádzali na hriech a povedal: 
„A ko by som sa mohol proti Bohu prehrešiť'' (1 Mojž. 39, 9). Vidí
me, že je to prítomnosť Božia, ktorá ho chráni pred hriechom. Tre
ba, aby sme si denne myšlienkou pripomenuli všadeprítomnosť Bo
žiu a nie nahovárali si, že nás nikto nevidí. Teda nehrešme, lebo ak 
hrešíme, hrešíme pred tvárou Pána.

3. Božia všadeprítomnosť má byť nám dôvodom  k zdokonaľova
niu .nášho duchovného života s cieľom stáleho približovania sa 
k Bohu. Myšlienka na stálu Božiu prítomnosť bude nám pomôckou 
k dosiahnutiu dokonalosti.

4. Nezabúdajme: hoci kde budem, je pri mne Boh.

Boh je všemohúci

My, ľudia, nemôžeme veľa vecí urobiť. A veľa z toho, čo urobí
me, neurobíme vlastnou silou, ale pri pomoci zvierat, strojov a pod. 
A keď chceme niečo urobiť, potrebujeme na to čas, materiál, nástro
je. Nie je tomu tak u Boha.

Boh môže urobiť všetko, čo len chce, nepotrebuje na to čas, ma
teriál, ani nástroje. Boh všetko robí z ničoho, to znamená t v o r í .  
Ani najmocnejší človek nemôže urobiť čosi z ničoho. Musí mať ne
jaký materiál, ktorý spracuje. Boh materiál nepotrebuje. On tvorí 
z ničoho. Boh je všemohúci. Boh stvoril nebo a zem, celý vesmír.

Sväté písmo už v prvých slovách zvelebuje Božiu všemohúcmosť, 
ktorá sa prejavila v stvorení sveta: „N a počiatku stvoril Boh nebo 
a zem'' (1 Mojž. l, 1). Sväté písmo poukazuje na to, že Boh „len 
povedal a stalo sa, sám rozkázal a stvorenie povstalo” (Z 32, 9), 
taktiež opätovne pripomína, že „u Boha nijaká vec inie je nemožná'' 
(1 Mojž. 18, 14; Lk 1, 37).

Tak spievame v  prokimene na večierni: „Boh naš na nebesi i na 
žemli, Vsja jelika vosohoťi sotvori" —  „Čokoľvek chce Pán, činí na 
nebi a na zemi, v  mori a všetkých vodných hlbinách" {Ž 134, 6). 
„Nebesá rozprávajú slávu Božiu, obloha hlása dielo jeho rúk" (Z 
18, 2). Len jeden jediný pohľad na hviezdnaté nebo, na bezmeml 
nebeské priestory nám hovorí o všemohúcnosti Božej.



Na Božiu všemohúcnosť poukazujú aj tajné sily prírody a ich 
účinky. Akým ¡nekonečne malým, bezmocným a slabým cíti sa člo
vek, keď pozoruje svet v  jeho veľkosti a kráse. Boh stvoril milióny 
žijúcich bytostí vo všetkých formách a podobách, a my ľudia aj 
keby sme všetci dali dokopy svoje rozumy, nie sme schopní stvoriť 
jedno steblo trávy.

Boh je všemohúci. On udržuje tento svet, svet a všetky stvore
nia žijú tak dlho, ako dlho to chce Boh.

Boh hoci je všemohúci, sa nemôže mýliť, nemôže luhať, lebo to 
odporuje podstate a pojmu Boha. Tiež nemôže urobiť to, čo vo svo
jom pojme obsahuje protirečenie, mapr. okrúhly štvorec, štvorhran- 
ný trojuholník. Svätý Tomáš správne poznamenáva, že „prilieha- 
vejšie je tak povedať, že také niečo je nemožné, než povedať, že 
Boh to ¡nemôže urobiť."

Božia všemohúcnosť je ¡nám dôvodom a pohnútkou k tomu,
1. aby sme neboli pyšní a namyslení na svoje vlastné sily. Hoci 

aké vysoké miesto, úrad, právomoc by mal človek, ostáva vždy 
len človekom, je dočasným, smrteľným, pred Bohom je ničím ako 
hŕstka prachu či ¡popola. Jedine Boh je veľký a všemohúci. A toto 
¡nás má napomínať, aby sme boli rozumní a pokorní.

2. Božia všemohúcnosť má nám byť dôvodom a pohnútkou k ne
ohraničenej dôvere v  Boha, aby sme svoju nádej skladali vždy na 
Boha, ktorý je všemohúci, ktorý svojou mocou nad všetkým vládne 
a všetko riadi k dobru tých, čo ho milujú (Rim 8, 28).

3. A konečne všetko začínajme „v  Božom mene". „Kto bývaš
v záštite Najvyššieho, kto zdržiavaš sa v  tôni Všemohúceho —  ne- 
dostúpi k tebe nešťastie, —  Ja nasýtim ho dlhým životom a uká
žem mu svoju spásu" (2 90).

Zoslanie Svätého Ducha — Prvá činnosť Cirkvi
V čase nanebovstúpenia Ježiša Krista mala Cirkev Kristova 

približne 500 členov.
Cirkev začala svoju existenciu n,a desiaty deň po nanebovstú

pení Ježiša Krista. V ten deň Svätý Duch v podobe ohnivých pla
meňov zostúpil na apoštolov, osvietil, posvätil a utvrdil ich a dal 
im dar jazykov a konania zázrakov. Apoštoli ihneď začali mi
sionársku činnosť. Pod vplyvom kázní sv. Petra sa dalo pokrstiť 
3 tisíc a zanedlho potom ďalších 2 tisíc ľudí. Takto v Jeruzaleme 
sa utvorila prvá kresťanská o;bec. Kresťania sa nazývali veriaci
mi, bratmi, svätými a Židia ich posmešne nazývali galilejskými, 
nazaretskými. Pohania v Antiochii ich nazvali Kristovými, kres
ťanmi, a takto, neskôr, začali sa aj sami nazývať. Prví kresťania 
chodili na modlitby aj do chrámu, a okrem toho kresťanské bo
hoslužby odbavovali v obyčajných dom och. Žili v zhode, v láske 
a boli vzorom všetkých cností.

Na pomoc si apoštoli vybrali 7 diakonov: Ioh mená sú: 
Štefan, Filip, Prochor, Nikanor, Timon, Parmen, Mikuláš. Grécke 
mená diakonov dokazujú, že po väčšine to boli Gréci. Diakoni sa 
mali starať o chudobných, kázať, krstiť.

Apoštoli, najmä apoštol Peter, konali medzi ľuďmi zázraky, 
preto boli u ľudí v úcte. Na činnosť apoštolov nemohli hľadieť 
bez závisti židovskí veľkňazi. Preto uväznili Petra a Jána, po
stavili ich pred vysokú židovskú radu a prísne im zakázali kázať 
evanjelium. Ale apoštoli odpovedali: „Musíme viac poslúchať 
Boha ako ľudí.“ A kázali ďalej. — Tu treba pripomenúť člena ži
dovskej rady Gamaliela, ktorý vystúpil proti prenasledovaniu 
kresťanov hovoriac v rade: „. . . nechajte ich. Ak ich zámer alebo 
dielo je od ľudí, rozpadne sa. Ale ak je od Boha, nemôžete ho 
zničiť.“

Napriek tomu Židia prenasledovali kresťanov. Prvý bol zabitý 
diakon Štefan.

Apoštoli sa rozišli po svete kázať evanjelium.
Zoslaný Svätý Duch zmenil apoštolov. Táto zmena bola veľmi 

badateľná: dovtedy bojazliví a neučení, nebojácne vystupujú 
pred svetom, Židom i pohanom hlásajú evanjelium, šíria Cirkev 
Kristovu na všetky strany sveta.

9  Do 400 amerických duchovných 
spolu so svojimi biskupmi požiadalo 
americkú vládu, aby obmedzila pomoc 
štátu Izrael, ktorý nezachováva celý 
rad zásad Všeobecnej deklarácie o 
ľudských právach vo vzťahu k pa
lestínskemu obyvateľstvu. Upiera mu 
právo na vlasť a zdržuje aj riešenie 
štatútu svätého mesta Jeruzalema, 
ktoré sa má zmedzinárodniť.
0  Pápežská ročenka na r. 1981, kto
rej prvý výtlačok nedávno odovzdali 
Svätému Otcovi, uvádza:

Počet členov kardinálskeho kolégia 
je 126. Rezidenciálnych biskupských 
sídiel po celom svete je 2349 a titu* 
lárnych 1989.

V cirkvi je 92 prelatúr, 8 apoštol
ských administratúr, 19' apoštolských 
exarchátov a ordinariátov, 73 apoš
tolských vikariátov, 59 apoštolských 
prefektúr, 100 biskupských konferen
cií. V roku 1980 bolo menovaných 
131 arcibiskupov a biskupov.

V Ríme je 17 pápežských univerzít. 
Katolíckych univerzít na celom svete 
je 47. Teologických fakúlt je 41 a teo
logických fakúlt na štátnych univer
zitách je 33.

Celkom 228 mužských reholí s pá
pežským právom má 250 054 členov, 
a v 1214 ženských rehoľných spoloč
nostiach žije 772 988 rehoľníčok.
#  Pri jednej z januárových audiencií 
pripomenul Svätý Otec Ján Pavol II. 
chorým, ktorí ho prišli pozdraviť, že 
pohľad na Krista pomôže chorým ve
riacim urobiť znesiteľnejším ich polo
ženie, zaženie z duše mraky neistoty 
a skepsy a môže sa dokonca stať zdro
jom radosti u tých, ktorí si uvedomu
jú, že sa podieľajú na utrpení samého 
Pána.
O  Hoci boli v neapolskej oblasti pri 
poslednom zemetrasení ťažko poško
dené aj kostoly a kláštory, zriadili prí
slušníci neapolskej cirkevnej provincie
10 pomocných stredísk pre osoby, 
ktoré postihlo zemetrasenie. Okrem 
viacerých kňazov dalo sa k dispozícii 
strediskám do 50 bratov a v nemoc*- 
niciach, ktoré zriadili v kláštoroch, 
umiestnili a ošetrili stovky osôb. Tie 
kláštory, ktoré zemetrasenie nepoško
dilo, prichýlili aj komunity ťažko po
škodených kláštorov vo Velline a No- 
le.

Zo života eparchie 
Naši jubilanti

V tomto mesiaci si svoje životné 
jubileá pripomínajú títo vdp. duchov
ní otcovia:

Valentín Tkáč — 40 rokov od na
rodenia (14. s.), Eugen Leiner — 90 
rokov od narodenia (31. 5.).

MNOHÁ JA tIT, BLAHA JA ĽIT!

Z májových výročí
1. máj — Sviatok pracujúcich celé

ho sveta.
— r. 1786 — pred 195 rokmi — 

vo Viedni bola po prvýkrát uvedená 
Mozartova opera Figarova svadba.

— 1841 — pred 140 rokmi — v 
Prahe spustili na vodu prvý český 
kolesový parník.

5. mája — výročie Májového pov
stania českého ľudu v r. 1945 — 
významný deň ČSSR.



9. mája — výročie oslobodenia — 
Štátny sviatok ČSSR.

— r. 1886 — pred 95 rokmi — v 
Gbeloch sa narodil ThDr. JOZEF 
CÁRSKY, biskup, apošt. administrátor 
v Košiciach, predseda Spolku sv. Voj
techa (umrel r. 1962).

10. mája r. 1941 — pred 40 rokmi
— v Anglicku vznikla 313. českoslo
venská stíhacia peruť.

11. mája r. 1926 — pred 55 rokmi
— nórsky polárny bádateľ ROALD 
AMUNDSEN dosiahol severný pól.

14. mája r. 1316 — pred 665 rok
mi — sa narodil KAREL IV., kráľ 
český a cisár rímsky (umrel r. 1378).

20. mája r. 1506 — pred 475 rokmi
— umrel KRIŠTOF KOLUMBUS, ta
liansky moreplavec, objaviteľ Ameri
ky (nar. r. 1451).

— r. 1881 — pred 100 rokmi — v 
Trnave sa narodil národný umelec 
MIKULÄŠ SCHNEIDER-TRNAVSKÝ, 
hudobný skladateľ, spolutvorca Jed
notného katolíckeho spevníka, diri
gent a regenschori, autor piesňových 
zbierok, operety Bellarosa, organo
vých a chrámových diel, skladieb pre 
mládež a i. (umrel r. 1958).

Apoštolský snem v Jeruzaleme — Vyznanie viery

Spočiatku, berúc ohľad na židokresťanov, kresťania chodili na 
modlitby do synagóg a večerami na svoje bohoslužby —  sv. litur
gie do súkromných domov. Ale ako začali do Kristovej Cirkvi 
vstupovať pohania vo väčšom počte, nebolo možné vyžadovať 
od nich, aby dodržiavali starozákonné ceremoniálne predpisy ži
dovské. Začali sa nezhody: jedni sa domáhali dodržiavania sta
rozákonných cerem oniálnych predpisov, druhí, najmä apoštol 
Pavol a Barnabáš, vystupovali proti. Aby sa vyriešila táto otázka, 
roku 49— 50 zasadol v Jeruzaleme Apoštolský snem, na ktorom 
sa zúčastnili „apoštoli i starší“ . Prvý prehovoril apoštol Peter, 
potom apoštol Pavol a Barnabáš, ďalej apoštol Jakub. Rozhodnu
tie bolo  jednom yseľné: od kresťanov netreba vyžadovať dodr
žiavanie cerem oniálnych starozákonných predpisov. (Sk 15, 20). 
Tu tiež bolo rozhodnuté, že apoštol Pavol pôjde hlásať evanje
lium hlavne pohanom.

Podľa podania na tomto sneme bolo zostavené aj Apoštolské 
vyznanie viery (Symbol viery), ktoré bolo neskôr rozšírené na 
Nicejskom všeobecnom koncile a doplnené na Konštantinopol- 
skom všeobecnom  koncile. Preto terajšie vyznanie viery sa na
zýva Nicejsko-konštantinopolské.

SVÄTÝ MESIACA
APOŠTOL NÁRODOV

Stotník rozkázal, aby Pavla odvliekli do pevnosti. Keď 
ho začali sputnávať, Pavol povedal:

— Či vám je dovolené bičovať rímskeho občana, a to 
ešte bez súdu?

Stotník sa zľakol. Dal príkaz ihneď Pavla rozviazať. Ale 
aby upokojil aj Židov,, dal Pavla odviesť pred židovskú 
vysokú radu.

Nasledujúceho dňa stál Pavol pred židovskou radou. 
Prišiel aj sám veľkňaz Ananiáš.

— Mužovia, bratia, ja som si počínal pred Bohom vždy po
dľa najlepšieho svedomia, — začal hovoriť Pavol.

Veľkňaz Ananiáš ho prikázal udrieť po ústach.
— Boh teba udrie, obielená stena! — povedal Pavol. — 

Sedíš tu, aby si ma podľa Zákona súdil — a proti Zákonu 
ma kážeš biť!

Pavol, ktorý chcel prehovoriť k predstaviteľom židov 
skej vysokej rady, teraz videl, že je zbytočné namáhať sa 
ospravedlniť sa pred týmito ľuďmi. Vedel, že jedna čiastka 
z nich sú saduceji a druhá farizeji, preto povedal:

— Bratia, ja som farizej. Pre nádej vo vzkriesenie z 
mŕtvych ma súdia.

Rada sa skladala z farizejov a saducejov. Saduceji ne
verili v zmŕtvychvstanie, farizeji však zmŕtvychvstanie vy
znávali. Medzi členmi rady nastal rozkol. Farizeji začali 
Pavla obraňovať a veliteľ stráže zo strachu, aby pri tejto 
hádke nezabili Pavla, vyrval Pavla z ich rúk a dal ho 
odviesť do pevnosti.

Na druhý deň štyridsať Židov odprísahlo, že nebudú 
ani jesť, ani piť, kým Pavla nezabijú. O tomto sa dozvedel 
synovec Pavla, syn jeho sestry, ktorá žila v Jeruzaleme. 
Povedal to Pavlovi a Pavol veliteľovi. Ten prikázal hneď 
v noci pod dozorom sedemdesiatich jazdcov a dvesto mu
žov s kopijami previesť Pavla z Jeruzalema do Cézarey k 
Félixovi, vladárovi Júdska a Galiley.

Tej noci Pavol opustil Jeruzalem. Už nikdy sa sem nemal 
vrátiť.

Vladár Félix chcel počuť a vidieť Pavla. Dal si ho preto 
predvolať. Začali spolu debatovať. Pavol hovoril o spra
vodlivosti, o čistote a potom zaviedol reč na posledný súd. 
Vtedy ho Félix prerušil:

— Nateraz môžeš odisť, až budem mať čas, zavolám si 
ťa.

Félix upokojil aj židovskú radu. Členovia vysokej rady 
prišli, aby obžalovali Pavla pred Félixovým súdom. To sa 
im však nepodarilo. A Félix držal Pavla vo väzení v nádeji, 
že kresťania za neho zložia výkupné. Už dva roky sedel Pa
vol vo väzení v Cézarei.

Nastúpil nový vladár Festus. Vysoká rada využila situáciu 
a chcela znovu Pavla súdiť. Ale Festus bol spravodlivý štát

nik. Keď videl, že Pavol je nevinný, nevydal ho židovskej 
rade, ale postavil ho pred svoj súd. Opäť obviňovali Pavla 
členovia židovskej rady.

— Chceš ísť do Jeruzalema a tam byť súdený? — spýtal 
sa Festus.

— Odvolávam sa na cisára! — odpovedal Pavol.
— Na cisára si sa odvolal, pred cisára pôjdeš! — rozho

dol Festus.
Spolu s ostatnými väzňami prevzal Pavla stotník Július. 

Nasadli na loď, ktorá plávala smerom do Ríma.

Doplávali na Krétu. Pavol radil, aby v búrlivej jeseni ne- 
plávali ďalej, ale ani kapitán, ani stotník — jeho strážcovia, 
ho nepočúvali. Na mori ich zastihla búrka. Povyhadzovali z lo
de všetko, aby ju odľahčili. Štrnásť dní nevideli ani slnka, 
ani hviezd. Nemali vôbec nádej na záchranu. Pavol mal však 
videnie, že budú všetci zacbíánení. Na štrnásty deň ich 
búrka vyhodila na ostrov Maltu. Niekoľko mesiacov čakali 
na ďalšiu loď. Za ten čas Pavol na ostrove vyučoval a robil 
zázraky. Až na jeseň roku 61 doplávali k Rímu.

Ďaleko pred Rímom na Pavla čakali rímski kresťania.
Festus poslal priaznivú správu o Pavlovi. Stotník odovzdal 

Pavla veliteľovi cisárskej stráže a ten dovolil, aby Pavol do 
súdu mohol bývať v súkromnom byte. Mal však pri sebe 
vojaka, ku ktorému bol za ruku pripevnený dlhou reťazou, 
ako bolo vtedy vo zvyku.

Do Pavlovho bytu prichádzalo mnoho kresťanov. Pavol 
mohol hlásať evanjelium. Robil tak slovom a písmom. Vtedy 
z Ríma z väzenia poslal posolstvo Eťezanom, Kolosanom, 
Filipanom a Filemonovi.

„Pavol, z vôle Božej apoštol Ježiša Krista, svätým, ktori sú 
(v Efeze), veriacim v Krista Ježiša. (1, 1).

Povzbudzujem vás ja, väzeň v Pánovi: Žite dôstojne podľa 
povolania, ktorého sa vám dostalo, vo všetkej krotkosti 
a poníženosti a v zhovievavosti znášajte sa navzájom s lás
kou a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja! 
(4:1—3).

Jeden Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden Boh a Otec 
všetkých, ktorý je (a účinkuje) nad všetkými, skrze všetkých 
a vo všetkých. (4:5—6).

Oblečte si nového človeka, ktorého Boh stvoril v spravo
dlivosti, zbožnosti a pravde!

Preto odložte lož a každý hovorte so svojím blížnym iba 
pravdu, lebo sme si navzájom údmi!

Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom! Nedávajte diab
lovi príležitosť!

Ten, čo kradol, nech už nekradne, ale nech s námahou, 
vlastnoručne pracujúc, koná dobro, aby mal z čoho udeliť aj 
núdznym!

Nijaké mrzké slovo nech vám nevychádza z úst, ale iba 
dobré, také, čo je na osoh podľa potreby a ktoré prináša 
milosť tým, čo ho počujú.

(Pokračovanie na 15. str.)



ŽIVOT JEŽIŠA KRISTA
na základe štyroch evanjelistov 

Zmŕtvychvstanie a zjavenia Ježišove

Prázdny hrob —  Vzkriesenie (Mt 28, 1— 4; Mk 
16, 1—4; Jn 20, 2)

Keď prešla sobota, na úsvite prvého dňa týždňa' 
prišla Mária Magdaléna a druhá Mária pozrieť sa 
na hrob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie,- lebo 
anjel Pánov zostúpil z neba, pristúpil (k hrobu), od
valil kameň a sadol si naň. Jeho výzor bol ako blesk 
a jeho rúcho jasné ako sneh. Strážcovia sa ho naľa
kali, až sa triasli a ostali ako mŕtvi.

Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Má
ria, matka Jakubova, i Salome nakúpili voňavky 
a vybrali sa, aby ho pomazali.

A prvý deň týždňa,1 včas ráno, keď už slnko vy
šlo, išli ku hrobu. I hovorili si navzájom: „Kto nám 
odvalí kameň od vchodu do hrobu?" Ale keď po- 
hliadli, uvideli, že kameň je odvalený; bol totiž veľ
mi veľký.

Bežala teda Mária Magdaléna k Šimonovi Petro
vi a k tomu inému učeníkovi, ktorého Ježiš milo
val, a hovorí im : „Vzali Pána z hrobu a nevieme, 
kde ho uložili."

1. Prvý deň týždňa na pamiatku Ježišovho vzkriesenia 
pomenovali kresťania („deň Pána"/„dies dominica"), a na 
tento deň bola premiestená povinnosť svätiť sviatočný deň, 
ktorá sa predtým vzťahovala na sobotu.

Ženy chceli dokončiť náhlivé zabalzamovanie z piatočného 
večera.

„Vstal z mŕtvych!" (Mk 16, 5— 8).
(Iné ženy) vošli do hrobu i zazreli sedieť sprava 

mladíka, oblečeného do bieleho rúcha, a naľakali 
sa. On im všaik povedal: „Neľakajte sa! Hľadáte Je
žiša Nazaretského, ¡ktorý bol ukrižovaný? Vstal, niet 
ho tu.'Hľa, miesto, kde ho boli položili! Ale choďte, 
povedzte jeho učeníkom, najmä Petrovi: predchá
dza vás do Galiley; tam ho uvidíte, ako vám hovo
ril.' "

I vyšli a utiekli od hrobu, lebo sa ich zmocnil 
strach a úžas. A nikomu nič nepovedali, lebo sa 
báli.

Peter a Ján utekajú k hrobu (Jn 20, 3— 10)
Peter a ten iný učeník sa teda pobrali k ;brobu. 

Obaja spolu bežali, ale ten iný učeník1 čoskoro 
predbehol Petra a prvý došiel k hrobu. Nahol sa 
dnu a videl (tam) ležať plachty, ale nevošiel. Za ním 
prišiel aj Šimon Peter, vošiel do hrobu a videl 
(tam) ležať plachty,2 ¡kým šatka, ktorú mal (Ježiš) 
na hlave, nebola pri plachtách, ale osobitne zvinutá 
na jednom mieste. Vtedy vošiel aj ten iný učeník, 
ktorý prišiel prvý k hrobu, a keď (to) videl, uveril. 
Ešte totiž nerozumeli Písmu, že (Kristus) má vstať 
z mŕtvych.

Potom sa títo učeníci vrátili domov.

1. Ten druhý učeník je sv. Ján evanjelista ktorý vo svo
jom Evanjeliu nikdy sa nemenuje menom, ale vždy užíva 
nejaký slovný opis ako tento. Aj z tejto udalosti vidieť, že 
Ján bol omnoho mladší ako sv. Peter.

2. Slovom „plachty" sú tu označené kusy plátna, ktoré 
bývali užívané pri pohreboch váženejších osôb (šatka bola 
ako ručník na hlavu). Plátené obaly ležali na svojom mieste, 
ale mŕtvy už. nebol v nich. Sv. Ján z toho usúdi, že telo 
nemohlo byť odnesené preč.

Ježiš sa zjavuje Márii Magdaléne (Jn 20, 11—  
18).

Mária však stála vonku pri hrobe a plakala. Ako 
tak plakala, nahla sa do hrobu a uvidela dvoch 
anjelov, odetých v  bielom, sedieť na mieste, kde 
bolo ležalo Ježišovo telo, jedného pri hlave a druhé
ho pri nohách. Tí sa jej spýtali: „Žena, prečo pla
češ?" Povedala im : „Vzali mi Pána, a neviem, kde 
ho uložili."

Keď to povedala, obrátila sa a uzrela tam stáť 
Ježiša, ale nevedela, že je to Ježiš. Ježiš jej hovorí: 
„Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?" Ona, mysliac 
si, že je to záhradník, povedala mu: „Pane, ak si ho 
ty odniesol, povedz mi, kam si ho položil a ja si ho 
vezmem!" Ježiš ju oslovil: „Mária!" Ona sa obráti
la a zvolala po židovský: „Rabbuni!" —  to zname
ná: .Učiteľ!' Ježiš jej riekol: „Nedotýkaj sa ma, le
bo som ešte nevystúpil k Otcovi, ale choď k mojim 
bratom a povedz im: ,Vystupujem k svojmu Otcovi 
a vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a vášmu Bohu.'"

Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: 
„Videla som Pána" a to, čo jej povedal.

Ježiš sa zjaví ženám (Mt 28, 8— 10)
Tie rýohlo odišli od hrobu a so strachom i s veľ

kou radosťou bežali (to) zvestovať jeho učeníkom. 
A, hľa, Ježiš im prišiel v  ústrety a povedal: „Buďte 
zdravé!" Ony (k nemu) pristúpili, chytili sa mu nôh 
a poklonili sa mu. Vtedy im Ježiš vraví: „Nebojte 
sa! Choďte a zvestujte mojim bratom, aby šli do 
Galiley,- tam ma uvidia."

Nepravdivé reči —  Podplatenie stráže (Mt 28,
11— 15)

Keď tie (ženy) odišli, niektorí zo strážcov došli 
do mesta a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. 
Títo sa zhromaždili spolu so staršími a po porade 
dali vojakom mnoho peňazí so slovami: „Povedzte: 
,V noci prišli jeho učeníci a kým sme spali,1 ukradli 
ho.' A keby sa vladár o tom dopočul, my ho uspo
kojíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo." 
Oni teda vzali peniaze a urobili, ako ich poučili. A 
táto reč sa rozšírila medzi Židmi až podnes.

1. Proti týmto klamstvám ešte vždy platí poznámka sv. 
Augustína: Ak ste spali, akože ste videli, že jeho žiaci od
niesli telo Pánovo?

Ježiš sa zjaví učeníkom na ceste do Emauz (Lk
24, 13— 35)

A hľa, toho istého dňa dvaja z nich išli do osa
dy, vzdialenej na šesťdesiat honov1 od Jeruzalema, 
menom Emauz, a zhovárali sa o tom všetkom, čo sa 
bolo prihodilo. Ako sa tak zhovárali a vypytovali, 
aj sám Ježiš sa priblížil a išiel s nimi. Ich očiam 
však bolo zabránené, takže ho nepoznali. I povedal 
im : „Aké to reči vediete idúcky medzi sebou?" 
Zastavili sa zarmútení; a jeden z nich, menom Kleo- 
fáš, mu odpovedal: „Ty si jediný cudzinec v  Jeru
zaleme, ktorý nevieš, čo sa tam stalo v  týchto 
dňoch?" Opýtal sa ich: „A  čo?" Odpovedali mu: „S 
Ježišom Nazaretským, ktorý bol skutkom i rečou 
mocný prorok pred Bohom i pred všetkým ľudom; 
ako ho veľkňazi a naši hodnostári vydali, aby bol 
na smrť odsúdený a ukrižovaný. No my sme dúfali, 
že on vykúpi Izraela. Teraz je však už tretí deň od
vtedy, čo sa to všetko stalo. Ba i niektoré ženy z na
šich nás poplašili: zavčas ráno boli pri hrobe, a keď 
nenašli jeho telo, prišli a povedali, že videli anje
lov, čo sa im zjavili a hovorili, že žije. Potom odišli



niektorí z .našich ku hrobu a našli tak, ako tvrdili 
ženy, ale jeho nenašli."

A on im povedal: „Ó  (vy) nechápaví a ťarbaví 
srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či M e
siášovi nebolo treba toto trpieť a tak vojsť do svo
jej slávy?" A počnúc od Mojžiša a všetkých proro
kov, vykladal im všetky Písma, čo sa na neho vzťa
hovali.

I priblížili sa .k mestečku, do ktorého išli a on sa 
tváril, ako keby mal ísť ďalej. Ale o:ni .naliehali na 
neho a hovorili: „Ostaň s nami, lebo sa zvečerieva 
a deň sa už schýlil!" Vošiel teda s nimi do domu. A 
stalo sa, že keď s nimi stoloval, vzal chlieb, p o 
žehnal ho, lámal a podával im. Tu sa im otvorili oči 
a spoznali ho. On im všaik zmizol z očí.

I povedali si: „Či nám nehorelo srdce, keď nám 
rozprával cestou a otváral Písma?" A ešte v  tú ho
dinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema, kde našli 
zhromaždených jedenástich a tých, čo boli s nimi. 
Títo hovorili: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil 
sa Šimonovi." Aj oni vyrozprávali, čo sa stalo cestou 
a ako sa im dal poznať pri lámaní chleba.

R.ímske štádium (starý hon), používané aj Židmi v Je
žišovej dobe ako jednotka miery, zodpovedalo asi 185 m. 
Tých 60 stadií bolo teda trocha viac ako 11 km.

Ježiš sa zjavuje apoštolom vo Večeradle . .  . (Lk
24, 36— 43)

Keď toto rozprávali, (Ježiš) sa objavil uprostred 
nich a povedal im: „Pokoj vám!" Ale oni sa naľa
kali a prestrašení si mysleli, že vidia ducha. Pove
dal im teda: „Čo sa plašíte a prečo vám vznikajú 
v duchu pochybnosti? Pozrite na moje ruky a na 
moje nohy, že som to ja !1 Ohmatajte ma a presved
čte sa, lebo duch nemá telo a kosti, ako vidíte, že ja 
mám." A keď to povedal, ukázal im ruky a nohy. 
Keď však ešte neverili a divili sa plní radosti, opýtal 
sa ich: „Máte tu niečo zajesť?" Podali mu teda kus 
pečenej ryby. I vzal si a zjedol ju pred nimi.

. . .  a dá im moc odpúšťať hriechy (Jn 20, 21— 23)
Tu im Ježiš znova povedal: „Pokoj vám! Ako 

mňa poslal Otec, tak aj ja posielam vás." Keď to 
povedal, dýchol na nich a povedal: „Prijmite Ducha 
Svätého; ktorým .odpustíte hriechy, budú im od
pustené; ktorým zadržíte, budú (im) zadržané."2

1. Ježišove zjavenia majú apoštolom dokázať skutočnosť 
jeho zmŕtvychvstania. Oni totiž majú byť vierohodnými 
svedkami o tejto udalosti pred všetkými ľuďmi.

2. Počas toho zjavenia Ježiš dal apoštolom moc odpúšťať 
hriechy v jeho mene. Ustanovil teda sviatosť pokánia.

Ježiš sa znova zjaví apoštolom vo Večeradle (Jn
20, 24— 29)

Tomáš však, jeden z Dvanástich, zvaný Dvojča, 
nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. I povedali mu ostat
ní ¡učeníci: „Videli sme Pána". On im vyhlásil: „A k 
len neuvidím na jeho rukách znak po klincoch a 
nevložím prst do rán po klincoch a nevložím -ruku 
do jeho boku, neuverím."

O osem dní jeho učeníci boli zasa v  (tej) sieni 
a Tomáš s nimi. Tu vošiel Ježiš zatvorenými dvera
mi, postavil sa doprostred a povedal: „Pokoj vám!" 
Potom sa obrátil na Tomáša so slovami: „V lož sem 
svoj prst a pozri sa na moje ruky! Vystri ruku a 
vlož ju do môjho boku ! A nebuď neveriaci, ale ve
riaci!" Odpovedal mu Tomáš: „Pán môj a Boh 
môj!" Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si videl. 
Blažení tí, ktorí nevideli a uverili!"

Ježiš sa zjaví učeníkom pri Galilejskom jazere . . .
(Jn 21, 1— 14)

Potom sa Ježiš znova zjavil učeníkom pri Tibe- 
riadskom .mori.1 A zjavil sa takto: Boli pospolu Ši
mon a Peter a Tomáš, zvaný Dvojča,, Natanael 
z Kány Galilejskej, synovia Zebedejovi a iní dvaja 
z jeho učeníkov. Raz im Šimon Peter vyhlásil; 
„Idem loviť ryby!" Odvetili mu: „Ideme aj my s te
bou." Vybrali sa teda a nasadli na loď, ale tú noc 
nič nechytili.

Keď sa už brieždilo, Ježiš zastal na brehu; ale 
učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš zavolal na 
nich: „Dietky, máte niečo zajesť?" Odpovedali mu: 
„Nemáme". On im povedal: „Spusťte sieť napravo 
od lode a nájdete!" Spustili teda (sieť), a pre množ
stvo rýb ani jiu nevládali vytiahnuť.

Tu povedal Petrovi ten učeník, ktorého Ježiš mi
loval: „T o je Pán!" Len čo Šimon Peter počul, že to 
je Pán, pripásal si vrchný odev, lebo nebol obleče
ný, a 'hodil sa do mora. Ostatní učeníci zasa prišli 
na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto 
lakťov2 a ťahali sieť s .rybami.

Ako teda vystúpili na zem, videli (tam) rozloženú 
pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im 
povedal: „Doneste z tých rýb, oo ste teraz chytili!" 
Šimon Peter sa teda pobral a vytiahol na breh sieť, 
plnú veľkých rýb, stopäťdesiattri; a hoci ich aj toľko 
bolo, sieť sa nepretrhla.

Ježiš ich vyzval: „Poďte si zaraňajkovať!" A ani 
jeden z učeníkov sa ho neopovážil spýtať: „Kto si 
ty?" —  lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil (k 
nim), vzal chlieb a dal im, podobne aj rybu.

Toto sa už po tretí raz Ježiš zjavil učeníkom po 
svojom zmŕtvychvstaní.

1. Toto zjavenie Ježišovo, ktorým sv. Ján zakľučuje svo
je Evanjelium, patrí medzi najživšie a najkrajšie stránky 
Evanjelia.

2. Lakeť meral asi 46 cm. Loďka bola teda vzdialená od 
brehu asi 100 m.

. . .  a zverí Petrovi prvenstvo (Jn 21, 15— 23)
Keď sa teda naraňajkovali, vraví Ježiš Šimonovi 

Petrovi: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma viac ako 
títo?" Odpovedal mu: „Hej, Pane, ty vieš, že ťa mi
lujem!" (Ježiš) mu .povedal: „Pas moje baránky!" 
Pýtal sa ho aj po druhý raz: ,,Šimon, syn Jánov, mi
luješ ma?" (On) mu odpovedal: „Hej, Pane, ty vieš, 
že ťa milujem!" Povedal mu: „Pas moje ovce!"

Pýtal sa ho po tretí raz: „Šimon, syn Jánov, mi
luješ m a?"1 Peter sa zarmútil, že sa ho tretí raz pý
tal: „Miluješ ma?" a odpovedal mu: „Pane, ty vieš 
všetko; ty vieš, že ťa milujem!" Ježiš mu odpove
dal: „Pas moje ovce! —  Veru, veru, hovorím ti, 
.kým si bol mladší, sám si sa opásal a išiel si, kani sa 
ti zachcelo,- .ale keď zostarneš, vystrieš ruiky a iný 
ťa opáše a povedie ťa, kam sa ti nebude chcieť/ 
To povedal, aby označil, akou smrťou (Peter) oslávi
Bo.h.a.2 _ . .

1. Táto Ježišova otázka Petrovi, či ho miluje, trikrát zo
pakovaná, až nápadne pripomína trojnásobné zapretie Petro
vo počas utrpenia. Potom na trojnásobné vyznanie Petrovej 
lásky udelí mu Ježiš prvenstvo nad celou Cirkvou. Teda 
urobí ho prvým pápežom.

2. Svätý Peter skutočne podstúpil mučeníctvo v Ríme za 
prenasledovania cisára Nerona v roku 67.

Jánova budúcnosť
Keď to povedal, vyzval (Petra): „Poď za mnou!" 

Peter sa obrátil a videl, že ide za nimi aj ten uče-



•ník, ktorého Ježiš miloval a ktorý sa pri (.poslednej) 
večeri nachýlil k jeho hrudi a spýtal sa ho: „Pane, 
kto ťa to zradí?" Keď ho teda Peter zazrel, povedal 
Ježišovi: „Pane, a čo »bude s týmto?" Ježiš mu po
vedal: „Ak chcem, aby (tak) ostal, kým sa nevrá
tim, čo ťa do toho? Ty poď' za mnou!"

I rozšírila sa zvesť medzi bratmi, že ten učeník 
nezomrie.1 No Ježiš mu nepovedal, že nezomrie, ale 
len: „Ak chcem, aby (tak) ostal, kým sa nevrátim, 
čo ťa do toho?"

1. V dôsledku tejto udalosti rozšíril sa názor, že Ján (uče
ník, ktorého Ježiš miloval) nezomrie, ale dožije sa druhého 
príchodu Pánovho. Preto samé Evanjelium sv. Jána snaží 
sa vyvrátiť tento názor, lebo nezodpovedá tomu, čo Ježiš 
povedal.

Ježiš sa zjaví učeníkom na jednom vrchu v Gali-
lei. . .  (Mt 28, 16— 17)

Jedenásti učeníci odišli teda do Galiley na horu, 
kam im bol Ježiš prikázal. A keď ho uzreli, poklo
nili sa; niektorí však pochybovali.

. . . a  zverí im apoštolské poslanie. (Mt 28, 18—
20)

Tu pristúpil (k nim) Ježiš a povedal im :1 „Daná 
mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, 
učte všetky národy a .krstite ich v  mene Otca i Syna
i Ducha Svätého a učte ich zachovávať všetko, čo 
som vám prikázal! A, hľa, ja budem s vami po všet
ky dni až do skončenia sveta!"

1. Ježiš tu ustanovuje sviatosť krstu a vyhlasuje ju za ne
nahraditeľnú pre dosiahnutie večnej spásy.

Nanebovstúpenie 
V Jeruzaleme: Ježiš dáva posledné pokyny (Lk

24, 44—49.)
Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám ho

voril, kým som bol ešte s vami, že sa musí všetko 
splniť, čo je o mne napísané v  Mojžišovom zákone, 
v Prorokoch a Žalmoch." Tu im otvoril zmysel, a;by 
rozumeli Písmam, a povedal im: „Tak je napísané1 
a tak bolo treba Mesiášovi trpieť a tretieho dňa 
vstať z mŕtvych a (tak treba) v  jeho -mene hlásať 
pokánie a odpustenie hriechov medzi všetkými ná
rodmi, počnúc od Jeruzalema. A vy ste svedkami 
tých vecí. Hľa, ja vám zošlem toho, ktorého vám 
môj Otec prisľúbil! Vy však zostaňte v  meste, kým 
nebudete vystrojení mocou zhora!"

1. V Starom zákone je viac miest, kde_ sa hovorí o utrpení 
Mesiášovom, ale za Ježišových čias Židia radšej čítavali 
stránky o jeho sláve. Preto chápeme, že Ježiš nástojčivo po
učuje svojich apoštolov o tomto základnom bode svojh0 zja
venia.

Na Olivovej hore: Vstúpi na nebo (Lk 24, 50—
53)

Potom ich vyviedol až k Betánii. I pozdvihol svo
je ruky a požehnal itíh. A vtom, keď ich žehnal, 
vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa pred 
ním poklonili a vrátili sa do Jeruzalema s veľkou 
radosťou. Odvtedy sa (stále) zdržovali v  chráme, 
chváliac a zvelebujúc Boíha.

Záver Jána Evanjelistu (Jn 20, 30— 31)
Ešte mnoho iných znamení Ježiš vykonal pred 

(svojimi) učeníkmi, ktoré nie sú napísané v  tejto 
knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš 
je Mesiáš, Syn Boží, a aby ste vierou dosiahli život 
v jeho mene.'

Záver učeníkov Jána Evanjelistu (Jn 21, 24— 25)
A to je ten učeník, ktorý svedčí o týchto veciach

a toto napísal; a vieme, že jeho svedectvo je hodno
verné.

Ježiš však vykonal aj mnoho iných vecí. Keby sa 
všetky mali dopodrobna opísať, vari ani celý svet by 
nemohol obsiahnuť takto napísané knihy.

(Pokračovanie z 12. str.)
Odstráňte od seba všetku trpkosť, rozhorčenosť, hnev, 

krik, rúhanie a všetku zlosť! Buďte si navzájom láskaví 
a milostiví; odpúšťajte si navzájom, ako aj Boh vám od
pustil v Kristovi!

Smilstvo zasa a akákoľvek nečistota alebo chamtivosť nech 
sa ani len nespomínajú medzi vami, ako sa svedčí na svä
tých; ani necudnosť, ani hlúpe a táravé reči, čo sa nesluší, 
ale skôr vzdávajte vďaky! Toto si teda dobre uvedomte, že 
ani smilník, ani nečistý, ani chamtivec — nemajú podielu 
na Kráľovstve Kristovom a Božom!

Nedajte sa nikomu oklamať prázdnymi rečami, lebó pre 
toto prichádza Boží hnev na prívržencov nevery.

Skúmajte teda, v čom má Pán záľubu a nemajte nič spo
ločného s neplodnými činmi tmy!

Bratia, dajte si teda pozor na to, ako si počínate — nie 
ako nemúdri, ale ako múdri! Využívajte čas, lebo (žijeme) 
zlé dni! Preto nebuďme nerozumní, ale usilujte sa pochopiť, 
v čom je vôľa Pánova!

Neopíjajte sa vínom, v ktorom sa skrýva rozpustilosť, ale 
sa naplňujte Duchom, baviac sa medzi sebou žalmami, chvá
lospevmi a duchovnými piesňami!

(V manželskom živote) buďte si navzájom poddaní v bázni 
Kristovej! Ženy nech sú poddané svojim mužom ako Páno
vi, lebo muž je hlavou ženy tak, ako Kristus je hlavou 
Cirkvi, on. Spasiteľ (svojho) Tela! A ako Cirkev je poddaná 
Kristovi, tak nech sú ženy svojim mužom vo všetkom!

Vy, mužovia, milujte svoje ženy, ako Kristus si zamiloval 
Cirkev, a obetoval sa za ňu, aby ju posvätil a očistil obmy
tím vodou a slovnou (formulou,), a tak si vystrojil Cirkev 
nádhernú, bez škvrny a vrásky a bez iných podobných 
(chýb), aby bola svätá a bez úhony. Takto i mužovia sú po
vinní milovať svoje ženy ako vlastné telá. Kto miluje svoju 
ženu, seba samého miluje. Veď nikto nikdy nemal v nená
visti svoje telo, ale ho živí a opatruje tak, ako Kristus Cir
kev, pretože sme údmi (tohto) jeho Tela. Preto človek 
opustí otca a matku a pridruží sa k svojej žene a budú 
dvaja v jednom tele. Je to veľké tajomstvo — ja však to 
hovorím o Kristovi a Cirkvi. Nuž teda aj vy, každý jeden 
(z vás) nech miluje svoju ženu ako seba samého a žena nech 
si váži (svojho) muža!

Vy, dietky, poslúchajte rodičov v Pánovi, lebo tak je to 
spravodlivé! Cti otca svojho a matku svoju! — To je prvé 
prikázanie s prisľúbením: aby sa ti dobre vodilo a aby si 
dlho žil na zemi.

Vy však, otcovia, nerozdražďujte svoje deti, ale vychová
vajte ich v poslušnosti a bázni Pánovej! (4:24—32; 5:1—33; 
6:1—4).

Milosť so všetkými, ktorí milujú Pána nášho Ježiša Krista, 
s neporušenosťou!"

Podobný list napísal apoštol Pavol aj Kolosanom. Potom 
ešte písal Filipanom:

„Bratia, radujte sa v Pánovi vždycky! Znovu vravím: Ra
dujte sa!

Preukazujte svoju láskavosť ku všetkým ľuďom! Pán je 
blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom v modlit
be a prosbe s vďakou predkladajte svoje žiadosti Bohu! A 
Boží pokoj, ktorý prevyšuje všetko chápanie, bude chrániť 
vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi.

Konečne, bratia, na to, čo je pravdivé, čo je vznešené, čo 
je spravodlivé, čo je sväté, čo je milé, čo má dobrú povesť, 
ak je dačo hodné cti alebo pochvaly, na to myslite! Čo ste 
sa naučili, čo ste prevzali, čo ste počuli a čo ste videli na 
mne, to konajte! A (tak) Boh pokoja bude s vami." (Fil 4:4 
— 9).

Prešli dva roky Pavlovho väznenia. Na konci roku 63 bol 
Pavol prepustený na slobodu. Žalobcovia z Jeruzalema ne
prišli alebo prišli veľmi neskoro. Rímski kresťania sa tešili. 
Vítali medzi sebou apoštola Pavla.

Je pravdepodobné, že apoštol Pavol sa teraz vydal na 
apoštolskú cestu do Španielska, odkiaľ poplával znovu na 
ostrov Krétu. Na Kréte vymenoval Títa za biskupa a potom 
mu ešte poslal list — posolstvo. Potom navštívil cirkevné 
obce v Malej Ázii, Grécku a Macedónsku, ktoré založil, 
a odtiaľ sa vrátil do Ríma.



Spiridon1— odhalíte! klamstva
Na pohreb mladej manželky baču Spiridona v malej de

dinke ostrova Cypru zišlo sa veľa ľudí. Všetci ľutovali ešte 
mladého, dobrého človeka a siroty, ktoré ticho plakali pri 
rakve. Spiridon bol chudobný bezzemok, preto od detstva 
bol pastierom. Každého dňa vyháňal svoje ovce a kozy na 
pastvu. Odchádzal, keď sa rozvidnievalo a prichádzal do
mov, keď slnko zapadalo. Keď vyrástol, oženil sa. S manžel
kou žil krátko. Teraz pri rakve stáli dve siroty.

Ľudia poplakali nad sirotami, ľutovali ich a rozišli sa. A 
Spiridon naďalej vyháňal svoje ovce na pole. Už sa neože
nil. Sám sa staral o deti a brával ich so sebou na pole.

Prešlo niekoľko rokov. Spiridona poznalo celé okolie ako 
veľmi rozumného človeka, znajúceho Písma. Ľudia denne 
videli, ako sedel pod kríkom, dokiaľ sa ovce pásli, a čítal. 
Preto aj radi s nim rozprávali, lebo veľa sa od neho nauči
li. Poznali ho ako človeka úprimného srdca a dobrého živo
ta a ešte k tomu sa o ňom rozšírila zvesť, že svojím spra
vodlivým životom dosiahol milosť u Boha, že samým svojím 
slovom liečil aj veľmi ťažké choroby. A keď kresťania hľa
dali biskupa pre Trimidunt, mesto na Cypre, veriaci si žia
dali mať za biskupa Spiridona. Trimiduntská diecéza na vý
chodnom pobreží ostrova Cypru väčšinou sa skladala z úbo
hých pastierov a rybárov. Vtedy, keď bača Spiridon sa stal 
biskupom Cirkvi v Trimidunte, už vládol cisár Konštantín 
Veľký.

V Trimidunte nastal hlad. Akýsi ziskuchtivý kupec nakúpil 
veľa obilia, čakajúc na ešte väčší hlad a biedu, aby svoje 
obilie predával čím drahšie. A keď sa hlad začal veľmi ší
riť, predával obilie za veľmi vysoké ceny. Akýsi úbožiak 
prišiel ku kupcovi a prosil ho, aby mu požičal trochu žita, 
že mu ho po úrode vráti ešte aj s prídavkom.

— Iď, prines peniaze a budeš mať to, čo kúpiš! — odo
hnal bedára kupec.

Človek zaplakal a odišiel k biskupovi Spiridonovi a po
rozprával mu o svojej biede a nemilosrdnosti kupcovej. On 
nemal peniaze, aby si kúpil zrno.

— Neplač! Choď domov, — odpovedal mu Spiridon, — 
lebo takto hovorí Svätý Duch: zajtra ráno budeš mať vo 
svojom dome dosť žita. Kupec ti bude ponúkať, aby si bral 
zadarmo, koľko chceš.

Tej noci nad Trimiduntom prehnala sa veľká búrka. Zvali
la kupcove sklady, a voda, čo sa vyliala z potokov, odnášala 
obilie z rozvalených sypancov. Kupec behal po meste a pro
sil ľudí, aby zachraňovali jeho majetok, lebo ostane navždy 
chudobným. Potom už prosil, aby ľudia brali a odnášali žito 
sebe, kto koľko chce, bez zaplatenia. Podľa Spiridonovej 
predpovede Pán Boh potrestal nemilosrdného kupca . . .

Raz Spiridon prechádzal jednou dedinou a sadol k vrátam 
jedného domu odpočinúť si. Žena z toho dvora, ktorá tajne 
udržiavala hriešne styky, priniesla vodu, aby podľa obyčaje 
pocestný sa napil a osviežil si nohy. A Spiridon, ktorý mal 
dar poznávania ľudských skutkov, videl aj jej skutky a po
vedal jej:

— Nevezmem od teba vodu, žena!
Toto povedal nie preto, že sa hnusil od hriešnice, ale 

chcel, aby sa ona spamätala a chránila sa hriechov. Avšak 
žena nerozumela jeho slovám a prosila, aby prijal vodu. 
Vtedy Spiridon jemne jej pripomenul jej hriechy pobádajúc 
ju k pokániu. Žena sa začudovala, ale aj nastrašila, že jej 
tajomstvo nie je skryté pred očami biskupa Spiridona, ktorý 
vidí i do duše. Padla k jeho nohám a s plačom vyznala svo
je hriechy.

— Odpúšťajú sa ti tvoje hriechy, — rozhrešil ju biskup 
Spiridon slovami evanjelia. — Už si zdravá, ale viac ne
hreš!

A tá žena od toho času napravila svoj život a viacerým 
slúžila ako vzor spravodlivého života.

Roku 325 biskup Spiridon sa vybral na Prvý všeobecný 
cirkevný koncil do Nicey, ktorý bol zvolaný na posúdenie 
učenia Aria. Arius nazýval Božieho Syna stvorením, tvorom.

K jeho bludu sa pripojili aj biskupi: Eusébius z Nikomédie, 
Maris z Chalcedónu, Teognius z Nicey.

Na koncile nastali veľké dišputy, ktoré trvali dlho. Pravú 
vieru veľmi úspešne obhajoval kňaz Alexander, ktorý vtedy 
zastupoval chorého carihradského patriarchu Mitrofána 
a diakon alexandrijskej cirkvi Atanáz. To boli učení kňazi, 
ktorí vedomosťami svetských vied prevyšovali prítomných 
biskupov. A svetské a filozofické vedomosti tu boli potreb
né, pretože k bludárom sa pripojili filozofi, zvaní peripate- 
tikmi, ktorí výrečnosťou, vykrúcaniami, sylogizmami a so- 
fizmami boli veľmi silní a v dišpute nebezpeční, a tých, 
ktorí tento spôsob dišputy nepoznali, mohli ľahko priviesť 
do pomykova v neprospech pravoveria. Jeden z tých filozo
fov, človek rozumný, pomáhal Ariovi, svojou výrečnosťou 
sekal ako dvojostrým mečom, vysmieval nevedomosť bisku
pov vo filozofii, pýšiac sa svojimi vedomosťami.

Biskup Spiridon vstal, aby začal dišputu s tým chytrým 
filozofom. Biskupi koncilu sa znepokojili. Tí, ktorí sedeli 
vedľa Spiridona, ho zdržiavali, aby ostal sedieť na svojom 
mieste. Všetci biskupi si ho vážili pre jeho spravodlivý ži
vot a pre jeho vek, ale všetci vedeli, že je človekom jedno
duchým, v svetských vedách neučeným. Všetky jeho vedo
mosti pozostávali z toho, že poznal učenie Krista Ukrižova
ného. Ako môže on diskutovať s učeným vo svetských ve
dách sofistom?

Ale Spiridon rozhodne vstal a prišiel k filozofovi. Vedel, 
akou silnou je vyššia múdrosť, a akou slabou je sila len 
ľudskej múdrosti. Za všeobecného ticha, ktoré nastalo, Spi
ridon prehovoril k filozofovi:

— V mene Ježiša Krista, filozof, počúvaj moje slová, lebo 
chcem ti nimi povedať pravdu!

— Hovor, počúvam ťa, — odpovedal povýšene filozof.
Teraz začal hovoriť Spiridon. Koncil 318 svätých Otcov

mlčky sa pozeral na učeného filozofa a prostého biskupa, 
počúvajúc slová prostého, neučeného:

— Jeden je Boh, ktorý stvoril nebo a zem, aj človeka 
stvoril a dal mu dušu. A tiež všetko viditeľné a neviditeľné 
svojím všemohúcim Slovom stvoril. My veríme, že to Slovo 
je Synom Božím a Bohom, ktorý sa zmiloval nad naším po
blúdením, narodil sa z Panny a s ľuďmi žil, trpel a zomrel 
pre našu spásu a znovu vstal z mŕtvych a vykúpil ľudský 
rod. Očakávame Ho, že znovu príde súdiť všetkých spra
vodlivo a každému odplatí podľa jeho zásluh. Ďalej veríme, 
že On s Otcom je jednou bytosťou si rovnou. Toto všetko 
takto vyznávame bez všelijakých filozofických špekulácií. Ani 
ty nad tým tiež nefilozofuj, lebo všetko toto prevyšuje ro
zum a je vysoko nad všetkým ľudským poznaním. Vedz, že 
Božie Kráľovstvo nespočíva v krásorečnení, ale v duchu 
a pravde.

Spiridon sa trochu odmlčal a potom sa spýtal:
— Azda sa ti toto nepozdáva, filozof?
Filozof mlčal, ako keby nikdy v živote nevidel dišputu. 

Nevedel otvoriť ústa proti slovám starého, jednoduchého 
biskupa, lebo z nich sálala akási sila, ktorá ho premáhala.

— Nie v krásorečnení je Božie Kráľovstvo, ale v Božej 
sile, — šepkali niektorí Otcovia koncilu, pozerajúc sa na fi
lozofa, ktorý ešte vždy neodpovedal.

— Ja tiež myslím, že je tak, ako si povedal, — preho
voril nakoniec a pomaly filozof.

— Vtedy choď a prijmi znak svätej viery, — povedal mu 
Spiridon a odišiel na svoje miesto.

A filozof sa obrátil k svojim priateľom a žiakom, ktorí 
pri ňom stáli:

— Počúvajte ma. Dokiaľ dišputa so mnou šla slovami 
a dôkazmi rozumovými, premáhal som slová slovami a mú
drosťou som premáhal odporcu. A keď namiesto slov z úst 
tohto starca vychádzala akási nadľudská sila, nič nezmôžu 
slová proti sile, lebo človek nemôže sa protiviť Bohu. Keď 
z vás niekto tiež pocítil toto, keď hovoril starec, nech verí 
v Krista a so mnou nech nasleduje tohto starca, ktorého 
ústami hovoril Boh.

Ten filozof uveril v Krista Boha a radoval sa, že ho starec 
Spiridon premohol, na jeho úžitok.

(Dokončenie v budúcom čísle)
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