K sviatku sv. apoštolov Petra a Pavla: A poštol Pavol na súde pred vladárom Festom.

Sviatok Zoslania Svätého Ducha
Sobota pred Zoslaním Svätého Ducha — Zádušná sobota
Svojím nanebovstúpením Ježiš Kristus všetkým spravodlivým
otvoril nebo. Preto sobotu pred Zoslaním Svätého Ducha Cirkev
určila ako Sobotu zádušnú, ako deň modlitieb, za zomrelých, aby
našimi modlitbami a modlitbami Cirkvi Pán Boh otvoril našim zo
mrelým nebesá blaženého života večného. Nezabúdajm e aj na na
šich zomrelých, oni v N ebeskom kráľovstve sa nám odvďačia m od 
litbami za nás.
V
päťdesiaty deň po Pasche v Starom zákone Izraeliti oslavovali
výročie vyhlásenia Desatora Božích prikázaní na hore Sinaj —
v päťdesiaty deň po východe z Egypta. Toho dňa Izraeliti svoje do
my a synagógy zdQbili zelenými ratolesťami a podlahu d om ov pokrý
vali čerstvou trávou. Túto obyčaj prevzali aj kresťania, preto na
zvali tento sviatok ešte m enom : Zelené sviatky. A j my vtedy ozdo
bujeme chrámy a naše domy zelenými ratolesťami. Treba, aby táto
zeleň aj nám pripomínala udalosť vyhlásenia Božích prikázaní a s
tým aj povinnosť dodržiavať ich.
Ale hlavným motívom tohto sviatku u nás je Zoslanie Svätého
Ducha na apoštolov. O tejto udalosti takto píše kniha Svätého pís
ma zvaná Skutky Apoštolov:
„Ked prišiel sviatok Turíc, všetci (učeníci) boli pospolu na jed(Pofcraoovanie na 5. str.)

MIMORIADNE POSLANIE
SV. JOZEFA
„J ozef, muž Márie" (Mt 1, 16) —
týmito slovam i je vyjadrené mimoriad
ne poslanie sv. Jozefa. Keď nastal čas,
aby Preblahoslavená Panna Mária
vstúpila do manželského stavu, hľada
li jej primeraného ženícha. Zbožné p o 
danie h ovorí, že z Božieho vnuknutia
hlavný kňaz jeruzalem ského chrámu
prikázal, aby každý mládenec z rodu
D ávidovho položil na oltár suchú vet
vičku. Ktorého mládenca vetvička sa
zazelená, ten bude ženíchom Márie.
Avšak ani jedna vetvička sa do rána
nezazelenala. Veľkňaz však dal vyšet
riť, či ozaj všetci mládenci doniesli
vetvičky na oltár. Zistil, že Jozef,
ktorý tiež pochádzal z rodu D ávidov
ho, nedal svoju vetvičku na oltár. Sv.
Jozef sa zdržal toho, lebo už ako mlá
denec dal si sľub, že nevstúpi do man
želského stavu a zachová panictvo.
Veľkňaz však osobne prikázal Joze
fov i, aby aj on položil vetvičku na o l
tár, lebo to je Božia vôľa a Jozef z
poslušnosti tak učinil. A hľa vetvička
do rána sa rozzelenala a zakvitla
(Pokračovanie na s. str.)

MESIAC

VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ

T oh to ro čn ý jún je m esia com m n o h ých v ý z n a m n ý c h udalostí celo sp o lo č e n sk éh o význam u. V pr
vo m rade m ám e na m ysli v o ľ b y do v š e tk ý c h stu p ň o v našich za stu p iteľsk ých zborov, pri ktorých
je d n o m y se ľn ý m odovzdan ím našich hlasov na k an d id átov N árodného frontu budem e pred celým
sv eto m d oku m en tova ť svoju lásku a oddanosť n ášm u sp o lo č e n sk ém u zriadeniu, k toré skutkami do
kazuje sta rostlivosť o pracujúceho člo vek a .
V o ľb y budú p re nás p ríležitosťou k osv ed čen iu ob čia n sk ej v y s p e lo s ti, ako aj výra zn ým prejavom
odhodlania v jed n ote so v š e tk ý m i našim i sp olu ob ča n m i plniť ú loh y, k to ré vyp lýva jú z návrhu hlav
n ých sm ero v h osp o d á rsk eh o a so ciá ln eh o rozvoja Č e sk o slo v e n sk e j 'socialistickej republiky na roky
1 9 8 1 — 1985, k to ré p rerokova l X V I. zjazd v ed ú c ej z lo ž k y N árodnéh o frontu ČSSR KSČ.
O bdobie sed em d esia ty c h
n ého m iero véh o rozvoja a
pracujúceho ľudu, posilnil
šich národov a národností,
so S ov ietsk ym zvä zo m , so

ro k ov v o jd e do dejín n ašej socia listick ej v ý sta v b y ako desaťročie stabil
p lo d n ej bu d ova teľsk ej práce. U pevn ilo sa socia listické zriadenie, moc
sa zvä zo k rob otn ík ov, roľn íkov a in teligen cie, prehĺbila sa jednota na
v š e tk éh o č e s k o s lo v e n s k é h o ľudu. U pevn ilo sa priateľstvo a spojenectvo
v še tk ý m i b ra tským i so c ia listic k ým i krajinami.

V zrástol e k o n o m ic k ý poten ciál n ašej krajin y, zvýšila sa hm otná i kultúrna ú roveň a sociálne is
to ty všetk éh o ob yva teľstv a . H la vn é s m e r y h osp o d á rsk eh o a sociá ln eh o rozvoja našej spoločnosti
na ro k y 1981— 1985 nadväzujú na dosia hn uté v ý s le d k y , berú do úvahy n áročnosť vnútorných i von
kajších p o d m ien o k a v súlade s líniou budovania rozvin utej socia listick ej sp o lo čn o sti vyjadrujú zá
kladn é ciele a c e s t y ich u skutočňovania v sie d m e j päťročnici.
V o ľb y sa v našich p od m ien k a ch diam etráln e líšia od vo lieb , k to ré sa kónávali v minulosti, alebo
od týc h , a k é sa konajú e š te aj d n es v k a p ita listick ých krajinách, k d e jed n otlivé stra ny súperia o to,
a b y získali p re seba čím väčší p o č e t v o ličo v , p ričo m ich p red v o leb n é sľu b y sú poväčšin e iba myd
lo vým i bublinami, k to ré veľm i rýc h lo po voľbá ch spľasnú.
N a še v o ľb y sú prehliadkou to h o , č o sa v y k o n a lo , potvrden ím správn osti c e s ty , ktorú konám e, vý
razom oddanosti sp o lo č e n sk é m u zriadeniu, v k to ro m je na p rvom m ieste dobro človek a , spoločnosti.
K d e č lo v e k nie je viac p red m eto m v yk o risťo va n ia lež osobn osťu , ktorá má za ručen é v š e tk y práva a
o ktorú je postarané.
Z oberm e si len všetk u tú sta rostlivosť, ktorú n a še s p o lo č e n s k é zriadenie vynakladá o človeka od
k o lísk y až po jeh o n ajvyššiu 'starobu. Starosť o matku a dieťa, o rodinu, o šk olskú a študujúcu mlá
d ež, a m la d om a n želov, o pracujúcich, o našich sta rých obča n ov. Z o berm e si len rozsiahlu sociálnu
a zdravotnícku sta rostlivosť, v k to r ý c h s m e na je d n o m z p rv ých jn iest na sv ete.
Rast zdravej rod in y sa p od p oru je rozsiahlou b y to v o u výsta vb ou , v e ď v s v e tlý c h , priestranných a
zd ra vých b y to v ý c h jed n otká ch žije, b ýva a p ra cu je náš so c ia listic k ý člo v e k . K ý m v kapitalistických
krajinách rastie n eza m estn a n osť a k lesá životn á ú roveň , u nás je d osta tok p ra covn ých príležitostí
pre v šetk ýc h .
S prievod n ým zja vom hospodárenia podľa kap ita listick éh o sp o lo č e n sk é h o a h ospod árskeh o poriad
ku sú k rízy. M iliardy sa investujú d o v ý r o b y n ič iv ý c h zbraní. Kalkuluje sa s vojn ou , ktorá však nie je
a n em ô že b yť riešen ím na o d strá n en ie kríz. Prináša m o re utrpení, nešťastia a šk ôd m orálnych a
h m otn ých .
K ý m tí, čo rinčia zbraňam i, v y m ýšľa jú n o v é a n o v é n ičivé m e tó d y
m a sovéh o
vraždenia, zatiaľ
krajiny s v e to v e j socia listick ej s v e to v e j sú sta v y vyn akladajú v še m o ž n é úsilie za zachovanie tej naj
vzá cn ejšej p o z e m s k e j h o d n o ty č lo v ek a , m ieru. S o v ie ts k y zväz prichádza s n ovým i a n ovým i inicia
tívam i, k to rým i c h c e odvrátiť m ožn osť v o jn o v e j k o n fr o n tá c ie , ktorá b y znam enala hrozivú katastrofu
pre c e lý svet.
S p o m eň m e si hoci na v e ľ k ý , ro zv á žn y a m ú dry prejav predsed u prezídia N a jv yššie h o sovietu ZSSR
L. 1. B režneva , k to r ý p red n ieso l k o n c o m februára na X X V I. zja zd e KSSZ. V ča se, k eď sa vinou
Západu vyo stro va la m edzinárodná situácia, k e ď sa slovn ík p red sta viteľov USA hem žil vojenským i
term ínm i, k e ď sa zv y š o v a l r o z p o č e t na z b r o je n ie — v to m istom ča se n a jvyšší s o v ie ts k y predstaviteľ
prišiel s návrhom stretnutia na n a jv yšše j úrovni, s návrhom zakopať vojn ovú sek eru , zasadnúť za ro
kovací stô l a riešiť v š e tk y sp o r n é o tá z k y m iero v o u cestou .
Celá sv eto v á m ierum ilovná v e rejn o sť hodnotila ten to prejav ako m údre s lo v o , adresovan é horúcim
hlavám na Západe, rozvá žn e slo v o v h od in e d v a n á stej, k e ď je už načase prestať s n ezm yselným
stupňovaním m ed zin árod n éh o napätia, pribrzdiť vojn ovú mašinériu a uvedom iť si strašnú zodpoved
nosť za o su d y ľudstva.
M esia c jún začín am e M ed zin á rod n ým d ňom d e tí. Radosť naplňuje n aše srdcia, že naša mladá ge
nerácia už nepoznala h r ô z y v o jn y a rastie v o v zd u ší ra dostn éh o m iero véh o života. To aj pre tento
život o d ovzd á m e sv o je h la sy kandidátom N á ro d n éh o frontu. V duchu bu d em e m yslieť aj na tohto
ro č n é okrúhle v ý r o č ie prepadnutia Zväzu s o v ie ts k y c h so cia listick ých republík h itlerovsk ým N em ec
kom . S m utn é v ý r o č ie , k to r é nás e š te viac u tv rd zu je v n ezlo m n o m p resv ed č en í vyn aložiť všemožné
úsilie za za ch ova n ie m ieru na n a šej planéte.
S ta k ým ito m yšlien k a m i v stu p u jem e do m esia ca júna. S ta k ým ito m yšlien k a m i, s p evn ým odhod
laním stáť na stra ne m ieru a ra dostn éh o budovania, spolu so v š e tk ý m i občanm i našej vlasti odovzdá
m e sv o je h la sy kandidátom N á rod néh o fron tu , kandidátom m ieru a šťastia.
(om)

K významnej občianskej udalosti
Po piatich rokoch práce našich volebných zastu
piteľských zborov, ktorá priniesla veľa pre dobro
človeka a celej spoločnosti, pristúpime znova k vý
znamnému volebnému aktu, aby sme zvolili poslan
cov do zastupiteľských zborov všetkých stupňov.
Spolu so všetkými občanmi našej vlasti zúčastnia
sa na voľbách aj naši veriaci. M ám e pritom na
mysli povzbudenia Druhého vatikánskeho koncilu,
ktorý nám pripomenul, že sa máme usilovať verne
plniť svoje pozemské povinnosti. Lebo — ako pri
pomína koncilová konštitúcia Radosť a nádej —
kresťan, ktorý si zanedbáva svoje časné povinnosti,
zanedbáva aj svoje povinnosti voči blížnym, ba pro
ti samému Bohu.
Za posledné volebné obdobie urobilo sa v našich
obciach a mestách veľm i mnoho. S vďakou a úctou
si spomíname na všetkých, ktorí sa zaslúžili o zve
ľadenie našej vlasti, ktorí múdro, spravodlivo a na
osoh všetkých spravovali našu spoločnosť. Blaží
nás vedomie, že ani naši veriaci nestáli bokom , ale
mali podiel na každom diele, keď išlo o spoločné
dobro a blaho našich občanov.
Svedomitým prístupom k voľbám , odovzdaním
svojioh hlasov kandidátom Národného frontu, dá
me výraz svojho odhodlania žiť v mieri a vypro
sovať Božie požehnanie na všetko to, čo sa robí
pre dobro nášho človeka.
M O N S . J Ä N H IR K A , apoštolský
administrátor, ordinár prešovskej
gr.-kat. diecézy

Pre šťastie našich detí
Pred 40 rokmi, dňa 22. júna 1941, v skorých
ranných hodinách hitlerovské Nem ecko vierolomne
prepadlo Zväz sovietskych socialistických republík.
Vyše štyroch rokov trvala strašná druhá svetová
vojna, ktorá si vyžiadala nesmierne obete na ľud
ských životoch, ktorá spôsobila nesmierne škody
materiálne i morálne.
Sami sme sa presvedčili o hrôzach vojny a sme
hrdí, že sloboda na územie našej krásnej vlasti pri
chádzala práve cez náš kraj, cez našu Duklu, cez
naše hory a vrchy, ktorými sa za cenu vysokých
obetí prebíjali hrdinskí sovietski vojaci a po ich
boku aj príslušníci nášho armádneho zboru.
Vojna zanechala aj u nás svoje krvavé stopy. Ro
ky budovania, roky našich úspešných päťročníc
však už dávno zahladili tieto boľavé stopy a tam,
kde štekali guľomety, kde duneli kanóny, kde
tiekla krv, vyrástli nové sídliská, fabriky, školy,
dielne, stánky umenia a kultúry. A vyrástol tu no
vý človek, sebavedomý a hrdý budovateľ nášho
spoločného života.
A naše deti, usmiate, bacuľaté a šťastné, sa pre
búdzajú do mierovýah dní. Ich sny nepretrháva
hukot striel, ale vchádzajú im do nich bábiky a k o
níky, s ktorými sa hrajú cez deň. A keď vyrastú,
čaká ich radostný život, milé školské povinnosti,
bezplatná školská dochádzka a sú im otvorené
brány všetkého vedenia, možnosti získať akúkoľvek
kvalifikáciu.
Urobme všetko, aby boli naše deti vždy šťastné.
Aby nikdy nemuseli poznať hrôzy vojny. Buďme
vášnivými podporovateľmi mieru, budovania, lep
šieho zajtrajška.
(mo)

Významné rokovanie
gréckokatolíckeho kňazstva
Dňa 9. apríla 1981 v budove Gr.-kat. ordinariátu v Prešove bolo význam né rokovanie gréckokatolíckeho duchoven
stva pri príležitosti nadchádzajúcich volieb do zastupiteľ
ských zborov. Na zasadaní duchovenstva zo všetkých de
kanátov V ýchodoslovenského kraja boli prítom ní aj zástup
covia Ministerstva kultúry SSR, krajského a okresného ná
rodného výboru.
Na význam tohto rokovania najlepšie poukážu prejavy
účastníkov rokovania, z ktorých vyberám e:
V otváracom prejave o. O R D I N Á R M O N S . J Á N
H I R K A p ov ed a l:
„Bratia, už v týchto dňoch bude vytýčený XVI. zjazdom
KSČ program ďalšieho soclálno-ekonom ického rozvoja na
šej spoločnosti. Práve predvolebné obdobie bude podrobne
oboznam ovať širokú verejnosť o tom to n ovom programe
a bude získavať našich občan ov pre dôsledné plnenie úloh
na všetkých pracoviskách. — O krásnych výsledkoch nášho
spoločenského života dočítame sa v dennej tlači, v rozhla
se, v televízii. M noho krásneho sa urobilo aj mimo rámca
volebného programu. To krásne, čo je vystavené, treba chrá
niť a zveľaďovať.
A ešte jedna charakteristika našich čias, predvolebného
obdobia. V poslednom čase imperialisti rozpútavajú priamo
hystériu proti pokoju, mútia pohľady i názory. Naše národy
prežili vojnu, vedia k oľk o útrap prináša a koľk o hodnôt
ničí. Nikdy vojn u ! P okoj je iný výraz pre pokrok. Modlime
sa za mier, a to ustavične. A kdekoľvek sa naskytne príle
žitosť, uspokojujm e, volajm e p o zodpovednosti, hlásajme p o 
zitívne, to jest m ierové riešenie.
Vyhlasujeme už dnes v mene svojom i v mene všetkých
našich veriacich, a prejavujem e svoj kladný postoj k v o ľ
bám a uisťujeme, že svoje hlasy dáme úprimne za navrh
nutých kandidátov do zastupiteľských zborov."
Za M ichalovský dekanát prehovoril o.
N É M E T H,
SPRÁVCA
FARNOSTI
V T R H O V I Š T I . Okrem
iného povedal:
„N aše sv. náboženstvo nás učí, že dobrý kresťan je i
dobrým občanom . A my, kňazi, sme aj občania. Je preto
dôležité, aby kňaz vždy b ol angažovaný pre spoločné dobro.
Naše gr.-kat. kňazstvo nikdy nestálo bokom , keď išlo o spo
ločné blaho našej krásnej vlasti a tento trend si chceme
zachovať i v budúcnosti.
V poslednom volebn om obd obí naša vlasť dosiahla radost
né a vynikajúce výsledky, pričom naša spoločnosť pozitívne
hodnotila prácu duchovenstva a veriacich pri plnení bu
dovateľských úloh. A to nás zaväzuje aj v budúcnosti, v
nastávajúcom n ovom volebn om obd obí. Chceme byť aj na
ďalej platnými občanm i našej vyspelej socialistickej vlasti.
Chceme viesť našich veriacich k poctivej a svedom itej prá
ci na zveľaďovaní našej krásnej vlasti. Chceme podporovať
m ierové a budovateľské snaženie našej spoločnosti, aby sme
výsledky našej usilovnosti mohli užívať v p ok oji a vzájom 
nom porozum ení, aby sme si takto vytvorili priaznivé p od 
mienky aj pre náš duchovný a náboženský život."
O.
KORMANÍK,
SPRÁVCA
FARNOSTI
V
K O J Š O V E, okrem iného p ov ed a l:
„O dovzdávaním hlasu za kandidátov N árodného frontu
odovzdávam e svoj hlas za mier v podm ienkach socializmu.
Chceme žiť v mieri v spoločnosti, ktorá sleduje dobro
a blaho človeka, jeh o m ravné povznesenie. Dáva mu prí
ležitosť k práci, k zárobku, k odpočinku, ku vzdelaniu,
k sociálnym istotám, o ktoré sú pracujúci v kapitalistickom
systéme ochudobnení.
P ôsobím v podhorskej dedinke K ojšov. Tu p od K ojšovskou h oľou sa v minulosti žilo veľm i zle. Drevorubači a ba
níci nemali často finančné prostriedky ani na krytie najnut
nejších potrieb. — Starostlivosť o zdravie baníkov bola
nedostatočná, prostredie škodlivé, čo sa prejavovalo v m no
hých úmrtiach mladých ľudí. — Aj vojna zanechala stopy
v obci. H rozilo vyvraždenie fašistami všetkých chlapov,
ktorí zostali v obci, pretože spolupracovali s partizánmi.
Všetko to dobré a krásne, čo je a čo sa uskutočnilo v na
šej vlasti a slúži všetkým občanom , oceňujú a užívajú aj na
ši veriaci.
O dovzdávam e svoje hlasy poslancom a bude to v náde
ji, aby sme aj naďalej mohli žiť v pok oji a mieri a v p ok oji
pracovať pre blaho celého národa."

Vyberám e tiež z veľm i zaujímavého prejavu o. A N D R E 
JA D U JC Ä KA , D E K A N A S V I D N l C K E H O DE
KANÁTU:
„Je významné, že my kňazi gréckokatolíckej cirkvi na
čele so svojím ordinárom , sa schádzame v dňoch, keď celá
naša socialistická vlasť žije v znamení dvoch významných
udalostí, a to : 16. zjazdu KSČ a príprav volieb do zastupi
teľských zb orov a zákonodarných orgánov N árodného fron 
tu. — Máme radosť z toh o, že vďaka prekrásnym výsledkom
nášho pracujúceho ľudu a jeh o vedenia sa z Československa
stal štát s vysokou životnou ú ro v ň o u . . . Náš život p o k ro 
čil m íľovým i krokm i. Ešte žijú pamätníci nizučkých vlhkých
chalúpok, blatistých ciest a úzkych políčok. — A dnes, usi
lovnosťou nášho ľudu pribudlo m nožstvo nových obytných
dom ov a dom ácnosti našej vlasti sú vybavené stále m oder
nejšie so všetkými vym oženosťam i kultúry bývania. — K
tom uto životu viedla však cesta cez Duklu. Tam m ožno na
tvári miesta kráčať p o stopách tých, ktorí nám niesli nový
život a pre tento obetovali svoj vlastný. Nesmiem e dovoliť,
aby obete týchto padlých na Dukle boli darom né. Postavili
sme sa do radov tých, ktorí mier nielen milujú, ale zaň aj
bojujú a vybojovan ý aj udržujú a bránia. D uchovný práve
tak ako každý človek, ba zo svojho poslania hlásateľa Knie
žaťa pokoja, umocnene a v o zvýšenej m iere musí si u vedo
miť povinnosť brániť mier vo svete proti všetkým, ktorí by
ho chceli narušiť.
Budeme podporovať aj naďalej všetky snaženia vlády
Národného frontu pri budovaní vlasti a zvyšovaní životnej
úrovne nášho ľudu. Budeme žiť a pracovať ako verní obča
nia tohto štátu, zachovávať ústavu a zákony a povediem e
našich veriacich aj s pohnútkami Evanjelia k tom u, aby si
vzorne plnili svoje občianske povinnosti."
A na koniec z tohto rokovania gréckokatolícki duchovní
POSLALI VÝCHODOSLOVENSKÉMU KRAJSKÉMU VÝBORU
NÁRODNÉHO FRONTU TOTO VYHLÁSENIE K VOĽBÄM
1981:
„D uchovní gr.-kat. cirkvi v ČSSR, zídení na predvolebnom
stretnutí v Prešove 9. 4. 1981 prerokovali situáciu v našej
vlasti, v o svete a v našej Cirkvi. Konštatovali, že naši v e
riaci so záujm om sledujú predvolebné obd obie a s úprim 
nou radosťou a vďakou registrujú naplnenie program ov z m i
nulých volebných obd obí, na ktorých sa tiež podieľali.
Tak, ako vždy v minulosti prejavili sme so svojim i veria
cimi dôveru nášmu spoločenském u zriadeniu a vyhlasujeme,
že gr.-kat. cirkev si našla svoje m iesto v našej socialistic
kej spoločnosti a je a vždy chce zostať ako konštruktívny
činiteľ.
Vyhlasujeme, že k voľbám všetci pristúpime s dôverou
a uisťujeme, že všetci voliči nášho vierovyznania odovzdajú
svoje hlasy kandidátom N árodného frontu. Čakáme, že na
vrhnutí kandidáti N árodného frontu budú zárukou, že naše
základné práva budú zaistené tak, aby naši veriaci občania
sa mohli venovať svojim povinnostiam a plneniu nového
volebného programu.
Jednom yseľne sme sa rozhodli:
1. Pri voľbách hlasovať za kandidátov N árodného fron 
tu, za šťastnú budúcnosť našej socialistickej vlasti.
2. Vyzvať našich veriacich, aby nás v tom nasledovali.
3. Podporujem e m ierové návrhy krajín socialistického sp o
ločenstva a úsilie mierumilovných síl na svete za zachova
nie svetového mieru.
Ján H i r k a
ordinár gr.-kat. cirkvi
v ČSSR

Národy majú neodškriepiteľné právo
na život v mieri
Prvé zasadanie Svetovej rady m ieru v Berlíne v o februári
1951 naširoko rozvinulo svetový m ierový program tak, ako
h o nastolil varšavský svetový m ierový kongres v novem bri
1950. Obrancovia mieru na celom svete začali pracovať na
tom :
— aby b ol uzavretý pakt mieru medzi veľm ocam i,
— aby Organizácia spojených národov prerokovala uzne
senia varšavského kongresu,
— aby bola zastavená zločinná vojna v Kórei,
— aby sa odm ilitarizovanie N em ecka a Japonska usku
točnilo tak, ako b o lo dohodnuté m edzi spojencam i v
Teheráne, na Jalte a v Postupime.
Okolo týchto otázok vznikol celý rad rezolúcií, ktoré dá

vali obrancom mieru v o svete jasnú orientáciu v stále sa
kom plikujúcej otázke medzinárodných vzťahov. O viacerých
z nich sme si už povedali.
Teraz sa nám treba zamerať na jednu z týchto rezolúcií,
ktorá hovorila o otázke odkolonializovania národov a o
tom , aké práva treba zabezpečiť každému národu, aby sa ich
nevyriešené otázky nestali podnetom k novým vojnám.
Tieto otázky sú zhustené v poslednom odstavci tejto re
zolúcie, v k torej sa h ovorí: „Rastúci odpor koloniálnych
a závislých národov proti agresii, útlaku a potlačovaniu ich
slobôd, proti začleneniu ich krajín do útočných paktov, pro
ti dodávaniu vojenských kontingentov (príspevkov), proti
umiestňovaniu zahraničných vôjsk na ich území, proti ob
sadzovaniu strategických základní, proti odcudzovaniu su
rovín z ich krajín, proti hanobeniu ich kultúrnych pokladov,
proti rasovodiskriminačným opatreniam, je významným prí
nosom k zachovaniu mieru. Svetová rada mieru pozdravuje
a víta súdržnosť všetkých národov bez rozdielu v boji proti
vojn e, ktorá ohrozuje celé ľudstvo."
Organizácia spojených n árodov vtedy ešte bola slepá
a hluchá na tieto upozornenia a varovania. Jej hlasovací
aparát pracoval podľa tlaku veľm ocí, ktorá jasne prezrádza
la svoje hegem onické sklony. Darmo klopala na dvere OSN
15-členná delegácia Svetovej rady mieru, zložená z význam
ných svetových osobností; nenašla ochotu zo strany vte
dajších jej vedúcich rokovať v múroch tej organizácie, ktorá
bola v San Franciscu utvorená chrániť svetový mier.
Dnes je už situácia iná. D o OSN prišli nové mladé ná
rody, ktoré sa zbavili koloniálneho útlaku. OSN sa stala
otvorenou svetovou tribúnou s rozvetveným aparátom, s ko
misiami a zariadeniami, s procedurálnymi pravidlami. Je
miestom , kde sa tvorí n ové medzinárodné mierové právo.
O každom rozum nom návrhu sa národy dozvedia, predisku
tujú si ho dom a v o svojich vládach, utvoria si o ňom mien
ku a zaujmú k nemu stanovisko na Valnom zhromaždení
OSN. V roku 1980 b olo už 35. zasadanie Valného zhromaž
denia.
Keď si preštudujeme otázky, ktoré boli prerokované na
tom to Valnom zhromaždení, vidíme ž e :
1. Zápas národov o m ierové riešenie osudu sveta v pod
state sa stretáva s tými istými ťažkosťami ako v čase prvého
zasadania Svetovej rady mieru v Berlíne. Samozrejme, na
vyššej m edzinárodnej úrovni.
2. Protivník m ierových snažení a riešení otázok je ten
istý, ako b ol vtedy: svetový imperializmus so svojimi hegemonickým i snaženiami.
3. Dnes už nie je m ožno na pôde OSN presadiť jedno
strannú mienku jednej krajiny, lebo tých ďalších 123 krajín,
ktorých delegáti návrhy študujú, si dobre zvážia, čo je
v prospech alebo na škodu ich krajín a podľa toho utváram
ok olo seba svetovú verejnú mienku, ktorú oklamať je stále
ťažšie.
4. T oto svetové fórum , ak sa neodkloní od svojej ústavy
— Charty, m ôže byť miestom a inštitúciou, ktorá má v mo
ci zachrániť svetový mier. O Organizácii spojených národov
m ožno povedať, čo h ovorí blahej pamäti pápež Ján XXIII.
v o svojej nesmrteľnej encyklike Pokoj na zem i: „Mravný
poriadok vyžaduje od verejnej m oci, aby slúžila všeobecné
mu dobru a spoločnosti; žiada tiež, aby táto moc mohla
spoločné dob ro naozaj uskutočniť." A po postavení tohto
princípu pápež h ov orí: „S pojen é národy si stanovili za svoj
hlavný cieľ zachovať a upevniť mier medzi národmi, pod
porova ť a rozvíjať medzi nimi priateľské vzťahy, založené
na zásadách rovnosti, vzájom nej úcty, najrôznejšej spolu
práce v o všetkých odb oroch ľudského spolužitia".
18.
decem bra 1980 sa skončilo v N ew Yorku Valné zhro
maždenie OSN. Na tom to svojom zasadaní prijalo 46 rezo
lúcií o otázke odzbrojenia, o ceste k zníženiu a zastaveniu
zbrojenia, o bezatóm ových pásmach a pod. Tieto rezolúcie
majú konštruktívny charakter. Pravda, po mieri túžiace
mu ľudstvu, aj nám, nejde tak o m nožstvo rezolúcií, ale
už čakáme a chceme vidieť aj hmatateľné výsledky týchto
rokovaní, trvajúcich už 35 rokov. Ale už i ich počet nám
dobre ilustruje, akému širokém u záujmu národov sa teší
otázka odzbrojenia, ako si národy dnes žiadajú uvoľnenie
politické i vojenské a ako všetci hľadajú najschodnejšie
cesty k jeho dosiahnutiu.
N ie je nám m ožno dopodrobna sa tu zoznámiť so širokou
diskusiou o týchto otázkach, ani zoznámiť sa so všetkými
uzneseniami. Treba však pripomenúť, že väčšina týchto mie
rotvorných návrhov sa dostáva na stôl OSN z podnetu
a iniciatívy zástupcov Sovietskeho zväzu a iných socialistic(Pakračovanie na 14. str.)
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nom mieste. Tu zrazu zaznel z neba hukot, ako by sa hnal prudký
vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sa nachádzali. I zjavili sa nad
nimi akoby ohnivé jazyky a rozdelili sa tak, že nad každým jedným
z nich sa postavil (jeden); všetci boli naplnení Duchom Svätým
a začali hovoriť cudzími jazykmi tak, ako im Duoh dal (možnosť)
vyjadriť sa." (Sk 2, 1— 4).
V tento deň sa rodí a začína pôsobiť Kristova Cirkev. Svätý Duoh
sa zjavil nad hlavami apoštolov v podobe ohnivých jazykov a spô
sobil v nich zázračnú premenu. Svätý Duch udelil apoštolom dar
pochopenia učenia Kristovho, dar hovoriť cudzími jazykm i, dar
odvahy v kázaní a vyznávaní Kristovej viery.
Túto udalosť takto zvelebuje tropár sviatku:
„Blahosloven jesi Christe, Bože naš, iže premudri lovci javlej, nizposlav im Ducha Svjataho, i ťimi ulovlej vselennuju, C ekm koľubče
slava tebi."
„Blahoslavený si, Kriste, Bože náš. Ty si zoslal Ducha Svätého.
Rybárov si umom obdaril. Skrze nich si získal celý svet. Sláva tebe.
Dobrotivý."
Apoštolské čítanie na Božej Službe podáva nám udalosť Zoslania
Svätého Ducha zo Skutkov A poštolov a evanjelium podáva náuku
Ježiša Krista o milosti Svätého Ducha.
Máme vedomosti, že už v treťom storočí tento sviatok bol vše
obecne slávený. Bohoslužobné texty na tento sviatok zložili sv. Ján
Damascénsky a sv. Kozm a Majumský. Z ich modlitieb je všeobecne
známa modlitba k Svätému Duchu: „Carju nebesnyj, U ťišiteľu . . . "
Zvláštnosťou tohto sviatku je večiereň, ktorá sa koná ihneď po
Službe Božej. Začína sa spevom m odlitby „Carju nebesnyj, Uťišiteľ u . . . " V nasledovnej ekténii sú veľké prosby:
„Aby sme s pomocou milosti Svätého Ducha obsiahli večné Krá
ľovstvo . . . aby sme si s pom ocou milosti Svätého Ducha zachovali
čistú vieru a úprimnú lásku . . . aby sme získali odpustenie hrie
chov . . . aby nás Svätý Ducäh hojne obdaril svojimi d a r m i. . . aby
nás Svätý Duch zbavil všetkých zlých návykov a zabezpečil spásu
nám, ktorí v tento deň skláňame pred ním svoje k o le n á . . . aby
Pán Boh vypočul našu nedokonalú modlitbu a posvätil nás svojím
Svätým Duchom . .
Táto večiereň má tiež tri modlitby k Svätému Duchu, ktoré zložil
sv. Bažil Veľký (Ť379). A k ý dojímavý je obsah týchto m odlitieb!
V prvej prosíme Pána Boha o odpustenie hriechov:
„Presvätý a dobrotivý Bože . . . k tebe sa m o d lím e . . . nespomí
naj na hriechy našej m la d o sti. . . pom ôž nám, pred tým, ako sa vrá
time do zeme, aby sme sa navrátili k T e b e . . . odpusť tým, ktorí
dúfajú v Teba, — očisť nás pôsobením Svätého Ducha . . . "
V druhej modlitbe prosíme o dary Svätého D u cha:
„Naplň moju myseľ múdrosťou svojho D u c h a . . . upevni nás vo
viere, aby sme vykonávali Tvoje prikázania a pamätali na Tvoj
druhý príchod, keď prídeš vziať počet z našich sk u tk o v . . . "
A tretia modlitba je modlitbou za zomrelých, za odpustenie hrie
chov ich a našich.
Veľká je sila týchto modlitieb pred Pánom Bohom v tento svia
tok. Preto sa zúčastňujme na tejto bohoslužbe a prosme slovam i
Ikosa: „Ako si vždy prebýval, Ježišu Kriste, medzi svojimi apoštol
mi, tak sa zjednoť s Teba milujúcimi, aby sme spojení s Tebou
oslavovali Svätého Ducha". A tieto modlitby, ktoré sú v našich
Zborníkoch, vezmime do rúk častejšie v živote. Ony nám vyprosia
milosti Svätého Ducha.
Je obyčaj, že na Zelené sviatky veriaci prinášajú do chrámu na
posvätenie rôzne zeliny. Sú to prvé plody tráv, rastlín, kvetov, kto
ré sa žehnajú s prosbou, aby Pán Bo'h ich požehnal a dal nám ich
hojne na rôzne potreby a radosť.
Pondelok po Zoslaní Svätého Ducha sa nazýva Sviatkom Svätého
Duoha alebo sviatkom Svätej Trojice. — V tento deň, podľa staro
dávnej obyčaje, veriaci vychádzajú na cintorín (dávno s procesiou),
kde na hroboch sa slúži panychída alebo parastas. Je to dávny zvyk
vo veľké sviatky spomenúť na našich zomrelých, podeliť sa s nimi
radosťou sviatku a nádejou na vzkriesenie do života večného.
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bielym ľaliovým kvetom . Takto bolo
dané na vedom ie všetkým, že Jozefa
sám Pán Boh vybral za ženícha Panny
Márie.
V
Starom zákone p od fa vtedajšieho
zaužívania spôsobu reči ženícha volali
aj mužom, preto v Svätom písme p o 
užíva sa slovo u Jozefa ako muž
Márie, inokedy ženích Márie. Evanje
lium h ovorí o sv. Jozefovi aj ako o
otcovi, tak napríklad h ovorí aj Panna
Mária, keď použila výraz „o te c" —
„O tec tv oj a ja s bolesfou sme ťa
hľadali" (Lk 2, 48). V Nazarete malého
Ježiša volali „syn Jozefa, syn tesára".
Koho Pán Boh vyvolí k vysokém u
postaveniu, tom u dá aj potrebné m i
losti. Pán Boh sv. Jozefa vyvolil za že
nícha Panny Márie a za pestúna Je
žiša— dieťaťa, preto ho obdaril naj
významnejšími milosťami. Aká n e
smierna radosť bola zvesť pre sv. J o 
zefa, že nielen m ôže vidieť Vykupite
ľa, ale že Boží Syn bude zverený jeho
ochrane, on sa bude oäh o starať, s
ním spolu v jednom dom e prebývať!
A ko by sme sa nemali k sv. Jozefovi
utiekať v našich úzkostiach s najväč
šou dôverou, keď sám Otec nebeský
mu zveril svojho Syna a Bohorodičku
Máriu!
Svätý Jozef, pestún Pána nášho Je
žiša Krista a opravdivý ženích Panny
Márie, oroduj za nás!
o. Pavel Martyák

PRIŠIEL VOLAŤ HRIEŠNIKOV . . .
N ikto z ľudí nem iloval tak nezištne
a opravdivo ako Ježiš Kristus. Jeho
Božské Srdce počas pozem ského živo
ta b olo vyhňou, z ktorej vyvierala
láska ku všetkým. Žiaden človek ne
b ol pre neho odporný, aby ním p o 
hŕdal, ale každému ponúkal svoje
m ilosrdenstvo. Celý jeho zjav a kaž
dé jeho slovo bolo zjavením božskej
dobroty.
Je Spasiteľom všetkých ľudí. Preto
neprišiel kvôli niekoľkým vyvoleným ,
svojim priateľom , verným , ale skutoč
ne ako Spasiteľ všetkých ľudí. Všet
kých chce priviesť k O tcovi. Preto v e
noval takú pozornosť tým, ktorí pred
tvárou farizejov boli už odpísaní z
náboženského
života
Izraela.
On,
Kristus, prišiel ako lekár uzdraviť a
zachrániť tých, ktorí vo vzťahu k B o
hu klesli, onem ocneli, umierali. Tak
sa naplňuje proroctvo, ktoré povedal
Ezechiel: „Stratené vyhľadám, odohnané zavrátim, urazené obviažem,
nem ocné posilním . . . " (34, 15).
Za apoštola si povoláva Matúša,
ktorý práve sedel v mýtnici a vyberal
poplatky. Farizeji a znalci Zákona p o 
važovali m ýtnikov za najväčších hrieš
nikov. Platobný systém b ol vtedy iný
než dnes. Dane a poplatky nevyberal
štát, ale prenajímal ich súkromníkom.
A prax bola taká, že vyberači museli
vybrať nielen to, čo odviedli štátu,
ale museli pamätať i na vlastné o b o 
hatenie. Pre túto nespravodlivosť boli
považovaní za zlodejov, vydieračov a
hriešnikov.
Tak t0 b olo aj v prípade Matúša.
Keď počul volanie, zanechal mýtnicu
a šiel za Kristom. Z radosti vystrojil
v o svojom dom e hostinu svojim pria
teľom , na ktorej b ol Ježiš a jeho

učeníci. Táto udalosť nezostala utaje
ná. „Farizeji to videli a povedali jeho
učeníkom : ,Prečože váš učiteľ je s
mýtnikmi a hriešnikmi" (Mt 9, 11)?
Ježiš to počul a na ich adresu p o 
vedal: „N ie zdraví potrebujú lekára,
ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to
znamená: M ilosrdenstvo chcem, nie
obetu. Lebo neprišiel som volať spra
vodlivých, ale hriešnikov" (Mt 9, 13j.
Spasiteľ vysvetľuje, že vie, že nie je
v kruhu svätcov, ale hriešnikov. Ale
práve preto, že sú to hriešnici, sedí
medzi nimi. Nie, aby jed ol a pil, mal
sa dobre, ale aby im ukázal cestu k
náprave, ako lekár ukazuje nem ocné
mu cestu k náprave. R obí to, aj keď
ho verejne označujú, že je „priateľ
m ýtnikov a hriešnikov" (Mt 11, 19).
Vie, aké je jeho poslanie. M ilosťou
bude robiť z hriešnikov kajúcnikov,
z kajúcnikov svätcov, z m ýtnikov
apoštolov.
Na príhode o žene-cudzoložnici On
8, 1— 11) ukazuje svoju veľkosť. Je
žiš nezľahčuje jej hriech, ale chce p o 
vedať, že farizejom nešlo tu o zacho
vanie spravodlivosti, ale o krutosť.
Že tu nie sú len prikázania, písané
do kameňa, ale i láska, písaná do
srdca.
Na hostine v dom e Simona-farizeja prijíma hriešnicu, ktorá sa mu
prišla poď akovať, že jej ukázal cestu
k lepšiemu životu. Šimon je tým p o 
horšený. „K eby tento b ol prorok,
istotne by vedel, kto a aká je to že
na, čo sa ho dotýka," myslí si (Lk 7,
39). Spasiteľ neospravedlňuje jej hrieš
ny život. Ujíma sa jej, aby jej p om o
hol. Veď všetci sú povolaní do Božie
h o kráľovstva. Ponúka jej m ilosť, k to
rú potrebuje i spravodlivý človek, ako
o tom poučuje Šimona v podobenstve.
Spravodlivý je ten, kto Božiu milosť
prijal.
I
občania Jericha sú pohoršení, že
„prijal pohostinstvo u hriešneho člo
veka" Zacheja (Lk 19, 7). To už ne
vedel, kam v ojsť? Ale Zachej na p o 
núknutú milosť od pov edá nápravou
svojho života. A Spasiteľ vyhlasuje
všetkým : „D nes sa dostalo spásy to 
muto dom u, lebo aj on je Abrahámovým sy n o m . . . " (Lk 19, 9). Kristov
výrok, že i mýtnik je pravým synom
Abraháma, má tu zvláštny význam.
Pravým synom Abraháma je každý,
kto vo svojej viere vyjde v ústrety
Pánovi.
Úprim nosť i hriešnikom otvára ces
tu Pánovi. Spasiteľ to pekne vyjadril
v podobenstve o dvoch nerovnakých
synoch (Mt 21, 28— 32). Povedal ho
tým, čo sa zdali byt spravodliví. Na
ich adresu povedal: „Veru, hovorím
vám, mýtnici a smilnice predídu vás
do Božieho Kráľovstva . . . " (Mt 21,
31).
Svoje dobre Srdce otvára žene Sa
maritánke pri JakuboveJ studni slo
vam i: „D aj sa mi napiť" (Jn 4, 7)!
Tej, ktorá mala piatich m užov. A že
na, dojatá Kristovým i slovami, obracia
sa, ba pre jej svedectvo sa obrátili
mnohi z mestečka Samárie.
S Kristom na kríži zom iera strosko
tanec života, zbojník. Až spoznal v
U križovanom Krista a Spasiteľa, kaja
sa a uvedom uje si svoj život. A keď
prosí aspoň o spomienku v Božom
kráľovstve, počuje slová, ktoré ne
počul žiaden zo svätcov: „D nes bu-
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Sviatok oslavnej poklony prečistej

sviatosti Tela a Krvi Pána

nášho Ježiša Krista (Najsvätejšej Eucharistie)
Pamiatku na ustanovenie Najsvätejšej Eucharistie východná a zá
padná Cirkev svätia vo Veľký štvrtok. Vtedy Ježiš Kristus na Po
slednej večeri ustanovil Najsvätejšiu Eucharistiu, aby na všetky ve
ky, až do druhého príchodu Kristovho, bola opakovaná žertva
na pamiatku jeho /krvavej žertvy na kríži a aby bola duchov
ným pokrm om duší. Preto aj kult Najsvätejšej Eucharistie do 12.
storočia tak na Východe, ako ma Západe bol vždy spojený len s Bo
žou Službou. A ž v 12. storočí západná Cirkev začala uvádzať do ži
vota kult Najsvätejšej Eucharistie mimo Božej Služby, čo priviedlo
k ustanoveniu sviatku Božieho Tela, a to vo štvrtok po našej nedeli
Všetkých svätých.
Príčinou toho bolo to, že na Západe nastali bludy, ktoré popierali
skutočnú prítomnosť Krista v Najsvätejšej Eucharistii a priznávali
len duchovnú prítomnosť (bludár Berengarius a neskoršie Luther,
Zwingli a Kalvín). Ale podnet na ustanovenie sviatku Najsvätejšej
Eucharistie — Božieho Tela dala mníška blahoslavená Juliana
z Liège (Liež) vo Francúzsku (Ť 1258). V o videní videla plný mesiac
v lesku, mal však na sebe temnú škvrnu. Ona to pochopila tak, že
mesiac znamená Cirkev a tm avá škvrna na ňom označovala chýba
júci sviatok ¡na česť eucharistického Krista. Tento sviatok najprv
svätili len v liègskej diecéze a v roku 1264 prikázal ho svätiť pápež
Urban IV., čo potvrdil pápež Kliment V. v roku 1311 a odvtedy
tento sviatok sa stal všeobecným v celej západnej Cirkvi. Neskôr
tento kult sa ozdoboval procesiou s Oltárnou sviatosťou, vystave
ním Naj'sv. Eucharistie, požehnaním Najsv. Eucharistiou, molebenmi a pod. — Druhý vatikánsky koncil ako kult Najsv. Eucha
ristie odporúča všetkým veriacim účasť na Božej Službe a svätom
prijímaní.
Vidíme, že západná Cirkev v 13. storočí ustanovila sviatok na
česť N ajsv. Eucharistie hlavne s tým cieľom, aby protiúčinkovala
herézam, ktoré popierali skutočnú prítomnosť Ježiša Krista pod spô
sobmi chleba a vína. N a Východe nikto nikdy nepopieral skutočnú
prítomnosť Krista v Najsv. Eucharistii, preto nebolo dôvodov túto
prítomnosť prízvukovať zvláštnou úctou mimo Božej Služby. Avšak
po zjednotení naša Cirkev prijala tento sviatok a Apoštolská Stolica
pri reforme našich bohoslužobných kníh v roku 1940 v našom ka
lendári tento sviatok nazvala „O slavnou poklonou Prečistej svia
tosti Tela a Krvi Pána nášho Ježiša Krista".
V
západnom obrade tento sviatok je dekretálnym, pretože viac
západných protestantských cirkví neuznáva skutočnú prítomnosť
Ježiša Krista v Najsv. Eucharistii. U nás tento sviatok je neprikáza
ným a slávi sa v nasledujúcu nedeľu.

Sviatok Ježiša Krista dobrotivého a láskyplného
(Najsvätejšie Srdce Spasiteľa)

Sviatok Srdca Ježišovho — Srdca Spasiteľa — je novým sviatkom
zavedeným pre celú Cirtkev pápežom Piom IX. v roku 1856. A k o
deň sviatku bol určený piatok po druhej nedeli od Zoslania Svätého
Ducha. Šíriteľkou tohto sviatku bola francúzska mníška M argita
Mária Alacoque (Alakok) (Ť1690), vyhlásená za svätú v roku 1920.
Táto mníška mala videnia, v ktorých jej Ježiš Kristus ukázal svoje
srdce a odporúčal šíriť pobožnosť k nemu. Tak pom aly sa začal
v Cirkvi kult Kristovho Srdca. Tak v západnom, ako aj v našom
obrade tento sviatok je len cirkevným sviaítkom. Poznamenáva
me, že úcta k Srdcu Ježišovmu nie je ustanovená na základe zja
vení rehoľníčke, ale na z á k 1 a d e u č e n i a C i r k v i.
Treba, aby sme tento sviatok správne chápali. Úctou k Srdcu Je
žišovmu Cirkev nechce povedať, že tým uctievame srdce ako čiast
ku tela Ježiša Krista. Cirkev uctieva celú osobu, celého Ježiša
Krista. A srdce je symbolom l á s k y . Teda, úctou „srdca" Cirkev
ukazuje n a l á s k u Ježiša Krista k ľuďom . Práve láska Ježiša
Krista k ľuďom bola príčinou toho Všetkého, čo On pre ľudí vyko
nal. Teda, Srdce Ježišovo zobrazuje nám nekonečnú lásku Kristovu
k nám. Je to tá láska, ktorú Ježiš Kristus preukázal k nám svojimi
skutkami, svojím utrpením a ktorú nám aj teraz preukazuje hlavne
v Najsv. Eucharistii.
Pozrime sa hoci len letmo na prejavy Ježišovej lásky: chudobným
mladomanželom na svadbe v Káne Galilejskej premieňa vodu na
víno, aby mali čím občerstviť svojich hostí. Chudobnej naimskej
vdove na pohrebe jej syna hovorí: „N e p la č !" a vzkriesi ho. —
Uzdravuje chorých, slepých, nakŕmi hladné masy ľudu, — toto
všetko z lásky k ľuďom . Pri tom vyzýva, aby aj ľudia milovali jeden
druhého, ako On miluje ich. A vrchol tejto lásky je utrpenie Je
žiša Krista pre našu spásu. Teda, predmetom úcty „Srdca Ježišov
ho" je nekonečná láska, dobrotivosť a láskyplnosť Ježiša Krista
k nám.
Tento kult v našom obrade nie je nový. Je on od prvopočiatku
Cirkvi, lebo odvtedy náš obrad niekoľkokrát v každej bohoslužbe
a zvlášť v Službe Božej nazýva Krista „Čelovikoľubcem — D obro
dincom, Láskyplným", hlásajúc tým jeho lásku k nám. Tiež veľa
iných bohoslužobných textov oslavuje túto Kristovu lásku k nám.
Pozrime sa hoci na slová veľkopôstnej bohoslužby — Jeruzalem
skej utierne: „Ukrižovaný, na dreve pritiahol si ľudí k sebe; a pre
bitý si bol do s r d c a, aby si ľuďom d a l o d p u s t e n i e " .
Avšak toto ešte nie je príčinou a cieľom ustanovenia sviatku
Srdca Ježišovho. Cieľom úcty Srdca Ježišovho je — „ M y milujme,
lebo On si nás prv zam iloval" (1 Jn 4, 19). Kristus si zam iloval
nás a my máme jeho lásku splácať našou láskou. Teda sviatok Srdca
Ježišovho je sviatok, v ktorom oslavujeme Lásku Kristovu k nám,
aby sme si uvedomili, že aj my sme povinní túto lásku splácať našou
láskou. Lebo kto miluje Boha, ten spasí samého seba. V tomto
zmysle Apoštolská Stolica v roku 1940 pri reforme našich bohoslu
žobných kníh tento sviatok uviedla pod názvom Sviatok Krista Čelovikoľuboa — Sviatok Krista dobrotivého a láskyplného" a takto
máme tento sviatok aj nazývať.
Teda kult Srdca Ježišovho nie je niečo nové. V Cirkvi vždy bola
uctievaná láska Ježiša Krista. Avšak naša láska nielen zaostávala,
ale aj upadala, a to hlavne ku Kristovi v jeho stvoreniach — bra
toch — ľuďoch, ktorých volám e blížnym i." „N a v zájom si slúžte
v láske" (Gal 5, 13), vysvetľuje nám podstatu sviatku Srdca Ježi
šovho apoštol Pavol. V blížnom máme vidieť Ježiša Krista. Je to
výzva sviatku Ježiša Krista Čelovikolubca — Dobrotivého, prevolanie veľmi časové, vyhlásenie veľm i potrebné. Tento sviatok
neui
vždy, každého roku, pripomenie slová Ježiša Krista na
FoaiednQm súde: „ č u ot-p urobili jednému z týchto mojich najmen
ších bratov, i i w ^ „ mbili (M t ^
^0)_

deš so m nou v raji" (Lk 23, 43)1 Je
to v ôb ec m ožné? Á n o! „ . . . v nebi
bude väčšia radosf nad jedným hrieš
nikom, čo robi pokánie, ako nad de
väťdesiatimi deviatimi spravodlivými,
čo nepotrebujú pokánie" (Lk 15, 7).
Syn človeka, ktorý na konci sveta
príde vo svojej sláve, žije naďalej vo
svojej Cirkvi, pripravený, vždy od 
pustiť hriechy bez rozdielu všetkým,
ktorí nepremárnia hodinu svojej spá
sy. V každom vidí človeka, jeh o d ô 
stojnosť, ktorého chce očistiť od škvr
ny hriechu, ako perlu od blata.
K biskupovi A lbínovi Lucianimu —
prišli raz s ponosou, že ktorýsi z
tých, čo ich on berie p od ochranu,
nežije dobrým životom . Radili mu,
aby sa s ním viac nestretol, aby ho
ignoroval a nechal ho napospas osudu.
T oho dňa si však náš neskorší pá
pež Ján Pavol I. napísal do svojho
denníka: „Č i nie chorí potrebujú le
kára? Či neprišiel Pán volať hriešni
k ov a nie spravodlivých . . . ? " A ne
dal sa odradiť, ale pokračoval vo
svojej milosrdnej láske, až dosiahol,
že jeho zverenci sa dali aj na cestu
čnostného a dokonalého života (DP
1979, 1).
A aký je náš vzťah k hriešnym?
Kto z nás nikdy nezhrešil? A Boh
odpúšťa každému, kto ho prosí. N e
buďm e sudcami našim hriešnym bra
tom , sestrám. Pomáhajme im na dobrú
cestu, ako to činil i náš Spasiteľ. V
tom to duchu nás poučuje i všeobecný
úmysel Apoštolátu m od litieb: „A by
sme sa naučili ceniť si priateľstvo Je
žiša Krista, ktorý nás miluje aj ľud
ským srdcom , a čerpali z toho pria
teľstva vždy hojnejší duchovný úži
tok".
František Dancák
4» t
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SEDEM SKUTKOV TELESNÉHO
MILOSRDENSTVA
2. Smädných napojiť
Smäd je úžasné mučenie. Len ten,
kto ležal v o vysokej horúčke s p o 
praskanými perami, s vyschnutým ja
zykom , vie si predstaviť, čo je to
smäd. Roľník, pracujúci na poli za
pražiaceho slnka, pútnik, na dlhej a
prašnej ceste pochopí, čo to znamená
— byt smädný.
Spomeňme si napr. na utrpenie o.
Maximiliána Kolbeho v bunkri smrti.
Bruno Borgow iec o tom svedčí: „K eď
prišla kontrola a otvorili sa cely, ne
šťastní úbožiaci plakali a úpenlivo
prosili o kúsok chleba a o trochu v o 
dy. Nedostali však nikdy nič . . (V
bunkri hladu, 186). A keď spolu s
ďalšími deviatimi boli odsúdení na
pom alé umieranie hladom a smädom,
pili vlastný m oč, pretože smäd ich
najviac p á lil. . . Pri nedávnom zem e
trasení v Bukurešti (1977) a Talian
sku (1980) vyslobodení spod trosiek,
kde boli aj niekoľko dní, pýtali najprv
v o d u . . . Sám Spasiteľ v smrteľnej
úzkosti na kríži volal: „Žíznim " (Jn
19, 28). Tento smäd bol horší ako bi
čovanie, tŕním korunovanie, ba aj sa
m otné ukrižovanie. Opravdu sa na
ň om splnili slová proroka: „Vyschlo
m i hrdlo ako črep, na podnebie sa
m i jazyk prilepil" (Ž 21, 16).

Podať v od y smädnému človekovi je
úžasne dobrý skutok, ktorý dôjde
vďaky tu na zem i i odm eny v o v eč
nosti. Nám sa to zdá m aličkosťou,
ale pre niekoho to m ôže byť otázkou
života a smrti. Preto už Spasiteľ p o 
vedal, že ani „pohár studenej v ody",
podaný v jeho mene, „nestratí svoju
odmenu" (Mt 10, 42).
Keď Agrippa, neskorší cisár, b o l v e 
dený vojakm i do väzenia, dostal z h o
rúčavy veľký smäd. Vedia cesty sp ozo
roval otroka, ktorý niesol džbán vody
a prosil ho, aby sa mu dal napiť.
O trok mu ochotne podal vody. Keď sa
potom Agrippa stal cisárom, tom uto
otrokovi daroval slobodu a urobil ho
správcom svojho majetku.
„H lad a smäd sú naliehavé potreby,
ktoré sa nedajú potlačiť. Je to vec ži
vota a smrti," h ovorí P. Gabriel. Snaž
me sa teda zadosťučiniť tom uto skut
ku telesného milosrdenstva v našich
podm ienkach a za daných okolností.
„N ašu lásku k blížnemu nech skôr
hlásajú dobré skutky, než jazyk, aby
blížny poznal, že ho milujeme, keď mu
robím e d ob ro" (Sv. Gregor Veľký,). A
to aj v takej „m aličkosti", ako je p o 
danie vody smädnému.
František Dancák
PRÍSNOSŤ NEŠKODÍ
Autobus uháňal mierne zvlnenou
krajinou. Bolo neskoré leto. Žatva sa
skončila, aj slama už bola pozvážaná
do stohov. Na poli hučali traktory,
ktoré ťahali až šesť pluhov, čo za se
bou nechávali čerstvé brázdy. Len
okopaniny zemiaky, kukurica, repa a
cukrovka stáli ešte nedotknuté. D o 
zrievali v teplom počasí.
Pri jednej obci vbehli sme do dymu,
ktorý sa nám natískal cez otvorené
okná dnu a štípal oči. Sprevádzala ho
nepríjemná vôňa spáleniska. Zraky
všetkých sa upreli na miesto, ktoré
požiarnici polievali vodou. Ich postavy
s hadicami v rukách nám v hustom
dyme pripadali ako mátohy, čo b oju 
jú so zvyškami ohňa. M otorové strie
kačky ťahali z blízkeho potoka vodu.
Okolo stál zástup zvedavcov. V dedi
ne sme zastali; pristúpila k nám jedna
žena.
— Čo sa to tu stalo? — spýtalo sa
naraz niekoľko cestujúcich.
— Dvaja usmrkanci vyšli na vysoký
stoh n ovej slamy. Skryli sa tam, aby
ich nikto nevidel ako budú fajčiť. N e
vedno ako sa suchučká slama od
ich cigariet chytila a už bola v plam e
ňoch. Chlapcom sa podarilo dostať d o 
lu bez vážnejšieho zranenia. Trocha sa
odreli a popálili. Už ich majú členo
via VB, pred ktorým i sa trasú ako
osiky.
Sedel pri mne starší muž a h ovorí
m i:
— Vidíte, tak by som b ol obstál i
ja, keď som b ol chlapec nebyť m ojej
dobrej, ale prísnej susedy. Bolo to
takto: Mali sme starý drevený dom ec
olepený hlinou, ktorý už padal. Otec
ho zbúral a začali sme stavať nový z
tehál. Ale o peniaze b olo ťažko, otec
musel si požičať, zadížil sa poriadne.
Keď už dom bol p od strechou, otec
povozil na pôjd seno, lebo nemali sme
stodolu. Aj mňa kamaráti zvádzali na
fajčenie. Až som sa pred nimi hanbil,
keď som videl, ako niektorí m oji r o 
vesníci vedeli fajčiť. Jeden vedel vy-

Sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla
29. júna máme sviatok „Svätých slávnych a všeohválnych apošto
lov Petra a Pavla". Takto sa nazýva tento sviatok v našich boho
služobných knihách. V tento deň obaja apoštoli pretrpeli mučenícku
smrť okolo ¿roku 67, za vlády cisára Neróna. Apoštola Petra ukrižo
vali na foríži dolu 'hlavou, apoštolovi Pavlovi, -ako rímskemu obča
novi, sťali hlavu.
N ajprv sa pozrime na život týchto dvoch Kristových apoštolov:
1. Sv. Peter — prvotne zvaný Šimon. Pochádzal z Betsaidy a bol
synom Jona. M al brata Andreja, tiež apoštola. Peter nenavštevoval
rabínsku školu a preto neskoršie židovská hlavná rada považovala
ho za nevzdelaného. Bol ženatý a žil v Kafarnaume, pri Genezaretskom jazere, kde — ako sa zdá — sa priženil. Jeho manželka sa
volala Perpetua, dcéra Petronella. Jeho pôvodným povolaním bolo
rybárstvo. Jeho meno zo Šimona na Petra pozmenil Ježiš. Peter —
je grécke slovo a znamená skala. Preto skala, lebo na tejto skale
mala byť vybudovaná Kristova Cirkev.
Peter žil v Jeruzaleme ako hlava Cirkvi až d o ukameňovania
sv. Štefana. Potom bol 7 rokov v sýrskej Antioohii. Keď sa vrátil do
Jeruzalema, v 42. roku ho uväznili, ale zázračne vyslobodený odišiel
do Ríma a tam spravoval Kristovu Cirkev 25 rokov ako hlava
Cirkvi a Kristov námestník na zemi. Z Ríma odchádzal na apoštol
ské cesty, z Ríma vysielal kňazov a biskupov na hlásanie evanjelia
do celého Talianska, Gálie (terajšie Francúzsko), Nemecka. Neskor
šie odišiel z Ríma do Jeruzalema a viedol prvý snem, takzvaný
Apoštolský, asi okolo roku 50. Po návšteve ázijských cirkevných
obcí, vrátil sa do Ríma a tam žil vo štvrti chudobných, za Tiberom.
Z Ríma odoslali kresťanom dva listy. Z a cisára Neróna bol uväznený
v mamertinskej väznici počas 9 mesiacov. Potom bol 29. júna roku
67 ukrižovaný dole hlavou, na kopčeku neďaleko Ríma, nazývanom
Vatikán. Deň 29. júna aj zostal dňom sviatku sv. apoštola Petra.
(V ten istý deň sťali hlavu aj apoštolovi Pavlovi). Telo apoštola
Petra odpočíva pod hlavným oltárom baziliky apoštola Petra v Rí
me. Cirkevná tradícia podáva, že v čase prenasledovania Cirkvi
N érom bola umučená aj manželka apoštola Petra, Perpetua. Jej
sviatok je 4. novembra.
Cirkevná tradícia hovorí, že apoštol Peter bol v Ríme 25 rokov
(roky 42— 67), ale samozrejme nebol tam nepretržite. Tiež jedno
hlasne cirkevná tradícia tak Východu, alko aj Západu svedčí, že
apoštol Peter zomrel v Ríme v čase prenasledovania Cirkvi za vlády
cisára Neróna. Najdôležitejšie dôkazy všetkého toho sú: U ž Prvý
list apoštola Petra hovorí: „Pozdravuje vás z Babylonu (vaša) spoluvyvolená (rímska cirkevná obec)" (5, 13). Babylonom, na základe
vtedajších okolností, m ožno rozumieť len Rím. — Ešte pred kon
com prvého storočia píše Klement Rímsky (tretí pápež po apoštolovi
Petrovi 92— 101) v Prvom liste Korinťanom (5, 6), že apoštoli Peter
a Pavol boli medzi rímskymi mučeníkmi. — O pobyte apoštola
Petra v Ríme píšu: sv. Ignác z Anliochie (Ť211), Dionýz, biskup ko
rintský (okolo r. 170), sv. Irenej píše o apoštolovi Petrovi roku 180
(Ť ako mučeník r. 202), Busébius, otec cirkevných dejín (t 338). —
D ôkazom prebývania apoštola Petra v Ríme je nájdenie archeológ
mi jeho hrobu pod hlavným oltárom chrámu sv. Petra v Ríme.
(Stretnutie apoštola Petra s Ježišom Kristom, keď utekal z Ríma
(Domine, quo vadis? — Kamo hrjadeši, H ospodi?) a ukrižovanie
Petrovo opisuje apokryf Mučeníctvo Petrovo (spis pochádza z konca
2. storočia).
2. Apoštol Pavol — nepatril k pôvodným 12 apoštolom. Ježiš
Kristus ho povolal k apoštolskej činnosti zázračne a apoštol Pavol
za svoju obetavú apoštolskú prácu, nadľudské obete a utrpenie
v apoštolskej práci dostal titul apoštola.
A p o što li šírili kresťanstvo prevažne m edzi Židmi. Najväčšiu
záslu hu na rozšírení k resťanstva m edzi pohanm i m á apoštol
Pavol.
.
Savol, po rím sky Pavol, sa n arod il v Tar^p,
¿¡muvskei
skej rodine. V Tarze sa oboznámil s gréo

leme vyštudoval za zn alca Zákona. A ko m lad ík zú častn il sa na
ukameňovaní diakona Štefana. Bol zatvrdilým p rotikresťanom .
Na ceste do Damasku, kde išiel, aby p ren a sled o va l kresťanov,
mal videnie, oslepol, vyzdravel, stal sa k resťanom , a na svoju
novú prácu apoštola sa pripravoval tri roky v púšti. Potom n av 
štívil v Jeruzaleme apoštolov Petra a Jakuba M ladšieho a odtiaľ
odišiel hlásať evanjelium do A ntiochie.
Vo Svätom písme (Skutky Apoštolov) s>ú zaznamenané tri
misijné cesty apoštola Pavla:
Na prvej ceste (v rok och 4 4 — 49 ] zašiel na Cyprus a odtial
odišiel do Malej Ázie, kde h lá sal evan jelium v Pam fýlii, Ikoniu,
Lystre a Derbe. Pom ocníkm i nä tejto ceste m u boli Barnabáš
a Ján Marek. Všade založil kresťanské obce, k torým m en oval
biskupov a kňazov. Potom sa vrátil do A ntiochie, odkiaľ odišiel
do Jeruzalema a zúčastnil sa na A p oštolsk om sn em e (približne
roku 50].
Na druhej ceste (rok y 5 2 — 5 4 ) apoštol Pavol k ázal evanjelium
v Macedónii a Grécku. Sprevádzali ho Sílas, potom Tim otej a Lu
káš. Na tejto ceste založil cirkevné obce: vo Filipách, Solúne,
Korinte. Cez Efez sa vrátil do Antiochie.
Na tretej misijnej ceste (v rok och 5 4 — 58 ) apoštol Pavol p ra
coval hlavne v M alej Ázii. Z aložil cirkevné obce v Galatoch,
Efeze, v M acedónii a Ilýrii, navštívil aj Korint. Odtiaľ sa vrátil
do Jeruzalema, kde ho uväznili a držali díva roky v o väzení v Cézarei (roky 58— 6 0 ). Pretože ako rím sky občan sa odvolal na ci
sára, poslali ho do Ríma (rok 6 0 ], Po d vojročn om väznení v Ríme
bol prepustený a odišiel do Španielska. Približne v noku 66 je
znovu v rím skom väznení a počas p renasled ovan ia kresťan ov za
vlády cisára Neróna, 29. júna roku 67 bol popravený sťatím
hlavy.
Apoštol Pavol bol nižšej postavy, bol často chorý, avšak n a 
priek tomu v apoštolskej práci bol neúnavný, peši prešiel tisíce
a tisíce kilom etrov. Je to apoštol lásk y a veľkej obetavosti v práci
pre Krista.
On sám píše: „O d Žid ov som päť ráz dostal po štyridsiatich bez
jedného, tri razy ma palioovali, raz kam eňovali; tri razy som prestál stroskotanie, deň a noc som strávil na otvorenom mori. N a
častých cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách
pred zbojníkmi, v nebezpečenstvách pred vlastným rodom , v ne
bezpečenstvách pred pohanmi, v nebezpečenstvách v meste, v ne
bezpečenstvách v pustatine, v nebezpečenstvách na mori, v nebez
pečenstvách medzi falošnými bratm i; v trude a námahe, v častých
bdeniach, o hlade a smäde, v častom pôste, na zime a v nahote.
Okrem toho všetkého dolieha na mňa každodenná starosť o všetky
cirkevné obce." (2 Kor. 11, 24— 28).
Apoštol Pavol kázal Krista nielen slovom , a le aj listam i c ir
kevným obciam, ktoré písal na cestách a z väzenia. Jeho Listy
tvoria prvú kresťanskú literatúru. Z ach ovali sa jeh o Listy: Solúnčanom (prvý a d ru h ý ), Korinťanom (prvý a d ru h ý ), R im a
nom, Galaťanom, E fezanom , K olosanom , F ilem ónovi, Filipanom ,
Timotejovi (prvý a d ru h ý ), Títovi a H ebrejom . Z týchto Listov sa
čítajú časti na našich Božích Službách v n edele, sviatky a dni
v priebehu roku.
Apoštol Pavol je ozajstným a p o š t o l o m n á r o d o v .
Kult apoštolov Petra a Pavla sa začal ihneď po ich smrti. Ich hro
by v Ríme boli všetkým kresťanom dobre známe a boli stále navšte
vované. Svätý Hieronym ( f 420) píše: „K eď som sa ešte ako junák
učil v Ríme, so svojimi rovesníkmi obyčajne v nedeľu sme chodili
na hroby apoštolov a mučeníkov". A v 4. storočí kult apoštolov
Petra a Pavla sa stal všeobecným vo východnej a západnej Cirkvi.
Cisár Konštantín Veľký (Ť337) vystaval v Carihrade veľkolepý

chrám na česť Dvanástich apoštolov, v ktorom bol ai pochovaný.
j _ í - u - T 6rauui, nie vsctky cirKVľ usíavovuifTCiíto sviatok v jeaen
a ten istý deň. Až svätý Ján Zlatoústy, na základe tradície, označil
ako deň smrti a tým aj sviatku apoštolov Petra a Pavla deň 29.
júna a tento dátum prijala celá Cirkev.

púšťať dym v podobe malých kruhov,
iný ho púšťal cez nos. Zo mňa si uťa
hovali, že neviem poriadne chytiť ci
garetu. Závidel som im a túžil som ich
dobehnúť v ich kúskoch.
Raz jeden m ôj priateľ M iško kúpil ci
garety. O bchodníkovi luhal, že sú pre
otca. Prišiel ku mne s Petríkom, p ot
mehúdsky sa usmial a povedal m i:
— Čosi ti ukážem, — a kývol mi,
aby som s nimi šiel za náš dom.
Šiel som. Tam sa poobzeral, či nás
nikto nevidí a ukázal mi cigarety. Za
fajčím e si, ale kde, aby nás nik ne
zbadal. — Ja som mal hneď plán. P ôj
dem e na náš pôjd, — navrhol som —
ľahneme si na seno a budeme fajčiť.
Dom a niet nikoho. Rodičia i dve sestry
sú na poli. Nik sa o tom nedozvie.
M ôj plán sa im zapáčil. Obytný dom
tvoril s chlievom jednu budovu. M e
dzi nimi bola šopa, z ktorej sa v y 
chádzalo na pôjd po rebríku. V ok a
mihu sme ležali na voňavom sene. Ka
maráti vystrájali svoje kúsky s dy
m om a priúčali ich aj mňa. Ja som
sa pokúšal ich napodobniť, ale nešlo
mi to. Zavše sa zo mňa zasmiali a v y 
týkali mi nešikovnosť. Vtom sa ozval
zdola hlas susedy Hanuše:
— Chlapci, poď te dolu, čosi vám
dám.
Jej slová nás zmrazili. Boli sme pre
svedčení, že o našom fajčení nik ne
vie. A tu ho máš, teta Hanuša nás
zbadala, ako sme šli na pôjd a v y p o 
čula naše reči. Bolo pravdou, že teta
Hanuša bola dobrá a štedrá. Neraz
nám delila okrúhly koláč, zvaný poplanok s tvarohom alebo lekvárom.
Piekla ho vždy, keď vytiahla z pece
čerstvý chlieb. Bol výborný. Ale vedeli
sme aj to, aká je prísna. A práve tak
ako koláč, vedela štedro rozdávať aj
facky, keď sme to zaslúžili. Boli sme
presvedčení, že to nás čaká aj teraz.
V okamihu sme zahasili cigarety, na
ohorky napľuli, tak sme ich strčili do
vrecka a poberali sa k tete Hanuši.
Keď sme zbadali jej nazlostenú tvár,
zbledli sme od strachu: Prvý zišiel
Miško.
— Dýchni na mňa! — rozkázala mu
veliteľským tónom .
M iško poslušne dýchol a už mu vy
lepila takú facku, že to zahučalo. Tak
isto pochodil i Petrík. Keď prišiel rad
na mňa, tak som sa zľakol, že ani som
nečakal na rozkaz, ale hneď som dý
chol. Ešte som nezatvoril ústa, keď
som dostal také dve facky, že sa mi v
očiach zaiskrilo. Chcel som odísť, ale
ona ma chytila a skričala:
— Počkaj! Ty sopliak, nevidíš ako
sa tvoji rodičia trápia, aby vám v y 
stavali dom . Zadížili sa po uši a dlh
treba splácať s úrokmi. Čo by si p o 
čali, keby si bol so svojim i kamarátmi
podpálil ešte nedokončený dom ? Po
viem to tvojm u otcovi, len sa vráti z
poľa.
Už som facky necítil. Oveľa viac
ma trápila starosť, čo bude večer. N á
ramne som sa preľakol. Nemal som
spokojného miesta. Vyšiel som na uli
cu, potom do záhrady, ale strach vo
mne stále rástol. Až som šiel k tete
Hanuši, zop ol ruky a prosil:
“
1 i-é l a i A t i/i u
-t « vote nebudem fajčiť, len nepovedzte
to m ôjm u otcovi.
Keď ma teta uvidela takého skľú
čeného, usmiala sa a rečie:

— N eb oj sa, nepoviem . Ale aby to
bolo posledný raz, čo si mal cigaretu
v ústach.
— Bude, bude, — uisťoval som ju.
A zachoval som sľub dodnes. Som
vďačný tete Hanuši, že bola ku mne
taká prísna.
Prísnosť v mladosti neškodí. M no
hí ľudia by boli v živote šťastnejší,
keby boli mali prísnejších rodičov.
Dr. Ján Bubán

VÝROČIE SMRTI PAVLA JOZEFA
ŠAFÁRIKA
Pred 120 rokm i — 26. júna 1861 —
zom rel v Prahe posledný z trojice
osobností (Šafárik, Kollár a Hollý),
ktorá mala pre rozv oj národnej m yš
lienky a literatúry v prvých desaťro
čiach 19. storočia rozhodujúci význam
— Pavel Jozef Šafárik. Bol z tejto tro
jice najmladší, no do literatúry v ý 
znamnejšie zasiahol prvý. Roku 1814
mu ako 19-ročnému vyšla v Levoči
kniha básní Tatranská Múza s lýrou
slovanskou, ktorú Juraj Palkovič v
Týdenníku s veľkou radosťou privítal
a v autorovi vytušil veľký prínos do
našej literatúry.
P. J. Šafárik sa narodil 13. mája
1795 v Kobeliarove neďaleko Rožňa
vy. Už na lýceu v Kežmarku prišiel
do styku s dejinami a literatúrou a
hneď zahorel túžbou zveľadiť litera
túru vlastného národa. Na univerzite
v Jene sa stretol so štúdiom germán
skeho staroveku a nem eckej literatúry
— zrodila sa v ňom túžba poznať
dejiny a kultúru slovanstva. Už tu si
začal zhrom ažďovať materiál pre de
jiny slovanských literatúr.
Po kratšom pobyte v Bratislave,
kde sa stal vychovávateľom v rod i
ne liptovského podžupana Gašpara
Kubíniho, nastúpil r. 1819 na srbské
gymnázium v N ovom Sade. Tu pripra
vil na vydanie zbierku slovenských
ľudových piesní: „Písné svetské lidu
slovenského v Uhŕích (r. 1823) a na
písal po nemecky svoje slávne dielo
„D ejiny slovanskej reči a literatúry vo
všetkých nárečiach" (r. 1826). Lepšie
podm ienky pre svoju prácu našiel až
v Prahe, kam sa r. 1833 na Palackého
pozvanie presťahoval. Tu bol sprvoti
redaktorom týždenníka Svčtozor, poto m
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mulea, od r. 1841 kustódom a ne
skoršie hlavným bibliotekárom uni
verzitnej knižnice. Roku 1848 sa stal
profesorom slovanského jazykospytu
na pražskej univerzite.

Ostali nám krásne kázne na tento sviatok od sv. Jána Zlato
ústeho, sv. Augustína a sv. Am bróza. Sv. Ján Zlatoústy hovorí: „Pe
ter — počiatok pravej viery, veľký svätiteľ, hlava kresťanov, apoštol
vyznam enaný cťou samým Kristom. Pavol — veľký kazateľ pravdy,
nebeský človek a zem ský ¡anjel, sláva C irk v i. . . Pavol a Peter —
cirkevné svietniky, ktoré každodenne osvecujú C irk ev . .
Bohoslužobné texty na tento sviatok zložili na základe kázní sv.
Jána Zlatoústeho svätci: Andrej Krétsky, Ján Damascénsky, Kozma
M ajum ský a iní.
Tropár na Božej Službe je modlitbou k apoštolom :
„A p o što lo v pervoprestoľnicy, i vselennyja učitelije, Vladyku vsich
molite, mir vselennij darovati, i dušam našym veliju milosť."
„Prví medzi apoštolmi a učitelia celého sveta, proste nášho Vlád
cu, aby daroval pokoj celému svetu a preukázal našim dušiam veľ
ké m ilosrdenstvo."
Apoštolské čítanie na Božej Službe vypočítava prácu a zásluhy
apoštola Pavla (2. list ku Korinťanom) a evanjelium hovorí o odov
zdaní moci apoštolovi Petrovi: „ A ja ti hovorím : Ty si Skala (čiže
Peter) a na tejto Skale postavím svoju Cirkev a brány pekelné ju
nepremôžu. Tebe dám kľúče od Kráľovstva nebeského: čokoľvek
zviažeš na zemi, bude zviazané i na nebi, a čokoľvek rozviažeš na
zemi, bude rozviazané i na nebi." (M t 16, 18— 19).
S radosťou sa zúčastňujme na bohoslužbách tohto sviatku, aby sa
na nás vyplnila prosba Cirkvi zo stiohír utierne tohto sviatku: „Pri
blížil sa sviatok apoštolov Kristovej Cirkvi. Všetkým prináša milosť
spásy. Preto radostne volajm e: Radujte sa. Svetlá tých, čo žijú
v temnotách. Vy ste odleskom duchovného Slnka. Plesajte, Peter
a Pavol, pevné základy našej viery, priatelia Kristovi. Neviditeľne
medzi nás zostúpte a obdarujte nás hojnými milosťami, ¡nás slávia
cich váš sviatok."
(Poznámka: Nasledujúceho dňa po sviatku apoštolov Petra a Pav
la, 30. júna naša Cirkev slávi pamiatku všetkých Kristových apošto
lov, ktorých život podáme v nasledujúcich číslach.)

SVÄTÉ PÍSMO O BOHU
Boh je vševedúci — Boh vie všetko, čo bolo, čo je a čo bude.
Boh vie aj naše najtajnejšie myšlienky.
M y ľudia vieme len to, čo vidíme, počujeme alebo čoho sa do
týkame. Vieme len to, čo nám bolo povedané, 5o sme sa sami nauči
li alebo sami prežívame. A veľa z toho, čo sme vedeli, sme zabudli,
veľa z toho, čo sme sa učili sme nepochopili, nerozumeli. U nás
u ľudí sú veci alebo prítomné, alebo minulé, alebo budúce. O prí
tomných a minulých sme si povedali, avšak naša budúcnosť je nám
úplne neznáma, je pred nami úplne zahalená nepreniknuteľnou zá
clonou.
Celkom inak je všetko u Boha.
U Boha nie je nič minulého ani budúceho, ale všetko je mu prí
tomné, pretože Boží život je celý zároveň bez zmien a postupu času,
takže všetko sa robí pred jeho očami a On všetko priamo vidí. Čo
sa robí v tej alebo inej dobe, je zároveň prítomné s večnosťou, hoci
by to bolo oproti iným dobám minulé alebo budúce. Čo sa robí
v celom odstupe času, to Boh vo svojej celej večnosti vidí ako prí
tomné. Sv. Tom áš Akvinský to porovnáva s človekom, ktorý sa po
zerá z vysokej veže na dlhý rad ľudí, ktorí idú z;a sebou. Tí, ktorí
idú v rade, vidia len niekoľkých pred sebou a vedľa seba, ale nevi
dia nikoho za sebou. A pozorovateľ z veže vidí všetkých idúcich
naraz. Tak je i Boh povznesený nad postup času, je na veži svojej
večnosti, z ktorej jediným pohľadom vidí celý postup času.
Sväté písmo vševedúcnosť Božiu zdôrazňuje na mnohých mies
tach: „T y, Pane, skúmaš ma a ty ma z n á š . . . zďaleka rozumieš
myšlienky moje . . . všímaš si všetky cesty m o j e . . . keď ešte nie je
slovo na jazyku m ojom , ty už celé v i e š . . . Predivná je mi táto veP“ -".’" " ' ' "
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OČÍ Pána
svietia om noho jasnejšie ako samé slnko, sleduju v se tk y c e siy m —
d í . . . a vnikajú do ľudských sŕdc, až do ich najskrytejších čiastok.
Pán Boh všetko vopred poznal, ako stvoril veci: a tak aj po stvo
rení všíma si všetkého" (Ekl. 23, 28— 29). „L ebo Pánovi je známa

každá vedomos ť . . . oznamuje, čo pominulo, ako aj to, 5o prichádza,
a odhaľuje stopy, oo (vedú) k veciam ukrytým. Pozornosti jeho
neunikne jediná myšlienka, nijaká reč nemôže sa skrývať pred ním."
(Ekl. 42, 19— 20). „N epočuje, čo ucho utvoril, alebo neuvidí ten, čo
oko stvoril? — Pán pozná ľudské myšlienky" (Z 93, 9— 10).
Boh vie všetko a pozná ho natoľko, nakoľko je poznateľné. Boh
je vševedúci. Boh vie všetko čo j e, b o l o a b u d e . Boíh vie aj
najtajnejšie myšlienky a zámery človeka a pozná aj budúce slobod
né činy. „Všetky cesty človeka sú čisté očiam jeho" (Prísl 16, 2).
„Ja som Hospodin . . . ktorý oznamuje veci posledné i v počiatku
to, čo sa ešte nestalo" (Is 46, 9, 10) „L ebo Pán má všetky vedom osti
a preniká príznaky budúcnosti; zvestuje veci minulé a budúce".
(Sir 42, 19)
V
Novom zákone Ježiš Kristus to potvrdzuje: „O dplatí ti tvoj
Otec, ktorý aj skryté veci vidí" (M t 6, 4).
A apoštol Pavol hovorí: „ Ó hĺbka bohatstva, múdrosti a vedo
mosti Božej! Aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nepochopiteľné
jeho cesty!" (Rim 11, 33). A apoštol Ján: „Boh je väčší než naše
srdce a všetko vie" (1 Jn 3, 20).
Božiu vševedúcnosť oslavujú aj svätí Otcovia. Sv. Augustín ho
vorí: „Vedieť a byť je u Boha jedno".
Sväté písmo zdôrazňuje Božiu vševedúcnosť: „N ie t tvora skry
tého pred ním, všetko je obnažené a odkryté jeho očiam" (Hehr 4,
13). Boh pozná aj najmenšie a najtajnejšie veci, lebo „sk ú m a ľadviny
i srdcia" (Z 7, 10), „vidí v skrytosti" (Mt 6, 6), spočítal aj „m orský
piesok a kvapky dažďa" (Sir 1, 2), i „všetky vlasy na hlave" (Mt
10, 30).
Boh pozná všetky veci skutočné, ktoré kedy jestvovali, jestvujú
alebo budú jestvovať — teda minulé, prítomné i budúce. Určité
predpovede budúcich slobodných skutkov, ktorých predpovede sa
presne splnili, sú dôkazom toho, že Boíh pozná aj budúce slobodné
skutky. Boh pozná budúce slobodné skutky, pretože je večný. U Bo
ha pre jeho večnosť niet časových rozdielov, jemu je všetko stála
prítomnosť, takže všetky veci a všetky časové za sebou nasledujú
ce udalosti vidí stále naraz večne prítomné.
U Boha niet „včera" alebo „zajtra" u neho je vždy „teraz". On
pozná ľudské myšlienky, vidí naskrz dušu človeka, vie o každom
slove, ktoré vychádza z úst človeka. Preto pred Bohom nem ôže byť
žiadne klamstvo, žiadne farizejstvo', žiadne pokrytectvo. On číta
v našich srdciach.
Keď hovoríme o Božej vševedúcnosti, pod tým treba rozumieť to,
že Boh všetko vie, vidí, počuje, pozná. Boh pozná nielen príčiny
a následky, ale veci tak ako sú samy v sebe. Vie celkom jasne, po
drobne, iste a neomylne. On všetko vidí priamo, nemýli sa, lebo
on je celá pravda, v Bohu niet pochybností, ani pravdepodobností.
„Boh je Svetlo a niet v ňom nijakej tm y" (1 Jn 1, 5). Boh je vševe
dúci.
Boh iste vie aj budúce slobodné skutky, teda ich predvída. Všet
ko, čo je u nás minulé, alebo bude budúce. Boh vidí priamo, preto
že jeho život a činnosť je vždy teraz a nezáleží od za sebou idúceho
času. Ze Boh vie budúcnosť, na to je množstvo proroctiev v Starom
a Novom zákone.
Ježiš Kristus vedel, že sa chorá žena dotkla jeho rúcha, vedel do
predu, že ho Peter zaprie, vedel o zrade Judáša, vedel o svojom
utrpení. V Starom zákone máme tiež veľa príkladov Božej vševe
dúcnosti.
Boh vie aj podmienené budúce skutky. Podmienené budúce skut
ky sú tie, ktoré by sa s istotou uskutočnili, keby sa splnila podmien
ka, na ktorej závisia. Aj o tých skutkoch Boh vie. M ám e o tom prí
klady udalostí v Starom zákone (1 Kr 23, 11) a tiež v N o v om záko
ne. Ježiš Kristus s určitosťou predvídal, že mestá Tyr a Sidon by
sa boli navrátili a kajali sa, keby on tam bol urobil zázraky, ktoré
robil v Betsaide a Korozaine (M t 11, 21— 22).
Svätí Otcovia často výslovne tvrdili, že Boh celkom určite pred
vída, čo by sa bolo stalo v daných podmienkach. A keď dualisiti na
mietali, že Boh, ak je dobrý, nebol by stvoril ľudí a anjelov, keby

Roku 1837 vyšlo jeho najväčšie a
najzávažnejšie dielo Slovanské staro
žitnosti. Neskoršie vyšli v nemeckom,
ruskom a poľskom preklade a zabez
pečili mu m eno najväčšieho učenca
v odbore dejín slovanského staroveku.
Roku 1842 vydal Slovanský národopis,
prvé dielo svojho druhu, v ktorom
podal aj prvú národopisnú mapu Slo
vanov.
Za Šafárikom do Prahy chodili nie
len naši štúrovci, ale aj mladší ruskí
slavisti. Ich pobyt v Prahe a koreš
pondencia s nimi i ďalšími slovanský
mi historikmi a filológm i svedčí o ču
lých a plodných medzislovanských kul
túrnych stykoch.
Šafárikova literárna a vedecká prá
ca mala veľký vplyv na slovanskú a
českú literatúru. To predovšetkým. N o
nie menší vplyv mala aj na literatúry
južných Slovanov, pretože Šafárik bol
zakladateľom aj juhoslovanskej lite
rárnej histórie.
Bez Šafárikových Dejín slovanskej
reči a literatúry a bez jeho Slovan
ských starožitností je nemysliteľné
dielo Ľudovíta Štúra a jeho nasledov
níkov. Pre nich boli tieto diela kate
chizmom vlastenectva a vieroukou o
Slovanoch. Autor sa v nich s uznaním
vyslovil aj o snahách bernolákovcov.
Vedom osti o slovanskej vzdelanosti
čerpali z nich aj mnohí cudzí autori.
Veľký ukrajinský básnik Taras Ševčenko v roku 1845 takto oslávil Šafá
rika:
Slava tobi, Šafariku,
Voviki i viki,
Ščo zviv jesi v odno m ore
Slavjansjkiji riky!
Keď si dnes pripomíname výročie
smrti Pavla Jozefa Šafárika, musíme
si jeho dielo — svedectvo o našej ná
rodnej minulosti — brať ako živý o d 
kaz slovanskej vzájom nosti pre prí
tom nosť i budúcnosť našich národov.
(čk)
Z KRESŤANSKÉHO SVETA
# Štruktúra katolíckej cirkvi v Ja
ponsku vyzerá v dnešných časoch
takto: v Japonsku je 18 diecéz. Každú
z nich spravuje biskup miestneho p ô 
vodu. Japonsko má jedného kardiná
la, tretieho v histórii cirkvi tejto kra
jiny. V Japonsku pracuje 488 diecéz
nych kňazov a 1420 rehoľných (z tých
356 Japoncov). Rehoľných sestier je
6789 (z toho počtu je 5970 Japoniek).
Z úhrnného počtu obyvateľov Japon
ska 115 m iliónov je asi 400 000 kato
líkov.
£ Apoštolský nuncius Svätej Sto
lice v Japonsku Mons. Gašpari o d o 
vzdal pápežské vyznamenanie japon
skej herečke M om oki Kochi, ktorá už
25 rok ov pracuje v japonskom rozhla
se, televízii a divadle. 16 rok ov uvá
dza program pre katolíckych veriacich.
9 V Indii účinkuje 11000 katolíc
kych kňazov. Z nich je iba 840 cudzin
cov, ostatní sú dom orodci.
9 V súčasnosti v Spojených štátoch
amerických je 32 arcibiskupstiev a 138
biskupstiev. Katolícka cirkev má tam
do 50 m iliónov členov.
# Na stenu baziliky sv. Petra, kde
podľa tradície značia mená a rozmery
najväčších chrám ov sveta, pribudol
záznam o bazilike Panny Márie v
Gdansku. Jeho svätyňa je dlhá 103
m etrov.

0 Pri vykopávkach objavili nedáv
no v Jeruzaleme doteraz neznámu a
nepreskúmanú pyramídu, stojacu na
východnom svahu D ávidovho mesta.
Pyramída, ktorá je zasypaná horou
kamenia, mala asi 15 m etrov a dva
vchody, ktoré sú tiež zatarasené. Archeologóvia teraz v napätí očakáva
jú, aké prekvapenie im pripravila táto
stará stavba, keď sa podarí odstrániť
kamenné balvany a vniknút do jej
útrob. Pyramída je z čias Dávida.
0 Cítim k vám naozaj vefkú lásku.
Tak rád by som zmiernil vaše utrpe
nie, preto vás ubezpečujem , že v m o
jich m odlitbách máte vyhradené o s o 
bitné miesto. O dporúčam vás čo naj
vrúcnejšie Bohu, aby vám dal p otreb 
nú silu, ktorá umožní, že váš stav
prinesie i svoje kresťanské plody. Aj
vy majte dôveru v Pána a verte, že
vám stojím po boku ako starostlivý
otec, ktorý vám žehná z celého srdca.
— povedal Sv. Otec Ján Pavol II. ch o
rým.
O Rímska diecéza, ktorej ordiná
rom je sám Svätý Otec Ján Pavol II.,
pripravila v rámci akcii k M edziná
rodném u roku invalidov rozsiahly
plán pom oci chorým a hladujúcim v
Etiópii. Diecezáni prevzali patronát
nad asi 10 000 Etiópčanmi bez rozdie
lu vyznania a presvedčenia.

Z O Ž IV O T A E P AR CH IE
Dňa 15. 2. 1981 veriaci v Ď urkove,
filiálke farnosti Vislarika, okr. Stará
Ľubovňa, mali svoj chrám ový svia
tok. Za veľkej účasti veriacich oboch
obradov Službu Božiu slúžil o. ThDr.
M. Podhájecký, duchovný z čirča.
Kázne povedali o. ThDr. M. Podhájecký a o. J. Andrej, rím.-kat. du
chovný z Ľubotína. Za účasť duchov
ným a veriacim sa poď akoval miest
ny duchovný o. M. Stanko.

O Z Á V IST I
Katechizmus nás učí, že závisť
patrí k hlavným hriechom , lebo zaprí
čiňuje aj ďalšie hriechy. Z o závisti sy
novia Jakubovi predali vlastného bra
ta Jozefa do Egypta. Z o závisti a ne
návisti b ol náš Spasiteľ Ježiš Kristus
odsúdený na smrť. Tento hriech je
rozšírený. Z o závisti prichádza klebe
ta, ohováranie, urážky, podozrenia
atď. Najlepší príklad toho ukazuje'
nám Sväté písm o, keď farizeji chytili
sa klebiet a očiernili Ježiša Krista.
H ovorili, že Ježiš je buričom , nepria
teľom národa. Boha a náboženstva.
Z uvedeného je zrejmé, že závistlivý
človek sa ničoho nebojí a má veľkú
radosť, keď blížny je v nešťastí. Takto
bolo aj s kráľom Šaulom. Zo závisti
znenávidel Dávida, chcel ho zabiť. Zo
závisti prichádzajú aj zlé radosti. Zá
vistlivý sa teší z nešťastia blížneho.
K oľko škody narobí závisť našim blíž
nym ! Závistlivý človek nemá nikde
pokoja. H ľadá vždy príčinu, aby m o
hol uškodiť svojm u blížnemu.
Vykoreňme z našich sŕdc závisť.
Snažme sa byť vždy milými a láskaj
vým i v oči každému, dom a, na ulici a
tiež na našich pracoviskách, kde spo
ločne pracujeme za lepší a krajší ži
vot, za p ok oj a mier na celom svete.
Radujme sa zo šťastia nášho blížneho,
zo šťastia všetkých ľudí.
o. M. Merva

bol predvídal ich úpadok, sv. Irenej (Ť202), sv. Gregor Nysský
(Ť395), sv. Am bróz (Ť397), Tertulián (Ť240) a iní odpovedali, že
Boh úpadok anjelov a ľudí predvídal, avšak podčiarkovali, že Boh
ich slobodnú vôľu, ktorá sama v sebe je dobrá, nechcel porušiť ani
vtedy, keď predvídal, že ju zneužijú.
Niekto by mohol povedať: keď Boh predvída budúce slobodné
skutky, tie sa musia stať, teda tie skutky nie sú slobodné. Odpo
v eď : Božie poznanie neprekáža slobode človeka. Boh skutky člove
ka vidí, keďže sú mu prítomné, ale tie sa nedejú nutne, lež slobod
ne. Aj my vidíme slobodné skutky, ktoré ľudia v našej prítomnosti
konajú, avšak tým, že ich vidíme, nestanú sa nutnými, teda nie pre
to sa dejú, že ich vidíme, ale preto ich vidíme, že sa dejú. Naše
slobodné činy nestanú sa skutkom preto, že ich Boh predvída, ale
preto, že sme sa ich urobiť slobodne rozhodli. Sv. Augustín ho
vorí: „A k o ty, keď si spomenieš mnohé svoje skutky, nezapríčiníš,
že sa stať museli, tak ani Boh, predvídajúc neprinúti budúce veci,
aby sa stali." Tak ako v zrkadle, keď sa k nemu slobodne priblížim,
iste sa objaví môj obraz, tak i ten skutok, pre ktorý som sa slobod
ne rozhodol, objaví sa celkom určite v zrkadle Božej vševedúcnosti,
ktorou Boh vidí všetko, čo sa robí v hooiktorej dobe. Ale tým, že
Boh to vie, neznamená, že skutok sa stane nutným. Sv. Tomáš Akvinský hovorí: A ko my, keď sa pozeráme na niekoho, ktorý sa cel
kom slobodne prechádza, nespôsobíme, že jeho prechádzka sa stane
nutnou, tak ani neutrpí na svojej slobode skutok, pre ktorý sme sa
rozhodli tým, že Boh ho vidí, len čo sme sa preň rozhodli.
Tým, že Boh naše budúce slobodné skutky predvída a tie sa sta
nú, tie skutky sa nestanú následkom toho nútenými. Boh, predví
dajúc budúce skutky ich nenúti, aby sa stali. Naše skutky nerobíme
preto, že ich Boh predvída, ale preto, že sme sa slobodne rozhodli
ich urobiť. A k o Boh predvída, že taký skutok sa stane, tak isto tiež
predvída, že sa starne na základe slobodného rozhodnutia. Naše
skutky, na ktoré sme sa rozhodli, nestanú sa inými len preto, že
o nich Boh vie. Toto možno znázorniť aj -týmto porovnaním: Keď
počúvam e deklamáciu, ktorú vieme naspamäť, dotyčný deklamuje
všetko, čo my .vieme, avšak nedeklamuje to preto, že my to už vo
pred vieme.
Našu budúcnosť vidí Boh takú, akú si ju sami spravíme použitím
alebo odmietnutím jeho milosti.
Všadeprítomnosť, vševedúcnosť Božia — to sú veľké Božie ta
jom stvá. N áš rozum je -stvorený pre sféru a vedom osti zemské a Bo
žie tajomstvá sú mu neprístupné, ako hovorí žalmista: „Predivná
je mi táto vedom osť, privysoká mne a nepochopiteľná" (Ž 138, 6).
Konečne, Boh nám zjavil len to, čo je potrebné k našej spáse. A to
to je povedané v slovách: Boh je vševedúci.
1. Myšlienka na Božiu vševedúcnosť má nás zdržiavať od zlého.
Kde by som nebol, čo by som nerobil, pozerá sa na mňa Boh. Túto
pravdu viery nezabúdajme, hlavne keď na nás prídu pokušenia.
2. Myšlienka na Božiu vševedúcnosť má nás viesť k tomu, aby
sme robili dobro. Viera bez skutkov je mŕtva. Aj skutky, ktoré uro
bíš tajomne, tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti" (Mt 6, 1S).
3. Myšlienka na Božiu vševedúonosť nás potešuje v nešťastí
a prenasledovaní. Myšlienka, že Boh všetko vidí a vie, dodá nám
silu, nádej a radosť na nebeskú odmenu.
4. Sme ľudia slabí a hriešni. Božia vševedúcnosť nám dáva aj to
radostné vedom ie, že Boh vidí aj každú našu poctivú námahu v pl
není jeho vôle a nám ju započítava.
5. Božia vševedúcnosť nás vedie k tomu, aby sme sa odovzdali
do Božej vôle. V Otčenáši sa m odlím e: „Buď vôľa tvoja". Tým vy
jadrujeme svoje presvedčenie, že Boh, ktorý stvoril svet a ho riadi,
tiež predvída, čo v označených prípadoch a podmienkach by sa sta
lo. Preto prosiac o niečo Boha, nechávajme vypočutie na Boha, kto
rý najlepšie vie, či to, o čo prosíme, by bolo užitočné našej spáse.
—

6. N ezabúdajm e: — hocičo by bolo so mnou, vie o tom Boh,
po smrti všetko bude súdiť Boh.

Z KNIHY SVÄTÉHO PÍSMA

Voľba apoštoía M ateja (1, 15— 26)

SKUTKY A P O ŠTO LO V
Kniha Svätého písma N ového zákona SKUTKY APOŠTO
LOV nám podáva hodnovernú správu o založení a prvom
šírení kresťanského náboženstva a sv. Cirkvi. Skutky A poš
tolov sa zaoberajú apoštolskou činnosťou sv. Petra so z b o 
rom Dvanástich a potom skoro výlučne apoštolskou čin
nosťou apoštola Pavla. Rozprava sa začína nanebovstúpením
a očakávaním Ducha Svätého (teda máj roku 30 p o Kr.)
a konči sa prvým rímskym väzením sv. Pavla a jeho vyslo
bodením (rok 63 po Kr.). Knihu Skutky A poštolov napísal
sv. Lukáš, autor tretieho Evanjelia, a to medzi rokom 60
a 70 po Kr., nedlho po Pavlovom vyslobodení z prvého
rímskeho väzenia. Správy, ktoré sv. Lukáš podáva v tom to
spise, čerpal čiastočne z osobných zážitkov ako Pavlov sp o
ločník, čiastočne z toho, čo ústne počul od iných očitých
svedkov a konečne z písaných záznamov. Sv. Lukáš venuje
spis tomu istému Teofilovi, ktorém u venoval aj svoje Evan
jelium.
Čiastky zo Skutkov A poštolov sa v našom obrade čítajú
na Božej Službe ako apoštolské čítanie od prvého dňa
Vzkriesenia Kristovho v nedele, sviatky a obyčajné dni
až do sviatku Zoslania Svätého Ducha.

Venovanie. (1, 1— 3)
— Teofil! Prvý svoj spis1 som zostavil o všet
kom, čo Ježiš robil a učil od počiatku až do dňa,
v ktorý bol vzatý do neba, keď bol skrze Ducha
Svätého dal svoje príkazy apoštolom , ktorých si
bol vyvolil. Týmto sa po svojom umučení preuká
zal mnohými dôkazmi živým, keď sa im cez šty
ridsať dní zjavoval a hovoril s nimi o veciach Bo
žieho Kráľovstva.
i.
„Prvý spis" sv.
jeho druhým dielom.

Lukáša je

Evanjelium;

„Skutky"

sú

Ježišova rozlúčka (1, 4— 8)
— Raz, ako s nimi stoloval, prikázal im, aby
neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali pri
sľúbenie Otcovo, „ o ktorom ste už počuli; lebo
Ján krstil vodou, vy však budete pokrstení D u 
chom Svätým o niekoľko dní''. Zhromaždení sa ho
teda spýtali: „Pane, či už teraz obnovíš kráľov
stvo Izraela?" — On im však riekol: „N ie je vašou
veoou poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec pone
chal vo vlastnej moci, ale vám sa dostane sily tým,
že na vás zostúpi Duah Svätý, a budete mi sved
kami v Jeruzaleme a v celom Judsku i v Samárii
a až do konca sveta."
Nanebovstúpenie (1, 9— 14)
— A keď to dohovoril, pred ich očami sa po
vzniesol a oblak im ho vzal z očí. Kým oni uprene
hľadeli do neba, ako odchádzal, hľa, dvaja mužovia
v bielom odeve zastali si vedľa nitíh a riskli im :
„Galilejčania! Čo stojíte a hľadíte do neba? Tento
Ježiš, ktorý od vás bol vzatý do neba, príde tak,
ako ste ho videli do neba odchádzať."
Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa
volá Olivová a ktorá je v blízkosti Jeruzalema,
vzdialená na sobotnú cestu. A keď vošli (do do
mu), vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali.
Boli to: Peter a Ján, Jakub a Andrej, Filip a T o 
máš, Bartolomej a Matúš, Jakub (syn) A lfejo v a Ši
mon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci svorne
zotrvávali v modlitbe spolu so ženami i s M áriou,
matkou Ježišovou, a s jeho bratmi.

—
V tých dňoch povstal Peter medzi bratmi —
bolo tam pospolu oikolo stodvadsať osôb — a rie
kol: „Bratia! M alo sa splniť Písmo, ako predpove
dal Duoh Svätý ústami Dávida o Judášovi, ktorý
sa stal vodcom tých, čo zajali Ježiša; patril totiž do
nášho počtu a dostal za podiel to isté poslanie.
Tento si kúpil pole za mzdu nespravodlivého (či
nu). A padnúc dolu hlavou, rozpukol sa napoly, až
vyšli z neho všetky vnútornosti. Rozchýrilo sa to
medzi všetkým obyvateľstvom Jeruzalema, takže
aj to pole nazvali vo svojej reči Hakeldam a to jest:
Pole krvi. Lebo v Knihe žalm ov sa píše: Jeho sídlo
neoh spustne a nech nikoho niet, čo by v ňom bý
val! A jeho úrad neoh prevezme iný!
Treba teda, aby jeden z týdhto mužov, čo s nami
nažívali po celý čas, v ktorom Pán Ježiš prebýval
medzi nami, počnúc od Jánovho krstu až do dňa,
v ktorý nám bol vzatý, stal sa s nami svedkom jeho
vzkriesenia. A (taik) postavili dvoch: Jozefa, zva
ného Barsaibáš, ktorý mal prímenie Spravodlivý,
a Malteja. I pom odlili sa ta k to : „T y, Pane, ktorý
poznáš srdcia všetkých (ľudí), ukáž, ktorého z tých
to dvoch si si vyvolil, aby zaujal úrad a poslanie,
ktorému sa Judáš spreneveril a tak odišiel na prí
slušné m iesto".
Tu hodili o nioh lósy. A lós padol na Mateja,
takže ho pridružili k jedenástim apoštolom.

Zoslanie Ducha Svätého. Dar rečí. (2, 1— 13)
—
Keď prišiel sviatok Turíc, všetci (učeníci) b o 
li pospolu na jednom mieste. Tu zrazu zazinel z neba
hukot, ako by sa hnal prudký vietor, a naplnil ce
lý dom, v ktorom sa nachádzali. I zjavili sa nad
nimi akoby ohnivé jazyky a rozdelili sa tak, že nad
každým jedným z nich sa postavil (jeden); všetci
boli naplnení Duchom Svätým a začali hovoriť cu
dzími jazykmi tak, ako im Duch dal (možnosť) vy
jadriť sa.
N o v Jeruzaleme boli sa osadili Židia, bohabojní
l’udia zo všetkých národov, čo sú pod nebom .1 Keď
sa teda strhol tento hukot, zbehol sa veľký zástup
a úžaisol, lebo každý ioh počul hovoriť svojou vlast
nou rečou. Celí unesení od údivu sa pýtali: „Či títo
všetci, čo (tak) hovoria, nie sú Galilejčania? A ako
že ich každý jeden počujeme hovoriť svojím vlast
ným jazykom , v ktorom sme sa narodili? Parti, M édi, Elamcania, ako i obyvatelia M ezopotám ie, Judska, Kapadócie, Pontu a Ázie, Erýgie a Pamfýlie,
Egypta a líbyjskych krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia ako i obrátenci,2 Rréťania
a Arabi — (všetci) ioh počujeme hovoriť našimi
vlastnými jazykmi o veľkých Božích skutkoch".
Všetci žasli a v rozpakoch sa navzájom vypytovali:
„Č o to m á znam enať?" Iní však vraveli: „Títo sú
opití mladým vín om ."
1. V Jeruzaleme sa osadili niektorí Židia, ktorí sa narodili
v diaspóre (rozsiati v malých skupinách po pohanských kra
joch). Okrem nich b olo v Jeruzaleme aj m noho pútnikov,
čo prišli z ďalekých pohanských krajov, aby si vykonali p o 
božnosť, ako to od nich žiadal Zákon.
2. Obrátenci sú pohania, čo sa pridali k židovstvu.

(D okončenie zo 4. str.)
kých krajín. Aby sme mali aký-taký obraz o tom to gigan
tickom zápase o uvoľnenie, odzbrojenie a mier, spom eniem «
len niektoré z nich.
— Bol podaný celý rad návrhov na zníženie zbrojenia
a odzbrojenie. Veľa sa h ovorilo o mem orande za mier, o d 
zbrojenie a garanciu medzinárodnej bezpečnosti.
— Prerokúval sa návrh proti hegemonizmu, snahe im peria
listických veľm ocí o nadvládu nad inými krajinami.
— Bola prerokovaná rezolúcia o rozpustení vojenských
zväzov a ako prvý krok k tom u: nerozširovať doterajšie.
— Bola prerokovaná rezolúcia o ochrane krajín, ktoré ne
vlastnia atóm ovú zbraň a nemajú ju umiestnenú na svojom
území.
— R okovalo sa o návrhu úplného zákazu všetkých skúšok
s novými druhmi zbraní hrom adného ničenia. N árody preja
vovali svoj odpor proti rozmiestňovaniu raketových zbraní
na ich teritóriách.
— S veľkým nadšením bol privítaný návrh na dohodu
o ochrane prírody našej planéty proti zhubným vojn ovým
účinkom.
— Národy nástojčivo žiadajú urýchlenú ratifikáciu dohody
SALT 2, ktorú podpísali v o Viedni prezident Carter a zá
stupca krajiny sovietov L. I. Brežnev.
— Prerokovala sa otázka zákazu rádiologických, chem ic
kých a bakteriologických zbraní ako aj zbraní obyčajných,
ale s neobyčajne zhubným účinkom (napalm).
Valné zhromaždenie veľkú pozornosť venovalo deklará
cii, aby v osemdesiatych rokoch tohto storočia sa otázka
odzbrojenia už konečne pohla dopredu a aby sme sa v to m 
to roku dostali konečne do éry sveta bez zbraní a vojen.
— Boli tu pranierované a odsudzované mnohé negatívne
javy — prekážky na ceste k uvoľneniu a odzbrojeniu, na
príklad: zámerne šírená propaganda o vym yslenom strašia
ku nebezpečenstva útoku zo strany Sovietskeho zväzu,
ktorým imperialisti vyvolávajú priam hystériu eskalácie
zbrojenia, alebo smernica prezidenta Cartera o takzvanej
obm edzenej nukleárnej vojne. Túto neľudskú doktrínu ako
snahu zmieriť ľudstvo s osudom atóm ového zániku a o tv o 
renú propagandu nukleárnej vojn y, zástupca Alžírska cha
rakterizoval ako „sebavražednú ilúziu".
— Zástupcoviia n árodov ostro kritizovali tie imperialistic
ké veľm oci, ktoré niektorým rasistickým krajinám umožnili
dostať sa k atóm ovým zbraniam (Izrael a Juhoafrická únia).
Valné zhromaždenie OSN pokračovalo v prerokovaní ná
vrhu Sovietskeho zväzu o nepoužití sily v medzinárodných
vzťahoch. Zameralo sa na preskúmanie problém ov a nebez
pečných situácií na Blízkom, Strednom a Ď alekom východe.
Navrhovalo riešiť nebezpečnú situáciu v oblasti Indického
oceánu, kde sa hromadia vojenské sily USA, zvolaním k on 
ferencie všetkých okolitých krajín. Sovietskeho zväzu. Spo
jených štátov a Číny. Odsúdilo nezmyselnú iracko-iránsku
vojnu, ktorá nikomu neprospieva a ničí obe krajiny. Valné
zhromaždenie jasne dokázalo, že campdavidská separátna d o 
hoda medzi Izraelom a Egyptom neuhasila v ojn ové ohnisko
izraelskej okupácie arabských krajín, naopak, situáciu ešte
väčšmi zostrila. Za jediné správne riešenie sa považuje
zvolať k tejto otázke konferenciu všetkých zainteresova
ných krajín, vrátane Organizácie pre oslobodenie Palestíny.
Osobitnú pozornosť venovali národy otázke dekolonizácie
sveta. Už dvadsať ro k o v trvá proces oslobodzovania sa
kraiín od koloniálného útlaku, ale, žiaľ, ešte stále jestvujú
krajiny, kde kolonializmus a jeho hriechy spolu s n eokolonializmom slávia svoje orgie. Táto hanba ľudského p ok ole
nia musí zmiznúť zo sveta.
Keď si tieto myšlienky, návrhy a uznesenia porovnám e
so spomínanou rezolúciou Svetovej rady mieru za nezá
vislosť národov a proti kolonializmu, vidím e, že z myšlienok,
ktoré pred tridsiatimi rokm i boli duševným m ajetkom len
nadšencov — m ierových bojovn íkov, dnes sa stali vážne
diplomatické problém y, o ktorých rokujú a rozhodujú úrad
ní zástupcovia krajín a vlád. Už to samé svedčí o veľkých
výsledkoch nášho svetového zápasu za mier.
Pravda, sú tu ešte mnohé a m nohé prekážky, najmä zlá
vôľa a nedôvera tých, čo sa nechcú zrieknuť svojich hegemonických snažení. Isteže k cieľu nevedie cesta nadvlády,
hegemonizmu jedných nad druhými, ale len a len urovnanie
všetkých konfliktov a želaní n árodov form ou rokovaní
a medzinárodných dohôd.
Prvý bod Charty Svetového parlamentu n árodov za mier
v Sofii obsahuje myšlienky, ktoré sú zhodné s tými, čo o b 
sahuje spomínaná rezolúcia Svetovej rady mieru aj s otáz
kami, o ktorých rokovalo 35. Valné zhrom aždenie OSN v

roku 1980. A keď tieto zásady porovnám e s našim kresťan
ským pohľadom na tento svet a na spolužitie národov, ako
sa prejavujú v encyklikách pápežov Jána XXIII. a Pavla
VI. — Pacem in terris a Populorum progressio — môžeme si
s radosťou uvedom iť ten kladný prínos, ktorým my kresťa
nia m ôžem e prispieť k mierovému riešeniu osudov tohto
sveta.
Veď či aj my netvrdíme, že národy majú právo na život
v mieri a porušovanie tohto práva je najťažším zločinom
proti ľudstvu? Či tie preteky v zbrojení aj my nepovažu
jem e za najnebezpečnejšie pre život národov a preto žiada
me, že musia byť zakázané?! Či aj my nevarujeme ľudstvo,
aby n edovolilo získať jadrové zbrane tým rasistickým vlá
dam, ktoré ohrozujú nezávislosť susedných štátov a v ne
stráženej chvíľke by mohli uvrhnúť celý svet do nukleárnej
katastrofy? Tvrdíme, že zastaviť horúčkovité zbrojenie mož
no len rokovaniam i pri prísnom dodržiavaní zásad rovnosti
všetkých krajín. Nech sa hneď prikročí k ratifikácii dlho
pripravovaných dohôd, aj SALT 2. Nech sa rozpustia všet
ky vojenské aliancie, zlikvidujú zahraničné vojenské zá
kladne. N ech národy vynaložia všetko snaženie na odstrá
nenie podozrievania, nevraživostí a nedôvery a pestujú me
dzi sebou dôveru. Nech osemdesiate roky dokončia proces
uvoľňovania tak sľubne začatý v predošlom desaťročí a za
týmto účelom nech sa urýchlene zvolá svetová konferencia
o vojenskom uvoľnení a odzbrojení v Európe.
Kronikár

SVÄTÝ MESIACA
A P O ŠTO L N Ä R O D O V
Dňa 19!. júla roku 64 v Ríme začali horieť sklady oleja,
ktoré boli na konci veľkého cirkusu. Celý stred Ríma okolo
Palatína zhorel za šesť dní. Zo štrnástich ob v od ov mesta ich
desať zhorelo.
Kde sa nachádzal v tom čase apoštol Pavol, nie je známe.
Ale zdá sa, že predvídal veľké prenasledovanie kresťanov,
lebo chodil a posilňoval cirkvi, ktoré založil, ustanovoval
biskupov, kňazov, kázal, písal listy — posolstvá.
,V Ríme naozaj prepuklo prenasledovanie kresťanov. Po
žiar vypukol neďaleko úzkych židovských ulíc, ale židovskú
štvrť nezničil. To b olo podozrivé. Židia, aby od seba od
vrátili pozornosť, zvaľovali vinu na kresťanov: „Rím podpá
lili žiaci Ukrižovaného". N erónova žena Poppea a židovskí
umelci sa postarali o to, aby tú myšlienku prijal aj Nero.
U pozornili ho, že aj na jeho dvore je m noho otrokov, slu
hov, úradníkov a dokonca vojakov, čo sú kresťanmi. Zničili
už Rím a čosk oro bude ich obeťou sám cisár. Na svojich
zhromaždeniach sa vraj kresťania dopúšťajú veľkých nemo
rálností. A nadovšetko si ctia podvratníka, čo bol ukrižo
vaný. Odmietajú vzdávať božskú úctu cisárovi.
Či N ero mal alebo nemal vinu na požiari, chytil sa tej
myšlienky, aby zachránil seba, lebo národ ho nenávidel.
Vtedy N ero povedal slová:
— Christiani non sint! — Nech sú kresťania zničení!
Tieto slová pripisuje N erónovi Tertulián (Ť240).
Nastalo veľké zatýkanie kresťanov. Zatýkali celé skupiny
kresťanov. P odrobovali ich veľkém u mučeniu, uväznených
mučili bez súdu, len na základe udania alebo na základe
toho, že sa priznali, že sú kresťania. Kresťania mali byť
podľa rímskych zákonov alebo upálení na hranici, alebo ich
mali hodiť ako potravu divým zverom . Celé skupiny kresťa
nov, zašitých do kože zvierat, boli vhadzované v cirkuse me
dzi zdivočených psov, aby ich pohrýzli. Vo vatikánskych
záhradách pozdĺž aleje boli mučeníci pribití na hranice, po
liali ich sm olou a sírou a zapaľovali. Títo kresťania horeli v
noci ako živé pochodne, zatiaľ čo N ero chodil okolo nich na
voze ťahanom ôsm imi koňm i alebo na scéne hral na gita
re a spieval časť z nejakej tragédie. Tieto udalosti takto zanísal rímsky pohanský historik Tacitus: „A by Nero potla
čil chýr (o tom , že on dal podpáliť Rím), zložil to na dru
hých : obžaloval z toh o ľudí, ktorých ľud volá k r e s ť a n m i a dal ich mučiť tým najrafinovanejším spôsobom. —
Z ich popravy sa zariadila zábava. Jedných zašitých do
koží roztrhali psi. Iných pribili na kríž alebo sa stali fakľa
mi, ktoré svojím ohňom po súmraku osvetľovali nočnú tmu.
N ero prepustil svoje (vatikánske) záhrady na toto divadlo.
Dával cirkusové hry, pom iešal sa medzi zástup oblečený ako
vozotaj alebo sediaci na voze ako na tróne." (Tacitus písal
svoje Annales ok olo roku 117 po Kr.)

Medzi mučenými bolo m noho nevinných: starci, mláden
ci, chudobné ženy, ktorí však aj v najťažších chvíľach múk
sa usmievali. Toto veľmi miatlo divákov. Videli, že toto di
vadlo slúži k pobaveniu cisára a jem u podobných.
Pavol bol vtedy na Východe. V Korinte sa stretol s apoš
tolom Petrom a obidvaja sa vybrali do Ríma. Chceli tam p o 
silniť rímskych kresťanov. Ale tiež vedeli, že idú do Ríma
„prijať veniec".
V Ríme ich obidvoch uväznili.
Z väzenia Pavol ešte pred sm rťou napísal list Tim otejovi.
Medzi Listami apoštola Pavla je i List H ebrejom . Tento
List mohol vyjsť z Pavlovho prostredia, avšak apoštol Pa
vol ho nenapísal ani nenadiktoval. V reči, štýle, aj v samom
obsahu sa jasne rozlišuje od Listov apoštola Pavla. M oderní
bádatelia ho pripisujú niektorému z Pavlových spolupra
covníkov, sv. Barnabášovi alebo Apollovi. Avšak apoštol
Pavol mohol niektorého z nich požiadať, aby taký List napí
sal, preto tradícia pravdepodobne z tohto dôvodu List H eb 
rejom označila ako Pavlov.
Po tomto Liste posledné dni apoštola Pavla už neboli za
chytené. Je známe, že bol väznený v mamertínskej väznici;
táto bola tmavá, zapáchajúca, plná myší a potkanov, vlhká,
lebo do jej múrov nasiakli odpadky z kanálov. Ruky a nohy
mal v okovách.
29. júna roku 67 bolo pekné ráno. Toho dňa vyviedli
z väznice apoštola Pavla. Bol veľm i zoslabený. Mal už vtedy
70 rokov. Vojaci ho viedli na popravu kamennými rímskymi
cestami. Tradícia hovorí, že sa k nemu prihovoril stotník
vojakov a Pavol mu odpovedal:
— Ver v Boha živého. On ma vzkriesi z mŕtvych, mňa
a všetkých tých, ktorí v neho veria.
Pavol išiel veľmi ťažko. Veď od svojej cesty d0 Damasku
až do dneška veľa prešiel na svojich nohách.
Miesto popravy bolo v pustej doline za mestom , aby bolo
nenápadné. Zastavili sa pri jednej sosne. Dali Pavlovi m ož
nosť, aby nabral síl. Ten pozdvihol ruky k nebu a m odlil sa.
Prosil milosrdenstvo pre seba, za všetky svoje poklesky
v mladosti, modlil sa za cirkvi, ktoré založil a za všetky
ostatné.
Na základe rozsudku ho mali pred sťatím zbičovať.
Zobliekli z neho odev a údery bičom padali na jeho holé
plecia. Potom mu zaviazali oči. Kľakol si a položil hlavu na
klát. . .
Mŕtve telo apoštola Pavla vzali kresťanské ženy. Pochovali
ho v záhrade jednej kresťanky a roku 258 preniesli jeho
zostatky a vložili do hrobu apoštola Petra na cintoríne pri
Via Aopia.
V
štvrtom storočí boli zostatky Pavla prenesené na oltár
chrámu postaveného na jeho počesť — baziliky sv. Pavla
za múrmi.
Pavol velikán sveta a Cirkvi. „Budúcnosť už neuvidí iného
svätého Pavla" — povedal sv. Ján Zlatoústy.
Cirkev slávi pamiatku apoštola Pavla, apoštola národov,
29. júna.
Svojím životom a náukou bude sa večne prihovárať ku
kresťanom sveta: „M oji nasledovníci, buďte bratm i!" (Filip.
3, 17).

Spirídon — odhaliter klamstva
(Dokončenie z predošlého čísla)
Po smrti cisára Konštantína Veľkého vládu prevzal jeho
najstarší syn Konštancius. Keď sa zdržiaval v Antiochii, o ch o
rel a vidiac nemohúcnosť lekárov, hľadal uzdravenie v m od 
litbe, v Bohu. A jednej noci uvidel v o sne, ako anjel mu
ukazuje viac biskupov a pri dvoch z nich sa zastavil. Jeden
bol biskupom a druhý len bude biskupom , a povedal:
— Tvoju chorobu môžu len títo vyliečiť.
Cisár zavolal k sebe všetkých biskupov z okolia, hľadajúc
medzi nimi podobu dvoch, ktorých videl vo sne. A keď ich
medzi nimi nenašiel, prikázal, aby ho prišiel navštíviť každý
biskup.
Vydal sa na cestu aj biskup Spiridon. Vzal so sebou aj
svojho žiaka 'ťrifilia, ktorý vtedy ešte n ebol biskupom. A
jedného dňa pred bránou cisárskeho paláca v Antiochii za
stali dvaja ľudia. Boli chudobne oblečení. Starší mal v ruke
obyčajnú palicu. Keď vstúpili do brány, strážnik na nich za
kričal, aby zastali a mysliac, že sú žobrákmi, udrel staršieho
po obličaji, učiac ho tak poriadku. Udretý na pravé líce na
stavil mu aj ľavé, avšak strážnik sa spamätal a keď uvidel

na starcovi odznak biskupa, prosil o odpustenie, ktoré mu
starec dal rád.
V
dvoch pocestných cisár ihneď poznal tých, ktorých vi
del v o sne. Vstal, vyšiel im v ústrety prosiac, aby sa starec
pom odlil za jeho uzdravenie. Biskup Spiridon len sa dotkol
rukou jeho hlavy a cisár vyzdravel. Radostný cisár celý deň
ostal s nimi v rozhovore.
Trifilius sa obzeral dookola po sieni, obdivoval krásu pa
láca, oblečenia veľm ožov, ozdoby, obsluhu. Spiridon sa na
neho pozrel a p otom mu povedal:
— Čo to obdivuješ, brat m ôj? Čí pýcha a sláva cisára robí
ho svätejším od iných? Či kráľ tak ako hociktorý bedár ne
zom rie a ho nezahrabú? Či nie rovnako sa dostavia na p o 
sledný súd? Prečo pom inuteľné tak obdivuješ, ako by to
bolo večné? Obdivuješ to, čo je nič, kedy sa patrí viac hľa
dať to, čo je nehmotné a večné a m ilovať nebeskú slávu,
ktorá nehynie!
Spiridon vstal a odchádzajúc napomenul cisára:
— Pamätaj na Božie dobrodenie a sám buď dobrý k tým,
ktorí sú ti podriadení. K vinníkom buď milosrdný, a tým
ktorí prosia, pom áhaj. Všetkým buď otcom . Trpezlivo kaž
dého vypočuj a maj štedrú ruku. Lebo kto ináč vládne, ten
sa má nazývať m učiteľom a nie vládcom .
Cisár mu ď akoval za uzdravenie podajúc mu vrecúško
zlata, avšak Spiridon ho odm ietol prijať.
— Nesluší sa, cisár, splácať lásku nenávisťou. Lebo to, čo
som urobil pre teba ja, to je láska. Lebo či nie je láskou
nechať dom , plávať po m ori, znášať zimu, idúc k tebe? A za
toto všetko mám ja prijať ako odm enu zlato, ktoré je prí
činou všetkého zla a ľahko víťazí nad všetkou pravdou?
Keď sa Spiridon vráHl dom ov, prišiel akýsi človek, ktorý
chcel kúpiť o d neho sto kôz. Spiridon mu povedal, aby d o 
hovorenú sumu za kozy položil na stôl a išiel si odpočítať
kúpené kozy. Ten človek položil na stôl peniaze za deväť
desiatdeväť k ôz a obnos za jednu kozu zatajil, počítajúc, že
starec, ktorého nezaujímali materiálne veci, peniaze nebude
počítať.
— Berte si toľk o kôz, k oľko peňazí ste položili na stôl,
— povedal Spiridon kupcovi, keď vošli do košiara. Kupec
odlúčil sto k ôz a vyhnal ich1z košiara. A jedna z kôz sa v y 
trhla a znovu utiekla do košiara. Kupec sa za ňou vrátil,
znovu ju vyháňal, ale koza znovu utiekla. Vtedy ju kupec
zviazal, vzal na plecia a niesol. Koza sa však neprestávala
hádzať, bijúc kupca rohami do hlavy, takže bol prinútený
položiť ju na zem.
Spiridon nechcel zahanbiť kupca, preto pristúpil k nemu
a tíško mu povedal:
— Vidíš, syn m ôj, tento tv or nie nadarmo sebou tak há
dže a nedáva sa odviesť. Či si nezadržal obnos za neho
a preto sa tak trhá z tvojich rúk?
Kupec sa zahanbil, zaplatil peniaze a vzal kozu. A tá spo
kojne išla pred ním, ako pred svojím novým pánom.
Pri návšteve svojich farností biskup Spiridon došiel do
mesta Kirina. Sprevádzal ho Trifilius, vtedy už biskup cy
perskej Leukusie. Prechádzali hornatým krajom a Trifi <s
obdivoval krásu okolia. Pred sebou videl krásne sady a v i
nice, krásne dedinky. Pri tom Trifilius myslel na chudobu
svojich farností a eparchie a zatúžil tiež mať vo svojom bis
kupstve niečo z takých krásnych sadov a viníc. Spiridon p o 
znal jeho myšlienky.
— Prečo ty, Trifilius, stále myslíš na pom inuteľné veci.
Chceš polia a vinice, ktoré naozaj nemajú žiadnu cenu, len
vyzerajú cennými a ťahajú za sebou srdce človeka. Máme
m ajetok na nebi, ktorý od nás nezoberú. Ten hľadaj, tomu
sa raduj, lebo ten nemôže prechádzať od jedného k druhé
mu. Kto sa raz stane jeho m ajiteľom , ostane ním navždy.
Náuka Spiridonova sa neminula cieľa. Trifilius sa stal v eľ
kým biskupom.
Spiridon b ol pastierom od detstva a ostal ním aj ako
biskup. Svoje ovce strážil vždy sám. Raz v noci vošli do
jeho košiara zlodeji. Chytili niekoľko oviec a chceli ich o d 
niesť. A Pán Boh, ktorý miloval svojho sluhu a chránil jeho
úbohý m ajetočok, neviditeľnou silou zadržal zlodejov, že sa
nemohli pohnúť z miesta. Tak ostali do rána.
Skoro ráno Spiridon vošiel do svojho košiara a uvidel
zlodejov. JMemohli sa pohnúť z miesta. Spiridon sa pom odlil
a svojou m odlitbou rozviazal ich nohy. Povedal, aby si
sadli a učil ich:
— Nechcite cudzie, ale žite z práce svojich rúk.
Potom chytil jednu ovcu.
— Dávam vám ju, — povedal zlodejom , — aby vaša ná
maha a bdenie cez celú noc neboli daromné, — zažartoval.
A prepustil ich v pokoji.

Jeden kupec často prichádzal k biskupovi Spiridonovi a
požičal si od neho peniaze. Keď sa vracal z trhov, prinášal
požičané a vracal. Spiridon mu nikdy nedával, ani od neho
peniaze nepreberal. Vždy povedal, aby si kupec vzal zo
stola, alebo sám položil do stola vrátené. Kupec obchodoval
vždy úspešne a biskup nikdy si n eoveroval či požičanú su
mu peňazí vrátil. Kupec, keď videl veľkú dôveru k sebe,
raz — keď priniesol požičané — nepoložil peniaze do
stola, len povedal, že ich dnu položil.
Za krátky čas kupec schudobnel. Zatajené peniaze nie
len mu nepriniesli úžitok, ale ako oheň pojedali jeho m aje
tok. Jeho obch ody boli neúspešné a vyšiel na mizinu. Prišiel
znova k biskupovi Spiridonovi, prosiac pôžičku. Spiridon ho
poslal, aby si vzal zo stola toľk o peňazí, k oľk o potrebuje.
— Iď a zober si, ak si tam položil.

Avšak kupec v stole nenašiel nič.
— Naozaj, brat m ôj, — povedal mu Spiridon, — okrem
tvojej ruky dosiaľ v stole iná ruka nebola. Ak by si bol
vtedy položil do stola peniaze, teraz by si ich bol našiel.
A keď hľadáš to, čo si zobral, odhaľuješ seba a nie mňa.
Kupec sa zahanbil a prosil o odpustenie. Starec mu od
pustil h ovoriac:
— Nechci cudzie, ani si nešpiň svedomie klamstvom
a lžou. Lebo nespravodlivo nadobudnutý majetok nie je
ziskom, ale istou stratou.
Biskup Spiridon usnul v Pánovi roku 349. Pochovali ho
v Trimidunte v chráme svätých Apoštolov.
Cirkev oslavuje pamiatku svätého Spiridona, biskupa Trimiduntu, 12. decembra, v západnom obrade 14. decembra.
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NAŠI JUBILANTI
V
tom to mesiaci si svoje životné
jubileá pripomínajú títo vľd. duchovní
otcov ia :
ThDr. Mirôn Podhajecký — 70 r o 
kov od narodenia (16. 6.), Irenej Bačinský — 75 ro k o v od narodenia (21.
6.), Michal Peja — 70 rok ov o d n aro
denia (27. 6.), Alexej M iroššay — 65
rok ov od narodenia (27. 6.j, Pavol
Cilly — 60 rok ov od narodenia (29.
6.).
M NOHAJA ĽIT, BLAHA JA ĽIT!

šickom chráme dňa 9. 3. 1981 a p o 
hrebných obradoch v Pánu zosnulý
bol pochovaný na verejnom cintoríne
v Košiciach.
' VIČNAJA PAMJAŤ, BLAŽENNYJ
POKOJ!

Z JÚNOVÝCH VÝROČÍ
Jún — Mesiac poľovníctva.

I. júna — M edzinárodný deň detí.
— r. 1846 — pred 135 rokm i — za
čala premávať konská železnica z Bra
tislavy do Trnavy.
3. júna r. 1801 — pred 180 rokmi
NAŠE HROBY
— sa narodil FRANTIŠEK ŠKROUP,
Dňa 9. 2. 1981 odovzdal dušu Stvo
hudobný skladateľ a dirigent, autor
riteľovi náš kňaz na odpočinku
hymny Kde dom ov múj (umrel r.
1862).
ThDr. PAVOL RUSNÄK
— r. 1826 — pred 155 rokm i — sa
t. arcidekan, bývalý duchovný v Renarodil VILIAM PAULÍNY-TÓTH, n o
meninách.
vinár, politik a spisovateľ (umrel r.
V
Pánovi zosnulý sa narodil 9. 10.
1877).
1906 v Ľubovci, ordinovaný b o l 12.
5. júna r. 1826 — ored 155 rokm
10. 1930 a pôsobil v o farnostiach Os— umrel CARL MARIA WEBER, ne
turňa, Poráč, ako katechéta v Hum ecký hudobný skladateľ, zakladate
mennom, potom v M iklušovciach a
nem eckej romantickej opery (opery
od roku 1969 v Remeninách. Od roku
čarostrelec, Euryanthe, O beron; 2
1974 žil na odpočinku v Bratislave,
symfónie a viaceré cirkevné skladby)
kde aj zomrel.
pôsobil aj v Prahe ako dirigent nem ec
Zádušnú Službu Božiu a pohrebné
kej opery (nar. r. 1786).
obrady v bratislavskom gr.-kat. chrá
6. júna r. 1606 — pred 375 rokm i —
me slúžil o. Mons. Ján Hirka, ordi
sa narodil PIERRE CORNEILLE, fran
nár, za asistencie kňazstva a b oh o
cúzsky dramatik (tragikomédia Cid;
slovcov dňa 14. 2. 1981.
tragédia Horácius, Cinna, Nicoméde,VIČNAJA JEMU PAM JAŤ!
komédia Luhár a i.); umrel r. 1684.
— r. 1861 — pred 120 rokm i —
zhromaždenie zástupcov Slovákov pri
Dňa 3. 3. 1981 v 86. roku života a
jalo v Martine M emorandum sloven
59. roku kňazstva odovzdal svoju du
ského národa.
šu Stvoriteľovi
7. júna r. 1781 — pred 200 rokm i
— v Prahe b olo založené Stavovské
o.
PAVOL STUĽAKOVIČ
divadlo (dnešné T ylovo divadlo).
tit. kanonik
9. júna r. 1781 — pred 200 rokm i —
gr.-kat. duchovný na odpočinku.
sa narodil GEORGHE STEPHENSON,
V
Pánu zosnulý sa narodil 24. 6.
anglický vynálezca parnej lokom otívy
1895 v Livove. Ordinovaný b ol 12. 11.
(umrel r. 1848).
1922 a účinkoval ako kaplán v Pre10. júna r. 1836 — pred 145 rokm i
šove, od roku 1923 v Košiciach a od
— umrel ANDRÉ MARIE AMPÈRE;
roku 1929 do roku 1950 v Košiciach
francúzsky fyzik (nar. r. 1775).
ako katechéta na gymnáziu. Na o d 
— r. 1942 — pred 39 rokm i —"b oli
počinku žil v Košiciach.
vyhladené Lidice.
Po koncelebrovanej zádušnej Božej
I I . júna r. 1781 — pred 200 rokm i
Službe o. ordinára s kňazstvom v k o 
- bolo otvorené Národné divadlo v

Prahe,- otváracím predstavením bola
Smetanova opera Libuše.
14. júna r. 1886 — pred 95 rokmi —
umrel ALEXANDER NIKOLAJEVIČ
OSTROVSKIJ, ruský dramatik (drámy:
Bankrot, Búrka, Výnosné miesto. Chu
dobná nevesta. Les, Talenty a ctitelia,
Bez viny v in n f a i.); nar. r. 1823.
16. júna r. 1671 — pred 310 rokmi
— v M oskve bol popravený vodca
sedliackeho povstania STENKA RAZIN.
— r. 1871 — pred 110 rokmi —
umrel JÁN KALINČIAK, básnik a spi
sovateľ (hist, povesti: Bozkovci, Mil
kov hrob. Bratova ruka. Púť lásky,
Serbianka, Svätý Duch, Mládenec slo
venský, Láska a pomsta. Mních; ro
mány: Knieža liptovské, Reštavrácia
a i.); nar. r. 1822.
17. júna — Svetový deň odzbroje
nia.
18. júna r. 1936 — pred 45 rokmi
— umrel MAXIM GORKIJ, sovietsky
spisovateľ (hry: Nepriatelia, Meštiaci,
Výletníci; romány: Foma Gordejev,
Matka; trilógia Detstvo, Medzi ľuďmi,
M oje univerzity; Podnik Artamanovovcov, Život Klíma Samgina, a i.);
nar. r. 1868.
19. júna r. 1921 — pred 60 rokmi —
konala sa v Prahe prvá spartakiáda.
21. júna r. 1621 — pred 360 rokmi
— v Prahe na Staromestskom námestí
b olo popravených 27 českých vodcov
protihabsburského odboja (medzi ni
mi aj Slovák Ján Jesenius).
22. júna r. 1941 — pred 40 rokmi
— nacistické Nem ecko napadlo So
vietsky zväz — začala sa Veľká vlaste
necká vojna.
23. júna r. 1891 — pred 90 rokmi —
sa narodil národný umelec VLADI
SLAV VANČURA, český spisovateľ
(umrel r. 1942 v kone. tábore).
26. júna r. 1836 — pred 145 rokmi
— umrel CLAUDE JOSEPH ROUGET
DE LISLE, francúzsky skladateľ Marseillaisy (nar. r. 1760).
— r. 1861 — pred 120 rokmi —
umrel PAVEL JOZEF ŠAFÁRIK, histo
rik, slavista (nar. r. 1795).
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