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Bazilika sv. Klementa v Rím e: Sv. Cyril a Metod bránia staroslovanskú bohoslužbu pred pápežom Hadriánom II.

Sviatok sv. Cyrila a Metoda —  slovanských apoštolov
V našom cirkevnom roku máme až tri dni určené na oslavu pa

miatky svätých Cyrila a Metoda. Prvý —. 14. februára, keď slávime 
pamiatku smrti :sv. Cyrila. V západnom obrade na celom svete, s vý
nimkou Československa a Juhoslávie, tento deň je sviatkom Cyrila 
a  Metoda —  slovanských apoštolov a ochrancov Európy. —  Druhý
— 6. apríla, deň smrti sv. Metoda. Naše Miney z 12. storočia majú 
bohoslužby k sv. Cyrilovi 14. februára a 6. apríla im obom. 5. júl 
ako deň sv. Cyrila a  Metoda sa slávi preto, že pápež Lev XIII. svo
jím dekrétom z 30. septembra 1880 prikázal celej katolíckej Cirkvi 
v tento deň oslavovať pamiatku našich slovanských apoštolov. 
Okrem týchto dát vo východnom obrade pamiatka obidvoch slo
vanských apoštolov sa slávi 11. mája. Apoštolská Stolica, reformu
júc naše bohoslužobné knihy v štyridsiatych rokoch tohto storočia, 
prinavrátila dávnu prax našej Cirkvi a v našom cirkevnom kalendá
ri znovu určila deň smrti sv. Cyrila na 14. februára, sv. Metoda na
6. apríla, a ich spoločný sviatok na 11. máj. Len Chorvátsko a Čes
koslovensko dostalo 'povolenie sláviť pamiatku obidvoch slovan
ských apoštolov 5. júla.

Okrem týchto sviatkov, obidvaja slovanskí apoštoli v našom obra
de na utienni a litiji, kde sa spomínajú mená cirkevných Učiteľov, 
spomínajú sa ihneď po sv. Mikulášovi.

(Pokračovanie na 5. str.)

CNOSTNÝ ŽIVOT A SMRŤ 
SV. JOZEFA

Kde sa narodil sv. Jozef, o tom  
presne údaje nemáme. Vieme, že bol 
synom Jakuba, (Mt 1, 16.), ktorý  
pochádzal z rodu kráľa Dávida. Ča
som jeho predkovia schudobneli a 
chudoba ostala mu ako dedičstvo, pre
to prácou vlastných rúk zarábal svoj 
každodenný chlieb. Kde len sa pohol, 
všade ho sprevádzala chudoba. Tak to 
bolo aj v Betleheme, keď s Máriou, 
svojou manželkou v celom meste ne
mohol dostať nocľah. Tiež pri obeto
vaní Ježiša v jeruzalemskom chráme 
pre svoju chudobu mohol dať len pár 
hrdličiek ako obetu Pánu Bohu. Keď 
prišiel do Egypta, nemajúc nič, zápa
sil s veľkými nedostatkami. Keď sa 
Sv. rodina vrátila? do Nazaretu, zas 
ich vítala len chudoba, ktorá bola ich 
údelom až do smrti. Ale sv. Jozef i 
pri svojej chudobe bol snokojný, vy
rovnaný, skromný. Trpezlivo a s odo
vzdanosťou do Božej vôle znášal chu
dobu. Na seba zabúdal, iba to ho te 
šilo, že mohol pracovať pre Božie 
Dieťatko a pre Bohorodičku.

(Pokračovanie na 5. str.)



V OBDOBÍ PRÁZDNIN A DOVOLENIEK
Je  júl, s ln iečk o  p r ip ek á  a  na n ašich  p o lia ch  s a  z a ča la  p ožeh n an á  žatva. Naši proľnohospodári 

zberajú  ’p lod y  sv o je j c e lo r o č n e j p ráce . P lody  to rad ostn é , k e ď  v ď aka  m od ern ej ag ro tech n ike , vyso
kovýkon n ým  stro jom  a  m ajstrovstvu  n ašich  p o ľn oh o sp o d árov  rod ia  n aše  p o lia  ta k , a k o  to v minu
losti n ebývalo  zvykom .

N ajm ä starší si pam ätajú , a k á  ťažk á  bý v alá  p rá ca  r o ľn íka  na ú zkych  kam en istý ch  p o líčkach , bez 
m ech an izác ie , b ez  p otreb n ý ch  stro jov  a  v y sokoú čin n ý ch  hnojív . K o ľko  zn oja  a  m ozoľov si vyžiadala 
a  e fe k t ,  v ý s led o k  n ebýval p rim eran ý  vyn aložen ém u  úsiliu. Dnes v ď ak a  tom u všetkém u , čo  priniesla 
m od ern á  p o ľn o h o sp o d á rsk a  dru žstevn á v eľkov ý rob a , d osa h u jem e  v h ek tárov ý ch  výn osoch  svetový 
p riem er.

V návrhu H lavných sm erov  h o sp o d á r sk eh o  a  s o c iá ln eh o  rozv oja  ČSSR na rok y  1981—1985 sa zdô
razňu je stan ov en á  ú loh a  dosiahn u ť seb es ta čn o sť  vo výrobe obiln ín . O dbornou rečou  povedan é: zdo
kon a ľov ať  rozm iestn en ie  p o ľn o h o sp o d á rsk e j výroby  v sú lad e  s n a jlepším  a  n ajvhodn ejším  využíva
ním prírodn ých  p od m ien ok .

V rastlin n ej v ýrobe sa  zdôrazň u je ú loh a  p ln e využívať pôdn y  fon d , zintenzívniť jeh o  ochranu 
a sústavne zvyšovať úrodnosť. S tanovu je sa  ú loh a  za b ezp eč iť  priem ern ú  ročnú  úrodu obilnín  vo výš
k e  11 m il. ton  a  dosiahn u ť ta k  c e lk o v ý  vzostup ich  výroby. V te jto  súvislosti sa  zdôrazňuje nutnosť 
za b ezp eč iť  prísny  p o r ia d o k  h o sp o d á ren ia  s obilným  fon dom .

P ráca p o ľn oh osp od ára  je  v zn ešen á  a  k rásn a . V eď  d orá b a  ch lieb  už n ie len  p re  svoju rodinu, a le  pre 
v šetký ch . Od n eho zá lež í, č i bu de d o s ta to k  d o b réh o , voň avého  ch leb a . Sm e národom  s bohatou roľ
n íckou  trad íc iou  a  v krv i m ám e lásku  k  rod n ej hrude, k  p rác i na poli. S účasn e si uvedom ujem e, že 
n aim ä žatva je  veľm i n áročn á  a  vyžadu je bezstra tový , rý ch ly  zber. Je  p o treb n é  v eľa  ochotn ých  rúk 
n ielen  sam ý ch  p o ľn oh osp od árov , a le  a j b rigádn ikov , k to r í svojím  p od ie lom  prisp ievajú  k  tomu, aby 
c e lo ro čn á  p rá ca  n ev y šla  nazm ar a  aby  sa  p ož eh n an á  ú roda ob ilia  d o s ta la  z p o lí b ez  strát do sýpok.

Straty n en astávajú  len  n ekv a litn e  urobenou  ko sbou , a le  a j pri od v oze  z polí d o  sý p ok , na sklád
ky , k  su šičkám , a le  v eľký m  n ep ria teľom  d ozr iev a jú cich  ob iln ý ch  lánov  je  oheň . Urobm e všetko, 
aby  jeh o  pažrav é p lam en e n ezn ič ili to , čo  sa  s to ľk ou  starostlivosťou  op a trov a lo  od  jari, prípadne 
už od  jesen e . D bajm e a j na to , aby  d ie tk y  n ed osta li d o  rúk z á p a lky  a  d os lov a  „ n eh ra li sa  s ohňom".

V č a s e , k e ď  bu de p reb ieh a ť  bo j o záchran u  k a ž d é h o  ob iln éh o  zrn ka , m nohí z nás odídu na prázd
niny, na d ov o len ko v ý  od d y ch . T is íce  d e t í užíva rad osť  z prázdnin  v p ion iersk y ch  táboroch , v rekreač
ných zariad en iach . Sú to  d ob ro d en ia , k to r é  d a lo  č lov ek u  n aše  s p o lo č e n s k é  zriaden ie. Veď najmä 
starší by m ohli p ov ed ať, a k o  to  bývalo  v r o k o c h  p red  druhou svetovou  vojnou. Kom u patrili kúpele, 
k to  ch od il d o  r ek r ea č n ý c h  zariaden í. Dnes je  bežným^ javom  stretnúť v kú p eľo ch  ľudí rozličných  k a 
tegórií, k to r í sem  ch o d ia  p oo kr ia ť , n abrať síl d o  ď a lš e j p rá c e , oddýchnu ť si a  p o k o jn e  prežiť svoju 
dovo len ku .

Toto v šetko  je  v šak  m ožn é len  v m ierovom , p oko jn om  živote. To v šetko  je  r ea lizov a teľn é  len v at
m o s fé r e  b ez  vojen . A tu si znova a  znova u vedom u jem e v eľko sť  faktu , že  už štvrté d esaťroč ie  žije 
E urópa v p oko jn om , m ierovom  budovaní. Je  to v ý s led ok  m ohu tn ého m ierov éh o  úsilia, m iliónov ľudí 
d ob re j vô le . k to r í na v lastn ej k o ž i skú sili hrôzu v o jn ového  besn en ia .

Mier v šak , žiaľ, n ie  je  e š te  trv a lé  nedobudnutou  hodn otou . E šte m á v eľa  n epria teľov , k tor í by ho 
c h c e li  zam en iť za v o jn ov é r in čan ie  zbraní. Ešte s tá le  sú tu p oku sy  zvrátiť vývoj k  uvoľňovaniu m e
d z in árod n éh o  n av ätia  a  p o k ra čo v a ť  v p o lit ik e  e s k a lá c ie  zbro jen ia . N ieked y  sa  zdá, a k ob y  silu voj
ny, silu  n ep r ia te ľsk é  m ieru , ch c e li  s to j čo  sto i p resad iť  sv o je  chú ťky  a  vov iesť svet do  novej ka ta s 
trofu . Čo in é  ie sn ažen ie  rozm iestn iť v záp ad n ei E u rópe n ové r a k e ty  s tred n éh o  doletu , k toré  by 
vraj m ali posiln iť obran y sch op n osť  S e v e ro a t la n t ic k é h o p a k tu ?  Čo in é je  n eo ch o ta  ratifikov ať  zmlu
vu SALT 2 pod  zám ien kou  vum uslených  sku točn ostí?  Čo in é je  teó r ia  o tzv. dozbro jen í pred  vymys
leným  n ebezp ečen stv om , o d ozbro jen í, k to r é  p oh lcu je  ď a lš ie  m iliardy , k to r é  by m ohli slúžiť č lo 
veku  . . .

Na sv ete  sú m ’Póny h lad n ý ch , m ilión y  biediacich, m ilióny n ezam estn an ých , m ilióny bezprístreš- 
ných, m iliónu trp iac ich  fy z ick y  i'd u šev n e. Ako veľm i by b o lo  treb a  poslúchnuť o p a kov a n é  m ierové 
in iciatívy ZSSR, k to rý  navrhu je, aby  sa  p resta lo  so  šia len ým  zbrojen ím  a  aby  sa  p reš lo  k  rokova  
ciem u  stolu . Abu sa  u robili rozum né d oh od u , d a li ser iózn e  záruku a  aby  sa  m iliardové č iastky , ktoré 
p oh lcu je  n ezm y seln é  zb ro jen ie , ob rá tili na š k o ly  a  n em ocn ice , na lie k y  a  šatstvo, na v šetko  to, čo 
potrebu jú  m ilióny  tm iac ich .

Je  priam  n ep o ch o p ite ľn é , že  tie to  r e a lis t ic k é  m ierov é návrhy i h las  p revažn ej väčšiny ľudstva, 
v ktorom  sa  ozýva túžba po trvalom  a  nezvratn om  m ieri, n echcú  počúvať tí, k to r í d ob re  ved ia, koľko  
o b etí a  krv i s tá la  ľudstvo dru há sv etov á  voin a i lo k á ln e  vojny, k to rý ch  príčinou b o la  im peria listická  
rozp ín avosť. Ani c irk ev  n esto jí b okom  od  tých to  sn ažen í a  h la s  po m ieri sa  ozýva z najvyššieho  
fó ra , z úst h lavy  c irkv i S vätého  Otca Jána Pavla II. Proti v o jn e a  za m ier p rehovoril pri sv o je j púti 
na m iesto  bý v a léh o  ko n cen tra čn éh o  táb ora  v O svien čim e, pri sv o je j n edávn ej a p o š to lsk e j ceste  po 
Ď alekom  v ý ch od e , k e ď  p ov ed a l p lam ennú  výzvu za m ier v H irošim e a  N agasak i, v m estách , ktoré  
boli roku  1945 a k o  vrvé obeťam i a tóm ov éh o  bom bardovan ia .

P odľa  p rík lad u  p áp ežov  p os led n ý ch  rokov  zapája jú  sa  a j v eriaci do  toh o  m ohutného m ierového  
ťažen ia  a  podporu jú  v šetky  a k c ie  za za ch ov an ie  p ok o ja , m ieru  — toh o  d rah o cen n éh o  B ožieho daru. 
K svojim  sn ažen iam  pridávajú  i m od litby , p rosby  za to , aby  Pán u choval svet v p o k o ji a zažehnal 
chm áry  krv av ej vojny. (of)



Poznajme svoju vlasť!
Zase je tu ten krásny čas prázdnin a dovoleniek, čas, keď 

po statočne celý rok vykonávanej práci máme možnosť na 
niekoľko dní, týždňov rozbehnúť sa za zaslúženým oddy
chom. Sú takí, čo sa celý rok tešia na chvíle voľna, a potom  
ich nevedia dobre využiť. Aj takí sú, čo len preto, aby sa 
mohli vystatovať, kde všade boli, zháňajú sa za dovolenkou 
v cudzích krajoch, a pritom svoju vlastnú domovinu nepo
znajú.

Rozumne robia tí, ktorí sa snažia poznať svoju vlasť, po
znať jej krásy, za ktorými sa vyberajú v takýto prázdnino
vý čas. A jesto tých krás po našom milom Slovensku n e
úrekom. Koľko len krásy je v zakvitnutých tatranských lú
kach, v belasej hladine Morského oka, v šteb o te , vtáctva, 
v žblnkote potôčkov a bystrín, okolo ktorých vyrástli dom
čeky a domy, z ktorých sa na ten krásny Boží svet poze
rajú okná s črepníkmi kvetov!

Koľko krásy vtesal umelec do kameňa, z ktorého sú na
še chrámy, koľko lásky a zbožnosti vložil do obrazov 
a sôch, pred ktorými sa modlievali naši predkovia a ku 
ktorým prichádzame so zbožným srdcom aj m y! Koľko pod
manivej krásy je v nevinných detských očkách, ktoré sa na 
vás pozerajú z usmiatej tváričky, i v stareckom múdrom  
pohľade, ktorý hovorí o životných víťazstvách i prehrách,
o tom, že nebývalo vždy tak, ako je a že najväčším imaním 
je dobré svedomie a statočný život.

Keď pôjdete na dovolenku, nechoďte so zatvorenými oča
mi! Stretnete, narazíte na všetku tú krásu, ktorá nás ob
klopuje, len my sme niekedy nepozorní diváci a zabúdame 
všetko to vnímať. Zastavte sa na lúke, kde vonia materina 
dúška, kde cvrlikajú cvrčky a kde motýle robia svoje vy
hliadkové lety. Zapozerajte sa ďaleko za obzor, pokochajte 
sa v malých obláčikoch, ktoré sa nesú po oblohe, nastavte 
tvár lúčom slnka a ovoňajte omamnú vôňu zem e! Či je 
niekde krajšie ako u nás? Či jesto krajší kút sveta, ako je 
táto naša domovina, naša čarokrásna vlasť, ktorá rastie 
z podunajských nížin až k nebotyčným tatranským bralám?

A keď prídete na tie končiare, bude sa vám zdať, že ste 
blízko neba, že lu sa končí časnosť a začína sa večnosť. 
Skúste prežiť ten šťastný okamih a nikdy viac nebudete 
chodiť so zatvorenými očami, nikdy viac nebudete ako ne
pozorní diváci, ktorí o chvíľu zabudnú, čo to vlastne vi
deli.

A nezabudnite, že prekrásna príroda má patriť nielen 
vám, ale všetkým. Nesvedčí sa lámať, trhať, ničiť to, čo je 
krásne a čo chcú vidieť aj iní. Nesvedčí sa znečisťovať ju 
odpadkami a zanechávať za sebou neporiadok. Veď príroda 
je chrám a v chráme sa treba správať dôstojne! (om)

Veľký mierový rok
Rok 1951 bol vo svetovom mierovom hnutí, ale aj u nás 

doma, vyplnený veľkou mierovou aktivitou. Po berlínskom  
zasadaní Svetovej rady mieru 21.—26. februára, sme na 
plenárnom zasadnutí Československého výboru obrancov 
mieru v Prahe podali správu o jeho priebehu a najmä o veľ
kom podnete Svetovej rady mieru k ľudovému hlasovaniu 
za pakt mieru medzi veľmocami. Podpisovanie hlasovacích 
lístkov sa začalo už na berlínskom zasadaní SRM. Jeden  
z našich delegátov vtedy povedal: „Nikdy nezabudnem na 
nadšenie, s akým sa tisli členovia SRM k stolíku s podpi
sovými hárkami. . .  Keď sme videli spolu s nami ísť k pod
pisovým hárkom Nemcov, Číňanov, Francúzov, Angličanov, 
našich sovietskych priateľov, videl som v duchu ľudí bielych
i čiernych, ľudí od oceánov a z rozličných sveta krajov, ako 
vo svojich krajinách dávajú svoje podpisy pod tento doku
ment, bol to pre mňa dôkaz, že sa v ľuďoch prebudil člo
vek, už nie spiaci, nie zverený na osud, ale držiaci v hrsti 
vlastnú vôľu, ktorá ako malá tehlička v obrovskej stavbe 
chrámu mieru dá útulok štvaným, prenasledovaným, utlá
čaným a bude ich chrániť pred pažravcami pijúcimi ľudskú 
k rv . . . "

8. mája potom predsedníctvo Svetovej rady mieru v Ko
dani „povzbudilo všetky mierové organizácie a všetky mie
rové hnutia, sociálne, kultúrne a náboženské organizácie", 
aby svojím podpisom potvrdili výzvu Svetovej rady mieru.

U nás ľudové hlasovanie bolo vyhlásené v Bratislave 25. 
mája a uskutočnilo sa od 26. mája do 17. júna. Toto ľudové 
hlasovanie podporili i páni biskupi a ordinári pastierskym  
listom, prečítaným z kazateľníc 27. mája. Podpisová kam
paň, ako sme už o tom písali, skončila sa ohromným úspe
chom. Bolo to vedomé a dobrovoľné začlenenie sa každého

príslušníka našich národov aj celého nášho pracujúceho 
ľudu do odhodlaného tábora mieru.

Naše mierové podpisy boli prejavom oddanosti mierovej 
politike tábora socializmu a opovrhnutia imperialistickými 
vojnovými štváčmi. Náš ľud nielen podpismi, ale aj tisícka
mi individuálnych a kolektívnych záväzkov ukázal, že vie, 
prečo pracuje. Vlasť, ktorú buduje a skrášľuje, pôda, ktorú 
svojou prácou zúrodňuje, má byť zemským rajom  nie úzkej 
vrstvy otrokárov, ale matkou nasycujúcou všetkých.

Medzitým v apríli, máji a júni prebiehal ostrý zápas pred
staviteľov Svetovej rady mieru, najmä jej predsedu Fréde- 
rica Joliota Curieho s tými, ktorí prekážali, aby sa dele
gácia SRM z 13 krajín dostala k vedeniu Organizácie spo
jených národov, aby tam  predložila mierové požiadavky 
II. svetového kongresu obrancov mieru vo Varšave. Predse
da SRM požiadal vtedajšieho generálneho tajomníka OSN 
Trygve Lia o prijatie delegácie. Rôzne okolnosti prekazili 
toto stretnutie. Fr. Joliot Curie sa obrátil listami na členov 
Bezpečnostnej rady. Ozval sa americký delegát Warren 
Austin a netaktným spôsobom zamietol snahu Svetovej ra 
dy mieru prísť do styku s vedením OSN. Pritom mrzko úto
čil na Sovietsky zväz a na výzvu mierového kongresu vo 
Varšave, aby sa vrátila k poslaniu zachrániť mier, k čomu 
bola ustanovená, označil za „refrén sovietskej propagandy."

Fr. Joliot Curie odpovedal Austinovi obsiahlym listom, 
v ktorom vyvrátil jeho bezočivé a provokačné tvrdenia. 
Medzitým predseda Bezpečnostnej rady Malik bol ochotný 
prijať delegáciu SRM v New Yorku. Ale americká vláda 
nedala jej členom víza. N ato sa Malik obrátil listom na 
členov Bezpečnostnej rady. Oznámil im, ako americké úra
dy porušujú práva predsedu Bezpečnostnej rady a prekáža
jú mu vo výkone jeho funkcie.

Predsedníctvo SRM sa potom 20. júla zišlo v Helsinkách 
a protestovalo proti tomuto bezprávnemu zásahu americ
kých úradov. Tento zásah a útok je o to neospravedlnej- 
ší, že išlo o delegáciu, pozvanú do sídla OSN priamo pred
sedom Bezpečnostnej rady. Upozornilo vládu Spojených štá
tov, že OSN má síce svoje sídlo na ich území, ale nie je 
pod kontrolou. Tento čin bol zrejmým porušením Charty. 
OSN. Potom sa Svetová mierová rada pripravovala na svo
je II. plenárne zasadanie, ktoré bolo zvolané na 1. no
vembra do Viedne.

Tu treba spomenúť ešte dve udalosti, ktoré prispeli 
k zvýšeniu radostnej nálady v našom domácom boji za sve
tový mier. Do nášho nebývalého plebiscitu za mierový pakt 
medzi veľmocami zapadol radostný zjazd našej mládeže, 
zvolaný na 25. mája. Delegáti mládeže z celého územia Slo
venska sa zišli v Bratislave, aby manifestovali za mier a so
cialistickú výstavbu. Ako predvoj, ako prvé lastovičky zjazdu 
prišla do Bratislavy štafeta Smený, ktorá z miestnych sku
pín, okresov a krajov priniesla hlásenia o splnených miero
vých predzjazdových záväzkoch mládeže. Autá zo všetkých 
krajských sídiel Slovenska priniesli zviazané albumy a šta
fetové trubice, obsahujúce pozdravné listy a hlásenia o spl
nených individuálnych a kolektívnych záväzkoch.

Bolo to veľké množstvo hlásení o prekročení pracovných 
noriem, o práci podľa nových pracovných metód, obetavej 
pomoci jednotným roľníckym družstvám, o poctivej prípra
ve na skúšky, o vysielaní brigád na stavby mládeže, o získa
vaní nových predplatiteľov Smený atď.

Predstaviteľ Slovenského výboru obrancov mieru priví
tal štafetu v  Bratislave na námestí SNP slovami: „My, pred
stavitelia mierového hnutia na Slovensku, vyhlasujeme, že 
v týchto splnených záväzkoch našej mládeže vidíme dôleži
tý prínos k veľkému svetovému zápasu za svetový mier. 
Naša československá form a mierového boja je vyjadrená 
v hesle: „Buduj vlasť, posilníš m ier!" My boj za mier chá
peme ako prácu na budovaní vlasti. Ak túto prácu má 
niekto dobre chápať, ak sa do nej má dať s plným zápalom  
a nadšením, ak v nej má pokračovať s húževnatosťou a vy
trvalosťou, neznajúc prekážky a únavu, tak je to predo
všetkým naša mládež. A ona túto prácu chápe. Dôkazy
o tom  sú tu pred nami."

Druhou udalosťou, ktorá sa tu žiada pripomenúť, bol Sve
tový festival t mládeže v Berlíne 5 — 19. augusta 1951. 
Z tohto festivalu sa cez našu vlasť vracala domov skupina 
kórejskej mládeže. Skupina zavítala k nám vtedy, keď ich 
bratia ešte bojovali za slobodu svojej krajiny, keď ich vlasť 
bola vypaľovaná na vyľudnenú púšť ľuďmi — zvermi, sto
jacimi v službách Wall Streetu pod uzurpovanou a znesvä
tenou zástavou Organizácie spojených národov.

Zástupcovia slovenských obrancov mieru ich privítali dva
krát. Raz 15. septembra v Slovenskom národnom divadle 

(Pokračovanie na 4. str.)



Sv. Cyril a Metod —  spolupatróni Európy
Apoštolský list pápeža Ján a Pavla II.

Pápež Ján  Pavol II. na trvalú pamiatku.
Vynikajúci mužovia Cyril a Metod prichádzajú nám znovu 

na um v  tomto roku, keď si pripomíname dve významné 
výročia. Je  tomu totiž sto rokov, čo pápež Lev XIII. dňa
30. septembra 1880 vydal encykliku Grande munus. V nej 
ponajprv celej cirkvi predstavil život a činnosť týchto mu
žov a prikázal, aby sa ich sviatok uviedol do liturgického 
kalendára celej katolíckej cirkvi. Po druhé tohto roku uply
nulo 1100 rokov, čo náš predchodca Ján  VIII. poslal v  júni 
v roku 880 kniežaťu Svätoplukovi listinu Industriae tuae.
V nej potvrdil používanie staroslovienskeho jazyka v boho
službe, „aby sa v tom to jazyku hlásali a velebili skutky 
Krista, nášho Pána".

Bratia Cyril a Metod, národnosťou Gréci, narodili sa 
v meste Solúne, kde kedysi účinkoval sv. Pavol. Od mla
dosti sa dostali do tesných vzťahov s carihradskou patriar
chálnou cirkvou, ktorá v tom to čase mala prekvitajúce ško
ly a misijnou činnosťou snažila sa rozšíriť kresťanstvo. Tu 
boli teda aj duchovne vychovaní, aj kultúrne vzdelávaní vo 
vyšších školách. Obidvaja sa za rozličných okolností stali 
mníchmi, ale s úmyslom, aby sa okrem kláštorných povin
ností mohli venovať aj šíreniu viery. Tento ich úmysel sa 
ponajprv uskutočnil, keď boli vyslaní ohlasovať Evanjelium  
Chazarom v oblasti Krymu. Potom nasledovalo ich hlavné 
misijné podujatie na Veľkej M orave, k torá sa rozprestierala 
severne od Balkánskeho polostrova až po kraje okolo stred
ného Dunaja. Sem ich povolal moravský knieža Rastislav, 
ktorý prosil misionárov od carihradského cisára a od tam oj
šej cirkvi. Aby mohli účinne pôsobiť medzi Slovanmi, prelo
žili do ich jazyka Sväté písmo a iné liturgické a katechetické 
knihy. Tým položili základy vzdelanosti vo vlastnom jazyku 
tých národov. Preto Cyril a Metod sú právom  považovaní 
nielen za apoštolov slovanských národov, ale aj za zaklada
teľov ich kultúry. Literárne pamiatky od nich pochádzajú
ce sú prvými pamiatkami staroslovanského jazyka a na nich 
sa zakladajú všetky ostatné z ďalších storočí.

Vo svojom účinkovaní Cyril a Metod spolupracovali aj 
s carihradskou, aj s rímskou cirkvou, ktorá ich účinkovanie 
potvrdila. Tým sa stali akoby symbolom jednoty cirkvi vý
chodnej i západnej, ktorú vôbec nenaštrbili, hoci práve v 
tom čase vznikli spory medzi Rímom a Carihradom.

Keď Cyril a Metod prišli do Ríma, pápež a rímska cirkev 
ich prijali s vnfkou úctou. Pápež nielenže schválil ich apoš
tolské účinkovanie, ale ho aj podporil. To platí predovšet
kým aj o zavedení staroslovanského jazyka do bohoslužieb, 
čo je ich dielo, hoci niektorí na Západe boli proti tomu. 
Cyril umrel v Ríme 14. februára roku 869 a bol pochovaný 
v chráme sv. Klementa. Metoda pápež vysvätil a ustanovil 
za arcibiskupa na titul starobylého arcibiskupstva sriemské- 
ho a poslal ho na Moravu, aby pokračoval v apoštolskom  
diele, na ktoré sa podujal. On vskutku sp svojimi učeníkmi 
tam horlivo účinkoval až do svojej smrti dňa 6. apríla 
885.

Pápež Lev XIII. pred sto rokmi v  encyklike Grande mu
nus celej cirkvi pripomenul nesmrteľné zásluhy sv. Cyrila 
a Metoda na pokresťančení Slovanov. Keďže toho roku si 
cirkev pripomína 1500. výročie narodenia sv. Benedikta, 
ktorého náš ctihodný predchodca Pavol VI. v roku 1964 
ustanovil za patróna Európy, považujeme za vhodné lepšie 
vyjadriť túto ideu a k vynikajúcemu dielu tohto svätého 
patriarchu Západu pripojiť aj nehynúce zásluhy svätých  
bratov Cyrila a Metoda. Za to nám hovoria mnohé histo
rické dôvody z dejín starodávnych, ako aj novších, ktoré 
majú svoju garanciu teologickú, ekleziálnu, ako sa dnes 
hovorí kultúrnu v  dejinách nášho európskeho kontinentu. 
Preto prv než sa skončí tento rok venovaný pamiatke sv. 
Benedikta, pri naplnení 100. výročia encykliky Leva XIII. 
prajeme si v tom to liste vyložiť tie dôvody, pre ktoré sme 
sa rozhodli ustanoviť sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov 
Európy.

Ak sa na Európu dívame ako na zemepisný celok, na jej 
formovanie vplývala dvojaká kresťanská tradícia, z ktorej 
vznikla tiež dvojaká kultúra, jedna od druhtj odlišná, ale 
ktoré sa medzi sebou dopĺňajú. Lebo ako vplyv sv. Bene
dikta, hlavne v  západnej a strednej Európe a skrze bene- 
diktínske kláštory aj v iných čiastkach sveta, bol nositeľom  
hlavne tej kultúry, ktorá mala svoje sídlo v  Ríme, v sídle 
nástupcov sv. Petra, tak svätí bratia pochádzajúci zo Solúna 
bolí ponajprv nositeľmi gréckej múdrosti, potom aj východ
nej kresťansksj tradície, ktorá mala svoje stredisko v Cari

hrade. A táto východná tradícia dodnes je hlboko zakorene
ná v kultúre a duchovnosti početných národov vo východ
ných častiach európskeho kontinentu.

Keďže dnes, po toľkých stáročiach rozkolu medzi Výcho
dom a Západom, medzi Rímom a Carihradom, hlavne od 
Druhého vatikánskeho koncilu mnoho sa nástojí na obno
vení plnej vzájomnej jednoty, vidí sa nám zodpovedajúcim 
pre potreby týchto časov, ak ustanovíme sv. Cyrila a Me
toda spolu so sv. Benediktom za spolupatrónov Európy. 
A chceme to urobiť ešte v tomto roku, keď obidve cirkvi, 
totiž katolícka a pravoslávna začali vážny teologický dialóg 
na ostrove Patmos, preslávenom podľa tradície pobytom sv. 
Ján a apoštola a evanjelistu. Týmto vyhlásením chceme vy
zdvihnúť a do dejín zapísať tento pamätihodný čin. Konečne 
tým to naším ustanovením chceme tiež dosvedčiť pred súčas
níkmi vysokú hodnotu ohlasovania Evanjelia, zvereného 
Ježišom Kristom cirkvám, na ktorého šírení títo dvaja bra
tia, apoštoli Slovanov, sa toľko namáhali. Zvestovanie 
Evanjelia bolo totiž cestou a prostriedkom, ktorým sa rôzne 
národy vznikajúcej Európy navzájom poznávali a vytvárali 
európsku jednotu. Preto kresťanstvo je tým spoločným de
dičstvom dnešnej Európy aj na poli kultúrnom, aj na poli 
duchovnom.

Preto naším želaním je to to : Kiežby pre milosrdenstvo 
Najsvätejšej Trojice na príhovor Matky Božej a všetkých 
svätých zmizlo všetko to, čo rozdvojuje cirkvi, štáty, ná
rody.

Kiežby pestovanie rôznych tradícií a kultúr bolo skôr vý
razom spoločného bohatstva, ktoré sa takto doplňuje. Po
vedomie týchto duchovných hodnôt, ktoré sa rôznymi ces
tami stali duchovným dedičstvom jednotlivých národov eu
rópskeho kontinentu, nech spôsobí, aby sme si na jednej 
strane vedeli vážiť spravodlivé práva ostatných národov 
a aby sme pokračovali v zabezpečení mieru, a na druhej 
strane aby sme nezanedbávali prispieť ku konečnému dobru 
ľudí na celom svete.

Teda dobre poznajúc a uvážiac vec z plnosti našej apoš
tolskej právomoci týmto listom s trvalou platnosťou usta
novujeme a vyhlasujeme svätých Cyrila a Metoda za nebes
kých u Boha spolupatrónov Európy. Spolu im udeľujeme 
všetky práva a liturgické pocty, ktoré pripadajú hlavným 
miestnym patrónom.

Pokoj ľuďom dobrej vôle!
Dané v Ríme pri sv. Petrovi pod prsteňom Rybára dňa 

31. decembra 1980, v treťom  roku našej pápežskej služby.
JÁN  PAVOL II.
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a nasledujúci deň 16. septembra v hradnom amfiteátri. „Má
lo je takých radostných príležitostí — hovoril zástupca slo
venských obrancov mieru — čo by tie>:o staroslávne múry 
Bratislavského hradu odeli do takého slávnostného rúcha ako 
dnešná slávnosť. Dnes, za širokej účasti bratislavského pra
cujúceho ľudu sú dejiskom vystúpenia výkvetu legendárne 
hrdinského slobodumilovného a za mier a slobodu svojej 
krajiny bojujúceho kórejského ľudu. Dnes máme príležitosť 
stať zoči-voči synom a dcéram tohto ľudu, zdraviť ich svo
jím potleskom, privolávať na slávu ich otcom a bratom, 
brániacim svoj a  náš mier so zbraňou v ruke a pokloniť 
sa ich matkám a sestrám , ktorých deti vrah zabíja pred 
ich očami a pri prsiach."

A keď teraz prelistujeme tých 30 rokov, ktoré nás deli^ 
od tohto roku veľkých mierových zápasov a sledujeme dneš
ný zápas mierových síl vo svete aj na pôde OSN, ako sme
o tom  písali v predošlých statiach, musíme sa znovu nad
chnúť týmito spomienkami, nepopustiť v horlivosti, neocha
bovať v zápasoch. A keď sa na západnej pologuli našej pla
néty znova a znova ozývajú cynické hlasy nepriateľov mie
ru, samozvaných kandidátov svetovlády a počúvame ako 
zánovite odmietajú všetky konštruktívne návrhy mierového 
tábora sveta, musí v nás dozrieť odhodlanie neochabnúť 
v našom spravodlivom zápase. Ako vtedy, aj teraz chcú 
sieťou lží opantať svetovú verejnú mienku.

Aj v dnešnom našom mierovom zápase platí to, čím za
končil svoj prejav čínsky člen predsedníctva Svetovej rady 
mieru Kuo-Mc-Žo. „Cesta mieru je cesta ľudu. Je  to cesta 
bratskej lásky, cesta vzájomnej hospodárskej pomoci a cesta 
vzájomných kultúrnych stykov. Táto cesta je široká, hlavná 
hradská, prístupná všetkým, čo nie sú sebci, čo majú radi 
ľudí, čo naozaj slúžia ľudstvu. Politika podvodu a vojny 
je politikou kopania vlastného hrobu. Táto politika nikdy 
nemôže zastaviť rast mierového hnutia.

Pevne veríme, že mier zvíťazí nad vojnou." Kronikár
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31. decembra 1980 pápež Ján  Pavol II. Apoštolským listom vy

hlásil sv. Cyrila a Metoda za sp-olupatrónov (spoluochrancov) Euró
py. Teda deň sv. Cyrila a Metoda, -ktorý v katolíckej Cirkvi bol do
teraz len dňom pamätným,, —  teraz sa stáva sviatočným, sviatkom 
Cyrila a  Metoda ■—- ochrancov Európy. Doteraz za patróna —  
ochranou Európy bol Apoštolskou Stolicou vyhlásený sv. Benedikt 
zakladateľ rehole benediktínov a tým aj všetkého mníšstva západ
ného obradu. Teraz sv. Cyril a Metod sa stávajú spolu s -ním spolu- 
patrónmi Európy.

Celá podstata sviatku Cyrila a  Metoda je uvedená v Veličaniji 
(Velebení) sviatku, ktoré spievame na utiemi:

„Veličajcm Vas, ravnoapoštoľňi Metodije i Kirile, vsja Slavjianislkija 
strany učeňmi svoimi prosvitivšyja, i ko Christu privedšyja."

„Zvelebujeme vás, svätí Metod 'a  Cyril, rovní .apoštolom, kto
rí ste svojím učením ožiarili slovanské krajiny a  priviedli ¿ah ku 
Kristovi."

Teda, im vďačíme za poznanie kresťanskej viery medzi slovan
skými 'národmi. Im vďačíme za preklad -Svätého písma. Služby Bo
žej a bohoslužobných kníh v slovanskej reči. Im vďačíme, že slo
vanská reč sa stala liturgickou rečou rovnou gréckej a latinskej. 
Oni sú rovní apoštolom, prví učitelia a apoštoli Slovanov, a  v pr
vom rade nášho národa. Oni sú prví naši svätci. Naša Cirkev ich 
oslavuje ako „rovných apoštolom, slovanských apoštolov a  prvo- 
svätiteľov, zvestovateľov slovanských národov, svetlých svietnikov, 
dobrých pastierov" a pod.

Hoci naše Miney už v 12. storočí mali bohoslužbu k obidvom 
týmto svätcom, .hoci oslava ich pamiatky v dávnych časoch bola 
u všetkých slovanských národov, toto všetko z rôznych politických 
príčin padlo do zabudnutia. Treba povedať pravdu, že ani naša 
eparchia, ako čiastka prvotnej mukačevskej eparchie, ktorá podľa 
veľkých a  dôležitých údajov má svoj počiatok od sv. Cyrila a  Me
toda, v posledných stáročiach ani patrične, alebo nijako neuctila 
pamiatku týchto našich Apoštolov, našich zvestovateľov, našich 
svätých a vôbec velikášov Kristovej Cklkvi. Preto teraz, keď už 
celá Cirkev slávi sviatok sv. Cyrila a Metoda, keď všetci biskupi 
sveta -oboznámili svojich veriacich s -apoštolským géniom našich Svä
tých, treba, aby sme aj my patrične oslavovali ich pamiatku, ako nás 
k tomu vyzýva sedalen ich utierne:

„Nech dnes sa radujú slovanské národy, svetlo oslavujúc svätú 
vašu pamiatku múdrych Svätiteľov, lebo -oni v rodnej nám slovan
skej reči začali slúžiť božskú Liturgiu a ostatné bohoslužby, a  tak 
nám dali nevyčerpateľné žriedlo vody, ktoré tečie ido života večné
ho. Pijúc ju, neprestávame vás zvelebovať, Cyril a  Metod, -a vy, ra
dujúc sa v sláve Svätých, modlite sa za našu spásu."

A ešte jedno veľmi dôležité: vyššie sme povedali, že Cyril a Me
tod sú naši svätci. Ako to máme chápať? Cyril a Metod sa narodili 
v Soľúne, vo vtedajšom byzantskom impériu, terajšom Grécku. His
torici sa nezhodujú v stanovisku, čo sa týka národnosti oboch bra
tov. Lepšie povedané, nemajú údaje na .dôkaz akejkoľvek národ
nosti Cyrila a Metoda. Preto sa domýšľajú: že ich rodičia boli Gréci, 
alebo že obaja boli Slovania, alebo, že oitec bol Slovan a matka 
Grékyňa, alebo naopak. Avšak toto vôbec nie je dôležité. Dôležité 
je to, komu seba obaja bratia d a l i !  A oni sa dali tým, ktorým 
zvestovali evanjelium, teda nám! „Choď k nim, nezanechaj ich!" — 
prosil, umierajúc, Cyril svojho brata Metoda. Cyril zasvätil seba 
našim predkom, miloval ich a  tým aj n ás! A zavŕšil tu lásku Metod 
svojím trudom ;a smrťou u nás! Obidvaja ž i l i  u n á s, ž i l i  
s n a m i, obidvaja sa o b e t o v a l i  z a  n á s ,  obidvaja sa d a l i  
iná m! Oni sami -rozhodli a ukázali, že sú  n a  š i, a  my dodávame
— n a š i  S v ä t c i .  Preto v ich pamätný deň a sviatok, v najbliž
šiu nedeľu -patrične zvelebíme týchto našich Svätcov, ako by t-o bol 
sviatok dekretálny. Zvelebme ich lítiou a  mirovaním, procesiou, a to 
v liturgickej reči, ktorou oini prvý raz na našej zemi oslavovali Boiha 
a naučili oslavovať Boha aj našich predkov.

Pamiatku sv. Gorazda, Nauma, Klementa, Sávu, Angelára, Vav- 
rinca a  Konštantína —  žiakov Cyrila a  Metoda, biskupov, vyzna-
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Pokora a skromnosť sú rodné 
sestry a vyžadujú poníženie, sebaza
prenie. K tomu nás učí náš dobroti
vý Spasiteľ: „Vezmite na seba moje 
jarmo a učte sa odo mňa, lebo som 
tichý a pokorný srdcom, a nájdete 
odpočinok pre svoje duše." (Mat 11, 
29).

Sv. Jozef je vzorom pokory, seba
zaprenia a tichosti.

Sv. Jozef bol robotníkom, pracoval 
ako tesár. Je  patrónom robotníkov. 
Ježiš už od útlej mladosti pomáhal 
sv. Jozefovi v jeho remesle.

Kde zomrel sv. Jozef, o tom  nemá
me vierohodné záznamy. Sv. Jozef od
chádzal z tohto sveta spokojne s odo
vzdanosťou do Božej vôle v sladkom 
povedomí, že verne plnil svoju po
vinnosť zverenú mu nebeským Otcom.

Keď sa blížila posledná hodina je
ho pozemského života, pri smrteľnom  
íôžku bol prítomný Božský Spasiteľ 
a Preblahoslavená Panna Mária. Oni 
ho ošetrovali, potešovali, dodávali mu 
duchovnú silu v  posledných minútach 
jeho života. Spokojným, sladkým a 
blaženým úsmevom na tvári v  prítom
nosti Ježiša a Bohorodičky vydýchol 
svoju dušu, odoberajúc sa do več
nosti. Smelo môžeme hovoriť, že v 
prítomnosti Ježiša a Márie, Jozefova 
smrť bolo skôr blažené, bezbolestné 
usnutie — prechod z časnosti do več
nosti.

Vo chvíli, keď duša sv. Jozefa od
lúčila sa od tela, vstúpila do pred- 
peklia, (predpeklie — podľa učenia 
našej svätej cirkvi je to miesto, kde 
čakali všetky duše spravodlivých na 
vykúpenie), nevysloviteľná radosť na
plnila duše spravodlivých. Dozvedeli 
sa od sv. Jozefa, že on bol pestúnom
— vychovávateľom Vykupiteľa, kto
rého všetci spravodliví s veľkou túž
bou očakávajú. Preto ho radostne ví
tali, velebili Boha, že sa blíži čas, keď 
sa otvoria brány Nebeského kráľov
stva, ktoré boli zatvorené pre dedič
ný hriech.

Nasledujme príkladný a cnostný ži
vot sv. Jozefa, ako aj jeho nevyslovi
teľnú lásku k Bohu. Trpezlivosť, po
slušnosť, poníženosť a najmä telesná 
čistota, to sú drahocenné perly, kto
ré ozdobujú dušu sv. Jozefa! Zvoľme 
si ho za patróna, buďme jeho ctiteľ
mi. Cez deň často posielajme k nemu 
svoj krátky pozdrav, svoj krátky po
vzdych: Sv. Jozef, oroduj za nás! Po
uvažujme, aká bude naša smrť, naše 
zmŕtvychvstanie. Keď potom príde aj 
naša hodina smrti, môžeme sa spolie
hať, že tieto naše pozdravy a povzdy
chy našli ozvenu u sv. Jozefa, ktorý  
za nás bude orodovať u Božieho Sy
na.

Čím sa máme zavďačiť jemu za to 
všetko, čo pre nás svojím orodovaním  
robí? Čo mu máme dať? Či žiada od 
nás niečo?! Nič iné nežiada od nás, 
len vernosť a oddanosť k Pánu Bohu. 
Sľúbme, že budeme nasledovať jeho 
cnosti. On nás privinie ako milujúci 
otec k svojmu srdcu, ako robieval s 
malým Ježiškom v Nazarete. Vezme 
nás pod svoju ochranu. V neho skla
dajme svoju dôveru!

Sv. Jozef, patrón umierajúcich, oro
duj za nás.

o. Pavel Mártyák



OSLAVA SV. CYRILA A METODA

AKO SPOLUPATRÓNOV EURÓPY
V RÍME

U nás výnimočne po tradícii osla
vujeme sviatok slovanských viero
zvestov sv. Cyrila a Metoda 5. júla. 
Ale celý ostatný katolícky svet osla
vuje sv. Cyrila a Metoda 14. februá
ra v deň smrti sv. Cyrila. Tohto roku 
sa po prvý raz tento sviatok podľa 
ustanovenia kongregácie slávil nie 
ako záväzná spomienka, ale ako svia
tok patrónov Európy.

V tento sviatok večer navštívil 
Svätý Otec baziliku sv. Klementa, kde 
je hrob sv. Cyrila. Pozostatky sv. Cy
rila v skrinke zo vzácneho zeleného 
ónyxu priniesli na hlavný oltár bazili
ky, pri ktorom Ján  Pavol II. slúžil sv. 
omšu za účasti 19 kardinálov a via
cerých biskupov.

Vychádzajúc z prvého liturgického 
čítania (prečítaného v staroslovien- 
čine), ktoré hovorí o apoštolskej ces
te Pavla a Barnabáša, Svätý Otec v 
homílii vyzdvihol misionárske a apoš
tolské dielo sv. Cyrila a Metoda. Spo. 
menul predovšetkým preklad Svätého 
písma, šírenie gréckej kultúry a ší
renie spirituality carihradskej cirkvi. 
Potom meditujúc ďalej povedal, že 
aj dnes je žatva bohatá, ale robotní
kov je málo. Cirkev má pred očami
i historický dosah evanjelizačného 
diela sv. Cyrila a Metoda, a uvedo
muje si, že ohlasovanie evanjelia je 
Božím darom a poslaním. Evanjelizá- 
cia, ako ju konali sv. Cyril a Metod, 
prehlbovala skutočné ľudské a kultúr, 
ne hodnoty tých, ktorým bola určená. 
Prispievala k ich pocitu spolupatrič
nosti, prekonávala ich vzájomné spo
ry a vytvárala ich spoločné duchovné 
a kultúrne dedičstvo, ktoré bolo tiež 
pevným základom pre spravodlivosť 
a mier.

Potom Ján  Pavol II. citoval úryvok 
zo staroslovienskeho životopisu sv. 
Cyrila, jeho modlitbu pred smrťou.

Svätý Olec zakončil homíliu mod
litbou k svätým bratom , patrónom  
Európy. V modlitbe vyslovil o. i. tie
to prosby:

Sv. Cyril a Metod, ktorí ste s ob
divuhodnou obetavosťou prinášali vie. 
ru národom, smädným po pravde a 
svetle, dajte, aby celá cirkev vždy 
hlásala ukrižovaného a vzkrieseného 
Krista, vykupiteľa človeka.

Sv. Cyril a Metod, ktorí ste vo svo
jej namáhavej apoštolskej činnos
ti zostali vždy pevne spojení s cari
hradskou cirkvou a rímskym P etro
vým stolcom, dajte, aby obidve ses
terské cirkvi — katolícka a pravo
slávna — prekonali v láske a pravde 
to, čo ich delí.

Sv. Cyril a Metod, ktorí ste s ú* 
primným bratským duchom prichá
dzali k rozličným národom, aby ste 
všetkých oboznamovali s posolstvom  
univerzálnej lásky, ako ju hlásal Kris
tus, dajte, aby si európske národy 
uvedomovali, čo je spoločné kresťan
ské dedičstvo, a žili vo vzájomnom  
rešpektovaní spravodlivých práv a 
aby boli tvorcam i mieru medzi všet
kými národmi na svete.

vaoov, v našom obrade slávime 17. júla pod menom „Sedmipočet- 
níkov".

(Tu s radosťou poznamenávame, že kňaz našej diecézy o. N ikefor Petraševič, 
známy dirigent a hudobný skladateľ, okrem iných kompozícií liturgie, skom
ponoval tiež Svätú liturgiu k úcte sv. Cyrila a Metoda, pre miešaný zbor.)

O živote a práci svätých Cyrila a Metoda sme podrobnejšie písali v našich 
časopisoch v roku 1979 (číslo 7 až 10). Tu prinášame len základné kratšie 
údaje:

Rodným krajom Cyrila a Metoda bola Macedónia, ktorá leží severne od 
Grécka. Hlavným mestom Macedónie bolo Tessalonike (Solún), veľké prímor
ské obchodné mesto. Tu kedysi hlásal evanjelium apoštol Pavol a potom posie
lal tomuto mestu svoje listy. Tu, v rodine Leva, pomocníka najvyššieho kraj
ského vojenského veliteľa, narodil sa najmenší syn Konštantín, ktorý neskoršie 
si pribral mníšske meno Cyril. Konštantín a jeho starší brat Metod sa narodi
li v prvej polovici 9. storočia. V Solúne bolo veľa Slovanov, preto Konštantín 
a Metod od mladosti vedeli po slovansky. Avšak obdivuhodné ovládanie slo
vanskej reči, ktoré sa neskoršie prejavilo v ich prekladoch Svätého písma 
a Liturgie do staroslovanskej reči, je veľmi veľkým dôkazom toho, že bratia 
boli Slovanmi a nie Grékmi.

Metod, (krstným menom Michal) po štúdiách bol niekoľko rokov štátnym 
úradníkom a potom vstúpil do kláštora na Olympe v Malej Ázii, kde pribral 
mníšske meno Metod. Konštantín študoval na najvyššej škole v Carihrade, kde 
ho pre jeho učenosť nazvali „Filozofom" a kde po skončení štúdií aj sám pred
nášal filozofiu. Avšak neskôr vstúpil do kláštora. Bol však tam  krátko, lebo ho 
cisár poslal ako znalca arabskej reči v posolstve k Saracénom a po návrate 
z tejto cesty v novom posolstve ku Chazarom. Na tejto ceste Konštantín sa za
stavil v Chersone na polostrove Tavria (terajší Krym), a vediac, že tam bol vo 
vyhnanstve a tam  zahynul tretí pápež po sv. Petrovi sv. Klement, hľadal jeho 
relikvie. Tam tiež Konštantín našiel evanjelium a žaltár napísaný „rusjkymi 
písmeny". Boli to pravdepodobne prvé preklady Svätého pisma do „rusjskej 
reči", ktoré dal urobiť akýsi bohatý kupec a boli písané gréckymi a latinskými 
písmenami, ktoré sa vtedy užívali v obchodnom styku. Keď našiel relikvie sv. 
Klementa, po ukončení chazarskej misie, Konštantín sa vrátil do Carihradu, 
nesúc so sebou relikvie sv. Klementa.

V tom čase do Carihradu prišli poslovia moravského kniežaťa Rastislava 
prosiť vierozvestov. Vyrozprávali, že na M orave šíria kresťanstvo nemeckí 
učitelia, ale s malým úspechom, pretože ľud im nerozumie. Preto už boli aj 
v Ríme a prosili pápeža, aby poslal na Moravu učiteľov, ktorí ovládajú slo
vanskú reč. Pápež takých kňazov nemal, preto sa obrátili na cisára Michala III., 
aby poslal na Moravu biskupa a kresťanských učiteľov, ktorí by učili ľud 
v slovanskom jazyku. Cisár po porade s patriarchom  sa rozhodol poslať na 
Moravu bratov Konštantína a Metoda. Podľa praxe cisárskeho dvora vedúcim 
misie mal byť biskup, okrem toho aj Rastislav prosil poslať biskupa. Preto 
Konštantína vysvätili na biskupa.

Konštantín sa začal pripravovať na misijnú prácu medzi Slovanmi na Mora
ve. Ako veľmi vzdelaný kňaz vedel, že misijná práca medzi Slovanmi nemôže 
byf úspešná, keď Slovania nebudú mať svoje písmená a Sväté písmo, ako
i Liturgiu vo svojej reči. Preto najprv zložil slovanské písmená na základe 
gréckych písmen a vytvoril písmená, ktoré slovanská reč potrebovala a gréčti
na ich nemala, využívajúc s istotou „rusjki pismena" ktoré videl na Kryme. 
Žiaci Konštantína— Cyrila po jeho smrti tie písmená nazvali „cyrilikou" na pa
miatku ich tvorcu. Majúc písmená Konštantín— Cyril začal prekladať do slo
vanskej reči Sväté písmo Nového zákona. Božiu Službu byzantského obradu 
a iné bohoslužby.

Knieža Rastislav prijal obidvoch bratov s úctou, veľmi radostne a vo všet
kom im pomáhal. Bratia priniesli so sebou na Moravu aj relikvie sv. Klementa. 
Na Morave založili školu, v ktorej učili budúcich kňazov Moravy. Ľud tiež 
ich prijal veľmi radostne, rozumel ich slovanskú reč, rozumel ich"' Božiu Služ
bu. Toto sa nepáčilo nemeckým latinským misionárom a tí obvinili bratov 
v Ríme. Tak po troch rokoch práce na Morave obidvaja bratia sa vydali na 
cestu do Ríma, berúc so sebou žiakov, ktorých vyučili, aby ich v Ríme vysvätili 
na kňazov. Odniesli so sebou aj relikvie sv. Klementa.

Pápež Hadrián II. prijal bratov slávnostne: vyšiel im v ústrety s procesiou. 
Prácu oboch bratov pápež nazval podobnou apoštolskej, schválil slovanský 
obrad, posvätil slovanské bohoslužobné knihy. Cirkevnoslovanskú Božiu Službu 
byzantského obradu bratia odslúžili v Rime v prítomnosti pápeža. Pápež pri
kázal vysvätiť žiakov Konštantína a M etoda za kňazov a Konštantína sa roz
hodol vysvätiť na moravského arcibiskupa. Avšak Konštantín ťažko ochorel, 
vstúpil v Ríme do kláštora východného obradu, prijal tam  meno Cyril a, umie
rajúc, prosil brata Metoda, aby sa vrátil na Moravu a pokračoval v začatej 
práci. Sv. Cyril zomrel 14. februára roku 869 vo veku 42 rokov. Cyrilovi od
slúžili pápežský pohreb a pochovali ho v  chráme sv. Klementa, do ktorého ulo. 
žili relikvie sv. Klementa, prinesené sv. Cyrilom.

Metod sa vrátil na Moravu ako arcibiskup a pápežský legát pre slovanské 
krajiny. Avšak až do smrti nemal pokoj. Uväznili ho nemeckí biskupi, držali 
ho v  žalári tri roky, pritom ho tam  ukrutne mučili. Keď ho na zákrok 
pápeža prepustili, mal podlomené zdravie. Vrátil sa na Moravu, ale aj tam 
nemal pokoj a našiel len nepriateľov. Svätopluk uväznil Rastislava, Metodovho 
ochrancu, vydal ho do rúk Nemcov, a tí ho oslepili. Tak Metod už nemal 
ochrancu a podporovateľa, tým viac, že Svätopluk sa pripojil k nemeckým 
misionárom na čele s nitrianskym biskupom Vichingom, tiež Nemcom, kto í



tolerovali Svätoplukov ľahký život. Okrem toho Viching nedopustil, aby žiaci 
Metodovi účinkovali na okolí Nitry. Zachraňujúc dielo, ktoré vykonal, Metod 
pred smrťou odišiel do Carihradu a postaral sa, aby pre Moravu boli vy
svätení za biskupov: Gorazd (Horasd), ako Metodov nástupca, arcibiskup, ďalej 
Sáva a Vavrinec a možno ešte aj iní. — Všetku akciu proti Metodovi viedol 
nitriansky nemecký biskup Viching, ktorý stále očerňoval Metoda pred Apošto- 
skou Stolicou a Svätoplukom a vôbec nedopustil, aby sa na okolí Nitry prijalo 
a šírilo východné kresťanstvo, takže práca sv. Metoda sa obmedzila na teraj
šiu Moravu, Čechy a Panóniu. Po veľkých utrpeniach sv. Metod zomrel 6. 
apríla roku 885. Po jeho smrti Viching so Svätoplukom Metodových žiakov 
uväznili, mučili, mladých a zdravších predali Židom do nevoľníctva, ostatných  
vyhnali z Moravy a títo prešli hlavne do Bulharska a na Rus, kde ich práca 
bola korunovaná veľkým Božím požehnaním-, oni priviedli slovanské národy 
ku Kristovi.

Liturgika — Poznaj svoj obrad
Nedele po Zoslaní Svätého Ducha

Po Zoslaní Svätého Ducha .nastupujú r a d o v é  n e d e l e ,  kto
ré sa začínajú Nedeľou Všetkých svätých a končia sa nedeľou, zva
nou Zachejova. Idú za sebou bez prerušenia .a je ich 32. Každá 
z týchto nedieľ má svoje apoštolské čítanie a čítanie z evanjelia. 
Po 32. nedeli nastupujú nedele: Mýtnika a  farizeja, Márnotratného 
syna a ďalšie veľkopôstne nedele.

Bohoslužby na obyčajné dni týždňa na toto obdobie sa nachádza
jú v Oktoichu, ktorý zložil sv. Ján  Damascénsky v 9. storočí, a to 
na osem hlasov (melódií). Bohoslužba jedného „hlasu" pripadá na 
celý týždeň, od soboty večera. Po ôsmom „hlase" začína sa znovu 
prvý. Rad „hlasov" sa začína, v druhú nedeľu po Zoslaní Svätého 
Ducha a ide bez prerušenia do soboty Lazárovej pred Kvetnou ne
deľou.

Z nedieľ po Zoslaní Svätého Ducha spomenieme výnimočné: 
Nedeľa Všetkých svätých — Sviatok Všetkých svätých

Prvá nedeľa po Zoslaní Svätého Duoha sa nazýva Nedeľa Všet
kých svätých. Avšak Nedeľa Všetkých svätých n,ie je obyčajnou ne
deľou, je to sviatok Všetkých svätých.

Náš cirkevný kalendár má na -každý deň v roku jedného alebo 
aj viac svätých rôzneho povolania. Ale je veľa svätých v nebi, kto
rých mená nie sú v našich kalendároch a vie o nich len Pán Boh.
V túto nedeľu odovzdávame úctu a vzývame o pomoc všetkých 
svätých, nám známych a neznámych. Teda je to sviatok Všetkých 
svätých. Starozákonných svätcov Cirkev oslavuje v  nedele Praotcov 
a Otcov (nedele pred narodením Kristovým). Z novozákonných 
svätých ako prví boli oslavovaní svätí mučeníci. V našej Cirkvi 
sviatok Všetkých mučeníkov bol už v časoch sv. Jána Zlatoústeho 
(Ť407), a to v prvú nedeľu po Zoslaní Svätého Ducha. —  Sviatok 
Všetkých svätých prešiel z Východu a j na Západ. Sprvu sa oslavoval 
13. mája a pápež Gregor VII. (1073— 1085) ho preložil na 1. no
vembra a v tento deň v západnom obrade sa oslavuje aj teraz.

Kto sú svätí?
Prvá nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha je  zasvätená všetkým 

svätým Božím. Kto sú svätí? Svätí, to sú —  apoštoli, ¡mučeníci, vy- 
znavači, spravodliví, —  duohovné a svetské osoby, starí a mladí, 
muži a ženy, chlapci a dievčatá, rodičia a deti, učení a neučení, bo
hatí a chudobní, slobodní, sluhovia a nevoľníci, ľudia všetkých za
mestnaní, zo všetkých plemien a národov sveta. Ich mená nám 
uvádzajú naše kalendáre. Kalendár ukazuje, že každého dňa v roku 
Cirkev spomína pamiatku jedného alebo i viacerých svätých. Ka
lendár uvádza len jedného alebo niekoľko svätých na každý deň, 
avšak v skutočnosti je  veľa svätých, ktorí pripadajú na ten istý 
deň. Sú uvedení v liturgických knihách. Avšak veľmi by sa mýlil 
ten, kto by si myslel, že len tí sú svätými, ktorí sú uvedení v kalen
dári alebo liturgických knihách. My poznáme mená a čiastočne aj 
život a skutky mnohých svätých, avšak je oveľa viac svätých, ktorí 
kraľujú s Kristom v nebi, sú nám neznámi. Len vševediaci Boh po
zná všetkých svätých.

Svätý apoštol Pavol píše ku Korinťanom: „Pozdravujú vás všetci 
svätí" (2 Kor 13, 12), a z Ríma píše: „Svätým, ktorí sú v Efeze"!

OČISTNÁ CESTA DUCHOVNÉHO 
ŽIVOTA 

(Boh je k nám súcitný)
Na základe doterajších úvah sme sa 

rozhodli, že budeme nenávidieť hriech, 
ze budeme proti nemiernemu vyhľa
dávaniu pozemských dobier a zakáza. 
ných rozkoší, ako aj rôznym výhon
kom pýchy.

Avšak ostáva ešte povinnosť vyky
nožiť určité chyby, ktoré sú smutným 
dôsledkom hriechu. Tieto chyby de
formujú charakter a udržujú v  srdci 
ustavičný nepokoj, z ktorého pram e
nia mnohé nedostatky a chyby.

Boh sa k nám približuje plný súcitu 
a otcovskej lásky, ako aj veľkoduš
nej trpezlivosti. Jeho láskavý postoj 
k nám nás podnecuje, aby sme sa po
dobali nášmu Otcovi. Jeho súcit s 
ľuďmi nás núti, aby sme mali tiež po
chopenie s biedou blížneho a miernili 
drsnosť svojho charakteru, aby sme 
napravili svoju podráždenosť a nezná, 
šanlivosť voči iným. Božie milosrden
stvo nám pomôže odpúšťať bezprávie, 
ktoré nám iní pôsobia a uchová naše 
city pred nevraživosťou a trpkosťou. 
Sv. Peter takto zhrňuje naše povin
nosti voči druhým: „Buďte jednomy
seľní, súcitní, milujte všetkých bra
tov. Buďte milosrdní a pokorní!" (Pt 
3, 8).

Ak uvažujeme o Božej dobrote a 
láskavosti, ako aj o Božej zhovieva
vosti, môže nás to v srdci revolučne 
pohnúť, aby sme sa vnútorne pretvo
rili a svoje srdcia obmäkčili.

Ako výrazne sa ukázalo toto bož
ské zľutovanie v diele nášho vykúpe
nia, keď najmä po páde našich praJ 
rodičov sľubuje Boh Vykupiteľa, i na
priek tomu, že je tu obava, akú vďač
nosť preukáže vykúpený človek Bohu, 
ktorý pre záchranu človeka sa bude 
musieť vteliť a svoju obetu dokonať 
na potupnom dreve kríža! Naozaj, nás 
Boh miloval láskou dobrovoľnou a 
darmo danou a musel čakať dlhé sto
ročia, než vypočul prvé nesmelé slo
vo vďaky! „Boh nás prvý miloval," 
hovorí sv. Ján . Predchádza nás svo
jimi dobrodeniami v každom okami
hu. Jeho oči akoby len číhali na prí
ležitosť, ako urobiť človekovi len 
dobro a potešiť trpiacich! (Ž. 10, 4)

Akú starostlivosť vynakladá Boh, 
aby vyslobodil Lóta od smrti vo chví
li zničenia hriešnej Sodomy! Akým po
divuhodným spôsobom zachraňuje 
egyptského Jozefa, ktorého predali 
jeho bratia, aby z neho urobil zá
chrancu Egypta, svojho utrápeného 
starého otca i neverných svojich bra
tov. Vyslobodzuje Židov z egyptského 
otroctva. Prichádza na pomoc Tobiá- 
šovi a posiela mu anjela. Zachraňuje 
proroka Daniela, zvrhnutého do levo
vej jamy. A keď Syn Boží prišiel na 
zem medzi ľudí, jeho zmilovanie ne
má hraníc. Sám o sebe povedal: „Syn 
človeka totiž prišiel spasiť, čo zahy
nulo!" (Mt 18, 11) Plače nad nevďač
ným Jeruzalem om  pre nešťastia, kto
ré sa na neho zosypú: „Jeruzalem, 
Jeruzalem , koľkokrát som chcel 
zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka 
zhromažďuje kuriatka pod krídla, a 
nechcel si!" (Mt 23, 37) Zabúda na 
svoje vlastné utrpenie a teší jeruza
lemské dcéry na svojej krížovej ces
te. Láskavú pozornosť Veroniky od
meňuje zázrakom. Modlí sa za vlast-



ných katov a všetkých nepriateľov 
ktorí ho všemožne hanobili. Odpúšť« 
lotrovi, ktorý bol s ním . ukrižovaný.

Týmto všetkým nám dáva žiarivý 
príklad a učí nás súcitu so všetkými 
ľudskými biedami, časnými i duchov
nými! Pochopili sme túto božskú Spa
siteľovu lekciu? Necítime Jeho túž
bu, aby sme nasledovali Jeho žiarivý 
príklad? Ba nám aj prikazuje, aby sm,: 
zmäkčili tvrdosť svojho srdca a n e 
udržiavali v  sebe pôdu ku hriechu 
necitlivosťou k nešťastiu druhého!

Dobrotivý Bože, buď k nám vždy
cky láskyplným a štedrým Otcom, a 
Ty, Mária, našou milostiplnou a dob
rotivou Matkou, aby sme pod Tvojou 
mocnou ochranou dosiahli svoj večný 
cieľ v našej pravej vlasti, kde Ty so 
svojím Synom slávne kraľuješ!

Mikuláš Mariánsky

SEDEM SKUTKOV TELESNÉHO  
MILOSRDENSTVA

3. Pocestných do domu prijať
Pocestný človek, človek bez domo

va, utečenec, hľadajúci bezpečie pred 
hrozbami vojny — to je postava, k to
rou sa aj naše storočie musí stále za
oberať. Musíme a máme prežívať s 
ním jeho biedu. Aj preto, že je to ob
raz našej vlastnej existencie. Pri po
hľade na človeka, nemajúceho vlast
ný domov či strechu nad hlavou, si 
uvedomujeme, že ani my nemáme na 
tom to svete nič „stáleho". Podľa sv. 
apoštola Pavla všetci sme „cudzinca
mi a prišelcami na tejto zemi" (Žid 
11, 13). Sme akoby pútnici, tuláci, tu
risti. Z toho vedomia vyplýva aj naj
dôležitejšie poslanie pre kresťanskú 
nábožnosť: zblúdilých a pocestných 
prijať do svojho domu a poskytnúť im 
trochu pokoja a lásky.

Je  to iste náročná požiadavka, naj
mä vtedy, keď je ten pocestný v na
šich očiach cudzinec, ktorého zvyky, 
spôsob myslenia nepoznáme. Ale p rá
ve v tom je i veľkosť nášho skutku.

Veľmi peknú myšlienku nájdeme v 
charitatívnej činnosti Otca Pierra: 
„Človek m á dušu; ale prv, než mu o 
nej začneme hovoriť, oblečme mu cez 
ňu košeľu a poskytnime mu strechu 
nad hlavou. Až potom mu vysvetlíme, 
čo je skryté hlboko vo vnútri".

Ľudia všetkých čias si vysoko vá
žili ducha pohostinnosti, ktorý viedol 
k praktickým prejavom bratskej lás
ky a bol sprievodným javom správ
nych medziľudských vzťahov. Vo vý
chodných krajinách bola pohostin
nosť vždy národnou čnosťou. Tiež Slo. 
vania boli známi svojou pohostin
nosťou. Hosť platil za svätého, pred 
ktorým sa zámky nikdy nezamykali. 
Pekne to opisuje aj Samo Chalúpka 
v básni M or h o ! — „ . . .  ale keď na 
naše dvere (zaklope ruka cudzia v 
úprimnej dôvere:) kto je, ten je, či 
j« on zblízka, či zďaleka: /  vo dne, 
v noci na stole dar Boží ho čaká".

O matke známeho spisovateľa a 
kňaza Albana Stolza čítame, že veľmi 
ochotne prijímala utečencov a vyhna
ných kňazov za francúzskej revolúcie.

Sv. Kvintián, biskup klérmontský, 
keď prišiel k nemu chudobný, nechal 
všetko alebo poslal k nemu duchov
ného hovoriac: „Ponáhľaj sa, ponáh
ľaj! Snáď je to sám Kristus, ktorý k 
nám prichádza v podobe žobráka".

(Efez 1, 1). Tým slovom on rozumie veriacich kresťanov. Takto aj 
na iných miestach Svätého ¡písma užíva sa tento výraz pre spravodli
vých, čestne žijúcich .kresťanov. Svätými nazývali v prvokresťan- 
ských časoch kresťanov, dokiaľ ich nenazvali „kresťanmi."

Cirkev nazýva „svätými" týah verných nasledovníkov Krista, kto
rí vo svojom živote žili heroickými kresťanskými čnosťami, vykonali 
veľké skutky ,a pre svoje zásluhy boli Bohom odmenení zvláštnou 
slávou v nebi, a tiež vyznamenaní zázrakmi, a následkom zázrakov, 
vykonaných na iah prosbu, boli Cirkvou zapísaní do súpisu svätých, 
čiže boli kanonizovani. Pod heroickými čnosťami rozumieme .neoby
čajné skutky čností. Neobyčajnosť môže byť vo veľkosti skutku, 
vykonaného ¡na Božiu slávu a spásu duší, v námahe, samoodriekani, 
v obetiach a  trpení za Boha. Heroickosť sa má ¡prejaviť aj v tom, 
že tieto skutky boli vykonané radostne a vedome.

Mýlia sa tí, ktorí si predstavujú „svätých" ako bytosti nadzem
ské, bez krvi, ktorí žili mimo sveta. Svätosť nie je v úteku od sve
ta. Niekto si myslí, že „svätí" sa narodili „svätými" ako výnimočné 
bytosti, ktoré nepoznali pokušenie ako iní ľudia. Naopak, boli to 
ľudia ako my, ¡so všetkými ľudskými slabosťami. Veľa z nich vstú
pilo na cestu spravodlivosti po rokoch obyčajného života, .ako náš, 
b,a aj hriešneho. Na viacerých z nicih ešte po návrate k Bohu pri
chádzali veľké pokušenia, aj keď už žili sväto. Ich heroizmus je 
v tom, že vedeli všetkými silami sa vzoprieť a roztrhať putá hriechu, 
celým srdcom sa odovzdať Bohu a heroickými skutkami kajúcnosti 
napraviť svoje ¡predošlé pády. Preto zo Životov svätých môžu čer
pať ponaučenia, nádej a silu ¡nielen spravodliví, aby sa stali doko
nalejšími, ale aj hriešni, aby ich toto priviedlo ¡k návratu, aby našli 
cestu k návratu k Bohu.

Prvými svätými v Cirkvi ¡boli m u č e n í c i ,  ktorí v prvých rokoch 
kresťanstva zahynuli mučeníckou smrťou za Krista. K nim neskor
šie pribudli v y z n a v a č i ,  ktorí heroicky vyznali vieru v Krista 
a preukázali ¡neobyčajnú svätosť, potom n a s l e d o v n í c i  Krista, 
ktorí dosiahli svätosť nasledovaním Krista, a boli to ¡prví pustovníci, 
po nich kresťania rôznych zamestnaní, .ako sme už spomenuli.

Za „svätých" v prvokresťansikých časoch vyhlasovali miestni bis
kupi, a o takej skutočnosti uvedomovali ostatných biskupov. Takto 
kult svätých sa šíril po celej Cirkvi. Mená svätých boli zapisované 
do zvláštnych spisov, zvaných martyrológiami (martýr — grécke 
slovo, zn. svedok, mučeník), čiže do súpisu mučeníkov. Neskoršie, 
od časov pápeža Alexandra III. (12. storočie) právo vyhlasovať za 
svätých a blahoslavených si zadržali pápeži. Všetky osoby, ktoré 
do 12. storočia ¡boli ¡uananí vo všeobecnej Cirkvi za svätých, ostali 
v súpise svätých. Na tomto základe uctievame ako svätých aj sv. 
Oľgu, sv. Vladimíra, Borisa a Gleba, Antona a Teodoza Pečerských.

Teraz sa vyhlasuje za svätého takto: Keď niekto vynikal neoby
čajnými čnosťami a pripisujú sa mu aj zázraky, začína sa dôsledné 
šetrenie. Pod prísahou sa vypočúvajú svedkovia, zapisujú sa všetky 
údaje do najmenších podrobností o živote dotyčného, a to šetrenie 
sa odowdá Apoštolskej Stolici. Apoštolská Stolica pri tom menuje 
iného vyšetrovateľa, ktorý vyhľadáva všetko možné, čo by preká
žalo blahorečeniu. Výsledky šetrení oboch stránok rozoberie Kon
gregácia obradov. Prísny s ú d  posúdi, či dotyčný vynikal čnosťami 
ozaj heroickými, či je o ňom mienka ako o svätcovi a či jemu pri
pisované zázraky sú pravdivými a skutočnými zázrakmi. V komisii 
majú slovo nielen teológovia, ale aj historici, prírodovedci, lekári, 
často nekresťania. Keď je všetko dokonale dokázané, vydáva sa 
beatifikačný dekrét a v chráme svätého Petra v Ríme (alebo inom, 
ako teraz na Filipínach), uskutočňuje sa slávnostné výhlásenie za 
b l a h o s l a v e n é h o  —  beatifikácia. Ak pričinením b l a h o s l a 
v e n é h o  sa stanú ešte aspoň dva ďalšie zázraky. Cirkev ho vyhlasu
je za s v ä t é h o  (kanonizácia). —  Rozdiel medzi beatifikáciou 
a kanonizáciou je hlavne v tom, že beatifikáciou sa len ¡povoľuje 
kult blahoslaveného a kanonizáciou taký kult sa ustanovuje, a to 
v celej Cirkvi v každej časti sveta.

IJcta (kult, uctievanie) svätých bolo v Cirkvi od ¡prvých počiat
kov. Čo to znamená? My vzdávame úctu svätým ako Božím priate
ľom a ich prosíme o pomoc prostredníctvom ich modlitieb, o orodo-



vanie u Boha, lebo oni prosia za nás, za našu spásu. „Uvážme, ako ve
ľa môžu nám svätí pomôcť. Ten, ktorý bol taký mocný na zemi, je ešte 
mocnejší pred Párnom Bohom, lebo, keď už tu spolucítil, s hriešnik
mi, keď sa za nich modlil, iste to -robí a j tam, kde oveľa viac po
znáva, v akom sme nebezpečenstve. Modlia sa za nás k Otcovi, lebo 
v ich blaženej večnosti ich láska sa nezmenila, ale skôr vyrástla. 
A keďže .sú pri samom žriedle ¡milosrdenstva, tým viac sú náchylní 
k milosrdenstvu" — učí nás sv. Bernard.

Tak ku kanonizovanému svätému sa môžeme modliť, na jeho česť 
možn-o stavať chrámy, oslavovať jeho sviatok, maľovať jeho ikony 
so svätožiarou okolo hlavy a pod.

Pre prvých kresťanov výročia smrti mučeníka boli sviatočným 
dňom. Toho dňa na jeho hrobe slúžili Božiu Službu, čítal sa opis 
jeho múk a smrti. Tak kresťania spomínajúc mučeníka oslavovali 
Pána, — píše sa v mučeníckých aktoch sv. Ignáca, biskupa antio- 
chijskčho (Ť115). Hroby svätých, hlavne mučeníkov, od samého 
počiatku stali sa miestom ich kultu. Z toho potom neskôr vznikla 
obyčaj na Východe a na Západe, aby na oltári chrámu, po jeho 
.posviacke, boli uložené relikvie svätého. Túto symbolickú obyčaj 
VII. všeobecný koncil roku 783 uzákonil a  predpísal pre celú Cirkev. 
Teda v našich chrámoch, na oltári (prestole) v plátenku, ¡ktoré sa 
nazýva a n t i m e n s ,  sú relikvie svätého. Teda, koľkokrát sme 
v chráme, sme pri hrobe .svätého.

Deň smrti svätého, mučeníka, prví kresťania považovali za deň 
jeho narodenia pre nebo. Preto a j v Martyrológiu (Knihe muče
níkov), a neskôr v kalendároch, zapisovali ich .nie na základe dňa 
a roku zemského narodenia, ale dňa narodenia pre nebo. (Cirkev 
oslavuje len tri prípady zemského narodenia: Narodenia Ježiša 
Krista, Prečistej Panny Márie a  Jána Krstiteľa).

My uctievame svätých inielen ako hrdinov svätej viery, ale aj ako 
našich zástupcov pred Bohom a tým oslavujeme samého Pána Bo
ha, lebo úcta k nim slúži oslave Boha. Takto o tom hovorí Druhý 
vatikánsky koncil: „Preto v najvyššej miere sa hodí, aby sme milo
vali týoh priateľov a spolunasledníkov Ježiša Krista, a  našich vý
znamných bratov a dobrodincov, a skladali za nich patričnú vďaku 
Bohu, a v modlitbách iah vzývali a utiekali sa k ich modlitbám, za
stupiteľstvu a  pom oci. .  ." (O Cirkvi, § 50).

Z biblických dejín
Kristovi apoštoli

Ježiš Kristus mal 12 apoštolov. Uvádzame ich v poradí, ako sú 
uvedení v evanjeliách, podávajúc krátko ich život.

1. Svätý Peter —  (jeho život sme uviedli v predošlom čísle).
2. Svätý Andrej —  syn Jona a brat apoštola Petra, pochádzal 

z Betsaidy, potom sa presťahoval do Kafarnauma a tam bol rybá
rom. Zo začiatku bol žiakom sv. Jána Krstiteľa, Ježiš Kristus pove
dal jemu, i apoštolovi Šimonovi— Petrovi: „Poďte za mnou, a uro
bím vás rybármi ľudí" (Mt 4, 19). —  Po Zoslaní Svätého Duoha išiel 
hlásať evanjelium do krajín, ktoré boli na sever od Čierneho mora 
» nazývali sa vtedy Skýtsko (teraz: Ukrajina). Podľa podania zasta
vil sa na teraz nazývaných Kyjevských horách a preto Rusko bo 
nazýva svojím apoštolom. Vracajúc sa zo Skýtska bol v Patrase pri 
Azovskom mori cisárskym vládcom Egejom odsúdený ina smrť na 
kríži. Zbadajúc kríž, na ktorom mal byť ukrižovaný, zvolal: Vitaj 
mi, drevo kríža, posvätené telom Kristovým. Za tebou túžim." Na 
kríž nebol pribitý klincami, ale priviazaný. Kríž mal podobu písmena 
X. Tri dni prežíval múky na kríži a  až 30. novembra roku 70 skonal. 
Jeho sviatok je  30. novembra. Roku 375 pozostatky apoštola Andre
ja boli prenesené do Carihradu a odtiaľ v roku 1206 do Amalfi v Ta
liansku, kde boli uložené v krásnej katedrále. Vo východnom obra
de na trojramennom kríži spodné šikmé rameno znázorňuje kríž sv. 
apoštola Andreja, ktorý hlásal Božie slovo národom Východu.

Správu o tomto podáva prvý historik cirkvi Eusébius Cézarejský 
(žil v IV. storočí), a svoju správu opieral o akýsi spis Origena 
(t r. 253), cirkevného spisovateľa III. storočia. Na základe slov Eu-

Na tom to mieste je tu vhodné pri
pomenúť si milú a poučnú povesť o 
zbožnom a pracovitom obuvníkovi:

Vo sne mu bolo raz zjavené, že na
sledujúceho dňa jeho príbytok nav
štívi sám Kristus. Dom dal do náleži
tého poriadku a tak čakal Pánovu 
návštevu. Stále pozeral na okno, ke
dy príde ten vzácny hosť. Pritom však 
počas práce prijímal pocestného, ob
daroval biednych a siroty. Tak uply
nul deň, ale z očakávanej návštevy 
nebolo nič. Večer sa uložil k spánku 
a vo sne sa mu zjavil Kristus. Ten mu 
povedal: „Čakal si ma — a myslíš, že 
som ťa sklamal? Mýliš sa. Bol som u 
teba. Navštívil som ťa v osobe pocest
ného, žobráka a siroty, ktorých si mi
lo prijal a obdaril".

V tejto nábožnej legende je vyjadre
ná podstata, prečo máme mať dobré 
srdce k pocestným. Pán to vyjadril 
slovami: „Veru, hovorím vám, čo ste 
jednému z týchto mojich najmenších 
bratov urobili, mne ste urobili" (Mt
25, 40).

Druhý vatikánsky koncil to vyjadril 
takto: „Svet je chorý. Jeho neduh ne. 
väzí natoľko v neproduktívnosti zdro
jov alebo v ich uchvátení nemnohý- 
mi, ako skôr v nedostatku bratstva 
medzi ľuďmi a medzi národmi. Nebu. 
deme nikdy vedieť dosť nástojiť na 
potrebe pohostinstva — povinnosti 
ľudskej spolupatričnosti a kresťanskej 
lásky — ktorá zaväzuje tak rodiny, 
akc aj kultúrne organizácie hostiteľ
ských krajín . . . "  (O rozvoji národov, 
66—67).

V súčasnosti je pohostinnosť na 
ústupe, hlavne v územiach, ktoré sú 
poznačené znakmi moderného sveta.
V modernej spoločnosti je viac uza
vretosti, sebectva a izolácie od zá
ujmov blížneho. A sú takí, ktorí cu
dzieho návštevníka a turistu považujú 
za votrelca. Treba sa vedieť povzniesť 
nad také zmýšľanie a prijať ducha 
starodávneho pohostinstva, ktoré hlá
salo zásadu: Hosť do domu. Boh do 
domu. Ak takto urobíme, prinášame 
do sveta dôkaz, že kresťanská pohos
tinnosť žije naďalej v primeranej po
dobe. Je  v stálej pohotovosti a vy
viera z príkazu bezhraničnej lásky k 
blížnemu.

František Dancák

PRVÉ PRÁVO DIEŤAŤA

Renáta a Peter boli ako dve ružič
ky vo váze na stole. Obzrel sa za 
nimi každý, kto ich stretol. Upútali 
svojou mladou krásou. Boli šťastní, 
že sú všade stredom pozornosti a 
nádejali sa, že budú ešte šťastnejší, 
keď sa zoberú. Ani si to šťastie ne
vedeli presne predstaviť. Boli presved
čení, že bude vyvierať z ich nerozlu
čiteľnej jednoty: on bude patriť jej 
a ona jemu.

Vzali sa a ozaj boli šťastní. V pr
vých dňoch a týždňoch Renáte posta
čil ku šťastiu Peter a Petrovi jeho 
Renáta. Renáta už nosila dieťa pod 
srdcom, keď sa medzi nimi začali obja
vovať prvé spory, i keď bedlivo zatajo
vané. Peter a Renáta si neuvedomili, že 
manželstvo je šťastným iba vtedy, 
keď je novým životom. Kým boli slo
bodní, jeden i druhý hľadal len seba, 
pripravoval šťastie len sebe. V man
želstve manžel musí hľadať vo všet-



ivom svoju ženu pripravovať šťastie 
jej. A sám musí byť šťastný vtedy, ak 
sa mu podarí urobiť šťastnou svoju 
polovičku. To isté platí o manželke 
Také šťastie upevňuje ich jednotu a 
živí ich vzájomnú vernosť. A keď prí
du deti, šťastím otca musí byť šťastie 
celej jeho rodiny. To isté platí o man. 
želke. Bohužiaľ, veľa manželských 
parľnerov si túto základnú pravdu ne
uvedomuje a neriadi sa podľa nej. A 
to je prameň tragédií moderných 
manželstiev.

Neuvedomili si to ani Peter a Re
náta. Peter chcel získať šťastie tak, 
aby manželka vo všetkom prispieva
la k jeho šťastiu. Čoraz viac v nej 
videl nástroj vlastného šťastia. A to 
isíé videla K ená'a v Petrovi. Z toho 
vznikali škriepky, zvady, spoločný ži
vot sa im staval čoraz ťažším. Peter 
bol „pristášom" a Renáta mu dávala 
najavo, že ona je doma, preto on mu
sí vo všelkom ustúpiť. Bola už vo 
vysokom slupni ťarchavosti, keď ju 
Peter opustil. Vrátil sa k rodičom, 
ktorí bývali veľmi ďaleko.

Renáta porodila pekného chlapčeka 
Ľubka. Ale krstiny boli smutné, chý
bal na nich otecko. Čas sa míňal. J e 
ho i jej rodičia usilovali sa usporiadať 
manželský život svojich detí. Ale m ár. 
ne. Ich snahy stroskotali na neústup
nosti oboch mladých manželov. Ani 
jeden sa nechcel uponížiť, priznať svo. 
ju vinu, každý zvaľoval celú vinu na 
druhého. Po dvoch rokoch sa to skon
čilo rozvodom. Ľubko rástol, doma 
mu nikto otca nespomínal, aby si zvy. 
kol len na matku. Keď už hovoril a 
videl, že iné deti majú otcov, spýtal 
sa mamičky, kde je jeho otecko.

— Ty nemáš otecka, — odpovedala 
mu.

Chlapček jej uveril. Keď ma! tri ro 
ky, šiel do materskej školy. Tu sa 
hral s deťmi, ktoré spomínali svojich 
oteckov, čo ich neraz priviedli alebo 
odviedli zo škôlky. Ľubkovho otecka 
však nikdy nevideli.

— Kde je tvoj otecko? — spýtali 
sa ho.

—  Ja  nemám otecka, — odpove
dal. Ostatné deti sa zarazili a riekli 
učiteľke .•

— Ľubko hovorí, že nemá otecka.
Učiteľka bola v rozpakoch. No

hneď odpovedala:
—  Äno, áno, on nemá otecka.
Raz sa Ľubko vrátil zo škôlky a 

našiel na stole peniaze.
— Babička, aké sú to peniaze? — 

spýtal sa.
—  To tvoj otec poslal, aby ťa m a

mička mala z čoho živiť, — preriekla 
sa babička.

— A ja mám otecka? — spýtal sa 
udivený Ľubko — ja chcem vidieť 
svojho otecka! — volal s plačom. 
Márne sa ho snažili uspokojiť cukrík
mi, hračkami. Všetko odhodil, chcel 
len svojho otecka.

Ľubkova túžba po oteckovi roznies
la sa po dedine. Chlapci z dediny pra
covali v meste s Petrom , Ľubkovým  
oteckom. Hneď na druhý deň mu roz
právali, ako za ním Ľubko plače. Pe
ter sa striasol od prekvapenia. On 
svoje dieťa ešte nevidel a ono za ním 
plače. Vložil tvár do dlaní a rozpla
kal sa tiež. Keď sa vrátil z práce, sa
dol k stolu a napísal Renáte list. Pí-

sébia — apoštol Andrej za cieľ svojej práce dostal Skýtsko. Skýtsko 
bolo v oblastiach terajšej južnej Ukrajiny. V časoch príchodu Spa
siteľa na svet, severné pobrežie Čierneho 'mora bolo obývané gréc
kymi kolonistami. Zo slov Eusébia vyplýva, že v druhom storočí po 
Kristu boli tam kresťanské, dobre organizované obce. — Podanie
o ceste apoštola Andreja do Skýtska —  Ruska sa dostalo aj do dáv
nej kroniky —  letopisu, ktorá hovorí, že apoštol Andrej doplával 
po Dnepri „k jednému miestu pod horami a na brehu sa zastavil 
tam prenocovať. A ráno vstal a hovorí svojim učeníkom: „Vidíte 
tieto hory? Na týchto horách zasvieti milosť Božia; tu povstane 
veľké mesto a Boh vystaví veľa chrámov.' A vyšiel Andrej na tie 
hory, požehnal ich, postavil kríž a pomodliac sa Bohu, zišiel z tej 
hory, —  a tu neskoršie povstal Kyjev" (Lavrentijiv litopis, r. 1377).
— Ako vidíme, podanie o tom, že apoštol Andrej hlásal evanjelium 
v Skýtsku, siaha do najdávnejších čias, možno ešte aj do apoštol
ských čias a v IV. storočí iho už zapísali. V nasledujúcich storočiach 
sú o tom už ďalšie zápisy. Avšak na základe tohto nie je možné po
važovať apoštola Andreja za zakladateľa kresťanstva na Kyjevskej 
Rusi (Rusko ho nazýva svojím apoštolom), len za p o ž e h n a t e ľ a 
zeme Kyjevskej Rusi.

K tejto istej správe, že apoštol Andrej kázal evanjelium v Skýt- 
sku, neskoršie dodali podanie, že .apoštol Andrej zomrel na gréckom 
Peloponéze v meste Patras, ukrižovaný na kríži podoby písmena X.

Ro.k.u 375 relikvie, apoštola Andreja boli prenesené do Carihradu 
a odtiaľ roku 1206 do Ríma a Amalfi v Taliansku a časť kríža do 
Marseilie vo Francúzsku. Relikvie hlavy sv. Andreja Apošt. Stolica 
vrátila mestu Patras v Grécku v roku 1964 a mesto Marseilie vráti
lo Patrasu v roku 1980 časť kríža sv. Andreja. —  Avšak novšie bá
dania dokazujú, že apoštol Andrej nemohol byť lumučemý v gréckom 
Patrase na Peloponéze, lebo ako by sa tam bol dostal. Bol však 
umučený v meste Patraj v Skýtsku na terajšej južnej Ukrajine, nad 
Čiernym morom, pri Kerči, kde neskoršie povstal Ruský kaganát 
a tav. Tmutorokánska Rus. Tu v tom čase žili grécki kolonisti, ktorí 
mohli neskoršie preniesť relikvie svätého Andreja do Carihradu 
alebo Patrasu na Peloponéze.

3. Sv. Jakub Starší, — bol synom galilejského rybára Zebedeja 
a bratom apoštola Jána. Súčasne s apoštolom Petrom a Jánom boli 
najdôvernejšími učeníkmi Krista. Podľa cirkevnej tradície kázal 
evanjelium v Španielsku. Sv. Jakub Starší bol prvým apoštolom, 
ktorý mučeníckou smrťou zomrel za Krista. Kráľ Herodes Agrippa 
I., vnuk Herodesa Veľkého, ktorý bol dal pozabíjať betlehemský 
deti, —  aby si naklonil Židov, dal ho v roku 42 sťať. Jeho sviatok; 
25. júla. Je  patrónom Španielska a jeho hrob je v Santiago de 
Compostela, v Španielsku.

4. Sv. Ján —  bol synom Zebedeja a Solomie, bratom apoštola Ja- 
kuba Staršieho. Aj otec, aj synovia boli rybármi v Galilei. Keď ho 
povolal Ježiš, bol ešte mládencom. Stal sa obľúbeným Kristovým 
žiakom. Ježiš, umierajúc na kríži, dal mu do opatery svoju Matku, 
Prečistú Pannu Máriu. Po nanebovstúpení Ježiša Krista kázal evan
jelium súčasne s apoštolom Petrom. Po usnutí Panny Márie kázal 
evanjelium prebývajúc v Efeze. V rokoch 90— 96 napísal v Efeze
4. evanjelium a tiež tri listy ku kresťanom. Roku 94 počas prenasle
dovania za cisára Domiciána, bol uväznený, privedený do Ríma 
a tam vhodený do vriaceho oleja. Zázrakom uchránený bol odsúde
ný do vyhnanstva na ostrov Patmos. Tam napísal poslednú knihu 
svätého Písma Nového zákona Apokalypsu —  Zjavenie, knihu, kto
rá podáva veľké tajomstvá o budúcom osude Cirkvi. V 96. roku 
vrátil sa do Efezu. Jeho žiakmi boli: sv. Polykarp, biskup Smymy, 
mučeník, —  sv. Ignác, biskup Antioahie, tiež mučeník. — Vyše 90- 
ročný starec, vždycky začínal v kostole kázeň slovami: „Deti, mi
lujte sa navzájom!" Zomrel 96-ročný, ako jediný z apoštolov priro
dzenou smrťou. Jeho sviatok: 27. decembra.

5. Sv. Filip —  pochádza z galilejskej Betsaidy. Bol ženatý, mal 
tri alebo štyri dcéry. Kázal evanjelium v Malej Ázii. Zomrel ako 
mučeník, umučený súčasne s dvoma dcérami v Hieropole. Jeho 
ukrižovali a na kríži ešte ukameňovali. Tam je aj pochovaný spolu 
so svojimi dcérami. Sviatok: 3. mája. (Pokračovanie)



SVÄTÉ PÍSMO O BOHU
Boh je dobrotivý

Stáva sa, hoci zriedka, že akýsi človek z čistej lásky k blížnemu, 
bez akéhokoľvek úžitku pre seba, robí dobro druhým, a takého člo
veka nazývame dobrým, šľachetným.

Avšak stále dobrým, naj dobrotivej ším, je len sám Boh. On je  plný 
lásky k všetkým stvoreniam. Sväté písmo nazýva Božiu dobrotivosť 
rôznymi menami, podľa toho, ako sa prejavuje: dobrotivosť, blaho- 
vôľa, milosť, milosrdenstvo, trpezlivosť. Božia dobrotivosť je nie 
v citoch, ale v skutkoch, pretože Boh je- vždy ochotný zo samej lás
ky dať stvoreniu všetko, čo k svojmu cieľu potrebuje.

Božia dobrotivosť, ako hovorí Sväté písmo, vzťahuje sa na všetky 
stvorenia. „Lebo všetko, čo je, miluješ, a nič nemáš v nenávisti 
z toho, čo si učinil" (Múdr 11, 25). Pozrime sa na Zem: či tu nevi
díme stopy dobroty Boha, ktorý tak múdro a veľkolepo stvoril Zem, 
ozdobil ju miliónmi rôznorodých rastlín, kvetov, zelín a stromov, 
takže celé tvorstvo nachádza pre seba obživu a všetky prostriedky 
k životu. Toto takto ospevuje žalmista: „Všetko čaká od teba, že 
dáš im pokrm na svoj čas. Dávaš im, zbierajú, otváraš ruku svoju, 
dobrými sa .naplňujú vecami" (Ž 103, 27— 28). „Upierajú sa oči všet
kých na teba, a ty im dávaš pokrm v pravý čas. Ruku svoju otváraš 
a sýtiš všetko živé dobrotivosťou" (Ž 144, 15— 16).

Zvláštnu dobrotivosť prejavuje Boh ľuďom: „Ty, Rane, si Otec 
náš, .Vykupiteľ náš pradávny' máš meno" (Iz 63, 16). A pri týchto 
slovách Svätého písma sa zastavíme. Boh náš —  je náš Otec! Boh 
náš nie je tyran, nie je ukrutný vládca. Boh náš je  náš Otec. A 
v tomto slove je povedaná všetka Božia dobrotivosť. Prorok Izaiáš 
túto Otcovu lásku vysvetľuje tak: „Či zabudne žena na svoje dojča, 
že nemá zľutovania ¡nad plodom svoj-ho lona? I keby ona zabudla 
ja nezabudnem na teba" (Iz 49, 15). Dobrotivosť Boha k nám ľuďom 
je vyjavená aj tým, že všetko stvorenie, ako zvieratá, rastliny a os
tatne sú stvorené jedine pre nás.

V Novom zákone Ježiš Kristus veľmi krásne opisuje otcovskú 
Božiu dobrotu k všetkým ľuďom: „Nik nie je dobrý, iba sám Boh" 
(Mr 10, 18, Lk. 18, 19) Boh je d o b r o  : „Lebo Boh tak miloval 
svet, že dal svojho jednorodemého Syna, aiby nik, kto v neho uve
rí, nezahynul, ale mal život večný" (Jn 3, 16).

Apoštoli učia, že Boih svoju dobrotivosť k ľuďom najviac vyjavil 
tým, že d a l  z a  n i c h  S v o j h o  S y n a ,  aby ich vykúpil a za
slúžil im život večný: „Keď Bo,h ani vlastného Syna neušetril, ale 
vydal ho (v obeť) za nás všetkých, akože by nám s ním všetko ne
daroval!" (Rim 8,32) A apoštol Jakub hovorí: „Každý dokonalý dar 
a každý dokonalý údel pochádza zhora, od Otca (nebeských) sve
tiel" (1, 17).

A apoštol Ján vysvetľujúc Božiu dobrotivosť, ide do hĺbky: „Boh 
je láska" (1 Jn  4, 16). „Pozrite, akú veľkú lásku nám preukázal 
Otec, takže sa menujeme, i sme Božími dietkami!" (1 Jn  3, 1). „Pod
ľa toho poznáme lásku, že On za nás položil svoj život (1 Jn  3, 16). 
„Kto však nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska" (1 Jn  4, 8). 
„Boh dáva všetkým štedro a bez výčitky" (Jk 1,5).

Je potrebné tu vysvetliť niektoré otázky:
a) Niekto by povedal: Ked je Boh dobrotivý a je láskou, ako 

môže zatratiť človeka 'do večných múk? Odpoveď: Tu treba neza
búdať, že Boh dal človekovi slobodnú vôľu, teda ten, ktorý sa 
dostáva do pekla, odsudzuje sa ta sám.

b) A aké je stanovisko dobrotivého Boha k hriešnikovi? —  Boh 
je vždy láska (1 Jn  4, 8), ale hriešnik, dokiaľ zotrváva v hriechu, 
je voči nej uzavretý. Podobne ako slnko stále svieti na zemeguľu, 
ale na tej čiastke Zeme, ktorá je od Slnka odvrátená, je predsa 
noc a tma. Boh nenávidí hriech. A čo sa týka človeka, Boh ho mi
luje, lebo je jeho stvorením, avšak pokiaľ ten človek je  hriešnikom, 
nemiluje ho, pokiaľ je hriešnikom, aivšak keď sa úprimne, kaja, 
znovu ho prijíma za syna. Práve nekonečná Božia dobrotivosť je 
dôvodom toho, že Boh volá k pokániu a kajúcnikom milosrdne od
púšťa.

sal jej v ňom, že chce, aby jeho ch- 
ťa malo otca 1 matku. Uvedomil si, 
že to je jeho prvé právo. Má v mesle 
prácu i pekný byt. Ak je ochotná 
prísť, nájde prácu i pre ňu.

Keď Renáta prečítala list, rozpla
kala sa i ona. I ona si priala, aby ich 
dieťa malo oboch rodičov. Súhlasila 
a obnovili spoločný život.

Prvým právom dieťaťa je mať otca 
a mačku. Pamätajte na to manželia 
a podľa toho si zariaďte život.

Dr. Ján  Bubán

Z kresťanského sveta
C  Aj anglickí biskupi vydali pastier
sky list pri príležitosti povýšenia sv. 
solúnskych bratov Cyrila a Metoda za 
spolupatrónov Európy. V liste vysvet
ľujú svojim veriacim históriu slovan
ských národov a zástoj sv. viero
zvestov nielen pri hlásení Evanjelia, 
ale aj pri kladení fundamentov slo
vanskej kultúry.
®  Organizačný výbor jubilejných osláv
— 800. výročia narodenia sv. Františ
ka z Assisi na svojom prvom zasada
ní ustanovil štyri podkomisie: vedec
kú, asketickú, informačnú a dušpas- 
liersku. Jubilejné slávnosti budú v ča_ 
se od 2. októbra 1981 do 4. októbra 
1982 pod heslom „So sv. Františkom  
ku Kristovi". Iniciátori osláv požiadali 
OSN, aby 4. október 1982 bol vyhlá
sený za svetový deň bratstva náro
dov.
9  Japonské robotníčky z textilných 
závodov v Kyotó utkali bohato zdo
bený ornát pre Svätého Otca, ktorý 
mu odovzdali pri jeho návšteve tejto 
krajiny.
0  Medzinárodné mierové hnutie „Pax 
Christi“ vyhlásilo rok 1981 za rok od
zbrojenia.
A  Na tento rok pripadá storočnica 
narodenia významného talianskeho 
spisovateľa Giovanniho Papiniho, kto
rý sa preslávil hlavne knihou „Život 
Krista".
%  V Anglicku je podľa posledných 
štatistík 4 298 000 katolíkov. Počet čle
nov cirkvi narastá najmä v južných 
oblastiach krajiny. V poslednom čase 
stúpa aj počet konvertitov. Tak sa r. 
1978 rozhodlo pre vstup do katolíckej 
cirkvi 5663 Angličanov a o rok ne
skoršie UŽ 6229.
9  Evanjelické náboženské spoločnosti 
v Spojených štátoch amerických, ved
no s katolíckymi organizáciami, zašla,
li protest proti rozhodnutiu vlády 
rozšíriť územie v Nevade a Utahu, 
ktoré slúži skúškam rakiet MX. V 
protestnom liste sa zdôrazňuje, že ten
to počin by bol hrubou urážkou in
diánskych kmeňov, ktoré tam  od ne
pamäti bývajú a navyše v čase, keď 
ľudstvo túžobne volá po mieri, je ta 
kéto rozhodnutie neospravedlniteľné.
9  Po rokoch sa začalo s renováciou 
preslávenej Sixtínskej kaplnky vo Va
tikáne. Začiatok generálnej opravy 
Sixtínskej kaplnky sa začal hneď po 
skúškach na jednej z Michelangelových 
nástenných malieb pri vchode do ka
plnky.

Sixtínsku kaplnku, vybudovanú v 
rokoch 1508— 1541 ozdobujú z väčšej 
časti, práce Michelangela Buonarotti- 
ho. Svoje majstrovské práce v nej 
však zanechali aj iní významní maj-



stri, ako Botticelli, Perugino a Signo
relli.

Terajšia obnova, pri ktorej sa dô
kladne očistia a zrenovujú Michelan- 
gelove fresky, a na ktorú boli pozva
ní odborní reštaurátori z celého sve
ta, má trvať asi 10— 12 rokov.
9  Osem rokov pracuje miešaná čín
ska protestantsko-katolícka biblická 
komisia na preklade Svätého písma 
do modernej čínštiny. Prvý zväzok 
prekladu vyšiel v náklade 50 000 
exemplárov a predávajú ho v Singa- 
pure, Hongkongu a na Tchaj-wane.
%  Vláda Vietnamskej socialistickej re 
publiky sa poďakovala za pomoc, kto
rú poskytla obetiam ničivého tajfúna 
vo výške 30 tisíc dolárov kanadská 
Charita.
9  Nemeckí karmelitáni vybudovali r. 
1964 na území bývalého hitlerovského 
koncentračného tábora Dachau jeden 
zo svojich kláštorov. Teraz sa priora- 
vujú zriadiť ďalší kláštor v  Berlíne- 
Plôtzensee, v  tých miestach, kde hitle
rovci umučili tisícky svojich odpor
cov.
6  Do Zimbabwe sa vrátili španielski 
misionári, ktorí museli vlani opustiť 
túto africkú krajinu. Pozvala ich no
vá vláda, ktorá vysoko ocenila ich so
ciálne dielo, ktoré vykonali za roky 
svojho pôsobenia. Misionári označili 
tento čin za zadosťučinenie a prisľú
bili i naďalej pracovať v tejto krajine.
0  Božie výzvy a prisľúbenia nás vy
zývajú k spoluzodpovednosti za to, že 
ak sa nenastolí trvalý a nezvratný 
mier, bude zničené, čo Boh stvoril. 
Prijímame túto výzvu a tieto prisľú
benia. Odmietame každý povrchný 
optimizmus. Hlásime sa k reálnemu 
kresťanskému optimizmu, ktorý je 
optimizmom nádeie. Tej nádeje, k to
rá nás ubezpečuje, že sily zla budú 
zažehnané a zvíťazí pokoi, mier, ho
vorí sa v liste, ktorý zaslala Kresťan
ská mierová konferencia všetkým cir- 
kvám a kresťanom.
9  Brazílsky kardinál Sales, arcibiskup 
v Rio de Janeiro, kritizoval hospodár
ske usporiadanie svojej krajiny a žia
dal prestať s vykorisťovaním robot
níkov tým, že nadhodnota ich práce 
plynie do vrecák monopolistov.

VÝROČIE SMRTI 
M. J .  LERMONTOVA

Pred 140 rokmi — 27. júla 1841 —  
umrel v rozkvete svojich tvorivých síl 
Michail Jurievič Lermontov, ruský 
spisovateľ a básnik, po smrti A. S. 
Puškina vedúca osobnosť ruskej po 
ézie.

M. J . Lermontov sa narodil ls . ok
tóbra 1814. Od útlej mladosti rástol 
na dedine, vychovávaný starou m at
kou, pretože rodinné prostredie jeho 
rodičov nebolo práve najšťastnejšie.

Lermontova sa veľmi dotkla tragic
ká smrť národného básnika Alexan
dra Sergejeviča Puškina. Svoje roz
horčenie nad životom urodzenej spo
ločnosti, ktorá k tomuto skonu veľkou 
mierou prispela, vyjadril v básni Smrť 
básnika, kde vyjadril duševné rozpo
loženie všetkých pokrokových ľudí 
tých čias nad touto udalosťou. Ler
montovova kritika tu prehovorila jas
nou rečou. Zasiahla cief — vládnúce 
kruhy. Básnika uväznili a poslali do 
vyhnanstva na Kaukaz. Po návrate

c) Keď Boh je  dobrotivý, predo dopúšťa zlo? Také zlo napr. vi
díme v páchaní zla človekom človekovi, v chorobách alebo inom 
utrpení. — Odpoveď: Určité skutky a udalosti ostanú tajomstvom, 
ktoré sa dozvieme až ,na poslednom súde, prečo sa stali a  takto sa 
stali. Určité skutky a udalosti robia si sami ľudia nerozvážnosťou, 
rizikovosťou, túžbou zbohatnúť a tým si zapríčinia choroby, tresty, 
ba i smrť. Ľudia majú slobodnú vôľu. Teda v množstve prípadov 
nemôžeme dávať ¡k tragédii iné vysvetlenie. —  Avšak niekedy si 
myslíme, že určitú udalosť, či skutok dopustil i Boh. Ako to máme 
rozumieť? Odpoveď: Boh nemôže chcieť zlo ani fyzioké, ani mo
rálne. Boh nemôže zlo ¡nikdy chcieť pre samé zlo. Nechce zlo preto, 
že je zlom, ale z veľmi dôležitých príčin p r e  n e j a k é  do b r o ,  
ktoré je  s ním spojené alebo z neho nasleduje, ho dopustí. Vidí
me to na príklade: Človek, aby si zachránil život, dáva si odrezať 
chorú nohu, teda týmto človek vyberá fyzické zlo, aby dosiahol 
väčšie fyzické dobro. Teda môže aj Boh na svoje stvorenia dopúš
ťať alebo aj zosielať fyzické zlá: chorobu a iné utrpenia, aby im cez 
tie zlá preukázal v ä č š i e  d o b r  á, alebo zlo obrátil na dobro.
■— Avšak mravné zlo, ktorým je vedomé a dobrovoľné prestúpenie 
Božieho zákona. Boh nemôže chcieť v žiadnom prípade, nikdy, žiad
nym spôsobom a za žiadnych podmienok.

Na všetko uvedené máme dôkazy zo Svätého písma: „Veď nie 
si Boh, čo miloval by neprávosť" (Ž 5, 5). „Púť hriešnika protiví sa 
Pánovi" (Prísl. 15, 9). „Nikto nech nehovorí, keď je v pokušení: 
„Boh ma pokúša!" Pretože Boha nemožno pokúšať na zlé a On sám 
nikoho nepokúša." (Jak 1, 13).

d) Keď vidíme v Svätom písme prikladanie Bohu hnevu, smútku, 
ľútosti a pod. je to o b r a z n á  r e č  (antr o popatizmus), ktorou 
Sväté písmo hovorí o Bohu p o ľ u d  s k y, prikladajúc mu ľudské 
hnutia. U Boha takých hnutí myslí niet, avšak Sväté písmo mu ich 
prikláda, aby rozprávalo názorne a nám zrozumiteľne. ,,Hnev" u Bo
ha nie je nič iné ako trestajúca spravodlivosť, „smútok a  žiaľ" zob
razuje jeho odpor voči hriechu.

Dobrotivosť Boha má nás utvrdiť a povzbudiť vo vedomí že:
1. Pán Boh je  naším najláskavejším O t c o m  a vždy sa máme 

na Boha tak poizecať a k nemu tak obracať. Takto nás učil sám Je
žiš Kristus, keď nás naučil modliť sa „Otče náš . . ."

2. Boh je k nám dobrotivý, miluje nás, a preto aj my máme 
m i l o v a ť  Boha. Najlepšie preukážeme našu lásku k Bohu, keď 
budeme svedomite zachovávať Jeho prikázania a nebudeme ho 
urážať svojimi hriechmi. „Kto prijal moje prikázania a  zachováva 
ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať môj 
Otec, i ja  ho budem milovať a zjavím sa mu osobne" (Jn 14, 21). 
Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane! „—  vojde do Nebeského 
kráľovstva, ale ten, kto plní vôľu Otca, ktorý je na nebesiach" ,(Mt
7, 21).

3. Dobrotivosť Boha k nám má nás povzbudiť k tomu, aby sme 
ďakovali Bohu za Jeho dary, jeho dobrotivosť nezneužívali, a hlav
ne ďakovali za odpustenie našich hriechov. Ďakujme modlitbou rá
no a večer, ďakujme posväcením nedele a sviatkov.

4. Božia dobrotivosť má nás viesť k tomu, aby sme aj my boli 
d o b r ý m i ,  dobrými ku všetkým ľuďom. Napodobňujime Božiu 
dobrotivosť účinnou láskou k blížnemu. Hlavne ¡keď vidíme potre
bu našej pomoci blížnemu. Za naše dobré skutky Boh nás odmení 
svojimi večnými dobrami. Prejav dobroty a lásky skutkom blížnemu 
je prejavom dobroty a lásky k Ježišovi Kristovi, ako to on sám po
vedal (Mt 25, 31— 46).

5. Konečne vidiac Božiu dobrotivosť, prosme si od Boha Jeho 
štedrosť, veď nás sám vyzýva: „Proste a dá sa vám. Klopte a otvorí 
sa vám." (Mt. 7, 7).

Nezabúdajme: Máme dobrotivého Nebeského Otca.



Z knihy Svätého písma Skutky Apoštolov
Prvá reč s v. Petra (2, 14— 41)

— I povstal Peter spolu s Jedenástimi a zvýše
ným hlasom k inim prehovoril: „Mužovia judsikí a 
všetci obyvatelia Jeruzalema! Toto sa vám dáva na 
známosť, pozorne si vypočujte moje slová! Títo ľu
dia t-otiž nie sú opití, ako sa vy nazdávate. Veď je 
tretia hodina dňa! Ale toto sa stalo, ako predpove
dal prorok Jo el:

A stane sa v posledných dňoch —  tak hovorí Boh 
— vylejem zo svojho Duoha na každé telo: i proro
kovať hudú synovia vaši a vaše dcéry, vaši mladíci 
budú vídať videnia, a vaši starci budú snívať sny; 
i na svojich služobníkov a služobnice vylejem 
v tých dňoch zo svojho Ducha, a budú prorokovať. 
A učiním divy hore na nebi a znamenia dolu na ze
mi: krv a oheň a kúrňavu s dymom. Slnko sa obrá
ti na tmu a mesiac na krv, predtým, ako príde veľký 
a slávny deň Pána. A vtedy každý, kto bude vzývať 
meno Pánovo, bude spasený.

Mužovia izraelskí, vypočujte tieto slová: Ide
0 Ježiša Nazaretského, muža, ktorého — ako to sa
mi viete — Boh pred varná odporučil mocnými čin
mi, divmi a znameniami, aké skrze neho Boh vy
konal medzi vami; tohto (muža), vydaného (vám) 
ipodľa vopred ustáleného úmyslu a Božieho predví
dania, rukami bezbožníkov ste na kríži usmrtili. Ale 
Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo (smrť) ho 
nemohla držať vo svojej moci. Povýšený teda Bo
žou' pravicou, vezmúc od Otca Duoha Svätého, po
dľa prisľúbenia ho teraz vylial, ako sami vidíte 
a počujete. Lebo nie Dávid vystúpil na nebo, a 
predsa hovorí: „Riekol Pán môjmu Pánovi: Sadni 
si po mojej prayici, dolkiaľ nepoložím tvojich ne
priateľov tebe pod nohy, ako podnožku. Nech je 
teda bezpečne známe celému domu izraelskému, že 
Boh i Pánom i Mesiášom urobil toho Ježiša, ktoré
ho ste vy ukrižovali!"

Keď to vypočuli, skrúšenosť im prenikla srdcia 
a prehovorili k Petrovi a (ostatným) apoštolom: 
„Bratia! Čo máme urobiť?" Peter im riekol: „Čiň
te pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v me
ne Ježiša — Mesiáša na odpustenie svojich hrie
chov, i dostanete dar Ducha Svätého. Veď toto pri
sľúbenie patrí vám a vašim dietkam a všetkým, čo 
sú ďaleko, ktorýchkoľvek povolal Pán, náš Boh." 
Potom mnohými inými slovami (to) dokazoval a po
vzbudzoval ich: „Zachráňte sa z tohto skazeného 
pokolenia!"

Oni teda prijali jeho výzvu a dali sa pokrstiť,
1 pridalo sa ich v ten deň asi tritisíc duší.

Život prvých kresťanov (2, 42— 47)

— Vytrvalo sa zúčastňovali na vyučovaní apošto
lom, ina spoločnom živote, na lámaní chleba1 a mod
litbách. Každého prenikla bázeň, lebo skrze apošto
lov sa dialo v Jeruzaleme mnoho divov a znamení. 
Veriaci sa držali všetci pospolu a  mali všetko 
spoločné. Odpredávali svoje pozemky a svoj ma
jetok a delili ho medzi všetkých, ako kto potrebo
val. Každodenne sa zdržiavali svorne v chráme, po 
domoch lámali chlieb1 a  s veselým duchom a pros
tým srdcom požívali pokrm. Obľúbení pred všetkým 
ľudom vzdávali chválu Bohu. Takto Pán každo
denne rozmnožoval počet určených na spasenie.

1. „Lámanie chleba“ znamená tu eucharistickú obetu — 
Božiu Službu. Kresťania, obrátení zo židovstva, spočiatku
i naďalej navštevovali chrám v Jeruzalem e. Svoju obetu — 
Božiu Službu — konali v súkromných domoch.

Uzdravenie chromého (3, 1— 10)
—  Raz o deviatej hodine, keď sa konala modlit

ba, Peter a Ján  vstupovali do chrámu. Tu práve 
niesli človeka, ktorý bol chromým od narodenia. 
Každodenne ho kládli ku chrámovej bráne, ktorá sa 
volala Krásna,1 aby si pýtal almužnu od tých, čo 
vchádzali do ahrárnu. Ten keď videl Petra a Jána 
vchádzať do chrámu, poprosil, aby mu dali almuž
nu. Ale Peter uprel na neho pohľad spolu s Jánom 
a povedal: „Pozri sa na nás!" I pohliadol pozorne 
na nich a čakal, že dostane niečo od nich. Peter mu 
však povedal: „Striebra a zlata nemám, ale čo 
mám, to ti dám: V mene Ježiša Nazaretského, 
choď!" Tu ho chytil za pravú ruku a pozdvihol. 
Hneď mu zosilneli nohy i členky. I vyskočil, posta
vil sa (na nohy) a začal chodiť. Potom spolu s nimi 
vošiel do chrámu, chodiac a poskakujúc, a vzdával 
Bohu chválu. A všetok ľud ho videl, ako chodí 
a chváli Boha. Poznávali ho, že je to ten, čo sedá
val pri Krásnej bráine chrámu a pýtal -almužnu,-
i pojal ich úžas a údiv nad tým, čo sa s ním stalo.

1. „Krásnou” sa menovala táto brána asi pre vzácny kov, 
z akého bola vyhotovená. Bola na východnej strane nádvo
ria pre ž«ny.

Druhá reč sv. Petra (3, 11— 26)

Keďže sa pridržiaval Petra a Jána, zbehol sa k 
¡nim všetok ľud do stĺporadia, nazvaného Šalamú
novým,1 Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu: 
„Mužovia izraelskí! Čo sa tomu divíte alebo prečo 
hľadíte uprene na nás, ako by sme vlastnou mocou 
alebo zbožnosťou boli vykonali, aby tento človek 
chodil? Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jaku- 
bov, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka 
Ježiša,2 ktorého ste vydali a zapreli pred Pilátom, 
keď sa ho on rozhodol prepustiť. Vy ste zapreli 
Svätého a Spravodlivého, a žiadali ste si prepustiť 
jedného vraha, kým Knieža života ste zavraždili. 
Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych, čoho sme my sved
kami. A pre viem v jeho meno, jeho meno uzdra
vilo tohto človeka, ktorého vidíte a poznáte; a táto 
viera (v Ježiša) a skrze (Ježiša) spôsobila toto úplné 
uzdravenie pred očami vás všetkých. Teraz teda, 
bratia, viem, že ste to z nevedomosti urobili, ako 
aj vaše vrchnosti. Ale Boh takto splnil, čo bol pred
povedal ústami všetkých prorokov, že jeho Poma
zaný (Mesiáš) bude musieť trpieť. Konajte teda po
kánie a obráťte sa, aby sa vám zotreli hriechy, keď 
iraz nastanú časy zvlažnenia od tváre Pána3 a pošle 
vám predurčeného Mesiáša Ježiša, ktorého má ne
bo pojať, dokiaľ nepríde obnova všetkých vecí, ako 
to predpovedal Boh ústami svojich svätých proro
kov v minulosti. Lebo Mojžiš riekol.- „Proroka aiko 
mňa vám vzbudí Pán, Boh náš, spomedzi vašich 
bratov: Jeho poslúchajte vo všetkom, čo vám bude 
hovoriť!" A každá osoba, ktorá neposlúchne toho 
proroka, bude vyhubená z ľudu. Všetci proroci, 
-ktorí, počnúc od Samuela, po sebe účinkovali, hlá
sali tieto dni. Vy ste potomkami (a dedičmi) proro
kov a zmluvy, ktorú Boh uzavrel s našimi otcami, 
keď riekol Abrahámovi: A skrze tvoje potomstvo 
požehnané budú všetky rody zeme. Vám prvým



vzbudil Boh svojho Služobníka a poslal ho, aby vás 
žehnal, ak sa len každý z vás odvráti od svojich 
neprávostí."

1. Šalamúnovo stĺporadie (nádvorie) bola dlhá, široká 
chodba na východnom pokraji chrám ového nám estia, k to
re j krov spočíval na stĺporadí.

2. Sv. Peter menuje Ježiša  „Božím Služobníkom, ako ho 
bol nazval prorok Izniáš (52, 13— 53, 12).

3. „Zvlažnenia od tváre Pána" — zvlažnenie v láske a hor
livosti.

Peter a Ján  pred vysokou radou (4, 1— 4)
Kým hovorili k ľudu, pristúpili k nim kňazi, veli

teľ chrámu a saduceji.1 Boli .nazlostení, že vyučujú 
ľud a ohlasujú zmŕtvychvstanie v Ježišovi. Zmocnili 
sa ich teda a posadili ich do žalára pre nasledujúci 
deň; bol už totiž večer. Avšak mnohí, čo vypočuli 
tú reč, uverili; i vzrástol počet mužov asi na päť
tisíc.

1. Veliteľovi chrám ovej stráže bol pridelený istý počet 
mužstva. Udržovali v chrámovom obvode vonkajší poria
dok. — Saduceji popierali náuku o zmŕtvychvstaní.

Výsluch (4, 5— 223)

Nasledujúceho dňa zhromaždili sa v Jeruzaleme 
iah poiprední mužovia a starší (z ľudu), zákonníci, 
veľkňazi Annáš a Kajfáš, Ján  a Alexander a všetci, 
čo boli z veľkňazského rodu. Postavili si ich do 
stredu a vyšetrovali ioh: ,,Akým právom alebo 
v oom mene ste to urobili?" Vtedy Peter —  na
plnený Duchom Svätým —  prehovoril k nim: „Hod
nostári ľudu a .starší! Ak nás dnes vyšetrujete pre 
dobrý skutok, (vykonaný) na chorom človekovi, oou 
mocou (totiž) tento bol uzdravený, vedzte teda, 
vy a celý národ izraelský, že v mene Ježiša —  Me
siáša z Nazaretu, ktorého ¡ste vy ukrižovali, ale 
ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, jeho mocou tento 
človek stojí pred vami zdravý!

On je ten kameň, ktorý bol vami, staviteľmi za
vrhnutý, ale ktorý sa stal kameňom uholným.

A v -nikom inom ¡niet spásy, lebo niet pod nebom 
iného mena daného ľuďom, v ktorom máme byť 
spasení."

Keď videli Petrovu a Jánovu ,príamoisť a  uvedo
mili si, že sú to ľudia bez vzdelania a učenosti, di
vili sa. I poznali (ioh), že boli Ježišovými spoločník
mi. A zasa videli s nimi človeka, ¡ktorého boli uzdra
vili. Nevedeli teda, čo namietať; ale kázali im vyjsť 
von z (miesta zasadania) vysokej rady. Potom sa 
radili a vraveli: „Čo si máme počať s týmito ľuď
mi? Veď sa skrze nich udialo zjavné znamenie, 
známe všetkým obyvateľom Jeruzalema, a nemô
žeme to poprieť. Ale aby sa to väčšmi nerozchýrilo 
medzi ľudom, pohrozme im, aby odteraz nikomu 
viac nekázali v tomto mene." Aj si ich predvolali 
a zakázali im, aby vôbec nehovorili ani nevyučovali 
v mene Ježišovom. Ale Peter a Ján im riekli: „Po
súďte, či je pred Bohom spravodlivé viac poslúchať 
vás ako Boha; lebo nemôžeme nehovoriť o tom, čo 
sme videli a počuli." Ale oni im to prísne zakázali 
a prepustili ich, lebo nič nenašli, ako by ich po
trestali s ohľadom na ľud, keďže všetci oslavovali 
Boha za to, čo sa stalo. Ten človek totiž, na ktorom 
sa stal zázrak uzdravenia, mal vyše štyridsať ro
kov.

Modlitba veriacich (4, 23— 31)
Keď ich prepustili, prišli k svojim a vyrozprávali 

im všetko, čo im vraveli veľkňazi a starší. Keď to 
počuli, jednomyseľne pozdvihli hlas k Bohu a hovo
rili: „Vládca, ty si stvoril nebo a zem i more 
a všetko, čo sa v nioh nachádza! Ty si skrze Ducha 
Svätého riekol ústami Dávida, sluhu svojho: Prečo 
sa rozbúrili krajiny a národy stroja márnosti? Krá
li zeme sa dostavili a kniežatá sa zhromaždili do
vedna proti Pánovi a proti jeho Pomazanému.

Lebo v tomto meste skutočne sa zišli Herodes 
a Ponoius Pilát s národmi a s ľudom izraelským 
proti svätému Služobníkovi tvojmu Ježišovi, ktoré
ho si pomazal, aby vykonali, čo tvoja ruka a tvoja 
vôľa určili, žeby sa stalo. A teraz. Pane, pohliadni 
na ich hrozby a daj svojim služobníkom so všetkou 
otvorenosťou hlásať tvoje slovo,- len čo vystrieš 
ruku na uzdravovanie, nech sa dejú znamenia 
a divy v mene svätého Služobníka tvojho Ježiša!" 
Ako sa tak pomodlili, zatriaslo sa miesto, kde boli 
zhromaždení, a všetci boli naplnení Duchom Svä
tým; a otvorene hlásali Božie slovo.

Život kresťanskej spoločnosti (4, 32— 37)
Množstvo tých, oo prijali vieru, bolo jedného du

cha a jednej mysle. Nikto nepokladal svoj majetok 
za svoje vlastníctvo, ale všetko mali spoločné. 
Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo 
¡o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a všetci sa tešili veľ
kej obľube. Veď nikto nebol medzi nimi núdzny; 
lebo všetci, čo mali polia alebo domy  ̂ predávali 
ich, a čo ¡utŕžili, prinášali a kládli k nohám apošto
lov, a koľko kto potreboval, každému sa dostalo. 
Jozef, ktorého apoštoli pomenovali Barnabášom — 
čo v preklade znamená „syn útechy" — levita, ro
dák z Cypru, mal roľu, predal ju a peniaze prinie
sol a položil ich apoštolom k nohám.

Benedikt — patrón Európy
Abundancia porodila dvojčatá, syna a dcérku. Povedali 

jej, že deti sú zdravé. Vo veľkých bolestiach sa jej na obli
čaji zjavila radosf.

— Pokrstite ich ako Benedikta a Školastiku, — zašeptala 
a zomrela.

Otec Eutropius podal deti pestúnke:
— Kŕm, chráň ich a vychovávaj!

Minulo trinásť rokov. Benedikta vyprevádzali do Ríma, 
do školy. Bol rok 493. Rím ešte vždy mal veľa pohanské
ho: slávnosti, zábavy, hry spojené s nemravnými radosťa
mi. Benedikt sa neskamarátil s nemravnými chlapcami. 
Presne navštevoval školu a sa učil. Avšak aj on neraz mu
sel bojovať s pokušeniami. Rozhodol sa však zachrániť si 
mravnú silu a čisté srdce. V ťažkých chvíľach kľačal pred 
ikonou Presvätej Bohorodičky, ktorú mal vo svojej izbe 
a v modlitbe naberal sily.

Prešli roky. Benedikt už bol mládencom. Neraz rozjímal 
nad cieľom svojho života a jedného dňa opustil R ím . . .

Benedikt išiel hľadať samotu. Rozhodol sa zanechať svet. 
Zo všetkého majetku, ktorý mal, vzal so sebou len krížik 
a ikonu Bohorodičky. Išiel smerom k Sabínskym vrchom. 
Prvú noc prenocoval pod holým nebom. Druhého dňa stre
tol pustovníka a ten mu ukázal jaskyňu na hore, v ktorej 
sa Benedikt usalašil.

Benedikt utiekol od hluku mesta, avšak neutiekol od po
kušení a vnútorného boja. Už týždne a mesiace prebýval na 
hore. Čas od času mu pustovník Roman prinášal do jaskyne 
chleba. Premáhal sa pôstom a nespaním, modlitbou a prá
cou, avšak v jeho hlave sa stále premietali obrazy ľahkého 
života v meste. Jedna za druhou prichádzali myšlienky 
a nedávali mu pokoja . . .



„Utekaj z tohto miesta . . .  choď do radostného Rím a! . . .
„Veď ani modlitbami, ani pôstom nezadusíš zmyselné 

žiadosti! . . .
„Veď aj tak máš stále na očiach to pekné dievča, ktoré 

f a prvé svojím pohľadom pripútalo . . .  Iste na teba č a k á !. . .  
Ožeň sa s ň ou !. . .

Benedikt váhal. Má edísť do Kíma a vyhľadať to diev
č a ? ! .. .

Vstal.
A odrazu zhodil zo seba šaty a hodil sa do žihľavy a t ŕ 

n ia ...
Zranil sa na celom tele a tými ranami zhasil v sebe žia

dosti tela.
Ešte roky Benedikt bojoval, kým opanoval svoje telo.
Tak prešli tri roky. Benedikt nadobudol rovnováhu, už 

išiel k výšinám spravodlivosti. . .

Správa o mladom pustovníkovi sa rozšírila široko-ďaleko. 
Prichádzali k nemu pre rady, prichádzali počúvať jeho uče
nie o Bohu, a mnísi kláštora z Tivoli prišli prosiť, aby sa 
stal predstaveným ich kláštora.

— Bratia! Moja a vaša morálka sa nezhodujú! — odpo
vedal Benedikt.

Benedikt mal na mysli uvoľnenú disciplínu v kláštoroch  
a výhodný spôsob ich života, ktorý y  kláštoroch viedli. 
Avšak mnísi neprestávali prosiť a Benedikt zanechal svo
ju jaskyňu. . .

Čo Benedikt predvídal — bola pravda. Disciplíny v kláš
tore nebolo. Benedikt sa dožadoval, aby mnísi v kláštore 
žili skromne, aby v stanovené hodiny konali modlitby 
a okrem toho vykonávali užitočnú prácu. Mnísi sa spriečili, 
polom znenávideli Benedikta a rozhodli sa ho otráviť. Pri 
večeri mu podali pohár otráveného vína. Podľa svojej oby
čaje, Benedikt pred vypitím požehnal víno znakom kríža 
a v tej chvíli sklenený pohár praskol na kúsky, ako by ho 
rozbili kameňom. Benedikt sa pozrel na prestrašených mní
chov a povedal:

— Bratia! Nech vám odpustí Boh, že ste mi chceli uro
biť niečo tak zlého! Či som vám nepovedal už vtedy, že 
moja a vaša morálka sa nezhodujú?

Vstal a odišiel do svojej jaskyne, do samoty.
Avšak odvtedy sa ešte viac ľudí hrnulo k nemu. A Bene

dikt začal zakladať kláštor za kláštorom. Už ich mal dva
násť. Vypracoval pre kláštory pravidlá, ktoré mali 75 kapi
tol. Sú tam kapitoly o duchovnom živote mníchov, o práci, 
o čase rozdelenom na prácu a modlitby. Každý z mníchov 
dostal zamestnanie, na ktoré mal schopnosti, stravovanie 
bolo prosté, avšak vystačujúce. Nad všetkým dozeral Be
nedikt ako láskavý otec a všetkým bol vzorom.

Tridsať rokov tak kvitli prvé benediktínske kláštory. Až 
jeden susedný kňaz začal závidieť Benediktovi lásku a úctu, 
ktorú mu prejavovali ľudia z okolia a snažil sa ohováraním  
odviesť ľudí od Benedikta a jeho mníchov. Avšak všetko 
bolo márne. Vtedy poslal do mníšskej záhrady, kde práve 
pracoval Benedikt s mníchmi, skupinu žien a dievčat. Tie 
vošli do záhrady ľahko oblečené, začali akoby pomáhať 
v práci a pri tom zvádzali mníchov, aby sa s nimi oženili. 
Benedikt videl nebezpečenstvo zvlášť pre mladších mníchov 
a jedného dňa opúšťal s mníchmi to miesto, kde žil viac 
ako tridsať ro k o v . . .  Odchádzal hľadať nové miesta pre 
svojich mníchov, aby boli na samote, ďaleko od sveta . . .

Došiel na horu, zvanú Monte Cassino, v neapolskom kra
ji, ktorá sa priamo nad morom vypína do výšky 9S0 m et
rov. V okolí ešte boli aj pohania. A na tejto hore Benedikt 
začal stavať veľký montecassinský kláštor, ktorý dokončil 
v roku 532, a ktorý vošiel do dejín Cirkvi ako ústredie re 
hole benediktínov. Táto rehoľa vošla do dejín veľkými 
skutkami pre dobro ľudstva. Rehoľa sa šírila po celej Eu
rópe pod názvom rehoľa benediktínov. Zásluhou tejto reho
le pohanské národy prijali kresťanstvo, morálku a kresťan
skú kultúru. Kde sa usadili benediktíni, tam  šírili kultúru 
a civilizáciu. Benediktíni naučili európske národy poľnohos
podárstvu a remeslám, vyrubávali lesy a menili ich na úrod
né nivy', zavlažovali pustatiny, zakladali záhrady, sady a vi
nice, odvodňovali močiare, zakladali dediny a mestá.

Benediktíni boli pohostinní. Starali sa o biednych. Vo svo. 
jich kláštoroch kŕmili hladných a cestujúcich, zakladali ne
mocnice a sirotince, domy pre biednych. Zakladali školy, 
vyučovali mládež a dospelých, opisovali diela latinských 
a gréckych klasikov a spisy cirkevných Otcov a spisovate
ľov, a v priebehu veľa storočí boli jedinými umelcami. Ich 
kláštory boli ústrediami znamenitých knižníc, zbierok

a umeleckých kabinetov. Rozvíjali vedu a kultúru, osvetu, 
remeslá a priemysel, hospodárstvo.

Sám Benedikt nebol učený, nebol ani kňazom, bol to oby
čajný mních, avšak človek veľkého ducha. Nedal sa vysvä
tiť za kňaza z veľkej pokory. Učeným nebol, ale mal oprav
divú múdrosť. Jeho spravodlivý duch poznával hlboké ta 
jomstvá, ktoré iným ľuďom boli nedostupné a vnikal do 
hlbín ľudských sŕdc.

Akýsi mních chcel seba prikovať k skale, aby sa nemo
hol vrátiť do sveta, ktorý ho vábil. A Benedikt mu pove
dal:

— Keď si opravdivý sluha Kristov, nepotrebuješ reťaz že
lezný. Reťaz svätej lásky je dosť silný, aby ťa udržal v tvo
jom predsavzatí.

Kráľ Gótov, Totila, veľký arián, obsadil celé Taliansko. 
Roku 542 stál pred Monte Cassinom. Veľa počul o Benedik
tovi a jeho reholi a zo zvedavosti chcel vidieť Benedikta. 
Aby ho však vyskúšal, obliekol svojho vojvodcu Riggona do 
kráľovských šiat a s veľkým sprievodom ho poslal k Bene
diktovi. Riggo mal predstavovať príchod samého kráľa. 
Avšak Benedikt z diaľky zavolal:

— Syn m ôj! Odlož šaty, ktoré máš na sebe! Nie sú tvo
jimi, ani ti nepatria!

V strachu a hanbe Riggo padol na zem pred starcom Be
nediktom. Keď sa vrátil, vyrozprával Totilovi, čo sa stálo. 
Totila prišiel sám a vidiac majestátnu postavu starca, tiež 
padol na zem pred Benediktom. Benedikt ho zdvihol a po
vedal!

— Veľa zla robíš, kráľu, a veľa zla si narobil! Prestaň už 
páchať neprávosti! Rím dobyješ, deväť rokov budeš vlád
nuť, a vtedy zomrieš a pôjdeš na Boží. súd, aby si vydal 
počet zo svojho vladárenia.

Čo Benedikt kráľovi predpovedal, to sa aj stalo. Roku 
552 kráľ stratil korunu, i život.

Bol neskorý večer, keď sa Benedikt vrátil do kláštora 
a sadol si večerať. Jeden z mníchov mu posluhoval, držiac 
sviečku, dokiaľ sa navečeria. Mních bol zo slávneho rodu. 
A pozerajúc na jednoduchého starca, pomyslel si: „Kto je 
tento, že ja mu slúžim? Stojím pred ním ako sluha, ja, 
ktorý pochádzam zo šľachtického rodu!"

Benedikt čítal myšlienky v srdci mnícha a zrazu preho
voril :

— Aké to máš myšlienky? Prežehnaj sa na srdci svojom! 
Nevidíš, že ťa pokúša duch pýchy?

A prikázal mníchovi, aby sviečku dal druhému a sám 
aby odišiel do samoty a tam  rozjímal. Mních sklonil hlavu. 
Videl, že starec Benedikt číta aj v srdciach ľudí.

Neďaleko od mužského kláštora na Monte Cassino Bene
dikt vystaval ženský kláštor. Predstavenou tohto kláštora 
sa stala jeho sestra Školastika. Bolo to pekné dievča. Celý 
majetok rodiny osial jej, bola bohatá, mohla sa dobre vy- 
daí, avšak ona odišla po brakových stopách.

Míňali sa roky. Benedikt a Školastika boli už veľmi starí. 
Vídali sa len raz do roka. Teraz Benedikt s niekoľkými 
mníchmi pritiel navštíviť svoju sestru. Členky kláštora žili 
podľa pravidiel, ktoré pre nich napísal Benedikt. Brat so 
sestrou dlho rozprávali. Obaja už boli starí, obaja cítia, že 
ich dni sú spočítané. Ani si nevšimli, že nastal večer. 
Benedikt vstal, aby odišiel. Avšak Školastika sa ťažko lúčila:

— Prosím, brat môj, ostaň ešte chvíľku, aby sme mohli 
ďalej hovoriť o Bohu a spáse duše. Rada čerpám z bohatého 
pokladu tvojej skúsenosti a vedomostí. Okrem toho cítim 
že môj život sa chýli ku koncu . . .

A Benedikt, ktorý prísne dodržiaval mníšske pravidlá, 
odpovedal:

— Čo to hovoríš, sestra? Mimo kláštora nemôžem ostať!
Školastika schýlila hlavu a šepkala modlitbu. A zrazu na

stala búrka, strhol sa veľký lejak, takže Benedikt so svojimi 
mníchmi nijak nemohol odísť. Museli ostať. A rozprávali 
celú noc, modlili sa a spievali žalmy.

Toto bol posledný rozhovor Školastiky s bratom. Na 
tretí deň 10. februára roku 543 odovzdala dušu Bohu. Jej 
sviatok je 10. februára.

Po smrti svojej sestry Školastiky Benedikt oznámil mní
chom deň, v ktorý zomrie. Keď ten deň prišiel, odviedli ho 
do chrámu, kde prijal sväté prijímanie a stojac, podopie- 
raný dvoma mníchmi, zomrel.

Bol deň 21. m arca roku 545. Liturgická pamiatka s v. Be
nedikta, zakladateľa rehole benediktínov a rehoľného živo
ta  na Západe, patróna Európy spolu so sv. Cyrilom a Me
todom, apoštolmi Slovanov sa však v západnom obrade 
slávi 11. júla.



naspäť a po súboji so synom francúz
skeho vyslanca ho opätovne vykázali 
na Kaukaz. Naostatok sa ho zbavili 
zapletením do intríg, ktorých výsled
kom bol súboj s majorom N. S. Mar- 
tynovom a básnikova smrť. Zahynul 
ako dvadsaťsedemročný v Piatigorsku.

Lermontovove romantické poémy sa 
stali ozajstnými skvostmi nielen rus
kej, ale aj svetovej literatúry. Po men 
ších poémach oslavujúcich boj za slo
bodu napísal krásnu epickú báseň v 
duchu ľudovej poézie Pieseň o cárovi 
Ivanovi Vasiľjevičovi a udatnom kup
covi Kalašnikovovi (1838), potom  
Mcyri a Démon Napísal tiež drámy 
Čudný človek (1831), Maškaráda 
(1835), Dvaja bratia (1836). Z nich 
azda Maškaráda je najhodnotnejšia. 
Vyslovuje autorov »¡¡boký odpor k vy. 
sokým vrstvám  vtedajšej spoločnosti

Do vývinu ruskej noézie zasiahol 
Lermontov nesmr'eľným psychologic
kým románom Hrdina našich čias 
(1840).

Lermontovov význam je predovšet
kým v tom. že v jeho básňach a po
émach ie obsiahnutá ideológia pokro
kovej časti ruskej inteligencie z nrvej 
polovice 19. storočia a že románom  
Hrdina našich čias nripravil pôdu pre 
tvorbu ruských realistov. Tým sa stal 
predchodcom Turgeneva, Dostojevské- 
ho a Tolstého.

(čkj

ZO ŽIVOTA EPARCHIE

Naši jubilanti
V tomto mesiaci si svoie životné a 

kňazské jubileá pripomínajú títo vdp. 
dví-hovní otcovia:

Štefan Baník — 50 rokov od naro
denia (2. 7.1. František Haluška — 7a 
rokov od narodenia (9. 7.), Vojtech 
Havassi — 40 rokov kňazstva (12. 7.), 
dr. Mikuláš Bobák — 50 rokov kňaz
stva (26. 7.), Štefan Csizsmár — 50 
rokov kňazstva (28. 7.), Eugen Doho- 
vič — 50 rokov kňazstva (28. 7.), Mi
chal Horňák — 70 rokov od narode
nia (28. 7.). Ján Fircák — 85 rokov od 
narodenia (31. 7.).

MNOHAJA ĽIT, BLAHA JA  ĽIT!

Z júlových výročí
2 . júla — Medzinárodný družstevný 

deň.
— — r. 1961 — pred 20 rokmi —  

umrel ERNST HEMINGWAY, ame
rický spisovateľ, laureát Nobelovej 
ceny (romány: Jarné bystriny. Aj sln
ko vychádza. Zbohom armáda. Mať či 
nemať. Komu zvonia do hrobu. Cez 
rieku a medzi stromy, novela Starec 
a more — za ňu dostal Nobelovu ce
nu); nar. r. 1898.

4. júla r. 1336 — pred 645 rokmi — 
umrela sv. ALŽBETA LUZITÄNSKA 
(PORTUGALSKÁ) (kan. r. 1626).

5. júla — sviatok sv. CYRILA a 
METODA — pamätný deň našich ná
rodov.

8. júla r. 1621 — pred 360 rokmi — 
sa narodil JEA N  DE LA FONTAINE, 
francúzsky básnik a bájkár (umrel r. 
1685).

—  — r. 1926 — pred 55 rokmi —  
umrel KAREL VÁCLAV RAIS, český 
spisovateľ (nar. r. 1859).

—  — r. 1956 — pred 25 rokmi — 
umrel GIOVANNI PAPINI, taliansky 
filozof a spisovateľ, autor „Života 
Krista"

9. júla r. 1856 — pred 125 rokmi — 
sa narodil NIKOLA TESLA, juhoslo 
vanský fyzik, vynálezca v oblasti 
elektrotechniky a rádiotechniky (umrel 
r. 1943).

10. júla r. 1871 — pred 110 rokmi
—  sa narodil MARCEL PROUST, fran
cúzsky spisovateľ, autor 15-zväzkové- 
ho diela Hľadanie strateného času 
(umrel r. 1922).

11. júla r. 1856 — nred 125 rokmi
— umrel TOSF.F KATETÁN TYL, čes
ký spisovateľ a dramatik, zakladateľ 
českého divadla (nar. r. 1808).

— — r, 1876 — ored 105 rokmi —  
sa narodil IVAN KRASKO, (vi. m. Ján  
Botto), básnik, národnv umelec (zbier
ky N ox et solitudo. Verše); umrel r. 
1958.

— — r. 1871 — pred 110 rokmi — 
umrel JÁN  CHALÚPKA, dramatický 
spisovateľ (frašky: Kocúrkovo, Všetko 
naopak. Starouš. Plesnivec, Trasorít
ka. Trinásta hodina; činohra D obro
voľníci; veselohra Juvelír a i.); nar. 
r. 1791.

— — r. 1811 — pred 170 rokmi —  
sa narodil WII.TAM MAKEPEACF 
THACKERAY, anglický spisovateľ, ro 
mánopisec (História Barryho Lyndona, 
Trh márnosti. Pendennis, Henry Es- 
mond (hist. román), Newromovci, Vir- 
gínčania (pokračovanie Henryho Es- 
monda) a i.; (umrel r. 1863).

— — r. 1941 — pred 40 rokmi — 
v Londýne bola podpísaná českoslo- 
vensko-sovietska dohoda o spojenec
tve v boji proti hitlerovskému Nemec, 
ku a o zriadení československých vo
jenských jednotiek v ZSSR.

25. júla r. 1951 — pred 30 rokmi
— umrel RÓBERT WILIAM SETON- 
WATSON (Scotus Viator), škótsky his. 
torik a publicista, obranca práv Slo
vákov (nar. r. 1879).

26. júla r. 1856 — pred 125 rokmi
— sa narodil GEORGE BERNARD 
SHAW, anglický spisovateľ a dram a
tik (H ry : Domy pána Sartória. Živ
nosť pani Warrenovej, Muž osudu. 
Človek nikdy nevie. Druhý ostrov Joh- 
na Bulla, Candide, Ženenie a vydáva
nie, Doktorova dilema. Človek a nad
človek, Obrátenie kapitána Brassboun-

da. Späť k Matuzalemovi, Androkles a 
lev; hist. hry Caesar a Kleopatra, Svä
tá Jan a ; veselohra Pygmalion); umrel 
r. 1950.

27. júla r. 1841 — pred 140 rokmi
— umrel MICHAIL JURJEVIČ LER- 
MONTOV, ruský romantický básnik, 
kritik feudalizmu (nar. r. 1814).

— — r. 1891 — pred 90 rokmi — 
sa narodil Mons. dr. JÁN PÔSTÉNYI, 
pápežský prelát, doživotný správca 
Spolku sv. Vojtecha (umrel r. 1980).

29. júla r. 1856 — pred 125 rokmi.
— umrel RÓBERT SCHUMANN. ne
mecký romantický hudobný skladateľ, 
klavirista a dirigent (klavírne kompo
zície, 4 svmfónie. opera Genovéva, 
vokálne skladby, zbory a piesne. Al
bum piesní pre mládež a i.); nar. r. 
1810.

-------- r. 1856 — pred 125 rokmi —
umrel KAREL HAVLÍČEK BOROV
SKÝ, český novinár a spisovateľ (nar. 
r. 18 21).

— — r. 1911 — pred 70 rokmi — 
v Banskei Bystrici sa narodil národný 
umelec JÁN CIKKER, slovenský hu
dobný skladateľ a pedagóg, spoluza
kladateľ slovenskej modernej hudby- 
spolu s Eugenom Suchoňom vytvoril 
klasický tv'> národnej súčasnej onery 
ÍTuro Jánošík, Beg Bajazid. Mister 
Scrooge. Vzkriesenie: d'alei cyklu? 
symfonických básni, klavírne skladby 
skladby pre SĽLTK, Lúčnicu, filmovp 
hu^ba, úpravy ľudových piesni a 
pod.).

30. júla r. 1886 — nred 95 rokmi — 
simrel FRANZ LISZT, maďarský hu
dobný skladateľ a klavírny virtuóz, 
najslávnejší virtuóz 19. storočia, prie
kopník revolučnej romantikv a c Ri
chardom Wagnerom naivvznačnejši 
predstaviteľ novonemeckej školy (die
la: symfónie, symfonické básne, kla
vírne skladbv, 4 balady, 19 Uhorských 
rapsódii, oratóriá — Legenda o sv. 
Alžbete. Kristus, Ostrihomská omša. 
Maďarská korunovačná omša, žalmv 
hymny, piesne a organové skladby: li. 
^erárne diela: Životopis F. Chopina 
štúdia Cisáni a ich hudba v Uhorsku); 
nar. r. 1811.

— — r. 1906 — nred 75 rokmi — 
v Pezinku sa narodil ĽUDOVÍT RAJ- 
TER, hudobný skladateľ dirigent a pe
dagóg (komorné a orchestrálne sklad
by, inštrumentálne skladby a zbory, 
balet Majáles a i.).

31. júla r. 1556 — pred 425 rokmi
— umrel sv. IGNÁC Z LOYOLY (nar. 
r. 1491, kan. r. 1622).

— — r. 1966 — pred 15 rokmi — 
v Bratislave umrel národný umelec 
ANDREJ BAGAR, herec a režisér, 
rektor Vysokej školy múzických ume
ní, laureát štátnej ceny (nar. r. 1900).

(ž)
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